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التصميم واالخراج الفني : حسنني الشاجلي



المحاور التي تبحث فيها المجلة
• البحث األصولي في حوزة احللة العلمية وتطوره 

والبحث األصولي املقارن.
• التجديد ف���ي الفقه ونظرات علم���اء حوزة احللة 
الفقهية ومسائل اخلالف والدراسات الفقهية املقارنة.

• حتقيق النصوص من كتب ورسائل لم يسبق حتقيقها. 
• سيرة علماء حوزة احللة العلمية ورجالها، وبيان أثرهم العلمي 

واالجتماعي والسياسي.
• املفسرون ومناهج التفسير في حوزة احللة العلمية.

• اللغ���ة العربية وآدابها وم���ا يتصل بها من علوم أخرى في حوزة 
احللة العلمية.

• أي���ة موضوعات أخ���رى لها عالقة بحوزة احللة العلمية س���واء 
أكانت فلسفية أم تاريخية أم جغرافية أم اجتماعية أم سياسية أم فيما يخص مصطلحاتها وأفكارها وأهم 
األحداث التي تزامنت معها، وتسليط الضوء على أثرها في هذه األحداث، وأية موضوعات أخرى 

تنتمي إلى إرث هذه احلوزة العريقة. 



قواعد النشر :

ترح���ب مجل���ة احملق���ق بالباحثني الذين يرومون نش���ر بحوثهم فيه���ا من داخل الع���راق وخارجه في 
االختصاصات اخملتلفة على وفق التعليمات اآلتية:

1- أن تكون البحوث فيما يخّص علوم حوزة احلّلة العلمية ونتاجها الفكري والثقافي.
2- أن يكون البحث الذي يراد نشره جديدًا في موضوعه ومستوفيًا لشروط املنهج العلمي املعتمدة.

3- أن ال يكون البحث قد سبق نشره في مجلة داخل العراق أو خارجه، أو كان مقّدما لنيل درجة 
علمية، أو مقتبسًا من كتاب أو رسالة جامعية أو من شبكة املعلومات )االنترنت(، وعلى الباحث أن 

يتعهد بذلك خطيًا عند تقدميه للنشر.
4- إذا كان البح���ث املق���دم نّصًا محققًا، ينش���ر جملة واحدة أو في حلق���ات متعددة على أن يكون 
التحقي���ق علميًا مصحوب���ًا بصور فوتوغرافية لعينات من صحائفه اخلطي���ة. ويقدم احملقق مقدمة تضم 

دراسة منهجية عن املؤلف والكتاب بالطرق املتعارف عليها.
5- يلتزم الباحث باتباع األس���س العلمية الس���ليمة في بحثه، وأن يكون س���ليمًا من األخطاء اللغوية 

والنحوية واألسلوبية.
6- تخضع البحوث للتقومي العلمي من قبل هيئة التحرير.

7- يس���ّلم البح���ث إلى هيئة التحري���ر مطبوعًا على نظ���ام )word( ورق )A4( مع قرص مدمج 
)CD( يتضم���ن م���ادة البحث ومنط اخل���ط )simpl arabic( وحجم���ه )14( للبحوث العربية 
و )12( للغ���ة االنكليزية، وحجم العنوان الرئيس���ي والعنوانات الفرعي���ة 14غامق، على أن ال تزيد 

صفحات البحث عن )25( صفحة.
8- توض���ع الهوام���ش واملصادر في نهاية البحث على أن يتبع ف���ي ترتيبها الطرق املتعارف عليها في 
كتابة املصادر العلمية، كما على الباحث أن يراعي وضع اخلرائط والصور واجلداول في مكانها أينما 

وردت في منت البحث.
9- يكت���ب ملّخ���ص باللغة العربية وملخص آخر باللغة االنكليزية، على أن ال يزيد عدد كلمات كل 

ملخص على )150( كلمة. 
10- في حال قبول البحث للنشر، يلتزم الباحث بتعديله ليتناسب مع مقترحات احملكمني، وأسلوب 

النشر في اجمللة.
11- يخضع تسلسل البحوث في اجمللة العتبارات فنّية.

12- ال تعاد البحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
13- على الباحث أن يرفق مع بحثه نبذة مختصرة عن سيرته العلمية عند نشر أول بحث في اجمللة.
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1- نظرية الوضع عند احملقق احلّلّي )ت 676ه�� ( في ضوء كتابه: معارج األصول.ص10
أ.م.د رحيم كرمي الشريفّي  و   م . د حسني علي حسني الفتلّي

س سرُُّه(. ص46 2- منهج االجتهاد عند العالمة احللي)ُقدِّ
        م.د. مسلم محمد العميدي

3- أواِصر ِعْلِميَّة بني علماِء حوزِة احللَِّة وعلماِء املذاهِب اأُلَخر.ص77
        م.د. كرمي حمزة حميدي

4- شعر احلسن بن راشد احِللِّّي  )توفي نحو830ه�( ، جمع وحتقيق ودراسة. ص92
      م.د. عباس هاني ال�چراخ

5- الشفهيني، شاعر احِللَّة)725ه�(.ص146
م.د. ثامر كاظم اخلفاجي

6- من مش���اهير مؤرخي احللة من القرن الس���ادس الهجري/ الثاني عش���ر امليالدي إلى أواخر لقرن 
التاسع الهجري/ اخلامس عشر امليالدي.ص206

أستاذ متمرس د. محمد كرمي إبراهيم الشمري
ُق احللّي )ت676 ه�( وأثُرُه في ازدهاِر احلركِة العلميَِّة والفقهيَِّة.ص234 7- احملقِّ

د.عبد العظيم اجلوذري
8- رؤى الشيخ محمد بن إدريس احللي في العلوم الطبية واالستشفاء النبوي.ص262

م. أمجد سعد شالل احملاويلي
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وحدة التحقيق في مركز العالمة احلّلي

المحتويات
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       وبعد... فإّن لعلمائنا املتقدمني حّقًا علينا، 
إذ إّنهم خدموا اإلس���الم واملس���لمني ولم يّدخروا 
، وتركوا لنا  جهدًا في س���بيِل إع���الِء كلمِة احل���ِقّ
مكتب���ًة عامرًة بصنوف املعرفة، ل���م يكتمل حتقيق 
أغلبه���ا إل���ى اآلن، وهذا يدّل على س���عة علمهم 
وغ���زارة إنتاجه���م املعرفي وحرصه���م على طلب 

العلِم وتعليمه.
فمنذ وقت مبّكٍر اهتمَّ علماؤنا بالكتاب، ولم يغب 
ع���ن أذهانهم أهميت���ه وأثره في نق���ل العلوم إلى 
األجي���ال املتعاقبة، فكان الكتاب الركيزة األس���اس 
في حفظ ما جتود به قرائُحهم ومباحثهم في ش���تى 
علوم املعرفة، وقد أّكد اإلمام الصادق عليه السالم 
على أهمية الكت���اب في قوله: ))احتفظوا بكتبكم 
فإّنكم حتتاجون إليها(( )بحار األنوار : 152/2(، 
وهذه إشارة مهّمة إلى أهمية تدوين العلوم واملعارف 
ونقلها إلى األجيال املتعاقبة لتكون دلياًل على ثقافة 

كّل مرحلٍة ومستوى نضجها الفكري.
وم���ن هنا أخذ مركز العالم���ة احلّلي إلحياء تراث 
حوزة احلّلة العلمية وعمارة مش���اهدها على عاتقه 
نسعى إلى أن تكون محّكمة  إصدار مجلة علمّية – 
بإذنه تعالى- تس���ّلط الضوء على علوم حوزة احللة 
العلمي���ة اخملتلفة وجهود علمائه���ا، وهو جزء من 
الوف���اء لعلماء احلّلة األبرار الذي���ن أفنوا أعمارهم 
الش���ريفة في طلب العلم وتعليمه حّتى ذاع اس���م 
احلّل���ة وم���أ اآلفاق، وأصبحت مدرس���تها مقصد 
العلم���اء واملتعلمني م���ن مختلف بق���اع األرض، 
وكانت ِقبلًة للقلوب العطش���ى، تروي ظماء العلم 
وتبت���ّل األرواُح بنمي���ر علمائها الصاف���ي، فورثنا 

طوال قرون متعددة كنوزا من املعارف واخملطوطات 
العلمّي���ة الت���ي ُتقّدر باآلآلف، ولكن لأس���ف لم 
يحق���ق أغلبه���ا إلى اآلن ألس���باٍب مختلفة، وهي 
ش���اهدة على مدى ما وص���ل إليه علماؤنا احللّيون 
من نضج علمي في تلك املرحلة من تاريخ احلوزة 

العلمية.
وبعملن���ا كهيئ���ة حترير اجملّل���ة ندع���و الباحثني إلى 
املش���اركة واملس���اهمة الفّعالة في نشر علوم حوزة 
احللة وتراثها عن طريق كتابة البحوث الرصينة التي 
تتن���اول هذه املرحلة من أج���ل إظهار األثر العلمي 
احلقيق���ي ال���ذي اضطلعت ب���ه احلّل���ة وعلماؤها، 
وس���تجد هذه البحوث- إن شاء الله- طريقها إلى 
النش���ر على وفق األصول العلمية املتعارف عليها، 
وكّلن���ا أمل أن ينهض من بني الباحثني َمن يس���ّخر 
قلم���ه ألجل هذا الهدف، وس���نكون عونًا له بإذن 

الله تعالى.
   وتس���عى اجمللة جاهدًة من أجل حتقيق األهداف 
الت���ي تطمح في الوصول إليها، وهذا ال يكون إاّل 
بتعاون وتفاع���ل اإلخوة الباحث���ني ليغنوا اجمللة مبا 
يس���ّجله مدادهم األخضر، وال بّد من ش���كر الله 
أواًل، ألن���ه اختار أن نكون الوس���يلة إلحياء تراث 
ح���وزة احلّلة العلمية، والش���كُر موصوٌل أيضًا إلى 
األمانة العاّمة للعتبة احلس���ينية املقّدسة، التي ذّللت 
العقب���ات الت���ي تعترض طريق إجناح ه���ذه اجملّلة، 
واحلمد لله رّب العاملني أواًل وآخرًا، إّنه نعم املولى 

ونعم املصير.

                            رئيس التحرير

افتتاحية العدد
بسم الله الرحمن الرحيم

                              صدق الله العليُّ العظيم
احلمُد لله رّب العاملني، والصالة والسالم على سيِّدنا محّمٍد وعلى آله الطيبني الطاهرين.

ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظالٌِم لَِّنْفِسِه َوِمْنُهم مُّْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق بِاْلَخْيَراِت }فاطر/32{
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In fact, they discovered facts and tiny pieces associated 
with the language lesson, which neither the linguists nor 
the grammarians or the rhetoricians paid attention to. It 
seems that the heaviness of the task and the grandeur of the 
work, which required the deduction of the legal judgments 
out of Allah's Book(the Qur'an), as the great source of such 
deduction of such legal judgments, made them deduct the 
finest details of the language and comprehend its secrets. 
In fact, the greatness of the research and the deduction 
sprigs out of the greatness of the task. Among those who had 
the greatest portion and who had the crucial importance
in studying the language so as to achieve the remotest aims 
in deducting legal judgments was the Jurisprudent scholar 
Al-Muhaqqiq Al-Hilli. This paper is an attempt to describe 
a linguistic theory, the jurisprudents have specialized in 
dealing with, let alone naming it (the conventional theory), 
which has opened the way to the study of the relation 
between structure and meaning, and has eventually led 
to the appearance of other semantic relations like reality 
and metaphor, synonymy, homonymy, what is general and 
what is specific, and so forth.     

2
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نظرية الوضع عند المحقق الحّلّي  (ت 676هــ )
في ضوء كتابه معارج األصول

 أ.م.د رحيم كريم الشريفّي
جامعة بابل /كلية الدراسات القرآنية 

م . د حسين علي حسين الفتلّي
الكلية التربوية المفتوحة / مركز بابل

The Conventional Theory Adopted by Al-Muhaqqiq Al-
Hilli (died 676 A H)

In the Light of his Book(Ascents of Jurisprudence)
by 

Assistant Professor Raheem Kareem Ash-Shuraifi, Ph.D
College of Qur'anic Studies| University of Babylon

Instructor Hussain Ali Hussain Al-Fatli, Ph D
The Open College of Education| Babylon Centre 

Abstract
Praise be to Allah, and His blessings are upon His chosen 
and trusted Prophet Muhammad and his immaculate 
household. Arabic, the language of the holy Qur'an, has 
been chosen by Allah, the Great and Almighty, and selected 
from among the rest of the other languages so as to be a 
proper indication and a suitable symbol for His Book(the 
Holy Qur'an). Hence competing scholars and researchers 
have competed to explore this language and examine its 
minutest details and innermosts and extract its pearls and 
elucidate its expensive details.
Among those who assumed a deep study of this language, 
uncovering its secrets and explaining its minutest details 
were jurisprudent philologists.

1
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       احلمد لله ربِّ العاملني وصّلى الله على 
مصطف���اه النبّي األمني محمد وعلى آله األطيبني 
األطهرين أّما بعد، فإّن الّلغة العربية – لغة القرآن 
اصطفاها الله )عّز وجّل( وانتقاها من  الكرمي – 
س���ائر اللغات لتكون داللة وعنوانًا على كتابه، 
وم���ن هنا تنافس املتنافس���ون من علماء وباحثني 
ودارس���ني في استكناه هذه اللغة، وسبر دقائقها 

وأعماقها واستخراج دررها وآللئها.
      وم���ن الذي���ن انب���روا ال���ى دراس���ة اللغة 
دراسة عميقة كاشفني عن أسرارها، وموضحني 
دقائقها،علماء أص���ول اللغة، فقد توصلوا إلى 
حقائق وش���ذرات من الدرس اللغوي لم يلتفت 
إليه���ا اللغويون والنحوي���ون والبالغيون، ويبدو 
أّن ثق���ل املهمة وضخامة العم���ل الذي يقتضي 
اس���تنباط األحكام الشرعية من كتاب الله ) جّل 
جالل���ه(، بوصفه األصل العظي���م والرئيس في 
اس���تنباط األحكام الش���رعية، جعلهم يستنبطون 
دقائق اللغة واإلحاطة بأس���رارها فعظمة البحث 
واالس���تنباط يتأتى من عظم املهمة واألمر. ومن 
ه���ؤالء الذي���ن كان لهم الس���هم الوافر والقدح 
املعّلى في دراس���ة اللغة م���ن أجل الوصول إلى 
أقصى الغايات في اس���تنباط األحكام الش���رعية 
الفقيه واألصولّي احملقق احللّي، جاء هذا البحث 
ليميط اللثام عن نظرية لغوّية اختص األصوليون 
مبعاجلتها، ناهيك عن تس���ميتها أاّل وهي )نظرية 

الوضع( القائمة على دراس���ة العالقة بني اللفظ 
واملعنى، وما يترش���ح منها م���ن عالقات داللية 
ك����) احلقيقة واجملاز(، و)الترادف(، و)املش���ترك 
اللفظي(، و)العموم واخلصوص( وغيرها. ومن 
أجل اس���تجالء هذه النظرية والعالقات الداللية 
التي تنظم فيها. عليها كان لكتاب احملقق احللّي 
)معارج األصول( األرض اخلصبة الستكناه هذه 
النظرية ولوازمها، وهو من الكتب التي لم ُيعَن 
به الدارس���ون، ولم يلتفتوا إليه فهو ميثل مرحلة 
ناضجة من مراحل الدرس األصولي في الثقافة 
العربية اإلسالمية عامة، والثقافة احللية خاصة، 
خصوصًا واحملقق احللّي من علماء القرن السابع 
الهج���ري قرن التأليف في الفقه واألصول وعلم 

الكالم.
   وبع���د ق���راءة الكت���اب وال س���ّيما مباح���ث 
األلف���اظ، وجم���ع امل���ادة ش���رعنا بوضع خطة 
البحث ف���ي... مقدم���ة وثالث���ة مطالب جاء 
املطل���ب األول بعنوان: اخلط���اب وعالقة اللفظ 
باملعن���ى ، وجاء املطلب الثان���ي بعنوان الوضع 
واحلقيق���ة واجملاز،وجاء املطل���ب الثالث بعنوان 
الوض���ع والعم���وم واخلص���وص  وختم البحث 

بخامتة وأهم النتائج.
   والل���ه نس���أل أن يوفقنا ملا في���ه خدمة لكتابه 
اجمليد ولغته املصطفاة املنتقاة.                   

بسم الله الرحمن الرحيم
املقدم�������������ة
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الوضع في اللغة :
قب���ل أن نل���ج باب ه���ذه النظرية عند   
احملق���ق احللّي الُبدَّ من إض���اءة ملفهوم) الوضع( 
بوصفه ركنًا رئيسًا في مباحث األلفاظ ) املباديء 

اللغوية( عند األصوليني .
جاء في مقاييس اللغة )َوَضَع( » اْلواُو   
اُد واْلَعنُي: َأصٌل واحٌد يدلُّ على اْلخفِض  َوالضَّ
���ِه، ووَضعت���ُه ب���اأْلَْرِض َوْضًعا،  ���يِء وحطِّ لِلشَّ
َوَوَضَع���ِت اْلَم���ْرَأُة َوَلَدَها، وُوِضَع ِف���ي تِجاَرتِِه 
ُيوَض���ُع: َخِس���َر. َوالوضائُِع: ق���وٌم ُينقُلوَن ِمْن 

َأرٍض إَِلى َأرٍض َيسُكنوَن بِِه  » )1(
ويرى الراغب األصفهاني )ت502 ه�(   
أّن الوض���ع أعمُّ من احلّط، ومن���ه: امَلْوِضُع.، 
ويق���ال ذل���ك ف���ي احَلْم���ل واحِلْم���ل، ويقال: 
َوَضَع���ِت احلم���َل فه���و َمْوُض���وٌع، و الوض���ع 
أيض���ًا اإليجاد واخللق، وَوَضَع���ِت املرأُة احلمل 
َوْضعًا)2(. وقد اقترب ابن منظور في بيان داللة 
)الوضع(  اللغوية،قال:» وَضَع الش���يَء َوْضعًا 
���ْيِء اتََّفُقوا  اْخَتَلَق���ه، وَتواَضَع الق���وُم َعَلى الشَّ
َعَلْي���ِه ؛ وَأْوَضْعُته ِفي اأَلمر إِذا واَفْقَته ِفيِه َعَلى 

َشْيٍء»)3(.
نتحصل من كلمات اللغويني أّن الوضَع   
هو االنتقال واحلركة من جهة ، واإليجاد واخللق 
من جهة أخرى ، فضاًل عن  االتفاق واالجتماع 
على األمر ، وبتضافر هذه الدالالت تترشح لنا 

داللٌة رئيس���ة مركزية للوض���ع ، هي : ارتباط 
الشيء واتصاله بشيء آخر .

الوضع اصطالحًا :
   الوضع: جعل اللفظ بإزاء املعنى، وتخصيص 
شيء بشيء متى أطلق، أو أحسن الشيء األول، 
فه���م منه الش���يء الثان���ي، وامل���راد باإلطالق: 
اس���تعمال اللفظ وإرادة املعنى، واإلحس���اس: 
اس���تعمال اللفظ، أعّم م���ن أن يكون فيه إرادة 
املعنى أواًل، وف���ي اصطالح احلكماء: هو هيأٌة 
عارضة للشيء بسبب نسبتني: نسبة أجزاء بعضها 
إلى بعض، ونس���بة أجزائه إلى األمور اخلارجية 
عن���ه، كالقي���ام والقعود، ف���إنَّ كاًل منهما هيأة 
عارضة للش���خص بسبب نس���بة أعضائه بعضها 
إل���ى بعض، وإل���ى األمور اخلارجي���ة عنه)4(.

وق���ال التهان���وي )ت 1158ه��(:»وعن���د أهل 
العربي���ة عب���ارة عن تعيني الش���يء للداللة على 
شيء والش���يء األول هو املوضوع لفظًا كان أو 
غيره كاخلّط والعقد والنصب واإلشارة والهيأة، 
والش���يء الثاني ه���و املوضوع له ، فهذا تعريف 

ملطلق الوضع ال لوضع  اللفظ« )5( .
  وال يخف���ى أّن التهان���وي ق���د ذك���ر أصناف 
ال���دالالت املعب���رة ع���ن البي���ان جاع���اًل اللفظ 
األساس في اإلفهام ، وأشار الى نوعّي الوضع 

الشخصّي ، والنوعّي .

التمهيـــــــــــــــد
مدخل تعريفي بألفاظ موضوع البحث :

أوًلا : تحديد المفاهيم (الوضع ، مباحث األلفاظ )
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       و ت���كاد تعريف���ات الوض���ع تتضافر في 
ه���ذا الفهم الّلغ���وي واالصطالحي، وهو جعل 
اللف���ظ دلياًل على املعن���ى)6(، وكل لفظ وضع 
ملعن���ى)7(، ونح���و اختصاص اللف���ظ باملعنى، 
وارتباط خاص بينهما)8(. وهو وس���يلة إليجاد 
العالقة اللغوية, وتعيني شيء للداللة على شيء 
بنفس���ه، أي: جعل���ه بإزائ���ه)9(. وتعد قضية 
الوضع قمة الدراسات الداللية عند األصوليني، 
وهي األساس الذي بنوا عليه فكرتهم في األلفاظ 
واملعان���ي، فقد بحثوا ف���ي الواضع واملوضوع و 
املوضوع له، والطريق الذي يعرف بها الوضع، 
كم���ا بحثوا في س���بب الوضع، وتب���دو أهمية 
قضي���ة الوضع في صلته���ا بقضايا لغوّية وداللية 
أخرى، مثل احلقيقة واجملاز والترادف واالشتراك 

اللفظي)10(. 

مباحث األلفاظ :
أبدع األصوليون و جتاوزوا بدراس���تهم   
لألف���اظ ما ال يتيس���ر للنحوي���ني ، والبالغيني 
واملعجميني إذ استعانوا كثيرا باالستعمال اللغوّي، 
والفهم العرف���ّي ، ومرتكزات العقالء في كيفية 
اإلفادة من اللغة بصورة عامة ، وملّا كان اهتمام 
األصوليني باش���تقاق قوانني االستنباط ووضعها 
في النص للوص���ول الى املوقف العملي، فكان 
الُب���ّد لهم أْن يضعوا منهًجا واضًحا ويفيدوا من 
أبحاث اللغويني والنحويني والفقهاء ، وتوظيفها  
ف���ي رفد هذا املنه���ج ، وتقويته من أجل معرفة 
دالالت النص ، وسبر غوره ، ومن هنا افتتحوا 

في أغلب مؤلفاتهم في علم أصول الفقه مبباحث 
لغوّية ينتظم جزؤها األكبر في العالقة بني الّلفظ 
واملعن���ى ، وبحوث الوض���ع ، ومباحث األمر 
والنهي وأقس���امها ، فضاًل عن البحوث املرتبطة 
بأحوال احلروف والهيآت واملشتقات التي شغلت 
مس���احة واسعة في الدرس الّلغوي ، وهي متثل 
بنية أصول الفقه في اخلطاب الش���رعي، سّموها 
ب�املب���اديء اللغوّي���ة، أو األص���ول الّلفظية، أو 

مباحث األلفاظ .)11( 
وهي بحسب قول الدكتور عبد االمير   
زاه���د » مباحث تهدف ال���ى ضبط داللة اللفظ 
عل���ى املعن���ى في اللغ���ة »)12(، وال يخفى أّن 
أبحاثهم هي أقرب الى اللغة وفلس���فتها وفقهها 
منه���ا ال���ى البحث النح���وّي والبالغ���ّي ، ألّن 
النحويني ل���م يبحثوا فيما بني أيدينا من نحوهم 
ف���ي اجلملة وطرق تأليفها أصاًل ، والذي بحثوه 
هو محلها اإلعراب���ي فلم تكن فيهم حاجة الى 
البحث في دوال النسب ، والتأليف ، والصيغة 
واألداة والتركي���ب ، لذل���ك نقلوها من وظيفة 
إحداث املعنى النسبي الرابط الى وظيفة إحداث 

األثر اإلعرابي في أواخِر الكلم )13(. 
وعود على بدء فإّن اهتمام األصوليني   
ب���دالالت األلف���اظ ، من أج���ل الوصول الى 
مقارب���ات واضح���ة املعالم لفه���م املدلوالت ، 
والكش���ف عنه���ا ، غايته���م في ذل���ك اإلفادة 
منها في اس���تنباط األحكام الشرعية ، ومن هنا 
أدرك���وا أّن الداللة نوعان ، األولى : من جهة 
كونه���ا ألفاظًا وعبارات مطلق���ة وهي ) الداللة 
األصلية( الرئيس���ة أو احملورّي���ة واألخرى ، من 
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جه���ة كونه���ا ألفاًظا وعبارات مقّي���دة دالة على 
مع���اٍن خادمة وهي الدالل���ة التابعة)14(، وهذه 
الداللة هي التي تس���تثمر مبعونة القرائن الّلغوية 
وغير الّلغوية، الت���ي عني بها األصوليون عناية 
فائق���ة ، لِم���ا لها من أهمية ف���ي اإلحاطة مبراد 

النص وقصديته )15(.

ثانيا : المحقق الحلّي في سطور :
حظ���ّي احملق���ق احلل���ّي بترجم���ة وافية   
صحيح���ة م���ن ل���دن تلمي���ذه الوف���ّي النجيب 
والرجال���ي اب���ن داوود احلل���ّي ) ت710 ه�( ، 
قال : » جعفر بن احلس���ن بن يحيى بن س���عيد 
احللّي ، ش���يخنا جنم الدين أبو القاسم ، احملقق 
املدق���ق ، األمام العالمة ، واحد عصره ، كان 
أكبر أهل زمانه وأقومهم باحلجج ، وأس���رعهم 
اس���تحضارًا ، قرأُت علي���ه ، ورباني صغيرًا ، 
وكان له علّي إحس���ان عظيم والتفات ، وأجاز 
لي جمي���ع ما صنفه وقرأه ورواه وكل ما يصح 

روايته عنه« )16( .
توف���ي رحم���ه الل���ه ف���ي صب���ح يوم   
اخلميس 13 ربيع اآلخر سنة 676ه� له تصانيف 
حس���نة محققة محررة عذبة، منها كتاب شرائع 
االسالم ، كتاب نكت النهاية  وله تالميذ فقهاء 
وفض���الء)17( ، وثمة خ���الف  في مكان دفنه 
وتربت���ه، ففي لؤلؤة البحرين حمل إلى مش���هد 
أمي���ر املؤمنني عليه الس���الم ودفن هناك ) ُقِدس 
س���ره ( )18(، وفي منتهى املقال : الشائع أنَّ 
قب���َره باحلّلة وهو مزار مع���روف وعليه قبة وله 

خدام يتوارثون ذلك )19(.

وميك���ن أْن يكون دف���ن باحللة أواًل ثم   
نق���ل إلى النجف كما جرى للس���يدين املرتضى 

والرضي والله أعلم .
ومهم���ا يك���ن من أمر فالش���يخ املدقق   
احملقق كان سلطان العلماء في زمانه وإليه انتهت 
رئاس���ة الش���يعة اإلمامية وحضر مجلس درس���ه 
باحللة س���لطان احلكماء واملتألهني اخلواجة نصير 
الدين محمد الطوس���ي أن���ار الله برهانه ، وفي 
أمل اآلمل الشيخ االجل احملقق جعفر بن احلسن 
بن يحيى بن احلس���ن بن س���عيد احلل���ّي امللّقب 
باحملقق كان محقق الفضالء ، ومدقق العلماء ، 
وحاله في الفضل والعلم والقدر والثقة واجلاللة 
والتحقيق والتدقيق والفصاحة والش���عر واألدب  
واالنش���اء أش���هر م���ْن أن ُيذكر وأظه���ر من أن 

يسطر)20(.
ثالثًا : كتابه (المعارج في أصول الفقه):

املعارج  مفاعٌل مف���رُدُه َمْعَرج مبعنى:   
اْلَمْصَع���ُد،  َقاَل اللَّ���ُه َتَعاَلى))َتْع���ُرُج اْلَماَلئَِكُة 
َوال���رُّوُح إَِلْيِه ِف���ي َي���ْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِس���نَي 
َأْلَف َس���َنٍة (( }املعارج/4{ ويدل على الس���مو 
َرج ، َقاَل َقَتاَدُة: ِذي امَلعارج  واالرتقاء)21( والدَّ
ِذي اْلَفَواِض���ِل والنَِّعم؛ َوِقيَل: َمعارج اْلَماَلئَِكِة 
َوِه���َي َمصاِعدها الَّتِي َتْصَعد ِفيَه���ا وتعُرج ِفيَها 

. )22(
وهذه التس���مية ُذكرت بكتاٍب للمحقق   
احلل���ّي في أصول الفقه وس���مه ب� ) املعارج في 
أصول الفقه ( ؛ ليكون َمصعدًا ومرقاًة الى علم 
أص���ول الفقه ، الذي أبان عن���ه احملقِّق فقال : 
»ملّ���ا كاَن البحُث في هذا الكتاب إّنما هو بحث 
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في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة  فائدة  
هات���ني اللفظت���ني : في األص���ل : هو ما يبتني 
عليه الش���ئ ويتفرع عليه ، والفقه : هو املعرفة 
بقص���د  املتكلم وفي عرف الفقهاء : هو جملة 
من العلم بأحكام ش���رعية عملية مس���تدل على 

أعيانها« )23( 
ويرى أّن »أصول الفقه في االصطالح   
ه���ي : طرق الفق���ه على اإلجم���ال« )24( ، 
ويظه���ر في ض���وء رؤية احملقق له���ذا العلم أنَّها 
القواعد واألص���ول والضوابط التي يرتكز عليها 

الفقيه في استنباط احلكم الشرعي .
إنَّ مصطلَح أصول الفقه مركبٌّ لفظيٌّ   
يتألف من ركنني : أصوٌل وفقٌه وهو علٌم نقليٌّ 
عقل���يُّ بلح���اظ أّن املعرفة الديني���ة تعتمد على 
النقل والنص، وهما يوصالن بالتتبع الى النص 
القرآني وهو علٌم لزومّي ملن أراد أْن يخوَض في 
علوٍم شتى ك�) علم الكالم ، وعلم اخلالف ���� 
العلم باملذاهب االسالمية ����� ، وعلم األديان، 
وعلم السيرة، وعلم الرجال ، وعلم الدراية ، 

وعلم احلديث ، ... وغيرها ( )25( .
ومم���ا يجدر ذك���ُرُه أّن كتاب ) املعارج   
في أصول الفقه ( هو اس���تجابة لطلب  جماعة 
من أصحاب احملقق أرادوا منه أْن يعمل كتابًا في 
األص���ول ، قال :» فإّن���ه تكرر من جماعة من 
األصح���اب - أيدهم الله بعصمته ، وش���ملهم 
بع���ام رحمته - التماس مختصر في األصول ، 
مش���تمل  على املهم من مطالبه ، غير بالغ في 
اإلطالة إل���ى حد يصعب عل���ى طالبه فأجبتهم  
إل���ى  ذلك ، مقتصًرا على ما الُبّد من االعتناء 

به ، غير متطاول إلى إطالة مس���ائله ، وتغليق 
مذاهبه« )26(، وهو كتاب مختصر غير بالغ في 
اإلطالة الى حد يصع���ب على طالبه، ومقتصد 
على ما البد من االعتناء به ، غير متطاول الى 

إطالة مسائله ، وتغليق مذاهبه )27(.
وس���نحاول في ه���ذا البحث أْن نس���تجلي أهم 
العالق���ات الداللية التي متتص من نظرية الوضع 
للوص���ول الى مقاربة نخاله���ا نافعًة في التعرِّف 
على وجهة نظر احملقق احللّي من هذه النظرية ، 
ومن أجل إمتام البحث ، ومللمة فقراته ، جعلناه 

ثالثة مطالب هي :
المطلب األول : الخطاب وعالقة اللفظ بالمعنى 
حرص احملقق احللّي من أجل استجالء   
العالقة بني اللفظ واملعنى على بيان حّد اخلطاب  
وال���كالم مبيًن���ا قس���ميه، فاخلط���اب عنده »هو 
الكالم ال���ذي قصد به مواجه���ة الغير« )28(، 
ومن هنا فإّنه يؤس���س ملرتكزات اخلطاب الثالثة 
، اخملاِط���ب ، واخِلط���اب ، واخملاَطب ، فضاًل 
عن ذلك فإنَّ التعريف يشير الى أنَّ اخلطاَب هو 
الكالم املفيد فائدة يحسن السكوت عليها ، قال 

ابن  مالك)29(: 
كالمنا لفٌظ مفيٌد كاستقم

                واسُم وفعٌل ثم حرف الكلم
وزي���ادة عل���ى ذل���ك إّنن���ا نلمح من   
التعريف أّن���ه قصد به النزول على إرادة املتكلم 
ف���ي إيص���ال املعلومة الى اخملاَط���ب ، من أجل 
التواص���ل والتحاور مع���ه ، ومن هنا فإّن احملقق 
احلل���ّي من القائلني بنظرية  ) التعهد وااللتزام ( 
ف���ي طبيعة العالقة بني اللف���ظ واملعنى ، ويرى 
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أّن ال���كالَم هو ما انتظم من حرفني فصاعًدا من 
احلروف املس���موعة املتواض���ع عليها إذا صدرت 

من ناظم واحد)30( .
وال يخف���ى قصور ه���ذا التعريف من   
جهت���ني ، األول���ى : أنَّ ال���كالم قد يكون من 
كلمتني وال ُيْس���مَّى كالًم���ا ، فيكون عبارة عن 
أصوات بال معنى ، والثانية : أنَّ حصر الكالم 
بحرف���ني فصاعًدا تقييد، إذ قد يكون الكالم من 
حرٍف واحد، نحو : ِف ،  َر، ِع  وغيرها .

وقد ذكر احملقق احللّي ش���رطني لّصحة   
اخلطاب ؛ األول : اإلفادُة ، والثاني : املواضعة 
مرجًحا األول ، وهو الصحيح ، وأبطل الثاني؛ 
ألّن املواضع���َة تقس���م عل���ى قس���مني: املهمل 
واملستعمل ، وهو نقص في منطقية اخلطاب .

والذي يبدو ف���ي ضوء ما عرضناه أنَّ   
احملّقق احللّي بحسب النظريات التي حتّدث حول 
الوضع واس���باب  نش���أته وتط���وره ، أّنه يقول 
بنظرية أّن الواضع هو االنس���ان األول واضطرته 
احلاجة الى اختراع عالقة بني االلفاظ واملعاني، 
وه���و قول ابن ف���ارس :» إّن أص���ل اللغة هو 
تواض���ع واصطالح ال وح���ّي وتوقيف« )31(، 

وهناك ثالثة نظريات هي :
األولـــى : أّن األلف���اظ تدل عل���ى معانيها بذاتها 
داللة طبيعية ، وذلك انطالًقا من فطرة االنسان 
وحاجته املادية والفعلية ، فكانت اللغة تكوينية، 
وقد نس���ب ه���ذا الرأي الى س���ليمان الصيمرّي 

املعتزلّي)32( .
الثانية: أنَّ األلفاظ إّنما تدل على معانيها بوضع 
أعلى قدرة من البش���ر  وهو الله تعالى ، وهو 

رأي أبي احلس���ن األشعري ، وأهل الظاهر من 
األصولي���ني ، فالواضع ه���و الله تعالى . »وإّن 
َوَضعُه متلّقي لنا من جهة التوقيف اإللهي ، إّما 
بالوح���ّي أو بأن  يخلق الله األصوات واحلروف 
وُيْس���معها لواحد ، أو جماعة ، ويخلق له أو 
له���م العلم الض���روري إن قصدت للداللة على 
املعانّي« )33(، وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمد 

حسني النائينّي )34(.
الثالثة : أنَّ الواضَع هو االنس���ان األول ، وقد 
اضطرته احلاجة ال���ى اختراع عالقة بني األلفاظ 
واملعان���ّي ، وهو قول اب���ن فارس ) ت395ه�( 
)35(، ومن هن���ا فإّن احملقق احللّي على الرغم 
من اقتص���اد تعريفه للخطاب ، والكالم ، فإّننا 
جن���زم قاطعني الى أّن���ه من الذين أسس���وا ملبدأ 
)التعهد وااللتزام( في الوضع وهذا ما ذهب اليه 
الس���ّيد اخلوئّي)36( ، وبن���اًء على هذه النظرية 
تكون الداللة الوضعي���ة داللة تصديقية دائمًا ، 
فال مجاَل للداللة التصورية؛ ألّن هذا املبدأ قائٌم 
������  بحس���ب تعريف احملقق احللّي للخطاب ������ 

على مسألتني مهمتني :
األولـــى : أّنه ال ي���راد من وضع اللفظ املعنى ، 
بل املراد إيصال املفهوم الى ذهن السامع وهو ما 
عّبر عنه موضًحا بأّن »منهم من ش���رط اإلفادة« 

.)37(
الثانية : القصدّية في الوضع ، مبعنى أنَّ الواضع 
الُبدَّ أنّْ يكون مريًدا وقاصًدا ، ومتعهًدا وملتزًما 
بإرادة إيصال املفهوم للمخاَطب وإحضاره له ، 
وهذا ما نذهب إليه ، ألّن املتكلَم الُبدَّ أْن يكون 
واعيًّا ومري���ًدا إذا ألقى كالمه ، وبخالف ذلك 
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تتهاوى عملية اخلطاب وتخرج من انس���انيتها ، 
وعقليتها)38(.

وه���ذا الفهم اللغ���وّي الناضج ، أفاد   
من���ه التداوليون احملدث���ون ، فالقصدّية األصلية 
أو الداخلي���ة في فكر املتكلم تتحول الى كلمات 
وجمل وعالمات ورم���وز ... وغيرها ، وإذا 
ما أحس���ن النط���ق بها، س���تكون ذات معنى ، 
فإّنه���ا تضط���ّم على قصدّية مش���تقة م���ن أفكار 
املتكلم ، يزاد على ذلك فإّنها  ال تنطوي على 
مجرد معنى لغوّي تقليدّي للكلمات واجلمل في 
اللغة لتأدية فعل كالمّي مش���بًعا بالقصد واإلرادة 

واإليجاز)39(.  
ونالحظ أّن هذا املبدأ )العهد وااللتزام(   
يهت���م بثالثة أركان هي: اللف���ظ مما يحمله من 
معن���ى، واملتكّلم )اخملاِط���ب( و )املريد واملتعهد 
وامللتزم بإيصال املفهوم( واملس���تقبل الس���امع أو 
املتلق���ي )اخملاَط���ب(، فالعهدية ه���ي محور هذا 
املب���دأ، فقص���د الواضع له أث���ر بالغ في صحة 
اخلطاب وسالمته، ومن هنا حرص احملقق احللّي 
عل���ى ش���رط القصد في تعري���ف )الكالم الذي 
قصد ب���ه مواجهة غير املتكّلم(  بوصفه ش���رطًا 
رئيسًا في فهم النّص اللغوّي، ومن َثم االعتماد 

عليه في الوصول إلى احلكم الشرعّي.
وي���رى احملقق احلل���ّي أّن ال���كالَم إّما   
مهماًل وإّما مس���تعماًل ، فاألّول:»ما لم يوضع 
في اللغة ش���يء«)40(  والثاني : »املس���تعمل: 
إّم���ا ال يس���تقّل باملفهومّية وهو احلرف، وإّما أن 
يستقّل؛ فإن دّل على الزمان املعّين فهو الفعل، 
وإن لم يدّل فهو االسم«)41(. ويظهر أّن اإلمام 

علي )عليه السالم( هو أّول َمن حّد الكالم في 
صحيفته املباركة التي دفع بها إلى أبي األس���ود 
الدؤلي: » بسم الله الرحمن الرحيم الكالم كّله 
اسم وفعل وحرف، فاالسم ما أنبأ عن املسّمى 
والفع���ل ما أنب���أ عن حركة املس���ّمى، واحلرف 
م���ا أنبأ عن معًنى ليس باس���م وال فعل«.)42(  
وتقسيم احملقق للكالم هو تقسيم النحويني، قال 
س���يبويه:«فالَكِلم: اس���ٌم، وِفْعٌل، وَحْرٌف جاء 
ملعن���ى ليس باس���م وال فع���ل«.)43( وقال ابن 
هش���ام األنص���ارّي: »الكِلم���ُة ... َثاَلَثة َأْنَواع 

ااِلْسم َواْلِفْعل واحلرف«.)44(
ومما جتدر اإلش���ارة إليه أّن احملقق قّسم   
الكالم ثالثة أقس���ام: حرف، فعل، اس���م مبّينًا 
أّن احل���رف ذا داللة ناقصة )جزئية( ال يس���تقّل 
باملفهومّية، مبعنى أّن احملقق يرى أّن السياق ونظم 
الكالم هو الذي يجعل احلرف مستقاًل باملفهومّية 
والتخصيصّي���ة وهو تصّور لغ���وّي حاذق، قال 
الرضّي:»واحلرف كلم���ة دّلت على معنى ثابت 

في لفظ غيرها«.)45( 
المطلب الثاني: الوضع والحقيقة والمجاز

احلقيق���ة واجملاز لفظان متقابالن ، وقد   
ج���رت الع���ادة بالبحث عن احلقيق���ة مع بحث 

اجملاز، ملا كان بينهما من شبه التقابل .
احلقيق���ة لغًة :»حق���ق : احلق نقيض   
الباط���ل ... وح���ق األم���ر يحق ويح���ق حقًا 
وحقوقًا ص���ار حقًا وثبت ،  واحلقيقة ما يصير 
الي���ه حق األمر ووجوبه وبل���غ حقيقة األمر أي 
يقني ش���أنه واحلقيق���ة ما يحق علي���ه أْن يحميه 
وجمعه���ا احلقائق« )46( .اجملاز لغ���ًة :»ُجْزُت 
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الطري���ق ج���وازًا ومج���ازًا و ُج���ؤوزًا ، واجملاز 
املص���در، واملوضع واجملازاة أيض���ًا ، وجاوزته 

جوازًا في معنى : جزته« )47( .
أّما في االصطالح : ف��»احلقيقة أْن ُيَقرَّ   
اللفظ على أصله في اللغة ، و) اجملاز ( أْن ُيزال 
عن موضعه ويس���تعمل في غي���ر ما وضع له، 
فيقال ) أس���د ( ويراد ش���جاع ، و)َبْحر( ويراد 

َجواد«)48(.
وحتّدث احملقق احللّي في املقدمة الثالثة   
عن احلقيقة واجملاز، وقد اش���تملت هذه املقّدمة 
على مس���ائل، م���ا يهّمنا منها تعريف���ه للحقيقة 
واجملاز، قال:» أظهر ما قيل في احلقيقة هي كل 
لفظة أفيد بها ما وضعت له في أصل االصطالح 
الذي وقع التخاطب به، واجملاز : هو كل لفظة 
أفيد بها غير ما وضعت له في أصل االصطالح 
ال���ذي وقع التخاطب به لعالق���ة بينهما«.)49(  
وال يخف���ى أّن احملق���ق قد تاب���ع األصوليني في 
تصّور الفرق بني املصطلحني بلحاظ الوضع فهو 
املائ���ز ف���ي الفرق بينهما، ف���إن كان الوضُع في 
أص���ل االصطالح الذي وقع التخاطب به حاكيًا 
ع���ن داللة اللفظ كان حقيقيًا، وإْن كان الوضع 
في أصل االصطالح الذي وقع التخاطب به غير 
ح���اٍك عنه كان مجازًا، وهذا الفرق بني احلقيقة 
واجمل���از، هو: ) محّل وف���اق( بني األصوليني.

 )50(
ثّم أشار إلى الفروق املائزة بني احلقيقة   
واجملاز رّجح اثنني منهما، قال:»فيما يفصل  به 
بينهما وهو إّما  بنص  أهل اللغة ، بأن  يقولوا 
ه���ذا حقيق���ة ، وذاك مجاز ، أو باالس���تدالل 

بعوائدهم كأن يس���بق إلى أذهانهم عند س���ماع 
اللفظ املعنى من دون قرينة«.)51( 

ويب���دو أّن ال���رأي األّول مف���اده نّص   
اللغويني على ك���ون اللفظ حقيقًة أو مجازًا في 
ض���وء تتبعهم للتطور الدالل���ّي أللفاظ العربّية، 
ومقدرتهم على حقيقة اللفظ من جهة ومجازّيته 
من جهة أخرى، والثاني: أّن السامَع يسبق ذهنه 
إلى إرادة احلقيقة عند س���ماعه اللفظ من املتكّلم 
م���ن دون قرين���ة. وهذان الش���رطان عّبر عنهما 

األصولّيون ب�)التبادر(.
وذك���ر فروقًا أخ���ر، منه���ا: االطراد   
)52(؛ كونها أصبحت شائعة في بيئة املتخاطبني، 
وصحة التص���رف فيها تثنية وجمع���ًا، زد على 
ذلك اس���تعمال أصل اللغة علمّيًا، وتعّلق اللفظ 
مبا يستحيل تعّلقها به داللة على اجملاز، وهو ما 
عّبر عنه ب�) عدم صحة الس���لب ... وعدمه(. 
كقوله تعالى: )) َواْس���َأِل اْلَقْرَيَة (( ] يوس���ف: 
82[ فاملعنى املطابق للنّص القرآني غير مراد، بل 
املراد هو املعنى الس���ياقي أو املقامي أو العرفي، 
فإّن العرف يفهم أّن املقصود من اآلية الش���ريفة 
هو س���ؤال أهل القرية، وذلك ملناسبة عقلية فإّن 
العقل يحكم بأّن القرية ال ميكن أن تسأل، إّنما 

الذي ُيسأل ويجيب هم قاطنوها.)53( 
وال���ذي يبدو أّن احملق���ق احللّي لم ُيبِد   
رأي���ًا في الفروق األربع التي ذكرها، إاّل أّنه لم 

يشّجعها، قال: »وفي الكّل نظر«.)54( 
وقد فطن احملقق إلى املس���ألة األخرى   
التي لها مس���يس باحلقيقة واجملاز، مسألة إمكان 
وق���وع اجملاز ووج���وده، قال:»أكثر الناس على 

ق
ق
ح
م
ال ُ

ِّ
19



إم���كان وجوده ومنع���ه قوم إمكان���ًا، وآخرون 
وقوعًا«)55(.

وي���رى احملقق احلل���ي وفاقًا لأصوليني   
الس���ابقني أّن » اجملاز ممكن الوجود في  خطاب  
الل���ه تعالى ، وموجود ، خالفا ألهل الظاهر.

لن���ا : قوله تعالى : ))ِجَدارًا ُيِريُد َأْن َينَقضَّ (( 
]الكهف /77 [ و )) َوَجاء َربَُّك((] الفجر 22[  
وقوله )) َخَلْقُت بَِيَديَّ (( ] ص/75[ وليس���ت 
ه���ذه موضوعة في اللغة ملا أراده الله تعالى بها 
قطعا ، وال الش���ارع نقلها ، لعدم س���بق أذهان 
أهل الش���رع عند اطالقها إلى املراد بها ، فتعني 
أن يكون مجاًزا«)56(، وال يخفى أّن احملقق يرّد 
على اجملّسمة واملشّبهة الذين يرون أّن لله يدًا . 
وق���د جعل احملق���ق احلّل���ّي القرينة في   
اجمل���از مانعًة من تعمي���ة اللفظ وغموضه، قال: 
»احتّجوا بأن لو جتوز لكان ملغزًا معمّيًا، وجوابه 

أّنه ال إلغاز مع القرينة )57(«.
ق���ال محمد رضا املظفر: » جتد صحة   
استعمال األسد في الرجل الشجاع مجازًا، وإن 
منع الواضع، ومؤّيد ذلك اّتفاق اللغات اخملتلفة 
غالب���ًا على املعاني اجملازّي���ة، فترى في كّل لغة 
يعّبر عن الرجل الشجاع باللفظ املوضوع لأسد 
وهكذا في كثير من اجملازات الشائعة عند البشر« 

.)58(
وم���ن ل���وازم ه���ذا املطل���ب )احلقيقة   
واجمل���از( التي ذكرها احملقق احلّل���ّي في معارجه 
ضم���ن املقدمة الثالثة، احلقيق���ة العرفّية واحلقيقة 
الشرعّية، واملشترك اللفظّي ) استعمال اللفظ في 
معنيني أو أكثر(، ووفاقًا لصنيعه س���نضمن هذا 

املطلب هذين األمرين:
أواًل: الحقيقة العرفّية والحقيقة الشرعّية:

احلقيقة العرفّية هي اللفظ الذي ُنقل عن   
موضوعه األصلي إلى غيره لغلبة االس���تعمال، 
وكالغائ���ط فإّن���ه في األصل يطل���ق على املكان 
الواس���ع املنخفض م���ن األرض ثّم أصبح يطلق 

على اخلارج من اإلنسان )59(.  
واحلقيقة الش���رعّية هي كّل لفظ وضع   
ملعنى في اللغة، ثّم اسُتعمل في الشرع ملعنى آخر 
مع هجران االسم اللغوّي عن املسّمى بحيث ال 
يس���بق إلى الفهم الوض���ع األّول، مثل الصالة 
فإّنه���ا وضعت في اللغ���ة للدعاء ثّم صارت في 

الشرع عبارة عن الهيأة املعلومة.)60( 
        فقد تنّبه احملقق احللي إلى هاتني احلقيقتني 
العرفية، والشرعية ، قال:»اللفظ إّما أْن يستفاد 
وضعه للمعنى بالش���رع أو بالوضع، واألول هو 
احلقيق���ة الش���رعية ، والثاني : إّما أن ينقل عن 
موضوع���ه ملواضعة طارئة ، وهو العرفية، أو ال 
ينق���ل ، وهو الّلغوي���ة ، وكل واحدة من هذه 
األلف���اظ إّما أن تك���ون موضوعة ملعنى واحد ، 
وهي املفردة، أو ملعنيني فصاعًدا، وهي املشتركة 
... : ال ش���بهة في وجود احلقيقة الوضعية ، 
وأّما العرفية فكذلك، أّما االمكان فظاهر ، وأّما 
الوقوع فباالس���تقراء  اّما من عرف عام كالغائط 
للفضل���ة وقد كان للمطمئ���ن ، والدابة للفرس 
وقد كان مل���ادب ، وأّما من عرف خاص فكما 
للنح���اة من الرفع والنصب ، وألهل الكالم من 

اجلوهر والكون« )61(.
فرأى أّن احلقيقة الوضعّية ال شبهة في   
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وقوعه���ا، وكذلك العرفّية، فاالس���تقراء وكالم 
العرب حاك���م بوقوعها، وهذا م���ا ُيعرف عند 
اللغوي���ني مبظاهر التفس���ير الداللّي س���واء كان 
تخصيص���ًا أم تصميم���ًا أم تفس���يرًا ومّثل احملقق 
لهذه املظاهر بلفظ )غائط( التي متثل تعبيرًا جملال 
الداللة، وهو » انتقال اللفظ من معناه إلى معنى 
مشابه له أو قريب منه أو بينه مشابهة أكان عن 
عمد أم عن غير عمد« .)62( ونقل داللة اللفظة 
م���ن مجال إلى آخر ال يؤدي إلى تعميم الداللة 
واّتس���اعها بعد أن كان���ت مخّصصة، وال يؤدي 
إلى تخصيصها بعد أن كانت عاّمة أو مّتسعة بل 
يكون املعنى اجلديد مساويًا للمعنى القدمي، ومن 
املمكن أن تكون الداللتان متعايشتني مًعا كما أّنه 

ميكن طغيان إحداهما على األخرى.)63( 
فلفظ )الغائط (الذي استشهد به احملقق   
احللّي بوصفه مثااًل لهذا التعبير الداللّي إش���ارة 
إلى قول���ه تعالى: )) َوإِْن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى 
َن اْلَغائِِط ((]املائدة:  َس���َفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُك���م مِّ
م���ن اآلي���ة6[  ، كناية عن إظه���ار لفظ قضاء 
احلاج���ة من البطن، ق���ال ابن قتيبة )ت276ه(: 
» والتغ���ّوط من الغائط وهو البطن الواس���ع من 
األرض املطمئ���ن وكان الرج���ل إذا أراد قض���اء 
حاجته أت���ى غائًطا من األرض، فقيل لكّل من 

أحدث قد تغّوط«.)64( 
إذن فالغائ���ط كناية عن الَعِذرة؛ ألّنهم   
كان���وا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط وقضوا احلاجة 
أو ألّنهم كان���وا يلقونها في الغيطان، ومنه قيل 
ملن قض���ى حاجته: أتى الغائ���ط، وتغّوط: إذا 

أحدث .)65( 

أّم���ا في ما يّتصل باملث���ال الثاني الذي   
ذكره احملقق احللّي ، ) الدابة( ففيه إش���ارة إلى 
مظاهر )تخصيص الدالل���ة وتقييدها( وتضييقها 
وتقليصه���ا، وهو »إطالق الكلم���ة ذات الداللة 
العاّمة عل���ى املعنى اخل���اّص«.)66( بأْن يكون 
االس���م قد وضع ملعنى عام ثّم يخصص بعرف 
االس���تعمال ببعض أفراده،)67( كلفظ )الدابة( 
إذ خّصصت بذات األربع أو بدواب احلمل، أو 
بإحداها على اختالف البيئات  واألصل هي أّنها 

لكّل ما ) كان ملا دّب( )68(. 
ول���م يغفل احملقق احللّي عن اإلش���ارة   
إل���ى أثر البيئ���ة العلمية ف���ي اختصاصها بألفاظ 
مقترن���ة به���ا، وهي نكت���ة داللّي���ة طريفة تؤكد 
اختص���اص بيئة بألف���اظ يتعارفها أهلوها، قال: 
» وأّم���ا من عرف خاص فكما للنحاة من الرفع 
والنص���ب وألهل الكالم م���ن اجلوهر والكون« 
)69( . إشارة إلى املصطلحات النحوية كأحوال 
اإلع���راب )الرف���ع والنصب واخلف���ض واجلزم( 
والعالمات اإلعرابية )الضمة والفتحة والكس���رة 
والسكون( من جهة؛ ولذا أشار إلى مصطلحات 
أهل الكالم )املتكّلمني( كاجلوهر والكون والكمية 
والكيفية واملكان والزمان والفعل وغيرها.)70(   
أم���ا ما يتص���ل باحلقيقة الش���رعية، فيرى احملقق 
احلل���ّي أّنها موجودة وثابتة في البيئة اإلس���المية 
وال ميك���ن إنكارها، مبعن���ى أّنها كانت موجودة 
في اللغة واستعملها العرب، لكّنها اكتسبت من 
الدين معاني جدي���دة فتكون مبثابة »اللفظ الذي 
استفيد من الش���ارع وضعه للمعنى، سواء كان 
اللفظ واملعن���ى مجهوَلني عند أهل اللغة أم كانا 
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معلوَم���ني لكّنهم لم يضعوا ذلك االس���م لذلك 
املعنى أم كان أحده���ا مجهواًل واآلخر معلومًا« 
)71(. ، قال:»احلقيقة الشرعية موجودة وصار 
جماعة من األشعرية إلى تعّقبها وتعنى بالشرعية 
ما استبعد وصفها للمعنى بالشرع، لنا: وجودها 
ف���ي ألفاظ الش���ارع، ف���إّن الصوم ف���ي اللغة: 
اإلمساك وفي الش���رع إمساك خاّص، والزكاة: 
الطهارة، وفي الشرع طهارة خاصة، والصالة: 
الدعاء وفي الش���رع ملع���ان مختلفة أو متواطئة، 
ت���ارة ُتَعرىَّ عن الدع���اء كصالة األخرس وتارة 

يكون الدعاء منضًما كصالة الصبح«.)72( 
املتأمل في نص احملقق احللّي يرى ما يأتي:

1- وج���ود احلقيقة الش���رعية بوصفها   
الزمة الوضع في الش���رع، وال ش���ّك في أّننا« 
نفه���م من بع���ض األلفاظ اخملصوص���ة كالصالة 
والص���وم وغيرهما معاني خاصة ش���رعّية وجنزم 
بأّن هذه املعاني حادثة لم تكن يعرفها أهل اللغة 
العربّية قبل اإلس���الم، وإّنما ُنقلت تلك األلفاظ 
من معانيها اللغوية إلى هذه املعاني الش���رعّية«.

)73( ويظه���ر م���ن كلم���ات احملقق احلل���ّي أّن 
أغلب ه���ذه األلفاظ املتداولة )كالصالة والصوم 
والزكاة واحلج( وال س���ّيما الص���الة التي تؤدى 
ف���ي كل يوم خمس مرات هي حقائق ش���رعية 
ف���ي معانيها املس���تحدثة، وإن كانت في أصلها 
الّلغ���وي ال تدّل على ذلك، فق���د أضاف إليها 
الش���ارع املقدس لوازم ولواحق جعلها مصطلحًا 
إس���الميًا خالصًا يدّل عل���ى فريضة مفهومة في 
اجملتمع اإلس���المّي، مبعنى أّنه���ا:« األلفاظ التي 
أكسبها الش���ارع مدلوالت جديدة مغايرة ألصل 

مدلوالته���ا اللغوّي���ة التي كتب لها الش���يوع في 
االس���تعمال العام بني أبناء اللغة بحيث أصبحت 
هذه املدلوالت الش���رعية هي املتبادرة إلى الفهم 

عند عامة الناطقني« )74(.
2- يلح���ظ من كلم���ات احملقق احللّي   
أّن احلقيقة الش���رعية هي م���ن مظاهر تخصيص 
الدالل���ة، ق���ال: » ف���إّن الص���وم ف���ي اللغة: 
اإلمساك، وفي الش���رع إمساك خاص والزكاة: 
الطهارة، وفي الشرع طهارة خاصة، والصالة: 
الدعاء وفي الش���رع ملع���ان مختلفة أو متواطئة، 
ت���ارة تعرى عن الدعاء كص���الة األخرس وتارة 
يكون الدعاء منضًم���ا  كصالة الصبح« )75(. 
وهذا التخصيص بس���بب الوض���ع التعييني وهو 
كثرة االس���تعمال من النبي صّلى الله عليه وآله 
وس���لم وأصحابه ، فضاًل عن ذلك قدح القرآن 
الك���رمي بها، وه���ذا ما ذهب إليه اخلراس���اني.

)76( و يرى اخلوئي تبعًا لش���يخه محمد حسني 
النائيني)77( والبهادلّي.)78( إّن الداللة اجلديدة 
التي اكتسبتها هذه األلفاظ في اإلسالم لم تبتعد 
كثي���رًا عن املعنى اللغوّي ومن هنا:«ندرك مدى 
التغيي���ر الداللي الذي أحدث���ه القرآن الكرمي في 
اللغة العربية وآفاق مدلوالت املتجددة، فقد أدى 
إلى ظهور الكثير من املدلوالت احلقيقة واجملازية 
وانعك���س ذلك بوضوح في املنهج التحليلي في 
فه���م النص القرآني، وتعدد مناهج التفس���ير«.

)79( وقبل أن نطوي فقرات هذا األمر )احلقيقة 
الش���رعية واحلقيقة العرفي���ة( نقدح بحقيقة مهمة 
فط���ن إليه���ا احملقق احلل���ي، مفاده���ا: » تفريع 
األص���ل عدم النق���ل ، الّن احتم���ال النقل لو 
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س���اوى احتم���ال البقاء على األص���ل ملا حصل 
التفاه���م عن���د  التخاطب م���ع االطالق ، الّن 
الذهن يعود مت���ردًدا بني املعنيني ، لكّن التفاهم 
حاص���ل مع االطالق ف���كان االحتم���ال منفًيا« 

.)80(
وم���ن أجل تقريب هذه احلقيقة نقول:   
إّن األص���ل في أص���ول اخملاطبات الكالمية عدم 
النق���ل )من احلقيقة إلى اجملاز( من جهة، وعدم 
التقدير والتأويل من جهة أخرى، فاحملقق احلّلّي 
يشير إلى أمارة ) أصالة احلقيقة(،  يقول محمد 
رض���ا املظفر:»ومورده���ا ما إذا ش���ّك من إرادة 
املعن���ى احلقيق���ي أو اجملازّي من اللف���ظ بأن لم 
يعل���م وجود القرينة على إرادة اجملاز مع احتمال 
وجوده���ا، فيقال حينئذ األص���ل احلقيقة، أي: 
األصل أن نحمل ال���كالم على معناه احلقيقي، 
فيك���ون حجة من املتكلم على الس���امع وحجة 
فيه للس���امع على املتكلم، فال يصح من السامع 
االعتذار في مخالفة احلقيقة، بأن يقول للمتكلم: 
لعّلك أردت املعنى اجملازي، وال يصح االعتذار 
من املتكلم بأن يقول للسامع: إني أردت املعنى 

اجملازي«.)81( 
ال جرم أّن الظهور يثبت املعنى باملعنى   
احلقيق���ي، ويكون موضوع���ًا للحجية، وكذلك 
أصال���ة احلقيق���ة مع احتمال وج���ود القرينة فإذا 
»ش���ككنا في امل���راد مع احتمال وج���ود القرينة 
بحي���ث ال يتع���ني اجمل���از فننف���ي اجمل���از بأصالة 
احلقيقة، وننفي القرينة بأصالة عدمها، وكالهما 
أمارة، ويكون موضوعًا للحجية«.)82(      

 ثانيًا: المشترك اللفظي :

هو اللفظ املوضوع ملعنيني وضعًا أوليًا   
ل���م ينقل أحدهم���ا إلى اآلخ���ر.)83(  وهو: 
»اللف���ظ الواحد الدال عل���ى معنيني مختلفني أو 
أكثر داللة على الس���واء عن���د أهل تلك اللغة، 
س���واء كان���ت الداللتان مس���تفادتني من الوضع 

األول أو من كثرة االستعمال«.)84( 
وذلك مثل لفظ )العني( فإّن لها معان   
ع���دة ف���ي اللغة منه���ا: الباص���رة، واجلارحة، 
واجلاس���وس، والذهب، والشمس، ومثل لفظ 
)اجل���ون( يطلق على األبيض واألس���ود، ومثل 
لفظ )النكاح( فإّن معناه األصلي الضّم، فيشمل 
)العق���د( لضّم اللفظني إل���ى بعضهما، واجلماع 
لضّم اجلس���مني إلى بعضهما فهو مشترك، لكن 
ملّ���ا كثر إطالقه في الش���رع عل���ى العقد أصبح 
ه���و املراد عند اإلط���الق، ومنه قول���ه تعالى: 
))َواْلُمَطلََّق���اُت َيَتَربَّْصَن بَِأنُفِس���ِهنَّ َثاَلَثَة ُقُرَوٍء ((

] البقرة: 228[ إذ إّن القرء لفظ مش���ترك يطلق 
ف���ي اللغة على الطه���ر واحليض،)85( ويتجلى 
موقف احملقق احللّي من املشترك اللفظّي في ضوء 

الفقرات اآلتية:
األولى: إمكان وقوع المشترك اللفظي:

تأك���د للمحقق احللّي وجود املش���ترك   
اللفظ���ي ف���ي اللغة بحس���ب االس���تقراء الذي 
يحقق���ه، قال: » ال ش���بهة في وج���ود احلقيقة 
املفردة ، واختلف في املش���تركة فمن الناس من 
أوج���ب وجودها نظ���را إلى كث���رة املعاني وقلة 
األلف���اظ ، ومنهم م���ن أحالها صوًنا للفهم عن 
اخلل���ل ، واألول باط���ل، ألّنا ال نس���لم كثرة 
املعان���ي عن األلف���اظ والثاني باطل الّن الغرض 
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ق���د يتعل���ق باإلبهام كما يتعل���ق باإلبانة . وأّما 
وجوده���ا فاس���تقراء اللغة يحقق���ه« )86(. وال 
يخفى أّن احملقق قد رّد على َمن ْقال بضّم اللفظ 
الواح���د أكثر م���ن معنى؛ لك���ي تغطي األلفاظ 
تناه���ي املعان���ي، وقد ُنس���ب هذا ال���رأي إلى 
اخلليل وس���يبويه واألصمعي واملبرد وابن فارس 

وغيرهم.)87( 
وقد اش���ترط احملقق في جواز »أن يراد   
باللفظ الواح���د كال معنييه حقيقة كان فيهما أو 
مج���ازًا أو في أحدهما نظرًا إلى اإلمكان ال إلى 

اللغة« )88(.
وف���ي ذلك إش���ارة إلى نكت���ة مفادها   
أّن االس���تعمال اللغوّي للف���ظ املفرد يكون فانًيا 
في داللة واحدة، ف���ال يجوز عنده إيراد اللفظ 
الواح���د ف���ي معني���ني أو أكثر فال ي���كاد »ميكن 
ف���ي حال اس���تعمال واحد حلاظ���ه وجهًا ملعنيني 
وفاني���ًا في االثن���ني إال أن يكون الالحظ أحول 

العينني«)89(. 
وق���د فطن احملقق احلل���ّي أيضًا إلى أّن   
عدم املنافاة والس���ياق ) القرائ���ن( لهما أمارتان 
عل���ى جواز االش���تراك اللفظي، وهو ملحظ لم 
يس���بق إليه في ما وقفن���ا عليه عند األصوليني، 
قال:»لن���ا: أّن���ه ليس ب���ني إرادة اعت���داد املرأة 
باحليض واعتدادها بالطهر منافاة، وال بني إرادة 
احلقيق���ة وإرادة اجملاز معًا مناف���اة، وإذ لم يكن 
ثمة منافاة لم ميتنع اجتماع اإلرادتني عند املتكلم 

باللفظ« )90(.

ثانيًا: عدم وقوع المشـــترك اللفظي بالنظر 
إلى اللغة:   

ي���رى احملقق احللّي ع���دم إمكان وقوع   
املشترك اللفظي »وأما بالنظر إلى اللغة ، فتنزيل 
املش���ترك على معنييه باطل ، ألنه لو نزل على 
ذلك لكان اس���تعمااًل له في غير ما وضع له ، 
الّن اللغ���وّي ل���م يضعه للمجم���وع ، بل لهذا 
وح���ده ،  ولذاك وحده ، فلو نزل عليهما معا 

لكان ذلك عدواًل عن وضع اللغة« )91(.
إّن حقيقة الوض���ع عند احملقق احللّي،   
وعالق���ة اللفظ باملعنى جتعل���ه يقول بهذا األمر، 
ونلحظ نظرت���ه الدقيقة والعميقة إلى عدم وقوع 
املش���ترك اللفظي؛ ألّن الواضع يرمي في الوضع 
للداللة على املعنى املراد )املقصود( ، وال يعقل 
أّنه يريد معنيني؛ وحجتهم في ذلك: »أّن الواضَع 
ملا كان عاقاًل ال ميكن أن يقدم على عمل ليس 
له اجملتمع ومبا أّن جعل اللفظ الواحد ألكثر من 
معنى م���ع خفاء القرائن مما يخ���ّل بتحقيق هذه 
الغاي���ة، ال يعقل أْن تعدم عليها الواضع بحال« 
)92(. وال بّد من اإلشارة إلى أّن احملقق احللّي 
من القائلني حتفظًا وندرة بوقوع املش���ترك اللفظي 
في القرآن الكرمي، وال س���ّيما في آيات األحكام 
وغير األحكام الش���رعية التي يترتب على معرفة 
الدالل���ة فيها أي تغيير أو إثبات كثير من أحكام 
الش���ريعة، فال يج���وز أن يخاطب الله عباده مبا 
ال طريق لهم إلى العلم مبعناه خالفًا للحش���وية 
ق���ال)) إّن ذلك عبث فيكون لل���ه قبيحًا احتجوا 
بقوله تعالى: ))كأّنه رؤوس الشياطني(( وبقوله 
تعالى: )) حم ((  و )) ألم (( وما أش���بهها، 
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واجلواب: ال نسلم خلّو ذلك عن الفائدة؛ ألّن 
األول كناية عن القبيح واس���تعارة فيه، والثاني 

اسم للسورة«.)93( 
ال جرم أّن السياق القرآني واالستعمال   
لهم���ا األثر البالغ ف���ي تعدد معان���ي اللفظ في 
اخلطاب القرآني، وقد أوضح الش���ريف الرضي 
أثرها في تعدد معاني لفظ )اليد( عند بيان قوله 
تعالى: ))إِنَّ الَِّذي���َن ُيَبايُِعوَنَك إِنََّما ُيَبايُِعوَن اللََّه 
َي���ُد اللَِّه َفْوَق َأْيِديِهْم(( ] الفتح من اآلية 10[ ، 
قال:»وهذه اس���تعارة، والي���د ههنا تعرف على 
وجوه، أحدها: أن يكون املعنى عقد البيعة فوق 
عقده���م، وقيل املراد ق���وة الله تعالى في نصرة 
نبيه عليه الس���الم فوق قوة نصرهم، وقيل اليد 
ههنا الس���لطان والقدرة كما يقول القائل: فالن 
حت���ت يد ف���الن، أي حتت يد س���لطانه وأمره، 
فيك���ون املعنى أّن س���لطان الل���ه تعالى في هذا 
األمر فوق سلطانهم وأمره فوق أمرهم، وقيل: 
أن تق���ع الصفقة باأليدي من البائع واملش���تري« 

.)94(
المطلب الثالث: الوضع والعموم والخصوص:
توس���ع احملقق احلّلّي في مطلب العموم   
واخلص���وص بلحاظ أّن���ه انتظم في ب���اب كبير 
)الباب الثالث( حتدث فيه عن العموم بالتفصيل 
ثم حت���دث عن اخلصوص وس���يرًا م���ع منهجه 

ووفاقًا لصنيعه سنبدأ ببيان العموم:
أواًل: العموم 

العموم تعريفًا، قال ابن فارس:»العني   
ول  واملي���م أصل صحي���ح واحد يدل عل���ى الطُّ
والَكْث���َرة والعٌّلّو، قال اخللي���ل: العميم الطويل 

من النبات، يقال: نخل���ة عميمة واجلمع ُعّم، 
ويقولون اس���توى النبات عل���ى ُعممه أي على 

متامه« )95(.
والعم���وم مصدر على وزن ُفُعول وهو   
الشمول، والعام اس���م فاعل منه مبعنى شمل، 
يقال: مطر عام أي شامل لأمكنة كلِّها وخصب 

عام إذا شمل البالد.)96( 
الش���يخ  ق���ال  االصط���الح،  وف���ي   
الطوس���ي:»اعلم أّن معن���ى قولنا في اللفظ )أنَّه 
ع���ام( يفيد أّنه يس���تغرق جميع م���ا يصلح له، 
وبهذا الذي ذكرناه يتميز من غيره مّما ال يشركه 
ف���ي هذا احلكم )...( لذل���ك ُيقال: عّم الله 
تعال���ى املكلف���ني باخلطاب مل���ا كان متوجهًا إلى 

جميعهم« )97(. 
وقال اآلخوند اخلراساني:« وهو شمول   
املفه���وم جلميع ما يصلح أن ينطبق عليه«.)98( 
وق���ال املظفر:»القصد من العام اللفظ الش���امل 
مبفهوم���ه جلمي���ع ما يصلح انطب���اق عنوان عليه 
ف���ي ثبوت احلكم له، وقد يقال للحكم أّنه عام 
أيضًا باعتبار ش���موله جلميع أف���راد املوضوع أو 
املتعل���ق أو املكلف« )99(. وي���رى عبد الكرمي 
زي���دان:»أّن العام لفظ وضع ف���ي اللغة وضعًا 
واحدًا ال متعددًا لش���مول جميع أفراد مفهومه، 
أي جلميع األفراد الت���ي يصدق عليها معناه من 
غير حصر بعدد معني أي من غير أن يكون في 
اللف���ظ داللة على انحصار بعدد معّين وإن كان 
في اخلارج والواقع محصورًا كالس���موات مثاًل، 

وكعلماء البلد« )100(.
ولم يخرج احملق���ق احلّلّي عن تعريفّي   
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األصوليني الس���ابقني، قال:»العام هو املستغرق 
جلمي���ع ما يصلح ل���ه إذا أفاد في ال���كّل فائدة 
واح���دة«)101(.  ووافق احملقق احلّلّي الش���يخ 
الطوسي في وصف ما ليس بلفظ بالعموم مجازًا 
لع���دم االطراد؛ ألّنه ال يق���ال: عّمهم األكل، 
كما يق���ال: عّمهم املطر، ف���إّن العموم يقتضي 
معنى حاصاًل بجملته ل���كّل واحد، وذلك غير 
حاصل في قولهم عّمهم املطر.)102( ومن أجل 
تقري���ب هذا املقصود نقول: إّن اس���تعمال هذه 
اللفظة )العموم( في املعاني نحو قولهم: عّمهم 
الب���الء والقحط واملطر وغير ذلك، فاألقرب في 
ذل���ك أن يكون مجازًا؛ ألّنه ال يقاس وال يغني 
عن سائر املعاني، فقد يترّشح بعض مّمن شملهم 

وعّمهم البالء والقحط واملطر.
ولم يس���تبعد احملق���ق احللي وجهًا آخر   
وهو )االش���تراك( بني احلقيق���ة واجملاز من جهة 
املعاني واأللفاظ، قال: »وقال قوم هو مش���ترك 
بني املعاني واأللفاظ، وذلك غير بعيد«)103(. 
وهو اختيار الشيخ الطوسي،)104( وزين الدين 

العاملي أيضًا.)105( 
ألفاظ العموم وهيأته: 

اختل���ف األصولي���ون واملتكلمون في   
العم���وم، وهل ل���ه صيغة تخّص���ه وهيأته تدّل 
علي���ه أم ال؟ عل���ى مذاه���ب، األول: أّن ل���ه 
صنع وهيأت���ه تخّصه، وتدّل على االس���تيعاب 
واالس���تغراق والكثرة، وهو قول فقهاء املذاهب 
األسالمية واحملققني ك�) أبي حنيفة، والشافعي، 
وابن حنبل،، واجلّبائي، واملفيد، والطوس���ي، 
والعالمة احللي، واألخوند اخلراساني، ومحمد 

رض���ا املظّفر وعب���د الكرمي زي���دان وغيرهم(.
)106(

الثاني: التوقف، أي ليس للعموم صيغة تخصه 
وال هي���أة ، وألفاظ اجلمع ال حتمل على ألفاظ 
العموم إال بدليل وهو قول أبي احلسن األشعري 

والباقالني.)107(
الثالث: االشتراك بني العام واخلاص وهو منقول 

عن أبي احلسن األشعري.)108( 
وذهب الس���ّيد املرتضى إلى هذا الوجه   
)االش���تراك( قال:»إّن���ه ليس لف���ظ موضوع إذا 
اس���تعمل ف���ي غي���ره كان مجازًا، ب���ل كل ما 
يدعي من ذلك مش���ترك بني اخلصوص والعموم 
)...( وأّن تلك الصيغ نقلت من عرف الشرع 
إل���ى العموم« )109(.وق���د أجمل احملقق احللّي 
هذه األقوال، قال:»ف���ي اللغة ألفاظ موضوعة 
للعم���وم، وه���و اختيار الش���يخ رحم���ه الله، 
وق���ال املرتضى: هي مش���تركة كّلها بني العموم 
واخلص���وص نظرًا إلى الوضع ال إلى الش���رع، 
وق���ال قوم: هي حقيقة في اخلصوص مجاز في 

العموم وتوّقف آخرون« )110(.   
ث���ّم رّد وج���ه اّدع���اء ك���ون األلفاظ   
والهيئات مشتركة بني العموم واخلصوص؛ ألّنه 
يزي���د في االلتباس وتعمي���ة اخلطاب من جهة، 
وأّن مقاصد أهل اللغة وغايتهم اإليضاح وإزالة 
االش���تباه من جهة أخرى، قال:»لنا، لو كانت 
)كّل( و)جمي���ع( مثاًل للعموم واخلصوص على 
االش���تراك؛ لكان القائل: رأي���ت الناس كلهم 
أجمع���ني مؤكدًا لالش���تباه وذلك باط���ل، بيان 
املالزمة: أّن لفظة )كل( و )أجمعني( عند اخلصم 
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مشتركة على سبيل احلقيقة، واللفظ الدال على 
ش���يء يتأكد بتكريره فيل���زم أن يكون االلتباس 
مؤك���دًا عند تكريره، وأّما بط���الن الالزم فأنا 
نعلم ضرورة من تعاضد أهل اللغة إزالة االشتباه 
بتكري���ر هذه األلف���اظ« )111(. وقد رّد احملقق 
احللي الوجوه التي ذكرها من قال باالش���تراك، 
منها: لو كانت ألفاظ العموم لالستغراق؛ لعلم 
ذل���ك إم���ا بالبديهية أو باملش���افهة أو بالتواتر أو 
اآلحاد، قال:»والثالثة األولى باطلة ؛ ألّنها لو 
كانت حًقا الس���توينا فيها واآلحاد ليس���ت طرقًا 
إلى العلم« )112(  .إذ ال مجال ... مبجرده 
في الوضع، وأّما النقل )التواتر( واآلحاد منه ال 

تفيد اليقني)113( 
وم���ن اجلدير بالذكر أّن للمحقق احللّي   
رأيني ، أحدهما: تبنى فيه ) نظرية إنكار أخبار 
الواحد( وقد أورد هذا الرأي في كتابه املعتبر ، 
إذ قال :»فما قبله األصحاب ، أو دلت القرآئن 
عل���ى صحته ُعِمل ب���ه، وما أعرض األصحاب 
عنه ، أو ش���ّذ يجب إطراح���ه« )114(. وهو 
به���ذا وافق رأي ابن إدريس احللّي )ت 598ه�( 
الذي اختار رأي الشريف املرتضى )ت436ه�(.

والثاني: تبنى فيه ) نظرية قبول أخبار الواحد(،  
وق���د أورد هذا الرأي في كتابه املعارج إذ قال: 
»إذا جترد ع���ن القرائن الدالة عن صدقه ، ولم 
يوج���د ما ي���دل على خالف متضمن���ه ، افتقر 
العمل به إلى اعتبار شروط« )115(.   وواضح 
أّنه قبل خب���ر الواحد الظنّي اجملرد عن القرائن، 
إْن ل���م يك���ن معرًضا بحديث آخ���ر إاّل أّنه قبل 
خب���ر الواحد الظن���ّي اجملرد عن القرائن ، إْن لم 

يكْن معرًضا بحديث آخر إاّل أّنه قبله بش���روط، 
وهو بهذا الرأي وافق رأي الش���يخ الطوس���ّي ، 
وهو الرأي الس���ائد من عصر احملقق احللّي حتى 

يومنا هذا .
وقد أش���ار احملق���ق احللّي إل���ى ألفاظ   

العموم وهيئاته، وهي:
)ِمن( و )م���ا( إذا كانتا معرفتني مبعنى   
)الذي( ال تعّمان، وإن وقعتا للشرط أو االستفهام 
عّمتا.)116( قال الشيخ الطوسي:»فمنها )َمن( 
ف���ي جمع العق���الء إذا كان نكرة ف���ي )اجملازاة( 
واالس���تفهام، ومت���ى وقع���ت معرف���ة لم تكن 
للعم���وم وكانت مبعنى )ال���ذي( هي خاصة بال 
خ���الف«.)117( وقال:»ومنه���ا )ما( في ما ال 
يعق���ل إذا وقعت املوقع الذي ذكرناه من اجملازاة 
واالستفهام ومتى كانت معرفة لم تكن مستغرقة 

كما قلنا في )َمن( سواء« )118(.
 )كّل( و )جمي���ع( تفي���دان االس���تغراق للتأكيد 

كانتا أو لغيره.)119(         
ويرى عل���ي األيرواني أّن لفظ ) كّل(   
ش���أنه تأكيد العموم املراد من املدخول فلوال أّن 
املدخ���ول أريد فيه العم���وم لم يكن للفظ )كل( 
مح���ل إذ اللطيفة في ذاتها لي���س منها كل وال 

بعض.)120(  
ويرى الش���يخ املظفر أّن)كل( وما في   
معناه���ا مث���ل:) جميع ومت���ام وأّي ودائمًا تدّل 
على العموم في أصل الوضع سواء كان عمومًا 
استغراقيًا أم مجموعيًا وإن العموم معناه الشمول 
جلمي���ع أفرادها مهم���ا كان لها من اخلصوصيات 

الالحقة ملدخولها.)121( 
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النكرة )في سياق النهي( وهي من الهيئات التي 
تدّل على العموم، قال احملقق:»تعّم جميعًا وهي 
في اإلثب���ات بداًل لوجهني:أحده���ا أّن قولك: 
أكلت شيئًا يناقضه:ما أكلت شيئًا، فلو لم تكن 
الثاني���ة عامة لم حتصل ملناقض���ة، الثاني:لو لم 
تك���ن للعم���وم مل���ا كان قولنا: ال إل���ه إال الله 

توحيدًا« )122(.
ال ج���رم أّن احملقق احللّي قد اس���تعان   
باألدلة النقلية والبرهانية في إثبات داللة العموم 
على النكرة في سياق النفي، وانتفاء هذه الداللة 
في سياق اإلثبات في ظل توظيف األمثلة النقلية 

القائمة على احلجاج والتقريب التداولّي.
فالنكرة الواردة في س���ياق النهي مثل   
ْنُهم مَّاَت  قوله تعالى: )) َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد مِّ
َأَبدًا (( ]التوبة:84[ وقول النبي )صلى الله عليه 
وآله وسلَّم( )) ال ضرر وال ضرار(( )123(  ، 
تفيد العموم ظاهرًا إذا لم يكن منها حرف )من( 
ف���إن دخل عليها حرف )م���ن( أفادته قطعًا ولم 
حتتمل التأويل كقولنا: ما رأيت من رجل، وما 
جاءن���ي من أحد، أّما النكرة الواردة في س���ياق 
اإلثبات فليس من س���ياق العموم كقوله تعالى: 
)) إِنَّ الّلَه َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوْا َبَقَرًة  (( ]البقرة: 

 )124(. ]67
اجلمع املع���ّرف بالالم مش���تقًا كان أو   
غير مش���تق، قال احملقق احللّي:»إن كان معهودًا 
انصرف إليه، وإال فهو لالس���تغراق )...( لنا 
أن يؤك���د مب���ا يقتضي العموم ف���ي قولك: قام 
الق���وم كلهم، ورأيت املش���ركني فل���و لم يكن 
األول لالستغراق ملا كان الثاني تأكيدًا«.)125( 

ولنا وقفة نخالها أليق بالس���ياق وكشف خطاب 
احملق���ق احللي، فاجلم���ع املعرف بال���الم نحو: 
املؤمنون واملش���ركون واملؤمنات واملشركات وغير 
املش���تق: القوم، الروم، النس���اء، املعهود يعني 
األل���ف والالم العهديتني وهي )أل( املعرف التي 
تقت���رن مبعهود س���بق ذكره، مبعن���ى أّن له واقعًا 
ذهنيًا، نحو: حضر القضاة ، بخالف الالم التي 
للجن���س ك�) الروم والقوم  والترك ( فإّنها تفيد 
االستغراق)126( ، ويرى احملقق احللّي أيضًا أّن 
العموم يؤكد نح���و: قام القوم كلهم ب�) املؤكد 
املعن���وي( كّلهم، وهو دليل على جتس���يد داللة 

العموم والشمول في اجلمع املقترن ب�)أل(.
جمع التكسر يفيد اجلمع،»فإذا دخلت   
الالم فإن أفادت اجلمع أيضًا لم يكن ثمة فائدة، 
ف���ال بد من إفادة االس���تغراق وإال لتحررت عن 
حتديد فائدة«.)127( وهذا اجلمع يفيد العموم، 
قال زين الدين العامل���ي وفاقًا للمحقق احللي: 
»وال نع���رف ف���ي ذلك مخالفًا م���ن األصحاب 
ومحققو مخالفينا على هذا أيضًا، ورّبما خالف 
في ذلك بعض من ال يعتّد به منهم وهو ش���اّذ 

ضعيف ال التفات إليه« )128(. 
اجلم���ع املضاف ق���ال احملق���ق احللّي:   
»اجلم���ع املض���اف كقولك: عبي���دي وعبيد زيد 
لالستغراق« )129(. وهذا اللفظ لم يلتفت إليه 
ممن وقفنا على مصنفاتهم ك�) الش���يخ الطوس���ي 
وزين الدين العاملي واألخوند اخلراساني والشيخ 
املظفر( سواء أكان جمعًا مضافًا أم مفردًا مضافًا، 

مشتقًا كان أو غير مشتق.)130(  
االس���م املف���رد إذا دخل علي���ه ) الم   
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التعريف( أفاد اجلنس ال االس���تغراق سواء أكان 
مشتًقا أم غير مشتق )131(.

ويبدو ف���ي ظل أقوال احملقق احللّي أّن   
فة  داللة االس���م املفرد الداخلة علي���ه )أل( املعرِّ
أّنه���ا ال تفيد العم���وم وإّن القول بداللة العموم 
منس���وب كما عزاه احملقق إلى الشيخ الطوسّي، 

قال: »وقال الشيخ )ره(: يعّم« )132(.
والق���ول بعدم داللة ه���ذا اللفظ على   
العم���وم هو اختي���ار احملقق كما قلن���ا والعاّلمة 
والشهيد الثاني زين الدين العاملي.)133( وهو 
الصحي���ح لعدم تبادر العموم منه إلى الفهم من 
جانب، وأّنه لو عّم جلاز االس���تثناء منه قياس���ًا 
واّط���رادًا من جانب آخ���ر.)134( فال تغير هذه 
املع���ارف العموم ففي قولنا مث���اًل: الدينار خير 
م���ن الدرهم، الرج���ل أقوى من امل���رأة أي إّن 
جن���س الدينار خير من جن���س الدرهم وجنس 
الرجال بحس���ب طبيعتهم اجلس���مانّية أقوى من 
جنس النساء، فالتفضيل هنا منصّب على اجلملة 
فه���و تفضيل جملة على جمل���ة ال تفضيل فرد 

على فرد.)135( 
اجلمع املنّكر ال يدّل على االستغراق،   
ذه���ب احملقق احلل���ّي إلى أّن:»اجلم���ع املنّكر ال 
يدّل على االس���تغراق وحمله الشيخ )ره( على 
االستغراق من جهة الكلمة وهو اختيار اجلّبائي«.

)136( وبي���ان ذل���ك أّن أكث���ر العلماء على أّن 
اجلمع املنّكر ال يفيد العموم بل يحمل على أقّل 
مراتبه، ومّما قال بإفادته العموم الشيخ الطوسي. 
إرادة للحكم���ة؛ مبعنى أّن اخملاِطب احلكيم يريد 
ب���ه العموم، فل���و أراد به القّل���ة لبّينه، وإذ ال 

توجد قرينة وجب حمله على الكّل والش���مول 
والعموم.)137( 

وقد رّد احملقق احللّي على رأي الشيخ   
الطوس���ّي، فقال:»وجوب األول : ال نسّلم أّن 
اللف���ظ موضوع لها حقيق���ة، بل موضوع ملطلق 
اجلم���ع ال للقّلة من حيث ه���ي قّلة وال للكثرة 
م���ن حيث هي كذلك وال���دال على الكّلي غير 
الداّل على اجلزئّي س���ّلمنا أّنه حقيقة فيهما لكن 
يج���ب التوق���ف إال لقرينة، والقرين���ة موجودة 
مع أق���ّل اجلمع )138(«. وم���ن لواحق اجلمع 
ولوازم���ه معرفة دخول العدد في���ه، قال احملقق 
احللّي: »اجلمع من االش���تقاق: ضّم الشيء إلى 
الش���يء فمعناه موج���ود في االثن���ني فصاعدًا، 
وف���ي الع���رف يفيد ألفاظ���ًا مخصوص���ة ولفظ 
اجلم���ع كقولنا: رجال: يفي���د الثالثة فما زاد، 
وقي���ل: يقع على االثنني أيضًا )...( إّن ألفاظ 
اجلمع توص���ف بالثالثة فما زاد، فيقال: رجال 
ثالث���ة  وال يق���ال: رجال اثن���ان«.)139( قال 
الشيخ الطوس���ّي:»تناول اجلموع الثالثة فصاعدًا 
حقيق���ة، وإّن أقّل اجلمع ثالثة، وذهب قوم إلى 
أّن أق���ّل اجلمع اثن���ان، واألول مذهب الفقهاء« 
)140(. ويرى الش���هيد الثان���ي العاملي أّن أقّل 
مرات���ب صيغ اجلمع ثالث���ة على األصّح وقيل: 
أقّله���ا اثنان، )...( أنه يس���بق إلى الفهم عند 
إط���الق الصيغة بال قرينة الزائ���د على االثنني، 
وذل���ك دليل على أّنه حقيقة ف���ي الزائد دونه، 
مل���ا هو معلوم من أّن عالمة اجملاز تبادر غيره«.

)141( ويظه���ر أّن احملق���ق احللّي ق���د نظر إلى 
مقدار اجلمع بلحاظ���ني األول: اللغوي فيدخل 
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اجلم���ع في اثن���ني فصاع���دًا، وال ينطوي على 
االثن���ني، فالتقريب التداول���ي  ومالطفة الداللة 
ومغازلته���ا لها األثر في توظيف اللفظ العمومي 
ومحاولة مسايرة الفتوى الشرعية بلحاظ أدواتها 
ومبادئها مع الفضاءات الزمانية واملكانية فاحلقيقة 
التأريخية اليوم أّن البيئة االجتماعية واالقتصادية 
والسياس���ية تضطلع ب���دور رئيس في ظهور تيار 
ما على حس���اب تيار آخر وأن الفكر اإلنس���اني 
يص���در عن إطار عام متثل���ه الظروف املوضوعية 
القائمة التي س���محت له بالظهور والتبلور وهذا 
م���ا يصطلح علي���ه ب�)املناخ( تارة أو )الس���ياق( 
أخ���رى، أو بحس���ب التعبير املت���داول في الفقه 
اإلسالمي وأصوله ب�) تأثير الزمان واملكان(، أو 

)مناسبات احلكم املوضوع( تارة ثالثة.)142( 
ثانيًا: الخصوص:

تعريفه:
قال ابن فارس:»خ���ّص اخلاء والصاد   
أص���ل مّطرد منق���اس، وهو يدّل عل���ى الُفرجة 
والثلم���ة، فاخلصاص الُفرج بني األثافّي )...( 
ومن الباب خصصت فالنًا بشيء خصوصّية بفتح 
اخلاء وهو القياس؛ ألّنه إذا ُأفرد واحد فقد أوقع 
فرجة بينه وبني غي���ره، والعموم بخالف ذلك« 
)143(. وقال الراغب األصفهاني:»التخصيص 
واالختصاص واخلصوصة والتخصص بفرد بعض 
الش���يء مبا ال يش���اركه فيه اجلملة وذلك خالف 
العموم والتعمُّم والتعميم )...( واخلاصة ضّد 
العاّم���ة، قال تعالى:  ))َواتَُّق���وْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصيَبنَّ 
ًة (( ]األنفال: 25[ أي  الَِّذيَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخآصَّ
تعّمكم« )144(.وقد أنكر الشيخ علي الكورانّي 

تعري���ف الراغب التخصيص فقال:»فيه ضعف، 
وق���د أخطأ فتص���ور أّن التعّم���م مبعنى العموم، 
وه���و لب���س العمام���ة )...( وعّممته ألبس���ته 
العمام���ة وهو من العّم���ة أي التعّمم« )145(. 
وال ُيلتف���ت إل���ى قول الكوران���ّي؛ ألّن اخلاص 
والتخصي���ص والتخصص تك���ون في قبال العام 
والتعمي���م والتعّمم فينظر إلى املعنى املعنوّي فيها 
ال انحصارها في املعنى احلسي فحسب. وتتجلى 
داللة اإلف���راد والتمييز ف���ي تصريفات مادة) خ 
ص ص( فكّلم���ا أفرد اخملصص كّلما ظهر وبان 

وخّص عن غيره.
أما ف���ي االصط���الح، فهو:»م���ا دّل   
عل���ى أّن امل���راد باللفظ بعض م���ا يتناوله دون 
بع���ض«.)146( وقد ف���ّرق الش���يخ املظّفر بني 
ثالثة مصطلح���ات يجمعها أصل واحد )خ ص 
ص(، ق���ال: » القص���د من اخل���اص )احلكم( 
ال���ذي ال يش���مل إال بعض أف���راد موضوعه أو 
املتعّل���ق أو املكّل���ف أو أّن���ه اللف���ظ الدال على 
ذلك، والتخصيص: ه���و إخراج بعض األفراد 
من شمول احلكم العام، بعد أن كان اللفظ في 
نفسه ش���اماًل له لوال التخصيص، هو أن يكون 
اللف���ظ من أول األمر بال تخصيص غير ش���امل 
لذلك الفرد غير املشمول للحكم«.)147( وقد 
توسع احملقق احللي في إيراد تصريفات مادة ) خ 
ص ص( مبينًا تعريفاتها كذلك إاّل إذا اس���تعمله 
بعض فائدت���ه والتخصيص ما دّل على أّن املراد 

باللفظ بعض وعلى النحو اآلتي:
اخلصوص أو اخلاص من الكالم »يفيد   

أّنه وضع لشيء واحد« )148(. 

ق
ق
ح
م
ال
ُ

ِّ
30



الكالم اخملصوص:« هو أّنه قصر على   
بعض فائدته« )149(.

التخصي���ص: » م���ا دّل على أّن امل���راد باللفظ 
بعض ما تناوله« )150(.

ويظهر أّن التخصيص هو مناط البحث   
عنده، وهو قصر العام على بعض مس���مياته أي 
أف���راده؛ لذا جعله املالك ف���ي التفريق بينه وبني 

النسخ من دون اخلاص واخملصوص.
الفرق بين النسخ و المخصوص:

ف���ّرق احملقق احللي بني النس���خ والتخصيص من 
وجوه خمس���ة وفاقًا للشيخ الطوسي في العّدة، 
قال: »الفرق بني النسخ والتخصيص من وجوه، 
األّول: أّن التخصي���ص ال يصّح إال في األلفاظ 
والنس���خ قد يكون ملا علم بدليل ش���رعي لفظًا 
كان أو غي���ره، الثان���ي: التخصي���ص يؤذن بأّن 
اخملص���وص غير مراد من اللف���ظ عند اخلطاب، 
والنس���خ يؤذن أّن املنس���وخ مراد عند اخلطاب. 
الثالث: أّن النس���خ يدخل على )عني( واحدة، 
والتخصي���ص بخالف ذلك. الرابع: التخصيص 
قد يكون بداللة الفعل واالستثناء وأخبار اآلحاد، 
والنس���خ ال يقع بذلك، اخلام���س: التخصيص 

مقارن والنسخ متراٍخ« )151(.
وقد أضاف الش���يخ الطوس���ي ش���رطًا   
سادس���ًا أّن »التخصيص يقع على بعض والنسخ 
لي���س كذل���ك، فُعل���م بجمي���ع ذل���ك مفارقة 

التخصيص النسخ« )152(.
رأيه في تخصيص العام حقيقة أم مجازًا.

ذهب احملقق احللّي إلى جواز أن يس���تعمل »الله 
تعال���ى الع���ام في اخلصوص ... وق���د بّينا أن 

اجمل���از جائز احلص���ول في خطاب���ه تعالى، وأما 
الوق���وع فظاهر في الق���رآن واحلديث« )153(.

ويرى أّن القرينة هي التي جتيزه، قال:»ونحن ال 
جنيزه إال مع القرينة« )154(. وتخصيص العام 
مجازًا هو األقوى، قاله الش���يخ الطوسي قال: 
»إّن العم���وم إذا ُخ���ّص كان مجازًا وما به ُيعلم 
ذل���ك وحصر أدّلته« )155(. وهو قول العالمة 
احلل���ّي في أح���د قوليه.)156( وقول الش���هيد 
الثاني )زين الدي���ن العاملي( ومذهب أبي علي 
وأبي هاشم اجلبائيني ومن تبعهما وأكثر املتكلمني 
وباق���ي الفقهاء.)157( ويرى الش���يخ املظفر أّن 
تخصيص العام هو حقيق���ة وليس مجازًا،»ألّنه 
ف���ي التخصيص باملتصل كقول���ك مثاًل: )أكرم 
كّل عال���م إال الفاس���قني( ، لم تس���تعمل أداء 
العم���وم إاّل في معناها، وهي الش���مول جلميع 
أفراد مدخولها غاية األمر أّن مدخولها تارة يدل 
علي���ه لفظ واحد في صورة التخصيص، فيكون 
التخصي���ص معن���اه أّن مدخ���ول )كّل( ليس ما 
يص���دق عليه لفظ عالم مثاًل، بل هو خصوص 

العالم العادل في املثال« )158(. 
وي���رى اآلخوند اخلراس���اني أّن حقيقة   
التخصي���ص أقوى من مجازيت���ه، وإّن الثانية ال 
محذور فيها بوج���ود القرينة، قال:»التخصيص 
قد اش���تهر وش���اع حتى قيل: )م���ا من عام إال 
وق���د ُخّص(، والظاهر يقتض���ي كونه حقيقة ملا 
هو الغال���ب تعلياًل للمجاز، مع أّن تيقن إرادته 
ال يوجب اختصاص الوضع به مع كون العموم 
كثي���رًا ما يراد، واش���تهار التخصيص ال يوجب 
كثرة اجملاز )...( ولو س���لم ف���ال محذور فيه 
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أص���اًل إذا كانت بالقرينة« )159(. واملتأمل في 
كالم احملق���ق املذك���ور آنف���ًا أّن تخصيص العام 
مج���ازًا ال يستس���اغ إال بوج���ود القرينة، وهي 
مق���دور عليه���ا؛ ألّن الواض���ع أراد التخصيص 
فتب���رز في بنية اخلطاب ظه���ورًا عينيًا أو ظهورًا 

معنويًا.
مقدار التخصيص:

منته���ى  ف���ي  األصولي���ون  اختل���ف   
التخصي���ص إلى كم هو؟ فذه���ب بعضهم إلى 
ج���وازه حت���ى يبقى واح���د وهو اختيار الس���يد 
املرتضى )160(.  والش���يخ الطوسي )161(. 
وقي���ل وذهب األكثر ومنهم احملقق احللّي إلى أّنه 
ال بّد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام، إال 
أن يستعمل في حق الواحد على سبيل التعظيم، 
قال: »يجوز تخصيص ألفاظ العموم حتى يبقى 
واح���د )...( وقيل: حتى يبقى ثالثة، ومنهم 
م���ن فّصل بني لفظ اجلم���ع وغيره من األلفاظ، 
وق���ال أبو احلس���ني: حتى يبقى كث���رة إال على 
سبيل التعظيم وهو األظهر؛ ألّنا نعلم قبح قول 
القائ���ل: أكلُت كّل ما في البس���تان من الرمان 
وفيها أل���ف وقد أكلُت واحدة، وكذلك يقبح: 
وفيه  أخذت كل ما في الصندوق من الذهب – 

وقد أخذ دينارًا«)162(.  ألف – 
قصارى ما ميكن أن يقال في فهم احملقق   
له���ذه املس���ألة: إنه كان واعي���ًا للتصور اللغوي 
الصحي���ح القائم على االس���تعمال والتداول من 
جه���ة، وفطنته إلى عقالنية اخلط���اب ومنطقيته 
وموافقته للعقل إْن صحيحًا وإْن موافقًا للعربية، 
فكثير من اجلمل صحيحة بنية وأسلوبًا؛ إاّل أّنها 

ال توافق العقل من نحو: حملت اجلبل، وشربت 
ماء النهر، وقد التفت س���يبويه من قبل إلى هذا 
األم���ر فتحدث عن ال���كالم القبيح والكالم غير 
املعقول.)163( وقد خت���م احملقق احللّي حديثه 
عن اخلصوص وبذك���ر أدّلة تخصيص العام من 
دون تقس���يمها، غير املشهور )اخملصص املنفصل 
واملتص���ل( واخملصص املتص���ل أو غير املتصل، 
قال: » ال يجوز تخصيص العام بالشرط والغاية 
و الصف���ة واالس���تثناء ودالل���ة الفع���ل والكتب 
واإلجم���اع والس���نة متوات���رة كان���ت أو آحادًا« 
)164(. فاخملصص املنفصل أي املس���تقل أربعة 
أنواع عن���د احملقق هي: دالل���ة الفعل والكتاب 
واإلجماع والس���نة متواترة كانت أو آحادًا، أما 
اخملصص املتصل أي غير املس���تقل فهي الش���رط 
والغاي���ة والصفة واالس���تثناء.)165( وقد عالج 
احملقق احللّي هذين النوعني معاجلته لغوية منطلقًا 
م���ن منطلقات كالمية فلس���فية أصولية، آمل أن 
تكون لدينا فرصة س���انحة س���امحة لدراس���ة ما 
يتص���ل بهذا املطلب ) الع���ام واخلاص(، وآخر 
دعوان���ا أن احلمد لله رّب العامل���ني وصّلى الله 

على محمد وآله الطاهرين.
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خاتمة البحث و نتائجه
بعد هذه املس���يرة البحثي���ة في رحاب   
معارج احملقق احللّي، آن األوان أن نلملم النتائج 

التي نحسب أّنها أولى بالتقدمي والكشف:
األول���ى: ظه���ر أّن املباح���ث اللفظي���ة )املبادئ 
اللغوي���ة( في كت���اب املعارج في أص���ول الفقه 
للمحقق احلل���ّي لم تكن مفصلة إال أّنها جاءت 

بعبارات دقيقة جامعة مانعة.
الثاني���ة: ي���رى احملق���ق احللّي أّن قص���د املتكلم 
وإرادت���ه في إفه���ام اخملاطبني هو األس���اس في 
عملية اخلطاب الكالمي خاصة  و نظرية الوضع 

عامة.
الثالثة: مب���دأ التعهد وااللتزام التي تبناها احملقق 
احللّي ف���ي الوضع لم يكن مج���رد مبدأ فكري 
يفسر الوضع فحسب، بل كان يدخل في وضع 
احلل���ول للكثير من املفاهي���م األصولية والفقهية 

لديه.
الرابع���ة: عنايت���ه بالتحدي���د الدقيق والتقس���يم 
العقل���ي لكثي���ر من املفاهيم الت���ي عاجلها فضاًل 
ع���ن التعريفات اجلامعة املانعة كما هو احلال في 
تعريفه )اخلط���اب والكالم واملهمل واملس���تعمل 
واحلقيقة واجملاز والعموم واخلصوص( وغيرها.

اخلامس���ة: يرى احملقق احللّي أّن أغلب الشروط 
املائزة بني احلقيقة واجملاز كاالطراد، واس���تعمال 
أهل اللغة لها، وتعليق اللفظة مبا يستحيل تعلقها 
ب���ه، وصحة التصرف كالتثني���ة واجلمع وغيرها 

فيها نظر.
السادس���ة: ظه���ر أّن احملقق احللّي م���ن القائلني 

بوج���ود احلقيق���ة الش���رعية كالص���الة والصوم 
والزكاة وغيرها، وأّن اإلسالم )الشارع املقدس( 
قد أض���اف لها دالالت جديدة جعلها ش���رعية 

إسالمية.
الس���ابعة: قدَم احملقق احللّي أّن األصل في أكثر 
املباحث اللفظّية عدم النقل من احلقيقة إلى اجملاز 
فضاًل عن قوله بأصالة احلقيقة وال يتم النقل إاّل 

بوجود القرائن.
الثامن���ة: ي���رى احملقق احلل���ّي أّن ع���دم املنافاة 
)التناقض(والسياق يجيز وقوع املشترك اللفظي، 
كالقرء والطهر واحليض، وبني احلقيقة واجملاز.

التاس���عة: إم���كان وق���وع املش���ترك اللفظّي في 
ما آيات غير  القرآن الكرمي حتفظًا وندرة وال س���يّ

األحكام.
العاش���رة : ظه���ر أّن احملقق احلل���ّي من القائلني 
بأصال���ة العم���وم وال يركن إل���ى اخلصوص إال 

بالقرائن احمليطة بالنص واخلطاب.
احلادي عشرة : يرى احملقق احللّي أّن اّدعاء كون 
األلفاظ والهيآت مشتركة بني العموم واخلصوص 
غي���ر صحيح ؛ ألّن االش���تراك يزيد في التباس 
التصورات من جهة وتعمية اخلطابات وغموضها 
م���ن جهة أخرى، وأّن مقاصد أهل اللغة وغاية 

الواصفني اإليضاح ودرء االشتباه.
الثانية عش���رة: ظه���ر أّن احملقق احللّي من الذين 
ال يأخ���ذون بأخبار اآلحاد وفاق���ًا البن إدريس 
احلل���ّي؛ ألّنها في نظره ال تخ���رج عن أمرين، 
هم���ا: أّنها من الروايات الضعيفة، وقد أس���قط 
العلم���اء حجي���ة األخبار الضعيف���ة، إذ إّنها من 

املراسيل.
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الثالثة عشرة: تبّين لنا أّن احملقق احللّي كان واعيًا 
للتصور اللغوي الصحيح القائم على االستعمال 
والتداول من جهة، ومجاراة العقل واملنطق من 
جهة أخرى، ومن هنا فإّنه قّبح جماًل يرى أّنها 
ال تواف���ق العقل واملنط���ق على الرغم من توافر 

عناصر إسنادها احملكمة. 
وآخر دعوان���ا أن احلمد لله رب العاملني وصّلى 

الله على محمد و آله الطاهرين.
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)145( املصدر نفسه: 286

)146( مصطلحات علم أصول الفقه:34، العّدة في أصول الفقه:303، كفاية األصول: 216
)147( أصول الفقه ، الشيخ املظفر:101

)148( املعارج في أصول الفقه : 21
)149( املصدر نفسه : 21

)150( املصدر نفسه: 21 ، وينظر: الوجيز في أصول الفقه: 310
)151( املعارج في اصول الفقه: 22-21

)152( العدة في أصول الفقه:303
)153( املعارج في اصول الفقه: 22
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)154( املصدر نفسه : 22
)155( العدة في أصول الفقه:306

)156( نهاية األصول في علم األصول، العالمة احللي:218/2 ���� 219 .
)157( معالم الدين ومالذ اجملتهدين: 113

)158( أصول الفقه، الشيخ املظفر: 106-105
)159( كفاية األصول: 217-216

)160( الذريعة إلى أصول الشريعة : 211
)161(   العّدة في أصول الفقه:307
)162( املعارج في أصول الفقه : 22

)163( الكتاب: 1/  26
)164( املعارج في أصول الفقه : 22، وينظر: الوجيز في أصول الفقه: 311

)165( ينظر: الوجيز في أصول الفقه: 311- 330

المصادر والمراجع
- القرآن الكرمي 

- اإلبهاج في شرح املنهاج ، علي بن عبد الكافي السبُّكي )ت756ه( ، وولده تاج الدين عبدالوهاب 
ب���ن علي الس���بُّكي )ت771ه ( ، الطبع���ة االولى ، دار الكتب العلمية ، بي���روت ، 1404 ه ������� 

1984 م .
- االجتاه التداولّي والوظيفّي في الدرس اللغوّي ، نادية رمضان النجار، مؤسسة حورس الدولية ، 

االسكندرية ، 2013 م .
- اإلحكام في أصول األحكام، االمام العاّلمة علي بن محمد اآلمدي ، عّلق عليه العاّلمة الش���يخ 

عبدالرزاق عفيفي ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 1402 ه� .
- أدب الكات���ب ، لعب���د الله مس���لم بن قتيبة ) ت276ه����( ، حت محمد محيي الدين عبد احلميد ، 

ط3، مطبعة السعادة ، القاهرة ، 1958م .
- إرشاد الفحول إلى حتقيق احلق في علم األصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني )1255ه�(، 

قراءة أحمد عبد السالم ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1994 م .
- اصطالحات األصول ومعظم ابحاثها ، امليرزا علي املشكيني ، الطبعة اخلامسة ، الناشر دفتر نشر 

الها دي ، قم ،1413 ه� .
- أصول الفقه ، محمد رضا املظفر، الطبعة االولى ، مكتبة العزيزي، قم، ، 1427 ه� 2006م.
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- األصول في علم األصول ، علي االيرواني النجفي، حتقيق: محمد كاظم رحمن، الطبعة األولى، 
مركز أبحاث الدراسات اإلسالمية، ، إيران، 1422ه�.

- البح���ث الدالل���ّي عند الس���يد محمد محمد صادق الص���در )ت 1419 ( ، د . رحيم كرمي علي 
الشريفّي،الطبعة األولى ، مؤسسة النخب اإلسالمية ، دار الضياء للطباعة ، 1429 ه� ����� 2008م .
- البحث الداللي عند الش���وكاني في كتابه إرش���اد الفحول ، محمد عبد الله علي س���يف, )رس���الة 

ماجستير(, كلية اآلداب, اجلامعة املستنصرية, 1420ه�- 1999  م.
- البحث الداللّي في آيات األحكام عند السيد اخلوئي، صباح عيدان العبادي ، الطبعة االولى، دار 

الفيحاء ، بيروت  ، 1434����  2013.
- البح���ث النح���وي عند االصولي���ني، مصطفى جمال الدين ، منش���ورات وزارة الثقافة واالعالم ، 

اجلمهورية العراقية ، 1980م .
- بداية املعرفة منهجّية حديثة في علم الكالم، حس���ن مكي العاملي ، الش���يخ حس���ن محمد مكي 

العاملي ، الدار االسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2012 م
- تطور علم الكالم اإلمامي )دراس���ة في حتوالت املنهج حتى القرن الس���ابع الهجري(، علي املدن، 
مراجعة الدكتور عبد اجلبار الرفاعي، الطبعة االولى، مركز دراس���ة فلس���فة الدين بغداد، 1431ه�، 

2010م.
-التعريفات ، السيد الشريف علي بن محمد اجلرجاني ، الطبعة األولى ، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت ، 1424 ه� ������� 2003 م .
- تفس���ير أمومة  الوالية واحملكمات للقرآن الكرمي ، الش���يخ محمد الس���ند البحرانّي ،  الشيخ محمد 

السند، الطبعة األولى ، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ، طهران ، 1434 ه� .
- تقريب الوصول إلى علم األصول، أبو القاس���م محمد بن أحمد بن محمد بن ُجزي ، حتقيق : 
محمد اخملتار بن محمد األمني الشنقيطّي ، الطبعة الثانية ، املدينة املنورة ، 1423 ه� ������ 2002 م .
- تلخيص البيان في مجازات القرآن ، أبو احلسن محمد بن أبي احلسني بن موسى املعروف ب�الشريف 
الرضّي )ت 406ه� ( ، حتقيق محمد عبدالغني حس���ن ، الطبعة الثانية ، دار االضواء ، بيروت ، 

1406 ه� 1990 م . 
- تهذيب األصول إلى علم األصول،  العاّلمة احللي ، حتقيق محمد حسني الرضوي الكشميري ،  

الطبعة األولى ، مؤسسة اإلمام علي عليه السالم ، لندن ، 1421 ه� .
- جامع السعادات، محمد مهدي  النراقي، مؤسسة التاريخ العربي،ط1، 1425ه�-2004م

- الدار العربية للعلوم ، بيروت ، 2006م .
- دراسة املعنى عند األصوليني،طاهر سالم حمودة،الدار اجلامعية،االسكندرية،مصر،1983م.
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- دروس في علم األصول ، احللقة األولى ، السيد محمد باقر الصدر ،الطبعة الثانية ، دار الكتاب 
اللبنانّي ، بيروت ، 1406 ه� 1986 م . 

- داللة األلفاظ ، إبراهيم أنيس  ، الطبعة الثالثة، مكتبة االجنلو املصرية ، 1972 م.
- داللة األلفاظ عند االصوليني ) دراسة بيانية ناقدة ( ، الدكتور محمد توفيق محمد سعد ، الطبعة 

األولى ، مطبعة األمانة ، القاهرة ، 1987 م .
- الداللة القرآنية عند الش���ريف املرتضى، حامد كاظم عباس، الطبعة االولى ، دار الش���ؤون الثقافية 

العامة ،بغداد ،2004م
- الذريعة إلى أصول الشريعة ، علي بن احلسني املوسوي امللقب بالشريف املرتضى ) ت 436ه� ( ، 
مؤسسة الصادق ) ع ( ، حتقيق اللجنة العلمية في مدرسة االمام الصادق )ع ( ، قم ، ) د. ت (

- رجال ابن داوود احللّي ، تقي الدين احلسن بن علي بن داوود احللّي )ت 707ه� ( ، حتقيق محمد 
صادق بحر العلوم ، املطبعة احليدرية ، النجف األشرف ، 1392ه ���������� 1972 م .

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي املصري) ت769ه�(، 
ومع���ه كت���اب منحة اجلليل بتحقيق ش���رح ابن عقيل ، محمد محيي الدي���ن عبد احلميد ، مكتبة دار 

التراث ، القاهرة  1420ه� � 1999م .
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،  أبو نصر إسماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي )ت 393ه�( 
حتقيق: أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليني ، بيروت ،الطبعة الرابعة 1407 ه�  - 1987م. 
- العّدة في أصول الفقه، أبو جعفر محمد بن احلسن الطوسّي)ت460ه( حتقيق محمد رضا األنصاري 

القمّي، الطبعة األولى، مطبعة ستارة، قم، 1417ه.
- العقل واللغة واجملتمع ، جون سيرل ، ترجمة سعيد الغامني، الطبعة األولى، الدار العربية للعلوم، 

بيروت ، 2006م  .
- علم اللغة ، علي عبد الواحد وافي،مكتبة نهضة مصر بالفّجالة،الطبعة الرابعة،1377ه�1957م.

- فرائد االصول ، الشيخ األعظم استاذ الفقهاء واجملتهدين الشيخ مرتضى االنصاري ) ت1218ه(،اعداد 
جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظم ، قم ، مجمع الفكر االسالمّي 1419ه� .

- فقه اللغة و خصائص العربّية، محمد املبارك ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر ، بيروت ، 1968م .

- قضايا لغوية قرآنية ، د. عبد األمير كاظم زاهد ، الطبعة األولى ، بغداد ، 1424 ه�2003 م .
- الكافي ، ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ) ت329 ه� ( ، طبع مع ثالثة كتب هي ) َمْن ال 
يحضره الفقيه للصدوق (،و)  تهذيب االحكام واالستبصار للطوسّي (،ضمن ) الكتب األربعة( تنظيم 
: صادق بزر كربفروبي ، الطبعة األولى ، مؤسسة أنصاريان ، قم ، ايران ، 1424ه� 2003 م .

- كتاب س���يبويه ، أبي بش���ر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت180ه�(، حتقيق: عبد الس���الم هارون ، 
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ط2، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، 1402ه� � 1982م .
- كفاية األصول ، محمد كاظم اخلراس���اني امللقب ب�����)اآلخوند(  )ت 1329ه�(, الطبعة  اخلامس���ة, 

مؤسسة النشر اإلسالمي , قم , طهران , 1964م    
- كفاية األصول ، الشيخ محمد كاظم اخلراساني ، الطبعة الثالثة ،مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، 

بيروت  1492ه�  ��� 2008م.
- لس���ان الع���رب: أب���و الفضل جم���ال الدين محمد بن مك���رم بن منظور األفريق���ي املصري الطبعة          

الثالثة ، دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان, 1986م
- محاضرات في أصول الفقه ، تقرير األبحاث لسماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي، 
تأليف الش���يخ محمد اس���حاق الفياض ،الطبعة اخلامس���ة ،  مؤسس���ة اخلوئي االسالمية ، 1434ه� 

2013 م .
- احملظور اللغوّي واحملسن اللفظّي

- محم���د ب���ن إدريس احللّي )س���يرته عصره منهجه(، محمد مهدي إبراهي���م ، الطبعة األولى، دار 
السالم، بغداد، 1430ه� ���������������� 2009م.

- مدرسة الكوفة النحوية ، د. مهدي اخملزومي ، مطبعة مصطفى البابي  احللبي، مصر ، 1377ه� 
� 1958م .

مة السيوطي)ت911ه�( ، شرح وضبط وتصحيح محمد أحمد  - املزهر في علوم اللغة وأنواعها للعالَّ
جاد املولى ، علي محمد البجاوي ،  محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، د.ت.

مصطلح���ات عل���م أصول الفقه، الدكت���ور خلف محمد احملمد ،الطبعة األولى ، مؤسس���ة الّريان ، 
بيروت ،2004م.

- املعارج في أصول الفقه ، احملقق احللي ) 676ه ( ، حتقيق محمد حسني الرضوي ، ط1، مطبعة 
سيد الشهداء ) A ( ، مؤسسة أل البيت ) b ( للطباعة والنشر ، 1403 ه� .                  

- معالم الدين ومالذ اجملتهدين ، جمال الدين جنل الش���هيد الثاني ، الطبعة الثانية عش���رة ، مؤسسة 
النشر اإلسالمي ، قم ، ) د .ت ( .

- مفتاح الوصول إلى علم األصول ، أحمد كاظم البهادلي ، الطبعة الثانية ، دار املؤرخ العربّي ، 
بيروت ، 1429 ه� �� 2008 م .

- معجم مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب األصفهاني، الطبعة االولى، دار املعارف )د.ت(.
  مفردات ألفاظ القرآن ، معجم ألفاظ القرآن الكرمي: مجمع اللغة العربية في القاهرة, الهيأة العامة 

لشؤون املطابع األميرية, القاهرة،1416ه�- 1996م.
- مقاييس اللغة، أبو احلس���ني أحمد بن فارس )ت395ه�( ترتيب وتصحيح إبراهيم ش���مس الدين، 
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الطبعة االولى ، شركة األعلمي، بيروت، 2012م _ 1433ه�
- مقدمة  لدراسة اللغة ، الدكتور حلمي خليل ، دار املعرفة اجلامعية ، 2000م .    

- مكانة اخلليل بن احمد في النحو العربي ، للدكتور جعفر نايف عبابنه ، الطبعة االولى ، عمان، 
االردن ، 1984 م .

- من جتارب األصوليني في اجملاالت اللغوية، محمد تقي احلكيم ، الطبعة األولى ، املؤسسة الدولية 
للدراسات والنشر، بيروت ، 1423 ه� �� 2002 م . 

- منتهى األصول،حس���ن املوس���وي البجنوردي ، الطبعة االولى ، مؤسس���ة مطبعة العروج ، إيران، 
1421ه� 

1998م. - منهج األصول ، محمد صادق الصدر، النجف األشرف، د. ط ، 1418ه� – 
- املوافقات ، إبراهيم بن موس���ى بن محمد اللخمي الغرناطي الش���هير بالشاطبي )املتوفى: 790ه�(، 

حتقيق.
- أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الطبعة االولى  الناشر: دار ابن عفان،1417ه� 1999م.

- موس���وعة كش���اف اصطالح���ات الفنون ، محمد علي التهانوّي ، حتقي���ق الدكتور علي دحروج ، 
الطبعة االولى ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، 1996م .

- نهاية األصول الى علم األصول، لإلمام جمال الدين أبي منصور احلس���ن بن يوس���ف بن املطهر 
املع���روف بالعالم���ة احللّي ، حتقيق ابراهيم البهادري ، الطبعة األولى ، مؤسس���ة اإلمام الصادق عليه 

السالم ، ايران ، 1426 ه� .
- الوجيز في أصول الفقه ، عبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة ، الطبعة اخلامسة عشرة ، بيروت، 

1427ه���  �� 2006م.
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منهج االجتهاد
ُه) س سرُّ عند العالمة الحلي(ُقدِّ

م. د. مسلم محمد العميدي
وحدة الدراسات والبحوث في مركز العالمة الحليِّ

The Approach of Independent Reasoning(Ijtihad) 
Followed by 

Al-Allama Al-Hilli (May Allah sanctify his secret)
by

Instructor Muslim Muhammad Al-Ameedi, Ph D
Unit of Studies and Research in Al-Allama Al-

Hilli Centre

Abstract
     The term (Independent Reasonong or Ijtihad) 
has passed in several stages until it has reached 
its present meaning. Ahlul-Bait (the Prophet's 
household)(Pbut) established its rules in the Islamic 
thought in general, and in the Shiite thought in 
particular.  As regards the jurisprudent subject of 
the Ijtihad adopted by the Shiites, it proceeded in an 
increasing way since the time of the Occultation of 
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the Sunna(Prophet's sayings and doings). He also used 
to oblige the dissenter to hold his own view so as 
to eventually  invalidate his evidence. He depended 
in his comparative research on the narrations of 
the common people, whose chain of authorities is 
not considered an evidence. This dependence was his 
means for obliging the dissenter to hold his own view 
so as to blow up what he depended on. Moreover, he 
used the means of refutation of the evidence and 
presenting the new evidence. This technique is one 
of the best deductive techniques in jurisprudence.
In the present paper we have reviewed the 
characteristics of his methodology in his juristic 
books in general. They are as follows: discussing 
the ideas of the juristic schools and then refuting 
them; the balance in presenting the legal judgment; 
deducting the evidence through a Qur'anic verse or 
a narration of Prophetic Hadith and the views of the 
jurists; reviewing the ideas of the four doctrines, so 
as to know the degree of agreement of  their ideas 
with the ideas of the Imamis.                      
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the twelfth Imam until the present time. Al-Allama 
Al-Hilli is considered one of the great scholars 
of Islamic law(Sharia), from whose valuable 
compilations all the nation has benefited since 
the time he wrote them. He was a jurisprudent, a 
theologian, a philosopher and a leading  scholar in 
philology and principles of jurisprudence.
He was characterized by a unique juristic  
methodology. In his juristic books he followed the 
methodology of collecting and detailing the views 
of the ancient Shiite jurists. He surveyed their 
juristic ideas within his study of the problems they 
showed differences about, rather than the problems 
the agreed on. Then he reviewed the juristic problem 
and mentioned the differences of the Shiite jurists 
about it. Afterwards he gave preponderance to 
what he saw convenient of those ideas, or chose 
an independent juristic view. He used to offer his 
deducted evidence using the expression(for us: it seems 
to us). After indicating the legal opinions(fatwas) 
of the masters of the doctrines, he introduced his 
evidence of Ijtihad from the Book(the Qur'an) and 
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بسم الله الرحمن الرحيم
• املقدمة :

االجتهاد مأخوذ ِمن اجلهد ، وهو في اللغة )الطاقة أو املشقَّة( ،) وعند الفقهاء( : )حتصيل   
احلجة على احلكم الشرعي( ، واسُتخدم لدى علماء العامة مبعنى : )الرأي والقياس( ، وهو عندهم: 
))أحد األدلَّة املعتمدة الس���تنباط احلكم الش���رعي عند غياب الدليل ِمن الكتاب والسنَّة(( ، واسُتخدم 
في مدرس���ة أتباع أهل البيت )ع( ليدلَّ على : ))عملية االس���تنباط نفس���ها ِمن األّدلة الشرعية املأمور 
بها((. وقد قال العالمة الكبير السيد هبة الدين الشهرستاني )ت 1386ه( : ))ولهذا االجتهاد عرض 
عريض في أحكام األحوال ، وتاريخ مطول في بطون األجيال ، يبدأ بانقطاع امر الوحي اإلسالمي 
، وانتهاء حياة مبّلغه السامي )صل الله عليه وآله( ، وينتهي ببضعة قرون تقريبا عند اكثر الطوائف، 

ويستمر بال انتهاء عندنا((1 .
وقطعت حركة االجتهاد – عند الش���يعة اإلمامية خصوصا - مس���يرة طويلة كادحة ، سارت   
م���ن خالله���ا مع الزم���ن املتالحق في طريق النمو والرش���د والتكامل، واجت���ازت الكثير من العقبات 
والصعوب���ات الت���ي وقفت في طريق منوه وتكاملها ، فوصلت إلى درجات عالية من الس���عة والعمق 
والتطور ، خالل قرون من الزمن ، وش���ملت هذه احلركة رقعة واس���عة من العالم اإلس���المي، بذل 
اجملته���دون جه���ودا علمية كبيرة وموفقة، أثمرت عن ثروة فقهية وأصولية ضخمة ، وقد دونت خالل 
ذلك موس���وعات فقهية وأصولية كثيرة بلغت دقتها وضبطها وتفريعاتها ش���أوا عظيما ، أثرت الفكر 

اإلسالمي )الفقهي واألصولي( بنفائس قيمة .
ومن خالل اس���تقراء اخلطوط العامة ملسيرة الفقه اإلسالمي وتتبعها، فضال عن متابعة حركة   
االجتهاد التي تكفلت ببيانه ، وأقوال اجملتهدين وآرائهم ونظرياتهم ندرك بوضوح أن لهؤالء اجملتهدين 
مناهج ومباني وخطوطًا تفصيلية علمية دقيقة سلكوها في ممارساتهم الفقهية الستنباط احلكم الشرعي.

يع���د العالمة احللي )الفقيه اجمل���دد( واحدا من أهم أعالم اإلمامية ، ومن اجملددين في الفقه   
الش���يعي اإلمامي ، ذو تراث فقهي واس���ع ، اس���توعب فيه أغلب املناهج االجتهادية ، ومن أهم ما 
ميكن الكتابة عن منهجه الفقهي الثر . فجاء البحث مقس���مًا على ثالثة مباحث ، تناولُت في االول 
منه���ا مح���اور عنوان البحث املتمثلة بكلمتي : املنه���ج واالجتهاد . أمَّا املبحث الثاني فقد تناولت فيه 
ترجم���ًة موج���زًة للعالمة احللي )قّدس س���ره( ، فضال عن عرض عدد م���ن كتبه الفقهية . في حني 
تناولت في املبحث الثالث املنهج الفقهي االجتهادي عند العالمة ، وقد ختمت البحث بعدد من النتائج 

واالستنتاجات وبقائمة من املصادر واملراجع التي اعتمدتها في البحث ، والله املوفق لكل خير .
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1- معنى المنهج في اللغة :

املنه���ج – ف���ي اللغة - يعن���ي الطريق   
الواضح . قال اجلوهري )ت 393ه�(:))النهج: 
الطري���ق الواض���ح ، وكذلك املنه���ج واملنهاج، 
وأنه���ج الطري���ق : أي اس���تبان وص���ار نهج���ًا 
واضح���ًا بين���ًا... ونهجت الطري���ق : إذا ابنته 
واوضحت���ه(2 ، و )اْنهَج : )َوَضَح( ، ومنهج 
الطريق ومنهاُجُه((3 . قال تعالى :}لكل جعلنا 

منكم شرعة ومنهاجا{4 .
ق���ال اب���ن الس���ّكيت األه���وازي )ت   
244ه�: )طريق نهج : واسع واضح ، وطرق 
لغتان - أي:   نهج���ه.  ونهج األمر وأنه���ج – 
وض���ح.  ومنهج الطريق:  وضحه.  واملنهاج:  
الطريق الواضح.  وقال اخلليل الفراهيدي رحمه 

الله )ت 170ه�( :  
وأن أفوز بنور أس���تضيء به - أمضي على ّسنة 

منه ومنهاج5
وطريق نهج بإسكان الهاء أي واضح ، واجلمع 

نهوج((6 .
وق���ال احلربي)285ه����( : ))أخبرني   
أب���و نصر ، عن األصمع���ي:  النهج : الطريق 

الواضح البني(7 .
ق���ال ابن األثي���ر )ت 630ه�( :))في   
حدي���ث العباس ، لم ميت رس���ول الله )ص( 
حتَّى تركك���م على طريق ناهجة : أي واضحة 

بين���ة . وقد نهج األمر وأنه���ج ، إذا وضح . 
والنهج:  الطريق املستقيم((8 .

وجاء في )لس���ان الع���رب( : ))طريق   
نهج:  ب���ني واضح ، وهو النهج . واجلمع : 
نهجات ونهج ونهوج . وُطرق نهجة ، وسبيل 
منه���ج:  كنهج.  ومنه���ج الطريق:  وضحه. 
واملنه���اج : كاملنهج. وفي التنزيل:}لُِكلٍّ جْعَلنا 
ِمنُكم ِشرعًة وِمنهاجًا{9. وأنهج الطريق: وضح 
واس���تبان وصار نهجًا واضح���ًا بينًا . واملنهاج:  
الطري���ق الواض���ح.  واس���تنهج الطريق:  صار 
نهج���ًا.  ونهجت الطري���ق:  أبْنته وأوضحته، 
يق���ال اعم���ل على م���ا نهجته ل���ك . ونهجت 
الطريق : س���لكته.  وفالن يستنهج سبيل فالن 
أي:  يس���لك مس���لكه . والنه���ج : الطري���ق 

املستقيم ...((10 .
2.معنى المنهج في االصطالح :

   املنهج )اصطالحا( هو : الطريق الذي يسلكه 
الباحث للوصول إلى غاية معينة ، وهو وس���يلة 
املعرف���ة ، ويختلف باخت���الف العلوم ، فلكل 
علم منهج يناس���به مع وجود قاسم مشترك بني 
املناه���ج... ويتمثل املنهج الفقهي في مجموعة 
االس���س واملرتك���زات التي يعتمده���ا الفقيه في 
عملية استنباط احلكم الشرعي من ادلته املعتبرة، 
س���واء كانت من قبيل االدلة التي ثبتت حجيتها 
لدى الفقي���ه ، أو أي أمر آخر يؤثر في النتيجة 

المبحث االول : معنى المنهج واالجتهاد في اللغة واالصطالح :
اوال : المنهج (لغة واصطالحا) :
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الفقهي���ة ... وعملية حتديد املنهج الفقهي تقوم 
اساس���ا على اس���تقراء ومالحظة النتاج الفقهي 
لفقيه او مدرسة فقهية معينة ، ومحاولة الكشف 
عن العناصر الرئيس���ية املؤثرة بشكل ملموس في 

هذه النتائج11 .
وأما في)االصط���الح العلمي( فاملنهج   

واملنهاج هو12 : 
1. البرنام���ج الذي يحدد لنا الس���بيل للوصول 

إلى احلقيقة .
2. الطريق املؤدي إلى الكش���ف عن احلقيقة في 

العلوم .
3. وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة .

4.طائفة ِم���ن القواعد العامة املصوغة ِمن أجل 
الوصول إلى احلقيقة في العلم .

5.خطوات منظمة ّيتخذها الباحث ملعاجلة مسألة 
أو أكثر ، يتتبعها للوصول إلى نتيجة .

6.الطريق املؤدي إلى الكش���ف عن احلقيقة في 
العل���وم ، بواس���طة طائفة ِمن القواع���د العامة 
ُتهيمن على س���ير العقل وُتحدد عملياته ، حتَّى 

يصل إلى نتيجة معلومة .
7.مجموعة ِمن القواعد العامة يعتمدها الباحث 
في تنظيم ما لديه ِمن أفكار أو معلومات ؛ ِمن 

أجل ان توصله إلى النتيجة املطلوبة .

ثانيا : االجتهاد (لغة واصطالحا) :

1.معنى االجتهاد في اللغة :
   اجل���ذر اللغوي لالجتهاد هو الفعل )َجَهَد( ، 
ج���اء في معجم )الع���ني( : ))اجَلْهُد : بلوُغَك 
غاي���َة االمر الذي ال تألو عن اجلهد فيه . تقول 

َجَه���ْدُت جهدي ، واجتهدُت رأيي ونفس حتى 
بلغُت مجهودي((13 .

وَجَهَد : هو املبالغة واس���تفراغ ما في   
الوسع والطاقة ِمن قول أو فعل  .يقال : جهد 
الرجل في الشيء:  أي جد فيه وبالغ . وجاهد 
ف���ي احلرب مجاهدة وجهادًا.  واالجتهاد: بذل 
الوسع في طلب األمر ، وهو افتعال ِمن اجلهد: 
الطاق���ة . وق���د تك���رر لفظ اجَلْه���د واجُلهد في 
احلديث كثيرًا ، وهو بالضم : الوسع والطاقة، 
وبالفت���ح املش���قَّة.  وقيل:  املبالغ���ة والغاية ، 
وقي���ل : هما لغتان في الوس���ع والطاقة : فأما 

في املّشقة والغاية فالفتح ال غير14.  
قال الزمخش���ري )ت 538ه�( :)َجَهَد   
نفسه، ورجل مجهود ، وجاء مجهودًا قد لفظ 
جلام���ه، وأصابه َجْهد:مّش���قة(15 . واالجتهاُد 
والتجاُهُد:  بذل الوس���ِع واجمله���ود16 . وقال 
الطريح���ي )ت 1085ه����( : )قوله تعالى : } 
... والَِّذي���ن ال يِجدون إاِلَّ جهدهم ...{17 
ُقِرئ بفتح اجليم وَضَمها : أي وسعهم وطاقتهم، 
واملفتوح املّش���قة. وَجه���َده األمر : أي بلغ منه 
املّشقة. واجملتهد : اسم فاعل منه ، وهو العالم 
باألح���كام الفرعية عن ادلته���ا التفصيلية بالقوة 

القريبة من الفعل((18 . 
اجَلْه���د : - بالفتح ال غي���ر - النهاية   
والغاي���ة ، وهو مصدر ِمن )َجَه���َد( في األمر( 
َجْهَدًا) ِمن باب نفع إذا طلب حتَّى بلغ غايته في 
الطلب ، و)َجَهَده) األمر واملرض )جهدًا )أيضًا 
إذا بلغ منه املّشقة19. واالجتهاد : أخذ النْفس 
بب���ذل الطاقة وحتمل املّش���قة ، يقال : جهدت 
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رأيي وأجهدته : تعبته بالفكر20 .

2.معنى االجتهاد في االصطالح :
أ . عند غير اإلمامية :

قال الغزال���ي )ت 505ه�( في تعريف   
االجتهاد : ))هو عبارة عن بْذل اجملهود واستفراغ 
الوس���ع في فعٍل ِمن األفعال . وال يستعمل إالَّ 
ف���ي ما فيه ُكلفة وجه���د.. . لكن صار اللفظ 
في عرف العلماء مخصوصًا ببذل اجملتهد وس���عه 

في طلب العلم بأحكام الشريعة ...((21 .
وع���رَّف اب���ن احلاج���ب )ت 646ه�(   
االجتهاد بّأنه : »استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل 

ظن بحكٍم شرعي«22 .
  وقال الزركشي )ت 794ه�( : »االجتهاد في 
االصطالح : بذل الوس���ع في َنيل حكٍم شرعي 

عملي بطريق االستنباط«23 .
وعرفه الشوكانّي )ت 1250ه�( »:هو   
بذل الوس���ع في نيل حكم شرعي عملي بطريق 
االس���تنباط.  واجملتهد هو الفقيه املستفرغ لوسعه 

لتحصيل ظن بحكٍم شرعي«24.
ب . عند اإلمامية  :

قال العالَّمة احللِّي )ت 726ه�( ُقدس   
ِس���ره : »االجتهاد : هو اس���تفراغ الوس���ع في 
النظر فيما هو ِمن  املس���ائل الظنِّية الش���رعية ، 
عل���ى وجه ال زيادة في���ه ، وال يصح في حقِّ 
النبي)صلَّ���ى الله عليه وآل���ه( ؛ لقوله تعالى : 
)وم���ا ينِطُق عِن ْالهوى(25. وألنَّ االجتهاد ّإمنا 
يفيد الظن ، وهو )عليه السالم( قادر على تّلقيه 
ِم���ن الوحي ، وألنَّ���ه كان يتّوقف في كثير من 

األحكام حتَّى يرد الوحي ، ولو ساغ له االجتهاد 
لصار إليه، وألنَّه لو جاز له جلاز جلبرئيل )ع( ، 
وذلك يس���د باب اجلزم ، بأن الشرع الذي جاء 
به محمد )عليه السالم) من الله تعالى . وألن 
االجته���اد ق���د يخطئ وقد يصي���ب، فال يجوز 
تعب���ده ب���ه ؛ أّلنه يرفع الثق���ة بقوله ، وكذلك 
ال يج���وز ألحد ِمن األئمة : االجتهاد عندنا ، 
ألنَّهم معصومون ، وإنَّما أخذوا األحكام بتعليم 
الرسول )عليه السالم( أو بإلهام ِمن الله تعالى. 
وأم���ا العلماء فيجوز لهم االجتهاد ، باس���تنباط 
األح���كام ِمن العمومات، في القرآن والس���نَّة ، 
وبترجي���ح األّدلة املتعارضة، أما بأخذ احلكم ِمن 

القياس واالستحسان فال«26 .
وعرف العاملّي )ت 965ه�( االجتهاد:   
»هو اس���تفراغ الفقيه وس���عه ف���ي حتصيل الظن 

بحكٍم شرعي«27.
قال الش���يخ البهائ���ّي )ت 1030ه�(:   
»االجته���اد : مَلك���ة يقت���در بها على اس���تنباط 
احلكم الش���رعي الفرعي ِمن األصل فعاًل أو قوة 

قريبة«28 . 
قال السيد اخلوئّي )ت 1412ه�( رحمه   
الل���ه : … »فالصحي���ح أن  يع���رف االجتهاد 

بتحصيل احلجة على احلكم الشرعي«29 .
ج .المعنى الخاص لالجتهاد : 

االجته���اد  الوه���اب  عب���د  ع���رَّف   
بانه:))بذل اجلهد للتوصل إلى احلكم في واقعة 
ال نص فيها، بالتفكير واس���تخدام الوسائل التي 
هدى الشرع إليها ؛ لالستنباط بها فيما ال نص 

فيه((30 .
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وذهب الشافعي )204ه�( إلى املرادفة   
بين���ه وب���ني القي���اس ، حيث يق���ول : ))انهما 

اسمان ملعنى واحد((31 .
واالجته���اد في رأي أب���ي بكر الرازي   
)ت 925ه����( يق���ع على ثالثة مع���ان : أحدها 
القياس الشرعي ؛ ألن الّعلة ملا لم تكن موجبة 
للحك���م ؛ جلواز وجودها خالية عنه لم يوجب 
ذل���ك العل���م باملطل���وب ، فذل���ك كان طريقه 
االجتهاد( ، )والثاني ما يغلب في الظن ِمن غير 
علَّة ، كاالجتهاد في الوقت والقبلة والتقومي( ، 

)والثالث االستدالل باأُلصول( ((32 .
يق���ول الس���يد محم���د تق���ي احلكيم   
)ت1423ه����( ُقدس ِس���ره  - في أصول الفقه 
املقارن-  بعد ذكر املعاني التي ذكرها الرازي- : 
»... والذي يتحصل ِمن هذه الثالثة باالجتهاد 
مبفهومه اخلاص لدى اأُلصوليني هو املعنى األول 
– أعني القي���اس - ، أمَّا الثان���ي فهو أجنبي عن 
وظائف اجملتهدين ؛ ألن االجتهاد في تش���خيص 
صغريات املوضوعات الشرعية ليس ِمن وظائف 
اجملتهدي���ن بداهة ،  واملعنى األخير هو االجتهاد 

مبفهومه العام«33 .
نس���تنتج مما سبق أنَّ ملصطلح االجتهاد   

معنيني:
1.اجته���اد الرأي ، مبعن���ى أن الفقيه عندما ال 
يجد نصًا ِمن الكتاب والسنَّة يرجع إلى اجتهاده 
الشخصي ، ِمن قياس أو استحسان ، أو مصالح 
مرسلة أو ترجيحات عقلية ، ولو كانت ّظنية. 
وهذا هو مصطلح االجتهاد في فقه اجلمهور .

2.اس���تخراج األحكام ِمن أّدلة الش���رع ، وهذا 

هو مصطلح االجتهاد في فقه اإلمامية34 .
وِم���ن جراء اخللط بني املعنيني واجهت   
لفظة االجتهاد رفضًا عنيفًا في األوساط الشيعية؛ 
لِم���ا ورد عن أهل البيت )عليهم الس���الم( ِمن 
نهي عن القياس واس���تخدام الرأي في استنباط 

األحكام الشرعية .
المبحث الثاني : 

العالمة الحلي ، وجهوده الفقهية :

اوال : موجز حياة العالمة الحلي : 
ه���و الش���يخ األج���لُّ ، العالَّمة على   
اإلطالق ، أبو منصور جمال الدين احلس���ن بن 
يوس���ف بن علي بن محمد بن املطهر األس���دي 
احلل���ي . أح���د كبار فقه���اء ومتكلمي الش���يعة 
اإلمامية في القرن السابع الهجري ، رجل أنعم 
الل���ه عليه باملوهب���ة اخلارقة والعبقري���ة الفذة ، 
فامتلك شجاعة كبيرة وذكاًء مفرطًا وعقاًل واعيًا 
مدركًا . شخصية ال تزال عبقريتها تسيطر على 
أجي���ال العلماء املتعاقبني بعده، وكان لها التأثير 
الفعال على مفكري اإلسالم قاطبة ، املعاصرين 

له واملتأخرين عنه . 
ولد العالمة احللي في ليلة اجلمعة 28   
رمضان عام 648ه�/ 1250م في احللة الفيحاء، 
ونشأ في احللة في بيت عريق ، هو بيت الزعامة 
الديني���ة والعلمية ، وفي جو من احلركة العلمية 
العارم���ة، وحظي بعناية كبيرة من أبيه )س���ديد 
الدين يوس���ف بن مطهر احملل���ي( الذي كان من 
كب���ار علماء عصره ، والذي عد من أعلم أهل 
زمان���ه ف���ي الفقه واألصول ، فتلق���ى منه الفقه 
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واألصول العربية والعلوم الشرعية ، ومن خاله 
فقيه أهل البيت )الش���يخ جنم الدين أبو القاسم 
جعفر بن س���عيد بن يحي���ى الهذلي( املعروف ب� 
)احملقق احللي( صاحب الكتب الفقهية الش���هيرة 
)ش���رائع األحكام - اخملتصر النافع - املعتبر( ، 
كبي���ر الفقهاء ورئيس املذهب ، الذي كان يقود 
زعامة العلم والش���ريعة في العراق ، ويش���رف 
على إدارة اجلامعة الشيعية التي كانت احللة يوم 

ذاك مركزها الرئيسي35.
وصف���ه ول���ده فخ���ر الدي���ن محم���د   
)ت771 ه�(- وهو من الفقهاء الكبار- بقوله : 
))املؤيد بالنفس القدسية واألخالق النبوية((36. 
وعرفه احلس���ن ب���ن داود )ت 707ه�( - الذي 
كان معاصر له  - في رجاله بقوله:  ))احلس���ن 
بن يوس���ف ب���ن املطهر احللي ش���يخ الطائفة ، 
وعالمة وقت���ه ، وصاحب التحقيق والتدقيق ، 
كثي���ر التصاني���ف ، انتهت رئاس���ة االمامية اليه 
ف���ي املعقول واملنقول((37 . كما وصفه احملّدث 
البحراني)ت:1186ه����( بأن���ه : ))كان محّقق 
الفقه���اء ومدّقق العلم���اء ، و حاله في الفضل 
والنبال���ة والعل���م والفق���ه واجلالل���ة والفصاحة 
والش���عر واألدب واإلنشاء ، أشهر من أن يذكر 
وأظه���ر من أن يس���طر((38. وقال عنه الس���يد 
األم���ني) ت:1371ه����( في وصف���ه : ))عالم 
فاض���ل مح���ّدث ثقة ص���دوق من أكاب���ر فقهاء 

عصره((39.
تع���ّدى مدح العالمة احلل���ي )رضوان   
الله عليه( والثناء عليه دائرة علماء الّش���يعة إلى 
علماء املذاهب األخرى ، فالعالمة احلّلي خالط 

علماء من ش���ّتى املذاه���ب ، وعّرفهم مبا عنده 
م���ن علم بطريقة علمّي���ة رصينة ، جعلت الغير 
يقّر ل���ه بالفضل ، فقال ابن حجر العس���قالني 
)ت 852ه�( فيه: ))اشتغل في العلوم العقلّية، 
وصّن���ف في األص���ول واحلكم���ة ، كان رأس 
الش���يعة باحلّلة ، وقد اشتهرت تصانيفه وشرحه 
على مختصر ابن احلاجب في غاية احُلس���ن في 
ح���ّل ألفاظه وتقري���ب معانيه ، وصّنف في فقه 
اإلمامّية ... عالم الشيعة وإمامهم ومصّنفهم، 
وكان آي���ة من الذكاء((40، وقال عنه أيضًا في 
لس���ان امليزان : ))... عالم الش���يعة وإمامهم 
ومصّنفه���م ، وكان آي���ة ف���ي الذكاء . ش���رح 
مختصر ابن احلاجب ش���رحًا جّيدًا سهل املأخذ، 
غاي���ة في اإليض���اح ، واش���تهرت تصانيفه في 
حيات���ه، وكان اب���ن املطهر مش���تهر الذكر ريض 

األخالق ...((41 .
قال عنه الّصفدي )764 ه�( : ))الشيخ   
جمال الدين احلس���ن بن يوس���ف ب���ن املطهر ، 
اإلم���ام العالم���ة ذو الفنون ... عالم الش���يعة 
وفقيههم ، صاحب التصانيف التي اشتهرت في 
حيات���ه . تقّدم في دول���ة خدابنده )ملك التتار( 
تقّدمًا زائدًا ، وكان له مماليك وإدرارات كثيرة ، 
وأمالك جّيدة ، وكان يصّنف وهو راكب ... 
وكان رّيض األخالق مش���تهر الذكر ... وكان 

إمامًا في الكالم واملعقوالت((42 .
أش���ار املستشرق رونلدس���ن في كتابه   
عقيدة الّش���يعة إلى مس���يرته العلمية التي أثمرت 
مائة وعش���رين مؤّلفًا في مختلف حقول املعرفة 
التي اش���تهرت في عصره بقوله : »وكانت كثرة 
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تآليفه أعجوبة لكافة من عرفه«43 .
لق���ب العالم���ة احلل���ي ب� )آي���ة لله ،   
الفاض���ل، جم���ال الدي���ن ، ش���يخ الطائفة ، 
العالمة(44 ، وهو )صاحب التحقيق والتدقيق، 
والعالمة ذو الفنون ، وصاحب التصانيف(45.

وق���د تتلمذ )رض���وان الله عليه( على   
ع���دد كبير من علماء عصره ، وكان يروي عن 
جماعة من حفاظ الشريعة منهم : )الشيخ مفيد 
الدين محمد بن علي األس���دي ، وكمال الدين 
ميث���م بن علي البحراني ، والعالم احلس���ن ابن 
الشيخ كمال الدين علي البحراني ، وأبو زكريا 
يحيى بن أحمد احللي الهذلي ، ووالده س���ديد 
الدين يوسف بن املطهر احللي ، واخلواجة نصير 
الدين محمد بن محمد بن احلس���ن الطوس���ي ، 
وخاله أبو القاس���م جنم الدين جعفر بن س���عيد 

الهذلي احللي(46 .
وتتلمذ عليه جمع غفير من العلماء ،   
كما يروي عنه جماعة من املشايخ الكبار منهم: 
)ول���ده فخر احملققني أبو طال���ب محمد ، وأبو 
احلس���ن علي بن جمال املزيدي ، وأبو احلس���ن 

علي بن أحمد بن طراد املطار آبادي(47 .
يع���د العالم���ة احلل���ي م���ن العلم���اء   
املوس���وعيني ، حيث ساهم في مختلف شؤون 
املعرف���ة ، وأل���ف فيها املؤلف���ات املتنوعة والتي 
جت���اوزت )املائ���ة( مؤلف بني كتاب ورس���الة ، 
ب���ل ق���ال الطريحي ف���ي مجم���ع البحرين في 
)مادة العالم���ة( : ))إنه وجد بخطه رحمه الله 
خمسمائة مجلد من مصنفاته غير ما وجد بخط 
غيره(( ، وهذه املؤلفات تتفاوت بني املوسوعات 

املترامية األطراف إلى الرسائل القصيرة ، اال انه 
ق���د برع في الفقه )واخذ في حتريره من قبل ان 

يكمل له ست وعشرون سنة(48 .
ب���رع )رضوان الله علي���ه( في احلكمة   
العقلية  فباَحَث احلكماء الس���ابقني في مؤلفاته، 
وفاق���ت كتب���ه على ما نش���روه وأورد عليهم ، 
ومثلما ناقش الطوس���ّي فق���د باحَث الرئيس ابن 
س���ينا في كتبه وخّطأه ، وأل���ف كتبًا كثيرة في 
احلكمة وفي علم األصول وفن املناظرة واجلدل، 
وعلم الكالم من الطبيعيات واإللهيات واملنطق، 
وألف في الرد على اخلصوم واالحتجاج املؤلفات 

الكثيرة49 . 
ومتيز )قدس س���ره( بأس���لوبه اخلاص   
املتميز مبنهجيته في البحث العلمي ، والس���يما 

في :
1.عل���م الفق���ه : كان منهج���ه ف���ي دراس���اته 
الفقهية معتمدا على اس���لوب التتبع واالستقراء 
واملقارنة50 ، وألف فيه ما يزيد عن )عش���رين( 

كتابًا وصنف ما لم يسبق إلى مثله . 
2.األص���ول : ألف فيه )ثمانية( كتب ، صنف 

فيه مصنفات غاية في الدقة واإلحكام .
3.التفسير : له فيه )كتابان( .

4.احلديث : صنف فيه تصانيف لم يسبقه إليها 
أحد وال نظير لها ، وبلغت )خمسة( .

5.علم الرجال : له )أربعة( كتب .
6.علم النحو : والف فيه )اربعة كتب( .

7.املعق���ول واحلكمة : الف )أربعة وعش���رون( 
كتابًا .

8.ال���كالم واالجتم���اع : ال���ف في���ه )ثماني���ة 
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وعشرون( كتابًا .
9.عل���م الفلس���فة : كان منهجه املتبع في علم 
الفلس���فة منهجا عقليا متاما ، يعتمد على األدلة 

والبراهني العقلية51 .
10.عل���م املنط���ق : كان منهجه في هذا العلم 
هو املنهج العلمي نفس���ه املتب���ع من قبل العلماء 
السابقني، فكان منهجه فلسفي لغوي تعليمي52.

توفي )قدس س���ره( في مدينة احللة ،   
في ليلة الس���بت 21 من شهر محرم احلرام عام 
726 ه/ 1325م ، عن عمر يناهز 77 س���نة، 
ودفن ف���ي مدينة النجف في احلج���رة التي إلى 
جنب املنارة الشمالية من حرم أمير املؤمنني عليه 

السالم53 .
المبحث الثالث : 

المنهـــج الفقهـــي االجتهـــادي عنـــد 
العالمة الحلي :

اوال : انـــواع المناهج عند فقهاء الشـــيعة 
االمامية :

ترك لنا فقهاء الشيعة اإلمامية تراثا فقهيا   
كبيرا متث���ل في نتاجهم العلمي وإس���هامهم في 
مجال التدوين الفقهي الشرعي لأحكام الفقهية 
التي توصلوا الى استنباطها من ادلتها ، وعندما 
نس���تقرء جوانب من هذا التراث العلمي الفقهي 
يتجل���ى لنا بوضوح معال���م املنهج العلمي الذي 
سلكه اولئك الفقهاء ، وفي ضوء هذا االستقراء 
يتجلى لنا ايضا تعدد املناهج التي س���لكوها في 
طريقهم للحكم الش���رعي ، فللفقه االستداللي 
منهجه في االس���تنباط ، وللفق���ه املقارن منهج 

آخر في عرض االراء الفقهية ، وللمتون الفقهية 
اخملتص���رة منهج محدد يختل���ف عن منهج الفقه 
املوس���وعي ، وهك���ذا تتع���دد املناهج بحس���ب 
الطرق العلمية التي يس���تخدمها الفقيه للوصول 

الى االحكام الشرعية وتدوينها .
وعن طريق استقراء نتائج فقهاء الشيعة   
االمامية - )ستة عشر( منهجا ، انتهجها الفقهاء 
منذ القرن الرابع الهجري وحتى اليوم ، وهي:

1.منهج الفقه االستداللي .
2.منهج اخملتصرات .

3.منهج الفقه املقارن .
4.منهج الشرح االستداللي .

5.منهج التعليقات واحلواشي .
6.منهج النقد العلمي .

7.منهج العويص واألشباه والنظائر .

8.منهج الردود واملواجهات العلمية .
9.منهج الرسائل العلمية .
10.منهج الفقه الفتوي .

11.منهج اجملاميع احلديثية .
12.منهج التقريرات .

13.منهج الرسائل )القصيرة( .
14.منهج االمالي واجملالس .
15.منهج السؤال واجلواب .
16.منهج القواعد الفقهية .

م���ن خ���الل مراجع���ة مص���ادر الفقه   
اإلمامي ميكن معرفة العديد من املناهج األخرى 
التي سلكها الفقهاء ، والسيما املسائل املستحدثة 
كقضايا : )البنوك والتامني ، واإلجناب الصناعي، 
فض���ال عن فقه االس���تخالف واحلكوم���ة أو ما 
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يعرف بالفقه السياس���ي ، وفقه البيئة ، وغيرها 
من القضايا املعاص���رة( والتي حتتاج الى تكييف 
فقهي جديد لإلجابة عنها ، ويحتاج معها الفقيه 
ال���ى منهج فقهي مبتكر لترتي���ب القواعد الكلية 
ف���ي الفقه وإرجاع الف���روع اليها . كما اننا جند 
اختالف املناه���ج الفقهية في األبواب الفقهية ، 
فمنهج )االس���تدالل( في أبواب العبادات والتي 
تعتمد على ادلة ونصوص محددة ، يختلف عن 
املنهج )االستداللي( الذي يسلكه الفقيه في باب 
املعامالت ، كعق���د البيع واملضاربة واملزارعة ، 
وغيرها من العقود ، التي تبتني في الغالب على 
العرف وما جرى عليه العقالء في معامالتهم ، 
ولم يكن للش���ارع دور في ايجادها ، ولكن له 
األثر في إمضاءها ، بخالف )العبادات( كالصوم 
والصالة واحلج والزكاة ، وغيرها من العبادات 
التوقيفية والتي كان للش���ارع دور التأس���يس لها 
، وهي ت���دور مدار النصوص الش���رعية وأدلة 
استنباط احلكم الش���رعي منها تختلف عن باب 
املعامالت ، كالعقود واإليقاعات واألحكام54.

   وللداللة على اختالف املناهج وتعددها بتعدد 
الطرق التي يس���لكها الفقي���ه اإلمامي في ترتيب 
االفكار الفقهية وتنظيمها وتدوينها ، البد لنا من 
اس���تقراء لنماذج فقهية من مصادر الفقه اإلمامي 
قدميه���ا وحديثها ، وانتخ���اب موضوعات فقهية 
متعددة للتدليل على طبيعة املنهج الذي س���لكه 
هذا الفقيه أو ذاك في طريق االس���تنباط، ولكنَّ 
ه���ذا غير ممكن ؛ لكثرة املصادر الفقهية، وتعدد 
الفقه���اء ، وتعدد مناهجهم تبعا لذلك س���وف 
نتوقف قليال عند عل���م من أعالم اإلمامية، له 

تراث فقهي واسع ، استوعب فيه أغلب املناهج 
االجتهادي���ة ، كما ُيعد م���ن اجملددين في الفقه 
الش���يعي اإلمام���ي ، وهذا الفقي���ه اجملدد هو : 
العالمة احللي ، الذي له ترجمة واسعة في كتب 
التراجم والرجال ، وهو اشهر من أن ُيعرَّف بِه 

أو ُيترجم له .

ثانيـــًا : منهـــج العالمـــة الحلـــي الفقهي 

االجتهادي :
جتس���دت جهود العالمة احللي الفقهية   
ف���ي حرك���ة التطوي���ر الفقهي ، بتدوي���ن املتون 
الفقهية اخملتصرة ، مما كان مدار الدرس والبحث 
والتأليف منذ عصره والى اآلن ، فاشتهر منها: 
)االرش���اد ، والقواعد ، والنهاية ، والتحرير، 
والتلخي���ص ، والغاي���ة ، وغيره���ا( ، ول���كل 
واح���دة من هذه املتون املذك���ورة خصيصة متيزه 
به���ا ، ففي بعضها ع���رض قواعد الفقه ، وفي 
بعضها اآلخر اقتصر على مجرد الفتوى من غير 

ان تتبع بالدليل واحلجة55 .
واحتوت كتبه ، والسيما الفقهية منها   
على العديد من الش���روح واحلواشي ، من لدن 
العدي���د من فقهاء عص���ره والعصور الالحقة ، 
حيث بدأ بذلك ولده )الش���يخ ابي طالب محمد 
بن احلس���ن بن يوسف بن املطهر احللي( الشهير 
بفخ���ر احملققني )ت 771 ه����( الذي بدأ بكتاب 
)القواعد( ، فش���رحه شرحا وافيا سماه )ايضاح 
الفوائد في شرح اشكاالت القواعد( ، ثم اردفه 
بشرح خطبة القواعد وسماه ب� )جامع الفوائد(، 
ثم ش���رح كتاب )الفخرية ف���ي النية( ، ووضح 
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حاشية موسعة لكتاب )االرشاد(56 .
توالت بعدها الش���روح واحلواشي على   
كتبه الفقهية ، من قبل اس���اطني الفقهاء ، فقد 
احصى الش���يخ الطهراني لكتاب )القواعد( اكثر 
من )ثالثني( شرحا57 ، من اهمها شرح احملقق 
الثاني الكرك���ي )ت 940 ه�( املعروف ب�)جامع 
املقاصد في ش���رح القواعد( ، وش���رح الس���يد 
محمد جواد احلس���يني العامل���ي )ت 1226ه�( 
املع���روف ب���� )مف���احت الكرامة في ش���رح قواعد 
العالمة( ، وش���رح الش���يخ به���اء الدين محمد 
بن احلس���ن االصفهاني )الفاض���ل الهندي( )ت 
1137ه�( املعروف ب� )كش���ف اللثام عن قواعد 
االحكام( . وتعد كل واحدة من هذه الش���روح 
الثالثة موس���وعة فقهية وكتاب مرجعي للفقهاء 

واملستنبطني58 .
ع���رف العالمة احللي مبنهج���ه الفقهي   
االجتهادي اخلاص ، والذي امناز به عن غيره، 
والس���يما في موس���وعاته الفقهية الثالثة ، التي 
قد تتماثل فيها طرق املنهج في بعض جوانبه ، 
ولكنَّ كل واحدة منها قد متيزت بسمات خاصة 

بها ، وهي بحسب تسلسلها الزمني :
1.كتاب مختلف الشيعة في احكام الشريعة :

 ، الثالث���ة  املوس���وعات  أول  يع���د   
وهو بحس���ب جتزئ���ة املصّنف يقع في )س���بعة( 
أج���زاء، أنهى اجلزء الس���ابع واألخي���ر منه في 
)15 ذي القع���دة 708ه����( ، بحس���ب ما جاء 
ف���ي الطبع���ة احلجرية من الكت���اب59 ، وطبع 
الكت���اب محققا في )تس���ع مجلدات( مع مجلد 
للفه���ارس الفني���ة، وميث���ل دورة فقهية كاملة ، 

يبدأ من كتاب )الطهارة والصالة( وينتهي بكتاب 
)احل���دود والقصاص والدي���ات( ، وهذا ما مييز 
هذا الكتاب ع���ن كتابي العالمة الالحقني60 . 
وقد عّرف العالمة كتابه هذا في ترجمته لنفس���ه 
م���ن كتابه )خالصة االق���وال( بقوله : ))كتاب 
مختلف الش���يعة في احكام الشريعة ، ذكرنا فيه 
خالف علمائنا خاصة ، وحجة كل ش���خص ، 

والترجيح ملا نصير اليه((61 .  
اتس���م هذا الكتاب مبنهجي���ة فريدة ،   
حيث س���لك فيه العالمة منهج اجلمع والتفصيل 
آلراء قدامى فقهاء الش���يعة من أمثال : احلس���ن 
ب���ن أبي عقيل العمان���ي )ت 368 ه�( ، وابن 
اجلنيد محمد بن احمد االسكافي )ت 381ه�(، 
والشيخ علي بن احلسني بن بابويه القمي الصدوق 
)ت 329 ه�( ممن ُفقدت بعض آثارهم الفقهية، 
حيث أصبح ه���ذا الكتاب املصدر الوحيد الذي 
يف���ي بآرائهم الفقهية ، كم���ا اعتمد ايضا على 
مؤلفات: الش���يخ املفيد )ت 413ه�(، والس���يد 
املرتض���ى )ت 436 ه�( ، والش���يخ الطوس���ي 
)ت460 ه�( ، وابن ادريس احللي )ت598ه�(، 
وأب���ي صالح احللبي )ت 447 ه�( ، والقاضي 
ابن البراج )ت 481 ه�( ، فاس���تعرض آراءهم 
الفقهية ضمن دراس���ته للمس���ائل التي وقع فيها 
االختالف بينهم ، دون املس���ائل املتفق عليها ، 
وتسمية الكتاب ب�)اخملتلف( يشير الى محتواه62.

أفصح العالم���ة )قدس( ع���ن منهِجِه   
الفقهي ف���ي هذا الكتاب ، وال���ذي يقوم على 
عرض املسالة الفقهية وذكر اختالف فقهاء الشيعة 
فيها ، ثم ترجيح ما يراه مناسبا منها، او اختيار 
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رأي فقه���ي مس���تقل ، فقال ف���ي خطبة كتابه: 
»إني مل���ا وقفت على كتب اصحابنا املتقدمني ، 
ومقاالت علمائنا السابقني في علم الفقه وجدت 
بينهم خالفا في مسائل كثيرة متعددة ، ومطالب 
عظيمة متبددة ، فأحببت ايراد تلك املس���ائل في 
دس���تور يحتوي على ما وص���ل الينا اختالفهم 
في االحكام الش���رعية واملس���ائل الفقهية ، دون 
م���ا اتفق���وا عليه ، اذ جعلنا ذل���ك موكوال الى 
كتابن���ا الكبير املس���مى )منتهى املطلب في حتقيق 
املذهب( فانه جمع بني مسائل اخلالف والوفاق، 
وإمنا اقتصرنا في هذا الكتاب على املس���ائل التي 
وقع فيها الش���قاق ، ثم ان عثرنا في كل مسالة 
عل���ى دلي���ل لصاحبه���ا نقلن���اه ، واال حصلناُه 
بالتفكي���ر وأثبتناه ، ثم حكمنا بينهم على طريقة 
االنصاف متجنبني البغي واالعتساف ، ووسمنا 
ه���ذا )مبختلف الش���يعة في احكام الش���ريعة( ، 
وه���ذا الكتاب لم يس���بقنا احد مم���ن تقّدمنا من 
العلم���اء ، وال نهج طري���ق االدلة فيه من تقّدم 

من الفضالء«63. 
وينبغي أن نش���ير إلى أنَّ العالمة احللي   
قد س���ار في كتابه هذا على منهج خاله وأستاذه 
احملق���ق احللي جنم الدين ابي القاس���م جعفر بن 
احلسن )ت 676 ه�( في كتابه )املعتبر في شرح 
اخملتصر( ، والذي يش���ير في���ه وبإيجاز وإجمال 
ال���ى بع���ض آراء الفقهاء الس���ابقني64، )وايراد 
كالم م���ن اش���تهر فضله ، وع���رف تقّدمه في 
نقل االخبار وصحة االختيار وجودة االعتبار(، 
اال ان العالم���ة حاول اس���تقصاء اآلراء الفقهية 
كما  اخلالفية وتوسعة ما بدأُه استاذه ، فكان – 

قال – : »هذا الكتاب املوسوعي الذي لم يسبقه 
اح���د فيه من العلم���اء وال نهج طريق االدلة فيه 

من تقّدم من الفضالء«65 .
2.كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب :
ميث���ل هذا الكتاب موس���وعة فقهية في   
الفقه االستداللي املقارن ، ويشتمل على مسائل 
اخلالف والوفاق بني املذاهب اإلسالمية اخملتلفة، 
وقد طبع قس���م من الكتاب في )خمس���ة عشر( 
مجل���دا ، وق���د ع���رف العالمة كتاب���ه هذا في 
)اخلالص���ة( بقوله : »كت���اب منتهى املطلب في 
حتقي���ق املذه���ب ، لم يعمل مثل���ه ، ذكرنا فيه 
جميع مذاهب املس���لمني في الفقه ، ورجحنا ما 
نعتقده بعد ابطال حجج من خالفنا فيه...«66. 
وبني منهجه ف���ي )مقدمة( كتابه فقال : »احببنا 
ان نكت���ب دس���تورا في هذا الف���ن يحتوي على 
مقاصده ، ويش���تمل على فوائ���ده، على وجه 
االيجاز واالختصار ، متجنبني االطالة واإلكثار، 
مع ذكر اخلالف الواقع بني اصحابنا ، واإلشارة 
ال���ى مذاهب اخملالفني املش���هورين ، مع ذكر ما 
ميك���ن ان يك���ون حج���ة لكل فري���ق على وجه 
التحقيق ، وقد وس���مناه ب���� )منتهى املطلب في 
حتقيق املذه���ب( ، ونرجو من لطف الله تعالى 
ان يك���ون هذا الكتاب بعد التوفيق إلكماله انفع 
م���ن غيره . أما أوال : فبذك���ر اخلالف الواقع 
بني االصحاب واخملالفني مع ذكر حججهم والرد 
عل���ى الفاس���د منها ، وأما الثانية : فباش���تماله 
على املسائل الفقهية االصلية والفرعية على وجه 
االختصار ، فكان هذا الكتاب متميزا عن غيره 
من الكت���ب ، وقد رتبنا هذا الكتاب على اربع 
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قواعد«67 .
ويتجلَّ���ى منهج العالم���ة في كتابه هذا   

في خطوات )أربع( هي : 

األولى : إبراز األدلة العامة : 
حيث يعّرض وجهات نظر الفقهاء من   
مختل���ف املذاهب ، مبتدءا بعرض وجهة نظره، 
ث���م وجهة نظر فقهاء الطائف���ة ، ثم وجهة نظر 

اجلمهور ، وهو بهذا املنهج ملتزم باحلياد .

الثانية : استعراض األدلة التي توصل اليها: 
حيث يعرض دليله الذي اس���تنبطه متمثال بعبارة 
)لنا( ، فبع���د ان يعرض فتاوى أرباب املذاهب 

يقدم دليله االجتهادي من الكتاب والسنة .

الثالثـــة : إلزام المخالـــف بدليله من أجل 

إبطـــال حجته : حيث يعتمد املصنِّف في بحثه 
املقارن على روايات العامة التي ال يعتبر سندها 
حج���ة ، وذلك االعتماد هو طريق املصنِّف في 

الزام اخملالف من أجل نسف ما استند عليه .
الرابعـــة : النقض والحل في عرض الدليل: 
ف���كان م���ن طريقة املصنِّف عرض اإلش���كاالت 

الواردة على الدليل والرد عليها .
   وهذا األسلوب من أروع األساليب االستداللية 

في الفقه68 .
3.كتاب تذكرة الفقهاء :

   يع���د ه���ذا الكتاب الفقهي االس���تداللي من 
أواخ���ر ما صنفه العالمة احللي في الفقه ، وهو 
دورة فقهية )غير كاملة( ، خرج منه الى أواخر 
كتاب النكاح في )خمس���ة عشر( جزءا ، وطبع 

بطبع���ة حجري���ة من )مجلدي���ن( ضخمني ، ثم 
قامت مؤسس���ة آل البيت مؤخرا بتحقيق الكتاب 
ونشره وخرج منه )احدى وعشرون( مجلدا إلى 
كت���اب الوصايا . وقد رتب املصّنف كتابه على 
)أرب���ع( قواعد ، وج���اء في آخر الكتاب : )مت 
اجل���زء اخلامس عش���ر من كتاب تذك���رة الفقهاء 
على يد مصّنفها ، في الس���ادس عش���ر من ذي 
احلجة س���نة عشرين وس���بعمائة باحللة ، ويتلوه 
في اجلزء الس���ادس عشر املقصد الثالث في باقي 
أحكام النكاح(69 . ويرجح الش���يخ الطهراني 
في الذريعة ، وعدد من احملققني أنَّ أجزاء أخرى 
له���ذا الكتاب قد خرجت من قلمه الش���ريف ، 
اعتمادا على بعض القرائن70، ولكّنها لم تصل 

الينا .
َبّي���ن العالمة في خطب���ة كتابه )تذكرة   
الفقه���اء( الغاي���ة من تأليفه ، مع االش���ارة الى 
منهج���ه فيه قائال: ))ق���د عزمنا في هذا الكتاب 
املوسوم ب� )تذكرة الفقهاء( على تلخيص فتاوى 
العلم���اء ، وذك���ر قواعد الفقه���اء ، على احق 
الطرائ���ق وأوثقه���ا برهانا ، واص���دق االقاويل 
وأوضحها بيانا ، وهي طريقة االمامية اآلخذين 
دينه���م بالوحي اإلله���ي ، والعلم الرباني ، ال 
بال���رأي والقي���اس ، وال باجتهاد الناس ، على 
س���بيل االيج���از واالختص���ار ، وت���رك االطالة 
واإلكثار . واشرنا في كل مسألة الى اخلالف ، 
واعتمدنا في احملاكمة بينهم طريق االنصاف ... 
ورّتبت ه���ذا الكتاب على ارب���ع قواعد، والله 
املوفق واملعني(( . ويعد هذا الكتاب من أش���مل 
مصنفات االمامية وأوسعها في )الفقه املقارن( أو 
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)الفقه اخلالفي( ، وتس���ميته ب� )تذكرة الفقهاء( 
يشير الى هذا ، ذلك أنَّ )التذكرة( عند القدامى 
تعني : )الكتاب الذي يحتوي ما يحتاجه العالم 
ف���ي مجال تخصصه( ، فهو رحمه الله أراد أن 
يض���ع بني يدي الفقهاء من اإلمامية ما يحتاجون 
إلى معرفته من أقوال غير الش���يعة في املس���ائل 
اخلالفية، وأدلة تلكم االقوال ، وطريقة املناقشة 

لأقوال ، واحملاكمة واألدلة71 .
ويتضح لنا من خالل دراس���ة األبواب   
الفقهي���ة من كت���اب التذك���رة ، معال���م منهج 
العالم���ة في كتابه ، والذي ميك���ن تلخيصه مبا 
يأتي : )مناقش���ة آراء املدارس الفقهية وتفنيدها( 
، ث���م )املوازنة وعرض احلكم الش���رعي( ، ثم 
)االس���تدالل عليه بآية او رواية عن النبي )ص( 
وراي الفقهاء( ، ثم )عرض رأي فقهاء املذاهب 
األربعة بني هذه اآلراء ؛ ملعرفة مدى توافقها مع 

آراء فقهاء االمامية( .
ثالثا : منهج العالمة الحلي في علم أصول 

الفقه :
لم تقتصر جهود العالمة احللي )رحمه   
الل���ه( على اجملال الفقهي فق���ط ، فله في علم 
أصول الفق���ه مؤلفات عديدة اتس���مت بدورها 
مبنهجي���ة فريدة ، م���ن حيث املادة األصولية من 
جهة ، أو من حيث ترتيب وتنظيم وتأليف تلك 
امل���ادة من جهة ثانية . ويذكر له في فهرس���ت 
كتب���ه األصولي���ة من املط���والت واملتوس���طات 

واخملتصرات: 
1.نهاية الوصول الى علم االصول .

2.تهذيب الوصول الى علم االصول .

3.مبادئ الوصول الى علم االصول72 .
4.غاي���ة الوص���ول وإيضاح الس���بل في ش���رح 
مختصر منتهى السؤل واألمل ، وهو شرح على 
مختصر ابن احلاجب )في غاية احلسن في الفاظ 

وتقريب معانيه(73 .
5.تعليق���ات وحواش���ي على بع���ض املؤلفات 
االصولي���ة ، ك� )الذريعة( للس���يد املرتضى ، و 
)العدة( للشيخ الطوسي ، و )املعارج( للمحقق 

احللي .
وتعد هذه املؤلفات من الكتب املرجعية   
ف���ي علم أص���ول الفقه ، وق���د تناولها العلماء 
باهتم���ام كبير )وقد كانت كله���ا محور البحث 
والدرس والتعليق والشرح ، وقامت بدور كبير 
في نش���ر الفكر االصول���ي ، وتركيز قواعده ، 
والتربية على االعتماد عليها في مجال االستنباط 
واالس���تدالل(74 .    وهك���ذا جن���د في تراث 
ه���ذا الفقيه اجملدد املعالم الواضحة حلدود املنهج 
االستداللي الفقهي ، من خالل طبيعة املمارسة 
الفقهي���ة التي دونها في موس���وعاته ومختصراته 
الفقهي���ة ، )فنحن نواجه فقيها عمالقا قد انفرد 
بني السابقني عليه بكونه قد طور املمارسة الفقهية 
وجددها( على املس���تويات جميعا ، سواء  كان 
على صعيد االداة االصولية التي تطرح مفرداتها 
الضخم���ة ، أم كان ذلك على صعيد املمارس���ة 
الفقهية بش���كل عام : منهجا واستدالال ، على 
النحو الذي ُيضفي على بحثه حيوية الفته للنظر 
جتعلك منبهرا ومندهش���ا حيال قابليته الفذة التي 
وهبه���ا الل���ه تعالى لفقيهنا الكبي���ر، حتى ليكاد 
م���ع اآلخرين الذين ال يتجاوزون عدد  يتفرد – 
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في عصر التاريخ الفقهي75. األصابع – 

الخاتمة وعرض االستنتاجات :
 ِمن خالل ما عرض ميكن أن نستخلص النتائج 

االتية  :
1.االجته���اد ف���ي اللغ���ة : مأخوذ م���ن اجلهد 
)بالض���م( مبعنى الطاق���ة ، أو من اجلهد )بالفتح 

)مبعنى املشقَّة .  
2.االجته���اد في االصط���الح : حتصيل احلجة 
على احلكم الش���رعي ، واستعمل االجتهاد في 
املدرس���ة( السنِّية( مبا يرادف القياس ، أو إعمال 
الفكر لتحصيل احلكم الش���رعي في حال غياب 
الدليل علي���ه من الكتاب والّس���نة واإلجماع . 
بينما اس���ُتعمل في املدرس���ة )اإلمامي���ة( بّأنه : 
اس���تخراج األح���كام م���ن أدلة الش���رع  .وبني 

املعنيني املستعملني بون شاسع.
3.م���ن تتبع تاريخ حركة االجتهاد يتضح لنا ما 
يأت���ي : أ .مر مصطل���ح االجتهاد  بعدة مراحل 
، حي���ث كان يطل���ق على بع���ض األفعال التي 
تص���در من بعض الصحابة ويراد االعتذار عنهم 
فيق���ال(: ت���أول فاخطأ( ، ثم ص���ار املصطلح 
)أجته���د فأخط���أ( ، إلى أن وص���ل إلى معناه 

احلالي  .
ب . أرس���ى أئمة أهل البيت )عليهم الس���الم( 
قواع���د االجتهاد عن���د أصحابه���م ، وإن كان 
بص���ورة بس���يطة وبدائي���ة . وأن انس���داد باب 
االجتهاد كان لأهواء الس���لطوية والسياس���ة فيه 
أكبر األث���ر ؛ للتّخلص من اجملتهدين املنصفني، 
الذين ال يس���كتون عن اجلور واالستبداد ، فسد 

أهم منبع من املنابع احليوية لهذا الرفض واملقاومة 
وهو االجتهاد . 

ج . مر االجتهاد في مدرسة أهل البيت )عليهم 
الس���الم( بعدة مراح���ل كان في بدايته���ا بدائيًا 
وبس���يطًا لقرب الفقهاء من عص���ر النص ، ثم 
أخ���ذ بالتط���ور والتعقيد ّكلما ابتع���د الزمن عن 
عص���ر األئمة )عليهم الس���الم( ، الذين مّيثلون 
مصدر النص بعد النبي )صلَّى الله عليه وآله(  
د .س���لَك االجتهاد عند الش���يعة مسارًا تصاعديًا 
م���ن حيث املادة الفقهي���ة ، منذ زمن الغيبة إلى 

وقتنا هذا .
4.يعد العالمة احللي )قدس س���ره( من فطاحل 
علم���اء الش���ريعة ، وأعاظم فقه���اء اجلعفرية ، 
جامعا لشتى العلوم ، مكثرا للتصانيف ومجودا 
فيها ، استفادت األمة جمعاء من تصانيفه القيمة 
منذ تأليفها ، ومتتعوا من أنظاره الثاقبة طيلة حياته 
وبعد مماته ، وكان فقيها متكلما حكيما منطقيا، 
جامعا جلميع الفنون ، متبحرا في كل العلوم من 
املعق���ول واملنقول ، إمام���ا في الفقه واألصول، 
وكان أصولي���ا بحتا ومجتهدا صرفا. جتس���دت 
جهوده الفقهية ف���ي حركة التطوير الفقهي، من 
خ���الل تدوين املتون الفقهي���ة اخملتصرة، مما كان 
مدار الدرس والبحث والتأليف منذ عصره وإلى 
اآلن ، وق���د عرف مبنهجه الفقهي اخلاص الذي 

متيز به عن غيره .
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الهوامش :
1.اصول االستنباط ، الشهرستاني ، ص 8 .
2.الصحاح ، اجلوهري ، ج 1 ، ص 346 .

3.مفردات الفاظ القرآن ، االصفهاني ، )مادة َنَهَج( ص 825 .
4.الكهف / 32 .

5.العني ، الفراهيدي ، ج  3 ، ص 392 .
6.الكنز اللغوي ، ص 23 . 

7.غريب احلديث ، احلربي ، ج 2 ، ص 503 .
8.النهاية ، ابن االثير ، ج 5 ، ص 134 .

9.املائدة / 48 .
10.لسان العرب ، ابن منظور ، ج 2 ، ص 383 .

11.للتفاصيل ينظر : الشيخ ابن اجلنيد االسكافي ، السعيدي ، ص 40 .
12.أصول البحث العلمي ومناهجه ، احمد البدر ، ص 33- 36 .

13.العني ، ج 3 ، ص 386 .
14.النهاية ، ص 3 .

15.أساس البالغة ، الزمخشري ، ص 106 .
16.الصحاح ، ج 2 ، ص 460- 461 .

17.التوبة / 79 .
18.مجمع البحرين ، الطريحي ، ج 1 ، ص 418- 419 .

19.املصباح املنير ، املباركفوري وآخرون  ، ص 112 .
20.املفردات في غريب القرآن ، الراغب األصفهاني ، ص 101 .

21.املستصفى ، الغزالي ، ج 2 ، ص 101 .
22.مختصر منتهى السؤل ، ابن احلاجب ، ج 2 ، ص 289 .

23.البحر احمليط ، الزركشي ، ج 6 ، ص 197 .
24.إرشاد الفحول ، الشوكاني ، ج 2 ، ص 205- 206 .

25.النجم / 3 . 
26.مبادئ الوصول ، العالمة احللي ، ص 241-240 .

27.معالم الدين ، العاملي ، ج 1 ، ص 381 .
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28.زبدة األصول ، الشيخ البهائي ، ص 159 .
29.شرح العروة الوثقى ، ابو القاسم اخلوئي ، ج 1 : التقليد ، ص 22 .

30.مصادر التشريع االسالمي ، عبد الوهاب خالف ، ص 7 .
31.الرسالة ، ابن إدريس الشافعي ، ص 477 .

32.إرشاد الفحول ، ص 250 .
33.األصول العامة للفقه املقارن ، محمد تقي احلكيم ، ص 546 .

34.موسوعة الفقه اإلسالمي ، وهبة الزحيلي ، ص 19 .
35.أعيان الشيعة ، العاملي ، ج 5 ، ص 396 .

36.إيضاح الفوائد ، محمد بن العالمة احمللي ، ج1 ، ص 10 .
37.كتاب الرجال ، ابن داوود ، ص 119 .

38.لؤلؤة البحرين ، البحراني ، ص 227- 228 .
39.أعيان الشيعة ، ج 10 ، ص 288 .

40.الدرر الكامنة ، العسقالني ، ج 2 ، ص 71 - 72 .
41.لسان امليزان ، العسقالني ، ج 2 ، ص 587 . 

42.الوافي بالوفيات ، الصفدي ، ج 13 ، ص 55 . 
43.عقيدة الّشيعة ، روايت م. رونلدسن ، ص 295 .

44.األعالم ، الّزركلي ، ج 15 ، ص 227 .
45.رياض العلماء ، عبد الله األفندي ، ج 2 ، ص 359 ؛ كتاب الّرجال ، ص 78 .

46.للتفاصيل ينظر : بحار األنوار ، اجمللسي ، ج 107 ، ص 62- 66 .
47.رياض العلماء ، ج 1 ، ص 360 ؛ امل اآلمل ، احلر العاملي ، ج 1 ، ص 260- 261 .

48.بحار االنوار ، ج 107 ، ص 66- 67 ؛ رياض العلماء ، ج 1 ، ص 360 .
. 365 49.تاريخ التشريع االسالمي ، عبد الهادي الفضلي ، ص 362 – 

50.منتهى املطلب ، العالمة احللي ، ج 1 ، ص 12 .
51.مبادئ الوصول ، ص 206 .

52.للتفاصيل ينظر : املرجع نفس���ه ، ص 364- 370 ؛ مقّدمات في علم املنطق ، هادي فضل 
الله ، ص36 .

53.أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 396 .
54.للتفاصيل ينظر : »مناهج الفقهاء في املدرسة االمامية« ، زهير االعرجي ، ص 216- 219 .

55.أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 370 .

ق
ق
ح
م
ال ُ

ِّ
63



56.للتفاصيل ينظر : ايضاح الفوائد ، ص 11 .
57.الذريعة ، الطهراني ، ج 14 ، ص 12- 17 ، و ج 17 ، ص 115 .

58.»املدخل لدراسة مناهج االجتهاد عند الشيعة االمامية« ، عدنان فرحان خميس ، ص 25 .
59.ينظر : مختلف الشيعة ، العالمة احللي ، ج1 ، ص 480 .

60.»املدخل لدراسة مناهج االجتهاد عند الشيعة االمامية« ، ص 25 .
61.خالصة االقوال في معرفة الرجال ، ص 110 .

62.»املدخل لدراسة مناهج االجتهاد عند الشيعة االمامية« ، ص 25 .
63.مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 8 .

64.»املدخل لدراسة مناهج االجتهاد عند الشيعة االمامية« ، ص 25 .
65.املعتبر في شرح اخملتصر ، احملقق احللي ، ج 1 ، ص 33 .

66.خالصة االقوال ، ص 110 .
67.منتهى املطلب ، ص 4 .

68.للتفاصيل ينظر : »مناهج الفقهاء في املدرسة االمامية« ، ص 216- 219 .
69.»املدخل لدراسة مناهج االجتهاد عند الشيعة االمامية« ، ص 26 .

70.الذريعة ، ج 4 ، ص 32- 33 .
71.تاريخ التشريع االسالمي ، ص 372 .

72.الذريعة ، ج 16 ، ص 11 ، و ج 24 ، ص 246 .
73.املرجع نفسه ، ج 16 ، ص 19-18 .
74.تاريخ التشريع االسالمي ، ص 375 .

75.منتهى املطلب ، ج 1 ، ص 77 . 

• قائمة المصادر والمراجع :
1.القرآن الكرمي .

2.األعالم ، خير الّدين الّزركلي ، ج 15 ، بيروت : دار العلم للماليني ، 2002 .
3.إرش���اد الفحول إلى حتقيق احلق من علم األصول ، محمد بن علي الش���وكاني ، حتقيق : الشيخ 

أحمد عزو عناية ، ج 2 ، ط 1 ، دار الكتاب العربي ، 1419ه� / 1999م .
4.اصول االستنباط ، هبة الدين الشهرستاني ، قم : طبعة احلوزة العلمية ، 1412 ه� .
5.أصول البحث العلمي ومناهجه ، احمد البدر ، القاهرة : املكتبة االكادميية ، 1996 .

6.األصول العامة للفقه املقارن ، محمد تقي احلكيم ، ط 2 ، مؤسس���ة آل البيت للطباعة والنش���ر، 
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. 1979
7.أساس البالغة ، محمود بن عمرو الزمخشري ، حتقيق : محمد باسل ، ط 1 ، بيروت : دار 

الكتب العلمية، 1419 ه� / 1998 م .
8.أعيان الش���يعة ، محس���ن األمني العاملي ، )ج 5 ، ج 10( ، حتقيق : الس���يد حس���ن األمني ، 

بيروت : دار التعارف للمطبوعات ، 1406 ه� / 1986م .
9.امل اآلمل في علماء جبل عامل ، محمد بن احلس���ن احلر العاملي ، حتقيق : احمد احلس���يني ، 

ج 1 ، بغداد : مكتبة االندلس ، بال .
10. إيضاح الفوائد في شرح اشكاالت القواعد ، محمد بن احلسن بن يوسف بن مطهر احللي )ابن 
العالمة احللي( ، حتقيق : السيد حسني املوسوي الكرماني وآخرون ، ج 1 ، ط 1 ، قم : املطبعة 

العلمية ، 1387 ه .
11. بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ، العالمة محمد باقر اجمللسي ، حتقيق مؤسسة: 

دار الكتب االسالمية ، ج 107 ، ط 1 ، قم : نوروحي ، 1388 .
12.البح���ر احملي���ط ف���ي أصول الفقه ، بدر الدين محمد الزركش���ي ، ج 6 ، ط 1 ، دار الكتبي ، 

1414ه� / 1994م .
13.تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى احلس���يني الزبيدي ، حتقيق : عبد الس���تار 

احمد فراج ، ج 2 ، الكويت ، 1965 .
14.تاريخ التشريع االسالمي ، عبد الهادي الفضلي ، ط 1 ، بيروت : دار النصر 1413ه/1992.

15.خالصة االقوال في معرفة الرجال ، احلسن بن يوسف بن مطهر احللي )العالمة احللي( ، حتقيق: 
جواد القيومي ، ط 1 ، مؤسسة النشر االسالمي ، 1417 ه� .

16.ال���درر الكامن���ة في أعيان املائة الثامنة ، احمد بن علي بن حجر العس���قالني ، حتقيق : محمد 
عبد املعيد ضان ، ج 2 ، ط 2 ، صيدر اباد/ الهند : مجلس دائرة املعارف العثمانية ، 1392ه�/ 

. 1972
17.الذريع����ة الى تصانيف الش���يعة ، آغا بزرك الطهراني ، )ج 4 ، ج 14 ، ج 16 ، ج 17 ، 

ج 24( ، ط 3 ، بيروت : دار االضواء للطباعة ، 1983 .
18.رياض العلماء ، عبد الله األفندي ، )ج 1 ، ج 2 ( ، قم : منش���ورات مكتبة املرعش���ي ، 

. 1401
19.الرسالة ، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، حتقيق : أحمد شاكر ، ط 1 ، القاهرة : 

مكتبه احللبي ، 1358 ه�/1940م .
20.زب���دة األصول ، الش���يخ البهائي ، حتقيق : فارس حس���ون ك���رمي ، ط 1 ، مطبعة الزيتون ، 
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. 1423
21. ش���رح الع���روة الوثق���ى ، ابو القاس���م اخلوئي ، ج 1 : التقليد ، مؤسس���ة احي���اء آثار االمام 

اخلوئي،بال.
22.الش���يخ ابن اجلنيد االس���كافي وريادة احلركة الفقهية في القرن الرابع الهجري ، عالء السعيدي ، 

ط 1 ، مركز ابن ادريس احللي للدراسات الفقهية ، 1429ه� / 2008 . 
23.الصح���اح . تاج اللغة وصحاح العربية ، إس���ماعيل بن حم���اد اجلوهري ، حتقيق : أحمد عبد 

الغفور عطار ، )ج 1 ، ج 2( ، ط 4 ، بيروت : دار العلم للماليني ، 1987 .
24.عقيدة الّشيعة ، روايت م. رونلدسن ، بيروت : مؤسسة املفيد ، 1990 .

25.غريب احلديث ، ابراهيم بن اس���حق احلربي ، حتقيق : د. س���ليمان إبراهيم محمد العايد ، ج 
2 ، ط 1 ، مكة املكرمة : جامعة ام القرى ، 1405 ه� .

26.كتاب الرجال ، تقي الدين احلسن بن علي ابن داوود احللي ، حتقيق : السيد محمد صادق آل 
بحر العلوم، النجف : املطبعة احليدري ، 1972 . 

27.كتاب العني ، اخلليل بن احمد الفراهيدي ، حتقيق : د.مهدي اخملزومي و د.ابراهيم السامرائي، 
ج  3 ، ط 1 ، قم : انتشارات اسوة ، 1414 ه� . 

28.الكنز اللغوي في اللسان العربي . نقال عن نسخ قدمية ، نشر وتعليق : اوغست هفتر ، بيروت: 
املطبعة الكاثوليكية ، 1903 .

29.لس���ان امليزان ، احمد بن علي بن حجر العس���قالني ، حتقيق : عبد الفتاح أبي غدة ، ج 2 ، 
مكتب املطبوعات اإلسالمية ، 1423ه�/ 2002 .

30.لس���ان الع���رب ، جم���ال الدين ابن منظور اإلفريق���ى ، ج 2 ، ط 3 ، بيروت : دار صادر ، 
1414ه� .

31.لؤلؤة البحرين في االجازات وتراجم رجال احلديث ، الشيخ يوسف البحراني ، حتقيق وتعليق: 
السيد محمد صادق بحر العلوم ، ط 1 ، بيروت : مكتبة فخراوي للطبعة ، 2008 .

32.مبادئ الوصول إلى علم األصول ، احلسن بن يوسف بن مطهر احللي )العالمة احللي( ، حتقيق: 
عبد احلسني محمد علي البقال ، دار االضواء ، 1986 .

33. مجمع البحرين ، فخر الدين الطريحي ، حتقيق : س���يد احمد احلس���يني ، ج 4 ، ط 3 ، 
املكتبه املرتضوية إلحياء االثار اجلعفريه ، 1375 ه� .

34. مختصر منتهى الس���ؤل واألمل في علمي األصول واجلدل ، ابن احلاجب ، حتقيق : د. نزيه 
حماد،ج 2 ، ط 1 ، دار ابن حزم ، 1427ه� .

35. مختلف الش���يعة في أحكام الشريعة،احلس���ن بن يوس���ف بن مطهر احللي،حتقيق:مركز األبحاث 
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والدراسات اإلسالمية، ج1،ط 1، قم:مركز النشر التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي، 1418ه� .
36.»املدخل لدراسة مناهج االجتهاد عند الشيعة االمامية« ، عدنان فرحان خميس ، مجلة الدراسات 

بغداد ، السنة الثانية عشر ، 1435ه� / 2014 . التاريخية ، العدد 38 ، بيت احلكمة – 
37.معالم الدين ومالذ اجملتهدين ، جمال الدين حسن بن زين الدين العاملي ، حتقيق : السيد منذر 

احلكيم ، ج 1 ، مؤسسة الفقه للطباعة والنشر ، بال .
38.املعتبر في ش���رح اخملتصر ، جنم الدين ابي القاس���م جعفر بن احلس���ن )احملقق احللي( ، حتقيق : 

عدد من االفاضل ، ج 1 ، قم : منشورات سيد الشهداء ، 1364 .
39.مفردات الفاظ القرآن ، الراغب االصفهاني ، حتقيق : صفوان عدنان داوودي ، ط 4 ، دمشق: 

دار القلم، 1430 ه�/ 2009 .
40.املفردات في غريب القرآن ، الراغب األصفهاني ، احملقق : صفوان عدنان الداودي ، ط 1 ، 

بيروت : دار القلم ، 1412 ه� .
41. مقّدمات في علم املنطق ، هادي فضل الله ، بيروت : دار الهادي ، 1996 .
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In this paper, we have examined some scientific relations, 
which focus on these ties between the scholars of Al-Hilla 
Sminary School(Hawza) and those of the other doctrines, 
including the linguistic narration of Al-Fayrooziabaadi  
Al-Shafi'i, which talks about the creed of Fakhrul-
Muhaqqiqeen and other ties mentioned in the paper.
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ة أواِصر ِعْلِميَّ
ِة وعلماِء المذاهِب اأُلَخر بين علماِء حوزِة الحلَّ

م. د. كريم حمزة حميدي
كلية اإلمام الكاظم (ع) / بابل

Scientific(Scholarly) Ties between Jurists of Al-Hilla 
Seminary (Hawza) and the Jurists of other Doctrines

by 
Instructor Kareem Hamza Hmaidi

Al-Imamul-Kadhim College| Babylon  
Abstract

The School of Ahlul-Bait (Peace be upon them) has had  the 
greatest impact on the continuity of scientific(scholarly) 
research in various fields: creeds, Islamic principles, Islamic 
jurisprudence, logic, language and other fields. What 
resulted from this school was Al-Hilla Seminary School, 
which prevailed over four centuries and its incomparable 
scholars, who undertook the duty of popularizing and 
defending the Shiite thought together with adopting 
equable thinking to grasping the other and dealing with 
him on a scientific, convincing, tolerant     basis. 
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بسم الله الرحمن الرحيم

ٍد وعلى آله الطيبني الطاهرين وأمَّا بعُد؛ الُم على سيِّدنا محمَّ الُة والسَّ احلمُد لله ربِّ العاملني، والصَّ
ب      ف���إنَّ احلدي���َث ع���ن علماء حوزة احللة العلميَّة يقودنا إلى زمٍن علميٍّ محض، بعيًدا عن التعصُّ
، أو حنبليٍّ أو س���واهما  املذهبي والفوارق الضيَّقة؛ إذ ال غرابَة أن جتد عاملًا حلِّيًّا يتتلمُذ لفقيٍه ش���افعيٍّ
من املذاهب اأُلخر، أو جتَد فقيًها شافعيًّا يسأُل عاملًا حلِّيًّا عن رأي اإلماميَّة في مسألٍة فقهيَّة وغير ذلك 

من املواقف التاريخيَّة التي نتج عنها فكٌر علميٌّ رصنٌي خاٍل من التعصب .
    ومن هذا املُنطلق َش���َرعُت في اس���تقصاء عدٍد من هذه املواقف، ولكثرتها، وقفنا عند أبرزها في 
ِل مؤانس���َة أحد فقهاء  قروٍن مختلفٍة، فكان تقس���يُمنا لها على أربعة مباحث: تناولُت في املبحِث األوَّ
مة احللِّي مع  الش���افعية الب���ن إدريس احللي، في حني ناقش���ُت في املبحث الثاني بعض مواق���ف العالَّ
أرباب املذاهب، وأمَّا املبحُث الثالُث فقد تناولُت فيه التعاوَن العلميَّ بني فخر احملققني واللغوي الفيروز 
آبادي، وأخيًرا جاء املبحُث الرابُع لرصِد بعِض علماء احللَّة النَّحويني وتأثرهم وتأثيرهم في غيرهم من 
مٌة وتلتها ُخالصٌة بيَّنُت فيها أهم ما جاء في البحث،  املذاهب اأُلَخر، وقد س���بقت هذه املباحث مقدِّ
وق���د اعتم���دُت في هذا البحث على جمل���ٍة من املصادر التاريخية، وكت���ب التراجم اخملتلفة، مختتًما 

البحث بقائمة املصادر واملراجع .
   وف���ي اخلت���ام أمتن���ى أن أكون قد وفِّقت في إظهار النقاط املهم���ة في فكرة هذا املوضوع، فإْن أُكن 
كذل���ك فه���ذه نعمٌة ِمَن الله َمنَّ بها على عبده، وإْن كانت األخرى فحس���بي أّني قد اجتهدت، وما 

توفيقي إاّل بالله .
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توطئة: 
ة  أثر أهل البيت (عليهم السالم) في المدارس اإلسالميَّ

ُة أهل البيت )عليهم الس���الم(  ُيعدُّ أئمَّ  
منائَر العلم لَِمْن أراد أن يستضيء بنور علمهم، 
وال س���يَّما ف���ي مج���ال الفق���ه؛ إذ إنَّ العصوَر 
مهم في هذا امليدان،  اإلسالميَّة املتتالية تشهُد بتقدِّ
ممَّا أدَّى إلى تأس���يس مدرسة فقهية رصينة تستنُد 
إلى ُأس���ٍس علميٍَّة ُمْدَعمٍة بأصوٍل نقليٍَّة وعقليٍَّة 

صحيحة .
الحًقا  وقد أصبحت هذه املدرس���ُة –   
– منطلًق���ا إل���ى كثيٍر م���ن املدارس اإلس���الميَّة 
اخملتلفة، فقد ذكر ابُن أبي احلديد أنَّ عليًّا )عليه 
الس���الم( هو أس���اُس الفقه اإلس���المي، الذي 
حم���ل لواءه أئم���ة املذاهب؛ إذ ق���ال: ))ومن 
العل���وم علم الفقه، وهو )عليه الس���الم( أصله 
وأساسه، وكلُّ فقيٍه في اإلسالم فهو عياٌل عليه 
ومس���تفيٌد من فقهه . أمَّا أصح���اُب أبي حنيفة 
)ت150ه�( كأبي يوس���ف )ت102ه�( ومحمد 

)ت189ه�( وغيرهما، فأخذوا عن أبي حنيفة. 
وأمَّا الش���افعيُّ )ت 204ه�( فق���رأ على محمد 
بن احلس���ن، فيرجع فقهه أيًضا إلى أبي حنيفة، 
وأمَّ���ا أحمد بن حنب���ل )ت241ه�(، فقرأ على 
الش���افعي، فيرجع فقهه أيًض���ا إلى أبي حنيفة، 
وأب���و حنيفة ق���رأ على جعفر ب���ن محمد )عليه 
الس���الم( )ت148ه����(، وقرأ جعف���ر على أبيه 
)علي���ه الس���الم( وينتهي األمر إل���ى علي )عليه 
السالم( . وأمَّا مالك بن أنس )ت179ه�( فقرأ 
على ربيعة الرأي )ت136ه�(، وقرأ ربيعة على 
عكرمة )ت107ه�(، وقرأ عكرمة على عبد الله 
ب���ن عباس )ت68ه�(، وقرأ عبد الله بن عباس 
على علي بن أبي طالب . وإن ش���ئت فرددت 
إليه فقه الش���افعي بقراءت���ه على مالك كان لك 
ذلك(()1(. فكانت مدرسُة أهل البيت مفتوحة 
الباب الستقبال الوفود والطالب الذين تزاحموا 
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عليها ملتمسني أنواع العلوم واملعارف، وكان أثُر 
اإلمام الصادق )عليه السالم( واضًحا في توسيع 
هذه املدرس���ة التي أسسها بيت النبوة لتضم فيما 
بع���د أكابر علماء األمة من املذاهب اإلس���المية 

اخملتلفة)2( .
وق���ال فخر الدين الرازي في تفس���يره   
الكبي���ر بح���ق أهل البي���ت )عليهم الس���الم(: 
))َفاْنُظ���ْر َكْم ُقتِ���َل ِمْن َأْهِل اْلَبْي���ِت، ُثمَّ اْلَعاَلُم 
ْنَيا  ُمْمَتِل���ٌئ ِمْنُهْم، َوَلْم َيْب���َق ِمْن َبنِي ُأَميََّة ِفي الدُّ
َأَحٌد ُيْعَبُأ بِِه، ُثمَّ اْنُظْر َكْم َكاَن ِفيِهْم ِمَن اأْلََكابِِر 
َضا  اِدِق َواْلَكاِظِم َوالرِّ ِمَن اْلُعَلَماِء َكاْلَباِق���ِر َوالصَّ
اَلُم َوالنَّْفُس الزَِّكيَُّة َوَأْمَثاُلُهْم(()3( . َعَلْيِهُم السَّ

وذكر صاحُب كتاب )تأس���يس الشيعة   
م الش���يعة  لعل���وم اإلس���الم( في حديثه عن تقدُّ
َل من دوَّن علم  ف���ي علم الفقه: ))فاعلم أنَّ أوَّ
الفق���ه: علي بن أب���ي رافع مولى رس���ول الله 
)صلَّ���ى الل���ُه عليه وآله وس���لَّم( كان من فقهاء 
الشيعة، وخواص أمير املؤمنني، وكاتبه، وشهد 
معه كل حروبه... وجمع كتاًبا في فنون الفقه 
الوضوء والصالة وس���ائر األب���واب، تفقَّه على 
أمي���ر املؤمنني وجمعه في أيامه، وكانوا يعظمون 
هذا الكتاب، وحينئٍذ فقد وهم اجلالل السيوطي 
)ت911ه����( في قوله في كتاب األوائل إنَّ أوَّل 
من صنَّف في الفقه اإلمام أبو حنيفة، فإنَّ تولده 

كان س���نة مئة من الهجرة، ومات سنة خمسني 
ومئ���ة، فكيف يكوُن أوَّل َمْن صنَّف فيه؟ اللهمَّ 
إاّل أن يري���د أول م���ن صن���ف فيه م���ن علماء 
أهل الس���نة كما هو الظاهر، فال ُينافي حينئٍذ ما 

ذكرناه من تقدم الشيعة في ذلك(()4( .
وكان م���ن نتاج هذه املدرس���ة الفقهية   
يِّبة م���ن علماء احلوزة العلميَّة في  تل���ك الثُّلَّة الطَّ
احللَّ���ة في القرنني الس���ادس والس���ابع الهجريني 
وم���ا تالهما؛ إذ أينعت ثماًرا طيِّبًة أخذت على 
عاتقها نش���َر الفكر الش���يعي والدف���اع عنه أمام 
الة آنذاك، مس���تندين في  موجة االنحرافات الضَّ
ذلك إلى فكٍر رصنٍي يستوعُب اآلخر، ويتعامُل 
ٍب أو  معه على أساٍس علميٍّ مقنع من غير تعصُّ
جتريح . ومن أبرز رجاالت هذه املرحلة: الشيخ 
ابن إدريس احللِّ���ي )ت598ه�(، وابن طاووس 
)ت664ه����(، واحملق���ق احلل���ي )ت676ه����(، 

والعاّلمة احللي )ت726ه�( ، وغيرهم .
وف���ي هذا البحِث س���نقُف عند بعض   
النماذج الت���ي ُتِظهُر التواصل العلمي بني علماء 
هذه املرحلة وعلماء املذاهب األخر، مع اإلشارِة 
إل���ى أنَّ هذه الوقف���ات ال تنحصُر في مجاٍل أو 
علٍم معيَّنني، وإنَّما هي مواقُف ُتبيُِّن مدى ُحرِص 
ه���ؤالء العلماء على اجلان���ب املعرفي بعيًدا عن 
ب املذهب���ي . وُيمكننا القول: إنَّ علماء  التعصُّ
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ح���وزة احللَّة العلميَّة قد أف���ادوا كثيًرا من أجواء 
االنفتاح العلمي وضعف السلطة السياسيَّة آنذاك، 
وتراجع الدعم السياسي للتعصب املذهبي، ُيزاُد 
عل���ى ذلك ابتعاد مدينة احللَّة عن أجواء اخلالف 
السياس���ي والتعصب املذهبي؛ فقد كان اأُلمراء 
املعيَّنون من جانب اخللفاء العبَّاسيني إلدارة مدينة 
احللَّة على قدٍر من الصالح واجلدارة، فضاًل عن 
ظهوِر عدٍد من اأُلسِر العريقة التي تزعمت احللة 
حكًم���ا وعلًما كأمراء آل مزيد، الذين أسس���وا 
دوًرا للعل���م، وكان العلم���اء في عهدهم يلقون 
العناي���ة واالهتمام، وفي س���نة 571ه���� أوكَل 
575ه����( إمارة  املس���تضيء العباس���ي )566 – 
احلل���ة إلى أب���ي املكارم مجير الدين طاش���تكني 
)ت602ه����( ليحكم املدينة ثالثة عش���ر عاًما، 

وُيذكُر هذا األمير بكلِّ خيٍر وثناء)5( .
وبعد منتصف القرن السادس الهجري   
تصدَّرت مدرس���ة احللة العلميَّة املش���هد العلمّي 
الديني على يد ابن إدريس احللِّي، وال مجاَل هنا 
لذك���ِر تفاصيل هذه املرحلة؛ إذ وقف عدٌد كبيٌر 
من الدارس���ني املعاصرين عندها، وقد بيَّنوا أهمَّ 
العوامل واألسباب التي أدَّت إلى ظهورها)6( . 
وال ننك���ُر أنَّ بع���َض ه���ذه الوقف���ات   
���بحاني في  قد أش���ار إليه���ا الش���يخ جعفر السُّ
كتابه )رس���ائل ومقاالت()7(، ولكنَّها إشاراٌت 

مختصرٌة عامٌَّة زْدنا عليها بعض املواقف التاريخيَّة 
د األواصر العلميَّة بني الفريقني، وهي  التي ُتعضِّ
رس���الة تاريخية شاهدة إلى علماء اليوم، الذين 
يتمسكون بظواهر األقوال والشخوص بعيًدا عن 

الدرس والتنقيب العلمي املُنصف . 
ومن أبرز هذه املواقف:

ي (ت598ه) ومؤانسة  أوًلا: ابن إدريس الحلِّ

الفقيه الشافعي:

ابن إدريس هو الشيخ محمد بن منصور   
ب���ن أحمد ب���ن إدريس، أبو عب���د الله العجلي 
احللِّ���ي، ول���د في مدينة احللة س���نة )543ه�(، 
وتتلمذ على عدٍد من الش���يوخ، منهم: الش���يخ 
عربي بن مس���افر )كان حيًّا 573ه�(، واحلسني 
بن رطبة السوراوي )ت579ه�(، والسيد حمزة 
بن عل���ي بن زه���رة احللبي )ت585ه����(، أمَّا 
أب���رُز تالمذته، فمنهم: الش���يخ جنيب الدين بن 
من���ا احللِّي )ت645ه�(، والس���يد فخار بن معد 
املوس���وي )ت630ه�( . ومن مؤلفاته: السرائر 
احلاوي لتحرير الفتاوي، ومس���ائل ابن إدريس، 

ومختصر التبيان)8( .
وألنَّ اب���َن إدريس احللِّي قد نش���أ في   
بيئٍة علميٍَّة، حتترُم العلَم والعلماء فقد صرَّح في 
أكثر من موضع ف���ي كتبه على رفضه التعصب 
املذهب���ي، محترًما علم���اء املذاهب اأُلَخر، وقد 
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ج���اء ذلك كل���ه عن عل���ٍم ومعرف���ٍة، وحجٍج 
دامغٍة، وخيُر دليٍل على ذلك ما قاله في مقدمة 
كتاب الس���رائر: ))فالعاقُل اللبيب الّدّين يتوخى 
م إذا جاء بالردى  اإلنصاف، فال يسّلم إلى املتقدِّ
م���ه، وال يبخ���س املتأخر ح���ق الفضيلة إذا  لتقدُّ
أتى باحلس���ن لتأخره، وكأيِّن نظر للمتأخر ما لم 
م إليه، وال أتى مبثله، إمَّا استحقاًقا  يس���بقه املتقدِّ
أو اتفاًق���ا، فم���ن العدل أن نذكر احلس���ن ولو 
ج���اء ممَّن جاء، ونثبته لآلتي به كايًنا من كان((

)9(. فه���ذا القول يدلَُّك على أنَّ هذا العالم ال 
ينظُر إلى أس���ماء األشخاص بقدِر نظرتِِه العلميَّة 

احملضة.
وم����ن تلك املواق����ف املعتدلة حديُثُه عن   
العالق����ة والتعاون م����ع أحد فقهاء الش����افعيَّة في 
كتابه الس����رائر في باب الطالق؛ إذ ذكر: ))وقد 
كت����ب إليَّ بع����ُض الفقهاء الش����افعية، وكان بيني 
وبينه مؤانس����ة ومكاتبة: ه����ل يقُع الطالُق الثالُث 
عندك����م؟ وما الق����وُل في ذلك عن����د فقهاء أهل 
البيت )عليهم السالم(؟ فأجبُتُه: أما مذهب أهل 
البيت، فإنَّهم يرون أن الطالق الثالث بلفظ واحد 
ف����ي مجلس واحد وحال����ة واحدة من دون تخّلل 
املراجع����ة، ال يقع من����ه إاّل واح����دة، ومن طّلق 
امرأته تطليقة واحدة وكانت مدخواًل بها، كان له 

مراجعتها بغير خالف بني املسلمني(()10( .

واملالحُظ أنَّ ذلك الفقيه الش���افعي قد   
كان على درجٍة عالي���ٍة من االعتدال واالحترام 
ملذه���ِب آِل البيت )عليهم الس���الم( وفقهائهم، 
وُربَّم���ا يعوُد ه���ذا التعاون العلم���ي بينهما إلى 
اهتمام علماء الشيعة عموًما مبعرفة فقه اخلالف؛ 
فقد ُس���بَِق ابن إدريس احللِّي مبحاوالت متعددة 
ب���ني علماء الفريق���ني، ف�))الدوافع التي حرَّكت 
نِّي  احللِّي ]أي: ابن إدريس احللِّي[ ناحية الفقه السُّ
وفتح فقه اخلالف، ونقل آراء فقهاء السنة، كان 
االهتمام الذي أبداه فقهاء الشيعة السابقون عليه 
بفق���ه اخلالف، ال س���يَّما منهم الس���يد املرتضى 
)ت436ه�(، والشيخ الطوسي )ت460ه�(، ممَّا 
جعل اهتماماتهم هذه تنفذ بش���كل غير مباش���ر 
إل���ى أولويَّ���ات احللِّي؛ فتدفعه لك���ي يبدي هو 
اآلخر اهتماًما بالفقه املقارن وآراء فقهاء السنة((

 . )11(
ومن مواقفه املعتدلة أيًضا ترجيُحُه رأي   
أبي حامد الغزالي )ت505ه�( على رأي ش���يخ 
الطائفة الطوس���ي في مس���ألة الرض���اع؛ إذ نقل 
رأي الش���يخ الطوس���ي أواًل في قولِِه: ))مسألة 
البائن إذا كان لها ولٌد يرضع، ووجد الزوج من 
يرضع���ه تطوًعا، وقالت األم: أريد أجرة املثل، 
كان ل���ه نقل الولد عنها(()12(، ثمَّ ذكر موافقَة 
أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي له معتمدين 
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على اختيار أبي حامد قائاًل: ))وبه قال أبو حنيفة 
وقوٌم من أصحاب الش���افعي، ومن أصحابه من 
قال: املسألة على قولني: أحدهما مثل ما قلناه، 
والثان���ي ليس له نقله عنها، ويلزمه أجرة املثل، 
وهو اختيار أبي حامد، دليلنا قوله تعالى:))َوإِن 
َتَعاَسْرُتْم َفَس���ُتْرِضُع َلُه ُأْخَرى(( }الطالق/6{، 
وه���ذه إذا طلبت األجرة وغيره���ا يتطّوع، فقد 
تعاس���را(()13(، ث���م ذكر اس���تدالل أبي حامد 
الغزالي واعتراض الش���يخ الطوسي عليه قائاًل: 
))واس���تدلَّ أبو حامد بقوله تعالى:َفإِْن َأْرَضْعَن 
َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ }الطالق/6{ ، فأوجب 
له���ا األج���رة إذا أرضعته، ول���م يفّصل، وهذا 
لي���س بصحي���ح؛ ألنَّ اآلية ]تفي���د لزوم األجرة 
إن أرضعت���ه[)14(، وذلك ال خالف فيه، وإمنا 
الكالم في أنه يجب دفع املولود إليها ليرضع أم 

ال ؟ وليس كذلك في اآلية(( )15(.
     ثمَّ اختار مذهب الغزالي مستنًدا إلى القرآن 
الك���رمي، وما ظهر م���ن رأي معظم أصحابه من 
فقهاء الش���يعة وال سيَّما الس���يد املرتضى قائاًل: 
))ما متّسك به أبو حامد قوي، وبه أفتي، وعليه 
أعمل؛ لقوله تعالى::َفإِْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ 
ُأُجوَرُهنَّ }الط���الق/6{ ، فأوجب لها األجرة 
إذا أرضعته، ولم يفّصل بني من هي في حباله، 
أو بائن���ة عنه، وهو الظاهر من أقوال أصحابنا، 

أعني اس���تحقاقها األج���رة، وصحة العقد عليها 
للرضاع، س���واء كانت بائنة عنه، أو في حبال 
زوجه���ا، إاّل أنَّه ال يجبرها على الرضاع، وهذا 

اختيار السيد املرتضى(()16( .
وال ش���كَّ في أنَّ موافقَة أبي حامد ال   
تعني قصوَر رأي الش���يخ الطوس���ي؛ وإنَّما هو 
خالٌف له ج���ذوُرُه التي تعود إلى اختالفهم في 
املباني الفقهية ممثلًة مبوقفهم من قبول خبر اآلحاد 
أو رفض���ه)17(؛ إذ كان ابن إدريس احللي من 
الرافضني لهذا األصل؛ لذا لم يس���لم من النقد 

واالعتراض، وهذا ديدُن كلِّ جديٍد ومبتكٍر .
وقد ذكر السيد محمد مهدي اخلرسان   
ة انتقاد ابن إدريس احللي في االحتجاج  أنَّ ح���دَّ
العلمي فتح باًبا خلصومه في الرد واالنتقاد، ولو 
أنَّه تهادى في نقِدِه، وجادل بالتي هي أحس���ن؛ 
ألنصف���ه خصومه، ولوج���دوا في محاولته تلك 
خطوة رائدة في بع���ث احلركة العلمية الراكدة، 
وكس���ر طوق اجلمود الذي ربَّما أدى إلى س���د 
باب االجتهاد كم���ا هو احلال عند بقية املذاهب 

األخر)18( .   
ثانًيا: العالمة الحلي (ت726هـ) وشـــهرته 

بين أرباب المذاهب:

ُيع���دُّ العاّلم���ة احللي من أب���رز علماء   
حوزة احللَّة العلميَّة، فقد بلغت شهرُتُه اآلفاق، 
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س���اعده في ذلك غ���زارة نتاِجِه الفكري؛ فضاًل 
عن كثرة س���فره، ومساهمته بنشر الفكر الشيعي 
أينما حلَّ وارحتل؛ لذا تعددت املواقف التي تدل 
عل���ى األواصر العلمية املعتدل���ة بينه وبني فقهاء 

املذاهب األخرى، وهي على النَّحو اآلتي:
ي بعبـــد اهلل الحنبلي  1- إشـــادة العّلامة الحلِّ

(ت741هـ):

ذكر املترجمون لعبد الله بن محمد بن   
أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات بن مكي 
ب���ن أحمد الزريراتي، ثم البغ���دادي، احلنبلي، 
بأنَّ اخملالفني  تقي الدين، املدرس باملستنصرية – 
ملذهبِِه أش���ادوا له بالتقدم ف���ي الفقه والفتوى؛ 
وذك���روا مثااًل عل���ى ذلك العالم���ة احللي؛ إذ 
قال ابن حجر العس���قالني عند ترجمته: ))كان 
لة  فقيه العراق ومفتي اآلفاق، ُيوِرُد دروًس���ا مطوَّ
منقَّح���ة، وله اليد الطول���ى في املناظرة والبحث 
وكثرة النق���ل، وكان اخملالف���ون ملذهبه يعترفون 
له بالتقدم في معرف���ة مذاهبهم حتى ابن املطهر 
احللِّي الشيعي(()19(. وقال ابن رجب احلنبلي 
)ت795ه����(: ))وأق���رَّ ل���ه املواف���ق واخملالف، 
وكان الفقهاء من س���ائر الطوائف يجتمعون به، 
يس���تفيدون منه في مذاهبه���م، ويتأدبون معه، 

ويرجعون إلى قوله ونقله ملذاهبهم(()20( .
أم  فعاًل –       وسواء أ مدحه العالمة احللِّي – 

لم ميدْحُه فإنَّ ذل���ك التصرَُّف ُيعطي انطباًعا أنَّ 
العالم���ة احللِّي كان يحترُم العلم والعلماء بغض 

النظر عن انتمائهم املذهبي .
ا: ي أرباب المذاهب اأُلَخر علمّيً 2- مناقشة الحلِّ

ذك���ر املّؤرخ���ون وأصح���اب التراجم   
والسير أن سبب استدعاء العالمة احللي من ِقَبل 
الّسلطان املغولي خدابنده )ت716ه�( كان ملشكلة 
فقهية عرضت له وعجز عن حّلها فقهاء البالط 
املغول���ي، وذلك عندما طّلق الّس���لطان خدابنده 
زوجته ثالًثا في جلس���ة واحدة وبال شهود، ثم 
أراد الّرجوع إليها، فاختار أرباب املذاهب الّسنية 
ز رجوع املطّلق���ة ثالًثا إال  الفتي���ا التي لم ُتج���ِوّ
ب���زواج آخر، خالًفا ملا يذهب إليه الّش���يعة من 
تضييق دائرة الّطالق، فال يقع بالثالث إال طلقة 
واحدة مع توّفر الّش���هود، فاختار الّس���لطان من 
فقهاء الّش���يعة العالمة احللي ليس���مع منه احلكم 
مبأ وعلى مرأى َمْن حوله من الفقهاء، وجعلها 
مناقش���ة علني���ة وحّرة ليرى رأي الّش���يعة فيها، 
وبالفع���ل فقد حاجج احلّل���ي الفقهاء وأفحمهم 
في تلك املسألة مستداًل عليها بالّنصوص القرآنية 
واألدلة املسّلمة لدى الفريقني، كما هو دأُبُه في 
أكثر أبحاثه الفقهية. وبعد هذه املناظرة العظيمة 
وببركة العالمة احللي اس���تبصر الس���لطان وعدد 
كبي���ر من األمراء وعلماء العامة ، فعمت البركة 
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في جمي���ع املمالك وهدأت األوضاع . وبعدها 
اش���ترك مبناظ���رات كالمية واس���عة، ومباحثات 
علمي���ة ش���ّتى وبصورة علنية م���ع أئّمة املذاهب 

األخر)21( . 
ة حب الس���لطان للعاّلمة احللِّي  ولش���دَّ  
فض���ال ع���ن حّب���ه للعل���م والعلماء ل���م يرَض 
مبفارقتِِه، بل طلب منه مصاحبته، وقد أسس له 
مدرس���ة )سيَّارة( حتَّى يتسنَّى للعاّلمة نشر علوم 
أه���ل البيت )عليهم الس���الم(، لذلك قال عنه 
الصفدي )ت764ه�(: كان ُيصنُِّف وهو راكب، 

ويزاحم بعظمته الكواكب)22( .
3- العالمة الحلي وشـــرح مختصر ابن الحاجب 

(ت646هـ):

ال ُتخفى شهرة ابن احلاجب وما خلَّفه   
م���ن نتاٍج علم���يٍّ تنوَّع بني عل���وم اللغة والفقه 
واألصول وغير ذلك، ومن هذه املصنفات كتاب 
مختصر األصول، الذي ش���رحه العالمة احللي، 
وقد أتى على هذا املوضوع الش���يخ الس���بحاني 
وأعط���اه أهمية بالغة، فقد ذك���ر ترجمة مؤلف 
اخملتص���ر وش���ارحه، فضاًل على ذك���ره الكتابني 
وبي���ان أهميتهما في علم األص���ول)23(، وممَّا 
ينبغ���ي اإلش���ارة إلي���ه أنَّ ابن احلاج���ب مالكّي 
املذهب)24(، ومع هذا فقد شرح العاّلمة احللي 
كتابه )مختصر األصول(، وقد بقي هذا الكتاب 

ُيدرَُّس في أوس���اط احل���وزة العلميَّ���ة إلى فترة 
متأخرة)25(، وقال عنه صاحب الدرر الكامنة: 
))اشتهرت تصانيفه، َوتخرج بِِه جَماَعة، َوَشْرُحُه 
على ُمْخَتصر اْبن اْلَحاِجب ِفي َغاَية اْلحسن ِفي 

حل َأْلَفاظه وتقريب َمَعانِيه(()26( . 
وممَّ���ا عثرُت عليه أيًضا في هذا الصدد   
أنَّ بعض العلماء من املذاهب اأُلخر قد درس���وا 
مة احللِّي عليه  كتاب مختصر األصول وشرح العالَّ
د  حصًرا دون غيره من الشروح، ومنهم: ))ُمَحمَّ
د اْلُمحب َأُبو  ب���ن َأْحمد بن أبي يِزيد ب���ن ُمَحمَّ
السعادات بن الش���َهاب بن الرُّْكن السرائي بَِفْتح 
اْلُمْهَمَلَتْي���ِن َوألف َمِديَنة بِباَِلد الدس���ت العجمي 
اأَلْصل القاه���ري اْلَحَنِفّي(( )27(، الذي درس 
في األصول كتاب اخملتصر وشرح العالمة احللِّي 
عليه)28(، من دون شروح الكتاب التي وصلت 

إلى أكثر من خمسني شرًحا أو تعليًقا)29( .
ثالًثا: فخر المحققيـــن (ت771هـ) واللغوي 

الفيروز آبادي (ت817هـ) :

   ذكر بعض املترجمني)30( حملمد بن احلس���ن 
احللي )فخر احملققني( أنَّ الفيروز آبادي قد روى 
عنه كتاب: )التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج 
اللغ���ة وصحاح العربي���ة للصغاني )ت650ه�(، 
وم���ن هؤالء املترجم���ني اللغ���وي أحمد فارس 
الش���دياق في كتابه: )اجلاسوس على القاموس( 
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قائاًل: ))أج���زُت للمولى اإلمام، احلبر الهمام، 
البح���ر الهلقام)31(، زبدة فض���الء األيام فخر 
علماء األنام، عماد امللة والدين )عوض( الفلك 
آبادي الشهير بابن احللواني سقاه الله تعالى من 
الكلم الغ���ّر ِعذاب نِطافه���ا)32( كما رزقه من 
أثمار العلوم لطاف أقطافها، أن يروي عني هذا 
الكتاب املسمَّى ب�)التكملة والذيل والصلة لكتاب 
تاج اللغة وصحاح العربية( بحق روايتي إيَّاه عن 
بحر العلوم  عالمة الدنيا –  ش���يخي وموالي – 
وطود الُع���ال)33( فخر الدين أبي طالب محمد 
بن الش���يخ اإلمام األعظم، برهان علماء األمم، 
جمال الدين أبي منصور احلس���ن بن يوسف بن 
املطهر احللِّي بحق روايته عن والده بحق روايته 
عن مؤلفه اإلمام احلجة برهان األدب، ترجمان 
العرب ولي الله الوالي رضي الدين أبي الفضائل 
رضي الله عنه  احلس���ن بن محمد الصغان���ي – 

وأرضاه وقدس مهجعه ومثواه(()34( .
وه���ذا النص يقودنا إل���ى البحث عن   
امل���كان والزمان اللذين التقى فيهما فخر احملققني 
والفي���روز آبادي، فلم يك���ن الفيروز آبادي من 
تالم���ذة فخر احملقق���ني، وكان معتنًق���ا املذهب 
الشافعّي)35(، فضاًل على ذلك فهو لم يسكن 
احللَّة قط، ولم يلت���ق بأحد علمائها، فمن أين 

جاءت هذه الرواية؟

فل���و وقفنا قلياًل عن���د ترجمة الفيروز   
آب���ادي، لوجدنا أنَّه قد س���كن بغ���داد مدة من 
الزمن، وقبل ذلك سكن واسط، يقول السخاوي 
)ت839ه( في كتاب���ه الضوء الالمع: ))وارحتل 
إَِل���ى اْلعَراق َفدخل َواِس���ط َوَق���َرَأ بَها القراءات 
اْلعْش���ر على الشَهاب َأْحمد بن َعلّي الديواني((

)36(. وبعده���ا انتقل إلى بغداد إحدى حواضر 
الثقافة العربية اإلسالمية في ذلك العهد، فتلقَّى 
فيه���ا علوم الق���رآن واحلديث، ث���م عمل هناك 

ُمعيًدا في إحدى مدارسها)37( .
م يتبيَُّن لنا أنَّ���ه قد درس في  ممَّ���ا تق���دَّ  
واس���ط وبغ���داد عل���ى التوال���ي، وال يبعُد أن 
يكون ق���د التقى بفخر احملققني في إحدى هاتني 
ما مدينة واس���ط، فقد أشار  املدينتني، وال س���يَّ
أكث���ر املهتمني في جغرافي���ة املدن أنَّها مدينة تقع 
ب���ني البصرة والكوف���ة)38(، وقالوا عن احللة: 
إنَّها تقُع بني الكوفة وبغداد)39( . وال شك في 
أنَّ التقارب بينهما واضٌح ال غباَر عليه، بل هما 

متداخلتان .
  ُي���زاُد على ذلك أنَّ ه���ذه الروايَة قد 
ُنقل���ت من رواية والد فخر احملققني أي: العاّلمة 
احللِّ���ي ال���ذي ب���دوره نقلها عن مؤل���ف كتاب 
)التكمل���ة( الصاغاني، وهن���ا جنُد أنَّ اللقاء كان 
حاض���ًرا بني الصاغاني والعاّلمة، وهذا أمٌر يدلُّ 
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على حجم التعاون العلمي واملعرفي بني الفريقني 
إذا م���ا علمنا أنَّ الصاغاني قد نس���به املترجمون 
إلى املذهب احلنفي، يقول شمس الدين الذهبي 
���ْيُخ،  )ت748ه�( في ترجمة الصاغاني: ))الشَّ
ُث، إَِماُم اللَُّغِة، َرِضيُّ  اإِلَماُم، الَعالََّمُة، امُلَح���دِّ
ِد بِن  ْي���ِن، َأُبو الَفَضائِِل، احَلَس���ُن ب���ُن ُمَحمَّ الدِّ
احَلَس���ِن بِن َحْيدِر بِن َعِليٍّ الُقَرِش���ّي، الَعَدِوّي، 
اَغانِّي اأَلْصل، الهنِدي، اللَُّهْوِري  الُعَمِرّي، الصَّ
ّي اْلَمْدفن، الَفِقْيه،  امَلْولِد، الَبْغَداِدّي الَوَفاة، امَلكِّ

احَلَنِفّي(()40( .
غي���ر أنَّ بعض تالمذة الصاغاني كانوا   
ينتس���بون إلى املذهب الش���يعي، ومنهم: جمال 
الدي���ن أحمد ب���ن طاووس )ت664ه����(، وآية 
الله العاّلم���ة احللِّي)41(، وأب���و الفضائل عبد 
ال���رزاق ب���ن أحمد ب���ن محمد بن أب���ي املعالي 
الش���يباني، الش���هير بابن الفوطي )ت723ه�(، 
الذي كان ُأس���تاُذُه اخلواجة نصير الدين الطوسي 
)ت672ه����(، فأخذ عنه عل���وم األوائل)42(، 
ومنه���م أيًضا عز الدين اب���ن الوزير العلقمي ، 
محمد بن محمد )ت657ه�(، الذي قرأ القرآن 
والعربية على التقي حس���ن بن الباقالني النحوي 
احلل���ي)43(، وهذا يعن���ي أنَّ التواصل العلمي 
كان حاضًرا بني العالَِمْين، وكذلك احلال بالنسبِة 

لتالمذتهما .

ة ومسألة التأثر والتأثير: رابًعا: نحويو الحلَّ

أس���همت األرضي���ة العلمي���ة اخلصبة   
ف���ي مدينة احلل���ة بعد متصيِرها ف���ي بداية القرن 
السادس الهجري إلى ظهور عدٍد من النحويني، 
الذين أْثَروا الدرس النحوي في العراق عموًما، 
وف���ي احللَّة خصوًصا؛ فقد ))بدأت الدراس���ات 
النحوية في هذا القرن تظهر على شكل حلقات 
في املس���اجد واجلوامع ومجالس في البيوتات، 
وُيع���ّد اب���ن ُحَمْي���دة )ت550ه����( املعلم األول 
لهذا العلم، فهو من الرعيل األول الذي دّش���ن 
عم���ارة احلل���ة أول متصيرها، ول���ه معرفة جيدة 
بالنح���و واللغة، وله مجلس يرتاده طاّلب العلم 
ُتعرض فيه املس���ائل النحوية(()44(، وقد ارتبط 
معظ���م العلم���اء في هذه املرحل���ة بعلماء حوزة 
احللَّ���ة العلميَّة، بل كان قس���ٌم منهم موس���وعيًّا 
في حتصيله للعلوم واملعارف اإلس���المية، وكان 
لبعضهم صالت علمية وثيقة مع علماء املذاهب 

اأُلَخر وعلى النحو اآلتي:   
- ابن الدهان (ت 590هـ) ورحالته المتعددة:

محمد بن على بن ش���عيب بن الدهان   
أبو ش���جاع اللغ���وي الفرض���ي، كان فيه فضل 
ونبل، وله يد فى النحو واللغة واحلساب، ولد 
في بغداد، ونشأ في احللة املزيدية فدرس ودرس 
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فيه���ا، ثم انتقل إلى املوص���ل، وأقام بها مّدة، 
وصحب جم���ال الدين األصبهانى وزير املوصل 
)ت559ه����(، ثم رحل إلى دمش���ق وأقام بها، 
ووجد بدمش���ق زيد بن احلس���ن بن زيد الكندي 
النحوي )ت613ه�(، فكان يذاكره ويحاضره، 
ث���م ارحتل إلى مصر، ون���زل على قاضيها عبد 
املل���ك بن درباس املاراني الكردي )ت605ه�(، 
فخرج من مصر بغير طائل، وعاد إلى دمش���ق، 
ثم خرج من دمشق إلى مّكة، ووقف وقفة تلك 
السنة، وخرج إلى العراق، وملا وصل إلى احلّلة 
املزيدي���ة عثر جمله على جس���ر هناك، فأصاب 
وجهه بعض خشب احململ، فمات لوقته، وذلك 

في صفر سنة تسعني وخمسمائة)45( .
    فأبرُز ش���خصيٍة ممَّن ُذكر في الترجمة آنًفا، 
وقد أثََّر علميًّا بابن الدهان، هو زيد بن احلس���ن 
بن زيد الكندي النحوي، وكان حنبليًّا كما قال 
ش���مس الدين الذهبي: ))َوَكاَن حنبلّي املذهب 
م في مذهب  ْنَي���ا، وتقدَّ فانتق���ل حنفيًّا ألجل الدُّ
َأبِ���ي حنيفة(()46(. فهذا الرجل ارحتل ش���يعيَّ 
املذه���ب، ثمَّ بعد ذلك أخذ من علماء املذاهب 
اأُلخر وعاد إلى نش���أتِِه األولى إاّل أنَّ القدَر لم 

ميهله، فتوفيَّ في مدينة احللَّة .

حـــوي (ت606هــــ) ورحلته إلى  ابن الســـكون النَّ

دمشق والمدينة:

���د بن َعلّي  د بن ُمَحمَّ     ه���و َعل���ّي ب���ن ُمَحمَّ
���ُكون احللِّّي َأُبو اْلُحَس���ْين من ِحلِّة بني  ب���ن السَّ
مِزي���د بَِأْرض باب���ل، كان َعاِرًفا باللغة والنحو، 
حسن اْلَفهم، جيد النَّْقل، َحِريًصا على َتْصِحيح 
اْلكتب، لم يضع قطُّ ِفي ِطرسه إالَّ َما وعاه قلبه 
اب )ت567ه�(،  ... َقَرَأ النَّْحو على اْبن اخلشَّ
ار )ت576ه�(، َوَقَرَأ اْلِفْقه  واللغة على اْبن العصَّ
س���ه،  ���يَعة وبرع ِفيِه َوَكاَن يدرِّ على َمْذَهب الشِّ
���الة بِاللَّْيِل َوِفيه  َوُذِك���َر أنَّه َكاَن متديِّنًا كثير الصَّ
س���خاء ومروءة، َس���افر إَِلى َمِديَنة النَّبِي )صّلى 
الل���ه َعَلْيِه وآلِِه وس���ّلم( َوأَقام بَه���ا َوَصاَر َكاتًبا 
ْلَطان َصاَلح  ���ام ومدح السُّ ألميرها، ثمَّ قدم الشَّ

الّدين )ت589ه�()47( .
    وأغلُب الظن أنَّ ابن اخلشاب وابن العصار 
اللذي���ن أخذ عنهما ابن الس���كون النَّحو واللغة 
هما من املوالني ألهل البيت )عليهم الس���الم(، 
فق���د أخذ معظم علماء احلل���ة النَّحو من األول 
أخًذا مباشًرا، ومواقُفُه تدلُّ على مواالته)48(، 
وإْن وس���مه املترجمون باحلنبلي)49(، في حني 
اتص���ل الثان���ي ببعض علماء احلل���ة)50(، ولم 
ح لدينا  يذكر املترجمون له مذهًبا معيًَّنا؛ لذا ترجَّ

تشيعه .
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    أمَّ���ا الس���لطان ص���الح الدي���ن الذي الزمه 
ة من الزمن، فهو من معتنقي مذهب  ومدحه مدَّ
أهل الس���نة واجلماعة كما ذكر ابن خلكان عند 
ترجمت���ه؛ إذ ق���ال عنه: ))يق���ول مبذهب أهل 
الس���نة، غارس ف���ي البالد أهل الفق���ه والعلم 
والتصوف والدين، والناس يهرعون إليه من كل 
ص���وب ويفدون عليه م���ن كل جانب، وهو ال 
يخي���ب قاصًدا وال يعدم وافًدا إلى س���نة خمس 

وستني وخمسمائة(()51(.
    وأمَّ���ا رحلُت���ُه إلى املدينة، فل���م ُيذكر عنها 
شيء س���وى أنَّه قد صار كاتًبا ألميرها . فعلى 
الرغم من أنَّ ابن السكون احللِّي كان من فقهاء 
الشيعة، فقد ارحتل إلى أقاليم غير شيعيَّة، وأخذ 

من علمائهم، فضاًل على مدحه أمرائهم . 
ابـــن الباقالني النحـــوي الحلي(ت637هـ) وتأثره 

بالمذهب الشافعي:

اْلحس���ن ب���ن معال���ي بن َمْس���ُعود بن   
اْلُحَس���ْين بن الباقالني َأُبو َعلّي النَّْحِوّي اْلحِلّي، 
ق���دم َبْغَداد ِفي صباه َوَقَرَأ بَها اْلَمْذَهب َواْلَكاَلم 
���ْيخ ُيوُس���ف بن إِْس���َماِعيل الالمغاني  على الشَّ
اْلَحَنِفّي )ت606ه�(، وَعلى النصير عبد الله بن 
حسن الطوسي، َوعلى اجملير َمْحُمود بن اْلُمَبارك 
)ت592ه����(، وعل���ى َوأب���ي اْلَبَق���اء العكبري 
)ت616ه�(، ومصدق الَواِس���ِطّي )ت605ه�(، 

���د عبد الله بن  واللغ���ة عل���ى الَقاِضي أبي ُمَحمَّ
َأْحم���د بن اْلَمْأُمون )ت586ه�( َوَغيره . والزم 
ااِلْشتَِغال والتحصيل إَِلى َأن برع ِفي َهِذه اْلُعُلوم 
َوَصاَر مش���ارًا إَِلْيِه ِفيَها ُمْعَتمًدا على َما َيُقوله . 
د بن اْلَمْأُمون اْلَمْذُكور آنًفا،  َوسمع من أبي ُمَحمَّ
َومن َمْسُعود بن َعلّي بن النَّاِدر )ت586ه�( َوعبد 
���اب بن هبة الله اْب���ن أبي َحبَّة )ت588ه�(  اْلَوهَّ
اِفِعي  َوآَخرين. وانتقل آخر عمره إَِلى َمْذَهب الشَّ

وانتهت إَِلْيِه رياسة النَّْحو)52(.
فعل���ى الرَّغم م���ن والدة ابن الباقالني   
ف���ي بيئٍة ش���يعيٍَّة خالصة، ُثمَّ تتلم���ذه فيما بعد  
على بعض علماء الشيعة كاخلواجة نصير الدين 
الطوسي، وابن بابويه وغيرهم إاّل أنَّه انتقل في 
آخر عمره إلى مذهب الش���افعي، وال غرابَة في 
ذلك، فقد تتلمذ - في الشطر األكبر من حياته 
- عل���ى يد علماء من مذاهب مختلفة؛ إذ أخذ 
فقه احلنفية عن أبي احملاسن يوسف بن إسماعيل 
الالمغاني احلنفي)53(، وأخذ فقه الشافعية عن 
كبيره���م في بغداد آنذاك، وه���و امُلِجْيُر َمْحُمْوُد 
، الذي قال عنه  ب���ُن املَُباَرِك بِن َعِليٍّ الَواِس���ِطيُّ
 ، ْيُخ، اإِلَماُم، الَعالََّمُة، اأُلُصْولِيُّ الذهبي: ))الشَّ
ْيِن، َأُبو الَقاِسِم َمْحُمْوُد  اِفِعيَّة، ُمِجْيُر الدِّ َكبِْيُر الشَّ
، ُثمَّ  بُن املَُب���اَرِك بِن َعِليِّ بِن املَُباَرِك الَواِس���ِطيُّ

. )54( )) الَبْغَداِديُّ
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ب الدين ابـــن الخيمي (ت642 هـ) (نزيل  مهذَّ

مصر)

    هو محمد بن علي بن املفّضل احللي املزيدي 
املعروف بابن اخليم���ي )ت642ه�(، كان نحويًا 
فاضاًل، كام���ل املعرفة باألدب واللغة، ُيعدُّ من 
علم���اء هذه املرحلة الذي���ن عاصروا ابن إدريس 
احللي واحملقق ويحيى بن سعيد احللي )ت690ه�( 
وغيرهم، غير أنَّه ارحتل إلى دمشق ومصر، فأخذ 
ع���ن علمائهم وإن كانوا م���ن مذاهب مختلفة، 
يقول الس���يوطي: ))دخل بغداد، وسمع بها من 
الزاغون���ي )ت527ه�(، وت���أدَّب بابن القصار، 
واب���ن األنباري )ت577ه�(، وأخذ عن الكندي 

بدمشق وله مصنفات(()55( .
فلو ألقين���ا نظرًة س���ريعًة على ترجمة   
َم���ْن أخذ عنهم ابن اخليم���ي، لوجدنا أنَّهم من 
مذاه���ب مختلفة، كابن الزاغوني الذي س���مع 
منه ف���ي بغداد؛ إذ كان هذا الرجل حنبليًّا، بل 
وصفه الذهبي بأنَّه ش���يُخ احلنابلة)56(، وكذلك 
اب���ن القص���ار املالكي املذهب، ال���ذي قال عنه 
اخلطي���ب البغدادي: ))علي بن عمر بن أحمد، 
أبو احلسن الفقيه املالكي املعروف بابن القصار((

 . )57(
  أمَّا أبو الب���ركات األنباري، فقد كان 
ش���افعيًّا كما جاء في وفيات األعيان؛ إذ قال: 

))كان من األئمة املش���ار إليهم في علم النحو، 
وس���كن بغ���داد من صباه إلى أن م���ات، وتفقَّه 

على مذهب الشافعي(()58( .
ُخالصُة البحث

كان ملدرسِة أهِل البيت )عليهم السالم(   
األث���ُر األكبُر في اس���تمرار األبحاث العلميَّة في 
اجمل���االت اخملتلفة: العقائد، واألصول، والفقه، 

واملنطق، واللغة، والقرآن، وغير ذلك .
وكان من نتاج هذه املدرسة تلك الثلَُّة   
الطيِّبُة م���ن علماِء احلوزة العلميَّة في احللَّة على 
م���دى أربعة قرون، الذي���ن أخذوا على عاتقهم 
نشَر الفكِر الش���يعي والدفاع عنه، مستندين في 
ذلك إلى فكٍر رصنٍي يستوعُب اآلَخَر، ويتعامُل 
ٍب،  معه على أس���اٍس علميٍّ مقنع من دون تعصُّ

أو جتريح.
وف���ي ه���ذا البحث وقفن���ا عند بعض   
ُد األواصَر العلميَّة بني  املواق���ف العلميَّة التي تؤكِّ
علماء ح���وزة احللَّة العلميَّ���ة واملذاهب اأُلَخر، 
ولكث���رة هذه املواقف، وقفنا عن���د أبرزها وفي 
على سبيل التمثيل - :  قروٍن مختلفٍة، منها – 
رواي���ُة اللغوي الفيروز آبادي الش���افعي املذهب 
عن فخر احملقق���ني؛ إذ روى عنه كتاب التكملة 
ُد حجَم  للصاغان���ي، وقد مدحه مدًحا كبيًرا يؤكِّ
االحت���راِم املتبادِل بني العالَِمْين، وعند تتبع هذه 
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الرواية جند أنَّ فخَر احملققني نقل هذه الرواية عن 
َعها مباش���رًة من  والده العاّلمة احللِّي الذي َس���مِ

الصاغاني )احلنبلي( . في اللغة –  شيِخِه – 
وم���ن املواقف العلميَّ���ة التي تدلُّ على   
األواصر العلميَّة بني علماِء الفريقني ما جنُدُه عند 
العاّلمة احللِّي؛ إذ أش���اَد العاّلم���ُة بعالٍِم حنبليٍّ 
إش���ادًة كبيرًة، فضاًل على ش���رحه مختصر ابن 
احلاج���ب املالك���ي، واعتماد ذلك الش���رح في 
أروقة احلوزة العلميَّة إلى زمٍن قريب، ُيزاُد على 
ذل���ك إقناُع العاّلمة للس���لطان خدابنده باملذهب 
الش���يعي، وكس���ب أكبر عدٍد م���ن العلماء إلى 
املذهب عن طريق املناقش���ات واملناظرات العلميَّة 

احملضة، فضاًل عن مدرسته )السيارة( التي جابت 
البالد لنشر مذهب آل البيت )عليهم السالم( .

وم���ن تلك املواقف املعتدل���ة حديُث ابن إدريس 
احللِّي مع أحد فقهاء الشافعيَّة في كتابه السرائر؛ 
فقد ذكر أنَّه قد كانت بينهما مؤانس���ٌة ومكاتبٌة، 
فض���ال على ذل���ك مخالفته رأي ش���يخ الطائفة 
الطوسي، وترجيحه رأي أبي حامد الغزالي. أمَّا 
نحويو احللَّة الذين ارتبطوا بحوزة احللَّة العلميَّة، 
فقد كان���ت لهم رحالت متع���ددة إلى مختلف 
األمصار اإلس���المية، كان لهم األثر والتأثير في 
التدريس والتلمذة على عدد من علماء املذاهب 

اأُلَخر .
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- القرآن الكرمي
- ابن إدريس احللِّي، رائد مدرس���ة النقد في الفقه اإلس���تداللي، علي همَّت بناري، ترجمة: حيدر 

حب الله، الغدير، بيروت، لبنان، ط1/ 2005م .
- اب���ن إدري���س احلل���ي ودوره في إثراء احلركة الفقهية، علي همَّت بن���اري، مركز ابن إدريس احللِّي 

للدراسات الفقهية، ط1/ 2009م .
- أثر اإلمام الصادق )عليه الس���الم( في املدارس اإلس���المية، األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدَّسة، 

قسم الثقافة واإلعالم، الشؤون الفكرية والثقافية/ 1433ه� .
- األعالم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، خير الدين بن محمود بن محمد 
بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي )املتوفى: 1396ه�(، دار العلم للماليني، ط15/ 2002م .

- أعي���ان العصر وأع���وان النصر، صالح الدين خليل بن أيبك بن عب���د الله الصفدي )ت764ه�(، 
احملقق: الدكتور علي أبو زيد، والدكتور نبيل أبو عشمة، والدكتور محمد موعد، والدكتور محمود 
س���الم محمد، قدم ل���ه: مازن عبد القادر املبارك، دار الفكر املعاص���ر، بيروت، لبنان، دار الفكر، 

دمشق، سوريا، ط1/  1418ه�/ 1998م .
- اإلمارة املزيدية األسدية في احللة، دراسة في أحوالها السياسية واحلضارية، د. عبد اجلبار ناجي، 

إيران، قم/ 2014م .
- أمل اآلمل، الشيخ محمد بن احلسن )احلر العاملي( )ت1104ه�(، حتقيق: السيد أحمد احلسيني، 

مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط1/ 2010م .
- إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي )ت646ه�(، احملقق: 
محم���د أبو الفض���ل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسس���ة الكتب الثقافية، بيروت، ط1/ 

1406 ه� / 1982م .
- البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت774ه�(، 

المصادر والمراجع
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حتقيق: عبد الله بن عبد احملسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط1/ 1418 
ه� / 1997 م، سنة النشر: 1424ه� / 2003م .

- بغي���ة الوع���اة في طبق���ات اللغويني والنحاة، عب���د الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين الس���يوطي 
)املتوفى: 911ه�(، احملقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، لبنان .

- تاريخ اإلس���الم ووفيات املش���اهير واألعالم، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
ب���ن َقاْيماز الذهبي )ت748ه�(، احملقق: عمر عبد الس���الم التدم���ري، دار الكتاب العربي، بيروت، 

ط2/ 1413ه� / 1993م .
- تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي اخلطيب البغدادي )ت463ه�(، 
احملقق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط1/ 1422ه� / 2002 م .

- تاريخ احللة، الش���يخ يوس���ف كركوش احللي، انتش���ارات املكتبة احليدرية، مطبعة شريعت، ط1/ 
1430ه� . 

- تاريخ مواليد األئمة )عليهم السالم( ووفياتهم، ابن اخلشاب البغدادي )ت567ه(، دراسة وحتقيق: 
د. ثامر كاظم اخلفاجي، مكتبة املرعشي الكبرى، قم، ط1/ 2011م .

- تأس���يس الش���يعة لعلوم اإلسالم، السيد حس���ن الصدر، شركة النش���ر والطباعة العراقية احملدودة، 
1951م / 1370ه� .

- حتفة الطالب مبعرفة أحاديث مختصر ابن احلاجب، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي، دار ابن حزم، ط2/ 1996م .

- تذكرة احلفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت748ه�(، 
دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط1/ 1419ه�/ 1998م .

- اجلاسوس على القاموس، أحمد فارس افندي )صاحب اجلوائب(، دار صادر، بيروت، قسطنطينية، 
ُطبع في مطبعة اجلوائب سنة 1299ه� . 

-اجلواهر املضية في طبقات احلنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرش���ي، أبو محمد، محيي 
الدين احلنفي )ت775ه�(، مير محمد كتب خانه، كراتشي .

835ه�/ 1431م(، بيداء عليوي هادي، مطبعة  - احلل���ة في العهد اجلالئري )738ه����/ 1337م – 
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دار الصادق، احللة، الناشر: مركز بابل للدراسات احلضارية والتاريخية/ 2009م .
دار  - احلوزة العلمية في احللة نشأتها وانكماشها األسباب والنتائج، د. عبد الرضا عوض، بابل – 

الفرات للثقافة واإلعالم/ 2013م . 
- ال���درر الكامن���ة ف���ي أعيان املائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن عل���ي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقالني )ت852ه�(، احملقق: محمد عبد املعيد ضان، مجلس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، 

الهند، ط2/ 1392ه�/ 1972م .
- ال���درس النَّح���وي ف���ي احللَّة، د. أس���عد محمد علي النج���ار، مركز بابل للدراس���ات احلضارية 

والتاريخية، جامعة بابل/ 2013م .
- ذيل طبقات احلنابلة، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، 
الدمش���قي، احلنبل���ي )ت795ه�(، احملقق: د عبد الرحمن بن س���ليمان العثيم���ني، مكتبة العبيكان، 

الرياض، ط1/ 1425ه� / 2005م .
ع���وُة إلى التقريب بني  - رس���ائل ومق���االت، تبح���ث في مواضيع فلس���فيٍَّة وكالميٍَّة وفقهيٍَّة وفيها الدَّ
���بحاني، مؤسس���ة اإلمام الصادق )عليه الس���الم(، إيران، قم،  مة احملقق: جعفر السُّ املذاهب، العالَّ

ط1/ 1432ه�.
- رياض العلماء وحياض الفضالء، امليرزا عبد الله أفندي األصبهاني)من أعالم القرن الثاني عشر(، 
باهتمام الس���يد محمود املرعش���ي، حتقيق: السيد أحمد احلس���يني، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 

لبنان، ط1/ 2010م . 
- الس���رائر احل���اوي لتحرير الفت���اوي، ابن إدريس احللِّ���ي )ت598ه(، حتقيق جلن���ة التحقيق التابعة 
ملؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة، مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمي، ط2/ 

1410ه�.
- س���ير أع���الم النبالء، ش���مس الدين أبو عبد الله محم���د بن أحمد بن عثمان ب���ن َقاْيماز الذهبي 
)املتوفى: 748ه�(، حتقيق: مجموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 

ط3/ 1405ه� / 1985م .
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد احلي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري احلنبلي، 
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أبو الفالح )املتوفى: 1089ه�(، حتقيق: محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، 
دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط1/ 1406ه� / 1986م .

- شرح نهج البالغة، ابن ابي احلديد املعتزلي )ت655ه�(، حتقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، الدار 
اللبنانية للنشر، ط1/ 2008م .      

- الضوء الالمع ألهل القرن التاس���ع، ش���مس الدين أبو اخلير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )ت902ه�(، منشورات دار مكتبة احلياة، بيروت )د.ت( .

قم،  - طبقات أعالم الش���يعة، الش���يخ آغا ُبزُرك الطهراني، مؤسسة مطبوعات إسماعيليان، إيران – 
ط2/ )د.ت( .

- طبقات احلفاظ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت911ه�(، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط1/ 1403ه� .

- العقد الثمني في تاريخ البلد األمني، تقي الدين محمد بن أحمد احلسني الفاسي املكي )ت832ه(، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط2/ 1986م .

- فوات الوفيات، محمد بن ش���اكر الكتبي بن أحمد بن عبد الرحمن بن ش���اكر بن هارون بن شاكر 
امللقب بصالح الدين )ت764ه�(، حتقيق: إحس���ان عباس، دار صادر، بيروت، ط1/ اجلزء: 1 / 

1973 ، اجلزء: 2، 3، 4/ 1974 .
- الكنى واأللقاب، الشيخ عباس القمي، منشورات مكتبة الصدر، طهران / 1970م .

- لؤلؤة البحرين في اإلجازات وتراجم رجال احلديث، الشيخ يوسف بن أحمد البحراني )ت1186ه�(، 
حققه وعلق عليه: السيد محمد صادق بحر العلوم، مكتبة فخراوي، البحرين، ط1/ 2008م .

- لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى 
اإلفريقى )ت 711ه�(، دار صادر، بيروت، ط3/ 1414ه� .

- معجم األدباء، إرش���اد األريب إلى معرفة األديب، ش���هاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي احلموي )ت626ه�(، حتقيق: إحس���ان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط1/ 1414 

ه� / 1993 م .
- معجم البلدان، ش���هاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي احلموي )ت626ه�(، دار 
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صادر، بيروت، ط2/ 1995 م .
- مفاتيح الغيب  )التفسير الكبير(، أبو عبد الله محمد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي 
امللق���ب بفخ���ر الدين الرازي خطيب ال���ري )ت606ه�(، دار إحياء الت���راث العربي، بيروت، ط3/ 

1420ه� .
- مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني )ت395ه�(، حتقيق: عبد 

السالم محمد هارون، دار الفكر/ 1979م .
- موسوعة ابن إدريس احللي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إدريس العجلي احللي )ت598ه�(، 
حتقيق وتقدمي: السيد محمد مهدي السيد حسن املوسوي اخلرسان، إعداد: مكتبة الروضة احليدرية، 

نشر: العتبة العلوية املقدسة، النجف األشرف، ط1/ 2008م. 
- موسوعة طبقات الفقهاء، تأليف اللجنة العلميَّة في مؤسسة اإلمام الصادق )عليه السالم(، إشراف: 

لبنان/ 1999م . بحاني، دار األضواء، بيروت –  الشيخ جعفر السُّ
- النج���وم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوس���ف بن تغري ب���ردي األتابكي )ت874ه�(، وزارة 

الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر )د.ت( .
- الواف���ي بالوفي���ات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ت764ه�(، احملقق: أحمد 

األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت/ 1420ه�/ 2000م .
- وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس ش���مس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )ت681ه�(، احملقق: إحس���ان عباس، دار صادر، بيروت، اجلزء: 

3 ، ط/ 1900م، واجلزء: 5 ، ط1/ 1994م .
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)1( شرح نهج البالغة: 1/ 21 -30 
)2( أث���ر اإلم���ام الصادق )عليه الس���الم( في امل���دارس اإلس���المية، األمانة العامة للعتب���ة الكاظمية 

املقدَّسة:5.
)3( مفاتيح الغيب )تفس���ير الرازي(: 32/ 313 . وممَّا يجدُر ذكره هنا أنَّ )النَّفس الزَّكيَّة( ليس من 

ة أهل البيت عند اإلماميَّة . أئمَّ
)4( تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم، السيد حسن الصدر: 298 .

)5( تاريخ احللة، يوس���ف كركوش احللي: 1/ 59، واحلوزة العلمية في احللة نش���أتها وانكماش���ها، 
د. عبد الرضا عوض: 145 .

296، واب���ن إدريس احللِّي، رائد  )6( ينظ���ر احلوزة العلمية في احللة نش���أتها وانكماش���ها: 142 – 
22، اإلمارة املزيدية األس���دية في  مدرس���ة النقد في الفقه اإلس���تداللي، علي همت بناري: 19 – 
385، احللة في العهد  احللة، دراسة في أحوالها السياسية واحلضارية، د. عبد اجلبار ناجي: 323 – 

. 226 835ه/ 1431م(، بيداء عليوي هادي: 137 –  اجلالئري )738ه/ 1337م – 
. 404 )7( ينظر رسائل ومقاالت : 7/ 391 – 

)8( تنظر ترجمته في: تاريخ اإلس���الم، ش���مس الدين الذهبي: 42/ 314،  س���ير أعالم النبالء، 
ش���مس الدي���ن الذهب���ي: 21/ 332، والوافي بالوفيات، صالح الدين الصف���دي: 2/ 129، أمل 
اآلم���ل، احل���ر العاملي: 2/ 243، ورياض العلماء، عبد الل���ه أفندي: 31/5، والكنى واأللقاب، 
عباس القمي: 1/ 210، لؤلؤة البحرين في اإلجازات وتراجم رجال احلديث، يوس���ف البحراني: 

 .264
)9( موسوعة ابن إدريس احللِّي )السرائر(: 8/ 105 .    

)10( املصدر نفسه: 448/11 .  

الهوامش 
(Endnotes)
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)11( ابن إدريس احللِّي، رائد مدرسة النقد في الفقه اإلستداللي: 248 .  
)12( موسوعة ابن إدريس احللِّي )السرائر(: 11/ 404 .  

)13( املصدر نفسه: 11/ 404 - 405 .  
)14( في األصل جاء: )تفيد لرفع األجرة إن رضعت(، وهو حتريٌف للعبارة، والصواب ما نقلناه بني 

القوسني املعكوفني من كتاب السرائر في طبعة الكتاب املنفردة، ينظر السرائر: 2/ 650 .
)15( موسوعة ابن إدريس احللِّي )السرائر(: 11/ 405 .  

)16( املصدر نفسه والصفحة نفسها .   
)17( ينظر في هذه املسألة موسوعة ابن إدريس احللي: 1/ 81، وابن إدريس احللي ودوره في إثراء 

      . 99 احلركة الفقهية: 78 – 
)18( موسوعة ابن إدريس احللي: 1/ 88 .      

)19( الدرر الكامنة،: 3/ 71 .
)20( ذيل طبقات احلنابلة: 5/ 3 .   

)21( ينظر رياض العلماء: 2/ 361، وينظر احلوزة العلميَّة في احللة نش���أتها وانكماش���ها األس���باب 
. 260 والنتائج: 259 – 

)22( ينظر أعيان العصر وأعوان النصر: 2/ 293، والوافي بالوفيات: 13/ 54 .   
   . 335 )23( ينظر رسائل ومقاالت: 322/6 – 

)24( ينظر ش���ذرات الذهب في أخبار من ذهب، البن احلنبلي: 7/ 406، ووفيات األعيان، البن 
خلِّكان: 3/ 248، وسير أعالم النبالء: 23/ 265، والوافي بالوفيات: 19/ 322 .  

)25( ينظر رسائل ومقاالت: 6/ 223 .     
)26( الدرر الكامنة: 2/ 188 .

)27( الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، لشمس الدين السخاوي: 7/ 115 .      
)28( ينظر املصدر نفسه والصفحة نفسها .

)29( حتفة الطالب مبعرفة أحاديث مختصر ابن احلاجب، البن كثير: 41 .
)30( ينظر طبقات أعالم الشيعة، أغا بزرك الطهراني: 3/ 185، وموسوعة طبقات الفقهاء، الشيخ 
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  . 192 جعفر السبحاني: 8/ 191 – 
ْخُم اْلَواِس���ُع اْلَبْطِن، َوُهَو ِمْن َهَقَم، ِمَن اْلَبْحِر اْلَهْيَقِم: اْلَواِس���ِع، َوَلْقٌم ِمْن َلْقِم  )31( الهلقام: الضَّ

ْيِء. ينظر مقاييس اللغة )الهلقام(، أحمد بن فارس: 6/ 71 . الشَّ
)32( النَّْطُف: الَقْطر. وَنَطَف املاُء وَنَطَف احُلبُّ َواْلُكوُز َوَغْيُرُهَما َيْنِطُف وَيْنُطف َنْطفًا وُنُطوفًا ونَِطافًا 
وَنَطَفانًا: َقَطر. وَنَطَفاُن اْلَماِء: َس���َيالُنه. وَنَطَف املاُء َيْنُطُف وَيْنِطُف إَِذا َقَطَر َقِلياًل َقِلياًل. ينظر لس���ان 

العرب )نطف(، ابن منظور: 9/ 336 .
واب ما أثبّته .  )33( في األصل: )الُعلى(، والصَّ
. 130 )34( اجلاسوس على القاموس: 129 – 

)35( ينظر العقد الثمني في تاريخ البلد األمني، تقي الدين محمد بن أحمد احلس���ني الفاس���ي املكي: 
2/ 392، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، البن تغري بردي: 14/ 133 .

)36( الضوء الالمع: 10/ 79 .
. 80 )37( ينظر املصدر نفسه: 10/ 79 – 

)38( ينظر معجم البلدان، ياقوت احلموي: 5/ 347 .
)39( ينظر املصدر نفسه: 2/ 294 .

)40( س���ير أع���الم النب���الء: 23/ 282 - 283. وينظ���ر الوافي بالوفي���ات: 12/ 150 - 152، 
واجلواهر املضية في طبقات احلنفية، عبد القادر احلنفي: 1/ 201 .

)41( ينظر الكنى واأللقاب: 2/ 418 .
)42( تنظ���ر ترجم���ة اب���ن الفوطي في: تذكرة احلفاظ، ش���مس الدين الذهب���ي: 4/ 190، وفوات 
الوفيات: 2/ 319- 320، وطبقات احلفاظ، السيوطي: 519، واألعالم، للزركلي: 3/ 349 .

)43( ينظر في الوافي بالوفيات: 1/ 217 .
)44( الدرس النحوي في احللَّة، د. أسعد محمد علي النجار: 30 .      

)45( ينظر إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبو احلسن علي بن يوسف القفطي: 3/ 191 
. 13 – 193، ووفيات األعيان: 5/ 12 – 

)46( تاريخ اإلسالم: 44/ 143 . وينظر البداية والنهاية، البن كثير: 17/ 53، وشذرات الذهب 
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في أخبار من ذهب، ابن العماد احلنبلي: 7/ 100 .
)47( ينظر معجم األدباء: 5/ 1968، والوافي بالوفيات: 22/ 84، وبغية الوعاة: 2/ 199 .

)48( لق���د رج���ح عندي أنَّ ابن اخلش���اب كان موالًيا ألهل البيت )عليهم الس���الم( باألدلة القاطعة، 
ومنها: أ- أْخُذ أكثر علماء احللة املعاصرين له النَّحو منه، ومنهم: مهذب الدين ابن اخليمي احللي، 
والش���اعر ش���ميم احللي، وابن ُحميدة النحوي احللي، وشرف الكتاب محمد بن أحمد بن حمزة بن 
جيا )ت579ه(، ومحمد بن سلطان بن أبي غالب بن اخلطاب ) ت: 595ه�(، وعميد الرؤساء هبة 
الله بن حامد اللغوي احللي )ت:610 ه�(، وأبو احلسن علي بن نصر بن هارون احللي ) 615ه� ( 
تأليُفُه كتاًبا بتاريخ مواليد أئمة أهل البيت )عليهم الس���الم( ووفياتهم، وهو كتاٌب  وغيرهم . ب – 
مطبوٌع حققه الدكتور ثامر كاظم اخلفاجي . ينظر تاريخ مواليد األئمة عليهم الس���الم ووفياتهم: 39 
اعتراُفُه بنس���بة اخلطبة الشقش���قية ألمير املؤمنني )عليه السالم(؛ وذلك في احملاورة التي  -53 . ت – 

جرت بينه وبني مصدق الواسطي ونقلها ابُن أبي احلديد املعتزلي . ينظر شرح النهج: 1/ 69 .
)49( ينظر سير أعالم النبالء: 15/ 231، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: 6/ 366   .

)50( فقد قرأ عميد الرؤساء اللغوي احللي، هبة الله بن َحاِمد بن َأْحمد بن َأيُّوب بن َعلّي بن أيوب 
َأُب���و َمْنُص���ور على ابن العصار، ينظر الواف���ي بالوفيات: 27/ 153 . وقرأ مهذب الدين ابن اخليمي 
احللي األدب على ابن العصار، ينظر: بغية الوعاة :164/1. فضاًل على قراءة ابن الس���كون احللي 

عنده . 
)51( وفيات األعيان: 7/ 152 .

. 14 )52( ينظر معجم األدباء: 3/ 1027، والوافي بالوفيات: 12 – 
)53( ينظر معجم األدباء: 3/ 1027 .    

)54( سير أعالم النبالء: 21/ 255 .  
)55( بغية الوعاة: 1/ 184 .

)56( ينظر سير أعالم النبالء: 14/ 412 .
)57( تاريخ بغداد: 13/ 496  .

)58( وفيات األعيان: 3/ 139 .   
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time. When he grew up, he moved to a higher stage studying 
in its schools and went deeply into his study. Among his  
masters was Fakhrul-Muhaqqiqeen Al-Hilli(died 771 A H). 
Then he moved to the Holy City of Najaf and studied under 
Al-Miqdad As-Suyoori(died 726 A H), and became widely 
known as a  great jurist and a legist. Al-Hurrul-Amili said 
about him,» … a virtuous, jurist, poet and literary man.»
   Abdullah Afendi said about him that he was one of the 
contemporary men of the jurist Ibn Fahd Al-Hilli (died 841 A H).
I say: In the sources there are more than one scholar holding 
this name and surname. Among them the name Al-Hassan bin 
Rashid Al-Makhzoomi emerged. Sayyid Muhsin Al-Amili 
doubted that this was a name of another poet. Al-
Ya'qoobi(died 1385 A D) and Al-Khaqani(died 1399 A D) 
affirmed this. Sheikh Hadi Kamaluddeen rejected what the 
first said and affirmed that both of them refer to the same 
poet.

2

ق
ق
ح
م
ال
ُ

ِّ
94



Al-Hasan bin Rashid Al-Hilli's Poetry
            (died about 840 A H)

                    Collected, Checked out  and Studied by
Dr. Abbas Hani Ach-Charrakh

Abstract
Tajuddeen Al-Hassan bin Rashid Al-Hilli (died after 830 AH) 
was born in Al-Hilla(his birth year is not known: there was 
no mention of his year of birth in his biography). But because  
his death was in about the year (840 A H), it became possible 
that his birth was during the sixth decade of the eighth 
century A H, as evidenced by his saying in one of his poems:
And I obtained before I became thirty  a rank,
He who expects it after eighty is desperate.
He grew up in his city, moving along in its alleys during his 
youth, and he learned reading and writing in its 
kuttabs(lowest elementary Qur'anic schools) and learnt 
the Qur'an by heart following the available custom in his 

ِشعُر
ّي الَحَسن بن راشد الِحلِّ
  (توفي نحو 840هـ)

جمع وتحقيق ودراسة
أ. م . د. عباس هاني الـچراخ
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ِشعُر
ّي الَحَسن بن راشد الِحلِّ
  (توفي نحو 840هـ)

جمع وتحقيق ودراسة
أ. م . د. عباس هاني الـچراخ

ين احلسن بن راشد احللّي .   هو)1( تاج الدِّ
ُولَِد في احللَّة ، في َسَنٍة َغيِر َمعروَفٍة،   
إْذ َبخل���ْت َمَصاِدُر َترَجَمتِ���ِه بِِذكِرها ، ولكْن ملَّا 
َح أنَّ  كانْت َوَفاُتُه نحو سنة 840ه� َأمَكَن َأْن ُنرجِّ
واِلَدَتُه كانْت في العقد السادس من القرن الثامن 

الهجري ، بدليِل قولِه في قصيدته السينيَّة:
وَأدَركُت ِمن َقبِل الثَّالثنِيَ ُرتَبًة

     ُمَؤمَُّلَها َبعَد الثََّماننِيَ َيائُِس
َنَش���َأ ابُن راش���د في مدينتِ���ِه، وَتنقََّل   
ف���ي أزقَّتَِها صغي���ًرا ، وتعلََّم في كتاتيبها الِقَراَءَة 
َوالِكَتاب���َة، وَحِفَظ القرآَن الك���رمَي ، على َعاَدِة 
َأه���ِل َزَمانِِه ، حتَّى إذا ش���بَّ انتقَل إلى مرحلٍة 
َق ِفيَها  أعل���ى ، َف���َدَرَس في مداِرِس���ها ، وَتَعمَّ
، َوكاَن ِمن ش���يوِخِه َفخ���ر امُلَحقِِّقني احِللِّّي )ت 

771ه�( )2( ، ُثمَّ انتقَل إلى النَّجِف اأَلشرف، 
َفَتَتلَمَذ على املقداد السيوريِّ )ت 826ه�( )3(، 
وذاَع ِصيُتُه فِقيًها كبيًرا، وُأُصولِيًّا، وقاَل فيِه احلرُّ 

العامليُّ : »فاضٌل فقيٌه ، شاعٌر أديٌب«)4(.
وذكَر عبد الله أفندي)5( أنَُّه من ُمَعاِصِري الفقيه 

ابن فهد احللّي )ت 841ه�( )6( . 
قل���ُت: وف���ي املصادر أكثر م���ن َعَلٍم   
يحمُل هذا االسم واللقب)7( ، وبرَز من بينِهْم 
اس���م )احلسن بن راش���د اخملزومّي( ، وقد َشكَّ 
���يُِّد ُمحسن العامليُّ في َأنَُّه َشاعٌر آَخر)8( ،  السَّ
ب���ل جزَم بذلك اليعقوب���يُّ )ت 1385ه�( )9(، 
واخَلاَقانِ���يُّ )ت 1399ه����( )10( ، وردَّ عل���ى 
األوَّل الش���يُخ هادي كمال الدين ، وأكَّد َأنَُّهَما 

َشاعٌر واحٌد)11( .
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    وللمخزوميِّ هذا قصيدٌة اَلِميَّة ُيَعاِرُض فيها 
���َفهينّي)12( ، وتقع في 180 بيًتا ،  اَلميَّ���َة الشَّ

مطلعها)13(:
ُفُروُع َقري�ضي ف�ي البديِع ُأُصوُل  

                لها في امل�عاني والبيان ُأُصوُل
ويختمها بقولِِه:

لسبع مئ�ني بعد سبعني حجة
                   وثنت�ني إي�ضاح ل�ها ودليُل

   وِمَن الواضح أنَّ س���نة 772 ه� التي أش���ار 
ُد أنَُّه من شعراء القرن الثامن  اليها في البيت ُتَؤكِّ

الهجرّي .
وقاَل في آخر بيٍت:

لها حسُن اخملزوم ع�بدكم أب
                 آلل أبي عبد الكري�م س�ليُل

َفُهَو ِمن آل عبد الكرمي اخملزومّي .
موافًق���ا لليعقوبيِّ - أنَّ  وأن���ا أَرى –   
( ، و)اب���َن راش���د احللِّّي( ش���اعران  )اخملزوم���يَّ
مختلف���ان ، بينهما قرٌن من الزَّماِن ، وال عالقة 

بينهما سوى التَّشابه في االسم فقط .
آثارُه:

تنوَّع���ْت آث���ار ابن راش���د ب���ني الفقه   
عر، وهي : والشِّ

1- حواش على حاشية اليمنّي على الكشاف . 
2- مختصر )بصائر الدرجات( )14(.

3- مصب���اح املهتدي���ن في أص���ول الدين ، رآُه 
األفنديُّ في اس���تراباد ، وقاَل إِنَُّه َجيٌِّد ، َحَسُن 
املطالب ، وتاريخ كتابة النس���خة سنة 883ه� ، 

رة عن وفاتِه)15(. فهي متأخِّ
 ومن���ُه نس���خٌة في مركز إحياء ميراث إس���المّي 

بُقم)16(  .
وذكَر ُمَترِجُموُه أنَّ لُه َأراجيز كثيرًة ، هي:

1-»اجلمانة البهية في نظم األلفية« ، وهي َنظٌم 
ي العامليِّ )ت  د بِن َمكِّ ِل ُمحمَّ هيِد اأَلوَّ أِلَلِفيَِّة الشَّ
786ه�( )17( ، في الفقِه ، وَقد َنظَمَها َس���نة 
825ه� ، ومنها نس���خة ُكتَِبْت عن ُنسَخٍة بَِخطِّ 
ين بن عذافة النََّجِفيِّ ، وهو  ���يِخ ُحس���ام الدِّ الشَّ
َنَقَلَها عن ُنس���َخٍة بَِخطِّ الشيِخ إبراهيم الكفعميِّ 
)ت 905ه����( ، وقاَل الكفعميُّ إِنَّ���ُه َنَقَلَها عن 
نس���خٍة بَِخطِّ امُلَصنِّ���ِف ، وَأنَُّه كاَن عليها تقريُظ 
ِه ، وكتَب الكفعميُّ  أستاِذِه املقداد السيورّي بَِخطِّ

ِه أيًضا)18( . التقريَظ على َظْهِر ُنسَختِه بَِخطِّ
بَِمخُطوِط اأُلرُجوَزِة  وللِه احَلمُد –  وقد ظفرنا – 
الذي يقبُع في كتبخانة مجلس ش���وراي ملِّي ، 
برق���م 3477 ، ويقع ضمن مجموع ، هي في 
لِِه ، وجاَء في بدايتها ، بعد البسملِة : »ولّي  َأوَّ

املِنَّة ، وبِِه الِعصَمة«
َقاَل الَفِقيُر احَلَسُن بُن َراِشِد

      ُمبَتِدًئا بِاسِم اإِللِه املَاِجِد
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وتنته���ي إلى الصحيف���ة 24 ، وفي كلِّ صفحة 
نحو 25 س���طًرا )بيًت���ا( ، وينتهي اخملطوط عند 
البي���ت املرقَّم 644 منها ، وأحلقَن���ا بِاأُلرُجوَزِة 
التي وردْت  َبعَدَها –  بعَة اأَلخيَرَة –  األبياَت السَّ
 ،) في )البابليات( و)شعراء احللَّة( و)أدب الطفِّ
وقد َنصَّ مصنِّفوها على أنَّ تلَك األبيات َجاَءْت 
ف���ي نَِهاَيِة اأُلرُج���وَزِة ، فانتَظَمْت اأُلرجوَزُة في 

651 بيًتا)19(. 
وخطُّ النَّاس���ِخ واضٌح إاِلَّ في مواضع   
قليلة، وس���ها عن تنقيط كثي���ٍر من الكلمات ، 
ويبدو أنَُّه عارَض عمَلُه بنس���خٍة ُأخرى ، فَأثبَت 
روايات لبعِض األلفاظ التي سبقها باحلرف »خ« 

باللون األحمر .
َوقد كتَب الس���يوريُّ تقريًظا على ُطرَِّة   
ُه : »هذا الكتاُب ُدرٌَّة يتيَمٌة،  امَلخُطوِط ، ما نصُّ
وَخِري���َدٌة َكِرمَيٌة ، وَحَس���نٌة عظيمٌة ، ونادرٌة في 
هِر، وزفَّتها  الفقِه َحسنٌة ، َسَمَحْت بها حسناُت الدَّ
سعادة أبناء الَعصر ، َوَساَقتها َيُد التَّوفيِق، وقادتها 
بزم���ام التحقيق والتَّدقيق ، إلى أْن أبرزتها على 
صفحات األيَّام، وأشرَقْت شمسها بني األنام ، 
مة اأَلوان، وَس���حَبان  أبكار نادرة الزَّمان ، وعالَّ
احب وابن العميد في  الفصاحِة والبالغة، والصَّ
البراعِة . َتَس���نََّم َصهواِت الفضِل، وَأخلَص للِه 
َأعَماَل���ُه في العدِل، واس���تظهَر مزاَيا التَّحقيق ، 

وَتَحلَّى بَِخَواصِّ التَّدِقيق ، امَلوَلى الش���يخ اإلمام 
ود اأَلَشّم ، َتاج  مة، والبحر اخِلَضّم ، والطَّ العالَّ
ين ، شمس اإلسالم واملسلمني احلسن  امللَّة والدِّ
بن راشد ، الزالْت َأيَّاُمُه زاهرًة ، وعوائده بني 
أه���ل الفضِل متكاثرة ، فلقد طرَّز ألفيََّة امُلصنِِّف 
نقش عبارته ، ونش���ر فضيلت���ه بجودة َيَراَعتِِه . 
َجَعَلَن���ا الل���ُه وإِيَّاهما من املش���مولنَي برحمتِِه ، 
ٍد وِعترتِِه  وأسكننا داَر َكَرامتِِه ، وحَشَرنا مع محمَّ
يَّتِ���ه . وكتَب َأقلُّ العب���اِد ، والرَّاِجي عفَوُه  وُذرِّ
يوَم التَّناد ، املقداُد بن عبد الله السيورّي ، عفا 
الل���ُه عنُه . حامًدا للِه، ُمصلًِّيا على رس���ولِه ، 

ُمستغفًرا من ُذنوبِه . ربِّ اختِْم باخلير« .   
2- »احلليَّات الراش���ديَّات«)20( ، وهي قصائد 
متنوعة ، ومنها القصيدة الس���ينية ، التي َيُقوُل 

فيها:
َبٌة ِحلِّيٌَّة َراشديٌَّة  ُمَهذَّ

             إَِذا َأغَرَق الرَّاِوي بَِها ِقيَل َخالُِس
3- ُأرُجوزة في تاريخ امللوك واخللفاء)21( .

4- ُأرُجوزة في تاريخ القاهرة .
الة)22(. 5- ُأرُجوزة في الصَّ

َوَفاُتُه:

ُتُوفَِّي الش���اعُر في احللَّ���ِة ، وُنقَل إلى   
النَّجِف األشرِف ، وال ُتعرُف حتديًدا سنَة َوَفاتِِه، 
ُح أنََّها َبعَد س���نة 830ه� )23(، إْذ  ولك���ْن ُيَرجَّ
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قابَل في هذه الس���نة ُنس���َخًة من كتاِب )املصباح 
ِه في آخر الكتاب،  الكبير( للشيخ الطوسيِّ بَِخطِّ
حة،  وج���اَء فيه : »بلغت املقابلة بنس���خة مصحَّ
وق���د بذلن���ا اجلهَد ف���ي َتصِحيِح���ِه وإِصالح ما 
ُوِج���َد في���ِه ِمَن الَغَلِط إاِلَّ م���ا َزاَغ عنُه الَبَصُر ، 
وحسر منه النظر ، وفي املقابل بها بلغت مقابلًة 
���يخ عل���يِّ بِن أحمد  بنس���خة صحيحة بَِخطِّ الشَّ
الرميلي ، وذكر أنَُّه نقل نس���خته تلك ِمن َخطِّ 
د الس���كونيِّ ، وَقاَبَلها بِها بِاملَشَهِد  عليِّ بِن ُمَحمَّ
احَلائِِريِّ احُلَس���ينِيِّ ، وكاَن ذلَك في 17 شعبان 
م���ن س���نة 830 . كتبُه الَفِقيُر إلى اللِه احَلس���ُن 
بُن َراش���د«)24( ، وَنَس���َخ أيًضا كتاب )قواعد 

مة احللِّّي)25( . األحكام( للعالَّ

نظرٌة في شعرُه :

ِة  البن راش���د ِشعٌر كثيٌر في َمْدِح احُلجَّ  
ِة ، وقصيدة  الَقائِم )عليه الس���الم( وسائر األئمَّ
في جواِب ُس���نِّيٍّ َمَدَح ُمَعاِوَيَة وَسائِر ُخلفاء بني 

ُأميَّة)26( .
ومن املؤس���ف أنَّ هذا الشعر »الكثير«   
ل���ْم يصْل إلين���ا إاِلَّ القليل من���ُه ، وقد حاولنا 
َجمَعُه من شتيِت املصادر، ولم نقف بعد البحِث 
والتنقي���ِر إاِلَّ عل���ى َما َجاَدْت بِه ، وهو أقلُّ من 
القلي���ل! ، ولكنَُّه ُينبُئ عن ش���اعٍر كبيٍر ، في 
عري  العِه عل املوروث الشِّ صورِه وألفاظِه ، واطِّ

القدمي.
مِة  ِميَّ���ة ف���ي ُمَقدِّ وتأت���ي قصيدُت���ُه الالَّ  
ِش���عرِه، وَقد َأوَرَد منها الَعاِمليُّ )ت 1371ه�( 
في )َأعَيان الشيعة( 95 بيًتا ، َوَتاَبَعُه بِِذكِر الَعَدِد 
َنفِس���ِه ُمِعدُّو )موس���وعة طبقات الفقهاء( ، وإْن 
أوردوا منها تس���عَة أبي���اٍت ، َذَكَر اليعقوبيُّ )ت 
1385ه����( أنَّها ُتناهُز املئة بي���ٍت ، وتكاد تتَّفُق 
املصادر مع رواية العامِليِّ ، بِاستثناِء َما َوَرد في 
ا جاَء في  كتابِه اآلَخر )الدر النضيد( ، فضاًل عمَّ

كتاِب )نيل األماني( من زيادة في األبيات .
وبدَأَها - على جاري القدماء - مبطلٍع   
اس���تعمَل في���ِه َأدوات النَّفي )ل���م( )ال( و)ما( 
���ح أنَُّه ل���م يحزْن لَِما َمرَّ ب���ِه ِمن َحَواِدث  ليوضِّ
نيا ، ُثمَّ  َألِيَمة وُمؤسَفٍة ، أو ما َفاَتُه ِمن َمَتاِع الدُّ

َيعرُج إلى ما يبغيِه في بيِت التَّخلُِّص ، وهو:
لي َشاِغٌل َعْن َهَوى الِغيِد احِلَساِن أو ال�

             �بيِض املاَِلِح بِِذكِر احَلاِدِث اجَللِل
بِط احُلَسنِي َشِهْي�  ُمَصاِب َخيِر الَوَرى السِّ

ِف َنجِل َأِميِر امُلؤِمننَِي علي              �ِد الطَّ
وميض���ي في رثاء أبي عبد الله احُلس���ني )ع( ، 

. ومصاب معركة الطفِّ
وخصَّ أبياًتا ِمنَها في َمدِح َأميِر امُلؤِمننَِي   
)ع( ، فَم���ْن َواالُه َنَجا ِمن َهوِل اجَلِحيِم ، وَأنَّ 

ُه أحٌد ، وال ُيماثلُه : مقاَمُه ال يسدُّ
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لقد َنَجا ِمْن َلَظى َناِر اجَلِحيِم َغًدا
             ِفي احَلْشِر ُكلُّ ُمَواٍل لإِلَماِم علي

َموًلى َتَعاَلى َمَقاًما َأْن ُيِحيَط بِه 
           َوْصٌف ، وَجلَّ َعِن األشَباِه واملُُثِل

���ينيَّة فقد حش���َد فيها  أم���ا قصيدتُه السِّ  
الَّ���ة على ُعمِق  كثي���ًرا من األلفاظ احُلوش���يَّة الدَّ
ِة  مخزونِه اللُّغويِّ ، من ألفاظ الس���الح ، وِعدَّ
عريُّ  احَلرِب ، وَأجَواِء امَلَعاِرِك، وَبَدا َنَفُس���ُه الشِّ
فيها طوياًل، وبدَأْت مبطلٍع غزلِيٍّ ، استعمَل فيِه 

َحرَفي االستفهام )الهمزة( و)أم( : 
أ ُسْمُر ِرَماٌح أْم ُقُدوٌد َمَوائُِس

            َوبِيُض ِصَفاٍح َأم لَِحاٌظ َنَواِعُس ؟
ريَفِة: ة )عج( بَِدوَلتِِه الشَّ  وَتَمنَّى ِقَياَم اإلمام احُلجَّ

ويدركنا لطُف اإِللِه بَِدوَلٍة
            َتُزوُل بَِها الَبلَوى وتشَفى النَسائُِس

ورَأى أنَّ قصائِ���َدُه في مدِح آل البيت   
)ع( ، التي ُينِشُدها في اجملالِس ، تكون لُه ذخًرا 

يوَم القيامة ، وفي ذلَك يقوُل :
وَأعَددُت ُذخًرا للَمَعاِد َقَصائًِدا

ُر منَها في النَِّشيِد امَلَجالُِس                ُتَعطَّ
عِر ، َمَع َبَراَعة  ولُه َنَفٌس َطِويٌل في الشِّ  

أسلوٍب ، وَجَزاَلِة َترِكيٍب .
رواي���ة  ف���ي  اختالف���ات  والحظن���ا   
القصيدت���ني، ولعلَّها ناجمة من تصرُّف أصحاب 

الكت���ب التي نقلتها ، وقس���م منها جاء بس���بب 
انتق���ال النظ���ر إِلى َعج���ِز البيت التال���ي للبيت 
املكتوب ، فُيصبُح البيتان بيًتا واحًدا ، ومن ثمَّ 

َتِقلُّ أبياُت الَقِصيَدِة.
وص���ورُه كثيٌر وجميلة ، وكأنَُّه يرس���ُم لوحات 
: فِّ اٍم ، كقولِه يصُف معركَة الطَّ ُمعبِّرٍة بريشِة رسَّ

َبا  ُم ، والظُّ َسَحائُِب َحْتٍف َوْبُلَها الدَّ
              َبَواِرُق ِفيَها ، والِقِسيُّ َرَواِجُس

َر َسَماَء املعركة - وقد تلبََّدْت  فَقد َصوَّ  
التي َمَطَرْت دًما ، أما ُس���ُيوُف التي  بِالُغَب���ار – 
ِة  جتادَل بها الفرس���ان َفكاَنت كالَبَواِرِق ؛ لِِش���دَّ
َهاَم ،  مَلَعانَِها ، في حني كانِت الِقِسيُّ َترمي السِّ

وَصوتها كزمجرِة الرَّعِد .
 وفي صورٍة ُأخرى يقوُل:

َياِح ، وُغْسُلُهم وأكفاُنُهْم َنْسُج الرِّ
ْت ُنُحوٌر َقَوالُِس ِم َما َمجَّ               ِمَن الدَّ

فِّ َبِقَيْت في امليدان،  َفَأجَساُد ُشَهَداِء الطَّ  
وَقد اس���َتَعاَن باالستعارِة في رسم صورِة الرياِح 
���هداِء، وهذا »النَّسُج« ال  وهي تنسُج أكفاَن الشُّ
يتّم بني ليلٍة وضحاها ، بل َبِقَيْت ولْم ُترفْع من 
َها  َماُء بِغس���لِ َأرِض املعركِة ، بعَد أْن تكفَّلِت الدِّ

ال املاء! .
���نات البديعيَّة، ومنها  وفي شعرِه احملسِّ  
اجِلناس الذي اهتمَّ بِِه كثيًرا ، وأودَع َأنَواَعُه في 
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شعرِه ، ومنُه التَّام ، كَقولِِه:
َنَضا َعزَمًة ُعْلِويًَّة َعَلِويًَّة

                 وقد ُمِلَئْت بِاملَاِرِقنَي الَبَسابُِس
وقوله:

َفَواِرُس في َيوِم القَراِع َقَواِرٌع 
                ُأُسوٌد أِلَشالِء اأُلُسوِد َفَواِرُس

وقوله :
َغِريَرُة ِسرٍب َأم َعزيَزُة َمعَشٍر

                َغِزيَرُة ُحْسٍن للُقُلوِب ُتَخالُِس
والِح���ِظ التَّالُع���َب ف���ي : )َغِري���َرة(   

و)َعزيَزة( و)غِزيَرة( ، بتغيير النقاط!.
وقوله:

على ِمثِل ما َزرَّْت عليِه ُجُيوَبَها
                   ُيَناِقُش َقْلٌب َطرَفُه وُيَناِفُس

أما قولُه:
الف�ارس البطل ابن الف�ارس البطل اب�

            �ن الفارس البطل ابن الف�ارس البطل
فأخذُه من قول املتنبي)27( :

العارض الهنت ابن العارض الهنت اب�
           �ن العارض الهنت ابن العارض الهنت

وإْن كاَن بع���ُض النقَّ���اِد عاَب عل���ى املتنبِّي هذا 
البيت وأنَّه ممَّا ال طائَل فيِه ، فإنَّ بيت ابن راشد 
وصَف فيِه احُلس���ني )ع( ، وآباَءِه ، وليسْت فيِه 

كلمة غير واضحة .

َن شعَر بعض القدماء ، ففي قولِه :  وضمَّ
كَر احَلِكيَم َتِجد َأو ال َفَسْل َعنُهُم الذِّ

مِس َما ُيغنِيَك َعن ُزَحِل(         )في َطلَعِة الشَّ
َن في العجِز عجًزا للُمَتَنبِّي)28( ، بل أورَد  ضمَّ

بيًتا كاماًل له قبلُه ، وهو :
لقد َوَجدَت َمكاَن الَقوِل َذا ِسَعٍة

                 َفإْن َوَجدَت لَِساًنا قائاًل فقِل
وفي قوله:

َكَشْمٍس َتَعالْت َعن أُكفٍّ َلَواِمٍس
مِس اأَلُكفُّ اللَّواِمُس(             )وأيَن من الشَّ
���ن ف���ي العج���ِز عج���َز بي���ٍت للش���ريف  ضمَّ

الرضّي)29(.
در ، كقوله: ومنها : رّد العجز على الصَّ

أوانُس إاِلَّ َأنَُّهنَّ َجآذر
                     جآذُر إاِلَّ َأنَُّهنَّ َأَوانُِس 

وقوله:
عرائس في وقت الزفاِف َنَوائٌِح

                َنَوائُِح في َوقِت الَعَزاِء َعَرائُِس 
والطباق ، كقوله:

َباُعوا بَِداِر الَفَنا َداَر الَبَقا ، وَشَروا
                  َناَر اللََّظى بَِنِعيٍم َغيِر ُمنَتقِل 

التقسيم ، كقوله: 
اُض َملَحَمٍة ، َفيَّاُض َمكُرَمٍة ، َخوَّ

اُض معظمة ، َخاٍل ِمَن اخَلَلِل              َفضَّ
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 - التضم���ني )العروض���ي(، وه���و » أْن يكوَن 
البي���ت متوقًِّفا في معناه على البيت الذي بعده« 

)30( ، كقوله:
ُسُقوا بَِكأِس الَقَنا َخْمَر الَفَنا ، َفَغَدا ال�

                �َحَماُم َيشُدو بِبيٍت َجاَء كاملََثِل:
للِه كْم َقَمٍر َحاَق امَلَحاُق بِه

               َوَخاِدٍر ُدوَن َباِب اخِلدِر ُمنَجِدِل
فالبيُت األوَّل ال يكتمُل إالَّ مع الثاني .

وعمَد إلى التَّكرار في قولِه:
يَم َعن ُحَرِم ال� َأِخي َأِخي َمْن َيُردُّ الضَّ

         �َهاِدي النَّبِيِّ ، فقد َأمَسْت بَِغيِر َولِي
فق���د كرَّر )أخي( في البيت ، واألبيات التالية، 
فضاًل عن تكرار حرف الياء في البيِت نفس���ِه، 
( في بدايِة  ع���الوًة على تك���رار عبارة )يا َج���دُّ

خمسة أبيات ، من 80-76. 
ومن الكنايِة َقوُلُه َيِصُف ُمحالفة النَّصر   

لُه ، وكثرة اجليش :
كأنِّي بَِطيِر النَّصِر َفوَق لَِوائِِه

              وِمن َتحتِِه َجيٌش ُلَهاٌم ُعَكاِمُس

 وُيالحُظ أنَّ قوله:
يا َجدُّ قد َفَتَكْت فينا ُعُلوُج َبنِي

                 ُأميٍَّة ، وَبَغاَيا َعابِدي الُهَبِل
فكلم���ة )بغايا( هنا قلق���ٌة ، وَصَوابها   
)الُبغاة( ، ولكنَّ الوزَن اضطرَُّه لِّلجوِء إلى تِلَك 

الكلَمِة.
َأمَّا ُأرجوزته )اجلمان���ة البهيَّة( فتدخُل   
في باِب الشعر التَّعليمي ، الذي ينظم النصوص 
النثريَّة ، وتكثر فيه اجلمل االعتراضية التي تأتي 
ًة في نهايتِ���ِه ، مثل  لتحش���ية البي���ت ، وخاصَّ

»فاعلمن« ، أو »يا أخي« ، وغيرها.
وهن���ا أراَد ابُن راش���د أْن ينظم )َألفيَّة( الش���هيد 

اأَلوَّل ، ليسهَل على املُبَتِدَئ حفظها :
هِن والنَّظُم َأوَلى بَِقبوِل الذِّ

لُه ، وأحَلى َموِقًعا ِفي اأُلْذِن   
وقد اس���تطاَع َأْن يجمع ويختصر ما دار في ذاَك 
الكتاب في ُأرجوزتِه هذِه ، وهذا ال يتأتَّى أَليِّ 
ناظٍم كان ، بل يقتصُر اأَلمَر على الَفِقيِه امُلدقِِّق 

العالِم .
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الصفحة الثانية من مخطوط (الجمانة البهية)
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حِقيِق   منهُج الَجمِع والتَّ

َيَتَمثَُّل َمنَهُجَنا في َجمعِه شعر ابن راشد احِللَِّي وحتقيقِه في النحو اآلتي :
1� ترتيب القطع على َوْفِق َرِويَِّها َترتِيًبا َألفَبائِيًّا .

2- االعتماُد في إثبات النصوص على املصادر التي َأوَرَدِت النَّصوَص كاملًة، ُثمَّ التي َأوَرَدتَها بِدرَجٍة 
َأَقّل ، وقد أشرنا إلى أرقام األبيات بصورة دقيقة أمام كل مصدر.

3� تقومي النّص عروضًيا ، وإثبات اسم البحر.
ا َضبًطا ُيعنُي على َفْهِم املعَنى .  4�  ضبط النَّصِّ ضبًطا تامًّ

وإثبات عدد األبيات التي وردت في  بعد اس���تقصائِها –  5�  تخري���ج النُُّص���وص من املظان اخملتلفة – 
كلِّ مصدٍر .

6- ِذْكر االختالف احلاصل في الروايات ، وترجيح الرواية الصحيحة التي تطمئن إليها النفس وإثباتها 
في املنت.

7- توضيح األلفاظ التي غمضْت معانيها بالرجوع إلى املعجم .
8- أثبتنا تخريج القطع أسفلها مباشرًة ، في حني خصصنا الهوامش إليراد اختالف الروايات وتفسير 

املفردات.
9- اإلشارة إلى األخطاء الواردة في املصادر.

َواَياِت اأُلَخِر التي أوردها  كل التَّام ، وَأَشرَنا إِلى الرِّ 10- أثبتَنا ُأرجوزة )اجلمانة البهيَّة( مضبوطًة بالشَّ
ناِس���ُخها ، ولم نش���رْح ما فيها ِمن َمطالب فقهيَّة ، لِكونِها َقاَمْت على نظم كتاب )األلفية( للش���هيد 

ي ، وهو كتاب مطبوٌع ومتداوٌل . محمد بن مكِّ
     نرجو أْن نكوَن قد ُوفِّقنا في هذا العمل .

      واحلمُد للِه َربِّ العاملنَِي.
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ِشعُر 
ّي الحسن بن راشد الحلِّ

]1[ 

قال:                                                  (الطويل)

َم����َواِئ���������سُ  ُق���������ُدوٌد  اأْم  ِرَم���������اٌح  ���ْم���ُر  ����سُ اأَ 
مي������ِن احِل���َم���ى  ����ْرُب َج�������َواٍر َع�����نَّ َع�����ْن اأَ و�����سِ
���َواِك���ٌن  ����سَ ال����ُق����ُل����وِب  َح�����بِّ  ���َواِم�������سُ يف  ����سَ
َج������������اآِذُر  ���������ُه���������نَّ  اأَنَّ اإِلَّ  اأََواِن�����������������������سُ 
����ٍد  ُن����هَّ َن�������َواِع�������ُم   ، ت�������������َراٍب  اأَ َك�������َواِع�������ُب 
���َن احَل����ِل����ي����َم َوَق���������اَرُه  ����اٌن ُي���َخ���اِل�������سْ ِح���������سَ
وِت����ل����َك ال���ت���ي ِم������ْن َب���ي���ِن���ِه���نَّ َج����َل����ْت ل��َن��ا 
���ْم�������ٍس َت���َع���ال���ْت َع����ن اأُك�������فٍّ َل���َواِم�������سٍ  َك�������سَ
��ٍر  َم��ع�����سَ َع�����زي�����َزُة  اأَم  ����رٍب  �����سِ َغ������ِري������َرُة 
����َي����اِء َج��ِب��ي��ِن��َه��ا  ع��ل��ي��َه��ا َرِق�����ي�����ٌب ِم�����ن �����سِ
وَداِج���������ٍن  داٍج  وال���ل���ي���ل  ����ف����رْت  �����سَ اإذا 
ُج��ُف��وِن��َه��ا  ِم���ن  ��َب��ا  ال��ظُّ ِب��ي�����ُس  َدْت  َج������رَّ واإْن 
���اِظ���َه���ا  ��ي��ُد حِلَ ��ي��ِد ���سَ ق���ل���وُب الأ�����س����وِد ال�����سِّ
ِزي����َن����ًة  ����َي  ال����َو�����سْ َت���ْل���َب�������س  مْل  ���َم���ٌة  ُم���َن���عَّ
ِب���ث���غ���ِرَه���ا  ُي�����َق�����ا������سُ  ا  ُدرًّ ق�����ّل�����دْت  ول 
ُج���ُي���وَب���َه���ا  ع���ل���ي���ِه  ْت  َزرَّ م����ا  ِم����ث����ِل  ع���ل���ى 
وِم������ْن ِم���ث���ِل َم����ا لَث������ْت ع��ل��ي��ِه ِخ���َم���اَرَه���ا 
وِم������ن ِم���ث���ل َم�����ا َي��������رَتُّ َت������َت ُب�����ُروِدَه�����ا 
َوَج���َن���اِت���َه���ا  يِف  ال�������َورَد  ِب��َل��ح��ِظ��ي  ���ُت  َغ���َر����سْ
��َه��ا  ��ُم��و���سَ اُح َي��ج��ل��و ���سُ َن���ِع���م���ُت ب��ه��ا وال���������رَّ

؟ َن���َواِع�������سُ  ������اٌظ  حِلَ م  اأَ ���َف���اٍح  ����سِ َوِب���ي�������سُ 
؟ ���َواِم�������ُس)31(  ����سَ َن���اِف���راٌت  َج�����َواٍر  اأم   ، ل��َن��ا 

 )32( ��َع��اِب َك���َواِن�������سُ َواأَم���َث���اُل���َه���ا َب����َن ال�����سِّ
اأََواِن�������������������سُ  ���������ُه���������نَّ  اأَنَّ اإِلَّ  َج����������������اآِذُر 
َم����َواِئ���������سُ  َغ����������َواٍن   ، اأَب������ك������اٍر  َع����َق����اِئ����ُل 

���َل ِم���ن���ُه���نَّ اآِي�������سُ َع���َف���اِئ���ُف َراِج������ي ال���َو����سْ
���َن���اُه احَل����َن����اِد�����سُ ����لَّ����ْت ِم����ن ����سَ ����ا َتَ ����يًّ ُمَ

)33( اللَّواِم�ُس(  الأَُك��فُّ  م�ِس  ال�سَّ ِم��َن  )واأَي��َن 
���ٍن ل���ل���ُق���ُل���وِب ُت���َخ���اِل�������سُ َغ������ِزي������َرُة ُح�������سْ
وِم�����ن َع���رِف���َه���ا َواحل����ْل����ِي َوا�������سٍ وَح����اِر�����سُ

��اِم�����ُس َب�����َدا ال���ك���وُن ِم����ن َلألِئ����َه����ا َوه�����َو ���سَ
��اَه��ا ال��َك��ِم��يُّ امل��غ��ام�����ُس)34( ��َي��خ�����سَ ِل��َف��ْت��ٍك ���سَ

�������ا ت���ق���ن�������سُ َواِر�����������سُ َه������ا ِمَّ َوَه��������ا َخ������دُّ
امل���اب�������ُس ُت����������َزاَن  اأَْن  ������ْت  اأََح������بَّ ول����ك����ْن 

، ول����ِك����ْن ك����ي ي������ذمَّ املُ���َق���اِي�������سُ ����ٍن  ���������سْ حِلُ
ُي����َن����اِق���������سُ َق�����ْل�����ٌب َط�����رَف�����ُه وُي����َن����اِف���������سُ
���اِو����سُ َج�����اِل ال���َو����سَ ُت���َخ���اِم���ُر اأَل�����َب�����اَب ال�����رِّ

َي���ُروُح وَي��غ��ُدو ُذو احِل��َج��ى َوه���َو َب��اِل�����ُس)35(
َغ���اِر����سُ اأَن�����ا  ال����ذي  اأَج������ِن  اإِْن  اأَْج������ِن  ومْل 
������سِ َب������دٌر ُم����وؤَاِن���������سُ ع��ل��ى اأَجُن��������ِم اجُل�����اَّ
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��ِه��يُّ ال��لَّ��َم��ى ، َع���ذُب املَ��َرا���س��ِف ، َف��اِح��ُم ال� ���سَ
اأزاره ط���ف���ل   ، ال���ع���ق���ِد  َم�����َن�����اِط  ط����وي����ُل 

ُه  َي�سمُّ َق��ل��ٌب  ��اِء)37(  اخَل��ن�����سَ اأَِخ����ي  ِم��ن  ل��ُه 
�����اِم�����ِع ُح�����س��ِن��ِه  ُدُم�����وِع�����ي واأَه������َوائ������ي جِلَ
��َه��ا  ���رٍف َي�������س���ِرُف ال���َه���مَّ ك��ا���سُ َي����ُط����وُف ِب�������سِ
َم َع�����س��ُرَه��ا  ع��ل��ى ك����لِّ َع�������س���ٍر ق���د َت�����َق�����دَّ
���لَّ���ى ِح����َن ُت���َل���ى ِب���َج���وِه���ِر ال��� ع���رو����سٌ ُتَ

���اَح���ة ال�����س��ذا  �����ٍة َف���ي���َح���اء َف���يَّ ع��ل��ى َرو������سَ
���َه���ا  ���ى ك���اأَنَّ ���ح���ُب ح���تَّ ت������رفُّ ع��ل��ي��َه��ا ال�������سُّ
َف����ِم����ْن َف����اخ����ت����َي����اِت ال����َغ����َم����اِم ِخ���َي���اُم���َن���ا 
��ٌة  َغ�����سَّ ��ب��ي��َب��ُة  وال�����سَّ ���ْم���ٌح  ����سَ ه����ُر  ال����دَّ اإِذ 
اأَْن  واآَن  ��َب��اِب  ال�����سَّ َري���َع���اُن  ِري���َع   )40( َف��ُم��ْذ 
��وُن��ُه  ُغ�����سُ َت�����ذوي  ال���ُع���ْم���ِر  ُدوُح  ك����اَد  وَق����د 
واأ����س���َف���َر ل���ي���ُل اجَل����ْه����ِل َع����ن َف���َل���ِق ال���ُه���َدى 
��َب��ا  ال�����سِّ َم��ن��ِك��ِب  َع���ن  ال��لَّ��ه��ِو  ِرَداَء  ��وُت  َن�����سَ
������س�����ُت ُم����ْه����َر ال����َغ����يِّ َب���ع���َد َج���َم���اِح���ِه  وَروَّ
���اِئ���ًدا  واأَع�����������َددُت ُذخ�������ًرا ل���ل���َم���َع���اِد َق�������سَ
������دِح الإَِم���������اِم ال���َق���اِئ���ِم اخَل����َل����ِف ال���ذي  ِبَ
َح���ِق���ي���َق���ٌة   - َج���ِه���ل���َن���ا  ������ا  ِمَّ  - ل�����ُه  اإم��������اٌم 
َه���ا  مَي���دُّ ُق����ْد�����سٍ  ���ِم  ِج�������سْ يف  َع����ا  وُروُح 
َت���َن���اَل���ُه اأْن  َع�����ْن  َج�����لَّ  َدق����ي����ٌق  وَم���ع���ًن���ى 

���ا����ِس ِف���ي���ِه وَوه���ُم���ُه���ْم  ���اَوى َي���ِق���ُن ال���نَّ َت�������سَ
َو���س��َف��ُه  ال���َوْح���ِي  َع���ِن  َي���اأُخ���ْذ  مْل  ال��َع��ق��ُل  اإَِذا 
����د  ���������سَّ ُمَ ون����������وٌر   ، ������َم������اِوي  �������سَ ������رٌّ  و�������سِ
ف����ي����ِع و����س���ف���ُوُه  ����ف����َوُة املَ����ج����ِد ال����رَّ ل�����ُه �����سَ
���َن���اَءُه  ����سَ ��ى  ُت��ك�����سَ ��م�����َس  ال�����سَّ انَّ  ل���و  َف���َخ���اٌر 
�����ِه  �����يِّ �������َد ب������َن املُ���������س����َط����َف����ى وَو������سِ َت�������َولَّ
ي���ِن احَل��ِن��ي��ِف ِب��َع��زَم��ٍة  ��َي��ج��ل��و ُدَج����ى ال���دِّ ���سَ
وي�����درك�����ن�����ا ل����ط����ُف الإِل�������������ِه ِب�������َدوَل�������ٍة 

َم���اِئ�������سُ َواِدِف  ال�������������رَّ ُم��������رَتُّ   ، ����س���وال���ِف 
اِن ُم�������ْرٍ وَب���اِئ�������سُ �����دَّ �������������اره)36( ������سِ وزنَّ
َف����اِر�����سُ ال���ل���ط���ِف  اإىل  ت��ن��م��ي��ه��ا  ���َم���اِئ���ل  ����سَ
ال����َه����َوى وَح���َب���اِئ�������سُ ����ْرِع  �����سَ َط�����َاِئ�����ُق يف 

��َق��ت��ه��ا ال�����س��م��ام�����ُس)38( ��َق��ٍة َق���د َع��تَّ ��فَّ ُم�����سَ
���َم���اِت َم���َق���اِب�������ُس ل���َه���ا َف������وَق َراَح���������اِت ال�������سِّ
��َم��ط��اُء َع��اِن�����ُس ���َح��َب��اِب ، وَت���َه���وى َوه����َي ���سَ

َح���َم���اِئ���ُم���َه���ا َب���ع�������سٌ ِل���َب���ع�������سٍ ُي�����َداِر������سُ
َي�����ا������سُ َط�����َواِو������سُ ب�������زاُة َق���ن���ي�������سٍ وال�����رِّ

��َن��اِف�����ُس)39( ال��طَّ َي��ا���ِس  ال��رِّ اِت  �ُسنُد�ِسيَّ َوِم���ن 
����لِّ اآِن���������سُ وَم�����ي�����داُن ل����ْه����وي اأَف�����َي�����ُح ال����ظِّ

���ذي���ُر املُ�������س���َت���ِح���ثُّ املُ���َخ���اِل�������ُس ُي��������َوايِف ال���نَّ
���اِد����ُس و����سَ َخ���ْم�������ٌس  ال��ِع�����س��ري��َن  َم����َع  وَوىلَّ 

وَب�����اَن�����ْت ِل���َع���ي���ِن���يَّ الأُُم�����������وُر ال���لَّ���َواِب�������سُ
اللََّباِئ�ُس ��َي��اُب  ال��ثِّ ى  ُتن�سَ كما  ��ي��ًب��ا)41(  َق�����سِ
��اِئ�����ُس ���َذا احِل���ل���ُم ���سَ ��اِئ�����ِس ِح���ل���ٍم ، ح���بَّ ِب�����سَ

املَ���َج���اِل�������سُ ���ي���ِد  �������سِ ال���نَّ م���ن���َه���ا يف  ����ُر  ُت����َع����طَّ
َواِر�������سُ  ����وُم ال������دَّ �����سَ ����ظ����َه����ِرِه َت���َي���ا ال����رُّ ِبَ

����اِن���������سُ ول���ي�������سَ ل�����ُه ِف���ي���َم���ا َع���ِل���م���َن���ا ُمَ
���َع���اٌع ِم�����َن الأَع����ل����ى الإِل�����ِه�����يِّ َق���اِب�������ُس ����سُ
ال��َه��َواِج�����ُس اإل���ي���ِه  َت���دُن���و  اأَو   ، ال��ِف��ْك��ِر  َي����ُد 

َف���اأع���َظ���ُم���ُه���ْم ِع���ل���ًم���ا َك����َم����ْن ُه�����َو َح����اِد�����سُ
���اِو����سُ ي���ِه ال���َو����سَ َي����َظ����لُّ َوَي�������س���َح���ى َت���ع���َرِ
ُت���َق���اِي�������سُ ل  َذاُت����������ُه  َم�������ٍد  وَج������وَه������ُر 

وَم�����ُس املَ��َع��ايل وال��َف��َخ��ار ال��َق��َداِم�����ُس)42( 
َواِم���������سُ ���َب���ت���َه���ا املُ����ظ����ِل����َم����اُت ال����دَّ مَلَ������ا َغ���يَّ

ال���َغ���َراِئ�������ُس ُه����َن����اَك  َت���زُك���و  اأَْن  َغ�����رَو  ول 
��ْت��ُه املَ���َداِع�������ُس ��ي��ُف ل َم���ا اأَخ��َل�����سَ ِه����َي ال�����سَّ
�َساِئ�ُس)43( النَّ وُت�سَفى  الَبلَوى  ِبَها  َت���ُزوُل 
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������ة  ������ة اأح������م������ِديَّ �������ة م������ه������ديَّ اإم�������ام�������يَّ
َعدُلَها  اجَل���وَر  مَي��َح��ُق  ��ٍط)44(  ِق�����سْ وِم��ي��زاُن 
����اُد ب���ه���ا الإِ��������س�������اُم َب����ع����َد دث��������وِرِه  ُي���������سَ
َط����اِم����ٌع  وَي�����ي�����اأَ������سُ   ، ���وٌر  َم���ك�������سُ وُي�����ج�����َ�ُ 
����ُع����وِدِه  �����سُ ُب�����������ُروِج  يف  �����لَّ�����ى  َتَ َم������ا  اإذا 
���راُط ال���ُه���َدى امل���ه���ديُّ ِم����ْن خ����وِف ب��اأ���س��ِه ����سِ
ك����������اأَنِّ ِب���������اأَف���������َواِج املَ�������اِئ�������ِك َح�����وَل�����ُه 
ك����������اأن ب����ي����ك����ائ����ي����ل ت������ت ِرك��������َاِب��������ِه 
ك��������اأنِّ ِب���اإ����س���راف���ي���ل َق�����د َق��������اَم َخ���ل���َف���ُه 
وراَءُه  ����اِة  ال���������سَّ يِف  ��ى  ب��ع��ي�����سَ ك��������اأنِّ 
َق����اِن����ًت����ا  اهلِل  َك����ع����َب����ِة  يف  ب������ِه  ك���������اأنِّ 
ِه  ك���������اأنِّ ب������ِه ِم������ن َف���������وِق ِم�����ن�����َ�ِ َج��������دِّ
�������س���ِر َف�������وَق ِل�����َواِئ�����ِه  ك�������اأنِّ ِب�����َط�����ِر ال���نَّ
خ�������س���م ِم�������ن ال����ف����ت����ِح املُ�����ب�����ن َرع���ي���ل���ه

ل�������ُه َزَج������������ٌل ك�����ال�����َي�����مِّ َع���������بَّ ع���ب���اب���ُه 
���َه���ا  َه����ِدي����ُر ُق��������ُروٍم َي����رَه����ُب املَ�������وَت َب���اأ����سُ
����وُرَه����ا  ����ِر ُن���������سُ ُت����َظ����لِّ����ُل����َه����ا ِع����ن����َد املَ���������سِ
وُدوَن��������ُه   ، ������َي������اِء  و�������سِ الأَ �����يَّ  َو������سِ َت���������وؤُمُّ 
����ٍة  ُع�������وَن ُك�������لَّ َث����ِن����يَّ َغ�����َط�����اِري�����ُف َط�������اَّ
َم���������اأَزٍق  ُك�������لِّ  ����اُم����وَن يف  َب���������سَّ َم�����َغ�����اِوي�����ُر 
����ٍد  ����مَّ ُمَ ِدي��������ِن  ُدوَن  اأََه�������اُن�������وا  ِك����������َراٌم 
َق����������َواِرٌع  ال������ق������َراِع  َي��������وِم  َف�������َواِر��������سُ يف 
���َاِه���ٍب  ����وَن����ٌة ُزغ�������ٌف وُج���������ْرُد ����سَ وَم����و�����سُ
�����ْرب َك����َم����ا ت����ه����َوى ال���ظ���ب���ا م����ت����دارٌك  و������سَ
�����ٍد  ُم�����مَّ اآِل  ث�����������اأَر  ي������ا  ������ع������اُرُه������ُم  �������سِ
���َواِه���ٌل  ����ُف����وِف ����سَ ُي����ِج����دُّ ل���ُه���ْم ِذْك�������ُر ال����طُّ
ٍم  �������رَّ ���ْه���ُر ُمَ َد الأح�����������َزاَن ����سَ ك���م���ا َج��������دَّ
���ِف���َه���ا  ������َك َي�����ا َم�������ولي َب�����ل�����َواَي َف���ا����سْ اأَُب������ثُّ
ي�����ِن َق����ب����َل ِت�����َاِف�����ِه  َت�������اَف َع����ِل����ي����َل ال�����دِّ

َن���اِب�������سُ ل���ل���ُك���ف���ِر  ي���ب���َق  مْل  ن���ط���ق���ْت  اإذا 
َب���اِخ�������ُس   ل���ل���َح���قِّ  َي���ب���َق  مْل  ���َب���ْت  ُن�������سِ اإذا 

َوي�����س��ح��ى ث��ن��اه��ا يف ح��ل��ى ال���ع���زِّ َراِئ���������سُ
 )45( ����اٌر وَي���ط���َم���ُع اآي�����������سُ ���ُر َج����بَّ وُي���ك�������سَ

���ُج���وُم الأََن���اِح�������سُ ��ا ال���نُّ َع��ل��ي��ن��ا اجَن���َل���ْت ع��نَّ
َت���������ِذلُّ ِع���������زاُز امل���������س����ِرك����َن ال���غ���ط���ار����ُس

����َي����اِح م���داع�������سُ َم����ًة َي��������وَم ال���������سِّ ����وَّ ُم���������سَ
َن���اِك�������ُس اإِج��������اًل ل����ُه ، َوه������َو  ُي���َن���اِج���ي���ِه 

اِم������ِه َوه�������َو َج���اِل�������سُ وج�����ي����ل ِم�����ن ُق������دَّ
َت�������ب�������اَرَك م�������روؤو��������سٌ ك�������رمٌي وراِئ�����������سُ
وُي�����َواِه�����������سُ ال�����ُع�����َا  َربُّ  �����ُه  ُي�����َواِه�����������سُ
ِل�������ُ�َدِت�������ِه ِع����ن����َد اخِل�����َط�����اَب�����ِة َلِب���������سُ

وِم����ن َت���ِت���ِه َج��ي�����ٌس ُل���َه���اٌم ُع���َك���اِم�������ُس)46(
َت�����س��ي��ُق ِب�����ِه ال��ف��ت��ح ال���ِق���ف���اُر الأَم����اِل���������سُ

��اِه�����ُس ع���ِد ِم���ن���ُه ال��َه�����سَ َي�����س��كُّ ���س��م��اَخ ال���رَّ
ال����َف����َراِئ���������سُ اأف���ل���ت���ت���ه���ا  ُل�����ُي�����وٍث  وَزاأُْر 

ِح����ي����ِل ال��ه��ق��ال�����ُس َوي���ق���دُم���َه���ا ِع����ن����َد ال����رَّ
اأََح����اِم���������سُ ����و�����سٌ  و�����سُ  ، ُغ������ٌر  َم����اِئ����َك����ٌة 

َخ��اِل�����ُس املَ���ج���ِد  َذرَوِة  َع����ن  َل���ُه���ْم  َف��َل��ي�����َس 
����وٌد َع���َواِب�������سُ ُوُج��������وُه املَ����َن����اَي����ا ِف���ي���ِه �����سُ

��َف��اِئ�����ُس ���ُف���و����ُس ال��نَّ ��ُه��ُم ، َوْه������َي ال���نُّ ُن��ُف��و���سَ
������وِد َف�����َواِر������سُ �������سُ ������وٌد ِلأَ�������س������اِء الأُ اأُ�������سُ

����ْم����ٌر م���داع�������ُس ���اِل���ي���ٌت و�����سُ َوِب����ي���������سٌ َم�������سَ
وَط��ع��ٌن ك��َم��ا َت��ه��َوى ال��َق��َن��ا ُم���َت���َك���اِو����ُس)47(

ال���َف���َواِر����سُ ال��َوِط��ي�����ِس  ن����اَر  اأَ����س���َع���َرْت  اإِذا 
َت���َت���َق���اَم�������ُس ال����َوَغ����ى  َب���ح���ِر  ����َواِب����ُح يف  �����سَ

���ب���ِط َرْط�������ٌب وَي���اِب�������سُ َف����َن����اَح ِل��������ُرزِء ال�������سِّ
َن��اِخ�����ُس اء  َوال�������دَّ  ، اِء  ال�������دَّ َدَواُء  َف����اأَن����َت 
َف���َق���د َغ����اَل����ُه ِم����ن ِع����لَّ����ِة ال���ُك���ف���ِر َن���اِك�������ُس
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َف���ُخ���ْذ ِب���َي���ِد الإِ������س�����اِم َوان���َع�������سْ ِع����َث����اَرُه 
َم����ا َغ�����َدْت  ���فِّ  َم�����ولي ل����ول َوق����َع����ُة ال���طَّ اأ 
ْت  ِل������������َن ملَ�����ا اج�������َرَ ����اَي����ا الأَوَّ ول������ول َو�����سَ
َظ��اِم��ًئ��ا   - اهلِل  ���َة  ُح���جَّ َي���ا   - ِب����ِه  اأح����اُط����وا 
��َه��ا  واأَب����������َدْت ُح�����ُق�����وًدا َق���ب���ُل ك����اَن����ْت ُت��ِك��نُّ
����ُف����وِف َط�����َواِئ�����ٌف  َوَط���������اَف ب�����ِه َب������َن ال����طُّ
وَب�������اَدُروا   ، َب������ْدٍر  َث�������اَراِت  وَب����َغ����وا   ، َب���َغ���وا 
���َم���ي���َدٍع  ���ب���ِط ُك�����لَّ ����سَ َف����َق����اَم ِب���َن�������س���ِر ال�������سِّ
للِحَجى  ���اِدي���ُح)52(  َمَ  ، اِري  لل�سَّ اِبيُح  َم�سَ
��اَدٌة  ��َن��اِدي��ُد اأَق����َي����اٌل)53( ، َم��َن��اِج��ي��ُد ���سَ ���سَ
��وا  ��اِمُ ُي�����سَ مْل  َدى  ال�����رَّ ��ي��ُم��وا  ���سِ اإِْن  َب��َه��اِل��ي��ُل 
��َي��اُط��ُه��ْم  َف�����سِ ال���ُع���ا  ُدوَن  ���ُب���وا  َغ�������سِ اإذا 
���ْم���ِر ِرَم���اِح���ِه���م  ���ي���ِه���م و����سُ ِل���ِب���ي�������سِ َم���َوا����سِ
���َواِف���ُن َخ��ي��ِل��ِه��ْم  ���اَم���ْت ����سَ ���اُل���وا وَق����د ����سَ َو����سَ
وق����د َج�����رَّ ف�����وَق الأر��������سِ َف�������س���َل ِرَداِئ�������ِه 
��َب��ا  ُم ، وال��ظُّ ��َح��اِئ��ُب َح���ْت���ٍف َوْب���ُل���َه���ا ال�����دَّ ���سَ
������ُه������م ِل����ِل����َق����اِئ����ِه  ����ا َدَع��������اُه��������ْم َربُّ َف����َل����مَّ
َق����ْت اأَي������ِدي احَل��������َواِدِث َن��ح��َوُه��م  َوَق�����د َف����وَّ
��وُم��ُه��ْم  ��رَع��ى ، حُلُ ��فِّ ���سَ َف��اأَ���س��َح��وا ِب��َي��وِم ال��طَّ
��ُل��ُه��م  َي�����اِح ، وُغ�����سْ ���ُج ال�����رِّ َن�������سْ واأك���ف���اُن���ُه���ْم 
ا  الَق�سَ وَدَن����ا   ، ا  الَف�سَ بِط  ِبال�سِّ ��اَق  ���سَ وق��د 
َوُول�����������ُدُه   ، َل������َدي������ِه  َق���ت���ل���ى  وِع�������َرُت�������ُه 
�����ًة  ������ًة َع�����َل�����ِويَّ ����ا َع������زَم������ًة ُع������ْل������ِويَّ َن���������سَ
�������ُه  وا ُم�����ِف�����ِل�����َن َك�������اأَنَّ وَك����������رَّ َف��������َف��������رُّ
َوَف��ت��َك��ُه  ��يِّ  ال��َو���سِ َب���اأ����َس   )54( واأَْذَك�����َرُه�����ْم 
ى  َ ���وَم اجَل����ِب����ِن ع��ل��ى ال�����رَّ َف����اأَل����ق����وُه َم���ه�������سُ
َراأَْت  اإِْذ  َزي����َن����َب  ���ْج���َو  ����سَ ب���ي  َم����ا  واأَع����َظ����ُم 
��ِم��َت ال��ِع��َدا  َت���ُق���وُل : اأَِخ����ي َي���ا َواِح�����ِدي ، ���سَ
���ُه  ���يُّ اأَِخ������ي ال���ي���وَم َم�����اَت املُ�����س��َط��َف��ى وَو����سِ

ت��اِع�����ُس َوه�����َو  ل���ُه  ��ى  َت��ر���سَ اأَْن  ���اَك  َف���َح���ا����سَ
َط����َواِم���������سُ َوه��������َي  اهلِل  ِدي��������ِن  م����ع����امُل 

الَعَناِب�ُس)48( احَل��َراِم  هِر  ال�سَّ يف  بِط  ال�سِّ على 
)49( امل���وال�������سُ ال���َك���ُف���وُر  اإِلَّ  ِف��ي��ِه��ُم  َوَم�����ا 
��اِئ�����ُس َدى ِم��ن��ُه��م ُن���ُف���و����ٌس َخ�����سَ ِح������َذاَر ال������رَّ
��َب��اِر���ُس)50( وال��نَّ ال��ُه��َدى  �ُسْهُب  اأُط��ِف��َئ��ْت  ِبهم 
���وا �������سُ ���ا����سَ َتَ ���ِب���يِّ  ال���نَّ اأَولِد  َق����ْت����ِل  ويِف 

َوِث��ي��ِق ال��ُع��َرى َع��ن ِدي��ِن��ِه ل ُي���َداِل�������ُس)51( 
َت���اِر����ُس ، والأُْف�������ِق  أَواِء  ال��������اَّ ��اِم��ي��ُح يف  َم�����سَ

����اِو�����سُ اأَ�����سَ ُك����َم����اٌة   ، اأَب�����َط�����اٌل  َم������َذاِوي������ُد 
��وا ��اِك�����سُ مُيَ مْل  ���َدى  ال���نَّ َب�����ذَل  ��ِئ��ل��وا  ���سُ واإِْن 
���ي ، وال���لُّ���ح���وُد املَ��َح��اِب�����ُس ���َف���اُر املَ���َوا����سِ ����سِ

َم����َغ����اِم����ُد ِم�����ن َه�������اِم ال�����ِع�����َدا وَق����اِن���������سُ
���لَّ���ْت ِل�����َوْق�����ِع املُ����رَه����َف����اِت ال���َق���َواِن�������سُ و����سَ

��ق��ُع ك��ال��لَّ��ي��ِل َداِم�������ُس َدى ، وال��نَّ َغ���َم���اَم ال������رَّ
َرَواِج�����������سُ ���يُّ  ، وال���ِق�������سِ ِف���ي���َه���ا  َب�����������َواِرُق 

��وا َت��َن��اَف�����سُ ��ُف��و���ِس  ال��نُّ َب����ذِل  ، ويف  اأََج����اُب����وا 
َت����اِر�����سُ ِم���ن���ُه���نَّ  َي����ن����ُج  مْل  َرًدى  ����َه����اَم  �����سِ
َئ�����اِب ال���لَّ���َغ���اِو����سُ ُق����َه����ا ِط���ْل�������سُ ال�����ذِّ ����زِّ ُتَ
������ْت ُن����ُح����وٌر َق���َواِل�������سُ ِم َم����ا َمَّ ِم�����َن ال�������دَّ

 )54( وَظ�����لَّ َوِح����ي����ًدا ِل���ل���َم���ُن���وِن ُي���َغ���اِم�������سُ
ه���ِر ِب��ال��َع��ه��ِد َخ��اِئ�����ُس َظ��َم��اَي��ا ، وَري�����ُب ال���دَّ
���اِب�������ُس وق�����د ُم����ِل����َئ����ْت ِب�����املَ�����اِرِق�����َن ال���َب�������سَ
َع���َم���ار����ُس ���وٌر ، والأََع�����������اِدي  َه�������سُ ِه����َزب����ٌر 

���وا  وا ع���ل���ى اأَع����َق����اِب����ِه����م وَت���َن���اَك�������سُ َف����������َردُّ
َواِج���������سُ ِم����ن����ُه  َه���ي���َب���ٌة  َق����ل����ٍب  ُك������لِّ  ويف 

 )56( �����اِر������سُ اأََخ����اه����ا َط���ِري���ًح���ا ل��ل��َم��َن��اَي��ا مُيَ
ِب���َن���ا ، وا���س��َت��َف��ى ِف��ي��َن��ا ال����َع����ُدوُّ املُ��َن��اِف�����ُس

َح����اِر�����سُ َب�����ع�����َدَك  ل����اإِ�����س����َاِم  َي����ب����َق  ومْل 
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اأَِخ������ي َي����ا اأَِخ������ي َي����ا َخ�����َر ُذخ�����ٍر َف���َق���دُت���ُه 
اأخ�����ي ي���ا اأَِخ������ي ق���د ك�����اَن َغ����اَي����َة ُم��ن��َي��ِت��ي 
ِة َي����ا اأَِخ�����ي  ����ُب����وَّ ط�����َف�����اِل ال����نُّ اأخ�����ي َم�����ْن ِلأَ
���ٍد  ���مَّ اأخ�����ي َم�����ْن ُي���ح���اِم���ي َع����ن َح�������ِرمِي ُمَ
ه���ا  ���غ���َرى ُت����َخ����اِط����ُب َج���دَّ وف���اط���م���ُة ال�������سُّ
���اه���ٌد  َت�����ُق�����وُل ل�����ُه : ي����ا َج������دُّ ل���ي���َت���َك ����سَ
���ب���َط���َك َظ���اِم���ًئ���ا  اُه ����سِ ِل���ت���ن���ظ���َر َي�����ا َج���������دَّ
وَت�����س��َت��ع��ِط��َف ال����َق����وَم ال���لِّ���َئ���اَم ، وُك���لُّ���ُه���ْم 
، ف���اإنَّ���ُه  َع���َل���ي���ِه)57(  ُب��ق��ًي��ا  ل���ُه���ْم :  َت���ُق���وُل 
ال����ذي  َف����ه����َو  َق����ت����ِل����ِه  يف  َت���ع���َج���ل���وا  ول 
َدى  ال�����رَّ َغ���َر����سَ  ���اَه���دَت���ُه  ����سَ ل���و  َج����دُّ  َي���ا  اأَ 
ُك��������َرُب ال���َب���ا  َك�����رَب�����َا  َك�����َرَب�����ْت يف  وَق������د 
��َدى  ���دُّ َع�����ِن ال�������ِورِد املُ����َب����اِح َم�����َع ال�����سَّ ُي�������سَ
���رَع���ى َت����ُن����وُح ِل���َف���ق���ِدِه���ْم  واأُ������س�����َرُت�����ُه ����سَ
َف����اِج����ِر  ُك������لِّ  ىل  اإِ اأَ�������س������َرى  وِن���������س����َوُت����ُه 
الأََذى  ��َن��ا  َم�����سَّ َق����د  ����اأِر  ال����ثَّ َويِلَّ  َي����ا  اأَل 
وُك���لُّ���َن���ا   ، ال����لَّ����َي����ايل  َج��������وُر  واأَرَه������َق������َن������ا 
���ل���ِم ال���َك���ِث���ي���َف���ِة َت��ن��َج��ل��ي  َم���َت���ى ُظ����َل����ُم ال���ظُّ
���ل���َط���اُن ال����ُه����َدى َوْه������َو َق���اِه���ٌر  وُي�������س���ِب���ُح ����سُ
ُم��ه��َج��ِت��ي  َث����������اأِرَك  اإِدَراِك  يف  ِلأَب�����������ِذَل 
���اِح���َب الأَم�������ِر ِم���دَح���ًة  َف���ُدوَن���َك���َه���ا َي����ا ����سَ
������ًة  ������ًة َرا�������س������ديَّ َب��������ًة ِح������لِّ������يَّ ُم��������َه��������ذَّ
َق�����ائ�����ٌد  ال�����لَّ�����ي�����ايل  ِج�����ي�����ِد  يف  لآِل������������ُئ 
َن����َواِئ����ٌح  َف�����اِف  ال�����زَّ َوْق�������ِت  َع����َراِئ���������سُ يف 
َذرَوًة  ال��َوْح��ِي  َب��ِن��ي  ��ْدِح��ي��ُك��ْم  ِبَ َف���َرع���ُت)61( 
واأَح���������َرزُت َغ����اَي����اِت ال���َف���َخ���اِر ، واأُرِغ����َم����ْت 
����اِث����َن ُرت���َب���ًة  واأَدَرك�����������ُت ِم����ن َق���ب���ِل ال����ثَّ
وَواِل�����������ِد  ِب������َج������دٍّ  ل   ، وَج����������دٍّ  ِب������ِج������دٍّ 
���اُت���ُه  ����سَ ����اِم  ال���������سَّ اهلِل  ِم������َن  َع���ل���ي���ُك���ْم 

���اَب���ِن���ي ِف���ي���ِه َن���اِف�������ُس ����يٍء ����سَ واأَن����َف���������سَ �����سَ
ِب�������اأَْن َي��ح��َت��ِوي��ِن��ي ق���ب���َل َف����ق����ِدَك َغ��اِم�����ُس 

اِن���������سُ ُي����وؤَ ���ي���َت  َم�������سَ اإِْن  ل���ل���َي���َت���اَم���ى  وَم������ْن 
ه����ُر َم���اِئ�������ُس وُي�������س���ِل���ُح اأح��������واًل ل��ه��ا ال����دَّ

���او����سُ وَن�����ح�����َو اأَب����ِي����َه����ا َط����رُف����َه����ا ُم���َت�������سَ
���واِه�������ُس وق����د َح���َك���َم���ْت ف��ي��ن��ا ال����ِك����اُب ال���نَّ

َط���اِم�������سُ املَ���������وِت  ��������ِة  جُلَّ ����اِب����ُح����ُه يف  و�����سَ
���اِك�������سُ ل�����ُه ُخ�����ُل�����ٌق َع�����ن َق����وِل����َه����ا ُم���َت�������سَ

َخ��اِم�����ُس  ل��ل��َم��َي��اِم��ِن  َع��ِل��م��ُت��م -  - ك��م��ا ق���د 
وَداِر����������سُ ُم������ٍي  اهلِل  َوح�������ِي  ِل������َداِر�������سِ 

َواِم�������سُ َدا َت�����س��ِف��ي َع��ل��ي��ِه ال���رَّ ��ِل��ي��َب ال������رِّ ���سَ
���وِد ال��َه��راِم�����ُس)58( وَق���د َغ��َل��َب��ْت ُغ��ل��ُب الأُ����سُ

����َواِد�����سُ َم�����اُح ال����نَّ وِم�����ن َدِم������ِه ُت������رَوى ال�����رِّ
����َل����ْت وَم�������َداِر��������سُ َم�������َن�������اِزُل َوْح���������ٍي ُع����طِّ

ِب����َغ����ِر ِوًط�������ا ُت�������َدى ِب����ِه����نَّ ال���َع���َراِم�������سُ
َوَع������اَن������َدَن������ا َدْه���������ٌر َخ�����������وؤُوٌن ُم����َداِل���������سُ
َب����اِئ���������سُ َع������دِل������ِك  �������������اِم  اأَيَّ اإىل  َف�����ق�����ٌر 

َع���اِب�������ُس ُه�����َو  اإْذ  َب���ع���َد  َده�������ِري  ���ُم  وَي���ب�������سِ
���ال���ِة َخ���اِن�������ُس ���ي���َط���اُن ال�������سَّ َع����ِزي����ٌز ، و����سَ
��ِة َن��اِف�����ُس ��ِف��ي�����سَ ��ف�����ِس ال��نَّ َن������ا ِب��ال��نَّ َف���َم���ا اأَ
)59( ��اَم��َه��ا ال��َع��ي��َب َلِق�������سُ ��َح��ًة َم���ا ���سَ ُم��َن��قَّ
َخ��اِل�����ُس)60( ِق��ي��َل  ِب��َه��ا  اِوي  ال����رَّ اأَغ����َرَق  اإَِذا 

َن����َف����اِئ���������سُ ��������ُه��������نَّ  اأَنَّ اإِلَّ  َج��������َواِه��������ُر 
َع����َراِئ���������سُ ال������َع������َزاِء  َوق�������ِت  َن������َواِئ������ُح يف 
اَء َع���ن���َه���ا َن����َواِك���������سُ ِرَق���������اُب َب����ِن����ي َح���������وَّ
ُخ����������ُدوُد ِرَج����������اٍل ُدوَن������َه������ا َوَم����َع����اِط���������سُ
����َم����اِن����َن َي���اِئ�������سُ �����ُل�����َه�����ا َب����ع����َد ال����ثَّ ُم�����وؤَمِّ
املَ����َغ����اِر�����سُ َواِل�����������َديَّ  ِم�����ن  َك�����ُرَم�����ْت  واإْن 

����ُر َم���اِئ�������ُس وَت�����س��ل��ي��ُم��ُه َم����ا اه����َت����زَّ اأَخ���������سَ
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التخريج:
 أعيان الشيعة 68/5-70 ، شعراء احللة 38/2-44 ، أدب الطف 248-277/4.

 - البابليات 127/1-129 )أورد منها 44 بيًتا(.

- الدرُّ النضيد 188-190 )أورد منها 62 بيًتا( .
- دائرة املعارف احلسينية )ديوان القرن التاسع الهجري( 203-211 )أورد منها 69 بيًتا( .

التخريج:
أعيان الشيعة 67/5، البابليات 125/1 ، شعراء احللة 38/2 .

]2[ 

]3[ 

قال:( الوافر )

قال:( البسيط )

�����ِدي اأَذَن��������ب��������ُت َذن����ًب����ا �����يِّ َن�����َع�����م َي�������ا ������سَ
َوَه������������ا اأَن������������ا َت��������اِئ��������ٌب ِم������ن������ُه ُم�����ِق�����رٌّ

��َل��ٍل  ال��طَّ َداِر��������سِ  َداٍر  ���ُم  َر����سْ ��ِج��ِن��ي  ُي�����سْ مْل 
على  ال�����ُوُق�����وَف  ��ح��ِب��ي  ���سَ يل  َت���َك���لَّ���َف  ول 
ول   ، ُب����وِع  ال����رُّ ���ْق���َي  ����سَ احَل���َي���ا  ���اأَل���ُت  ����سَ ول 
����اِئ����ُل����ُه  اأُ�����سَ ل����ل����َح����اِدي  �����س����ُت  َت����َع����رَّ ول 
ب���ِه َل�����َه�����وُت  َدْه���������ٍر  ع���ل���ى  �����ف�����ُت  اأَ������سِ ول 
َم�س� ��ِف)65(  املَ��َرا���سِ َمع�ُسوِل  َواِدِف  ال����رَّ َوايِف 

���ًن���ا، َوَي���ث���ِن���ي ِج���ي���َد َج����اِري����ٍة  َي���ِت���ي���ُه ُح�������سْ
َت���رِم���ي َل����َواِح����ُظ����ُه َع����ن َق���و����سِ َح���اِج���ِب���ِه 
��ى  اأَ���سً َه�����َواَك  يِف  َي��ب��َل��ى  ِج�����س��م��َي   : ُق��ل��ُت  اإْن 
ُق��َب��ٍل  يف  ِم���ن���َك  ��َق��اِم��ي  ���سَ ُب�����رُء   : ُق���ل���ُت  اأو 
ِت���ِه َت����ُه ِم�������ن َت�������ح���ِت ُط�������رَّ ك�����������اأنَّ ُغ���������رَّ
���ٌة َ َخ�������َدجلَّ ُخ�����������وٌد  غ�������اَدٌة  َط�����ف�����َل��ٌة  اأَو 

ُم����رَت����ِل اإِث��������ِر  يف  َم����دَم����ِع����ي  َج�������َرى  ول 
��������ي ال������ُ�َء ِم����ن ِع��َل��ل��ي  َرب�����ِع احَل���ِب���ي���ِب اأَُرجِّ
َح��َل��ل��ُت َع��ق��َد ُدُم�����وِع ال��َع��ِن يف اجَل���ل���ِل)62(
الِكَلِل يف  الِبي�ِس  اخَل��َف��راِت  ه��ِذِه   )63( َع��ن 

��ِل)64(  َم���ْع ُك���لِّ ِط��ف��ِل َك��ُع��وِد ال��َب��اَن��ِة اخَل�����سِ
ِمِل الثَّ ِم�سَيَة  مَي�ِسي   ، واِلِف  ال�سَّ �ُقوِل  َم�س�* 
ِب��املَ��َل��ِل ال�����ُودِّ  ���ْرَف  ����سِ ومَي������ُزُج   ،)66( َدلًّ 
����ُه����ٍم ِم�����ْن ِن����َب����اِل ال���ُغ���ن���ِج َوال���ُك���ُح���ِل ِب����اأَ�����سْ
ُب��ِل��ي)67( َق���ال:  دِّ  ال�سَّ �����سُّ  وُمِ اجَل��َف��اِء  ِم��َن 
اأََج��������اَب: ل َت�����رُج ه���ذا ال������ُ�َء ِم���ن ِق��َب��ِل��ي
ِج��ِل)68( ال�����رَّ ال�َفاِحِم  َل�يُل  اُه  َت�َغ�سَّ �بٌح  �سُ
��َف��ِل)69( ال��طَّ َع�����ِن  َج�����لَّ��ْت  َها  ل�كنَّ م�ِس  ك�ال�سَّ

َح�����َم�����ل�����ُت ِب�����ِف�����ع�����ِل�����ِه َذن������ًب������ا َث����ِق����َي����ا 
���ف���َح اجَل���ِم���ي���ا ب�����ِه َل������َك َف���ا����س���َف���ِح ال�������سَّ
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ف�����ي َط�����رِف��َه��ا َدَع����ٌ���ج ، ف�����ي ث���َ��غ��ِرَه��ا َف��َل��ٌج
يف اخَل���َم���اِئ���ِل  زَه�����������اِر  اأَ َب�������َن  ان�����َث��َن��ْت  اإذا 
ُمنَعِطًفا َم�����ا���َس)71(  َوِري�����ًق��ا  ُغ��سًنا  ت���َ��َخ��اُل 
��َق��ٍة ��فَّ ُم��������سَ �������رٍف  ����سِ اإِل���������ى  �������َب���وُت  ����سَ َول 
����َق ِم��ن َول���������ْم ُي�������ِه���ْج َح���������َزِن َب���������رٌق َت���������اأَلَّ
ُب����رَدِت����ِه َط�������يِّ  ���َرى ف�����ي  ����سَ ��ي��ُم  �����سِ ال�����نَّ ول 
ول��ْل���  ، ال��َب��ع��ي��ِد  َواخِل�������لِّ  َوِل���ل���ِغ���ي���ِد  يِل  َم����ا 
����اأَُل َع��ْن��� ول���ل���َغ���َوان ال���ت���ي َب����اَن����ْت ، َوَن���������سْ
ال� اأو  ��اِن  ال��ِغ��ي��ِد احِل�����سَ َه���َوى  َع���ْن  ��اِغ��ٌل  ���سَ يل 

�َسِهْي�  ��ِن  احُل�����سَ بِط  ال�سِّ ال����َوَرى  َخ���ِر  ��اِب  ُم�����سَ
ال� اب��ِن  الَبَطِل  الَفار�ِس  اب��ِن  الَبَطِل  الَفار�ِس 

��ِل��ي��ِل َح����ي����َدٍر ال����َه����اِدي وَف����اِط����َم����َة ال���ْز  ���سَ
َن ِم�������ن ُن���������وَري����ِن َذاُت����ُه����َم����ا ُن�����������وٌر َت���������َك����وَّ

ب��ال���  ي��ظ��ه��ُر  زال  م���ا  ال�������ذي  الإِل���������ِه  �����رُّ  ���سِ
��َدَر ال� ن��َي��ا ال��ت��ي ���سَ ��ْم�����ُس ال��ُه��َدى ِع��لَّ��ُة ال��دُّ ���سَ
���َب���ِويُّ الأَح�����َم�����ِديُّ اأَُب������و ال��� اجَل����وَه����ُر ال���نَّ

َم��ن  ،اأَ�����س����َرف  ���ِب���ّي ،ح��ب��ي��ب اهلل  ال���نَّ ���س��ب��ط 
اِع����ي ، وُت���ق���َب���ُل اأَْع����� ِب����ُه ُي���َج���اُب ُدَع�����ا ال����دَّ

ل���َه���ا  اإنَّ  �������وَراَء  َع�������ا��������سُ َوق�������َع�������ُة  هلِل 
ُم���ن���َف���ِرًدا  اهلِل  ����وِل  َر�����سُ ��ب��ِط  ِب�����سِ َط����اُف����وا 
ه��ا اأَب�����������َدوا  َخ���ف���اَي���ا ح����ُ���ُق���وٍد ك����اَن َي�����س��ُرُ

َع���َج���ٌب  َذا  اإنَّ   ، ِب�������َب�������دٍر  َف����َق���������اَت����ُل����وُه  
���ُه ف�����ي َف���َي���ايِف َك����رَب����َاَء ، وَق���د ل�����ْم اأَن�����������سَ
َم��ِت��ُده��ا)80( َط���اَب  ُق��َري�����ٍس  ِم��ن  ِف�تَيٍة  ِف�ي 
ِم����ن ُك����لِّ ُم��ك��َت��ِه��ٍل يف َع��������زِم)81( ُم��ق��َت��َب��ٍل
َوِرٍع اأَرَوٍع  اأَِب��������������يٍّ  َن����������دٍب  وُك����������لُّ 

َن���َواِج���ِذِه  َع��ن  اأب����َدى  املَ����وُت  َذا  اإِ ِق������ْرٌم)82( 
���ا����سُ َم���ك���ُرَم���ٍة ،  ا�����سُ َم���ل���َح���َم���ٍة ، َف���يَّ َخ����وَّ
���َرًف���ا  ���ُه َي������وَم ال����َوَغ����ى ����سَ اأََب��������ْت ل����ُه َن���ف�������سُ

�����َرٌج ، ِم����ْن َغ����ِر َم���ا َخ��َج��ِل َه��ا ���سَ ف�����ي َخ�����دِّ
احُل��َل��ِل)70( ِم��َن  ُح�ْمٍر  اأَو  ال�����َغ��اِئ��ِل  ُخ��سِر 
ال��َب��َط��ِل َدِم  ِم�����ن  ى  ت�����َ����َروَّ ق�����د  َذاِب���������ًا  اأو 
)72( َق��ط��رب��ِل  َخ��ْم��ِر  ِم��ن  �اِفَيٍة  �سَ �هَباَء  �سَ
ُث�����َع��ِل)73( اإل�����ى  ُي�����ع��َزى  َن�����اِظ��ٌر  َن�����ْج��ٍد ، َول 
َفِل)74( والنَّ يِح  ال�سِّ وَع��ْرُف  ال�ُخَزاَمى  َن��ْسر 
َي������وؤُِل ومْل  َوىلَّ  ال�����ذي  غ���ي���ِد  ال���رَّ ���َع��ي�����ِس 
)75( املَ����َغ����اِن ، ول���ل���ِغ���زلِن َوال����َغ����َزِل �����ُه����نَّ
اجَل���ل���ِل)76( احَل�����اِدِث  ِب��ِذك��ِر  املِ����َاِح  �بي�ِس 
اأَِم��������ِر املُ����وؤِم����ِن����َن علي ����ِف جَن�����ِل  �����ِد ال����طَّ
����ف���اِر����ِس ال���َب���َط���ِل اب����ِن ال���َف���اِر����سِ ال��َب��َط��ِل

���ِل  ����سَ ��ب��َط��ي َخ������اِتِ ال���رُّ ���ِل ���سِ َزه�������راَء اأَف�������سَ
��ِل �����سِ ِم�������ن  َج�������وَه���ٍر ِب�����َم��َح��لِّ ال�����ُق��د���ِس ُم��تَّ
الأَُوِل ���ِر  الأَع�����������سُ اأَن����ِ���ب���َي���اِء  َم�����ع  اآي���������اِت 

����ُوج����ُ���وِد ِم�������ْن اأَج�������ِل���َه���ا َع�������ْن ِع���لَّ���ة ال��ِع��َل��ِل 
��ُب��ِل ����اَدة ال�����َه�����اِدي�����َن ل��ل�����سُّ ������ِة ال���������سَّ اأَِئ������مَّ
��ي ع��ل��ى الأَر��������سِ ِم���ن َح�����اٍف وُم��ن��َت��ع��ِل مَي�����سِ
����َم���اُل ال���ِع���َب���اِد ، وُي�����س��َت�����س��َف��ى ِم����َن ال��ِع��َل��ِل
ُمنَدِمِل َغ��َر  ُج��رًح��ا  ه���ِر)77(  ال���دَّ َجبَهِة  يف 
ِن واخَل����َوِل ��فِّ َخ�����اٍل)78( ِم���َن اخِل����اَّ يف ال��طَّ
��ِق��ِل ���اِرم ال�����سَّ ِم���ن َق��ب��ُل َخ����وُف ِغ������َراِر ال�������سَّ
َح���ِل)79 ِب���ال���ذَّ اهلِل  �����وَل  َر���سُ ي���َ��ط��ُل��ُب��وَن  اإْذ 
ْت اأَوُج������ُه احِل��َي��ِل ���دَّ َح�������اَم ال�����ِح��م��اُم ، و����سُ
ِم���َن الأََج����ِل ��ى  َت��خ�����سَ ، ول  ال���ِق���َراَع  ��ى  َت��غ�����سَ
ُم���ك���َت���ِه���ِل َح���������زِم  يف  ُم����ق����َت����َب����ٍل  وُك���������لِّ 
��ٍل َزِع�����ِل �����س����َو�����سٍ ُم�����س��َت��ب�����سِ ���ن���َف���ٍر اأَ َغ�������سَ
َث����َن����ى ل�����ُه ِع����ْط����َف َم���������س����ُروِر ِب������ِه َج������ِذِل
���ا����سُ ُم���ع���َظ���َم���ٍة ، َخ������اٍل ِم�����َن اخَل���َل���ِل َف�������سَّ
���ِل)83( َوالأَ����سَ ��اِن  اخُل��ر���سَ على  َت�ِسيَل  ل  اأَْن 
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��ًط��ا  و���سَ َع��ًط��ا  َي���وَم���ي  يف  ���اَل  ����سَ اأَو  َط����اَل  اإْن 
��ُب��وا  ان��َت�����سَ ���َرُه  ����سِ اأَرَخ������ى  ال��لَّ��ي��ُل  اإذا  َق����وٌم 
َق���َذُف���وا  ال���َوَغ���َى  َن����اُر  ا���س��َت��َع��َرْت  اإذا  ��ى  ح��تَّ
���ْت  َر����سَ ال����َوُق����وُر  َخ����فَّ  اإِذا  ِح���ْل���ٍم  ِج����َب����اُل 
َج��ى َت���ب���ُدو َك���َواِك���ُب���ُه  )86( ك��ال��دُّ يف ِع����ث����َرٍ
َج�����اِل ل��ُه  َزَم�����اِج�����ُر ال�����رِّ َن����ْق����ٍع ،  َغ����َم����اُم 
َمْت  وانَف�سَ  ، ال��َق��وِم)88(  َح��ُن  اآَن  اإِذا  حتَّى 
َرًدى  ���يِّ  ِق�������سِ َع����ن  َب����ْغ����ٍي  ���ُه���ِم  ِب���اأَ����سْ ُرُم�������وا 
َق���اِط���َب���ًة  ���فِّ  ال���طَّ ِع����َرا�����سِ  يِف  َف�����ُغ�����وِدُروا 
��ُق��وا ِب��َك��اأ���ِس ال��َق��َن��ا َخ��ْم��َر ال��َف��َن��ا ، َف��َغ��َدا ال� ���سُ

ب���ِه  املَ�������َح�������اُق  َح���������اَق  َق������َم������ٍر  ك������ْم  هلِل 
����فِّ اآِف����َل����ٌة  ���ع���ٍد ِب������اأَر�������سِ ال����طَّ ��������وُم ����سَ جُنُ
���َر ل��ُه  َن�������سِ ���ب���ُط َف�������رًدا ل  واأَ�����س����َب����َح ال�������سِّ
�������ُر املَ�������اِء ُم���ب���َت���َذٌل  ���َم���ا ، وَنِ َي�����س��ُك��و ال���ظَّ
���دُّ َع�����ِن املَ�������اِء املُ����َب����اِح ، َوِم�����ْن  ����اٍد ُي�������سَ �����سَ
َح���م���ل���وا  اإِذا  ف���ي���ه���م  ����وَل����َت����ُه  �����سَ ك����������اأَنَّ 
َف�������َا َت��������َرى َغ�������َر َم����ق����ُت����وٍل وُم����ن����َه����ِزٍم 
وال�ْس� ��م��ُر  ُت�����سْ ��ج��ع��اِن  ال�����سُّ ُث��غ��ِر  يف  ��م��ُر  وال�����سُّ
َب ال���ْر   َف���ُم���ْذ َت���ب���اَع���َد ِف���ع���ُل اخَل�����ِر واق�������َرَ
َه������َوى َع�����ِن ال���َف���َر����سِ املَ���ي���ُم���وِن ُم���ن���َج���ِدًل 
����َداُد َل��َه��ا  ���ب���ُع ال���������سِّ ��ي��َب��ٌة َب����َك����ِت ال�������سَّ ُم�����سِ
رَك�����������اَن ال����ُع����َا ، وَدَه������ى  اأَ َه������دَّ  وَف����������اِدٌح 
َل���ْه���ف���ي ل�����ُه َع������اِف������ًرا ُم���ل���ًق���ى ِب�����ا َك���َف���ٍن 
��ح��ِر ، ُم��ن��َع��ِف��ُر ال��� ُب اخَل����دِّ ، َداِم����ي ال��نَّ ُم�����َرَّ

���ْه���ِر اأَح����َم����َد َق��د  ����اِه����َراُت َب���َن���اُت ال���طُّ وال����طَّ
َب�����َرَزْت  ��غ��َرى وَق���د  ال�����سُّ َف��اِط��َم��َة  اأَن�������َس  مَلْ 
ِف����ي����ِه ، وَت����ن����ُدُب����ُه  َم َع�����ن  ����ُح ال��������دَّ َوَت���������سَ
ِئ����ِذي����َن وَم���ْل����  اأب�����ي اأب�����ي ُك���ن���َت ِظ�����لَّ ال����اَّ
���اُء ب���ِه  اأب������ي اأب������ي ُك����ن����َت ُن��������وًرا ُي�������س���َت�������سَ

َوَج�����ِل يِف  وال���ل���ي���ُث   ، َخ���َج���ٍل  يف  َف���ال���َغ���ي���ُث 
وُم���ب���َت���ِه���ِل)84( َداٍع  ِم����ن  اهلِل  ط���اَع���ِة  يف 
��َع��ِل ال�����سُّ ِت���ل���ُك���ُم  َم�����َه�����اِوي  ���ُه���ْم يف  ُن���ُف���و����سَ
َواجَل����َدِل ال��ِع��ل��ِم  وُب���ُح���وِر   ،)85( اأَ���س��َن��اُخ��َه��ا 
ُب����ِل ���اَل���ِة ال����ذُّ ����ِب َوال���َع�������سَّ ِم�����َن ال����َق����َوا�����سِ
الَهِطِل َك��ال��َواِب��ِل)87(  َم��ا  ال��دِّ ��ْوُب  ، و���سَ َرْع���ٌد 

��َف��ِل  ُع�����َرى احَل����َي����اِة ، وَداَل�������ْت َدوَل������ُة ال�����سَّ
���َل���ِل ِب���ال�������سَّ اهلُل  َرَم�����اَه�����ا  ُك����ف����ٍر  َك������فِّ  م����ن 
َح���ِل)89( َوال���ذَّ الَبغِي  ��اِم  ُح�����سَ ِب��َح��دِّ  رَعى  �سَ
����َح���َم���اُم َي�������س���ُدو ِب���ِب���ي���ٍت َج������اَء ك���املَ���َث���ِل:
ُم���ن���َج���ِدِل اخِل��������دِر  َب�������اِب  ُدوَن  َوَخ�����������اِدٍر 
�����ُد ِغ���ي���ٍل َدَه�����اَه�����ا َح��������اِدُث ال���ِغ���َي���ِل واأُ������سْ
َي���ل���َق���ى احِل�����َم�����اَم ِب���َق���ل���ٍب َغ������ِر ُم���ن���َذِه���ِل
��ه��ِل)90( َواجَل���َب���ِل َت��ُع��لُّ ِم��ن��ُه ُوُح���و����ُس ال�����سَّ
ُب�����ِل)91( ���ِة ال�����ذُّ ���يَّ َوِري���������ِدِه َم�������وِرُد اخَل���طِّ
����رَغ����اٍم ع���ل���ى َه���َم���ِل ����وَل����ُة �����سِ ع��ل��ي��ه �����سَ
���اِب���َق���ٍة َم���ك���ُل���وَم���ِة ال���َك���َف���ِل ِم�����ْن َف������وِق ����سَ
ال����َه����اَم����اِت وال���ُق���َل���ل ُت���غ���َم���ُد يف  ���ي���وُف  ����سُ
َع���َط���ِل يف  اهلِل  ِدي������ُن  َواأَ�����س����َب����َح   ، َرَدى 

َرِذِل  َي������َدي  ِم�����ْن  ���وٍم  َم�������سُ ���ْه���ٍم  ����سَ ���ِل  ِب���َن�������سْ
ُم���َت���َم���ِل َغ������ُر  َع����ِظ����ي����ٌم  وُرزٌء   ، َدًم�������ا 
ِب���ال���َف���َل���ِل اهلِل  ِدي��������ِن  ������اِرِم  �������سَ ِغ����������َراَر 
ُغ�ُسِل ول  حَل���ٍد  ول   ، ���وايِف)92(  ال�������سَّ ��َوى  ���سِ
��ِل ال��َو���سَ اإىل  َظ�����اٍم  ��ى  َق�����سَ َب���ْح���ٌر   ، ���َج��ب��ِن 
َخ����َرْج����َن ِم�����ْن َخ����َل����ِل الأَ�����س����َت����اِر َوال���ِك���َل���ِل

ت���ن���وُح َم���غ���ُل���ول���ًة ب���ال���َوي���ِل وال�����َع�����َوِل)93( 
��ُغ��ِل: ��ب��ُط ع��ن��َه��ا ِب���َك���ْرِب املَ�����وِت يف ���سُ وال�����سِّ
���َج��اأَ ال��َع��اِئ��ِذي��َن ، واأَْم�����َن اخَل���اِئ���ِف ال��َوج��ِل
َل���ِل)94( ال���زَّ ِم��َن  ُينِجي  ال��ذي  ��ري��ِق  ال��طَّ اإىل 
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اأب����ي اأب����ي اأُظ���ِل���َم���ْت ِم���ن َب��ع��ِدُك��م ُط����رُق ال���
��ي��ِم َن���اأم���ُل���ُه  اأب�����ي اأب�����ي ، َم�����ْن ِل����َدف����ِع ال�����سَّ
���ف���َرْت  واأق���ب���ل���ْت َزي����َن����ُب ال����ُك����َ�ى وق����د ����سَ
وُم��ق��َل��ُت��َه��ا   ، َي������َرى  وم���دَم���ُع���ه���ا   ، ���َرى  َح�������سْ
ِب��ه��ا  ���غ���اِة  ال���طُّ ِف���ْع���َل  ه���ا  َج���دِّ اإىِل  َت�����س��ُك��و 
ي���ا َج�����دُّ ق���د َف���َت���َك���ْت ف��ي��ن��ا ُع����ُل����وُج َب��ِن��ي 
ي���ا َج�����دُّ ق���د اأظ����ه����ُروا يف اأَ����س���ِرن���ا َع��ج��ًب��ا 
ِخ����ي  ��اِع��ي َب��َف��ق��ِد اأَ ي��ا َج����دُّ ه���ْل ج�����اَءَك ال��نَّ
���ُن���ُه ال���ْر  َي����ا َج�����دُّ ه�����َذا اأَِخ�������ي َع������اٍر ُت���َك���فِّ
���َدَرْت  ِخ������ي َظ�����اٍم ، وَق����د ����سَ َي���ا َج����دُّ ه���ذا اأَ
��ري��َف ، وه���ْل  ��ح��َر ال�����سَّ واأَق���َب���َل���ْت ت��ل��ث��ُم ال��نَّ
املَ����ُن����وُن ، ويف  ��اُه  َت��غ�����سَ ���ب���ُط  َوال�������سِّ َت����ُق����وُل 
��ي��َم َع��ن ُح����َرِم ال� اأَِخ����ي اأَِخ����ي َم���ْن َي����ُردُّ ال�����سَّ

��ِق��ي َك��ي��َد ال��ِع��َدا ، وع��ل��ى)97(  تَّ ���ْن اأَ اأَِخ����ي ِبَ
��ى  ه��ُر َث���وَب اأَ���سً ��اِن ال��دَّ اأَِخ����ي اأَِخ����ي َق��د َك�����سَ
��ي َل����ُك����ْم َب�����َدٌل  اأَِخ�������ي اأَِخ�������ي ه������ِذِه َن��ف�����سِ
ُث���مَّ ان��َث��َن��ْت َت�����ع��ِذُل ال��َق�����وَم ال��لِّ��َئ��اَم ، َوَه�����ْل 
�����ُ����ه َرُج�������ٌل   َت���ُق�������وُل : َي����ا َق�������وُم َم��ه�����ًا اإِنَّ
َي��ا َق���وُم ه��ذا اب���ُن َخ���ِر اخَل��ْل��ِق ُك��لِّ��ِه��ُم)99(
ه����ذا َل���َع���م���ِري ُه�����َو احَل������قُّ املُ����ب����ُن ، وَم���ن 
ه����ذا اب�����ُن َف���اِط���َم���ٍة ، ه����ذا اب�����ُن َح����ي����َدَرٍة 
���َروا  و����سَ  ، ال��َب��َق��ا  َداَر  ال��َف��َن��ا  ِب�����َداِر  َب���اُع���وا 
َل��َه��ا  ��اَء  ان��ِق�����سَ ُف��������وؤَاِدي ل  ���َرًة يف  َح�������سْ َي���ا 
���اِف���َرًة  ����سَ اأَح�����َم�����َد يف الأَ�����س����َف����اِر  َب����َن����اُت 
��ِف��ي  ���سَ اأَ وا  ال���ِع���زِّ  َذاَك  ب��ع��ِد  ِم����ْن  ُي��ح��َم��ل��َن 
���ى ����س���َن���اٌن َوْه������َو َي��ح��ِم��ُل��ُه  اأ������سُ اأَم�������سَ وال�����رَّ
ال���  يف  ُي��ح��م��ُل  ���اُد  ���جَّ وال�������سَّ  ، ق��ل��ب��اُه  َح����رَّ  وا 
َق����اِق وب��ال��� ���اِت ال����رِّ ���ْم���ُت ِب���املَ�������س���َرِف���يَّ اأَق�������سَ
َف����ِم����ِه  يِف  املَ���������وِت  َط�����ْع�����ُم  اأَب������َل������َج  وُك��������لِّ 

����ُه���َدى ، وَرب������ُع املَ����َع����ايل ع�����اَد َوه�����َو َخ��ِل��ي
الأََم������ِل َخ��ي��َب��َة  َوا   ، َى  ال������رَّ َح������َواَك  اإِذا 
لِّ ُم�����س��َت��ِم��ِل)95( َع���ن َم��ن��َظ��ٍر ِب�������ِرَداِء ال�����ذُّ
���َك���ِل ى ِم�����َن ال���ثَّ ���ه���ا َح������رَّ َع������َ�ى ، واأن���ف���ا����سُ
���ح���ِن اخَل������دِّ ُم���ن���ه���ِم���ِل : ����دم����ٍع ف�����وَق ����سَ ِبَ
ال���ُه���َب���ِل َع������اب������ِدي  وَب�����َغ�����اَي�����ا   ، ������ٍة  اأُم������يَّ
املِ�����َل�����ِل ������س�����اِئ�����ِر  يف  �����َل�����ٌف  ������سَ �����ن�����ا  ك�����اأنَّ
���ِم���ع���َت ِب�����ا لق����ي����ُت ِم������ْن ُذَه������ِل وه������ْل ����سَ
��ِم��ِل ��ِج��َه��ا)96( يِف ِم���ْط���َرٍف ���سَ ِرَي�����اُح ِم���ْن َن�����سْ
��َه��ِل َع����ْن َن���ح���ِرِه ال��ِب��ي�����ُس َب���ع���َد ال���َع���لِّ وال��نَّ

ُي�����داف�����ُع ال�����ق�����َدُر امل����ح����ت����وُم ب���ال���ُق���َب���ِل ؟ 
��َع��ِل ِم�����ْن ���سُ َن���اِه���ي���َك  ���َع���ٌل ،  ُف������وؤَاِدَه������ا ����سُ
ِب���َغ���ِر َويل ���ْت  م�������سَ اأَ َف��َق��د   ، ��ِب��يِّ  ال��نَّ ����َه���اِدي 
���َك���ِل���ي ؟ َم�����ِن اع����ِت����َم����اِدي وَت���ع���ِوي���ِل���ي َوُم���تَّ
َي���ُح���ِل َوْه������َو مْل  ال���لَّ���َي���ايِل  ���ْب���ُغ  َي����ُح����وُل ����سِ
ْه��ِر ِب��ال��َب��َدِل ��ْرَف ال��دَّ ل��ْو ك����اَن)98( َي��ق��َن��ُع ���سَ
���ْذِل َن��ف��ًع��ا َك�������َرُة ال���َع���َذِل؟ ُي���ج���ِدي َم���َع ال���نَّ
علي  - َت��ع��ل��ُم��وَن  َق�����د  َك�����َم��ا   - َم���َق�������اٌم  ل����ُه 
َع���َم���ِل ويِف  ِع���ل���ٍم  يف  ���ا����سِ  ال���نَّ ����ُل  واأَف���������سَ
����ِه َم����ن����َه����ُج احَل��������قِّ املُ�����ِب�����ِن َج���ِل���ي ِب����ُح����بِّ

ِب��املَ��َه��ِل)100(  الَق�سُد  َي��ُف��وَت  ل��ْن   ، ِب��ِه  َم��ْه��ًا 
َن��������اَر ال����لَّ����َظ����ى ِب����َن����ِع����ي����ٍم َغ�������ِر ُم���ن���َت���ق���ِل
َت����ُزِل مْل  َوْه������َي   ، ����َوى  وَر�����سْ اأُْح������ٌد  َي������ُزوُل 
��ف��َي��اَن يف ال��ِك��ل��ِل)101( ُوُج��وُه��َه��ا ، وب��ُن��و ���سُ
َل���ِل ���َر َف�����وَق الأَي����ُن����ِق ال���ذُّ اأَ�����س����َرى َح���َوا����سِ
���مِّ ال��ك��ع��ِب ُم���ع���َت���ِدِل)102( ����سَ ��َن��اٍن اأَ ع��ل��ى ���سِ
ال���ِع���َل���ِل ِة  ����دَّ �����سِ ِم�����ْن  ُغ����لَّ����ٍة  َذا  اأَ�����س����َف����اِد 
ُل���ِل)103( ���اَدِة ال���ذُّ ���ُج��رِد ال��ِع��َت��اِق ، َوِب���ال���َوخَّ
��ِل َي����وَم ال��َك��ِري��َه��ِة اأَح���َل���ى ِم���ن َج��َن��ى ال��َع�����سَ
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����ا ِم����ْن َل���َظ���ى َن�����اِر اجَل���ِح���ي���ِم َغ����ًدا  ل��ق��د جَنَ
ب��ِه  ُي���ِح���ي���َط  اأَْن  َم���َق���اًم���ا  َت����َع����اىَل  َم������وىًل 
������ْن ُك�����لُّ ِم���ْدَح���ِت���ِه  ُي��������دَرُك ال���ِف���ك���ُر ِمَّ ل 
��َب��ْت  ���ي���ِه مَلَ�����ا ان��َت�����سَ ل����ول ُح��������ُدوُد َم���َوا����سِ
��ْف��� ��ِر َو���سِ �����سِ ���ْل َي�����وَم َب�����دٍر واأُح������ٍد وال��نَّ ����سَ

َت����َرى)105(  اأََردَت  َم���ْن  ��ْل  ���سَ ��اِئ��ِل��ِه  َف�����سَ وَع���ْن 
��ْد  ��ِم��ْع ب��ِه ، )َوان��ُظ��ْر اإل��ي��ِه َتِ ُق��ْل ِف��ي��ِه ، وا���سْ
ُمِزي�   ، ��وِل  ���سُ ال��رَّ ال��َه��اِدي  اأَُخ���و   ، ال��َب��ُت��وِل  َزْوُج 
��ي َم���َن���اِق���َب اأَْه�����  ������ُه ُي��ح�����سِ َي���ا َم����ْن َي�����َرى اأَنَّ
�ِسَعٍة  َذا  ال���َق���وِل)109(  َم��ك��اَن  َوَج���دَت  )لقد 
��د  َتِ احَل��ِك��ي��َم  ك���َر  ال���ذِّ َع��ن��ُه��ُم  ��ْل  َف�����سَ ل  اأَو 
ه�������َراِء َق���اِف���َي���ًة  اإِل����ي����ُك����م َي�����ا َب����ِن����ي ال�������زَّ
���ًة ُح���ل���َوَة الأَل����َف����اِظ َراِئ�����َق�����ًة)111(  ِح���ِل���يَّ
��ي��ُط ِبها  َب��ًة ي���زُه���و)112( ال��َب�����سِ ِب��ك��ًرا ُم��َه��ذَّ
��َر َع��ن  ��ٍن َط���اَل���ْت ، وَق�����سَّ ��َن��اُء ِم���ْن َح�����سَ َح�����سْ
َث����اِك����َل����ٍة  َن���������ْوَح  ����ٍر  َع���������سْ ُك������لِّ  َت�����ُن�����وُح يف 
���اِد ِب��َه��ا  ����سَ ����ٍد ُط�����ْرَق ال���رَّ َي���رُج���و َف���َت���ى َرا�����سِ
��لَّ��ى َع��َل��ي��ُك��ْم اإل���ُه ال��َع��ر���ِس َم��ا ان��َت��َظ��َم الْن� ���سَ

ع��ل��ي ل������اإَِم������اِم  ُم���������َواٍل  ُك������لُّ  ����ِر  احَل���������سْ يِف 
����ٌف ، وَج������لَّ َع�����ِن الأ�����س����َب����اِه واملُ����ُث����ِل َو�����سْ
ُع��َق��ِل ال��َع��ق��ُل يف  َع���ن���ُه  َوَي����رِج����ُع   ، ُج������زًءا 
َم��َي��ِل ِم����ن  ي����ِن  ال����دِّ َق����َن����اُة  ا����س���َت���َق���اَم���ْت  ول 
ح�������َزاِب واجَل���َم���ِل)104( ���ِف��ٍن وَخ��ي��َ�َ َوالأَ
َرج������ِل ����ع����َن يف  ُج����مِّ َم������ا  ����اِئ����ُل  َف���������سَ ل������ُه 
��اِم��ِع والأف������َواِه واملُ���َق���ِل( )106( املَ�����سَ ِم����لَء 
الأََزِل)107( يف  الَعر�ِس  َربِّ  ُمَتاُر   ، الإِزل  �ُل 
َواجُلَمِل يِل  التَّف�سِ على  ا)108(  ُط��رًّ الَبيِت  �ِل 
���اًن���ا ق����ائ����ًا ف���ق���ِل( َف���������اإْن َوَج����������دَت ِل�������سَ

م�ِس َما ُيغِنيَك َعن ُزَحِل( )110(  )يف َطلَعِة ال�سَّ
وُم����رَت����ِل ِف����ْك����ٍر  ِذي  ُك������لِّ  ع���ل���ى  َف�����اَق�����ْت 
اأح���َل���ى ِم���ن الأَم�����ِن ِع��ن��َد اخَل���اِئ���ِف ال���َوِج���ِل

َم����ِل  ��ع��ِر َوال����رَّ ع��ل��ى َط���وي���ِل َع����ُرو�����سِ ال�����سِّ
��َوِل ال��طُّ بَعِة  ال�سَّ ��َع��َراُء  ���سُ ��اِن��َه��ا)113(  اإِح�����سَ
َث����َك����ِل ِب��������ِذي  ���ْت  َل���ي�������سَ َن�����اِئ�����َح�����ٍة  وُربَّ 
َل���ِل)114( ال���زَّ ِم���َن  َيخ�َسى  ول   ، املَ��َع��اِد  َي���وَم 
��ل��ِل)115( ال��طَّ يِف  ��لِّ  ال��طَّ ان��ِت��ث��ار  عند  ار  ���َن��وَّ

التخريج:
- نيُل األماني 277-283 ، دائرة املعارف احلس���ينية )ديوان القرن التاس���ع الهجري( 

264-278 )َوَرَدْت كاملًة(.
- أعيان الشيعة 67/5-68 ، أدب الطف 4/ 272 و 269 )َوَرَد منها 95 بيًتا( .

- الدر النضيد 246-244.
- شعراء احللة 44/2-48 )أورد منها 92 بيًتا(.

-  البابليات 1/ 126-127 )أورد منها 26 بيًتا(.
- موسوعة طبقات الفقهاء 93/9 )ورَد منها 9 أبيات(.
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�����ِد ����ُن ب������ُن َرا������سِ َق��������اَل ال����َف����ِق����ُر احَل���������سَ
َوَج������َب������ا َق��������د  ك�����َم�����ا   ِ هلِلِّ احَل�������م�������ُد 
������اُت ع��ل��ى ������ح������يَّ ������ل������واُت وال������تَّ وال�������������سَّ
اهلِل َخ��������ْل��������ِق  اأ�����������س����������رُف  ��������ٍد  ُم��������مَّ
����ْر ���������ِة الث������َن������ي َع���������سَ واآل������������ِه الأَِئ���������مَّ
ُل����������ُه����������ْم، واملُ����ن����ت����َظ����ْر �����ى اأوَّ املُ�����رَت�����������سَ
ُه������ًدى اهلُل  زاَدَك  َف����اع����َل����ْم   ، وب����ع����ُد 
ي�����ِن ����ْم���������سِ ال�����دِّ ������ِة �����سَ ِب����ن����ظ����ِم اأَل������ِف������يَّ
����ع����اَدْه ال���������سَّ ِم��������َن  ف��������اَز  ال��������ذي  ذاَك 
����كِّ ُم�����ت�����ه�����َد ال�����َع�����������س�����ِر ِب�������َغ�������ِر �����سَ

َرح����َم����ِت����ِه ِب����َف���������س����ِل  اهلُل  اأَ������س�����َك�����َن�����ُه 
��������ال��������ٌة َل�����ِط�����ي�����َف�����ْه ���������َه���������ا ِر���������سَ َف���������اإِنَّ
َج����ه����َل����َه����ا املُ�������َك�������لَّ�������ِف�������َن  ������ُع  َي�������������سَ ل 
�����اِر َل���ف���ِظ���َه���ا ����َه����ا َم���������َع اخ�����ِت�����������سَ ل����ك����نَّ
ِل�����ك�����وِن�����ه�����ا َم�������ن�������ُث�������وَرَة الأَل���������َف���������اِظ
ه�����ِن ال�����ذِّ ِب�����َق�����ب�����وِل  اأَوىَل  �����ظ�����ُم  وال�����نَّ
����ْم����ِط �����سِ يِف  َم�����ن�����ُظ�����وَم�����ًة  َف�����َه�����اَك�����َه�����ا 
����ل����ْة ���������سِ َف������ل������ي ِب�����������ِه ِرَواَي���������������������ٌة ُم����تَّ
�����������ْه َن����������������اِدَرِة ال����َع���������س����ِر اإِم�������������اِم الأُمَّ
َع���������اِظ���������ِم �����ِة الأَك���������اِب���������ِر الأَ ُخ�����ا������سَ
��������ِة املُ�����ج�����َت�����ِه�����ِدي�����َن ال�������َق�������اَدْه َخ��������اِتَ
�����������وِل وال���������ُف���������ُروِع ِر الأُ������������سُ ����������������رِّ ُمَ
���ْه ُم�������س���َت���ت���ن���ِت���ِج احَل������َق������اِئ������ِق ال���َع���ق���ِل���يَّ
ح�����ام�����ي ِح�����َم�����ى �����س����ري����ع����َة الإ�������س������اِم
ْ�َ��� ����ِح اأح�����ك�����اِم ال����ُف����رو�����سِ وال�������سُّ ُم����و�����سِ

ال����ِع����ب����اِد ُم����ن����ِق����ِذ   ، الأََن���������������اِم  َه����������اِدي 

ل������������ِه املَ������اِج������ِد ُم����ب����َت����ِدًئ����ا ِب����ا�����س����ِم الإِ
�����َب�����ا ُم�������ب�������ارًك�������ا ِف�������ي�������ِه ك�������ث�������ًرا َط�����يِّ
�����ْل�����ِم ِب��������ُن��������وِرِه َج�����ا َم��������ْن ُظ������َل������ُم ال�����ظُّ
��������ِد ُك��������������لِّ اآِم��������������������ٍر وَن��������������اِه ��������يِّ ���������سَ

َذَك������ْر  ك�����ِر  ال�����ذِّ يِف  ح����م����ُن  ال����رَّ َل����ُه����ُم  َم������ْن 
اخَل������َ�ْ يف  ه�����ذا  ����حَّ  �����سَ َق�����د   ، اآخ������ُرُه������ْم 
َب������ُع������َدا ق������د  م������ا  ل�������َك  �������س������اُدن  اأنِّ 
َم��������ِة الأَِم���������������ِن ال����������َع����������امِلِ ال��������َع��������اَّ
�����َع�����اَدْه ِب�����ُرت�����َب�����ِة ال�����ِع�����ْل�����ِم َم��������َع ال�����������سَّ
����ي ������د ب�������ِن َم����كِّ ������مَّ ُم����ف����ِت����ي ال�������������َوَرى ُمَ
����ِت����ْه ِئ����مَّ اأَ َم������َع  ال�����ِف�����رَدو������سِ  �����ِة  َج�����نَّ يِف 
����ِري����َف����ْه �����اِئ�����ًا �����سَ اأَوَدَع�����������َه�����������ا َم�����������سَ
ِم���ث���ُل���َه���ا �����اِة  ال�����������سَّ ِف�����ق�����ِه  يِف  َول����ي���������سَ 
ِب���ِح���ف���ِظ���َه���ا املُ�����ب�����َت�����ِدي  َي������ُق������وُم  ل  َق������د 
�����اِظ ���َت���ع�������سٍ ع���ل���ى احُل�����فَّ ������ُر ُم�������سْ وال������نَّ
الأُْذِن يِف  َم�����وِق�����ًع�����ا  واأح������َل������ى   ، ل������ُه 
بِط �سَ اأَح��َل��ى  الأَح����َك����اِم)116(  َم�����س��ُب��وَط��َة 
���ِق���َل���ْه ���ي���ِخ ال���نَّ اِوي������َن ����سَ ���ِد ال������رَّ ���يِّ َع�����ن ����سَ
����������ْه املُ�����ق�����ت�����ِف�����ي َط�����������َراِئ�����������ِق الأَِئ����������مَّ
ال������َع������امَلِ يِف  َع�����������امِلٍ  ُك��������لِّ  اأُ�������س������َت������اِذ 
َك�����ن�����ِز ال�����ُع�����ُل�����وِم َم������ع������ِدِن الإَِف���������������اَدْه
ِر املَ�������ع�������ُق�������وِل َواملَ���������������س�������ُروِع ُم���������َق���������دِّ
���ْه ���ق���ل���يَّ ق������اِئ������ِق ال���نَّ ُم���������س����َت����خ����ِرِج ال������دَّ
ِم َم���������رج���������ِع ُك�������������لِّ ف������ا�������س������ٍل ع����������اَّ
ْ�َ��� ����سَ َخ������ِر  اإىل  ا  ُط�������رًّ ال��������وَرى  َداِع��������ي 

������اِل وال������ِع������َن������اِد �����َب�����ِه ال�������������سَّ ِم���������ْن ������سُ

]4[ 
ة):                                 (الرجز)  قاَل في أرجوزتِه (الجمانة البهيَّ
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�����داِد �������ِدِه�������ْم م�����ن�����اه�����َج ال�����������سَّ ُم�������ر��������سِ
�����اِف ������سَ َظ�����ِل�����ي�����ٍل  ������لٍّ  �������سِ ذا  زاَل  ل 
َم�����ْه ����ِف ال�����َع�����اَّ ����نِّ ����ي����ِخ����ِه املُ���������سَ َع�������ْن �����سَ
�����َم�����ْه �������َب�������ه�������ا ُم�����ن�����ظَّ َوه�������������َي ك������َم������ا َرتَّ
������������ٌة ِب�������َخ�������ِر وَب��������ع��������َده��������ا َخ������������اِتَ
َم�����ْه ال�������َق�������وُل ِف����ي����َم����ا َح������َك������ِت املُ�����ق�����دِّ
����ل����َواُت ال������َواِج������َب������اُت َق�����اُل�����وا : َف����ال���������سَّ
َم������ع������ُه������وَدٌة َم�����������س�����ُروَط�����ٌة ِب���ال���ِق���ب���َل���ْه
اإِىل ُق�������رَب�������ًة  املُ�����خ�����ت�����اُر  ُي�����وِق�����ُع�����َه�����ا 
����ْه ����َه����ا ال�����َف�����َراِئ�����������سُ ال����َي����وِم����يَّ َوَب����ع���������سُ
�����������سِّ والإِج���������َم���������اِع َواِج���������َب���������ٌة ِب�����ال�����نَّ
َم�������ِن ا�����س����َت����َح����لَّ َت����رَك����َه����ا َف����َق����د َك����َف����ْر
������ي َف�������ْر��������سٌ ع����ل����ى ُم����ك����لِّ����ِف����ي الأََن������ا�������سِ
الإ�������س������اُم ���ِت���ه���ا  ����س���حَّ يف  ������رُط  وال�������������سَّ
وُك������������لُّ َم����������ْن ِب�����ه�����ا ع����ل����ي����ِه ُح����ِك����َم����ا
����َرْع �����سَ ����رَع  ال���������سَّ ال������ذي  اهلِل  َم����ع����ِرَف����َة 
������ب������ّي ال�������ه�������اِدي َة ال������نَّ ُث�����������مَّ ُن����������ُب����������وَّ

����ى  ُث��������مَّ اإَِم��������اَم��������َة الإَِم���������������اِم املُ����رَت���������سَ
���ح���ِق���ي���ِق َوُوْل��������������ِدِه وَم��������ْن ُه������ْم ع���ل���ى ال���تَّ
������اُم �������اُة وال�������������سَّ ع�����ل�����ي�����ِه�����ُم ال���������������سَّ
ًف������ا ِب������ُك������لِّ َم�������ا َج���������������اوؤُوا ِب�����ِه ُم������ع������َرِ
ُم�������ع�������ت�������ِق�������ًدا ذِل����������������َك ع��������ن دل������ي������ِل
ب��ه��ا  الآن  ُب������لِّ������ُغ������وا  ال�������ذي�������َن  ُث����������مَّ 
َف�����اع�����ل�����ْم ِب�������������اأَنَّ َواِح���������������ًدا ُم����َت����ِه����ُد
�������س���َف���ا َوَف�������ر��������سُ َم�������ْن ب����الج����ت����ه����اِد اتَّ
���َف���ْه وُك�������لُّ َم������ْن ل���ي�������َس ِب����َه����اِت����ي����َك ال�������سِّ
��ب��ُط ال�����سَّ َع���ن���ُه  املَ����ن����ُق����وِل  ����رُط يف  وال���������سَّ
ُق���ل���َن���ا َم�������ا  َي�����ع�����َت�����ِق�����ْد  ل  َم���������ْن  واأيُّ 
�����اِة َف�������ُك�������لُّ َم��������ا اأَوَق������������������َع ِم����������ْن ������سَ

َم��������ِة املِ���������ق���������َداِد ال����������َع����������امِلِ ال��������َع��������اَّ
���اِف ����سَ ����ٍل  َف���������سْ َوِوْرِد   ، ال����������َوَرى  ع���ل���ى 
اأَع������������ا الإل��������������ُه ِع��������ن��������َدُه َم�����َق�����اَم�����ْه
َم������ْه ������وٍل َق����ب����َل����ه����ا ُم������َق������دِّ ع����ل����ى ُف�������������سُ
���ِر ����سَ ُك������لَّ   – اهلُل  َوَق���������اَك   – ���َم���ْع  ف���ا����سْ
�����ك�����اِت املُ����ت����ق����ن����اِت املُ����ح����َك����َم����ْه ِم�������َن ال�����نِّ
�������َه�������ا اأَف��������َع��������اُل ������َم������ْت ِب�������اأَنَّ َق��������د ُر�������سِ
وِب�������ال�������ِق�������َي�������اِم مِلُ��������������������َزاِح ال�����ِع�����لَّ�����ْه
َب������������اِرِئ������������ِه ِلأَم������������������������ِرِه ُم������َت������ِث������ا
����ْه َوه���������َي ع���ل���ى ال������َق������َواِع������ِد احُل����ْك����ِم����يَّ
ِن��������������َزاِع ِم�����������ْن  ذِل��������������َك  يف  ول������ي�������������سَ 
ا����س���َت���َه���ْر َق�������ِد  َث�����َواِب�����َه�����ا  يِف  ����ق����ُل  وال����نَّ

����َف����ا�����سِ وال����نِّ احَل����ي���������سِ  َذواِت  َغ��������ِر 
ك�������اُم وُه�������ن�������ا   ، ال����������ُوج����������وِب  يف  ل 
َم�����ا ُي�����ق�����دِّ اأَْن  َع�����ل�����ي�����ِه  َف����������َواِج����������ٌب 
������حَّ ع����ل����ي����ِه وام������َت������َن������ْع وُك������لَّ������م������ا �������سَ
���������ٍد ُخ�������ا��������س�������ِة ال�������ِع�������َب�������اِد ُم���������مَّ
���ا ال���َق�������سَ ف���������س����ِل  يف  ال�������ع�������ادِل  ع�����ل�����يٍّ 
ي����ِق ����دِّ �����َف ال���������سِّ ����ْه����ِب ُي�����و������سُ ُة �����سُ ِع����������دَّ
�������اُم �����ي�����اُء وال�������ظَّ م������ا اخ�����ت�����ل�����َف ال�����������سِّ
ًق������ا ِب����ق����ل����ِب����ِه ������دِّ ِب������ُن������ط������ِق������ِه ُم�������������سَ
����������وِل َرِت الأُ�����������سُ ك�����م�����ث�����ِل م�������ا ُق�������������������رِّ
َي�����س��َت��ِب��َه��ا اأَْن  ِخ����ف����َت  اإِْن   ، ���ن���َف���اِن  ����سِ
وَواِح��������������������������ًدا ِل������������َغ������������ِرِه ُم������ق������لِّ������ُد
������ِة ِف����ي����َم����ا ُك����لِّ����َف����ا الأَْخ��������������ُذ ِب������احُل������جَّ
����ُه ت���ق���ل���ي���ِد اأَْه�����������ِل املَ����ع����ِرَف����ْه َف����َف����ر�����سُ
����ْرُط ال���������سَّ وِن�����ع�����َم   ، َع����������ْدًل  َوَك�������وُن�������ُه 
�����ل�����َن�����ا اأ������سَّ ال�����������ذي  ع�����ل�����ى  ب������َن������ى  ول 
احَل������������الِت ������اِئ������ِر  �������سَ يِف  َب�������اِط�������َل�������ٌة 
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 ْ�َ������ ������ل������َواُت َواِج���������َب���������اٌت َو�������سُ وال�������������سَّ
َت�����ِزي�����ُد ل  ����ب����َع����ِة  ال���������سَّ ع����ل����ى  َوه����������َي 
وُم��������ل��������َت��������َزْم  ، واآَي�������������������ٌة  ���������ٌت  وم���������يِّ
������ل������واِت ُع����ل����َق����ْه وَم����������ا ل��������ُه ِب������ال�������������سَّ
اَه�����ا �����وَّ َوه��������������ِذِه ِل�����ل�����َف�����ْر������سِ َق�������د ������سَ
َذَك�����������َرْه ����ٍل  َف���������سْ ِل  اأَوَّ يِف  ال������َق������وُل 
َم���������اِت ُم�����������س�����َت�����ِم�����ٌل ع�����ل�����ى املُ���������َق���������دِّ
��������وَرٌة ِب��������َه��������ذِه ال�������ِع�������َب�������اَرْه َم�����������������سُ
����اُة �����ُم م�����ا اأُب�����ي�����َح�����ِت ال���������سَّ وه�������َي ا������سْ
������ُم ُت������َق�������������سَّ ث��������اث��������ٍة  اإىل  وه�����������ي 
����ُر �����وِء َع���������سْ واملُ��������وِج��������َب��������اُت ل�����ل�����ُو������سُ
َذا اإِ ي�������ُح  َوال�������رِّ َوال������َغ������اِئ������ُط  ال������َب������وُل 
���م���َع���ا �����ًرا و����سَ ����ى َب�����������سَ ��������وُم غ����طَّ وال��������نَّ
�����ا ������ى اأَي�����������سَ وك�����لَّ�����م�����ا ِل�����ل�����َع�����ق�����ِل َغ������طَّ
���ا ���َف�������سَ َم ال��������ذي ت���������راُه ال���نُّ ُث��������مَّ ال�����������دَّ
����كُّ ِف����ي����ِه َم�������ْع َي�����ِق�����ِن احَل��������َدِث وال���������سَّ
ِك���َل���ي���ِه���َم���ا ِم�������ْن  ح�����ِق  ال�����اَّ يِف  ����كُّ  وال���������سَّ
����ُه اجَل�����ن�����اَب�����ْه ُث���������مَّ ال���������ذي َت����ن����ُق���������سُ
ج����َم����اَع����ا ����ُل ِب����َه����ا اإِ َب�������ْل َي�����ِج�����ُب ال����ُغ���������سْ
َق����ِل����ي����َل����ْه ����ٍة  ا�����س����ِت����َح����ا�����سَ َدَم  اإلَّ 
�����ِم �����َي�����مُّ ال�����تَّ َف������ُم������وج������ُب  ذا  وب������ع������َد 
�������َرُع ع������ن������َد ال�������َع�������ذِر ���������������ا ُي���������������سْ واإنَّ
�������ْب َتِ ق�����د  ُب�����َن�����ي  ي�����ا  �������اُث  ال�������ثَّ وذي 
َغ�����������ِرْه ع�������ن  ام�������������روؤ  ي����ح����ت����م����ل  اأو 
�����اُة �������اَث�������ِة ال�����������سَّ َوَغ�����������اَي�����������ُة ال�������ثَّ
ِم �����ِج�����ِد املُ�������َح�������رَّ ُث��������مَّ َط�������������َواُف املَ�����������سْ
وق���������د ي�������ك�������وُن غ��������اَي��������ُة ال���������ُوُج���������وِب
املُ����ح����َت����ِل����ِم اجَل������َن������اَب������ِة  ِذي  ُدُخ������������وَل 
ال�����َك�����ِرمَي�����ْه �����اِج�����ِد  املَ�����������سَ يف  وال�����لَّ�����ب�����َث 

َف���اع���َل���َم���ْن ال������َواِج������َب������اِت  يِف  وَب���ح���ُث���ن���ا 
وِع�����ي�����ُد  ، وُج������م������َع������ٌة   ، �������ٌة  َي�������وِم�������يَّ
ان���َح���َت���ْم ال�����َع�����دُّ  َوِب���������ِه   ، َط����������َواٌف  ُث�������مَّ 
َم�������َر��������سٌ ون�����ف�����ٌل ِع�����ن�����َد ُك��������لِّ ِف�����رَق�����ْه
اَه�����ا �����وَّ ������سِ ������ال������ٍة  ِر�������سَ يِف  ������ف������ُل  وال������نَّ
َرْه رُه َوح������������������رَّ َوه�������������َو ك������َم������ا َق������������������رَّ
���َي���اِت���ي �����رُح�����ُه ����سَ َوه���������َي ع���ل���ى َم������ا ������سَ
ال������ط������ه������اَرْه ل����������ه����������ا  اأَوَّ ������ٍة  ������نَّ �������سُ يف 
������ق������اُت ال������ثِّ ف������ه������ا  ع������رَّ ك����������ذا   ، ب����������ِه 
���َي���ُم���ُم وال���تَّ  ، ���ُل  ال���ُغ�������سُ  ، ����وُء  ال����ُو�����سُ ه����نَّ 
َع�����ْم�����ُرو َي�������ا  دون����ك����ه����ا   ، واح����������ٍد  َم��������ْع 
َن����َف����َذا اع�����ِت�����َي�����اٍد  ِذي  ِم�������ْن  َواِح�������ُده�������ا 
��رَع��ا َف��������اْرَع ال�����سَّ ���ق���ِدي���ِر ،  ول����و ع��ل��ى ال���تَّ
���ا ���ًة وَح���ي�������سَ ����������ْق ِب�������ِه ا����س���ِت���َح���ا����سَ واحْلِ
����ا ���������سَ وَم���������������سَّ َم������ي������َت الآدم����������������يِّ جَنِ
َت�����ل�����َب�����ِث َول  احِل��������ف��������َظ  َف�����������َب�����������اِدِر 
َم��������َع ال�����َي�����ِق�����ِن ِب��������ُوُق��������وِع اث���َن���ي���ِه���َم���ا
اإِي�������َج�������اَب�������ْه ����ي  َت����ق����َت���������سِ ل  ����ه����ا  ل����ك����نَّ
ن������زاَع������ا ل  ���������اِث  ال���������ثَّ َم��������ا  وب��������ال��������دِّ
���ي���َل���ْه َت���ف�������سِ َف�����ُخ�����ْذ   ، وامل����������وِت  وامل�����������سِّ 
�����َه�����اَرَت�����ِن َف����اع����َل����ِم َم������ا اأَوَج�������������َب ال�����طَّ
ف����ْل����َي����ْدِر  ، ِب�������ذا  َي���������ْدِر  َي�����ُك�����ْن  مْل  َم�������ْن 
���ْب ُت�������سِ ف���اح���ُك���ْم  ِب�����س��ب��ه��ِه  اأو  ����ذِر  ب����ال����نَّ
ل������ع������لَّ������ُه ي��������ن��������اُل ب�����ع�����������سَ َخ�������������ِرْه
ق�������د َن�������َط�������َق�������ْت ِب��������ذل��������َك الآي�������������اُت
ِم َوَم���������������سُّ َخ��������طِّ املُ���������س����َح����ِف املُ������ك������رَّ
امل����ك����ت����وِب �����ِم  �����َي�����مُّ وال�����تَّ ال����ُغ���������س����ِل  يف 
����ب����ه����ِه ل����ل����َم���������س����ِج����َدي����ِن َف����اع����َل����ِم َو�����سِ
َوه���������ك���������َذا ِق���������������������َراَءَة ال�������َع�������ِزمَي�������ْه
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وال����ُغ���������س����ُل ي���خ���ت�������سُّ ِب���������س����وِم اجُل����ُن����ِب
����ُم ����َي����مُّ ����ي����ِخ ُه�����َن�����ا ال����تَّ َوَم��������ذَه��������ُب ال���������سَّ
����ِم ����َي����مُّ َوَق�����������د َي�������ُك�������وُن َغ�������اَي�������ُة ال����تَّ
�����وِل ������سُ ال�����رَّ اأَِو  اهلِل  َم���������س����ِج����ِد  ِم��������ْن 
ال�����َب�����َي�����اِن يِف  ������وِء  ال������ُو�������سُ َوَواِج����������������ُب 
������ُة املُ�������َق�������اِرَن�������ْه ������يَّ ُل�����������َه�����������ا َف������ال������نِّ اأَوَّ
����ُد ال�����س����ِت����ب����اَح����ْه ������������ا ِه��������ْي َق���������سْ واإِنَّ
هلِل ًب�����������ا  َت�����������َق�����������رُّ َوك�����������وُن�����������َه�����������ا 
ف�����ِع �����ُد ال�����رَّ وج����������اَز ل����ل����ُم����خ����ت����اِر َق�����������سْ
ي���ن���ق���ِط���ْع ل  َح��������َدُث��������ُه  ال���������ذي  ������������ا  اأَمَّ
����ُل ال����َوج����ِه ������اِن َغ���������سْ وال������واج������ُب ال������ثَّ
َق�����ْن ���ع���ِر وُم���ن���َت���َه���ى ال�����ذَّ ���ِة ال�������سَّ ِب���ُق�������سَّ
وم������ا َح��������َوى الإب������ه������اِم ُث�������مَّ ال���و����س���َط���ى
ُح����ك����َم����ا اأو  ح����ق����ي����ق����ًة  ك������اُه������م������ا 
اإىل املَ��������������اُء  ������ُل  َي�������������سِ ل  وُك������لَّ������م������ا 
����ا َخ����فَّ اإِْن  َت�����ِل�����ي�����ُل�����ُه  َف����������َواِج����������ٌب 
والب��������ت��������داَء ِب��������الأََع��������ايل اأَوَج�������ُب�������وا
���ِل ال���َف�������سْ َذا  َي������ا  ال����ث����ال����ُث  ال������واج������ُب 
َم��������ْع ِم�����رَف�����َق�����ي�����ِه ِب����ِه����َم����ا اب���������ِت���������َداوؤُْه
املَ�������َواِن�������ِع يِف  ����خ����ِل����ي����ُل  ال����تَّ واأُوِج���������������َب 
ب���ال���ُي���م���َن���ى ُي�����ب�����َت�����َدا  اأَْن  وَواِج��������������ُب 

ا������سِ ���ع���ِر ال�����رَّ ����ُح ِم�������ْن َم������ْق������َدِم ����سَ املَ���������سْ
َب����َل����ِل����ْه ِم��������ْن  َب�����َق�����ى  ��������ا  ِبَ ِج������ل������ِدِه  اأَو 
ال�������َواِج�������ُب اخَل�����اِم�����������سُ ِف���ي���َم���ا َذَك���������َرْه
واِق������ي ِم�������ْن اأروؤُ���������������سِ الأ������س�����اب�����ِع ال������رَّ
�����ِم ِف�����ي�����ِه ب���ال���َب���َل���ْل ُم�����َت�����ِزًئ�����ا ب�����ال������سْ
����ُع����وِر ال����َوج����ِه َوَج����������اَز الْخ���������ُذ ِم�����ن �����سُ
ُح��ِظ��ْر َق���د  ���يٌء  ����سَ ���ِح  املَ�������سْ ذا  ��ْك�����ُس يف  وال��نَّ
���اِب���َع���ْه ����اِد�����سَ ال����ُف����ُرو�����سِ ����سَ واحِل��������ْق �����سَ

���ِب ُت�������سِ ف����اح����ُك����ْم  ِم  ال����������دَّ َذواِت  ُث�������مَّ 
اأَع����ل����ُم ���ِل ، َوه�������َو  ِع����ن����َد ام����ِت����َن����اِع ال���ُغ�������سْ

ِم  ال������دَّ ذات  اأَو  اأَج������َن������َب  َم�����ن  ُخ����������ُروَج 
املَ�����ن�����ُق�����وِل ��������اِدِق  ���������سَ يِف  اأََت������������ى  ك����َم����ا 
واث�����َن�����اِن  ، ����َق����َه����ا  َح����قَّ ك����َم����ا   ، ����ٌر  َع���������سْ
ُم���ب���اِي���َن���ْه ل  ال�����َوج�����ِه  ����ِل  َغ���������سْ ِل�����َب�����دِء 
َم�������َع ال�������ُوُج�������وِب ف����اف����َه����ِم ا����س���ط���اَح���ْه
����ن����اِه����ي ال����تَّ اإىل  احُل�������ْك�������ِم  َداِئ���������َم���������َة 
واجَل������ْم������ِع ب�����ْل ِق����ي����َل ِب����َف����ْر�����سِ اجَل����ْم����ِع
ُم���َت���ِن���ْع م���ن���ُه  ب����ل واجَل�����م�����ُع   ، ف����ُع  ف����ال����رَّ  
ال���ِف���ق���ِه اأَْه������������ُل  ������وِل  ال������طُّ يِف  ُه  وَح������������دَّ
ال���ِف���َط���ْن َربَّ  َي�����ا   ، ���ق���دي���ِر  ال���تَّ ع���ل���ى  ول�����و 
بَطا �سَ ُوِع���ي���َت  م��ا  َف��ا���س��ب��ْط   ، ال���َع���ْر����سِ  يف 
ِع���ل���َم���ا( ِزدن  )ربِّ  ي����ا  وُق�������ْل   ، ف���اف���َه���ْم 
�������لَّ�������ا َتَ اإِذا  اإِلَّ  َت�������ت�������ُه  َم���������ا 
اخُل���ْل���َف���ا وان�������ِف   ، ال���ك���ث���ي���َف  ���ع���َر  ال�������سَّ ل 
َي����ِج����ُب ل  ال����لُّ����َح����ى  َف����ا�����س����ِل  �����ُل  وَغ�����������سْ
�����ف�����اِق ال����ُك����لِّ �����ُل ال������َي������َدي������ِن ب�����اتِّ َغ�����������سْ
ْه �������اِب�������ِع ان������ِت������َه������اوؤُ واأَروؤُ�������������������سُ الأَ��������سَ
������اِب������ِع الأَ�������سَ يِف  واخَل�����������اِت  ���ع���ِر  ك���ال�������سَّ
امل���ع���َن���ى ذا  يف  اب�������ُع  ال�������رَّ وال��������َواِج��������ُب 
ال���ِت���َب���ا����ِس)117( ِب���ا  ُح��ك��ًم��ا  اأَو  َت��ِق��ي��ًق��ا 
اأ����س���ف���ِل���ْه ِم�������ْن  ول������و   ، ِب����اإِ�����س����ب����ٍع  ول�������ْو 
����َرْه ج����َل����ِن َف���������وَق ال����َب���������سَ �����ُح ل����ل����رِّ املَ�����������سْ
����اِق ���������س����ل املَ�����������س�����ِح ِب������اأَ�������س������ِل ال���������سَّ ُم����تَّ
���ِح َب����َط����ْل ����ى ل������ِو ا�����س����ت����اَن����َف ل���ل���َم�������سْ ح����تَّ
َم ال���ُي���م���َن���ى اح�����ِت�����َي�����اُط ال���ِف���ق���ِه َوَق������������دَّ
ِت����ي����ُب ِم���ث���ل���َم���ا ُذِك������ْر ����اد�����سُ ال����رَّ وال���������سَّ
املُ����ت����اَب����َع����ْه اأَي   ، املُ����������������َوالُة  َوه����������َو 

ق
ق
ح
م
ال
ُ

ِّ
118



���َب���َق���ا ����سَ َق������د  َم������ا  َي������ِج������فُّ  ِب����َح����ي����ُث ل 
ُم�����ن�����اَك�����َرْه ل  �����ام�����ُن  ال�����ثَّ وال��������واج��������ُب 
َرُج��������ْل ي�����ا  َت�����������َوىلَّ  ف����ل����و   ، ����ِه  ِب����َن����ف���������سِ
����ُع ك��������وُن املَ��������اِء ����ا�����سِ َوال���������َواِج���������ُب ال����تَّ
�����وِء ط�����اِه�����َرْه وك��������وُن اأع���������س����اِء ال�����ُو������سُ
ُم�����ب�����اَح�����ا م������������������اوؤُُه  َك�������������وُن  وذاَك 
���ِر وال�������واج�������ُب احل�����������اِدي ب����ع����َد ال���َع�������سْ
����ط����ِح املَ�������اِء ف���ل���ي�������َس ُي�����ج�����َزى َم�����������سُّ �����سَ
��ْر ����اِن َع�����سَ واع����ل����ْم ب�������اأَنَّ ال����واج����َب ال����ثَّ
����َب����ا ُغ���������سِ َم�������ك�������اٍن  يف  ������ا  َت������َو�������سَّ ف����ل����و 
���ْل َح�������سَ َم����َت����ى  ث�����َن�����اِئ�����ِه  اأَ ����كُّ يف  وال���������سَّ
���ِل َواع������ل������ْم َب�����������اأَنَّ َواِج��������َب��������اِت ال���ُغ�������سْ
����ْه ����يَّ ال����نِّ ف����ي����ِه  ُل  الأَوَّ ف�����ال�����واج�����ُب 

ا��������سِ ُم������ق������ارًن������ا ِب�����ه�����ا ِل����َب����ع���������سِ ال�������رَّ
�����ْد ������اِئ������ِر اجَل�����������سَ ف�����اق�����ران�����ه�����ا ِب�������������سَ
�����ِة ِف�����ي�����ِه ِم���ث���َل���َم���ا �����يَّ ���������وَرُة ال�����نِّ َو����������سُ
����ا �������وَء َث����مَّ �����ُه َي�������ن�������ِوي ال�������ُو��������سُ ل�����ك�����نَّ

ا������سِ ����ُل ال�����رَّ �����اِن َغ���������سْ وال�������َواِج�������ُب ال�����ثَّ
ُم����ف����َت����ِق����ُدا مِلَ�������ا ِم�������ْن اأُُذَن��������ي��������ِه َظ����َه����ْر
����ع����ِي����ِن وال���������واج���������ُب ال������ث������ال������ُث ب����ال����تَّ
����ِر ����ُل الأي���������سَ اب������ُع َغ���������سْ وال������واج������ُب ال������رَّ
ِب���ا����س���ِت���ب�������س���اِر َع�����وَرَت�����ي�����ِه  ����ِل  َغ���������سْ يِف 
ِل����ي����ِل وال��������واج��������ُب اخَل������اِم�������������سُ ِب����ال����دَّ
ُي��ب��ِط��َل��ْه ل  اأَْن  ���اِد����سُ  ال�������سَّ َوال������َواِج������ُب 
اإِن�������َك�������اَرا ل  ����اِب����ُع  ال���������سَّ َوال���������َواِج���������ُب 
���َب���ْط ت����ي����ُب م���ث���ل���َم���ا ����سَ �����ام�����ُن ال����رَّ وال�����ثَّ
����ُت����ْه �����ا������س�����ُع م����اه����يَّ وال���������واج���������ُب ال�����تَّ
املَ��������َح��������لِّ ط��������اه��������َر  ي��������ك��������وَن  واأْن 
���ْر وال�����واج�����ُب امل�����ع�����دوِد ب�����احَل�����اِدي َع�������سَ

���ف���َق���ا اتَّ َم������ا  اإَِذا  ال������ُع������ذِر  َم��������َع  اإِلَّ 
����َرْه ����ق����ُل ِب�������ِه املُ����ب����ا�����سَ ك����َم����ا اأََت����������ى ال����نَّ
َب���َط���ْل  – ُع������ذَر  ول   – ال����َغ����ُر  �����وَءُه  و������سُ
�������ًرا ُط��������ه��������ًرا ِب���������ا ِم��������������َراِء ُم�������ط�������هِّ
����َرْه ���������ْق ِب���ت���ا����س���ِع ال����ُف����ُرو�����سِ َع����ا�����سِ واحْلِ
����َج����اَح����ا �����رَح َت��������َر ال����نَّ �����ِب�����ِع ال�����������سَّ َف�����اتَّ
َي����ج����ِري ِب����َح����ي����ُث  املَ����������اُء  ����َع  ُي����و�����سَ اأْن 
واإج����������َزاِء ُق�����د  ����ِح  املَ���������سْ َويِف   ، ����ًا  َغ���������سْ
������ِع ِم����ث����ل����َم����ا َذَك���������ْر اإب�������اح�������ُة املَ������و�������سِ
َوَج�����َب�����ا ����ا  ع����مَّ ُي�����ج�����ِز  مْل  ِع����ل����ِم����ِه  َم�������ْع 
����ْل ���������سَ اتَّ َب�����ع�����ُد  ِب�������ِه  َوَم���������ا   ، ُي�����ِع�����ي�����ُدُه 
��ِل ال��َف�����سْ َذا  َي����ا  اأَ   ، ���ٍر  َع�������سْ َم�����ْع  اث����ن����اِن 
�����ْه �����ِويَّ �������وِء ِب�����ال�����������سَّ ������ِة ال�������ُو��������سُ َك������ِن������يَّ

الرت��������ا���������سِ يف  ��������������ا  اأمَّ ��������ًب��������ا  ُم��������َرتِّ
َن����َف����ْد َح����ي����ُث  اإِىل  احُل������ْك������ِم  َداِئ�������َم�������َة 
م����ا َت����َق����دَّ َق�������د  ������وِء  ال������ُو�������سُ ������ِة  ِن������يَّ يف 
����ِل َي������ن������ِوي َح���ت���َم���ا وه�����اُه�����ن�����ا ِل����ل����ُغ���������سْ
���ي ِق���ي���ا����سِ ������ِب������ْع  واتَّ َف����اف����َه����ْم   ، واجِل�����ي�����ِد 
���َع���ْر وَواج������������ٌب َت����خ����ِل����ي����ُل َم������اِن������ِع ال�������سَّ
����ِل اجل�����ان�����ِب ال���ي���م���ِن ِم�������ْن َب�����ع�����ِد َغ���������سْ
ِ َت�����َخ�����رُّ ُذو  وُه���������َو   ، ج����ان����َب����ي����ِه  ِم��������ْن 

����اِر ال����ي���������سَ َم��������َع  اأَو   ، ال�����َي�����ِم�����ِن  َم��������َع 
���خ���ِل���ي���ِل ال���تَّ اإِىل  اح�����َت�����اَج  َم�����ا  َت���خ���ِل���ي���ُل 
ِب����������َح����������َدٍث اأَث���������َن���������اِئ���������ِه َت�����َخ�����لَّ�����ل�����ْه
����ِه اخ������ِت������َي������اَرا اإِي�������َق�������اُع�������ُه ِب����َن����ف���������سِ
ْط َف�����ُت�����������س�����َرَ ُه�����ن�����ا  ُم����������������والَة  ول 
��������ُت��������ْه ط��������ه��������ارُة امل��������������اِء وُط��������ُه��������وِريَّ
�����ُف احِل�����لِّ ����ُر َو������سْ وال�������َواِج�������ُب ال����َع����ا�����سِ
ال����َق����َدْر ����وِء يف  ال����ُو�����سُ م���ث���َل  اإج������������راوؤُُه 

ق
ق
ح
م
ال ُ

ِّ
119



واآخ������������ُر ال������ُف������رو�������سِ َي�������ا اإِخ��������������َوان
ع��ل��ى َوْه����������َو  ف������َع������اِل������ِه  اأَ يف  ����ك����ُل  وال���������سَّ
�����ِم �����َي�����مُّ ال�����تَّ َف����������َواِج����������ُب  ذا  وَب�������ع�������َد 

������ُة َخ����������ُر َف�����ر������سِ ُل����������ه����������ا ال������ِن������يَّ اأَوَّ
ِب����اجَل����ب����َه����ْه َم�������ق�������ُروَن�������ًة  ك�����وُن�����َه�����ا  ل 
�������ُد م������ا ي������ك������وُن م�����ن�����ُه َب��������َدل َوَق���������������سْ
َي�����ن�����ِوي ِب�������ِه ا�����س����ِت����َب����اَح����َة ال�����ِع�����َب�����اَدْه
ف�����ِع ول�����ي�����������سَ ف������ي������ِه َم���������دَخ���������ٌل ل�����ل�����رَّ
�����رُب ف�������وَق الأَر�������������سِ ل��ل��ُم��خ��ت��اِر وال�����������سَّ
���ُح اجَل���ب���َه���ْه ����اِل����ُث َم�������سْ وال�������َواِج�������ُب ال����ثَّ
ُح����ك����َم����ا اأو  ح����ق����ي����ق����ًة  ك������ون������ِه  ِم����������ْن 
���ْه���ِر ����ُح ال���ظَّ اب������ُع َم���������سْ وال������واج������ُب ال������رَّ
����ت����اُب����ِع ن������ِد ع����ل����ى ال����تَّ َي��������ب��������َداأُ ِب������ال������زَّ
���ُح ال���ُي�������س���َرى وال�����واج�����ُب اخل���ام�������سُ َم�������سْ
����اد�����سُ َن���������ْزُع احل���ائ���ِل وال������واج������ُب ال���������سَّ
���َل���ْف ت����ي����ُب م���ث���ل���َم���ا ����سَ ����اب����ُع ال����رَّ وال���������سَّ
ُه����َن����ا ����������ه����������ا  َواإِنَّ  ، املُ�������������������َوالُة  ُه����������َو 
���ِل ال���َف�������سْ ذا  َي�����ا  ���ُع  ���ا����سِ ال���تَّ َوال�������َواِج�������ُب 
ِب جُن�������ِزُئ احَل���َج���ْر ْ َوَم�������ْع ُوُج��������وِد ال��������رُّ
ِب ������يٍء ِم��������ْن ُغ������ب������اِر ال��������رُّ ُع������ُل������وُق �������سَ
��ْر ���ُر َواحَل���������ادي َع�����سَ َوال������َواِج������ُب ال���َع���ا����سِ
وال��������واج��������ُب الأخ������������ُر ف���ي���م���ا َج����َم����َع����ا
َوَب������ط������ِن ُك�������لٍّ َف��������وَق َظ�����ْه�����ِر الأُخ����������َرى
ك�����املُ�����ب�����ِدِل اأث������ن������اِئ������ِه  يف  ����ك����ُل  وال���������سَّ
��������َن امل������������رُء م������ن ا�����س����ت����ع����م����اِل����ِه ��������كَّ َتَ
ب�����َدل ال������ُو�������س������وِء  َع��������ِن  َي������ُك������ْن  واإْن 
َج����َن����اَب����ْه ع�����ن  ذاَك  َي������ُك������ْن  اإْن  ب������ْل 
�����اِئ�����ِر الأغ�����������س�����اِل وَغ�������ُره�������ا ِم��������ْن ������سَ
الأَم��������������َواِت ����ِل  ُغ���������سُ ع�����ن  ال��������ذي  اإِلَّ 

املَ�������ك�������اِن اإَب������������اَح������������ُة  َرَوى  ك�����م�����ا 
�����وِء َق�������د َخ����ا َح�����ال�����ِت�����ِه َف�����ك�����ال�����ُو������سُ
َف���اع���ل���ِم  ، وَع���������س����ٍر  اث�����ن�����اِن  ال�����ع�����دِد  يف 

�����رِب الأَر������������سِ ُم������َق������اِرًن������ا ِب�����َه�����ا ِل�����������سَ
���ب���َه���ْه َداِئ���������َم���������َة احُل������ك������ِم ِب������َغ������ِر ����سُ
َم���ث���ا ��������وٍء  ُو���������سُ اأو  ����ٍل  َك����َغ���������سْ ف���ي���ه���ا 
ك�����م�����ث�����ِل م�������ا َم������������َر ِب���������ا ِزَي������������������اَدْه
���رِع �����ان ِب����ُح����ك����ِم ال�������سَّ وال������واج������ُب ال�����ثَّ
الأَع����������������َذاِر َذِوي  ل  ِب������راَح������َت������ي������ِه 
َم���ع���َه���ْه وَع������َرف������َت   ، ال���َق�������س���ا����سِ  ِم�������َن 
واأ������س�����ف�����ل الأن�����������ِف ان������َت������َه������اُه َح���ت���َم���ا
������ِه ال����ُي����م����َن����ى ِب������َغ������ِر ُن����ْك����ِر ِم��������ْن َك������فِّ
�������اِب�������ِع َوَي�����ن�����َت�����ِه�����ي ِب���������اآِخ���������ِر الأَ��������سَ
������َرا َك������������َذاَك َف�����اف�����َه�����ْم ن����ظ����َم����ُه وال������نَّ
الأََن����������اِم����������ِل يِف  َي��������ُك��������وُن  ��������������اٍت  خِلَ
ِن���ع���َم اخَل���َل���ْف َوَث�����اِم�����ُن ال����ُف����ُرو�����سِ ، َي����ا 
َع���َن���ى ، ف���اف���َه���ْم م����ا  َت����َت����اب����ُع الأَف������ع������اِل 
اِب واملَ���������َح���������لِّ َ َط�����������ه�����������اَرُة ال����������������������رُّ
����رًط����ا ف����ي����ِه م���ث���َل���َم���ا َذَك�������ْر ول����ي���������سَ �����سُ
���رِب ���ف�������سُ َب���ع���َد ال�������سَّ ب����ِل ا����س���ُت���ِح���بَّ ال���نَّ
ِب ل������ُه واملُ���������س����َت����َق����ْر اإَِب��������اَح��������ُة ال�����������رُّ
�����ِن ب�����ال�����َوج�����ِه َم���َع���ا اإم��������������راُرَك ال�����َك�����فَّ
ا ���ب ُط�����رَّ ����وِح َح�������سْ ُم�������س���َت���وِع���َب املَ����م���������سُ
املُ�������س���ت���ب���دِل َن������َواِق�������������سِ  ع����ل����ى  َوَزْد 
َم���ق���اِل���ِه ���ى  ُم���ق���َت�������سَ َف����اف����َه����ْم   ، ل���ل���م���اِء 
َف����ا ل  اأو  واح��������������دٌة  ������رَب������ٌة  َف�������������سَ
َج�����واَب�����ْه ف����اح����َت����ِف����ْظ   ، ����رَب����ت����اِن  َف���������سَ
������ت������ايل �������م�������اِن واِج��������ب��������ا ال������تَّ َت�������َي�������مُّ
������اِت ��������ه��������ا ث������������اُث م������ف������رو�������سَ َف��������اإِنَّ
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َرا ُي�������َك�������رَّ اأْن  ب������ال������واج������ِب  ول�����ي�����������سَ 
����َق����ا ����يَّ وي����ن����ب����ِغ����ي اإِي��������َق��������اُع��������ُه ُم���������سَ
م����������اِت وه��������������������ِذِه ث��������������اِن املُ����������َق����������دِّ

ي���������س����م����ُل����ه����ا اإِزال�������������������ُة الأَجن���������ا����������سِ
ف���ُق���ْل: ���اِت  ���ج���ا����سَ ال���نَّ ���َر  َح�������سْ ُت������ِرْد  َواإِْن 
���ْف�������ِس ال���نَّ ِذي  ِم������ْن  وال����غ����ائ����ُط  ال�����ب�����وُل 
ُم ِم������ن������ُه َواملَ���������ِن���������يُّ ُم���ط���ل���َق���ا وال���������������دَّ
����ي����ِل ����غ���������سِ �����������ُه َي�����ط�����ه�����ُر ب����ال����تَّ َف�����������اإِنَّ
وال����ك����ل����ُب واخِل�����ن�����زي�����ُر ُث��������مَّ ال���ك���اف���ُر

واملُ���������������س�������ِك�������راُت ُك�����لُّ�����ه�����ا اأجن�������ا��������سُ
وه����������������ذِه َواج�����������ب�����������ُة الإَِزال������������������������ْه
ال�����س����ت����ن����ج����اِء يف  ي����ك����ف����ي  ���������������ا  وُربَّ
ا َت�����َع�����دَّ َي�����ُك�����ْن  مْل  ْن  اإِ َغ������اِئ������ٍط  ِم�������ْن 
واملُ��������َت��������َخ��������لِّ��������ي َواِج��������������������ٌب ع����ل����ي����ِه
ُم�����ن�����َح�����ِرَف�����ا ِب�����ِه�����م�����ا  ي������ك������وَن  واأَْن 

���م�������سُ والأر�������������سُ وال������َن������اُر م����ًع����ا وال�������سَّ
�����يُء ب����ال�����س����ِت����َح����اَل����ْه وي����ط����ه����ُر ال�����������سَّ
احَل�����ي�����واِن يف  ال���غ���ي���ب���ُة  ل  ����ق���������سُ  وال����نَّ
ِب����������اأَْن َت����������ُزوَل ال����َع����ُن َع����ن����ُه َوالأََث�����������ْر
ال�����ك�����ِث�����ِر يِف  ��������َر  ُط��������هِّ اإِذا  اإِلَّ 
اأَوَج�����ُب�����وا  ���ي���ِع  ����سِ ال���رَّ َب�������وِل  ����َوى  �����سِ ويف 
ُج�����ن�����اِح ِب�������ا  الأَم�����������������واِت  �����ِل  ُغ�����������سْ يف 
���ْه ال���ك���ي���ف���يَّ يف  اأَج������َن������َب  َم�������ْن  ����ِل  َك����ُغ���������سْ
����ث����ِل����ي����ُث ِب������ال������َق������َراِح واأُوِج�����������������َب ال����تَّ
���ا ���ث���ل���ي���َث ِف���ي���َم���ا ُغ�������سِ واأَوَج��������ُب��������وا ال���تَّ
����ب����ُع ل���ل���خ���ن���زي���ِر ُث��������مَّ اخَل�����ْم�����ِر وال���������سَّ
���َل���ُه �����يٍء ق�����د َف����َر�����س����ن����ا َغ�������سْ وُك���������لُّ ������سَ
َي����رَق����ى ُك�������لِّ م�����ا ل  ُع�����ِف�����ي ع������ْن  َوَق���������د 
�����َع�����ًة ِم��������ْن ِدرَه����������ِم َوَع�����������ْن اأََق�������������لِّ ������سَ

َرا َق���������رَّ م�����ا  �����ِب�����ْع  ف�����اتَّ  ، َف������ْر�������سٍ  ِل�����ُك�����لِّ 
���َق���ا ِب���������ذاَك اأَف�����َت�����ى ُك������لُّ َم������ْن َق������ْد َح���قَّ
اأَب������َي������اِت يف  ل���ل���ِح���ف���ِظ  ُن�����ِظ�����َم�����ْت  َق��������ْد 

ع�����ن َب������������َدِن الأن�������������س������اِن وال�����لِّ�����َب�����ا������سِ
َرُج�������ْل ي�����ا  ُه������ِدي������َت   ، ����ٌر  َع���������سْ ����ه����ا  ب����اأنَّ

الإن���������سِ ع����ن����َد  ُي������وؤَك������ُل  َي�����ُك�����ْن  مْل  اإْن 
���َق���ا املُ���َح���قِّ  – املُ���������س����ِل����ُم  ل   – َوَم�����ي�����ُت�����ُه 
ل����ي����ِل ب����ال����دَّ ذاَك  ع�����ن�����ِدي  �����حَّ  ������سَ ق�����د 
������واه������ا ط�����اه�����ُر وُك�������������لُّ ح��������ي��������واٍن �������سِ

وم�����������ا ل�����������ُه ِب�����ُح�����ك�����م�����ه�����ا ق������َي������ا�������سُ
َم������اَل������ْه ل  ������اه������ِر  ال������طَّ ب�����املُ�����ط�����ل�����ِق 
ث������������اُث َم�������������س������ح������اٍت ِب����������ا ِم������������راِء
ا ُب�������دَّ ل  ِب���������ِه  واح�������ُك�������ْم   ، َغ����������رُه  ل 
َع������وَرَت������ي������ِه ������ُر  �������سَ َح�����������اٍل  ُك���������لِّ  يِف 
���َرَف���ا ع�����ْن ِج�����َه�����ِة ال���ِق���ب���َل���ِة ِزي����������َدْت ����سَ

�������������سُّ ��������َت��������َم��������ا َي�������ط�������ُه�������ُر َم����������ا َتُ ُربَّ
والن�������ِت�������َق�������اِل ِم����ث����ل����َم����ا َق�������د َق������اَل������ْه
�����َوى الإن���������س����اِن ب�����ْل ُي���ك���َت���َف���ى ف���ي���م���ا ������سِ
���ْر ���َر ِل����ُك����لِّ ُم���ع���َت�������سَ واأَوَج�������ُب�������وا ال���َع�������سْ
����غ����ِر �����سَ ���������ٍع  َرا����������سِ َب������������وُل  ك����������اَن  اأو 
���������ُب َتِ ����������اُث  وال����������ثَّ  ، �����َل�����ِن  ������َغ�����������سْ
�����دِر وال������ك������اف������وِر وال��������ِق��������َراِح ب�����ال�����������سِّ
�����ه وُي������ك������َت������َف������ى ف����ي����ه����ا ِب����������َف����������ْرِد ِن�����يَّ
�����اِح ������سَ َي�������ا  َم������ع������ُه  َخ�����ِل�����ي�����َط  ل  اإِْذ 
ل اأَوَّ اَب  َ وال�����������������رُّ  ، ال��������ُول��������وِغ  ِم���������َن 
َرِف�����ي�����َع ال����َق����ْدِر ���َم���ْع ي����ا  وال������َف������اأِر ، ف���ا����سْ
َف������������َم������������اوؤُُه م�����ث�����ل امل�������ح�������لِّ َق�����ب�����َل�����ُه
���ا ح���قَّ  – ُب������َن������يَّ  ي�����ا   – م�������اِء  ال�������دِّ ِم��������َن 
اأَع�������ِن�������ي ال����َب����غ����ِل����يَّ ِب�����������ذاَك َف����اع����َل����ِم
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��������وِب ع��ل��ى �������ُة ال��������ثَّ �������ا��������سَ وه������ك������ذا جَنَ
ْه َم����������رَّ َي������������وٍم  ُك����������لِّ  يف  ������ُل������ُه  وَغ�������������سْ
���ا َج�����اَء ِف���ي���ِه احُل��ك��ُم َوال���َع���ف���ُو ِف���ي���ِه اأَي�������سً
�����رُع ِب������ُك������لِّ َح����ال����ْه وَق��������د َع�����َف�����ا ال�����������سَّ
َم�������ْه �������اِل�������َث�������ُة املُ�������ق�������دِّ وه�������������ذِه ال�������ثَّ
ُج����ْل �����ْرُ ال������َع������وَرَت������ِن ل����ل����رَّ وت�����ل�����َك ������سِ
َظ����َه����ْر م����ا  ُث�������مَّ  �����ِن  ال�����َوج�����َه وال�����َك�����فَّ ل 
واَي��������ْه ����ى ال��������رِّ والأُُذَن��������������������ِن ُم����ق����َت���������سَ
�����ُة َم��������ا ع���ل���ي���َه���ا والأََم�������������������ُة املَ�����ح�����������سَ
�����اِت�����َرا واع��������َت���������وا مِلَ���������ا َي�������ُك�������وُن ������سَ
َم�����ا َت�����َق�����دَّ ا������س�����ِت�����ث�����َن�����اوؤُُه  ال��������ذي  اإلَّ 
ُي����وؤك����ُل ي����ك����وُن  ل  م����ا  ِج����ل����َد  ي����ك����وُن  ول 
���ن���ج���اِب ال�������سِّ ِم��������َن  اإِلَّ  َوب�������������َرُه  اأو 
���َب���ا ُغ�������سِ ���������ا  ِمَّ ل����ي���������سَ  ي�����ك�����وَن  واأْن 
َم�������ُظ�������وَرْه ُك����لُّ����ه����ا  ����ف����اِت  ال���������سِّ وِذي 
�����اَرْت ������سَ اإل����ي����ه����ا  ا�����س����ُط����رَّ  اإِذا  ����������ا  اأَمَّ
ال�����َق�����َدْم َظ�����ْه�����َر  �����اِت�����ًرا  ������سَ َي������ُك������وُن  ول 
م��������اِت َوَه�������������������اَك َراِب�������������������ُع املُ��������َق��������دِّ

����ل����واِت اخَل����م���������سِ َوه�����������َي ُه�����ن�����ا ل����ل���������سَّ
������لِّ َم�����َت�����ى �����������������ا ُي�����ع�����ل�����ُم ب������ال������ظِّ واإِنَّ
�����ْه�����ِر �������اِة ال�����ظُّ وب������ع������َد اإِت����������������اِم ��������سَ
����ْه ����يَّ ووق���������ُت َف������ْر�������سِ امل�����غ�����رِب املَ����ر�����سِ
�����اِء َف���������ال���������َف���������َراُغ ِم����ن����َه����ا ول�����ل�����ِع�����������سَ
���ْه ���يَّ ال���َع�������سِ يف  �����اأِخ�����ُر  ال�����تَّ �����ُل  والأَف�����������سَ
���ا ���ب���ِح ف��ي��م��ا ُف���ِر����سَ وَوق�������ُت َف����ْر�����سِ ال�������سُّ
����ه����َري����ِن وال���������َوق���������ُت مَي�������َت�������دُّ َف����ل����ل����ظُّ
�����اِف ال����لَّ����ي����ِل �����ى ان�����ِت�����������سَ ول�����ُه�����َم�����ا ح�����تَّ
َت���ط���ُل���َع���ا اأْن  اإىل  ا  ُم������ت������دًّ ي������ك������وُن 
َم������ْه ������ُة املُ������ق������دِّ َوَه�����������������ِذِه اخَل������ام�������������سَ

ل ُه�������و  اإِلَّ  ح�����ي�����ُث  �����ِب�����يٍّ  ������سَ ِظ������ْئ������ِر 
ْه ُح��������رَّ اأَو  اأََم������������ًة  َع����َل����ي����َه����ا  َف������ْر�������سٌ 
َت�����ِت�����مُّ ل  ِف������ي������ِه  ������اُة  ال�������������سَّ ������ا  َع������مَّ
�������������سٍ ُم�����َت�����ِن�����ِع الإَِزاَل�����������������ْه َع���������ْن جَنِ
�����َم�����ْه َرِر املُ�����َن�����ظَّ ُدوَن�������َك�������ه�������ا ك����������ال����������دُّ
����ِم ل����ل����م����راأِة ُق����ْل �����ُر ُك�������لِّ اجِل���������سْ و������سِ
���َع���ْر ال�������سَّ ����َر  �����سِ وراأَى  َق����َدَم����ي����ه����ا  ِم�������ْن 
ْب َراَي���������ْه �����وِّ وه������ك������َذا اخُل����ن����َث����ى َف�����������سَ
اأُْذَن�����ي�����َه�����ا ول  اأ��������سَ  ال�������رَّ َت���������س����ُرَ  اأَْن 
َط����اِه����َرا َي����ُك����وَن  اأَْن  َوَذاَك   ، ���ا  َخ���ْم�������سً
َم��������ا ��������رَّ ُمَ ������ًت������ا  َم������يِّ َي���������ُك���������وُن  ول 
َف���َي���ب���ُط���ُل �����ع�����ُرُه  ������سَ اأو  �����وُف�����ُه  ������سُ اأو 
�������اِب �����ُة ال�������َوهَّ واخِل�����������زِّ َف�����ه�����َو ُرخ�����������سَ
َذَه�����َب�����ا اأَو  ����ا  َخ����اِل���������سً َح�������ِري�������ًرا  ول 
�������ُروَرْه ِل�����ل�����َم�����رِء َواخُل�����ن�����ث�����ى ِب������ا ��������سَ
ا�����س����َت����َداَرْت اإَِذا  احَل��������رِب  َويِف   ، ِح������اَّ 
َف����َل����ْم �����اٍق  ������سَ َم�����ع  َي���������س����ُرَ  َي�����ُك�����ْن  واإِْن 
��������ه��������ا َراِب�������������������ُع الأَوَق����������������������اِت َف��������اإِنَّ
���ْم�������ِس ال�������سَّ َزواِل  ���ْه���ِر  ل���ل���ظُّ ف����ال����َوق����ُت 
َف���َت���ى َي������ا  َب���������َدا  �����رَق  ال�����������سَّ يف ج�����ان�����ِب 
���ِر ����ق����دي����ِر وق�������ُت ال���َع�������سْ ول������و ع���ل���ى ال����تَّ
���ْه ���رق���يَّ ِع����ن����َد ِذه����������اِب احُل������ْم������رِة ال�������سَّ
���َت���ِن���ب���َه���ا �����ق�����ِدي�����ِر ف���ا����سْ ول������و ع���ل���ى ال�����تَّ
����ْه ال����َغ����رِب����يَّ احُل�������ْم�������رِة  ِذه����������اِب  اإِىَل 
����ا �����سَ املُ����ع����َرِ َف�������ج�������َرُه  ي���������������َت  َراأَ اإِذا 
َم��������ْنِ َب�������َغ�������ِر  ������اَءي������ِن  ال������ِع�������������سَ اإىل 
��ي��ِل ال��نَّ ذا  ي���ا   ، ��ب��ِح  ال�����سُّ َف����ر�����سِ  َوَوق�������ُت 
���م�������سُ ِع����ن����َد ال����ُع����َل����م����اِء اأَج���م���َع���ا األ�������سَّ
اإِل�����ي�����َك َف����اف����َه����ْم ُح���ك���َم���ه���ا ك����ي ُت���ف���ِه���َم���ْه
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���������ه���������ا َم���������ع���������ِرَف���������ُة املَ���������َك���������اِن َف���������اإِنَّ
ول  ، ����وٍب  ����غ���������سُ ِبَ ل���ي�������سَ  ك�����وِن�����ِه  ِم�������ْن 
������ْه ������ا�������سَ جَنَ ب��������ِه  ك����������اَن  اإِذا  ��������������ا  اأَمَّ
����ب����َه����ْه ���������ُه ُي�������ج�������ِزي ِب�������َغ�������ِر �����سُ َف���������اإِنَّ
����ا ���������سَ جَنِ ي������ك������وَن  اأَلَّ  ������رُط������ُه  َف�������������سَ
���ب���َه���ْه ������ان ِب�����غ�����ِر ����سُ ������رُط������ُه ال������ثَّ َو�������سَ

الأَر�������������سِ َف�����ن�����ب�����اُت  واإِلَّ  ��������ا  اأَر���������سً
َم����ل����ُب����و�����سِ َول  َم��������اأُك��������وٍل  َغ��������ِر  ِم��������ْن 

ِزَم���������ْه م��������اِت ال���������اَّ واآِخ����������������ُر املُ��������َق��������دِّ
����������������ا اأَم�����������������َراِن ِف����ي����َه����ا ُي����ع����َت����َ�ْ َ واإِنَّ
����ع����ِوي����ُل ال����تَّ �����ُه  َف�����ر������سَ َف�������������اإِنَّ  ل  اأَو 
املَ����ن����ِك����ِب َوراَء  اجَل������������ْدَي  َك����َج����ع����ِل����ِه 
املَ�������س���ِرِق َك���َج���ع���ِل  اأَو   ، ����ا  اأَي���������سً ع���ل���ي���ِه 
������ُه مِلَ��������������ْن ل���������ُه ُي������ق������اِب������ُل وَع������ك�������������سُ
اإِذا َع���ي���َن���ي���ِه���ْم  َب�������َن  ���َه���ي���ٍل  ����سُ َج�����ْع�����ُل 

ِم����������ْن َك�����ِت�����َف�����ي�����ِه وَب��������ن��������اِت َن����ْع���������سِ
َن�����َق�����ا اأُُذَن������������ي������������ِه  مُي�������َن�������ى  َوَراَء 
���ِب ����وَق َف����اج����َع����ْل ُت�������سِ ����ج����َم وال����ُع����يُّ وال����نَّ
�����ُه ِل����ل����َم���������س����ِرِق����يِّ َف������اع������ُدِد وَع�����ْك�����������سَ
َي���ط���َم���ِع مْل  ِع���ل���ِم���ه���ا  يف  َي�����ُك�����ْن  وَم���������ْن 
َوَي������ج������َت������ِزي ِم�������َن اجِل�������َه�������اِت الأَرَب�����������ِع
�����ا َذَك������������َرا �����وَن َف�����ر������سً ف�������ه�������ِذِه ������س�����تُّ
وال����ب����ع���������سُ ع�����ن َب����ع���������سٍ ي�����ك�����وُن َب������َدل
�����ام�����ُل ل��������اأَوق��������اِت �����َف�����ُر ال�����������سَّ وال�����������سَّ
الأَرَب��������َع��������ْه يف  اأَوَق������َع������َه������ا  اإِذا  اإِلَّ 
����م����ان ������َخ ال����ثَّ ِب�����َق�����������س�����ِدِه ال������َف������را�������سِ
����ق����دي����ِر م���ث���ل���َم���ا َذَك��������ْر ول������و ع���ل���ى ال����تَّ
َم����َق����اَم����ْه �����وُل�����ُه  ُو������سُ َت���ن���ِف���ي  َم����َت����ى  اإذا 
���ْه م���ن���ِويَّ  )118( ِب���ه���ا  ����������اٍم  اأَيَّ َع���������س����َرَة 

�����رُط ف����ي����ِه ِع�����ن�����َدَن�����ا اأَم������������َراِن وال�����������سَّ
ُم����َب����لَّ����ا ك�����ون�����ِه  َم��������ْع  ����ا  ���������سً ُم����َن����جَّ ول 
����ْه ِل����َب����ا�����سَ ول   ، املَ������������ْرَء  َي����ل����َح����ِق  مْل 
اجَل�����ب�����َه�����ْه ������������لَّ  َمَ اإِلَّ  ������اُت������ُه  �������سَ
���ا َي���ب�������سَ اأو  َب�������َل�������ًا  ح����������اٍل  ِب�������ُك�������لِّ 
َف��������������اأَْن ي������ك������وَن ُم���������س����ت����ق����رَّ اجَل����ب����َه����ْه
����ي اأَف�������َت�������ى ب�����ه�����ذا ُك���������لُّ َح���������ٍ� َم����ر�����سِ
َت���ل���ِب���ي�������ِس ِب������ا  �����ا������سِ  ال�����نَّ َع������������اَدِة  يِف 
�����ْه اخَل�����اِتَ َوه��������َي   ، ال���ِق���ب���ل���ِة  َم����ع����ِرَف����ُة 
َق��������َدْر اإْن  اإِل�����ي�����ه�����ا  املَ�����������رِء  �������ُه  َت�������َوجُّ
ع����ل����ى الأََم���������������������اراِت ك���������َذا املَ�����ن�����ُق�����وُل
املَ���غ���ِرِب���ي َج����ع����ِل  اأو   ، ال����َي����ِم����َن  اأع����ِن����ي 
ل���ل���َم���ع���ِرِق ذا  ُك�������لُّ   ، ����اِر  ال����َي���������سَ ع���ل���ى 
�����اِم ل�������ُه َدلِئ����������ُل �����اِك�����ُن�����وا ال�����������سَّ و������سَ
َوذا  ، ���َرى  ال�������سُّ ع��ل��ى  اجَل������دي  اأو   ، َب������َدا 
���دي���َد ال��َب��ط�����ِس َي�����ا ����سَ  ، املَ����ِغ����ي����ِب  ع���ن���َد 
�����ى َج�������َع�������ا ������ُه ِل�����ل�����ُي�����م�����نَّ وع������ك�������������سَ
�������اِر املَ�����غ�����ِرِب�����ي �����������ٍن َوَي���������������سَ ع����ل����ى مَيِ
َف������َق������لِّ������ِد ه��������������ِذِه  َف���������َق���������دَت  واإْن 
الأَرَب�����������ِع اجِل�������َه�������اِت  ُك�������لِّ  اإىل  ����لَّ����ى  �����سَ
���ِع َي�������سَ مْل  َوق������ُت������ُه  ح����ي����ُث  ب���ال���َب���ع�������سِ 
������َف������َرا ������ًرا َو�������سَ م��������اٍت َح�������������سَ ُم��������َق��������دِّ
�������ه�������اَرَت�������ِن َم�����َث�����ا َك�������َن�������وَع�������ي ال�������طَّ
�����اِت ب�����اع�����يَّ �����َر ال�����رُّ َف������ُم������وِج������ٌب َق�����������سْ
���َع���ْه ال�������سَّ َم�������َع  ���ًي���ا  ق���ا����سِ اأو  ًي��������ا  ُم��������وؤَدِّ
َوالأََذاِن اجُل���������������دَراِن  َخ�����َف�����ى  َب�����ع�����َد 
���َف���ْر وك������وُن������ُه ل���ي�������سَ ِب�����َع�����ا������سٍ ِب���ال�������سَّ
َق��������اَم��������ْه اإِ ِب���������ِه  َي������ن������ِوي  َب�������َل�������ًدا  اأو 
������ْه ِن������يَّ ِب���������َغ���������ِر  َف��������ث��������اِث��������َن  اأَو 
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ِم�����ْن اأك���������َر  اأَ��������س�������َف�������اُرُه  َت�����ُك�����ْن  َواإْن 
���َرا َع�������سْ ������ا  اأَر�������سً ا�����س����َت����وَط����َن  اإِذا  اإِلَّ 
َي����اِت����ي ال����ُف���������س����وِل  ث�������اِن  يف  ال������َق������وُل 
ا َوه�����������َي َث��������َم��������اٌن ِم����ث����ل����َم����ا ق������د َع��������دَّ
ت����ي����ِب ����ب����ٌع ع����ل����ى ال����رَّ �����ه�����ا �����سَ َوَف�����ر������سُ
وال����ُق����رَب����ْه وال����َق���������س����اِء  الأداء  ُث�������مَّ 
�������ب�������َت�������َدا َت�������ك�������ِب�������َرِة الإِح�����������������َراِم ِبُ
�������ا َق�������د ُن����ِظ����ْم �����ِة مَّ �����يَّ �������ورُة ال�����نِّ و��������سُ
املُ������َن������ايف اأو  ال�����َق�����ط�����َع  َن������َف������ى  َف������َل������و 
ال����ِع����َ�ْه َول���ي�������َس   ، ���ُد  ال���َق�������سْ وال������َواِج������ُب 

َف����ه����َو ك������اٌم َب����ع����َد َق�����د َق�����اَم�����ْت َع����َر�����سْ
ال������َع������َدْد يِف  املُ��������َق��������اَرَن��������اِت  َث������اِن������َي������ُة 
�����ُر وال������َف������ر�������سُ ف���ي���ه���ا واح����������ٌد َوَع�����������سْ
)اأَك����������ُ�( ول�����ف�����ِظ   ، )اهلُل(  ِب����َل����ف����ِظ 
ال����َع����َرِب����ي)119( ��اِن  ِب��ال��لِّ�����سَ َت���ك���وَن  َواأَْن 
����ْل َف���������سَ َف�����َل�����و   ، ل����ه����ا  املُ���������������والَة  ُث��������مَّ 
اأَْن اب��������ُع  وال��������رَّ ال�����ث�����ال�����ُث  ُه��������َو  وذا 
َم�����اَل�����ْه ل  ال������ُف������ُرو�������سِ  َوَخ������اِم�������������سُ 
ِب����ح����ي����ُث ي����ب����َق����ى اخل��������ُ� ا����س���ت���ف���َه���اَم���ا
الأَِل������������ْف ُم���������دَّ  اإِْن  اأك�����������ُ�  وه������ك������ذا 
���ى ل����و ُع���ِك�������ْس ت����ي����ب ح���تَّ ���اب���ُع ال����رَّ ال�������سَّ
����ِه َت����ِق����ي����َق����ا اإِ�������س������َم������اُع������ُه ِل����َن����ف���������سِ
����ُع����ه����ا اإِخ����������َراُج����������ُه الأَح�������������ُرَف َت����ا�����سِ
ذَك�������������اِر ِع����ن����َد َم������ْن َذَك������ْر ����اِئ����ِر الأَ َك���������سَ
َف������َق������ط������ُع������ُه ِل�������ِه�������م�������َزِة اجَل��������اَل��������ْه
����ِل َف�����َل�����و اأََت����������ى ف����ي����ِه ِب�����َه�����ْم�����ِز ال����َو�����سْ
������ِت������ي َث�������اِل�������َث�������ُة املُ����������َق����������اَرَن����������اِت والَّ
����ْر ����������������ا واِج������ُب������ه������ا ������س�����تَّ َع���������سَ واإِنَّ
�����اِت �����َن�����اِئ�����يَّ َي���������ق���������َراأُ َع��������ن ُك����������لِّ ال�����ثُّ

�������وِرِه ف�����ه�����َو ِب���������اإِت���������اٍم َق�����ِم�����ْن ُح���������������سُ
����ِر ِف����ي����َه����ا اأَح����������َرى ��������ُه ب����ال����َق���������سْ َف��������اإِنَّ
ُم�������������س������َت������ِم������ًا ع�����ل�����ى املُ��������ق��������اَرن��������اِت
ال���َق�������س���َدا اأَع������ِن������ي   ، ����ُة  ال����ن����يَّ ُل  الأوَّ
����ع����ِي����ِن وال��������ُوُج��������وِب �����ُد ل����ل����تَّ ال�����َق�����������سْ
ت�����َب�����ْه ال�����رُّ يف  َم������ق������رون������ٌة  وك�����وُن�����ه�����ا 
����اِم ال���������سَّ اإىِل  احُل�������ْك�������ِم  َداِئ���������َم���������َة 
َم�����ع�����ُل�����وَم�����ٌة َف�������ا ُي�������َع�������اُد َم�������ا ُف�����ِه�����ْم
ِخ����������اِف يِف  َت�������ب�������ُط�������ُل  ِخ�������اَل�������َه�������ا 
ب���ال���لَّ���ف���ِظ ، ب�����ْل َق�����د ِق����ي����َل َع����ن����ُه ن���ك���َرْه

�������سْ ������ف������َرَ ِبُ ول  ��������ن��������دوٍب  ِبَ ل����ي���������سَ 
���ْد ����سَ ���ي���َت ال���رَّ َت����ك����ِب����َرُة الإِح������������َراِم ُل���قِّ
����ُر �����ط�����ُق ِب�����ه�����ا ي�����ا ِب���������سْ ُل����������َه����������ا ال�����نُّ اأَوَّ
ُ ُي�����غ�����رِّ اإِْذ  ������اُة  ال�������������سَّ َف�����َت�����ب�����ُط�����ُل 

وه���������ذِه ث��������اِن ال�����ُف�����رو������سِ َف���اح�������س���ِب
�����ًا َب�����َط�����ْل ِب�������ا ُي������َع������دُّ ِم�����ث�����ُل�����ُه َف�����������سْ
ْن �����ِة َح����ت����ًم����ا ُي������ق������َرَ ِب�������اآخ�������ِر ال�����ن�����يَّ
اجَل�������اَل�������ْه َه��������م��������َزُة  �����������دَّ  ُتَ ل  اأَْن 
ك�����اَم�����ا ل  �������اُة  ال���������������سَّ َف������َت������ب������ُط������ُل 
��ْف ���اد����ِس ���سِ ���اَر ج��م��ًع��ا وه�����َو ب���ال�������سَّ َف�������سَ
���َم���ْع واق��َت��ِب�����ْس ���ام���ُن ف���ا����سْ َت���ب���ُط���ُل ، وال���ثَّ
ت���دق���ي���َق���ا وِزْد   ، َف�����َت�����ق�����ِدي�����ًرا  ل  اأَو 
���ْت ِب��ه��ا ِع��ن��َد ال��ِف��َط��ْن �������اِرٍج، َوُخ�������سَّ ِم����ْن َمَ
���ْر وال�����واج�����ُب ال���ع���ا����س���ُر واحل���������اِدي َع�������سَ
وَل������ف������ِظ )اأك������������ْ�( م���ث���ل���م���ا ق�����د ق����اَل����ْه
�����ْق�����ِل اأَب�����َط�����َل�����ه�����ا ع�����ن�����َد ُه�������������داِة ال�����نَّ
�����َن�����ه�����ا َم�������ع�������ِرَف�������ُة ال����������ِق����������راَءِة َب�����يَّ
���َوْر ُل�����ه�����ا ب���احَل���ْم���ِد َم�����ْع اإِح��������َدى ال�������سُّ اأَوَّ
واأَول������������َي������������ي ب�������اِق�������ي املُ�������غ�������اي�������راِت
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ال��������واِج��������ُب ال�����ث�����ان املُ��������راع��������اُة ع��ل��ى
���������س����ِدي����ِد ع���������������راِب وال����تَّ ����ِة الإِ ����حَّ َك���������سِ
ث������ال������ُث������ه������ا ت������رت������ي������ُب������ُه الآي����������������اِت
َف�����������اإِْن  ، املُ����������������والُة  ُه���������َو  َراِب�������ُع�������َه�������ا 
َغ��������ر ال�����ت�����ي ك���������اَن َق��������راَه��������ا َع�����م�����َدا
���َرْط ��ه��ا ال����َوق����ُف ع��ل��ى َم����ا َق����د ����سَ َخ��اِم�����سُ
َف�����������اإِْن َي�����ِق�����ْف اأَث������َن������اَءه������ا ِب����َح����ي����ُث ل
����ْل َوب�����������َن ُك���������لِّ َك�����ْل�����َم�����َت�����ِن ل������و َف���������سَ
ج������اِل ����ه����ا اجَل������ْه������ُر ع���ل���ى ال������رِّ ����اِد�����سُ �����سَ
ال����ع���������س����اَءي����ْن ول�������ي�������ي  اأَ يف  واجَل��������ْه��������ُر 
ال����َب����واِق����ي يف  الإخ�������ف�������اُت  وال�������واج�������ُب 
����رِع َواجَل�������ْه�������ُر اأَدَن��������������اُه ِب����ُح����ك����ِم ال���������سَّ
��ُه ���ح���ي���ح ن��ف�����سَ ����ُر اإ�����س����م����اُع ال�������سَّ وال���������سِّ
�����س����اِب����ُع����ه����ا ت������ق������ِدمَي������ُه احل������م������َد ع��ل��ى
َوَج����َب����ا م����ا  ���ا  ع���اك�������سً َع�����م�����ًدا  ك�������اَن  اإْن 
����َم����َل����ُة املَ�����������س�����ُه�����وَرْه ث����ام����ُن����ه����ا ال����َب���������سْ
َف����ل����و اأََخ�������������لَّ َع��������اِم��������ًدا ِب�����َه�����ا َب����َط����ْل
�����ُع�����ه�����ا َف�������ِع�������ن�������َدُه ل�������و َق������َرن������ا ت�����ا������سِ
������ُرَه������ا اإِك��������َم��������اُل��������ُه ل����ل����َح����ْم����ِد َع������ا�������سِ

���ب���ع���ي�������سِ �����اُة ب���ال���تَّ َف�����َت�����ب�����ُط�����ُل ال�����������سَّ
ال����ك����رمَي����ْه �����ورُة  ال�����������سُّ ي�����ك�����وَن  ل  اأْن 
��ْر ���اِن َع�����سَ واح���َف���ْظ ُه���ِدي���َت ال����َواِج����َب ال���ثَّ
�����َن�����ْه ُم�����َب�����يِّ �����ِه  َن�����ف�����������سِ يِف  �������وَرٍة  ِل���������������سُ
����ر َواِل��������ِه �����اِل�����ُث َع���������سَ َوال��������َواِج��������ُب ال�����ثَّ
َي����ُك����ْن مْل  ����واه����ا  �����سِ اإىل  ������ورٍة  �������سُ ِم�������ْن 
����وِح����ي����َدا ال����تَّ اأِو  اجَل�����ح�����ُد  ك����ان����ِت  اأو 
اب�������ُع ب����ع����َد ال���َع�������س���ِر وال�������واج�������ُب ال�������رَّ
ِم���������َن املَ���������خ���������اِرِج ال�����ت�����ي ق������د ُن����ِق����َل����ْت
ف����ل����و اأََت�����������ى ِب�����������س�����اَدي )امل����غ���������س����وِب(

������واُت������ِر ال��������ذي ق�����د ُن����ِق����ا َوج����������ِه ال������تَّ
������َذ ب����املُ����ِف����ي����ِد ول�����ي�����������سَ م������ا ق������د �������سَ
وال��������ك��������ل��������م��������اِت املُ�����������ت�����������وات�����������َراِت
ِم���ْن َي���ت���ُل  اأو   ، َب���ط���ل���ْت  َط����وي����ًا  ي�����س��ُك��ْت 
ا َردَّ ل  اأَب��������َط��������َل��������َه��������ا  ِخ������ال������ه������ا 
���ْط ال���َو����سَ ع���ل���ى  ل  ال����ِك����ْل����َم����ِة  اآِخ��������ِر  يِف 
َب���َط���ا ُع������رًف������ا  ال������َق������اِري������َن  يِف  ُي������َع������دُّ 
����ْظ����ِم َب����َط����ْل ����ك����َت����ٍة ُت�����ِخ�����لُّ ِب����ال����نَّ ِب���������سَ
َم���َق���ايل �����ِب�����ْع  واتَّ ���َم���ْع  َف���ا����سْ  ، ���ب���ِح  ال�������سُّ يِف 
ج��������اِل واج�����������ٌب ِب�������ا َم������ْن ع����ل����ى ال��������رِّ
���ي���ُخ ع���ل���ى الإِط����������اِق ك���م���ا َح����َك����ى ال�������سَّ
��ْم��ِع ��ِح��ي��ِح ال�����سَّ ان ال�����سَّ اإ����س���م���اُع���َك ال�������دَّ
��ُه ���ْف َل��ب�����سَ ���ق���دي���ِر ف���اك�������سِ ول�����و ع���ل���ى ال���تَّ
َب���َط���ا ��������ْر  ُي��������وؤَخِّ َف������������اإِْن   ، ������وَرِت������ِه  �������سُ
�������َب�������ا ون������ا�������س������ًي������ا ُي��������ِع��������ي��������ُدُه ُم�������َرتِّ
�����وَرْه َوال�����������سُّ َم����ًع����ا  احَل������ْم������ِد  ِل  اأَوَّ يِف 
������ورُة م���ث���ل���م���ا َن�����َق�����ْل َوَوح���������������دُه ال�������������سُّ
����َن����ا ُه ُح����ك����ًم����ا َب����يِّ اأب������ط������َل م�����ا �������س������اَّ
�������ورِة الأُخ���������������َرى ِب������َغ������ِر ُب�����دِّ وال���������������سُّ

����ِر ِم�������َن ال�����ُف�����ُرو������سِ وح������������اِدَي ال����َع���������سْ
َع�������ِزمَي�������ْه ول  ال��������َوق��������َت  ُت  ُت���������َف���������وِّ
ال����َق���������س����ُد ِب���ال���َب�������س���َم���ل���ِة ال����ت����ي َذَك�������ْر
����َن����ْه ُم����َع����يَّ ا�����س����َت����ل����َزَم����ه����ا  اإِذا  اإِلَّ 
ِب���������ا َذَك���������رن���������ا َع���������������َدُم ان�����ت�����ق�����اِل�����ِه
�������س���َف ُه�����ِدي�����َت َف���اَع���َل���َم���ْن َت���������اوَز ال���نِّ
����وَدا املَ����ق���������سُ ف���اف���ه���ِم   ، اجُل����م����َع����َت����ِن  ل 
ك�����ِر اإخ��������راُج��������ُه اأَح��������������ُرَف ه�������ذا ال�����ذِّ
وا���س��ُت��ع��ِم��َل��ْت  ، وا�����س����َت����َه����َرْت   ، ت�����واُت�����ًرا 
����ق����ِري����ِب �������ن( ق��������ال ل����ل����تَّ �������الِّ و)ال���������������سَّ
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���ِت���ي الَّ م  ال�������اَّ ِو  اأَ �����اِء  ال�����ظَّ َم��������َرِج  ِم������ْن 
���ر ك������وُن م��ا ال������َواِج������ُب اخَل����اِم���������سُ َع�������سَ
����ْد َف�����َل�����و اأََت�����������ى ُم������َرِج������ًم������ا ِب��������ِه َف���������سَ
احَل����ْم����ِد ب����ع����َد  �����اأِم�����َن  ال�����تَّ َي���������ُرَك  اأْن 
َوِع�������ن�������َدَن�������ا ُي�������ج�������َزى ِب�������َغ�������ِر َم��������ْنِ
َن����ظ����َم����ا ُت����������������َواِت  مْل  ال�����ت�����ي  َوه������������َي 
ِول ع����ل����ى  ������ًب������ا  ُم������َرتِّ ِب������َه������ا  َي��������اأِت��������ي 
- َت����ِق����ي  َي������ا   - املُ�������َق�������اَرَن�������اِت  َراِب�������َع�������ُة 
َواِج����������ُب����������ُه اأَرَب�����������َع�����������ٌة ك�����َم�����ا اأََت����������ى
ف�����الن�����ِح�����ن�����اُء ُي�����ب�����ِط�����ُل اْخ������ِت������َي������ارا
ُم�������َت�������اَرا ق�����اِئ�����ًم�����ا  َي���������س����ت����ق����لَّ  اأْن 
َن������َع������ْم! وال������س�����ت�����ق�����راُر ِف�����ي�����ِه واِج�������ُب
اِح����َل����ْه ال����رَّ ف�������وَق   ك������اَن  اأو  ���ى  َم�������سَ ف���ل���و 
َق����اِئ����َم����ا َي���������س����َت����ِق����لُّ  ل  م�����ا  َف���������وَق  اأو 
راب������ُع������ه������ا َت�����������َق�����������اُرُب الأَق��������������������َداِم
َف������������اإِْن ُي�����ب�����اِع�����ْد َب��������َن ِرج�����َل�����ي�����ِه ع��ل��ى
ال����ِق����َي����اَم����ا ُي�������ِط�������ِق  مْل  َم���������ْن  وُك�����������لُّ 
ُم����َت����ِن����ْع ال�����ُق�����ُع�����وَد  اأَنَّ  َراأَى  وَم���������ْن 
���ا ���قَّ ُم�������سِ َي������ُك������ْن  اإِْن  وال������س�����ِط�����َج�����اُع 
َف������������اإِْن َي�����ُك�����ْن ِم�������ْن َب�����ع�����ِد ث����ق����ٍل َخ���َف���ا
����ِل ����َن����قُّ ال����تَّ ح������ال������ِة  يف  ف������ل������َي������ق������َراأَْن 
ا ������ُة املُ����������َق����������ارَن����������اِت َع���������دَّ خ������اِم�������������سَ
����َع����ٌة ف����ي����ِه ُج����ِع����ْل وال������واِج������ب������اُت ِت���������سْ
����رُع ال���������سَّ ���������ا  اأمَّ  ، ُرك����َب����َت����ي����ِه   ، ������اُه  ُك������فَّ
�����ُه ُك���������ْن ع������اِرَف������ا وث�����ان�����ًي�����ا َف�����َف�����ر������سُ
)ِب������َح������م������ِدِه( ع���ل���ي���ِه ب������ال������واِو ف���ق���ْط
�����ُروَرْه ال�����������سَّ وذو  ُم������َت������اًرا  ك�������اَن  اإْن 
َوَث�������اِل�������ًث�������ا َف������َك������وُن������ُه ِب�����ال�����َع�����َرِب�����ْي
َوَراب��������ًع��������ا َي�������اأِت�������ي ِب��������ِه َك�����َم�����ا ُن����ِق����ْل

ُم���ن���َي���ِت���ي ي����ا   ، اأب����َط����َل����ه����ا  ����َم����ْت  ُف����خِّ ق����د 
َي�����������ق�����������َراأُه ب�������ال�������َع�������َرِب�������يِّ ُم�����َك�����َم�����ا
ال��َع��َدْد يف  ��ُر)120(  َع�����سْ اِد�ُس  ال�سَّ وال��َواِج��ُب 
����دِّ ال���������سِّ خِل����������وِف  ت�����اَق�����ى  اإِذا  اإِلَّ 
الأَوَل���������َي���������ِن َغ���������ِر  يِف  َت���������س����ِب����ي����َح����ٌة 
���َم���ى �����اِت ُت�������سْ �����احِلَ ِب����ال����َب����اِق����َي����اِت ال�����������سَّ
َت����ا اإِذا  ������اِف������ًت������ا  ُمَ ِب������ال������َع������َرِب������ْي 
���ِق ���بَّ ال�������سُّ ������اِث  ال������ثَّ يِف  ال�����ِق�����َي�����اُم  ُه�������َو 
َف���َت���ى َي�����ا   ، ����اُب  الن����ِت���������سَ َذاَك  ُل  اأَوَّ
����اَرا ال����نَّ ُوِق�����ي�����َت   ، �����اِن  ال�����ثَّ وال������َواِج������ُب 
َغ اع�������ِت�������م�������اُدُه ا�������س������ِط������َراَرا ��������وِّ و���������سُ
حِل�����ا������س�����ُب ل���������ُه  ����������������ى  اأَنَّ  ، ب������ث������ال������ٍث 
َج����اِف����َل����ْه ل  م���ع���ق���ول���ًة  ت�����ُك�����ْن  َف������������اإِْن 
������اُه لِزَم���������ا ع����ل����ي����ِه ُم��������َت��������اًرا َق�������������سَ
ِب������ال������ِق������َي������اِم َي��������ِخ��������لُّ  ل  ِب������ح������ي������ُث 
َوْج��������������ٍه َي�������ِخ�������لُّ ب�����ال�����ق�����ي�����اِم َب����َط����ا
����لِّ����ي َق�������اِع�������ًدا اإل������زاَم������ا اأَ��������س�������ًا ُي���������سَ
����لِّ وه��������َو ُم�������س���َط���ِج���ْع ع����ل����ي����ِه ف����ل����ُي���������سَ
ا����س���َت���ل���َق���ى �����اِة  ال�����������سَّ ح�������اِل  يف  ع���ل���ي���ِه 
���ْع���َف���ا ����سُ اق������ِت������داٍر  َب����ع����ِد  ِم�������ْن  زاَد  اأَو 
ِل الأَوَّ ُدوَن  احَل�������اَل�������ِن  َث�����������اِنَ  يف 
ُت����ْه����َدى ف���ا����س���َت���ِب���ْن���ُه   ، ك������وُع  ال������رُّ َه�������َو 
����ْل �����ى َت���������سِ َل����������ُه����������نَّ الن�����ِح�����ن�����ا ح�����تَّ اأَوَّ
����ُع ف���ل���ي�������سَ ب�����ال�����واِج�����ِب ف����ي����ِه ال����َو�����سْ
�������ي ال����َع����ِظ����ي����َم( َع���اِط���َف���ا ���ب���ح���اَن َربِّ )����سُ
��������ْط َنَ يف  ث������اًث������ا  اهلَل  �����َح  ������س�����بَّ اأو 
�����ِغ�����َرْه ُت���������ِزُئ���������ُه َت���������س����ِب����ي����َح����ٌة ������سَ
���ِب)121( ُي�������سِ مْل  ل��ف��َظ��ُه  ُي����َرِج����ْم  َف�������اإِْن 
���ْل ع���ل���ى املُ���������������َوالِة َف����َي����ل����ُغ����و ل�����و ُف�������سِ
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ِف����ي����ِه َي�����ط�����َم�����ِئ�����نَّ  اأَْن  �����ا  وخ�����ام�����������سً
ف���ل���و اأََت����������ى ب���ال���ب���ع�������سِ َق�����ب�����َل َي���ك���ُم���ُل
�����اِب�����ًع�����ا َوَث�����اِم�����َن�����ا ������ا َو������سَ ������اِد�������سً َو�������سَ
ك������َر ول������و َت����ق����ِدي����َرا اإِ������س�����م�����اُع�����ُه ال������ذِّ
اأ��������سِ ِم������ن������ُه َك����ُم����ا َوَرف����������ُع����������ُه ل�������ل�������رَّ
���ا ُم���ط���م���ِئ���نَّ ف�������ِع  ال�������رَّ يف  ُي����������َرى  َواأَْن 
َف����َع����ْل َف����ل����و   ، ِف����ع����َل����َه����ا  ُي�����ِط�����ي�����ُل  ول 
�����ُة املُ��������َق��������اَرَن��������اِت َف������اع������ُدِد �����اِد������سَ ������سَ
واْع�������َل�������ْم ب�����������اأَنَّ ال�������َواِج�������َب�������اِت ِف���ي���َه���ا
ع��ل��ى �������ُج�������وِدِه  ��������سُ َك����������وُن   : ُل���������ه���������ا  اأَوَّ
، ُرك�������َب�������َت�������اُه   ، ������اُه  ك������فَّ  ، َج�����ب�����َه�����ُت�����ُه 
ِم����ْن �����اَء  ع�����������سَ الأَ َت���ِك���ي���ُن���ُه   : َوَث����اِن����ًي����ا 
واإِذا  ، ع���ن���ه���ا  �����اِج�����ُد  ال�����������سَّ َت������ام������َل 
َك����ِم����ث����ِل َم�������ْن ي�������س���ُج���ُد ف�������وَق ال���ُق���ط���ِن
َم����ا ع����ل����ى  َج����ب����ه����ًة  �����ْع  ������سَ  : وث�����ال�����ًث�����ا 
���ِج���ُدْه َم�������سْ ُي���������س����اِوي  َف���������اإْن   : وراب�����ًع�����ا 
����ُف����ا �����سَ اأو  َم�������������س������ِج������ُدُه  ع������ا  ف����ل����و 
���ِع ال���َو����سْ ���ى  ���مَّ ُم�������سَ ����دُق  �����سِ ���ا :  وخ���ام�������سً
����ْع اأَق�����������لَّ ِم��������ْن ذِل���������َك مْل َف������������اإِْن َي���������سَ
والأَوىل  ، ِع������ن������َدُه  ِف�����ي�����ِه  ْك�������ُر  ال�������ذِّ
َم�������ع َع�����ط�����ِف�����ِه )ِب�������َح�������م�������ِدِه( ع���ل���ي���ِه
����اِج����َدا �����سَ َي����ط����َم����ِئ����نَّ  اأْن   : ����اِب����ًع����ا  َو�����سَ
َف���������اإِْن ي����ُك����ْن ِم������ْن َق����ب����ِل اإِك������َم������اٍل َرَف������ْع
�����َرا َوَع�����ا������سِ  ، ����ًع����ا  َوَت����ا�����سِ  ، َوَث�����اِم�����ًن�����ا 
ك������َر ِب����ل����ف����ِظ ال�����َع�����َرِب اإِي�����ق�����اُع�����ُه ال������ذِّ
����ِه ك����م����ا َذَك���������ْر اإِ�������س������م������اُع������ُه ِل����ن����ف���������سِ
���ْر ����ان َع�������سَ ُث������مَّ َي����ِل����ي����ِه ال������َواِج������ُب ال����ثَّ
�����اِك�����ًن�����ا َق����ِل����ي����ا َم��������ا َي�����������س�����َت�����ِق�����رُّ ������سَ
����ا �����سَ ���ر اف����ُرِ وال������واج������ُب ال����ث����ال����ُث َع�������سْ

ك��������ِر ال����������ذي ي�����اأِت�����ي�����ِه ِب���������َق���������َدِر ال��������ذِّ
َي����ب����ُط����ُل م����ن����ُه  َي������رف������ُع  م�����ا  ب����ع����َد  اأَو 
���اِم���َن���ا ����سَ ِل����َف����ْه����ٍم  َف�����ُك�����ْن   ، ����ًع����ا  َوَت����ا�����سِ
َخ�����ِب�����َرا ِب��������ِه  ���������اأَْل  وا����������سْ  ، ���ِه  ِل���ن���ف�������سِ
َف����ل����و َه���������َوى ِم��������ْن َغ��������ِر َرْف�����������ٍع َب���َط���ا
املَ��ع��َن��ى ����دُق  �����سِ وْل���َي���ك���ِف   ، ���اِك���ًن���ا  ����سَ اأَْي 
َف����َع����ْل ����لِّ����ًي����ا  ُم���������سَ ُي�����دَع�����ى  ل  ِب����َح����ي����ُث 
���ِد َت���ر����سُ َف����اأَِط����ع����ِن����ي   ، ����ُج����وُد  ال���������سُّ ُه������َو 
َت���ِل���ي���َه���ا اأَرَب����������������ٍع  وَب������ع������ُد   ، �����ٌر  َع�����������سْ
��ا َف�����سَّ َق�����د  َك����َم����ا   ، �����اٍء  اأَع�����������سَ ���ب���َع���ِة  ����سَ
اإِب������َه������اَم������اُه  ، ِرج�����َل�����ي�����ِه  واإ������س�����َب�����َع�����ا 
اإِْن �����اُة  ال�����������سَّ ف����ت����ب����ُط����ُل   ، �����لِّ�����ه�����ا  َمَ
ف����ك����َذا املَ�������َح�������لِّ  ع����ل����ى  َي�����ع�����َت�����ِم�����ْد  مْل 
ه����ِن َق��������ِومَي ال����ذِّ َي�����ا  َف����اف����َه����ْم   ، ����ل����ِج  وال����ثَّ
����ج����وُد َف������وَق������ُه َح������َراَم������ا ل���ي�������سَ ال���������سُّ
اأُوِرُدْه َم�����ا  اإِىل  ����ِغ  ف����ا�����سْ  ، َم����وِق����َف����ُه 
ِزَي������������������ادًة ع������ن ل����ب����ن����ٍة ُق����������ْل َب����َط����ا
���رِع ال�������سَّ ُع�������س���ٍو ُم���������ِزٍئ يف  ُك�������لِّ  ِم�������ْن 
�����ْم: َر������سَ ����ا ك���م���ا  ، و�����س����اِد�����سً ل�����ُه  َي�����ِج�����ْز 
��������ي الأَع�����َل�����ى( ����ب����ح����اَن َربِّ َف�����َك�����وُن�����ُه )�����سُ
اإِل������ي������ِه ����اب����ًق����ا  �����سَ اأَ�������س������رَن������ا  َم�������ا  اأو 
ِم�������ق�������داَر م�����ا َي�������ذُك�������ُر ف����ي����ِه َواِح�����������َدا
����َرْع �����سَ �����وِل�����ِه  ُو������سُ ق����ب����َل  اأو   ، َي����ب����ُط����ُل 
�����َرا �����ه�����ا ُك����������ْن َن�����ا������سِ َث��������اَث��������ٌة ِل�����َط�����يِّ
ُث������������مَّ املُ���������������������والُة ُث������������مَّ اأح�����������س�����ِب
��ْر ف�����ُع م���ن���ُه ف����اع����ُدِد احل������ادي َع�����سَ وال�����رَّ
َق������َدْر ف�����ِع  ال�����رَّ يِف  ���م���اأِن���ي���َن���ُة  ال���طُّ َوه�������َو 
الأُوىل يِف  ذا  ُن��������وِج��������ُب  ���������������ا  واإِنَّ
���ى َم�������سَ ك����َم����ا  ِف����ع����َل����َه����ا  َي����ِط����ي����َل  ل  اأْن 

ق
ق
ح
م
ال ُ

ِّ
127



����ع����ِدي����ِد ����ِر ل�������َدى ال����تَّ َوَراِب��������������ُع ال����َع���������سْ
– ال����َواِح����َدْه ُب���َن���يَّ  – َي����ا  ف��ل��ي�����َس ُت�����ِزي 
�������ُدوا �����اِب�����ع�����ُة املُ��������ق��������ارن��������اِت َع�������بَّ ������سَ
َواِج��������ُب��������ُه ِت���������س����ٌع َف�������َه�������اَك ُم����َم����َل����ْه
َق���������درْه َي�����ط�����َم�����ِئ�����نَّ  اأَْن  َوَث�������اِن�������ًي�������ا 
���ب���ْي �����اُة ب�����ع�����دُه ع���ل���ى ال���نَّ ُث��������مَّ ال�����������سَّ
����اِب����َع����ا َو�����سَ  ، ����ا  ����اِد�����سً َو�����سَ  ، ����ا  َوَخ����ام���������سً
����اِل �����لِّ ع����ل����ى الإل������������ِه ِب�������ا ان����ف���������سَ ������سَ
�����ورِة امل����ن����ق����وَل����ْه ُم������راع������ًي������ا ل�����ل�����������سُّ
ف����ل����و اأََت�������������ى ب�������ال�������َب�������َدِل املُ���������������راِدِف
َوح��������َدُه ل���ف���ٍظ  َت���������ْرُك  ���������ا  اأَمَّ ُي����ج����ِز  مْل 
����ام����َن����ْه ال����ثَّ ه��������اَك  ُث��������مَّ   ، ي���������س����رُّ  ف�����ا 
�������س���ل���ي���ُم وال�������واج�������ُب َل�����ْه ��������������ُه ال���تَّ واأَنَّ
�����ان ال�����ثَّ ُث���������مَّ  ُل  الأَوَّ ف�����ال�����واج�����ُب 
ِم��������������ق��������������َداُرُه وث���������ال���������ُث الث�������ن�������ِن
���ي���َغ���َت���ِن ق����د ُع����ِل����ْم ول�����ْف�����ُظ ك���ل���ت���ا ال�������سِّ
ي������َق������اُع������ُه ِب����ال����َع����َرِب����ْي �����ا اإِ َوَخ�����اِم�����������سً
���ِط���ْر ����اِب����ًع����ا َف����������اأَْن ُي������َرِاع������ي َم�����ا ����سُ َو�����سَ
�����اَم�����ا ��������َر ال�����������سَّ ������������ُه ل�������و َن��������كَّ َف������������اإِنَّ
����������َدا َوجَّ ك������اِت  ل������ل������َ�َ َي������ُك������ْن  اإِْن  اأو 
ِد وث�����ام�����ًن�����ا ف�����اح�����َف�����ْظ�����ُه ُث���������مَّ َع���������دِّ
�������ُة اخُل�����������روِج �����ا ِن�������يَّ ول�����ي�����������سَ َف�����ر������سً
م��ا املُ������خ������رَج  ي���ج���ع���َل  اأَْن   : وت���ا����س���ًع���ا 
�����ان ف����ل����و َن������������َوى ُخ����������ُروَج����������ُه ب�����ال�����ثَّ
َق����ب����َل����ْه َوِف�����ي�����َم�����ا   ، ِف�����ي�����ِه  وَواِج���������������ٌب 
ا ه��������اذي َج����ِم����ي����ُع ال�������َواِج�������َب�������اِت ُط������رَّ
ف��ي��ه��ا ال����ُف����رو�����سُ  الأُوىَل  ك���ع���ُة  ف���ال���رَّ
����ى َواِج������������ُب َث����اِن����ي����َه����ا َف������ُخ������ْذ ِل����َر�����سَ
ك����َع����ْه ال����رَّ ه������اذي  ث����ال����ِث  وال����ف����ر�����سُ يف 

���ُج���وِد ال�������سُّ َت����ث����ِن����َي����ُة   - ُم���ن���َي���ِت���ي  َي�����ا   -
اِئ��������َدْه ال��������زَّ �����������وُز  َتُ ول  ن����ع����م!  ن����ع����م! 
����ُد ����هُّ ���������سَ ����������ُه ال����تَّ واأَج�������م�������ُع�������وا ِب����������اأَنَّ
َل����ْه – اجل���ل���و����سُ  َح����َك����ى  – ك���م���ا  ُل�����������ُه  اأَوَّ
������ه������ادت������اِن ق��������درْه وال������ث������ال������ُث ال�������������سَّ
���ِب ِب�������َراِب�������ٍع ِم�������َن ال�����ُف�����ُرو������سِ َف���اح�������سِ
���اِم���َع���ا ����سَ ُك�������ْن   ، ����ًع����ا  َوَت����ا�����سِ  ، وث����ام����ًن����ا 
��������ًب��������ا ُم������������وايل ب������ال������ع������َرِب������ي ُم��������َرتِّ
َف������َغ������ُره������ا َم��������ا ِه����������َي ِب�����املَ�����ق�����ُب�����وَل�����ْه
ال���َع���اِط���ِف ُدَوَن  ب���امل���ع���ط���وِف  ج������اَء  اأو 
ع����ب����َدْه ل����ف����ِظ  َت���������ْرُك  اأو   ، وَو������س�����ِف�����ِه 
����������ُة املُ��������َق��������اَرَن��������ْه �������ه�������ا َخ����������اِتَ َف�������اإِنَّ
���َل���ْه ُم���ًف�������سَّ َف�����ُخ�����ْذ   ، اأَ�����س����ي����اَء  ِت�������س���َع���ُة 
�����ُه ِف�����ي�����ِه َم���������َع اط����ِم����ئ����َن����اِن ُج�����ُل�����و������سُ
َف������ك������وُن������ُه اإِح���������������َدى ال������ِع������َب������اَرَت������ِن
وراب������ًع������ا َت�����رِت�����ي�����ُب ه����اِت����ي����َك ال����َك����ِل����ْم
���ْب ُت�������سِ ����دِن  ����يِّ َف���������سَ  ، َوِب�����������املُ�����������َوالِة 
ُذِك������ْر اأَل�����ف�����اِظ�����ِه ك���م���ا  ِم������ْن  ����ق����ِل  ال����نَّ يف 
ُغ�����اَم�����ا ي������ا  ح������م������َة  ال������رَّ َج�������َم�������َع  اأو 
����َدا َت����َع����مُّ واإْن  ج����ه����ًا  اإْن  اأَب�������َط�������َل 
����ِد ����هُّ ���������سَ ال����تَّ َع�������ِق�������ِب  يف  اإِي�������ق�������اُع�������ُه 
����خ����ري����ِج ال����تَّ يف  اأَح����������������وُط  ����ه����ا  ل����ك����نَّ
َم�����ا �����اِم�����ِه َت�����َق�����دَّ ����ي����َغ����َت����ي ������سَ ِم��������ْن �����سِ
الإِمَي������������اِن َذِوي  ِع�����ن�����َد  ُي������ج������ِزِه  مْل 
اجُل����م����َل����ْه يف  ����ِه  ِل����ن����ف���������سِ اإِ������س�����م�����اُع�����ُه 
َح�������س���َرا ُت������ِري������ُد  َب�����ع�����ُد  َت�����ُك�����ْن  واإِْن 
�������وَن ُث�����������مَّ َواِح�����������������ٌد َي����ِل����ي����َه����ا �������تُّ ��������سِ
����ا اأَرَب�����������َع�����������ٌة َواأَرَب��������������ُع��������������وَن َف����ر�����سَ
َف������ه������َو َث��������اُث��������وَن َع�����ِق�����ي�����َب ِت�������س���َع���ْه
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الأَخ��������������َرْه ك������ع������ِة  ال������رَّ يف  وِم����ث����ُل����ه����ا 
اث����َن����ي����ِه����َم����ا يِف  �����َح  ������س�����بَّ اإِذا  �������������ا  اأَمَّ
اث�����َن�����اِن ُث��������مَّ   ، اث�����ن�����ان  ُث��������مَّ  �����وَن  �����تُّ ������سِ
�����ِة َب������ع������َد املِ������َئ������ِة �����ن�����اِئ�����يَّ َف������ِف������ي ال�����ثُّ
املِ������َئ������ْه َب������ع������ِد  ِم���������ْن  ������اث������َن  ال������ثَّ ويف 
����ِر َع���������سْ َب������ع������َد  �������ِة  َب�������اع�������يَّ ال�������رُّ ويف 
��َرا ف���ال���َف���ر����سُ يف اخَل���م�������ِس َج��م��ي��ًع��ا َح�����سَ
وَب������ع������َده������ا اأَرَب�����������َع�����������ٌة وع�����������س�����روْن
������َف������َرا �������تُّ ِم��������ئ��������اٍت �������سَ ����ه����ا ��������سِ ل����ك����نَّ
َق��������َرا ������َل������واِت������ِه  �������سَ يِف  مِلَ������������ْن  ه��������ذا 
���ْر ِم�����ئ�����اٍت يف احَل�������سَ ِم�������ْن  َث�����م�����اٌن  ف����ه����َي 
���َف���ْر ال�������سَّ َح��������اِل  يِف  ِه������َي  ِم�����َئ�����اٍت  ����تُّ  �����سِ
اأَوَرَدْه ����ٍل  َف���������سْ َث������اِل������ِث  يِف  ال������َق������وُل 
���ا َوِع�������س���ِري���َن ع��ل��ى َم����ا اخ����َت����اَرْه َخ���ْم�������سً
ُم��ب��ط��ل��ه��ا وك���������ذا   ، َق�����ي�����ْد  َغ���������ِر  ِم���������ْن 
���ْب ��������ا َم������ِن ا����س���َت���ع���َم���َل م������اًء ق����د ُغ�������سِ اأَمَّ
��������ان ا�������س������ِت������دب������اُرُه ل���ل���ِق���ب���َل���ْه وال��������ثَّ
ال�����َي�����ِم�����ِن اإىل  �����لَّ�����ى  ������سَ اإِذا  �������������ا  اأَمَّ
َع����������������اَدْه ����������ُب الإِ وال�������َوق�������ُت َب����������اٍق َتِ
����وي����ُل ِم���ث���َل���ْه ���م���ُت ال����طَّ اِب�������ُع ال�������سَّ وال�������رَّ
َك����ع����اِت ِة)122( ال����رَّ ِن�������س���ِي���اُن���ُه ِل���������ُع���������دَّ
���ك���ُل ب����َن الأوَل������َي������ْنِ َي����ا اب�����َن اأَِب�����ي ال�������سَّ
َي�������اَدْه ال�������زِّ اأَِو  ���ق�������سُ  ال���نَّ ����اب����ُع  وال���������سَّ
ال����ق����ي����اُم  ، ������ح������رمُي  ال������تَّ  ، ������ُة  ������يَّ ال������نِّ
َم���َع���ا ُرك���������ٌن  َوُه������َم������ا   ، ����ج����َدَت����اِن  ال���������سَّ
����اُن����ُه ِل�����َرك�����َع�����ٍة َف�����َم�����ا ارَت�����َق�����ى ُن����ق���������سَ
����ُع احَل������ْق������ُه ِب�����������َذاَك واع���������ُدِد ����ا�����سِ ال����تَّ
َت���ه���َت���ِدي ����َم����ْع  ا�����سْ اِب�����َع�����ِة  ال�����رَّ اآِخ��������ِر  يِف 
����ُر َت����������ْرُك احِل����ف����ِظ وَب�������ع�������َدُه ال����َع����ا�����سِ

املُ�������ِن�������َرْه �������َة  ال�������َف�������اِتَ ِق������������راَء  اإْن 
ك��ل��ت��ي��ِه��َم��ا يف  ال����َف����ر�����سَ  َف����������اإِنَّ   ، َم����ًع����ا 
�����وَم�����ٌة َب����ي����َن����ُه����َم����ا ِن���������س����َف����اِن َم�����ق�����������سُ
ِع�����������س�����ُروَن َم�������َع َث�����اَث�����ٍة َي�����ا اإِخ�����َوِت�����ي
ِل���َي���ْه َف���ا����س���ِغ   ، َواِح���������ٌد  ُث������مَّ  ���ب���ُع���وَن  ����سَ
���ِر ُق������ْل ِم���َئ���َت���ا َف����ر�����سٍ ِل����َب����اِغ����ي احَل�������سْ
����َرا ِت���������س����ُع ِم�����ئ�����اٍت م���ث���َل���َم���ا َق������د َح���������سَ
�����ل�����واِت َم������ق������ُروْن َج����ِم����ي����ُع����ه����ا ِب�����ال�����������سَّ
������َن َث��������اًث��������ا َذَك�������������َرا ������تِّ وب�������ع�������َد �������سِ
����َرا �����َح ف���ي���ه���ا َح���������سَ �����بَّ ������������ا مِلَ����������ْن ������سَ اأَمَّ
���ب���ِع���َن اأَُخ��������ْر ���ٌة ِم������ْن َب����ع����ِد ����سَ وَخ���م�������سَ
����وَن اأَُخ���������ْر �����تٌّ وَخ����م���������سُ َي���ل���َح���ُق���ه���ا ������سِ
َدْه َع������������دَّ َوِف�������ي�������ِه   ، ُي����َن����اِف����ي����َه����ا  مِلَ��������ا 
�������َه�������اَرْه ُل����������ه����������ا َن�������َواِق���������������سُ ال�������طَّ اأَوَّ
���������������سْ َي����ف����ع����ُل����َه����ا َك�������َم�������ْن ِب������������اٍء جَنِ
��ْب ع���م���ًدا َف���َق���د اأَب���َط���َل���َه���ا ، َف���اف���َه���ْم ُت�����سِ
ف�����ه�����َو ِب����������اإِط����������اٍق ُي�������ن�������ايِف ِف����ع����َل����ْه
ُم���������س����َت����ِب����ِن َغ����������َر  ������اِر  ال������َي�������������سَ اأَِو 
������اِل������ُث ال����ِف����ع����ُل ال����ك����ِث����ُر َع���������اَدْه وال������ثَّ
َواخَل�����اِم�����������سُ اع���ِط���ف���ُه ع���ل���ى َم�����ا َق���ب���َل���ْه
املُ����ن����اف����ي����اِت يف  اع����������ُدْد  �����اد������سُ  وال�����������سَّ
املَ�������غ�������ِرِب يف  اأو  �����ِة  �����ن�����اِئ�����يَّ ال�����ثُّ اأو 
ال�����ِع�����ب�����اَدْه يف  رك�����������������اِن  والأَ ْك�����ِن  ل�����ل�����رُّ
ك����������وُع ُث�����������مَّ َي���������ا ُغ���������اُم ُث�����������مَّ ال����������رُّ
����ام����ُن اح���ف���ْظ���ُه ِح����ف����اَظ َم�����ْن َوَع����ى وال����ثَّ
َم�������َع ِذك������ِره������ا ب����ع����َد املُ������َن������ايِف ُم���ط���َل���َق���ا
َت���ق���ُع���ِد مْل  َم������ا  ك�����َع�����ِة  ال�����رَّ ِزَي���������������اَدَة 
����ِد ����هُّ ���������سَ ال����تَّ َق�����������دَر  املَ��������َع��������اِن  اإِىل 
��������ُدوَق ال����لَّ����ف����ِظ ل������ي������ِن َي�������ا ���������سَ ل������اأَوَّ
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����ر ِب�������َق�������وِل املُ����ف����ِت����ي َوَح���������������اِدي َع���������سَ
����ان وَب������ع������َد ح����������اِدي َع���������س����ره����ا ف����ال����ثَّ
�����وَب�����ِن َم�����غ�����������سُ اأَو  ������ِن  �������������سَ ُم������َن������جَّ
���ا يِف ال���َب���َدْن ي�������سً اأَ ِب���ه���َذا احُل���ْك���ِم  واح���ُك���ْم 
����������قِّ اآَدِم����������ي َي������ُك������ون َق�������د َن�������اَف�������ْت حِلَ
�����ِر ال������ُب������ل������وغ ف��ي��ه��ا وراب��������������ُع ال�����َع�����������سْ
������ه������اَرْه م�������ق�������داُر م������ا َت������ك������ُن������ُه ال������طَّ
وه�������������������ِذِه َج������ِم������ي������ُع������ه������ا ُت���������َن���������ايف
ْد َت������َرى ����ِر َف�������َع�������دِّ وخ����ام���������سُ ال����َع���������سْ
����ظ����اِم ����ِر ع���ل���ى ال����نِّ ������اِد�������سُ ال����َع���������سْ َو�������سَ
�������َوى ال�������ُق�������راآِن ول�������و ِب������َح������رَف������ِن ��������سِ
لِزُم َف������ر�������سٌ  وه���������َو  �����اِم  ال�����������سَّ َردُّ 
�������ُد الأَك�����������������ِل ِل��������َغ��������ِر ُع���������ذِر َت�������َع�������مُّ
َع��َط�����ْس ُذو  وه����و   ، ���وَم  ال�������سَّ ُي����ري����ُد  مِلَ������ْن 
َف�����������اأَْن ُي����َق����ْه����ِق����ْه ع������اِم������ًدا ك���م���ا َح���َك���ى
������اِت ِم������������َن الأُُم�������������������وِر ل������ل������ّدن������ي������ويَّ
����يٍء َق�����د َوَج�������ْب ِك ِل���������سَ ����ُد ال���������رَّ َت����َع����مُّ
والإِ���������س��������راِر اجَل�������ْه�������ِر  َغ��������ُر  وذاَك 
َي���ن���َح���ِرَف���ا اأْن  ال���ِع�������س���ري���َن  وح�����������اِدَي 
����ا اأُحِل�����َق�����ا َوَث����������اَن ال���ِع�������س���ِري���َن اأَي���������سً
وث������ال������ُث ال����ِع���������س����ري����َن َن������ْظ������ُم َن���������ِرْه
���ْع َي�������سَ ْن  اأَ َف����ه����َو  ال���ِع�������س���ِري���َن  وَراِب�����������ُع 
������ًق������ا ِل�������راَح�������َت�������ي�������ِه َع�������ْم�������َدا ُم������َط������بِّ
���ُف ال����َع����وَرْه َوَخ����اِم���������سُ ال���ِع�������س���ِري���َن َك�������سْ
َف������ُك������لُّ َم�������ا ِب����اخَل����م���������سِ ق�����د َت����َع����لَّ����َق����ا
، ب����ل ي��ك��ِف��ي ل���ي�������َس واج����ًب����ا  ����ُر  واحَل���������سْ
������اَل������ْه �������سَ ال������رِّ خ������ات������ِة  يف  ال�������ق�������وُل 
َي�����اِت�����ي ف����ي����م����ا  ُل  الأَوَّ َف����ب����ح����ُث����ه����ا 
���ْر ُح�������سِ اأَق�����������س�����اٍم  َخ���م�������س���ِة  يف  وذاَك 

اإي�����َق�����اُع�����َه�����ا َق�����ب�����َل دُخ�����������وِل ال�����َوق�����ِت
م�����ك�����اِن اأو  َث�������������وِب  يف  اإي������ق������اُع������ه������ا 
ه�����اَذي�����ِن م����ن����ُه يف  ع����ل����ٍم  �����ْب�����ِق  ������سَ َم�������ع 
اأَْن وه�����و   ، ���ر  َع�������سَ ����اِل����ُث  ال����ثَّ َوَب������ع������َدُه 
ال������َع������امِلِ ه��������َذا  َق����������وِل  يِف  ����ّي����ٍق  ُم���������سَ
َي���ل���ي���َه���ا َوق�����ِت�����ه�����ا  ِم���������ْن  َب������َق������ى  اإِذا 
وَرك�������َع�������ُة ِف�����ي�����ِه ع����ل����ى َم�������ا اخ�������َت�������اَرْه
����اِف ����ه����ًوا َي�����ا اأَخ�������ا الإِن���������سَ َع�����ْم�����ًدا و�����سَ
�����ُع َي������ِد املُ����خ����ت����اِر َف�������وَق الأُخ���������َرى َو������سْ
���������َد ال���������َك���������اِم ��������������ُه َت���������َع���������مُّ َف��������������اإِنَّ
ال����َب����َي����اِن يف  َوِم������ن������ُه   ، ع�������اِء  ال�������دُّ اأو 
����ِر ف����ُق����ْل ي����ا ع��������امِلُ : و�����س����اب����ُع ال����َع���������سْ
ال�����ِوت�����ِر ������اِة  �������سَ يف  اإِلَّ  �����رِب  وال�����������سّ
���ِر ف����ُق����ْل ِب�����ا َدَه�����������سْ : َوَث������اِم������ُن ال���َع�������سْ
�����ُد ال���ُب���َك���ا ����ِر َت�����َع�����مُّ ������ُع ال����َع���������سْ َوَت������ا�������سِ
���ق���ِدي���ِر ال���تَّ يِف  ال����ِع���������س����ُروَن  َوَب�������ع�������َدُه 
ِف��ي��َه��ا ع��ل��ى الإِط�������اِق ، َف���اف���َه���ْم َم����ا َك��َت��ْب
َف����ِف����ي����ِه����َم����ا اجَل������ْه������ُل ِم��������َن الأَع��������������َذاِر
ع�����م�����ًدا ع������ِن ال���ق���ب���ل���ِة م�����ن ق�����د ع���رَف���ا
ِزَي�������������اَدُة ال�������َواِج�������ِب َع������ْم������ًدا ُم���ط���َل���َق���ا
����ع����ِرْه �����ُد املَ�����������رِء ِل����َع����ْق���������سِ �����سَ َت�����َع�����مُّ
َرَك�������ْع اإِْن  َي�����َدي�����ِه  ِرج����َل����ي����ِه  َب�������َن  َم�����ا 
ا ع�����ل�����ى ِخ�������������اٍف ف����ي����ِه����م����ا ق�������د ُع���������دَّ
�����وَرْه ������سَ َي�����ا  ُم���ط���ل���ًق���ا  َوِق�����ي�����َل   ، َع�����ْم�����ًدا 
���َق���ا �������سَ �����ٌع َن����ظ����َم����ُه����نَّ اتَّ األ���������ٌف َوِت�����������سْ
ال���لُّ���ط���ِف َم���������وىَل  واهلُل   ، ِع����رف����اُن����ه����ا 
������اَل������ْه َمَ ل  َب�����ح�����َث�����ِن  َح������������َوْت  وق�������د 
����اِة ال���������سَّ يِف  ����ُل  َي����ح���������سُ َخ������َل������ٍل  ِم��������ْن 
ُذِك���������ْر وَق���������د   ، ُم����ب����ِط����ُل����ه����ا  ُل���������ه���������ا  اأَوَّ
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����ا - ال����غ����يَّ ُك����ف����ْي����َت   - َوَث����اِن����ي����َه����ا  ه�������َذا 
ك������ِن ����������ُه ِن�����������س�����َي�����اُن َغ����������ِر ال������رُّ َف����������اإِنَّ
ج�������اَزا اأْن  اإىِل  ُي������ذك������ْر  مْل  ������َت  ُث������مَّ
َك����ِم����ث����ِل َم�������ْن َي�������س���ُه���و َع�������ِن ال�������ِق�������َراَءِة
ك���َع���ْه ل���ل���رَّ الن�����ِح�����ن�����اِء  َواِج�������ب�������اُت  اأو 
ه����ك����َذا الن������ِح������ن������اِء  َواِج���������ب���������اُت  اأو 
ف������ِع ال������رَّ َب������ع������َد  ����م����اأن����ي����ن����ُة  ال����طُّ اأَو 
ُرْك�����������ِن َغ�����������َر  زاَد  اإِْن  وه��������ك��������َذا 
���ْه���و ك����َذا ���ْه���و ف��ي��م��ا ُي�����وِج�����ُب ال�������سَّ وال�������سَّ
�����ْه�����ُو ال����ك����ث����ُر ع���������اَدْه وم�����ث�����ُل�����ُه ال�����������سَّ
ب��ال��َع��ك�����ِس و  اأَ َم����اأْم����وَم����ي����ِه  ِح����ف����ِظ  َم������َع 
���ك���ا ِب��������واح��������ٍد ِم����������ْن َط��������������َريَف َم��������ا ����سَ
������ايف َث������اِل������ُث������َه������ا َم��������ا ُي��������وِج��������ُب ال������تَّ
ِن���������س����َي����اُن ِف�����ع�����ٍل ُث��������مَّ َب������ْع������ُد ُي����ذك����ُر
��������َة ال�����ِك�����َت�����اِب ����ي َف��������اِتَ َك������َم������ْن َن���������سِ
َه�����ِوي اإِْذ  ���ى  ح���تَّ ك������وَع  ال������رُّ ����َي  َن���������سِ اأو 
َق����اَم����ا ����ى  ح����تَّ ����ُج����وَد  ال���������سُّ ����َي  َن���������سِ اأو 
����ِد ����هُّ ���������سَ وم������ث������ُل ه��������ذا احُل��������ْك��������ِم ِل����ل����تَّ
������ايف َراِب�������ُع�������ه�������ا َم��������ا ُي��������وِج��������ُب ال������تَّ
ُه وه���������و ع�����ل�����ى م�������ا ق��������اَل��������ُه َوَع����������������دَّ
����َدا ����هُّ ���������سَ �����َي ال����تَّ وه������ك������ذا َم���������ْن َن�����������سِ
�����ِب�����يِّ املُ���������س����َط����َف����ى واآِل����������ِه ع����ل����ى ال�����نَّ
���لِّ���َم���ا ُي�������سَ اأَْن  َب�����ع�����ِد  ِم��������ْن  َي����ف����ع����ُل����ُه 
����ْه ����يَّ املَ����ق���������سِ يف  �����ِة  �����يَّ ال�����نِّ ���������وَرُة  و����������سُ
�����َه�����ا املَ������ك������ُت������وِب �����ًن�����ا ِل�����َف�����ر������سِ ُم�����َع�����يِّ
اجَل��������������اِل ِذي  هلِل  ًب���������ا  َت���������َق���������رُّ
���ُد ���ْه���ِو َف���َي���ك���ف���ي ال���َق�������سْ ���ج���دت���ا ال�������سَّ َو����سَ
�������س���َب���ْه ُ ال�����َف�����ر������سَ ِب����ِت����ل����َك ال���نِّ ُي������َع������نِّ
����ِل َف���������سْ ِب������َغ������ِر  َذي����������ِن  يف  وال�����ف�����ر������سُ 

���ا ���يَّ ����سَ ف���ي���ه���ا  ُي�������وِج�������ُب  َي������ُك������ْن  مْل  م�����ا 
اأَع����ِن����ي ، ف���اف���َت���ِه���ْم م����ا  ِم������َن ال����ُف����رو�����سِ 
���������لَّ���������ُه َف�����������ُدوَن�����������َك الإي����������َج����������اَزا َمَ
���َف���ِة ����سِ ِم������ْن  َل����َه����ا  َم�����ا  اأَو   ، ��ه��ا  َب��ع�����سِ اأو 
َرف������َع������ْه ُث����������مَّ  �����م�����اأَن�����ي�����ن�����ُة  ال�����طُّ اأَو 
َح����َذا م���ا  َن���ح���َو  َف����اْح����ُذ   ، ���ج���َدَت���َن  ال�������سَّ يِف 
���رِع ال�������سَّ ِب���ُح���ْك���ِم  الأُوىَل  ���ج���دِة  ال�������سَّ يِف 
َوَه�������ِن ِم�������ْن  َي����ل����َح����ْق����ُه  َف����َم����ا   ، ����ْه����ًوا  �����سَ
ه���ك���َذا ����ا  اأَي���������سً ���ه���ِو  ال�������سَّ ����وِل  ُح���������سُ َويِف 
ال�����ِع�����َب�����اَدْه يف  مَّ  اأَ ���������ْن  ِمَّ ����ْك����ُل  وال���������سَّ
���ف�������ِس ال���نَّ يِف  �������ا  ِبَ �����نُّ  ال�����ظَّ َغ�����ل�����َب  اأَو 
���ك���ا ����سَ ه����������َذا  َت�������َع�������ْل  َف��������ا   ، ِف������ي������ِه 
َخ�������اِف َغ��������ُر  َوه����������َو   ، �����ُج�����وٍد  ������سُ ِب�������ا 
ُر املُ���������َق���������دَّ ���������لُّ���������ُه  َمَ َي��������ُف��������ْت  ومْل 
املِ������ح������َراِب يِف  �����وَرَة  ال�����������سُّ َق��������َرا  ����ى  ح����تَّ
َي�������س���َت���ِوي َّ��������ا  مَل ف����ي����ِه  �����ُج�����وٍد  ������سُ اإِىَل 
داَم�������ا َم�������ا  َراِك��������������ٍع  َغ���������َر  َداَم  َم�������ا 
ِب����������ذاَك اأَف������َت������ى ُك�������لُّ َح�������ٍ� ُم����ه����َت����ِدي
����اِف ����ْه����ٍو ِب����َن����ق����ٍل �����سَ ����ج����َدَت����ي �����سَ َم������ع �����سَ
����ْج����َدْه ���لَّ���ى ِل������َف������ْرِد �����سَ ِن�������س���َي���اُن َم������ْن ����سَ
�����َدا َت�����َع�����مُّ ل  ������اَة  ال�������������سَّ َت������������َرَك  اأو 
ان�����ت�����َق�����اِل�����ِه َب�������ع�������َد  َدِري���������ه���������ا  اإِذا 
����ْه����ِو ك��م��ا َوَب���������ع���������َدُه َي���������س����ُج����ُد ل����ل���������سَّ
���ْه ���يَّ ���ج���َدِة املَ���ن�������سِ ����ُج����وِد ال�������سَّ ���ُد �����سُ َق�������سْ
وال����������ُوُج����������وِب الأََداُء  وه�������ك�������ذا 
ُث��������مَّ ِق�����������سْ ال�����َب�����اِق�����ي ِب����������َذا املِ������َث������اِل
َب�����ع�����ُد ِم������������ْن  ������ُه  ل������ك������نَّ  ، اإل�����ي�����ه�����م�����ا 
َم�������َع ال�������ُوُج�������وِب ِف����ي����ِه����َم����ا َوال�����ُق�����رَب�����ْه
���ُج���وِد الأَ����س���ِل���ي َف����ْر�����سٌ يف ال�������سُّ م���ا ُه�����َو 
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����وُه����َم����ا ِب������ِذْك������ِر ل�����ك�����ْن ق�������ِد اخ����َت���������سُّ
����ُد ����هُّ ���������سَ وَواج����������������ٌب َب�����ع�����َدُه�����م�����ا ال����تَّ
�������س���ل���ي���ِم واأَوَج������������َب������������ا ك�������������ذاَك ِل���ل���تَّ
����ي املُ����ن���������سِ ������اِة  ال�������������سَّ يف  ول������ل������ك������اِم 
�������ِع ال������ُق������ُع������وِد ول������ل������ق������ي������اِم َم�������و��������سِ
َي����������اَدْه ال����������زِّ مِلُ������ط������ل������ِق  ي����ج����ب����ا  اأَْن 
�����ب�����ط�����َل�����ْنِ ح������ي������ُث ُه������م������ا ل����ي���������س����ا ِبُ

ال�����َوق�����ِت يِف  اإِي�����َق�����اُع�����ُه�����َم�����ا  َوَل�����ي�����������سَ 
اأَوىل ال�������ُوُج�������وُب  ك�������اَن  واإِْن   ، ِب�������ذا 
����ا �����سَ ����َع����رُّ ال����تَّ ُن�������وِج�������ُب  ل  وف����ي����ِه����م����ا 
الإِج������������������زاِء يف  اأَج������������������وُد  ������ُه  ل������ك������نَّ
وال�����ُك�����لُّ َم���������س����روٌط ع���ل���ى م����ا اخ�����ت�����اَرُه
����ه����ا َم������ا اأَوَج�������������َب اح����ِت����َي����اَط����ا َخ����اِم���������سُ
���ْر َع�������سَ اث����َن����ي  �����عٍ   َم�����َوا������سِ يِف  َوَذاَك 
ل اأَوَّ وَث����������������اٍث  اث�������َن�������َت�������ِن  َب�����������َن 
���ِع ����ا وه�����و ث�����ان َم���و����سِ ����ُك اأَي���������سً وال���������سَّ
َوَم�����ا  ، َذي�������ِن  يِف  الأَك�����������َرِ  ع���ل���ى  َي���ب���ِن���ي 
������لِّ������ي َرك��������ع��������ًة ق����ي����اَم����ا ُث������������مَّ ُي�������������سَ
����َم����ْع ي����ا ُب����ن����ي ُث�������مَّ ِع���ي �����ال�����ُث ا�����سْ وال�����ثَّ
���اِة ال�������سَّ ���ج���َدَت���ي  ����سَ  )123( اأََتَّ اإَِذا 
ِب�����َرك�����َع�����َت�����ِن اح����ت����ي����اًط����ا َق�����اِئ�����َم�����ا ،
َب���������َن اث�����َن�����ت�����ِن َوَث��������������اٍث َواأَرَب����������������ِع
َب����ع����ُد ُث��������مَّ   ، الأَرَب����������������ِع  ع����ل����ى  َي����ب����ن����ي 
�����ا َوَق������اِئ������َم������ا ِب������َرك������َع������َت������ِن َج�����اِل�����������سً
����ع����َن����ى ال���لَّ���ب�������ِس ����كُّ ِبَ واخَل�����اِم�����������سُ ال���������سَّ
���ب���ُه ع���ل���ى ان����ِب����َع����اِث ����اد�����سُ اح�������سِ وال���������سَّ
���ُج���وِد ال�������سُّ اأَِو  ُق�������ْل  ُك�������وِع  ال�������رُّ َب����ع����َد 
�����ا َب������������َن اث�������َن�������َت�������ِن وَث����������������اٍث ُث�����مَّ

���ر����سِ ال���طِّ يف  ك���م���ا  ����كُّ  ال���������سَّ �����ام�����ُن  وال�����ثَّ

�����ِر ال�����نَّ يف  ������َن������ُه  َب������يَّ َق�������د  �����ي�����ُخ  وال�����������سَّ
�����س����َن����ُدوا �������س���ل���ي���ُم ِف���ي���َم���ا اأَ وَب������ع������َدُه ال���تَّ
��������لِّ��������ِه املَ������ع������ُل������وِم �������َوى َمَ ف����ي����م����ا ��������سِ

������ِك َب���������َن اأَرَب����������������ٍع َوَخ�����ْم�����������سِ وال�������������سَّ
امل��ق�����س��وِد يف  الأَح����������وِط  يف  وال����َع����ْك���������سُ 
وُك�����������لُّ َن����ق���������سٍ َي�����ل�����َح�����ُق ال������ِع������َب������اَدْه
َذي�������ِن يف  ُم����ط����ل����ًق����ا  ������اِم  ال�������������سَّ َب������ع������َد 
َف�����اْف�����ِت ال�����ك�����اِم  ق����ب����ُل  ول   ، ����ا  َف����ر�����سً
�����ا َق�����ول واْع�������َل�������ْم ِب������������اأَنَّ ف����ي����ِه اأَي�����������سً
���ا ال���َق�������سَ ول  ل  الأَداِء  ������ِة  ِل������ِن������يَّ
الأَج���������������َزاِء يف  ُي�����ف�����َر������سُ  ذا  وُك����������لُّ 
�����ه�����اَرْه وال�����طَّ  ، وال����ِق����ب����َل����ِة   ، ����ِر  ِب����ال���������سّ
�����اِت ُك�������ْن ُم����َت����اَط����ا َب�����اع�����يَّ َف�����ِف�����ي ال�����رُّ
����كُّ ع���ل���ى َم�����ا َق�����د َذَك������ْر ُل ال���������سَّ َف�������������الأَوَّ
ك����َم����ا اأَ ���ج���َدَت���ِن  ل���ل�������سَّ اأَْن  َب����ع����ِد  ِم�������ْن 
�������اِث ُم����ط����ل����ًق����ا والرَب�������������ِع َب���������َن ال�������ثَّ
�����لَّ�����م�����ا ����������������������ُه َو������سَ َب��������ِق��������ي ل����������ُه اأََتَّ
اإِل��������َزاَم��������ا �����ا  َج�����اِل�����������سً َرك������َع������َت������ِن  اأو 
����ك����ُل م�����ا ب�������َن اث����ن����ت����ن واأَرَب�������������ِع ال���������سَّ
َي����اِت����ي ُث�������مَّ   ، الأَرَب��������������ِع  َي����ب����ِن����ي ع���ل���ى 
َف���اِه���َم���ا َف������ُخ������ْذُه   ، ����كُّ  ال���������سَّ اِب�������ُع  وال�������رَّ
���ِع املَ���و����سِ َذا  ويِف   ، الك����م����اِل  َب���ع���ِد  ِم�����ْن 
���ع���ُد ����سَ َي�������ا  �����اِت�����ِه  ������سَ يِف  َي�����ح�����َت�����اُط 
َق�����ب�����ل�����ُه�����َم�����ا ِب�������َرك�������َع�������َت�������ِن لِزَم�����������ا
– وَخ���ْم�������ِس َف����ًت����ى  – َي�����ا  اث����َن����َت����ِن  َب������َن 
������اِث �����كُّ َب��������َن اخَل�����ْم�����������سِ وال������ثَّ ال�����������سَّ
���ع���ِدي���ِد ����كُّ َل��������َدى ال���تَّ ����اب����ُع ال���������سَّ وال���������سَّ
���ا ُم���ه���َت���مَّ ِب����ِح����ف����ِظ����ِه  َف�����ُك�����ْن   ، َخ����ْم���������سٍ 

َب���������َن اث�����َن�����َت�����ِن واأَرَب�����������������ٍع وَخ����ْم���������سِ
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وه���������������ِذِه الأَرَب����������������������ُع ف����ي����ه����ا َوج���������ُه
َث������ان وَوْج������������ٌه   ، ����لَّ����ى  �����سَ َم�������ْن  َي�����ِق�����ُن 
�����اِم�����ِن ال�����ثَّ يِف  وال�����ِب�����َن�����ا  ل����اح����ت����ي����اِط 
ُث���������مَّ اح�����ت�����ي�����اُط َرك������ع������َت������ِن ق����اِئ����َم����ا
ِع �������َورُّ ����كُّ ِل���������ِذي ال�������تَّ ����ا�����س����ُع ال���������سَّ وال����تَّ
َوَق������ْع اإِْن  ���ُج���وِد  ال�������سُّ َب����ع����َد  ���ٍة  وَخ���م�������سَ
���ا َف����ر�����سِ اح����ِت����َي����اِط َرك����َع����َت����ِن َج���اِل�������سَ

������كُّ ب���������َن اأرب���������������ٍع وَخ�����ْم�����������سِ ال�������������سَّ
ُي�������وِج�������ُب ل�����ل�����ُم�����رغ�����م�����َت�����ِن  وذاَك 
�����ِع املَ�����و������سِ َذا  يِف  َي�������ُك�������وُن  ���������ُه  َف���������اإِنَّ
���ا َح�������سَ ُك�������وِع  ال�������رُّ َب����ع����َد  َي�����ُك�����ْن  واإِْن 
ِل حَل��������َق��������ُه ِب��������������الأَوَّ ����ي����ُخ ق�����د اأَ وال���������سَّ
وْل�����������َي�����������اأِْت ب�����املُ�����رغ�����م�����ت�����ِن َب������ع������َدُه
������ُك م������ا َب����������َن ث����������اٍث وارَب������������ِع ال�������������سَّ
�����������ُه ُي�����ب�����َن�����ى ع�����ل�����ى الأََق���������������لِّ ِب�����������اأَنَّ
داِئ����َم����ا َواأِْت   ، رَب������������ِع  الأَ ع���ل���ى  َف����اب����ِن 
الأََث�����������ْر يف  ب����امل����رغ����م����َت����ِن  اأِْت  ُث��������مَّ 
����ْه ����اِد�����سَ ����كِّ ل������ُه ِب����ال���������سَّ َت�����َع�����لُّ�����ُق ال���������سَّ
��لِّ��ي َم�����ا َق�����د ���سُ َي����ب����ُط����ُل  َب������ْل  َوِق�����ي�����َل : 
����ْه ِن����يَّ َع�������ن  ِغ�����ًن�����ى  ل  والح�������ِت�������َي�������اُط 
���ْه ���يَّ ����ُد َع�������ِن ال����َف����ر�����سِ وال���ك���مِّ ِب����َق���������سْ
َوَج�����َب�����ا َم������ا  ����ًي����ا  َق����ا�����سِ اأَو  ًي��������ا  ُم��������وؤَدِّ
�����ك�����ِب�����َرْه ������َة ب�����ال�����تَّ ������يَّ َوي��������ق��������رُن ال������نِّ
�������س���ِب���ي���ُح ال���تَّ ُه�����َن�����ا  وه�������ا   ، ������اِف������ًت������ا  ُمَ
ُي����ع����َت����َ�ْ �����اِة  ال�����������سَّ يف  ������س�����يٍء  وُك����������لُّ 
����ِد ����هُّ ���������سَ ال����تَّ َع���������ِن  ف�����ي�����ِه  ِغ������ًن������ى  ول 
َذَك��������ْر ��������ا  ِمَّ ُم����ب����ط����ٌل  َت�����َخ�����لَّ�����ل  واإِْن 
ال������وق������ِت ِب����������ُخ����������روِج  اع�����ت�����ب�����ار  ول 
ِخ�����اِل�����ْه يف  ����ق���������سِ  ب����ال����نَّ َدَرى  ول�������و 

ُه���و اإِْذ  الأََق�������������لِّ  ع���ل���ى  ال����ِب����َن����ا  ُه��������َو 
ِب����ال����ُب����ط����اِن �������اِث  ال�������ثَّ يِف  احُل�������ْك�������ُم 
ِم���ن���َه���ا ع���ل���ى الأَرَب�������������ِع َخ�������ُر َم������ا ُب���ِن���ي
ُك������ْن ع���امِلَ���ا ِب������ذا   ، ����ْه����ٍو  �����سَ ����ج����َدَت����ي  َو�����سَ
ب����������َن اث������ن������ت������ِن وث��������������اٍث وارَب��������������ِع
َم����ْع �����اِم�����ِن  ال�����ثَّ يف  ك����احُل����ك����ِم  وُح����ك����ُم����ُه 
��ا ُم��َن��اِف�����سَ َوُك�������ْن   ، ���ِر اح���َف���ْظ���ُه  َوال���َع���ا����سِ

َق��������ِويَّ احَل����ْد�����سِ ، ي����ا  ����ُج����وِد  ب���ع���َد ال���������سُّ
���ُب ُي���ح�������سَ ك������وِع  ال������رُّ َب����ع����َد  َي�����ُك�����ْن  واإِْن 
����كِّ م�����ا َب��������َن َث����������اٍث َوارَب������������ِع ك����ال���������سَّ
اأب���ط���ا  : ال����ُف����ق����ه����اِء  َب����ع���������سُ  َف������َق������اَل 
َف����ْل����َي����ك����ُم����ِل ن����ق����ُل����ن����ا  وه����������ذا   ، ه����ن����ا 
ُه ����ِر ع����ل����ى َم�������ا َع��������دَّ وح����������ادي ال����َع���������سْ
���َم���ِع َف���ا����سْ  ، َوْج��������ٌه  وِف����ي����ِه   ، ���ٍة  وَخ���ْم�������سَ
ال���َف�������س���ِل َذا  َي������ا  ال�����َوج�����َه�����ِن  واآخ����������ُر 
ِب�������َرك�������َع�������ٍة ل������اح������ِت������َي������اِط َق�����اِئ�����َم�����ا
���ْر �����ان َع�������سَ واع�����ل�����ْم ِب����������اأَنَّ َب�����ع�����َدُه ال�����ثَّ
���ْه َوِق������ي������َل ِف����ي����ِه ُح����ك����ُم����ُه ك���اخَل���اِم�������سَ
الأََق����������لِّ ُي����ب����َن����ى ع���ل���ى  َب�������ْل   : َوِق������ي������َل 
���ْه ���رع���يَّ ِف�����ي�����ِه ع���ل���ى ال������َق������اِع������َدِة ال�������سَّ
���ْه ال���ك���ي���ف���يَّ ِم����������َن  ُب����������دَّ  ول   ، ف����ي����ه����ا 
َب�����ا َت�����َق�����رُّ ����ا  ج����ال���������سً اأو  وق������اِئ������ًم������ا 
�������وَرْه وي��������ق��������راأُ احَل�������م�������َد ِب�������َغ�������ِر ��������سُ
���ي���ُح �������سِ ال���نَّ َق������ال������ُه   ، ������ج������ٍز  ِبُ ل����ي���������سَ 
ُم�����ع�����َت�����َ�ْ الح������ت������ي������اِط  يف  ���������ُه  َف���������اإِنَّ

َت���ه���َت���ِد ����َم����ْع  َف����ا�����سْ  ، �������س���ل���ي���ُم  ال���تَّ وه����ك����ذا 
�����َرْر �����اِة َق����ب����َل����ُه َف������ا ������سَ َب�����ع�����َد ال�����������سَّ
���م���ِت ال�������سَّ ذا  ي����ا  ف����ان����ِو   ، ال���ق�������س���اء  ب�����ِل 
حِل������اِل������ْه ي����ل����ت����ِف����ْت  مْل  َب��������ع��������َدُه  اأو 
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���اَن���ا ���ق�������سَ ال���نُّ َذك���������َر  ل�����و  ب������ْل   : وق�����ي�����َل 
����م����اَم����ا ال����تَّ َذَك������������َر  ق�����د  َي������ُك������ْن  واإِْن 
����َي����اِت����ي �������اِن ك�����َم�����ا �����سَ وَب����ح����ُث����ه����ا ال�������ثَّ
���ْه ����ْت ب���ه���ا ال�����ف�����راِئ�����������سُ ال���ب���ق���يَّ ُخ���������سَّ
���َرْه ���ْت ِب���اأَ����س���ي���ا َع�������سَ ف���اجُل���م���ع���ُة اخ���ت�������سَّ
�����ُر َي�����������سِ اإْذ  َي���������خ���������ُرُج  �����������ُه  َف�����������اإِنَّ
����اِت ل��ل��ُم��ق��َت��ِب�����ِس: ����يَّ ����و�����سِ َث�������اِن اخُل���������سُ
َول���������و ِب�����َت�����ك�����ِب�����ٍر ِب������َه������ا ِم���������ْن َق����ب����ِل����ِه
َراب�������ُع�������ه�������ا: َت��������ق��������ِدمُي ُخ����ط����َب����َت����ي����َه����ا
���لِّ���ي املُ�������سَ ي���ج���ت���زي  اأْن   : ���ه���ا  خ���اِم�������سُ
اجَل������م������اَع������ْه ������م  َت������تُّ  : ����ه����ا  �����س����اد�����سُ
���َب���ْه َن�������سَ َم������ْن  اأَو  الإَِم�����������اُم   : ���اِب���ُع���ه���ا  ����سَ
����ٍة ِب�����َه�����ا َق������د َق�����اُم�����وا َف�����ك�����وُن َخ����ْم���������سَ
���ا �������سَ ال���نِّ ع������ِن  ���ق���وُط���ه���ا  ����سُ  : ���ُع���ه���ا  َت���ا����سِ
وال��������ه��������مِّ والأع�������������������رِج واملُ�����������س�����اف�����ِر
- ِخ�������ي  اأَ َي����ا   - َي����ُك����وَن  ل  اأْن  ���ُره���ا  ع���ا����سِ
�����اُة ال����ِع����ي����ِد َف����اخ����ُت���������سَّ ِب���َه���ا ���������ا ������سَ اأَمَّ
ُل������������ه������������ا ال���������وق���������ُت ِب����������ا م��������اِل اأَوَّ
�����اِت وب��������ع��������دُه ث���������ان اخُل�����������س�����و������س�����يَّ
���ان���ي���ِة ال���ثَّ ويف  الأُوىل  ك�����ع�����ِة  ال�����رَّ يف 
����ك����ب����ِر ُث����������مَّ ال�������ُق�������ُن�������وُت َخ�������َل�������َل ال����تَّ
��������ْب ُتِ ول   ، ب����ع����ده����ا  اخُل�����ط�����ب�����ت�����ان 
����������ن َك���م���ا ف����ري���������س����ُة اجُل������م������ع������ِة ِمَّ
�������������ا ال����������ذي َي����خ����ت���������سُّ ب�������الآي�������اِت اأَمَّ
ل�����ْه وُك������������لُّ ِري������������ٍح اأَظ�������َل�������َم�������ْت ُم�����ه�����وَّ
املَ�������������س������ُروِع ُك�������ُت�������ِب  يف  َف�����������اأَرَب�����������ٌع 
َف�����������������اإِنَّ ُك�����������لَّ َرك��������ع��������ٍة َت���������س����َت����ِم����ُل
��������ِة املُ���������ِن���������َرْه َد ال��������َف��������اِتَ َت����������َع����������دُّ

���ب���ِع���ي�������سِ َث�����اِل�����ُث�����ه�����ا اإَِب����������اَح����������ُة ال���تَّ

ع�������اَن�������ا ������ُه اإِ ِف������ي������ِه اأََع����������������اَد َف������ر�������سَ
الإَِت��������اَم��������ا اأَِو  ال�����َق�����ط�����َع   َ َت�������َخ�������رَّ
����اِت ����يَّ ����و�����سِ �����ًا ِذْك�������������َر ُخ���������سُ ُم�����ف�����������سَّ
���ْه ال���َي���وِم���يَّ ال����َف����َرائ���������سُ  َع�������َدا  َم�����ا  اأَْي 
ُل��������َه��������ا ال������َوق������ُت ع���ل���ى َم������ا َذَك�����������َرْه اأَوَّ
���خ�������سِ َي������ا َخ����ِب����ُر �����لُّ ِم�����ث�����َل ال�������سَّ ال�����ظِّ

���������سِ ����َل����بُّ ������ط������ل������ِق ال����تَّ ����ُت����ه����ا ِبُ ����حَّ �����سِ
َف�������س���ِل���ِه ِم������ْن  ِب����َه����ا  ث���ال���ُث���ه���ا : اجَل�����ْه�����ُر 
َب�������ع�������َد ُدخ���������������وِل َوق������ِت������ه������ا َع����ل����ي����َه����ا
�����ق�����ِل �������ْه�������ِر ِب������ُح������ك������ِم ال�����نَّ ع���������ِن ال�������ظُّ
����َب����اَع����ْه �����وا اتِّ ِف����ي����َه����ا ُوُج������وًب������ا َف�����َر������سُ
��َب��ْه َح�����سِ َق����د   : َث���اِم���ُن���َه���ا   ، ل��ه��ا  ����ْرٌط  �����سَ
الإَِم��������������اُم َوِم������ن������ُه������ُم   ، �����اِع�����ًدا  َف�����������سَ
��ا وال���ع���ب���ِد والأَع�����َم�����ى ، َف�������َدْع م���ا ال��َت��َب�����سَ
���ِر ����َخ����ِن ح���ا����سِ ال����َف����ر�����سَ َم������ْن يف  وَغ��������ِر 
����ِخ ����ا ع�����ن ف����ر�����سَ ب�������َن اث����ن����ت����ِن ن����اق���������سً
ث�����اث�����ُة اأَ�������س������ي������اَء ف�����ُك�����ْن ُم���ن���َت���ِب���َه���ا
واِل ال���������زَّ اإىل  ���م�������ِس  ال�������سَّ ُط�����ل�����وِع  م���ن���ُذ 
ل����������ه����������ِذِه َف������خ������م�������������سُ ت������ك������ب������راِت
ال��������ق��������راَءِة َع�������ِق�������ِب  يف  اأَرَب����������ع����������ٌة 
����اأخ����ِر ����و�����سُ ب����ال����تَّ �����ال�����ُث املَ����خ���������سُ وال�����ثَّ
ُك����ِت����ْب َق������د  َع����ل����ي����ِه  ال���������ِذي  ع���ل���ى  اإِلَّ 
ل َف�����ه�����َو  ل  وَم���������ْن   ، ف����ي����ِه  ����روُط����ه����ا  �����سُ
����اِة ����وَف����ِن ِم�������َن ال���������سَّ اأَع������ِن������ي ال����ُك���������سُ
ل����َزَل����ْه ال����زَّ ُث������مَّ  ����ف����َراُء  �����سَ اأو  ������وَداُء  �������سَ
ُك����������وِع ُد ال����������رُّ ُل������������ه������������ا َت�����������َع�����������دُّ اأَوَّ
َوَث���اِن���ي���َه���ا اج���َع���ُل���وا  ، ُرُك�����وع�����اٍت  َخ���ْم�������َس 
������وَرْه ال�������������سُّ اأََتَّ  اإِْذ  َرك�������ع�������ٍة  يف 

ال�������ُف�������ُرو��������سِ ه�����������ذِه  يف  �������ورٍة  ِل���������������سُ
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���ِر ����َوى اخَل����اِم���������سِ ُث������مَّ ال���َع���ا����سِ ف��ي��م��ا �����سِ
�����ا �����كَّ �������������ُه ل��������و ������سَ راِب��������ُع��������ه��������ا َف�������������اإِنَّ
����َب����ْع ع���ل���ى الأََق�������������لِّ وه�������َو َف������ْر�������سٌ ُم����تَّ
������َواِف �����������ا ال��������ذي َي����خ����َت���������سُّ َب������ال������طَّ اأَمَّ
يف َت�����ف�����َع�����َل  اأْن  ُل  الأوَّ َف����ِم����ن����ُه����َم����ا 
ِم����ْن ال������َواِح������ِد  َف��������اإِىل  اأو   ، خ���ل���ِف���ِه  اأو 
������ان وال������ثَّ  ، ��������س�������رورة  ال����������ذي  اإِلَّ 
���ْع���ِي���ْي ������واِف ُث������مَّ ق���ب���َل ال�������سَّ َب����ع����َد ال������طَّ
�����������ا ال��������ذي َي����خ����َت���������سُّ ِب������اجَل������َن������اَزْه اأَمَّ
ُل�����������ه�����������ا ُوُج������������������وُب َت�������ك�������ِب�������َراِت اأَوَّ
�����ه�����اَدت�����اِن ال�����������سَّ وث�����ان�����ي�����ه�����ا   ، ه���������ذا 
����اِن����َي����ْه ال����ثَّ َع����ق����ي����ِب  يف  ����اُة  ال���������سَّ ُث�������مَّ 
ُدع�������������������اَءُه ل�����ل�����م�����وؤِم�����ن�����َن ت�����اِب�����َع�����ْه
ف���ي���ه���ا ُرك����������������وَع  ل  اأَْن  ث�����ال�����ُث�����ه�����ا 
�����ُد �����هُّ َت�����������سَ اآِخ����������ِره����������ا  يف  ول������ي�������������سَ 
�����َه�����اَرْه �����ُروِط�����َه�����ا ال�����طَّ ول����ي���������سَ ِم�������ْن ������سُ
����اِت ف���ي���م���ا ُي����ل����َت����َزْم ����و�����س����يَّ ���������ا اخُل���������سُ اأَمَّ
َف��������َن��������ذُر ُك����������لِّ ه����ي����ئ����ٍة م���������س����روَع����ْه
ِب�����������ِه ال���������وف���������اُء واج�������������ٌب م�������ا ك����ان����ا
����ا ُث����������مَّ اأَخ��������������لَّ ع�������ام�������ًدا ِب����������ِه َق���������سَ
�������ذِر َي�������ا اأَِم����������ُن ����ب����ِه ال�������نَّ وُح������ك������ُم �����سِ
���ِب �����اُة الح����ت����ي����اِط ف���اح���َت�������سِ ُث�������مَّ ������سَ
����اِة ُث����������مَّ َم����������ِن ا�������س������ُت������وؤِج������َر ل����ل���������سَّ
���ي امل���ق�������سِ َع��������َن  ل����ي���������سَ  ذاَك  َف�������������اإِنَّ 
ِت����ي����َب����ا ����ِب����ِع ال����رَّ ����ى َف����ل����َي����تَّ َوَم����������ْن َق���������سَ
ال�����َع�����َدْد ����ا  اأَي���������سً ����يِّ  املَ����ق���������سِ َع يف  ول����������َرْ
ُي�����راِع�����ي اأَْن  ِب������ال������َواِج������ِب  َوَل�����ي�����������سَ 
ال�����َع�����َدِد ����َر  َق���������سْ ُي�����وِج�����ُب  َي�����ُك�����ْن  واإِْن 
َرا ِب�����َح�����ي�����ُث َي�����������س�����َت�����ويِف ِب���������ِه املُ��������َق��������رَّ

َف����ِف����ي����ِه����َم����ا َي�������ق�������َروؤُه�������ا َع�������ن اآِخ���������ِر
���ا ���كَّ ����سَ ل  َب������َن������ى  ك�������وع�������اِت  ال�������رُّ ب�������َن 
����وُل����ه����ا َم�����َت�����ى َوَق��������ْع َوَوق������ُت������ه������ا ُح���������سُ
ِخ����������اِف ِب����������ا  َغ������������ُر  ل  اأم�������������������راِن 
�����َرِف ال�����������سَّ َربِّ  اإِب�������َراه�������ي�������َم  َم�������َق�������اِم 
َج��ن��ب��ي��ِه ، ف���اف���َه���ْم م���ا اأَق��������وٌل َي����ا َف���ِط���ْن
��������اِة َذِل���������������َك املَ�������ك�������اِن َج��������ْع��������ُل ���������سَ
َرع�����ِي�����ي َخ���������َر  ُرع�����������َت  َوَج�������َب�������ا  اإِْن 
ُم������ن������َح������اَزْه َن�����ظ�����ِم�����َه�����ا  يِف  َث��������اَث��������ٌة 
�����اِة ِة ال�����������سَّ اأَرَب�����������������َع َم��������ع َت�������ك�������ب�������ِرَ
الإِمي���������اِن ِذي  ع����ن����َد  الأُوىَل  ع���ق���ي���َب 
������اِل������َث������َة امل�����داي�����َن�����ْه وْل�����ُي�����ع�����ق�����ِب ال������ثَّ
اِب�����َع�����ْه ُدع�������������اَءُه ل����ل����َم����ْي����ِت َب�����ع�����َد ال�����رَّ
���م���وي���َه���ا ال���تَّ وات�����������ُرِك   ، �����ُج�����وَد  ������سُ ول 
ُد ����دَّ ُم���������سَ َي������ا  َت�������س���ِل���ي���ُم  َول   ، ����ا  اأَي���������سً
اخ�����َت�����اَرْه َم�����ا  ع���ل���ى  احَل�������قِّ  املَ�����ذَه�����ِب  يِف 
����ِب ال�������ت�������زاِم املُ�����ل�����َت�����ِزْم ف����ه����ي ِب����َح���������سْ
�����ي�����َغ�����ُت�����ُه ُم����ت����ب����وَع����ْه ُم�����ن�����ع�����ِق�����ٌد ������سِ
َم�������اَن�������ا َ ال�������زَّ َوه���������ك���������َذا ل�������و َع��������������نَّ
���ا �����ًرا ع�����ن َت������رِك������ِه َم������ع ال���َق�������سَ ُم�����َك�����فِّ
َي�������دُخ�������ُل ِف�����ي�����ِه ال�����َع�����ْه�����ُد وال�����َي�����ِم�����ُن
الأَِب َع������ِن  اْم��������رٍئ  َوَم������ُم������وُل   ، ِف����ي����ِه 
������اُء ِل������ل������َف������َواِت َوَه���������ك���������َذا ال������َق�������������سَ
����ي ب��������ْل ِف������ع������ُل م�����ث�����ٍل ل�������اإل�������ِه م����ر�����سِ
ك�������َم�������ا َق�����������د َف�����������اَت�����������ُه ُوُج����������وَب����������ا
����ْد �����سَ �����ًرا َت�����ْل�����َق ال����رَّ ����ًم����ا وَق�����ا������سِ ُم����َت����مِّ
َه�������ي�������اأََت�������ُه ك��������اخَل��������وِف ِل�����ل�����ُم�����رَت�����اِع
َج�����َل�����ِد ذا  َي�������ُك�������ْن  مْل  اإِْن  �����ُه  ل�����ك�����نَّ
َرا َت������َع������ذَّ ل�����و  َي���������س����ُق����ُط  َب�������ْل   ، اأَوَم��������������اأَ 

ق
ق
ح
م
ال ُ

ِّ
135



وَت��������������ِزُئ الأَرَب������������������ُع َت���������س����ِب����ي����َح����اِت
����ح����رمَي����ْه �����َة وال����تَّ واأَوَج���������ب���������وا ال�����ِن�����يَّ
َواع�������َت�������َ�وا ال����َه����ي����َئ����َة َوْق���������َت ال���ِف���ع���ِل
����روُط ، وه�����ي ف��ي��م��ا اخ����ت����اَرْه ك�����ذا ال���������سُّ
�����لِّ�����ي اإِمَي���������ا وَم�����������ْن ِب����َع����ي����َن����ي����ِه ُي�����������سَ
ك�����وَع�����ا ���ُه���م���ا ال�����رُّ َي�����ج�����َع�����ُل َت���غ���ِم���ي�������سَ
ف�����ُع َوَف������ت������ح َع����ي����َن����ي����ِه َف��������������َذاَك ال�����رَّ

���غ���م���ي�������سِ ال���تَّ يف  اخ���ف�������س  ������اج������ًدا  َو�������سَ
ِت������ي������ِب ِل�����ل�����َف�����َواِئ�����ِت َوَج��������اِه��������ُل ال������رَّ
���َل)124( اجَل�������زُم ب����ِه اح��ت��ي��اَط��ا ل���ي���ح�������سُ
���لِّ���ي ����ي ال���������ذي م������ا ����سُ ��������������ا ي����ق���������سِ واإِنَّ
���ا �������سَ َوَم�����������ْن ت�����ك�����وُن ط������اه������ًرا ِم��������َن ال���نِّ
الأُوىل املُ������ط������ِه������َري������ِن  وَع������������������اِدُم 
��ى َق�����سَ ف������اَت  م����ا  ُي���ح�������سِ  مَلْ  َم������ْن  وُك�������لُّ 
����ْك����ِر �����سُ َوَربُّ  ُم�������رت�������دُّ  َوْل�����َي�����ق�����������سِ 
����ْه وُك����������لُّ َم��������ْن َق�������د َف�������اَت�������ُه َف����ِري���������سَ
����ى َوَم�����غ�����ِرَب�����ا ��������ا َق���������سَ ����ٌر ِمَّ َف����ح����ا�����سِ
������ُة ل����ل����ُم���������س����اِف����ِر ������ن������اِئ������يَّ ُث�����������مَّ ال������ثُّ
املُ�������س���َت���ِب���ْه ���������ا  اأَمَّ  ، املَ������غ������ِرُب  َوَب����ع����َده����ا 
َف����ب����اث����َن����َت����ِن وارب������������ٍع ق�����د اأُط�����ِل�����َق�����ا
اث����َن����َت����ِن َف�������اَت�������ُه  َم�������ا  َي������ُك������ْن  واإْن 
َم���غ���ِرَب���ا ���ي ب���ع���َد ذل�����َك  ��ب��ًح��ا ، َوَي���ق�������سِ ���سُ
َف���م���غ���رَب���ا �����اف�����ًرا  ُم�����������سَ َي������ُك������ْن  واإِْن 
ع��ل��ى زاَد  ُم���������س����َت����ِب����ًه����ا  َي������ُك������ْن  واإِْن 
���ي َي���ق�������سِ ث���������اٌث  م���������اَت  َي������ُك������ْن  واإِْن 
َب������ِن ذا  �����اف�����ًرا  ُم�����������سَ َي�������ُك�������ْن  واإِْن 
َوَم�������غ�������ِرًب�������ا َب�����ع�����َدُه�����م�����ا َواأُخ���������������َرى
َف����ل����َي����زِد ُم���������س����َت����ِب����ًه����ا  َي������ُك������ْن  واإِْن 
وَب����ع����َده����ا  ، َم�������غ�������ِرِب  ق����ب����َل  ِث�����ن�����َت�����ِن 

�����اِة ال�����������سَّ ِت�����ل�����ُك�����ِم  يف  َرك��������َع��������ٍة  ع������ن 
�����ًدا َت�������س���ِل���ي���َم���ْه �����هُّ واأَت�������ب�������ُع�������وا َت�����������سَ
ال���ِف���ع���ِل يِف  ����ا  َوال����َق���������سَ الأَداِء  ِع����ن����َد 
����ه����اَرْه �����َوى ال����طَّ ���ي ������سِ ف����اِق����ُده����ا ي���ق�������سِ
���ِق���ي���َم���ا ِم����������ْن َع��������ج��������ِزِه ِل������ك������وِن������ِه ����سَ
�����ُج�����وَد ُم�������س���َت���ِق���ي���َم���ا َوِم������ث������َل������ُه ال�����������سُّ
���رُع ال�������سَّ ِب���������ذاَك  َج��������اَء  اث���َن���ي���ِه���َم���ا  يِف 

ال������ُف������ُرو�������سِ يف  الأَداُء  وه������ك������ذا 
ُر ال�����ِف�����ع�����َل ِب�����َن�����ق�����ٍل َث������اِب������ِت ُي��������َك��������رِّ
ى ه����ا ُه���ن���ا الإِ����س���ق���اَط���ا ���ي���ُخ َق�������وَّ وال�������سَّ
َع����ق����ِل ُذو  ُم���������س����ِل����ٌم  ال������ب������ُل������وِغ  َم���������َع 
���ا ُن���َف�������سَ اأَو  ���ا  َح���اِئ�������سً َت�����ُك�����وُن  ل  اأَْي 
َق�����ول ِف�����ي�����ِه  اأَنَّ  َم��������َع  ����ا  ال����َق���������سَ ل�������ُه 
َوَف������ى َق������د  ْن  اأَ غ����ال����ًب����ا  َي�����ُظ�����نَّ  ����ى  ح����تَّ
و���������س��������ارُب املَ��������رَق��������ِد َب������ع������َد ال������ُع������ذِر
���ْه ���ٍة َم���ف���ُرو����سَ َم����ُه����ول����ٌة ِم������ْن َخ���ْم�������سَ
�������َب�������ا واأرب�����������ًع�����������ا ُم�����ط�����ل�����ق�����ًة ُم�������َرتِّ
����ِر ُم�����ط�����ل�����ق�����ًة َك�����������اأَرب�����������ٍع ل����ل����َح����ا�����سِ
َي���������س����َت����ِب����ْه ل  ِب���������َغ���������ِرِه  َف�����ُح�����ك�����ُم�����ُه 
����َق����ا ����قِّ ُمَ ُم�����غ�����ِرًب�����ا  َوب������َع������َد   ، َي������اأِت������ي 
����ي ِب�������َغ�������ِر َم������ِن �����ٌر ي����ق���������سِ َف�����ح�����ا������سِ
������َب������ا َواأَرَب�������������ًع�������������ا واأَرب�����������ًع�����������ا ُم������َرتِّ
������َب������ا ب��������َن اث������َن������َت������ِن واث������َن������َت������ِن ُرتِّ
َف����ُع����ا ف���ي���م���ا  ِث�����ن�����َت�����ِن  �����ٍر  َح�����������سَ ِذي 

���������اَم ال���َف���ر����سِ احل����ا�����س����ُر اخَل����ْم���������سَ َتَ
َت��������ِن ������َة َم��������رَّ ������ن������ائ������يَّ ������ى ال������ثُّ َق�������������سَ
ُن������ك������َرا ل  َع�����ِق�����ي�����َب�����ه�����ا  ِم�����ث�����َل�����ُه�����م�����ا 
ال�����َع�����َدِد يِف  �����ًرا  َح�����ا������سِ ����لِّ����ي  املُ���������سَ ع���ل���ى 
ه����ا َح����دَّ َي������ُج������وُز  ل  �����ا  اأَي�����������سً ِث����ن����َت����ِن 
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اأَرَب������َع������ا ِم����ن����ُه  َف��������اَت  َم������ا  َي�����ُك�����ْن  واإِْن 
ا���س��َت��َب��ْه َق�����ِد  َي����ُك����ْن  اإِْن  �������ا  واإِمَّ  ، ��ا  َخ��م�����سً
ِث�����ن�����َت�����ِن م�����ع ِث�����ن�����َت�����ِن ق����ب����َل َم�����غ�����ِرِب
����ع����ي����ن ث��������مَّ ه���ك���ذا �������ُه ال����تَّ وَف�������ر��������سُ
ال�����ِع�����رف�����اِن يف  ال�����ي�����وم�����اِن  ا������س�����َت�����َب�����َه 
��ى وال����ع����ي����ُد واجُل����م����ع����ُة ل���ي�������س���ْت ُت��ق�����سَ
������َف������اَق������ا اتِّ ب����ه����ا  ِع������ل������ٍم  ذي  ِل�������َغ�������ِر 
ُث���������مَّ ال����ق���������س����اُء اأط������ل������ُق������وا َم�����������اَزْه
�������ْه �������اَل�������ُة الأَل�������ِف�������يَّ ��������سَ وه������������ذِه ال�������رِّ
��ْت َم�����سَ ِع�������س���ري���َن  َب���ع���َد  َخ���ْم�������سٍ  َع�����ام  يِف 
���ب�������َط���ا �����������ّت م�����ئ�����������اٍت وث�������������اث ����سَ ������سِ
���������ْه ���������َل الأَِئ���������مَّ واأَ�������س�������������اأَُل الأََف���������ا�����سِ
ال���َع���ف���ِو ِب�������َذي�������ِل  ِم��ن��ه�����ا  َي���������س����روا  اأَْن 
���������اِن �������ي�������َم���ِة الإِن��������������سَ �������ُه ِم���������ن ����سِ َف�������اإِنَّ
ِم���ن�������ُه���ُم ِب�������َف�������س���ٍل  اهلَل  َوَي���������س����اأَل���������وا 

َم���َع���ا ���ى  َق�������سَ ����ًرا  ح����ا�����سِ اأو  ����اف����ًرا  ُم���������سَ
�����َب�����ْه َرتَّ ِف����ي����َم����ا  �����ِر  احَل�����ا������سِ ع���ل���ى  َزاَد 
�����ا اأَوِج�����������ِب وب�����ع�����َده�����ا ِث�����ن�����َت�����ِن اأي�����������سً
َذا اإِ ِل�����َي�����وَم�����ِن  اخَل����م���������سُ  َف������اَت������ُه  ل�����و 
����َم����ان ف����ل����َي����ج����َت����ِز الإن�������������س������اُن ب����ال����ثَّ
��ا ����ى)125( الآي�������اِت ل��ك��ْن َف��ر���سَ ُث����مَّ َق���������سَ
اح�����راَق�����ا ا�����س����َت����وع����َب  م�����ا  اإِذا  اإِلَّ 
��������واِف وع�����ل�����ى اجل�������َن�������اَزْه ع����ل����ى ال��������طَّ
����ْه ����ي����ِف����يَّ َن����َظ����م����ُت����َه����ا ِب������احِل������لَّ������ِة ال���������سَّ
���ْت ُث�������مَّ َث������َم������اٍن ِم�����������ْن ِم������َئ������اٍت ان���َق�������سَ
��م��َط��ا ����وَن َت����ِك����ي ���سِ َوَب�����ع�����َدَه�����ا َخ����م���������سُ
�������������ْه ي���������ِن ُه�������������َداَة الأُمَّ �������َة ال���������دِّ اأَِئ�������مَّ
ه�����ف��و اأَو  َخ�����َل�����ٍل  ِم������ن  َوَج�����������������ُدوا  َم������ا 
الإِم������ك������اِن اإِىل  ���وٍب  َم���ن�����������سُ ُك�������لُّ  َب�������ْل 
َع���ن�������ُه���ُم َي�������ع���ُف���و  َف�����������اهلُل   ، يل  ال����َع����ف����َو 

التخريج:
 مخطوط )اجُلمانة البهيَّة في َنظِم األلفيَّة( ، كتبخانة مجلس ش���وراي ملِّي ، 

برقم 3477 .
 - البابليات 125/1 ، شعراء احللة 38/2 ، أدب الطف 272/4 :

) األبيات 1 و645- 651 ( .
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الَهَواِمُش
)1( مصادُر ترجمته:

 أم���ل اآلم���ل 65/2 ، احلص���ون املنيعة 61/6 ، 411/8 ، أعيان الش���يعة 65/5-70 ، البابليات 
123/1-129 ، شعراء احللة 34/2 -44، طبقات أعالم الشيعة 32/6-33، الذريعة إلى تصانيف 
الش����يعة 131/5 ، تاريخ احللة 92/2 ، األعالم 190/2، معجم املؤلفني 224/3 ، أدب الطف 
269/4-283 ، فقهاء الفيحاء 302/1 -306 ، موس���وعة طبقات الفقهاء 91/9-93 ، مش���اهير 
شعراء الشيعة 357/1-358 ، تراجم الرجال 256/1 ، معجم التراث الكالمي 132/5 ، مدرسة 
احللة العلمية 206 ، احلياة الفكرية في احللة 352-353 ، احللة وأثرها العلمي واألدبّي 61-85.

رون ينقُلون عن )أعيان الش���يعة( و)البابلي���ات( و)الذريعة( و)أدب الطّف( فقط ،    والباحث���ون املتأخِّ
فكان ما أثبتوُه َنسًخا ناقًصا ومكرًَّرا. 

)2( محمد بن احلس���ن بن يوس���ف بن علي بن املطهر . وهو َوَلُد الَعالمة احِللِّي . ُولَِد س���نة 682ه� 
. فقيٌه وعالم . من مؤلفاته )إرشاد املسترشدين( و )حتصيل النجاة( . ترجمته في : لؤلؤة البحرين 
190-194 ، روضات اجلنات 330/6-339 ، تاريخ احللة 53/2 ، فقهاء الفيحاء 280-278/1 

، موسوعة طبقات الفقهاء 191/8-193 ، فهرس التراث 410-409.
  وقال د. حسن احلكيم في كتابه : مدرسة احللة العلمية 206 إنَّ الشاعَر تتلمذ على العالمة احللّي 

، وهو وهٌم منُه ، الستحالِة ذلَك .
)3( جم���ال الدي���ن املقداد ب���ن عبد الله بن محمد بن احلس���ني بن محمد احللّي األس���ِدّي . متكِلّم 
���ر وفقيه . من مؤلَّفاته )اللوامع اإللهية في املس���ائل الكالمية( ، و)إرش���اد الطالبني في ش���رح  ومفِسّ
نهج املسترش���دين(. ترجمُتُه في : أمل اآلمل 325/2 ، روضات اجلنات 494/4 ، رياض العلماء 
206/5 ، أعيان الشيعة 135/10 ، مستدركات أعيان الشيعة 235/1 ، فهرس التراث 426-425.

)4( أمل اآلمل 65/2 .
)5( رياض العلماء 185/1.

د بن فهد األسدّي احللِّّي . ُولَِد في احللَّة سنة 757ه� .من كبار الفقهاء اإلماميَّة  )6( أحمد بن محمَّ
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. م���ن مؤلفات���ه )التحرير( و)اللوامع( . ترجمته ف���ي : رياض العلماء 64/1-66 ، لؤلؤة البحرين 
155-157 ، روضات اجلنات 71/1-75 ، تاريخ احللة 138/2-141 ، فقهاء الفيحاء 297/1-

302 ، فهرس التراث 430.
)7( ُينظر: شعراء احللة 34/2.

)8( أعيان الشيعة 65/5 .
)9( البابليات 101-100/1 .

)10( شعراء احللة 37/2 .
)11( فقهاء الفيحاء 306-302/1. 

)12( علّي بن احلس���ني الش���فهينّي احللِّّي ، لم ُتعرف َسَنُة والَدتِِه وال َسَنُة َوَفاتِِه ، وله قبٌر في محلَّة 
املهدي���ة بِاحِللَّ���ة . ترجمتُه ف���ي : الغدير 356/6 – 402 ، البابليات 93/1 – 101 ، أدب الطف 

. 444 196 ، شعراء احللَّة 398/3 –   – 145/4
)13( الطليعة 225/1-226 ، الغدير 202/5-210 )وفيِه » آل أبي عبد الكرمي« (، أعيان الشيعة 

65/5 ، أدب الطف 225/4-226 ، نيل األماني 277-268.
)14( الذريع���ة 464/1 ، 465 ، 482 ، 131/5 ، 241 ، معج���م املؤلف���ني 224/3 ، تراجم 

الرجال 256/1.
)15( أعيان الشيعة 67/5 .

)16( فهرستواره دست نوست هاي إيران )دنا( 686/9.
)17( ُولَِد س���نة 734ه�. اسُتش���ِهد بدمش���ق . من مؤلفاته )اللمعة الدمشقيَّة( . ترجمته في : فوائد 
الرضوي���ة 645 - 653( ، األع���الم 109/7، معجم املؤلفني 47/12-48 ، فهرس التراث 412-

.414
)18( الذريعة 131/5 .

)19( ج���اء ف���ي : فوائد الرضوية 98-99 أنَّها ف���ي 653 بيًتا ، وُينظر: البابليات 125/1 ، تاريخ 
احللة 93/2 .
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)20( البابليات 129/1 ، مشاهير شعراء الشيعة 157/1 ، وفي الطليعة 226/1 : »احلليات« فقط.
 )21(  كشف احلجب واألستار 37 ، أعيان الشيعة 67/5 .

)22( رياض العلماء 186/1 .
)23( جاء في البابليات 123/1 : »ما في )الطليعة( من أنه ُتُوفَِّي سنة 830ه� ال يكاد يصح ، بل 

وفاته بعدها« . 
  قلُت: ولكْن سنة وفاته التي وردْت في »الطليعة« 226/1 هي : 840ه� ، وليس 830ه� !. 

)24( البابليات 124/1 .
)25( رياض العلماء 187/1.

)26( رياض العلماء 185/1 ، تعليقة أمل اآلمل 114 . 
)27( ديوان أبي الطيب املتنبي 158 .
)28( ديوان أبي الطيب املتنبي 330.

)29( ديوان الشريف الرضي 567/1.
)30( خزانة األدب 106/5 .

)31( َرُجٌل َش���َموٌس: َعِس���ٌر ِفي َعَداَوتِه َش���ِديُد اخِلالِف على َمن َعاَنَدُه. تاج العروس )ش م س( 
. 176/16

)32( كوانس : مستترٌة ، من الفعل : كنَس.
ُن ، وهو للشريف الرضّي ، وصدُرُه : »متنَّى رجاٌل نيلها وهي شامُس« ، ديوانه  )33( الَعجُز مضمَّ

.567/1
َجاُع . تاج العروس )غ م س( 314/16 . َجاِل الشُّ ديُد من الرِّ )34( امُلغامُس : الشَّ

)35( بالُس ، َأْبَلَس الرَّجُل، إِذا َدِهَش َوَتَحيََّر. تاج العروس )ب ل س( 465/15 .

ل بأسماء املالبس عند العرب 162. )36( الزنَّار: حزام يلبُسُه النََّصاَرى. املعجم املفصَّ
. لميُّ )37( هو صخر بن عمرو بن احلارث السُّ

اُس : َمن يقوُم باخلدمة الكنسية ، ومرتبُتُه دون القسيس . املعجم الوسيط 494/1. )38( الشمَّ
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نافُس ، جمع الطنفسة ،  َوِهي النَّْمُرَقُة َفوق الرَّْحِل. تاج العروس )ط ن ف س( 210/16  )39( الطَّ
.

)40( الدرُّ النضيد : »وُمذ« .
)41( الدرُّ النضيد : »مشيًبا« .

)42( القدامُس : القدمي . تاج العروس )ق د م س( 360/16 .
)43( النسائُس : النمائُم ، جمُع نسيسة . تاج العروس )ن س س( 551/16 .

.» )44( الدر النضيد : »وميزان حقٍّ
)45( الدر النضيد : »يائُس«.

)46( اللهام : اجليش العظيم . العكامُس : القطيع الضخم من اإلبل. 
)47( املتدارك واملتكاوس من أنواع القافية.

)48( العنابُس : أوالُد ُأميَّة بن عبد ش���مس األكبر . جمهرة أنس���اب العرب 78-79 ، وأراد هنا 
األمويني وأشياَعُهم.

)49( امُلوالُس: اخملادُع ، واخلائُن ، وامُلداهُن.
)50( النبارُس ،جمع نبراس ، وهو املصباُح .

)51( الدرُّ النضيد ، أدب الطف : »وثيق العرى في الروع ال يتقاعس« .
)52( اجملادي���ُح ، مفرده���ا املِجدح ، وهو َنْجٌم من النُّجوِم َكاَنت العرُب َتْزعم َأنها ُتْمطُر بِِه، لَقْولِهم 

باأَلْنواِء . تاج العروس )ج د ح( 334/6 .  
)53( األقياُل ، َجْمُع ِقيٍل ، وهو املَِلُك .

)54( العجز في )الدر النضيد( : »وبيُض املواضي للمنون ُتخالُس« .
)55( الدرُّ النضيد : »وذكَّرهم« .

)56( الدر النضيد : »ولم أنس يوم الطف زينب إِذ َرَأْت« .
)57( الدر النضيد : »مهاًل عليِه« .

)58( الهرامُس : األسد اجلريء الشديد ، وفي املصادر »الهمارس« ، وهو حتريف.
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)59( القُس : عائب . وفي )شعراء احللة( : »ساسها« ، ونبََّه على هذا اخلطأ اليعقوبيُّ في : نقد 
كتاب شعراء احللة 54 ، ولكنَُّه رأى أنَّ »القس« خطأ ، وأنَّ صوابها »المُس«!.

)60( الدرُّ النضيد : »مبا قال قسٌّ لفظها ال يقايُس » .
)61( َفرَع : صعَد . أدب الطفِّ : »قرعُت« ، وهو تصحيف. 

)62( اجللُل : األمُر العظيم . وفي أدب الطف : »احللل« ، تصحيٌف.
)63( نيُل األماني : »َمن« .

)64( نيُل األماني : » دهر أهون به ... كخود البانة« .
)65( نيُل األماني : »الرَّواشف«.

« ، تصحيف . )66( الدلُّ : التغنُُّج . نيُل األماني: »ذالًّ
)67( نيُل األماني:

     إِْن قلت هل شاع في شرع الهوى سقمي       أو حلَّ َسفك دمي في احُلبِّ قاَل : بلي

 )68( نيُل األماني:
ى لَِليِل الفاِحِم الدَّجِل        كأنَّ غرَّتها من حتت طرَّتِها          ُصبٌح تغشَّ

لمُة . َفُل : الظُّ اقني.  الطَّ )69( اخَلَدلَّجُة : الفتاة املمتلئة الذراعني والسَّ
)70( نيل األماني : »في أحمر احللِل« .

)71( نيُل األماني : »ماَل« .
)72( قطربلُّ : قرية بني بغداد وعكبرا ُينَسُب إليها اخلمر . معجم البلدان 371/4 .

   وفي املصادر : »قرطبل« ، خطٌأ ، وفي نيل األماني : »قطرب لي« ، وعلق : »كذا في األصل 
ولم أجد في أس���ماء اخلمرة )الطرف( أظنه من خطأ الناس���خ ، والصحيح )الصرف( » ، وهو كالم 

غير صحيح!.
)73( نيُل األماني : »يغري إلى ثقِل«.

)74( النََّفُل : نبات طيبة الرائحة . وفي نيل األماني : »الفضل«!.
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)75( نيل األماني : »وللمغاني التي باتْت وساكُنها   عنها« .
)76( الدر النضيد ، نيل األماني : »الفادح اجللل« .

)77( نيل األماني : »هامة اجملِد« .
)78( نيل األماني : »خلًوا«.

)79( الَّحل : الثَّأر . نيل األماني : »فقابلوُه ... َأ يطلبوَن« .
)80( نيل األماني : »محشرها« .
)81( نيل األماني : »في حزم«.

)82( نيل األماني : »قوم« ، حتريف.
ماُح . نان. األسُل : الرِّ )83( اخُلرصان : جمع ِخرص ، وهو الرُّمح القصير السِّ

)84( نيل األماني : »ستره َبَسُطوا ... ومنتفِل« .
)85( األسناخ: اأُلصوُل . نيل األماني : »أشنافها« .

)86( الِعثيُر : العجاُج.
)87( أعيان الشيعة ، شعراء احللة ، أدب الطفِّ : »كالعارض«.

بِط« . )88( أعيان الشيعة ، أدب الطف : »َحنُي السِّ
)89( نيُل األماني: »حسام الغدر والدجل » .

. » )90( نيُل األماني: »وحوش البرِّ
)91( نيل األماني : »يصد عن الورد املباح« .   أعيان الشيعة ، أدب الطفِّ :«اخلطية اخلطل ».

)92( السوافي : الرياح التي تسف التراب ، أي حتملُه.
. ) )93( َوَرَد صدُر البيت وعجُز تاليِه على هيئة بيٍت واحٍد في )أعيان الشيعة( و)أدب الطفِّ

)94( نيُل األماني : » إلى السبيل التي تنجي من الزلل« .
( على هيئة بيٍت واحٍد ، هكذا : )95( هذا البيت والذي يليِه وردا في )أعيان الشيعة( و)أدب الطفِّ

يِن ُمنَهِمِل َعبَرى بَِدمٍع على اخَلدَّ        وأقبلْت َزيَنُب الُكبَرى، وُمقَلُتَها * 
)96( نيل األماني : »مورها« .
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)97( نيُل األماني : »كيد العدو على ».
)98( نيُل األماني : »هذه روحي .. إن كان يقنع ».

)99( نيُل األماني : »قاطبًة«.
)100( َوَرَد العجُز في : أعيان الش���يعة ، ش���عراء احللة ، أدب الطف ، بروايِة : »لُه مقام كما قد 

تعلمون علي« ، وهو وارد في البيت رقم 88.
وِن ِفي كلٍل« ، وعجزه  )101( أعيان الش���يعة ، ش���عراء احللة ، أدب الطف : »َبَناُت َأحَمَد َبعَد الصَّ

عجز البيت التالي ، والبيتان وردا في )نيل األماني(.
)102( )سنان( ، اأُلولى ، قاتل احلسني )ع( ، والثانية: الرُّمح ، فهنا جناٌس.

     نيل األماني: 
سنان لدن أصم الكعب معتدل           والرأس يحمله الباغي سنان على * 

)103( نيُل األماني : »وبالعسالة الذبل«.
)104( نيل األماني:

             سْل عنُه بدًرا وُأحًدا والنَّضير ويو     م خيبر واألحزاب واجلمِل
    الدر النضيد، شعراء احللة : »أحد وبدر«.

)105( نيل األماني: »واس���أل من العلماء«   .أعيان الش���يعة ،البابليات ، أدب الطف: »وَس���ْل بِه 
الُعَلَماء الرَّاِسِخني َتَرى« ، وأثبتنا ما ورَد في )شعراء احللة(.

لِِه البن ش���رف القيرواني في مجموع ش���عرِه : النتف 110 ، وفيه  )106( البيت بتغيير بس���يط في أوَّ
: »سْل عنُه وانِطْق بِه«.

)107( أعيان الشيعة ، أدب الطفِّ : »أخي الهادي« . 
   نيل األماني : »مزيل األزر عن أنبياء الله في األزل« ، ولم يرد في )شعراء احللة(.

)108( نيُل األماني : »ُتحَصى َمَناِقُبُه   أهل تراها« .
)109( نيُل األماني : » إني َوَجدُت لَِساَن الَقوِل« . شعراء احللة : »مجال القول« . 

ُن ، وهو للمتنبي ، وصدرُه : »ُخذ ما تراُه ، وَدْع شيًئا سمعَت بِه« ، والبيت  )110( العُجُز مضمَّ
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ٌن أيًضا. ُينظر: ديوانه 330 . السابُق ُكلُُّه ُمَضمَّ
)111( نيُل األماني : »رائعًة » .

)112( شعراء احللة ، أدب الطف : ُيزهى« .
)113( نيُل األماني : »طابت ... إحصائها ».

)114( نيُل األماني : »األجِل« .
)115( نيُل األماني : »احللل«. 
)116( فوقها : »خ . األقسام«.

)117( فوقها : »خ . بغيِر باِس«.
)118( فوقها : »خ . بِِه«.

)119( فوقها : »خ . بلساِن العرب«.
)120( في األصل: »َعشَر« ، بفتِح الرَّاِء.

)121( فوقها : »خ . يحسب«.
)122( في احلاشيِة : »خ . بَِعَدِد«.

)123( في احلاشيِة : »خ . بعَد متاِم«.
)124( في األصل : »ليحُصُل«.
)125( في األصل : »قضا« .
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الَمَصاِدُر َوالَمَراِجُع
المخطوطُة:

- اجُلمانة البهيَّة في َنظِم األلفيَّة : احلسن بن راشد احِللِّّي )نحو ت 840ه�( ، كتبخانة مجلس شوراي 
ملِّي ، برقم 3477 ، مصورَّرة العتبة العباسيَّة املُقدَّسة.

- احلصون املنيعة في طبقات الش���يعة : علّي بن ُمحمَّد رضا كاش���ف الغطاء )ت 1350ه�( ، مكتبة 
مة الشيخ احملمد حسني كاشف الغطاء العامَّة ، رقم 756 . العالَّ

المطبوعُة:
- أدب الطف أو ش���عراء احلس���ني : الس���ي�د جواد شبَّر )ت 1403ه�( ، مؤسسة التاريخ ، بيروت ، 

2001م .
- األعالم : خير الدين الزركلي )ت 1396ه�( ، دار العلم للماليني ، ط4 ، بيروت ، 1979م .

ي العامليِّ )ت 786ه�( ، حتقيق علّي الفاضل القائيني  د بِن َمكِّ ِل ُمحمَّ هيِد اأَلوَّ - األلفيَّة والنفليَّة : الشَّ
النجفي ، مركز التحقيقات اإلسالمّي ، النجف األشرف ، 1408ه� .

د بن احلس���ن احُلّر العاملي )ت 1104ه�( ، حتقيق  - أم���ل اآلم���ل في ِذكر علماِء َجبل عامل : محمَّ
السيد أحمد احُلسيني ، مطبعة منونة ، ُقم ، 1404ه� .

- أعيان الشيعة : السيد محسن العاملّي )ت 1371ه�( ، مطبعة اإلنصاف ، بيروت ، 1380ه�/1960م.
د علّي اليعقوبّي )ت 1385ه�( ، املطبعة احليدرية ، النجف األش���رف ،  - البابليَّات : الش���يخ محمَّ

1954م . 
- تاريخ احللة : الش���يخ يوس���ف كركوش )ت 1410ه�( ، املطبعة احليدرية ، النجف األش���رف ، 

1385ه� / 1965م .
- تراجم الرجال : أحمد احلسيني ، مكتبة املرعشي ، مطبعة الصدر ، ُقم ، 1414ه�.

- تعليقة أمل اآلمل : امليرزا عبد الله أفندي ، تدوين وحتقيق السيد أحمد احُلسينّي ، مكتبة آية الله 
العظمى املرعشّي النجفّي ، مطبعة اخليام ، ُقم ، 1410ه� .

- جمهرة أنس���اب العرب : علّي بن س���عيد بن حزم األندلس���ّي )ت 456ه�( ، َتحِقيق عبد الس���الم 
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هارون ، الَقاِهَرة ، 1382ه� .
- احلل���ة وأثره���ا العلمي واألدبي : د. حازم احللي ، مركز بابل للدراس���ات احلضارية والتاريخية ، 

جامعة بابل ، 1431ه�/2010م.
- احلياة الفكرية في احللة خالل القرن التاس���ع عش���ر : د. يوس���ف الشمري ، دار التراث ، النجف 

األشرف ، 1434ه� .
- خزانُة األدب وغاية األرب : أبو بكر بن علّي بن حجة احلموّي )ت 837ه�( ، حتقيق د. كوكب 

دياب ، دار صادر ، بيروت ، ط 1 ، 2005م .
د الكرباسّي ، املركز  - دائرُة املعارف احلس���ينية )ديوان القرن التاس���ع الهجري( : محمد صادق محمَّ

احلسينّي للدراسات ، لندن ، 1422ه�/2001م.
���بط الش���هيد : السيد محسن األمني العاملّي )ت 1371ه�( ، انتشارات  رُّ النَّضيد في مراثي السِّ - الدُّ

الشريف الرضّي ، مطبعة أمير ، ٌقم ، 1378ه� . 
َم لُه د. محمود مصطفى حالوّي ، شركة  ريف الرَِّضّي ، َشَرَحُه وعَلَق عليِه وضبطُه وقدَّ - ديواُن الشَّ

األرقم بن أبي األرقم ، بيروت ، 1419ه�/1999م. 
يب املتنب���ي )ت 354ه�( ، حتقيق د. عبد الوهاب ع���زَّام، جلنة التأليف والترجمة  - دي���واُن أب���ي الطَّ

والنَّشر ، القاهرة، 1363ه�/1944م.
- الذريَعُة إلى تصانيف الشيعة : الشيخ محمد محسن الشهير بآقا بزرگ الطهراني )ت 1389ه�( ، 

دار األضواء ، بيروت ، 1403ه�/1983م.
اَداِت : امليرزا محمد باقر املوسوّي اخلوانسارّي األصبهانّي  - روضاُت اجلنَّات في أحوال العلماِء والسَّ

)ت 1313ه�( ، دار إحياء التراث العربّي ، بيروت ، 1431ه�/2010م .
د األفندي )ت 1130ه�( ، حتقيق  - رياُض الُعَلَماِء وحياُض الُفضالء: عبد الله بن عيَس���ى بن محمَّ

السيد أحمد احُلَسيني ، منشورات مكتبة آية الله املرعشي النجفي ، ُقم ، 1401ه� .
- شعراُء احللة أو البابليات : علّي اخلاقاني )ت 1399ه�( ، دار البيان ، املطبعة احليدرية ، النجف 

األشرف ، 1370ه�/1952م .
- طبقاُت أعالم الشيعة )الضياء الالمع في القرن التاسع( : الشيخ محمد محسن الشهير بآغا بزرگ 
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الطهرانّي )ت 1389ه�( ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1430ه�.
- الطليعُة من ش���عراء الش���يعة : الشيخ محمد طاهر السماوي )ت 1370ه�( ، حتقيق  كامل سلمان 

اجلبورّي ، دار املؤرخ العربّي ، بيروت ، 1422ه� / 2001م .
���نَّة واألدب : الش���يخ عبد احلس���ني األمينّي ، مركز الغدير للدراس���ات  - الغدي���ُر ف���ي الكتاب والسُّ

اإلسالميَّة، 1425ه� /2005م .
- فقهاُء الفيحاء أو َتَطوُّر احلركة الفكرية في احللَّة : الس���يد هادي كمال الدين ، مطبعة املعارف ، 

بغداد ، 1962م.
- فهرُس التراِث : الس���يِّد محمَّد حس���ني احُلس���يني اجلاللي ، تدقيق ومراجعة الشيخ عبد الله دشتي 

الكويتي ، دار الوالء لصناعة النشر ، ط 4 ، 1436ه�/2015م.
- فهرس���تواره دس���ت نوست هاي إيران )دنا( : مصطفى درايتي ، مكتبة مجلس الشورى ، مشهد، 

1389ه�.
- فوائ���ُد الرضويَّ���ة في أح���وال علماء املذهب اجلعفري : عباس الُقِمّي ، مطبعة مركزي ، طهران ، 

1357ه� .
- كش���ُف احُلجب واألس���تار عن أسماء الكتب واألسفار : السيد إعجاز حسني النيسابورّي الكنتورّي 

)ت 1240ه�( ، ُعنَِي بِطبعِه ايشاتك سوسائِتي،  كلكتة، 1330ه�.
- لؤلؤُة الَبحَرين في اإلجازات وتراجم احلديث : الشيخ يوسف بن إبراهيم بن أحمد البحرانّي )ت 
1186ه�( ، حتقيق وتعليق الس���يد محمد صادق بحر العلوم ، مطبعة النعمان ، النجف األش���رف ، 

د. ت .
ة ، ُقم ، 2002م . - مشاهيُر شعراء الشيعة : عبد احلسني الشبستري ، املكتبة األدبية اخملتصَّ

- معجُم البلدان : ياقوت احلموّي )ت 626ه�( ، دار صادر ، دار بيروت ، بيروت ، 1965م.
- معجُم املؤلفني: عمر رضا كحالة ، مطبعة التََّرقِّي ، دمشق ، 1378ه�/1959م.

- املعجُم املفصل بأسماء املالبس عند العرب : رينهارت دوزي ، ترجمة د. أكرم فاضل ، بغداد، 
1976م.

- املعج���ُم الوس���يط : قام بإخراجه إبراهي���م مصطفى وزمالؤُه ، مجمع اللغ���ة العربية ، القاهرة ، 
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1392ه� / 1972م.
ادق )ع( ، إشراف الشيخ جعفر  َس���ِة اإلماِم الصَّ - موس���وعُة طبقاِت الفقهاء : اللجنة العلميَّة في ُمَؤسَّ

سبحاني ، دار األضواء ، بيروت ، 1420ه� .
- النُّتُف من ش���عر ابن رش���يق وزميلِه ابن شرف القيروانيَّني : عبد العزيز امليمني ، املطبعة السلفية ، 

القاهرة ، 1324ه�.
د عل���ّي اليعقوبّي )ت 1385ه�( ، النجف األش���رف ،  - نق���د كت���اب ُش���عراء احللَّة : الش���يخ محمَّ

1431ه�/2010م.
- نيُل األماني ديوان الش���يخ حس���ن الدمستناني ش���اعر أهل البيت عليهم السالم ، تقدمي الشيخ عبد 

الهادي الفضلي ، مكتبة العلوم العامة ، املنامة ، البحرين.
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2-There are some poetic pieces in which Sheikh 
Ash-Shafaheeni(May Allah have mercy upon him) 
mentions that he is from Al-Hilla and that he lived 
in Al-Jam'ain. 
3- Regarding his surname, there are many  opinions 
about it, but I did not know the historical roots 
of this word(Ash-Shafaheeni), and its precise 
meaning. It seems that the origin of this word may 
be of a Kurdish, Syrian, Persian, or any  other non-
Arab origin. Most probably, it is like many of our 
colloquial words that contain hundreds of such 
terms. These words were  predominantly used by the 
people of Hilla even after the fall of Baghdad at 
the hands of the Mongols. What we have proved is 
the right thing , i.e., he belonged to a village in Al-
Hilla holding that name.

2
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الشفهيني  
ة(ت:725ه) شاعر الِحلَّ

الدكتور
أ.م.د. ثامر كاظم الخفاجي 

Ash-Shafaheeni: the Poet of Al-Hilla(725 A H)
By

Instructor Thamir Kadhim Al-Khafaji, Ph D

Abstract
After I have  finished my research about the life 
of Sheikh Ali Bin Al-Hussein Ash-Shafaheeni, I can 
affirm that I haven't known everything about 
him, but I have reached the following results 
throughout  my research about him:
1-All of  those who have written about his life have 
mentioned that he was a poet and a jurist scholar 
from Al-Hilla. What Al-Mirza Alafandi mentioned 
in his book “Jurists' Meadows” followed by Al-
Khonsari in his»Meadows» and  Al-Ameen Al-Amili in 
his «Notables» that Ash-Shafaheeni was from Jabal 
Amil was not proved. If he was from Jabal Amil, the 
proficient Al-Hurr Al-Amili the author of  “Hope 
of the Hopeful”, who mentioned the conditions of 
the jurists of Jabal Amil, would not have mentioned 
that he was from Al-Hilla.

1
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احلم���ُد لله ربِّ العاملني وصّلى اللُه على س���يِّدنا 
ُمحّمد وآل بيته الطيبني الطاهرين وأصحابه الغّر 

امليامني.
���الُم إلى  مما كتبه أمير املؤمنني َعَلْيِه السَّ  
الُم : »أْحيي قلبك  ولده احلسن اجملتبى َعَلْيِه السَّ
باملوعظ���ة، وأمْت���ه بالزَّه���ادِة....)1( واعرض 
ره مب���ا أصاب من  علي���ه أخب���ار املاض���ني، وذكِّ
قبلَك من األّولني وس���ر ف���ي ديارهم وآثارهم، 
ا انتقلوا، وأين حلُّوا وأين  فانُظر فيما فعلوا وعمَّ
نزل���وا...« ، واليوم ب���ني يديك آثار املاضني، 
وه���ي حتكي قص���ة الرحيل، كم���ا حتكي تاريخ 
اإلنس���ان وما خلَّ���ف وترك املاض���ون للقادمني 
م���ن اآلثار والتراث والعب���ر واحلكايات النافعة، 
واأُلمة احلّية تلك تعتز بتاريخها اجمليد من خالل 
األنبي���اء واألولياء الذين بّلغوا الش���رائع والنُّظم 
الدينية املقّدس���ة، ومن خالل العلماء واجملاهدين 
الذي���ن ثبَّت���وا القي���م واملبادئ املرش���دة، وتبقى 
مراقده���م عالئم ومعالم في الوقت ذاته، تقّص 
على األجيال صفح���ات وافرة، وذكريات ممتعة 
مفيدة، ومواع���ظ وعلومًا حاضرة، وهذا األمر 
يكون أحد أدّلة مشروعيتها، بل وضرورة تثبيتها 
بالبناء والتدوي���ن، ومن هذا املنطلق بحثُت عن 
رم���ز من هذه الرموز التي أس���همت في صناعة 
حض���ارة احلّلة ومجدها وجعلت من هذه املدينة 
مرك���ز للحضارة اإلس���المية لث���الث قرون من 
الزمن في ش���تى أنواع العلوم الفلسفية والفقهية 

والكالمي���ة وغيره���ا من العلوم وكان���ت مركزًا 
للفكر الشيعي اإلمامي مبختلف جوانبه وفروعه، 
وامت���ازت بعطائها الفك���ري والثقافي للحضارة 
َمْت مشاهير األعالم  العربية اإلسالمية، فلقد َقدَّ
ف���ي السياس���ة واللغة والنح���و واألدب والعلوم 
وق���ادة الفك���ر في ش���تى أصن���اف املعرفة، وال 
ش���ك أنَّ هذه الدراس���ة ستسهم إس���هاما أكيدًا 
ف���ي إلقاء الضوء على احلرك���ة الثقافية والعلمية 
ف���ي مدينة احِللَّة الفيحاء، التي قيل فيها الكثير، 
ومن���ه ما رواه الش���يخ محّمد بن جعفر بن علي 
املشهدي، إذ قال: »حّدثني الشريف عّز الدين، 
أب���و املكارم: حمزة بن عل���ي بن زهرة العلوي 
احُلسيني احللبي)ت 585ه�( إمالًء من لفظه عند 
نزوله باحلّلة السيفية، وقد وردها حاّجًا في سنة 
574ه�، ورأيته يلتفت مينة ويس���رة، فسألته عن 
سبب ذلك، فقال: إّني ألعلُم أنَّ لِمدينتكم هذه 
فضاًل جزياًل، قلت: وما هو؟ قال: أخبرني أبي 
عن أبيه عن محّمد بن قولويه عن الش���يخ أبي 
جعف���ر محّم���د بن يعقوب الكلين���ي، عن علي 
ب���ن إبراهيم، ع���ن أبيه، عن اب���ن أبي عمير، 
ع���ن أبي حمزة الثمالي، عن األصبغ ابن نباتة، 
قال: صحبُت م���والي أمير املؤمنني عند وروده 
إل���ى صفِّني وقد وق���ف على تلِّ يقال له عرير، 
ث���مَّ أومأ إلى أجمة م���ا بني بابل والتّل، وقال: 
مدين���ة وأيُّ مدين���ة ؟ فقلت: يا م���والي أراك 
تذك���ر مدينة، أكان ههنا مدينة فامنحت آثارها ؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم
املقدم�������������ة
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فقال: ال، ولكن ستكون مدينة يقال لها: احلّلة 
الس���يفية، ُيحدثها رجل من بني أسد، يظهر بها 
قوم أخيار لو أقس���م أحدهم على الله ألبّر الله 

قسمه« )2(.
   وختام���ًا أرج���و أن أك���ون قد وفقت 

ف���ي عملي هذا، فقد أخلصت له النيَّة، وبذلت 
فيه اجله���د، فإن جاء وافي���ًا بالغرض فمن الله 
تعال���ى، وفقن���ا الل���ه تعالى خلدمة ت���راث امتنا 
العربية اإلس���المية، وآخ���ر دعوانا أن احلمد لله 

رّب العاملني.

الش���يخ عالء الّدين أبو احلسن، علّي   
بن احُلس���ني املعروف بالش���فهيني احِللِّي، عاملًا، 
حكيمًا، مدّققًا، فاض���اًل، فقيهًا صاحلًا، وأديبًا 
كام���اًل، قد جم���ع بني الفضيلت���ني علم غزير، 
وأدب بارع، وبفكر نابع، ونظر صائب، ونبوغ 
ظاهر، من زعماء احلركة العلمية في احلّلة، ومن 
الُم الذين تصدوا  ش���عراء أهل البيت َعَلْيِهُم السَّ
للشعر في حقِّهم، وتلك القصائد الرنانة الزاهية 
املش���حونة بالدقائق املتبلجة باحملس���نات البديعية 
عل���ى جزالة في اللفظ، ومعنى وأس���لوب فريد 
من نوعه، كان الش���يخ ش���ديد احلّساسية دقيق 
املالحظة مرهف احلّس خصب الشاعرية، فضاًل 
عن املكانة التي يحتلها في علم الفقه واألصول 
واحلكم���ة واملنطق وما ش���اكلها من علوم ذلك 
العصر، له مدائح كثيرة في أمير املؤمنني واألئمة 
���الُم، ولشيخنا الش���هيد األّول الذي  َعَلْيِهُم السَّ
كان معاصره سنة 786 ه�� شرح إحدى قصائده 

وهي الغديرية الثانية )3(.
اختل���ف املترجم���ون في نس���بته، لم   
تع���رف وج���ه هذه النس���بة، وجند ف���ي ضبطها 
اختالفًا في النس���خ بني الش���هيفي، والشفهيني، 

والشهفيني، والشفهي، والشهيفيني، والشهفية، 
والش���افيني، ذكر احلموي قرية َشاِفَيا: - بالفاء 
- من قرى واس���ط ثّم من ناحية نهر جعفر بني 
واس���ط والبص���رة )4(  مّما دعا الش���يخ اخلاقاني 
يس���تنتج بأنَّ ) ش���افيا( صحفت إلى شافهني أو 
ش���فهيني )5(، وقال امليرزا األفندي: ) والظاهر 
أّن الش���فهيني نسبة إلى بعض قرى جبل عامل، 
فالحظ()6(، فقد ج���اء في الرياض تارًة بتقدمي 
-الف���اء عل���ى الهاء- وتارة بتق���دمي- الهاء على 
الفاء- في ترجمتني مس���تقلتني، أحدهما بعنوان 
ابن الش���هيفية، واحتم���ل أّنه نس���بة إلى اأُلم، 
واآلخر ش���فيهني واحتمل إّنها إحدى قرى جبل 

عامل)7(.
والظاه���ر أّنهما ش���خص واحد وليس   
عامليًا، وإاّل ملا خفي على الش���يخ احلر العاملي 
ف���ي كتاب���ه »أمل اآلمل« قائاًل: ب���ل هو حلِّّي، 
والكلم���ة كردي���ة أو س���ريانية، وكانت���ا اللغتني 
الغالبتني على أهل احلّلة حتى بعد سقوط بغداد 

بيد املغول)8(.
الشعر  الطهراني:»والتخّلص في  وقال   
م���ن عادة الف���رس واألكراد، وين���در ذلك عند 

الشفهيني 
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العرب، ورأيت ف���ي مجموعة قصيدة في مدح 
الّنب���ّي والوصّي أبياتها )180( وتخلصه » علي« 
للش���يخ عل���ي الش���افهيني احلّلي املتوفى س���نة 
)700ه��( والظاهر أّن التاريخ غلط ولعّله س���نة 
)800 ه������( والقصيدة هي التي جاء بعضها في 

اجملالس آخرها:
وعليكم مني التحية ما دعا      

            داعي الصالة إلى الصالح وهلاّل)9( 
  وقال اخلونس���اري في ترجمة الش���هيد األول 
محّم���د بن علي العامل���ي ) 786ه��( عند ذكر 
مؤّلفات���ه ومصّنفات���ه قال: ومنها ش���رحه على 
قصيدة الشيخ أبي احلسن علي بن احُلسني املشتهر 
بالشفهيني ) بتقدمي الهاء على الفاء( العاملي في 

الُم)10(. مدح سّيدنا أمير املؤمنني َعَلْيِه السَّ
وقال اليعقوبي: » ففي كثير من النسخ   
منها واملطبوع اختالف كثير في نسبته ففي اجلزء 
األّول من كش���كول يوس���ف البحراني عند ذكر 
قصي���دة الكافي���ة )) يا عني ما س���فحت غروب 
دماك(( بعنوان » الش���هفيني« وكذلك في اجلزء 
الثاني منه عند ذكر قصيدته الرائية: بتقدمي الهاء 
على الفاء، وقرأت في آخر مجموعة للكفعمي 
���ه ذكر فيها فهرس مص���ادر ترجمته ومنها  بخطِّ
» ديوان أبي احلس���ن الش���هفيني« بتق���دمي الهاء 
عل���ى الفاء أيضًا، وذكره القاضي املرعش���ي في 
مجالس املؤمنني واثنى عليه كثيرًا واثبت قس���مًا 
م���ن قصيدته الالمية، بعنوان علي بن احُلس���ني 
) الش���هيفية( وذك���ره داود االنطاك���ي صاحب 
»التذكرة« من رجال القرن العاش���ر » في كتاب 

»تزيني األسواق« ص 186، وقال عنه: األديب 
احلاذق عالء الدين ) الشاهيني( واثبت له بضعة 

أبيات من الميته«)11(.
وقال السّيد األمني:»الشهيفيني – بشني   
معجم���ة وهاء ويائني مثناتني من حتت بينهما فاء 
ونون وياء- النس���بة كما في كش���كول البحراني 
والروضات وأمل اآلمل وبعض اخملطوطات وفي 
بعضه���ا ال توجد الياء الثانية بعد الفاء، ال تعلم 
هذه النس���بة إلى أي ش���يء، ولعّل الش���هيفنية 
قري���ة بنواحي احلّلة نس���ب إليه���ا، ويوجد في 
بعض القيود وعن ري���اض العلماء في موضوع 
الش���فيهيني - بالشني املعجمة والفاء والياء املثناة 
من حتت والنون- وفي بعضها الشفهيني- بالشني 

والفاء والهاء والياء والنون-)12(.
وقال الطهراني: » ) القصيدة الكافية(   
���الُم للش���يخ علي  في م���دح األمي���ر َعَلْيِه السَّ

الشهفيني، مطلعها:
يا عني ما سفحت غروب دماك     

              اال مب�������ا الهمت ح�����ب دماك 
وآخرها :

فلي��هن عبدك��م عل�ى ف�وزه    
                بجنان خلد في جناب عالك 
ومّر ش���رح الشهيد لقصيدة الشهفيني،   
ولعّل الشرح لهذه فراجع، وهي أحدى القصائد 

السبع«)13(.
وقال أيضاً »ش���رح قصيدة الشيخ علي   
بن احُلس���ني الش���فهيني العاملي ف���ي مدح أمير 
���الُم وه���ي مندرجة في ديوانه  املؤمنني َعَلْيِه السَّ
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الكبير للشيخ السعيد الشهيد أبي عبدالله محّمد 
بن مك���ي املتوفى س���نة 786 ه�������، ذكره في 
رياض العلماء بوصف الشفيهيني ولعّله من غلط 

الكاتب«)14(.
والي���وم وبع���د دراس���ة آراء العلم���اء   
األفاض���ل - رحمهم الله- ذكر أّنه عاملي ومن 
قرية ) ش���فهني(، علمًا إّن���ه ال يوجد في جبل 
عام���ل قرية تعرف بهذا االس���م، وذكر صاحب 
أم���ل اآلمل إّنه حّلي ولم يذك���ر أّنه عاملي مع 
حرص���ه عل���ى ذكر جمي���ع علماء جب���ل عامل 
فكيف يغفل عن ذكر هذا الرجل، وكيف غفل 
عن هذا الش���رح فلم يذكره في مؤّلفات الشهيد 
األول، وكذلك صّرح صاحب مجالس املؤمنني 
وصاحب الرياض في الترجمة األولى وصاحب 
أمل اآلمل إّنه حّلي، فال يحوم ش���ك على إّنه 
ِحّلي، فضاًل عن أّن املترجم له قد صّرح بحّليته 

في عّدة قصائد، منها:
إذا غبتم عن أرض حّلة بابل

                فال سحبت للسحب فيه ذيول
وفي قصيدة أخرى:

فارقت أرض اجلامعني فال الصبا    
             عذب وال طرف السحائب باكي

وفي قصيدة أخرى:
موالي دونكها بكرا منقحة

               ما جاورت غير معنى حّلة بلدا
 وفي قصيدة أخرى:

أج�اذر م��نعت عي���ون��ك ترق�د           
              بعراص ب���اب���ل أم حسان خرد

له ديوان ش���عر، توجد منه عّدة نسخ   
خطية في مكتبات العالم)15(.

أقوال العلماء فيه:
نظرًا ملا ميتلكه الش���يخ الش���فهيني من   
عل���م غزير وأدب ب���ارع، فقد ترجم له وأثنى 
علي���ه بالعلم والفض���ل واألدب مجموعة من 

العلماء ورجال التراجم، منهم: 
القاضي املرعشي قال عنه:» علي بن   
رحمة الله عليه-  احُلس���ني الش���هيفية احلّلي – 
كان من فضالء الشعراء املتأخرين وله في مدح 
الُم قصائد كثيرة«)16(. أهل البيت َعَلْيِهُم السَّ

وق���ال عنه احل���ر العاملي:» الش���يخ   
علي الشفيهني احلّلي، فاضل شاعر أديب، له 
مدائ���ح كثيرة في أمير املؤمن���ني واالئمة َعَلْيِهُم 

الُم«)17(. السَّ
وقال امليرزا األفندي:» فاضل عالم،   
ش���اعر بليغ، وعندنا قصي���دة من جملة ديوانه 
���الُم  وه���ي في مدح أمي���ر املؤمنني َعَلْيِهُم السَّ

مجنسًا)18(.
وق���ال اخلوانس���اري:» الش���يخ أب���ي   
احلس���ن علي بن احُلس���ني املش���تهر بالشفهيني 
العاملي له قصيدة في مدح سيدنا أمير املؤمنني 

الُم«)19(. َعَلْيِه السَّ
وقال عنه الس���ّيد حسن الصدر:» أبو   
احلس���ن عالم فاضل، أديب شاعر، له ديوان 
كبير، وهو صاحب القصيدة الشهيرة في مدح 

الُم«)20(. أمير املؤمنني َعَلْيِه السَّ
وذكره الش���يخ السماوي قائاًل:» كان   
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فاضاًل تقيًّا ناسكًا وشاعرًا، اختَّص شعره بأهل 
الُم - فأضاء إضاءة الزجاجة  البيت َعَلْيِهُم السَّ
بالزي���ت، لم يكد يخلو مجموعة من ش���عره 
اإلمامي، وال محفل من ذكره السامي«)21(.

وقال السّيد األمني:»هو شاعٌر مجيد   
متقن طويل النَّفس في الشعر له قصائد متعددة 
في مدح أمير املؤمنني ورثاء ولده احُلسني َعَلْيِهُم 
���الُم، وجدنا له من ذلك ثمان قصائد في  السَّ
مجموعة كتبت س���نة 1172ه����� بخطِّ الشيخ 
محّمد ُحسني بن الشيخ محّمد رضا بن الشيخ 
عبد احُلسني بن الشيخ ناصر الكاظمي، ووجدنا 
بعضه���ا مخطوًطا قدمًيا أيضًا بعضها يبلغ 187 
بيتًا وبعضها 176 بيتًا وبعضها 157 بيتًا«)22(.

وق���ال الش���يخ كرك���وش:» ش���اعر   
فحل، متني األس���لوب، يطرز شعره باحملسنات 
البديعية، وان ش���عره املذكور ه���و مدائح في 

الُم«)23(.  األئمة َعَلْيِهُم السَّ
وق���ال عن���ه الطهران���ي: » علي بن   
احُلس���ني احلّلي الش���فيهية، أبو احلسن الشاعر 
املتخّلص بعلي، له قصائد في مدح أهل البيت 

الُم)24(. َعَلْيِهم السَّ
شعره :

كان الش���يخ ع���الء الّدين الش���فهيني   
احلّل���ي، فقيهًا صاحلًا وأديبًا كاماًل، وجمع بني 
الفضيلت���ني علم غزي���ر وأدب بارع، فكان من 
الُم الذين تصدوا  شعراء أهل البيت َعَلْيِهُم السَّ
للش���عر في حقِّهم، اتصفت قصائده باحملسنات 
البديعية وجزالة في اللفظ واملعنى، وأس���لوب 
فريد من نوعه، شديد احلّساسية دقيق املالحظة 
مره���ف احلّس خصب الش���اعرية، فقد مدحه 
كّل من قرأ عنه وعن شعره)25(، فمن شعره:

يف      اهلِل  ��������وَل  َر���������سُ َي�������ا  لآِل������������َك  ل���ه���ف���ي 
م������ا ب��������َن ن������ادب������ة وب����������َن َم�������ُرَوع�������ة      
وال�����ِع�����َدا     زي�����ن�����ُب  اأن�����������س�����اِك  َل  ت��������اهلِل 
َه�����َوْت    اإِْذ  َوْج�����َه�����ِك  واهلِل  َل  اأن�������س  مل 
َبا�ْس  ِم ��ْح��ِت  ���سِ ��ْل��ِب��ِك  ب�����سَ ���وا  َه���مُّ اإذا  ح��ت��ى 

����ِم َن������ْدِب������ِك وه���و     ل��ه��ف��ي ِل�����َن�����ْدِب�����ِك ِب����ا�����سْ
اأَْن   ع��ل��ي��ه  وع������زَّ  اأ�����س����ًى  ت�����س��ت�����س��رخ��ي��ه 
������ْن������َوُه    َو�������سِ ال����ن����ب����يَّ  اأنَّ  ل������و  واهلِل 
�����ْط ُتِ ومل  ِح�����َم�����اِك  م��ن��ه��ت��ك��ًا  ���������سِ  مُيْ مل 

�����َغ�����اِة َن�����َوائ�����ح�����ًا وب����واك����ي اأي���������دي ال�����طُّ
�������������اِك فَّ اأَ ُم������َع������اِن������د  ُك���������لِّ  ��������ِر  اأَ���������سْ يف 
ِرَداِك ���َل  َف�������سْ َع����ْن����ِك  ���������اِذُب  ُتَ ق�������س���رًا 
�������َن�������اِك ْدِن ������س�����ات�����رًة ل������ه مُيْ ب����������ال����������رُّ
اأب�����ي�����ِك وا����س���ت�������س���رخ���ِت ث������مَّ اأََخ����������اِك
���َي���اِق َي������َراِك م������روُح اجَل�����������َواِرِح ب���ال�������سِّ
ِن���������َداِك ُي����ج����ي����ُب  ول  ت�������س���ت�������س���رخ���ي���ه 
�����َه�����َداِك �����ِة ك����رب����ا ������سُ ي�����وم�����ًا ِب�����َع�����ْر������سَ
����ْج����َف ِخ����َب����اِك �����ُة َع����ْن����ِك �����سُ ي����وم����ًا اأم�����يَّ
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������ْدِرِه َت�����َط�����اأُ اخُل������ُي������وُل َوَط����امل����ا َوِل�������������سَ
���م ُم���َع���ظَّ لأيِّ  َع����ِل����َم����ْت  َم���������ا  اأَ ُع������ِق������َرْت 
���ي���ُب وط���امل���ا َوِل������َث������ْغ������ِره َي����ْع����ُل����و ال���َق�������سِ
������َواِرٌخ �������سَ ����َغ����اِة  ال����طُّ ������ِر  اأَ�������سْ وب����ن����وه يف 
�������اوؤُُه ِم�������ْن َح������ْوِل������ِه َي����ْن����ُدْب����َن����ه َوِن���������������سَ
����اَدة ���د م����ن �����سَ َي�����ْن�����ُدْب�����َن اأَْك��������������َرَم ����س���يِّ
ُط���لَّ���ع���ًا امل����دي����ن����ِة  يف  ُب��������������ُدورًا  ب�����اأب�����ي 
ال����ذي َع����َل����ى  ح���ا����س���دي���ك  لأَْع������������ُذُر  اإّن 
���ا ف���اإنَّ ُع��������َاك  ع���ل���ى  ����ُدوك  َي����ْح���������سُ اإْن 
�������ِ�ًا اإح������ي������اوؤُك امل����وت����ى َوُن�����ْط�����ُق�����َك ُمْ
���ْم�������َس امل����ن����رَة َب����ْع����َد َم���ا     َك ال�������سَّ َوَب������������َردِّ
َوُن����ُف����وُذ اأَْم��������ِرَك يف ال����ُف����َراِت َوَق������ْد َط��َم��ا   
وب���ل���ي���ل���ة َن������ْح������َو امل�������دائ�������ِن ق����ا�����س����دًا    
����ْع����َب����اِن ح����ن اأت���������اَك يف    ����ُة ال����ثُّ َوَق���������س����يَّ
���ِك���َل���ه���ا َف���������اآَب ِل���ِع���ْل���ِم���ِه     َف����َح����َل����ْل����َت ُم�������سْ
وال���ل���ي���ُث ي������وَم اأت��������اَك ح�����َن َدَع����������ْوَت يف   
���اِط���ب���ًا     ���اِط ُمَ وع����ل����وَت م���ن َف�������ْوِق ال���ِب�������سَ
َف����َل����َواِت����ه����ا     يف  الأْذَي��������������اِب  �������اِط�������َب  اأُمَ
��ٌر ��َك َح��ا���سِ ��ْخ�����سَ ي���ا ل��ي��َت يف الأح����ي����اِء ���سَ
ُع������ْرَي������اُن ي��ك�����س��وه ال�����س��ع��ي��ُد َم���َاِب�������س���ًا
����رًا ����ُخ����وِر ُم����َع����فَّ ����دًا َح�������رَّ ال���������سُّ ُم����َت����و�����سِّ
َي���ِج���ْد اجَل������������َواِرِح مل  ����������ُروَح  َظ�����ْم�����اآَن َمْ
������ْدِرِه َت�����َط�����اأُ اخُل������ُي������وُل َوَط�����امَل�����ا َوِل�������������سَ

�����ا �����ِري�����ِرِه ِج������ْ�ي������ُل ك������ان ُم�����َوكَّ ِب�����������سَ
��ا ������ْدر َغ�������اَدَرْت�������ه ُم��َف�����سَّ َوَط������������اأَْت َو�������سَ
����ا ������َرف������ًا ل������ه ك�������ان ال����ن����ب����يُّ ُم����َق����بِّ �������سَ
������������اِوُب ُم����ْع����ِول َوْل�������َه�������اُء ُم�����ْع�����ِوَل�����ٌة ُتَ
���ا ���كَّ ������اِدَب������اِت ال���ثُّ ����اَء ال������نَّ ���������سَ ب����اأب����ي ال����نِّ
���وا َوْح�������َس ال��َف��َا ��وَر واآَن�������سُ َه���َج���ُروا ال��ُق�����سُ

�������َا  ���ِة اأُفَّ ����ْت ِب������اأَْر�������سِ ال���غ���ا����س���ريَّ اأَْم���������سَ
���ا وف�������سَّ اجَل�����������َاِل  ذو  �������ك  ربُّ اأَْوَلَك 
��ُد َم����ْن َع��ا َرَج�����اِت َي��ْح�����سُ ���اِف���ُل ال�����دَّ ُم���َت�������سَ
ِب����ال����غ����ائ����ب����اِت َع������������َذْرُت ف���ي���ك مل����ن َغ����َا
����ِه����َدْت ِب���َرْج���َع���ِت���ه���ا املَ����َا اأََف�����َل�����ْت وق����د �����سَ
���ِف���ا ���َت�������سْ َم���������ّدًا ف����اأَ�����س����ب����َح َم�����������اوؤُه ُم�������سْ
����ا ف���ي���ه���ا ل�������س���ل���م���ان ُب������ِع������ْث������َت ُم����َغ���������سِّ
���ة ل����ن ُت���ْع���َق���ا ����ِف ق�������س���يَّ اإي���������س����اِح َك���������سْ
���ْل���َت ف��ي��ه��ا امُل���ْج���َم���ا َف�����ِرح�����ًا وق�����د َف�������سَّ
��ا ��هَّ ����ه َف��َت�����سَ ���ِر امَل����َخ����ا�����سِ ِل����ُع����ْر�����سِ ُع�������سْ
��ا اأَْه�����������َل ال����رق����ي����ِم ف���خ���اط���ب���وَك م��ع��جَّ
ال���ِب���َل���ى َرْم�����������سِ  الأم�����������واِت يف  َوُم����ك����لِّ����َم 
����ِة ك���رب���ا وح���������س����ُن م�����ط�����روٌح ب����َع����ْر�����سَ
���ْرَب���ا ���ُل���وَب ال���لِّ���َب���ا����سِ ُم�������سَ اأف����دي����ه َم�������سْ
�����ا ِب������ِدَم������اِئ������ِه َت�����������ِرَب اجل�����ب�����ِن ُم�����َرمَّ
ِد َم����ْن����َه����ا �����وى َدِم����������ه امل�������ب�������دَّ ّم�������ا ������سِ
����ا ب�����������س�����ري�����ِرِه ج�������ي������ُل ك��������ان م����وكَّ
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��ه��ا ����ْت ُع������ُه������وَد ن��ب��يِّ ������������ًة َن����َق���������سَ َي������ا اأُمَّ
�����َع�����اَدٌة ������سَ ع���ل���ي���ِك  ������ت  َت������ْي������ُم ل تَّ ي�����ا 
�����������ًة َب�����������اَءْت ِب�����َق�����ْت�����ِل ُه����َداِت����ه����ا ي�����ا اأُمَّ
����ِه ِب����َغ����يِّ َرَم������������اِك  ����س���ي���ط���ان  اأَيُّ  اأَْم 
اآِل���������ِه يف  لأح������م������د  اجَل����������������َزاُء  ب���ئ�������س 
���َت���ْع���َذْب���ِت يف ا����سْ َم����ا  َف���ِب���ِك���ْرِ  َت���ْف���َرح���ي  َل 
ُه ل���ه���ف���ي َع����َل����ى اخَل��������دِّ ال�����ري�����ِب َت�����ُخ�����دُّ
يف اهلِل  ��������وَل  َر���������سُ َي�������ا  لآِل������������َك  ل���ه���ف���ي 

َم����َن����ُع����وُه����ُم َم��������اَء ال�������ُف�������َراِت َوُدْوَن�����������ه
��َل��ْت ���وَم َف��َوا���سَ �������سُ ����ُه����ُم اجْلُ َه����َج����َرْت ُروؤُو�����سُ
ي���ب���ك���ي اأ�������س������ُرُه������ُم ِل�����َف�����ْق�����ِد ق��ت��ي��ِل��ه��م
����رًا ه�������ذا مي�����ي�����ُل ع����ل����ى ال����ي����م����ِن م����ع����فَّ
����وُده����ا اأُ�����سُ ُت����َق����اَد  اأَْن  ال���ع���ج���ائ���ِب  َوِم�������َن 
ل���ه���ف���ي ل�����زي�����ِن ال����ع����اب����دي����َن ُي������َق������اُد يف
����ا ُم����َت����َث����قِّ َق��������ْي��������ِدِه  يف  ُم�����َت�����َق�����ْل�����ِق�����ا 
اأَف��������دي الأ������س�����َر ول���ي���ت خ������ّدي َم���ْوِط���ن���ًا
اأق�������س���م���ُت ب���ال���رح���م���ِن ِح����ْل����َف����َة ����س���ادق
����س���ب���ِط���ِه يف  م����م����د  ق����ل����ُب  َب����������اَت  َم�������ا 
������ُج������وا خ����ان����وا َم�����َواِث�����ي�����َق ال���ن���ب���يِّ واأَجَّ

�����َع�����ادٌة ������سَ ع����ل����ي����ِك  �������ت  تَّ َت�����ي�����ُم ل  ي�����ا 
�����ة ل���������ولِك م�����ا َظ�������َف�������َرْت ُع������ُل������وُج اأُم�����يَّ
�������ا ت���������اهلِل َم�������ا ِن������ْل������ِت ال�����������س�����ع�����ادَة اإنَّ
���َت���َق���ْل���ِت وق�����د َع������َق������ْدِت لآخ����ر �������ى ا����سْ اأنَّ
ولأن������������ِت اأك����������ُ� َي�������ا ع��������ديُّ َع������������َداوًة

َدَع�������اِك اْل����ُع����ُه����وِد  َن���ْق�������سِ  اإىل  اأََف������َم������ْن 
���َق���اِك ����سَ ال�������س���ق���اِء  اإىل  َدَع����������اِك  ل���ك���ْن 
َه�������َداِك اْل�������ُه�������َداِة  َق����ْت����ِل  اإىل  اأََف������َم������ْن 
����ى َع����������َراِك َوَح���������لَّ َع�����ْق�����َد ُع�������َراِك َح����تَّ
وب����ن����ي����ه ي��������وَم ال�����ط�����فِّ ك�������ان َج����������َزاِك
اأُْخ������������َراِك يف  ْب������ِت  ُع������ذِّ َق�������ْد  اأُْوَلِك 
���َف���َه���اِك ���َف���ه���ًا ب������اأط������راِف ال����َق����َن����ا ����سُ ����سَ
�����َغ�����اِة َن�����َواِئ�����ح�����ًا وب����واك����ي اأَْي����������دي ال�����طُّ

����لَّ����ا ����ُي����وِف����ِه����ْم َدُم�����ُه�����م ُي����������َراُق َمَ ِب���������سُ
����ا بَّ ال����ذُّ وال����و�����س����ي����َج  �����ِة  الأ������س�����نَّ ُزْرَق 
م��ب��ت��ل��ى احل����ق����ي����ق����ِة  يف  وك��������لٌّ  اأ������س�����ف�����ًا 
ُم���َغ���لَّ���ا �����اُق  ُي�����������سَ وذا  ال������وري������ِد  ب���������َدِم 
����ُب����ا اأَ�������س������رًا وت����ف����ر�����سَ ال�����ك�����اُب الأ�����سْ
���ا �����دًا وم���ك���بَّ ِث������ْق������ِل احل������دي������ِد ُم�����ق�����يَّ
�����ا ������اِب������ِه ُم�����َت�����َوجِّ ������ع������ًا مِلُ�������������سَ ُم������َت������َوجِّ
�����َم�����َا ك����ان����ت ل�����ه ب�������َن امَل������َح������اِم������ِل ِمْ
الأُوىل ال���ط���واغ���ي���ُت  ال����َف����َراِع����َن����ُة  ل����ول 
ُم���َق���ْل���َق���َا ال����و�����س����يِّ  َق�����ْل�����ُب  ول  َق����ِل����َق����ًا 
���َط���َل���ى ه�����ا ل����ن ُي�������سْ ن��������راَن َح��������ْرب َح�����رُّ

���َق���اِك ����سَ ����َق����اِء  ال���������سَّ اإىل  َدَع���������اِك  ل���ك���ْن 
ِة اأح������م������د ل��������ولِك ي������وم������ًا ِب����������ِع����������ْرَ
َه��������َواِك اجل����ح����ي����ِم  َن��������اِر  يف  اأَْه���������������َواِك 
َدْع���������َواِك ����َدْق����ِت يف  �����سَ ف��ك��ي��ف  ُح���ْك���م���ًا 
�����َواِك ������سِ ال����ن����ف����اَق  ����َد  َع���������سَ َم������ا  واهلِل 

وقال الشفهيني عليه الرحمة:
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و�����س����اع����ٌة ف����ي����ه  ك�����ن�����ِت  ي���������وٌم  ك�������ان  ل 
�������ُة َداِئ�����م�����ًا وع����ل����ي����ِك ِخ����������ْزٌي َي������ا اأَُم�������يَّ
���َف���ْح���ِت ع���ن احل�������س���ِن َوَرْه�����ِط�����ِه َه�����اَّ ����سَ
����َة َج�������َداِه َوَع����َف����ْف����ِت ي������وَم ال����ط����فِّ ِع����فَّ
���َل���َب���ْت اإَِم�������������اَءِك م��ث��ل��م��ا اأََف������َه������ْل ي�����ٌد ����سَ
���رًا ُح�������سَّ ����َة  م����كَّ ب���ف���ت���ِح  َب�����������َرْزَن  ه����ل  اأم 
�����������ًة َب�����������اَءْت ِب�����َق�����ْت�����ِل ُه����َداِت����ه����ا ي�����ا اأُمَّ
����ه ِب����َغ����يِّ َرَم��������������اِك  ����س���ي���ط���ان  اأيُّ  اأم 
اآِل���������ِه يف  لأح�����م�����د  اجَل���������������َزاُء  ب���ئ�������س 
�������َرْرِت يف �����ِرْرِت ب��خ��دع��ة اأَ��������سْ َف���َل���ِئ���ْن ������سُ
���ْل���ِب اب������ِن ف����اط����َم ُم���ْل���َك���ُه َم�����ا َك�������اَن يف ����سَ
ى ب����ال����ع����را ������ِد امل�������ع�������رَّ ل����ه����ف����ي اجَل�������������سَ
ه ل��ه��ف��ي َع����َل����ى اخل������دِّ ال����رت����ي����ِب َت����ُخ����دُّ

���َه���اِك َف���������سَّ ال���ن���ف���ي���ُل ب���ه���ا ِخ������َت������اَم ����سَ
َب�����َق�����اِك َداَم  ال������ن������اِر  يف  ك���م���ا  ي���ب���ق���ى 
����ْف����َح ال����و�����س����يِّ اأَب������ي������ه ع�����ن اآب��������اِك �����سَ
ال�� ��م��ب��ع��وِث ي������وَم ال����َف����ْت����ِح ع����ن ُط���َل���َق���اِك
����َل����َب����ْت ك�����رمي�����اِت احل���������س����ِن َي���������َداِك �����سَ
����اِك ����اِئ����ِه ي�������وَم ال����ط����ف����وِف ِن���������سَ َك����ِن���������سَ
َه�������َداِك ال������ُه������َداِة  َق�����ْت�����ِل  اإىل  اأََف������َم������ْن 
���ى َع����������َراِك َوَح���������لَّ َع�����ْق�����َد ُع��������َراِك ح���تَّ
وب����ن����ي����ه ي��������وَم ال�����ط�����فِّ ك�������ان َج����������َزاِك
َق����ْت����ِل احل�������س���ِن َف����َق����ْد َدَه���������اِك َدَه�������اِك
َم������ا َع�����ْن�����ُه ي����وم����ًا ل����و َك������َف������اِك َك����َف����اِك
����ُل����ه ُح�������������ُدوُد ُظ�����َب�����اِك �����ْل�����وًا ُت����َق����بِّ ������سِ
���َف���َه���اِك ���ف���ه���ًا ب������اأط������راِف ال����َق����َن����ا ����سُ ����سَ

واأج����م����ع����وا الأم�������ر ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م وغ����وت     
ف��اط��م��ة        ال�����زه�����راء  م���ن���زل  ي���ح���رق���وا  اأن 
ب���ي���ت ب�����ه خ���م�������س���ة ج�����ي����ل ���س��اد���س��ه��م       

ب���دا ال�����ب�����دء  اهلل  م�����ن  اأن�����������س  روح  ي�����ا 
ي����ا ع���ّل���ة اخل���ل���ق ي���ام���ن ل ي����ق����ارب خ��ر
ي��ا م��ن ب��ه ك��م��ال ال��دي��ن احل��ن��ي��ف ول��اإمي��ان
ي����ا ����س���اح���ب ال���ّن�������س يف خ�����مٍّ وم�����ن رف���ع
اأن����ت ال����ذي اخ���ت���ارك ال���ه���ادي ال��ب�����س��ر اأخ���ًا
اأن�������ت ال�������ذي ع���ج���ب���ت م���ن���ك امل����ائ����ك يف

م�����������ولي دون������ك������ه������ا ب������ك������را م���ن���ق���ح���ة  
رق�����ت ف����راق����ت ل�����ذي ع���ل���م وي���ن���ك���ر م��ع��ن��ا

ل����ه����م اأم�����ان�����ي�����ه�����م  واجل������ه������ل  والأم���������ل
ف����ي����ا ل������ه ح����������ادث م�������س���ت�������س���ع���ب ج��ل��ل
م�����ن غ�����ر م�����ا ����س���ب���ب ب����ال����ن����ار ي�����س��ت��ع��ل

م��������ن ب������ع������د وه�����������ن م�����ي�����ل�����ه ع���������س����دا
ب��دا ال���ع���ل���ّي  ال���ع���ر����س  ع��ل��ى  ق���د����س  وروح 
امل�����ر������س�����ل�����ن ��������س�������واه م���������س����ب����ه اأب���������دا
ال���ّن���ب���ّي م���ن���ه ع���ل���ى رغ�����م ال����ع����دى ع�����س��دا
وم�����ا �����س����واك ارت�������س���ى م����ن ب��ي��ن��ه��م اأح�����دا
اأح�����دا ����س���اه���د  اإذا  ب���ع���ده���ا  وم�����ن  ب�����در 
م�����ا ج����������اورت غ�����ر م���ع���ن���ى ح����ّل����ة ب���ل���دا
ال���ب���ل���دا)26(  ع��ل��ى  ع��ت��ب  ال��ب��ل��ي��د ول  ه���ا 

وقد شرح الش���هيد األّول )786ه��(رحمه الله 
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اأج�������������������اذر م����ن����ع����ت ع�����ي�����ون�����ك ت����رق����د      
غ�����س��ون اأم  ف��������وؤادك  ع��ط��ف��ت  وم���ع���اط���ف 

وب����������روق غ�����ادي�����ة �����س����ج����اك وم��ي�����س��ه��ا     
وع�����ي�����ون غ�������زلن ال���������س����رمي ب�����س��ح��ره��ا      
ي������ا �����س����اه����ر ال����ل����ي����ل ال�����ط�����وي�����ل مي����ده     
وم�����ه�����اج�����را ط����ي����ب ال�������رق�������اد وق���ل���ب���ه      
ب����دور       ����س���ف���رت  اإذ  ال����ط����رف  ك��ف��ف��ت  األ 
اأ�����س����ل����م����ت ن���ف�������س���ك ل����ل����ه����وى م��ت��ع��ر���س��ا      
وب�����ع�����ث�����ت ط������رف������ك رائ�������������دا ول�����رب�����ا       
م���ق���ي���دا       ال����ظ����ب����اء  �����س����رك  يف  ف�����غ�����دوت 
ف�����ل�����ع�����ن اأح�������ي�������ان�������ا ب�����ل�����ب�����ك له����ي����ا      
م��ن       ب�����ع�����دت  ب����ه����ن  ع���ل���ق���ت  اإذا  ح����ت����ى 
رح����ل����وا ف���م���ا اأب�����ق�����وا جل�����س��م��ك ب��ع��ده��م      
واه������ا ل��ن��ف�����س��ك ح���ي���ث ج�����س��م��ك ب��احل��م��ى      
األ����ف����ت ع���ي���ادت���ك ال�������س���ب���اب���ة والأ�����س����ى      
����س���ل���وة       ي����ع����ق����ب  ال����ب����ع����د  اأن  وت�����ظ�����ن 
ي������ا ن����ائ����م����ا ع������ن ل����ي����ل �����س����ب ج��ف��ن��ه      
ل���ي�������س امل�����ن�����ام ل�����راق�����د ج����ه����ل ال����ه����وى     
ن������ام اخل����ل����ي م�����ن ال������غ������رام وط��������رف م��ن      
اأت�������������رى ت�����ق�����ر ع������ي������ون ������س�����ب ق���ل���ب���ه      
����س���م�������س ع����ل����ى غ�������س���ن ي�����ك�����اد م���ه���اب���ة      
ت�����ف�����ر ع�������ن �����س����ن����ب ك������������اأن ج����م����ان����ه     
وي�����������س�����دن ع�������ن ل����ث����م����ه ن���������ار غ�����دت     
وج���ه���ه���ا       يف  غ������زال������ة  ب�����ق�����رب  يل  م������ن 
ال���ه���وى      يف  ف���ت���ع���ر����س  ذل  ل���ه���ا  اأع�����ن�����و 
ت�����م�����ي ب�����ن�����اظ�����ره�����ا م������اف������ة ن����اظ����ر      

خ�����رد؟ ح���������س����ان  اأم  ب����اب����ل  ب����ع����را�����س 
ن�����ق�����ى ع�����ل�����ى ه���������س����ب����ات����ه����ا ت�������ت�������اأود؟
ت���ن�������س���د؟ ال�����ث�����غ�����ور  يف  در  ت����ل����ك  اأم 
ت������رد؟ ع���ل���ي���ك  ب���ي�������س  اأم  ف���ت���ن���ت���ك 
ع����ون����ا ع���ل���ى ط������ول ال�������س���ه���اد ال���ف���رق���د
اأ�����س����ف����ا ع����ل����ى ج����م����ر ال���غ�������س���ا ي���ت���وق���د
ال�������س���ع���د ب���ال�������س���ع���دي ع���ل���ي���ك وت�����س��ع��د
وك�������ذا ال����ه����وى ف���ي���ه ال�����ه�����وان ال�����س��رم��د
امل�������ورد ال�����������ورود  دون  ال����ف����ت����ي  �����س����رع 
وك�������ذا ال�������س���ب���اء ي�������س���دن م�����ن ي��ت�����س��ي��د
ب����ج����م����ال����ه����ن ف������ك������اد م�����ن�����ك احل�������س���د
ك����ث����ب ف����ه����ل ل�����ك ب����ع����د جن�����د م���ن���ج���د ؟
ت���ت���ج���ل���د ب��������ه  ج�������ل�������دا  ول  رم�������ق�������ا 
ي���ب���ل���ى وق����ل����ب����ك ب�����ال�����رك�����ائ�����ب م��ن��ج��د
وج�����ف�����اك م�����ن ط������ول ال�������س���ق���ام ال���ع���ود
وك���������ذا ال�������س���ل���و م�����ع ال����ت����ب����اع����د ي��ب��ع��د
ال���ه���ج���د ال�����ع�����ي�����ون  غ����ف����ت  اإذا  اأرق 
ي����رق����د ل  مل�������ن  ع�����ج�����ب  ب�����ل�����ى  ع����ج����ب����ا 
األ���������ف ال���������س����ب����اب����ة وال�����ه�����ي�����ام م�����س��ه��د
م���ق���ي���د؟ ال������ق������وام  م���ائ�������س���ة  اأ������س�����ر  يف 
جل���م���ال���ه���ا ت����ع����ن����وا ال������ب������دور وت�����س��ج��د
ب�����������رد ب��������ه ع�����������ذب ال����������������زلل م�������د
زف������������رات اأن�����ف�����ا������س�����ي ب����ه����ا ت��ت�����س��ع��د
�����س����ب����ح ت����ل����ى ع����ن����ه ل����ي����ل اأ�������س������ود؟
وت����ب����ع����د ال�������دن�������و  واأم������ن������ح������ه������ا  دل 
خ��������دا ل����ه����ا ح���������س����ن ال���������س����ق����ال م������ورد

وله القصائد الغديرية اجلميلة التي لم يأتي أحد 
مثلها والتي يقول فيها:
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ل��ظ��ي       يف  امل����خ����ل����د  وج���ن���ت���ه���ا  خ�������ال  ي�����ا 
ح��ك��ى      وم�����ا  ال���و����س���ي  ج���ح���د  ال�������ذي  اإّل 
ومي���ي���ن���ه      خ����اط����ب����ا  ي���������س����دع  ق��������ام  اإذ 
وي�������ق�������ول والأم�����������������اك م������دق������ة ب���ه     
م��������ن ك�����ن�����ت م������������وله ف������ه������ذا ح����ي����در     
م���ع���ا        واك�������ب�������ت  ول������ي������ه  وال  رب  ي�������ا 
م������وؤم������ن        اإل  ي��������ه��������واه  م��������ا  واهلل 
ت����ت����خ����اذل����وا       ول  ع�����ون�����ا  ل������ه  ك������ون������وا 
ق����ال����وا : ���س��م��ع��ن��ا م����ا ت���ق���ول وم�����ا اأت����ى      
وول����ي����ن����ا        اإم�����ام�����ن�����ا   " ع�����ل�����ّي   " ه��������ذا 
ي��ك��ن       ومل  ال����ّن����ب����ّي  ق���ب�������س  اإذا  ح���ت���ى 
خ�����ان�����وا م����واث����ي����ق ال����ّن����ب����ّي وخ���ال���ف���وا     
وا����س���ت���ب���دل���وا ب���ال���ر����س���د غ���ي���ا ب���ع���د م��ا      
وغ��������دا ����س���ل���ي���ل اأب��������ي ق����ح����اف����ة ����س���ّي���دا      
ي��������ا ل������ل������رج������ال لأّم����������������ة م����ف����ت����ون����ة       
اأ����س���ح���ى ب���ه���ا الأق�������س���ى ال��ب��ع��ي��د م��ق��رب��ا      
ه���������ا ت������ق������دم������ه غ���������������داة ب������������راءة       
ويف       اأق�����ي�����ل�����ون   : م�����ع�����ت�����ذرًا  وي�����ق�����ول 
اأي������ك������ون م���ن���ه���ا امل�������س���ت���ق���ي���ل وق������د غ���دا      
كلمها يغلظ  خ�سناء  بها  فق�سى  اقتفى  ث��مَّ 
ب ن���ع���ث���ًا       واأ��������س�������ار ب����ال���������س����ورى ف�����ق�����رَّ
ق�����رب�����ائ�����ه يف  اهلل  مل�����������ال  ف�������غ�������دا 

ف����ا�����س����ق����ًا       وق�������������ّرب  ذر  اأب�����������ا  ون������ف������ى 
ل�����ع�����ب�����وا ب�����ه�����ا ح�����ي�����ن�����ًا وك�����������ّل م���ن���ه���م      
ول��������و اق�������ت�������دوا ب�����اإم�����ام�����ه�����م وول���ي���ه���م      
ل����ك����ن �����س����ق����وا ب����خ����اف����ه اأب������������دا وم����ا

�����س����ن����و ال�����ّن�����ب�����ّي ون����ف���������س����ه واأم����ي����ن����ه             
ي��ك��ن       ومل  امل���ج���ي���د  ال���ع���ر����س  ع���ل���ى  ك��ت��ب��ا 
ن�������������وران ق�����د������س�����ي�����ان ������س�����م ع���اه���م���ا       

ي��خ��ل��د اجل����ح����ي����م  ق���ب���ل���ك يف  خ����ل����ت  م�����ا 
م��م��د  " ال����غ����دي����ر   " ي������وم  ف�������س���ل���ه  يف 
ب����ي����م����ي����ن����ه ف���������وق احل��������دائ��������ج ت���ع���ق���د
ي�������س���ه���د ب��������ذل��������ك  م�����ط�����ل�����ع  واهلل 
و����س���ي���د الأن���������������ام  دون  م�������ن  م�����������وله 
دي���������ة وع�������ان�������د م�������ن حل������ي������در ي���ع���ن���د
م����ل����ح����د اإل  ي�������ق�������ل�������وه  ول  ب����������ر 
ع�����ن ن�������س���ره وا�����س����ر�����س����دوه ت���ر����س���دوا
ال�����������روح الأم�����������ن ب������ه ع���ل���ي���ك ي����وؤك����د
ن�������س���ر����س���د ال������ه������دى  ن����ه����ج  اإىل  وب��������ه 
ي���ل���ح���د حل�������د  و�������س������ط  يف  ب������ع������ده  م�������ن 
م�������ا ق������ال������ه خ�������ر ال��������ي�������ة اأح�����م�����د
ت�����رددوا ال�������س���ال  ويف  ال�������س���واب  ع���رف���وا 
����س���ّي���د  ذل���������ك  ق�����ب�����ل  ي�������ك  ومل  ل�����ه�����م 
�����س����ادت ع���ل���ى ال���������س����ادات ف��ي��ه��ا الأع���ب���د
والأق���������������رب الأدن�������������ى ي���������ذاد وي���ب���ع���د
م���ك���م���د؟ غ����ي����ظ  ب����ف����رط  وه�������و  رد  اإذ 
اإدراك���������ه���������ا ق������د ك��������ان ق�����دم�����ا ي��ج��ه��د
وي�������وؤك�������د؟ ب�����ه�����ا  ي�����و������س�����ي  اآخ�����������ر  يف 
امل���ف�������س���د وع����������ز  ب�����ه�����ا  ال������������ويل  ذل 
م��������ن��������ه��������ا ف�������ب�������ئ���������������س اخل���������ائ���������ن
ع�������م�������دا ي��������ف��������ّرق ج�����م�����ع�����ه وي�����ب�����دد
ك��������ان ال������ّن������ب������ّي ل������ه ي���������س����د وي����ط����رد
م�����������ردد ح������ك������م������ه������ا  يف  م������ت������ح������ر 
������س�����ع�����دوا ب������ه وه��������و ال���������ويل الأوك���������د
�����س����ع����دوا ب�����ه وه������و ال����و�����س����ّي الأ����س���ع���د
وول����������ي����������ه امل������ت������ع������ط������ف امل��������ت��������ودد
ي����وج����د اآدم  الأي���������������ام  ������س�����ال�����ف  يف 
م����ن ���س��ي��ب��ة احل����م����د اب�����ن ه���ا����س���م م��ت��د
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ول      ����س���ن���م  اإىل  وج�����ه�����ًا  ي����ق����م  مل  م�����ن 
وال������دي������ن والإ���������س��������راك ل�������ول ���س��ي��ف��ه       
����س���ل ع���ن���ه ب���������درًا ح�����ن واف��������ى ���س��ي��ب��ة      
وث����������وى ال�����ول�����ي�����د ب�������س���ي���ف���ه م���ت���ع���ف���را       
وب������ي������وم اأح����������د وال��������رم��������اح ������س�����وارع        
م�������ن ك���������ان ق������ات������ل ط����ل����ح����ة مل�������ا اأت�������ى       
واأب���������اد اأ�����س����ح����اب ال�����ل�����واء واأ����س���ب���ح���وا       
راأ������س�����ه       ي�����رف�����ع  وذاك  ي����ج����ر  ه��������ذا 
      " اأح����م����د   " ب����راي����ة  اإذ  خ���ي����  وب����ي����وم 
وم���������س����ى ب����ه����ا ال�����ث�����ان ف���������اآب ي���ج���ره���ا       
       " اأح�����م�����د   " ت����ي����ز  رج����ع����ا  اإذا  ح����ت����ى 
وغ���������دا ي�����ح�����دث م�������س���م���ع���ا م������ن ح���ول���ه     
ويف       رج���������ا  راي�������ت�������ي  لأع�������ط�������ي  اإن 
ر������س�����ول�����ه      ث��������م  اهلل  ي������ح������ب  رج�����������ل 
ع��ل��ى     م�������س���ى  ال����ظ����ام  ج���ن���ح  اإذا  ح���ت���ى 
ب����اأخ����ي    يل  ����س���ل���م���ان  ي�����ا  ائ�������ت  ق���������ال: 
ل��ق��د      األ  ي�����ق�����اد  ب������ه  وع���������اد  وم���������س����ى 
ف���ج���ا ق�������ذاه ب��ت��ف��ل��ة وك���������س����اه ���س��اب��غ��ة     
ف�����ي�����د ت������ن������اول������ه ال���������ل���������واء وك����ف����ه     
م���ظ���ف���را      واآب  ق�����دم�����ا  ب����ه����ا  وم���������س����ى 
وه�������وى ب���ح���د ال�������س���ي���ف ه����ام����ة م���رح���ب     
ودن��������ا م�����ن احل���������س����ن احل���������س����ن وب����اب����ه     
ف�������دح�������اه م����ق����ت����ل����ع����ا ل�������ه ف������غ������دا ل���ه     
ب��خ��ي���      ال������رت������اج  ح����م����ل  ام�����������رءا  اإن 
ح���م���ل ال�����رت�����اج وم�������اج ب������اب ق��م��و���س��ه��ا     
وا��������س�������األ ح���ن���ي���ن���ا ح�����ن ب��������ادر ج�����رول    
غ�������س���اه���م     اأم����ك����ن����ت����ه  م������ا  اإذا  ح����ت����ى 
وث������������وى ق����ت����ي����ا اأمي������������ن وت�������ب�������ادرت    
وت������ف������رق������ت اأن���������������س�������اره م�������ن ح����ول����ه     

ل����������ات وال���������ع���������زى ق������دمي������ا ي�������س���ج���د
ي��ق��ع��د وه����������ذا  �����س����رف����ا  ذا  ق��������ام  م������ا 
������س�����ل�����وا ع����ل����ي����ه ال�����ن�����ائ�����ح�����ات ت����ع����دد
وع�����ل�����ي�����ه ث���������وب ب������ال������دم������اء م�������س���د
وت������ورد ال���ن���ح���ور  ت�������س���در يف  وال���ب���ي�������س 
ك����ال����ل����ي����ث ي�����رع�����د ل����ل����ق����ت����ال وي����زب����د
م���ث���ا ب���ه���م ي�������روى احل����دي����ث وي�������س���ن���د ؟
م��ق��ي��د وذاك  م���ن���ت�������س���ب  راأ�������������س  يف 
ت�������س���ه���د وال�����������ي����������ة  ع�����ت�����ي�����ق  وىل 
وي�����ف�����ن�����د ن�����ف�����������س�����ه  ي��������وب��������خ  ذل 
ح������������ردا وح���������ق ل�������ه ب������ذل������ك ي����ح����رد
وال���������ق���������ول م�����ن�����ه م�������وف�������ق وم�������وؤي�������د
ب����ط����ل ب���خ���ت���ل�������س ال����ن����ف����و�����س م���ع���ود
واأح�������م�������د ال�����ع�����ل�����ي  اهلل  وي�����ح�����ب�����ه 
ع����ج����ل واأ������س�����ف�����ر ع�����ن ����س���ب���ي���ح���ت���ه غ��د
ف����ق����ال ال���ط���ه���ر ����س���ل���م���ان: ع���ل���ي اأرم������د
�������س������رف امل�������ق�������ود ع�������ا وع���������ز ال���ق���ي���د
ب������ه������ا ال����������������زرد احل��������دي��������د م���ن�������س���د
الأخ����������������رى ت�����������زرد درع�����������ه وت���ب���ن���د
م�������س���ت���ب�������س���را ب���ال���ن�������س���ر وه�������و م����وؤي����د
ف�������������اه وه����������و ال������ك������اف������ر امل����ت����م����رد
م�������س���ت���غ���ل���ق ح���������ذر امل�����ن�����ي�����ة م���و����س���د
ي��ن�����س��د امل����ح����اف����ل  يف  ث�����اب�����ت  ح���������س����ان 
ي�����������وم ال�������ي�������ه�������ود ل��������ق��������دره مل������وؤب������د
وامل���������س����ل����م����ون واأه�����������ل خ����ي����� ت�����س��ه��د
�����س����اك����ي ال���������س����اح ل���ف���ر����س���ة ي���ر����س���د
م����زب����د ب�����ح�����ر  ي����ح����ك����ي����ه  ف����ي����ل����ق  يف 
ع�����س��ب ال�������س���ال حل���ت���ف اأح����م����د ت��ق�����س��د
ج�����زع�����ا ك�����اأن�����ه�����م ال�����ن�����ع�����ام ال���������س����رد
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وذا      وه��������د  اإىل  م����ن����ح����در  ه������������اذاك 
ج��م��ع��ه��م      وىل  غ����������داة  ������س�����األ�����ت  ه������ا 
م����ن ك������ان ق����ات����ل ج�������رول وم�������ذل ج��ي�����س     
ك������ل ل������ه ف����ق����د ال����ن����ب����ي ������س�����وى اأب������ي     
وم���ب���ي���ت���ه ف�������وق ال�����ف�����را������س م����اه����دا     
و�������س������واه م���������زون خ�������ال ال������غ������ار م��ن     
وت�������ع�������د م����ن����ق����ب����ة ل�������دي�������ه واإن�������ه�������ا     
وم���������س����ره ف�������وق ال����ب���������س����اط م���اط���ب���ا    
واأح�����م�����د      ذك����������اء  ردت  ق������د  وع����ل����ي����ه 
وع�����ل�����ي�����ه ث�����ان�����ي�����ة ب���������س����اح����ة ب����اب����ل     
ت�����رى      اأف�������ه�������ل  م�����م�����د  ع�����ه�����د  وويل 
وخ��ل��ي��ف��ت��ي     وارث����������ي  اإن��������ك  ق��������ال:  اإذ 
ب���اأ����س���ره���م      ال����ع����امل����ن  يف  ت������رى  ه�����ل  اأم 
م���ع      ب�����ه�����ا  ج���������اء  ج�������ي������ل  ل����ي����ل����ة  يف 
ع��ا      " ك���م���ا  " ع���ل���ي  ����س���م���ا م�����دا  ف���ل���ق���د 
راك����ع����ًا      ت�������س���دق  ف���ت���ى  ������س�����واه  ه�����ل  اأم 
امل���������وؤث���������ر امل������ت�������������س������دق امل����ت����ف���������س����ل     
ال�����������س�����اك�����ر امل�������ت�������ط�������ّوع امل�����ت�����������س�����ّرع     
ال�������������س������اب������ر امل������ت������وك������ل امل����ت����و�����س����ل     
رج�������ل ي���ت���ي���ه ب�����ه ال����ف����خ����ار م����ف����اخ����رًا     
ف�����اإّن�����ا      ع�������اه  ع����ل����ى  ي����ح���������س����دوه  اإن 
وت����ت����ب����ع����ت اأب��������ن��������اوؤه��������م اأب��������ن��������اوؤه     
وف�������س���ي���ل���ة      رت�����ب�����ة  ل  اإذ  ح�����������س�����دوه 
�������ب�������ي واآل����������ه      ب����������اهلل اأق�������������س������م وال�������نَّ
م��م��د      ع����ه����ود  ن���ق�������س���وا  الأوىل  ل������ول 
اأم�����ي�����ة      لآل  م����������دا  ت���������س����ت����ط����ع  مل 
ب�����اأب�����ي ال���ق���ت���ي���ل امل�������س���ت�������س���ام وم������ن ل��ه    
ب�����اأب�����ي غ����ري����ب ال���������دار م���ن���ت���ه���ك اخل���ب���ا     
ب�����اأب�����ي ال�������ذي ك�������ادت ل����ف����رط م�����س��اب��ه     

ح���������ذر امل�����ن�����ي�����ة ف���������وق ت�����ل�����ع ي�������س���ع���د
ي�����س��ر���س��د؟ م���ن  ك��ن��ت  اإن  ال������ردى  خ����وف 
امل�����ر������س�����د؟ ال�������������ويل  اإل  ه���������������وازن 
ي���ف���ق���د ل  ح�����ا������س�����ر  ع�����ل�����ي  ح���������س����ن 
ب��������ه��������اد خ���������ر امل������ر�������س������ل������ن مي���ه���د
ح����������ذر امل�����ن�����ي�����ة ن����ف���������س����ه ت���ت�������س���ع���د
اإح����������دى ال����ك����ب����ائ����ر ع����ن����د م�����ن ي��ت��ف��ق��د
ت��ح��د ل  ف�������س���ي���ل���ة  ال�����رق�����ي�����م  اأه���������ل 
م������ن ف��������وق رك����ب����ت����ه ال����ي����م����ن م���و����س���د
امل�����س��ن��د احل�����دي�����ث  ورد  ك�������ذا  رج����ع����ت 
اأح���������دا اإل�����ي�����ه ������س�����واه اأح�����م�����د ي��ع��ه��د؟
وم����ل����ح����د دون��������ه��������م  يل  وم�����غ�����������س�����ل 
ب���������س����را �������س������واه ب���ب���ي���ت م����ك����ة ي����ول����د؟
امل������������اأ امل������ق������د�������س ح������ول������ه ي���ت���ع���ب���د
امل�������س���ج���د ال����ب����ق����اع  دون  ب������ه  �����س����رف����ا 
مل�������ا اأت�������������اه ال�����������س�����ائ�����ل امل���������س����رف����د؟
امل����ت����م���������س����ك امل����ت����ن���������س����ك امل����ت����زه����د
امل����ت����خ���������س����ع امل����ت����خ���������س����ع امل���ت���ه���ج���د
امل�������ت�������ذل�������ل امل�����ت�����م�����ل�����م�����ل امل����ت����ع����ب����د
ال�������س���ودد اإل�����ي�����ه  ي����ع����زى  اإذ  وي���������س����ود 
اأع����������ا ال�������ي������ة رت�����ب�����ة م������ن ي��ح�����س��د
ك���������ل ل������ك������ل ب���������������������الأذى ي���ت���ق�������س���د
م����ت����ف����رد دون��������ه��������م  ه��������و  ب��������ا  اإل 
ق�������س���م���ا ي�����ف�����وز ب������ه ال���������ويل وي�������س���ع���د
م�����ن ب�����ع�����ده وع�����ل�����ى ال����و�����س����ي ت�������ردوا
ي�����وم ال���ط���ف���وف ع���ل���ى اب�����ن ف���اط���م���ة ي��د
ي�������د ل  ح�������ره�������ا  ب�����ق�����ل�����ب�����ي  ن�����������ار 
ع�������ن ع�����ق�����ر م�����ن�����زل�����ه ب����ع����ي����د م����ف����رد
�����س����م ال������روا�������س������ي ح���������س����رة ت���ت���ب���دد

ق
ق
ح
م
ال ُ

ِّ
163



ك����ت����ب����ت اإل������ي������ه ع����ل����ى غ����������رور اأم����ي����ة     
ب���������س����ح����ائ����ف ك�����وج�����وه�����ه�����م م���������س����ودة     
ح�����ت�����ى ت������وج������ه واث�������ق�������ا ب����ع����ه����وده����م     
اأ�����س����ح����ى ال�����ذي�����ن اأع������ده������م ل���ع���دوه���م     
وت����������ب����������ادروا ي�����ت�����������س�����ارع�����ون حل����رب����ه     
ح��ت��ى ت������راءى م��ن��ه��م اجل���م���ع���ان يف خ��رق    
ذل      م�����س��ت�����س��ع��را  ول  وك������ا  ل  األ�����ف�����وه 
م������ا�������س ع�����ل�����ى ع����������زم ي�����ف�����ل ب����ح����ده     
م�������س���ت���ب�������س���را ب������احل������رب ع����ل����م����ا اأن������ه     
ع����ل����وي����ة      ه�����ا������س�����م  م�������ن  اأ���������س��������رة  يف 
و��������س�������راة اأن�����������س�����ار �����س����راغ����م����ة ل��ه��م     
ي�����س��اب��ق      ال����ق����ت����ال  اإىل  ي����ت���������س����ارع����ون 
ف������ك������اأن������ا ت�����ل�����ك ال������ق������ل������وب ت���ق���ل���ب���ت     
اأق�����دام�����ه�����م      اإق������دام������ه������م  يف  وت������خ������ال 
ج����������ادوا ب���اأن���ف�������س���ه���م اأم����������ام اإم����ام����ه����م     
ن�����س��ح��وا غ���ن���وا غ���ر����س���وا ج���ن���وا ����س���ادوا     
ال�����س��ب��ا      ن���ف���و����س���ه���م  ان���ت���ه���ب���ت  اإذا  ح���ت���ى 
ط�������اف�������وا ب�������ه ف�����������ردا وط�����������وع مي���ي���ن���ه     
ع�������س���ب ب���غ���ر ج����ف����ون ه�����ام�����ات ال���ع���دى     
ي���������س����ط����و ب�������ه ث�����ب�����ت اجل�������ن�������ان م���ن���ع     
ن���������دب م�����ت�����ى ن�������دب�������وه ك�������ر م������ع������اودا     
ف����روع����ه����م م������ن ح������د غ�������رب ح�������س���ام���ه     
ي������ا ق����ل����ب����ه ي��������وم ال�����ط�����ف�����وف اأزب����������رة     
ف�������ك�������اأن�������ه وج��������������������واده و������س�����ن�����ان�����ه     
م�����ذن�����ب      وراه  ق������م������ر  ب���������ه  ف������ل������ك 
دون������ه     ت����ق����اع���������س  م�����ع�����رك  ����س���ي���ق  يف 
ف������ك������اأن������ا ف�����ي�����ه م���������س����ي����ل دم����ائ����ه����م     
ف������ك������اأن ج�������رد ال���������س����اف����ن����ات ����س���ف���اي���ن     
ح���ت���ى ����س���ف���ي ب���ال�������س���ي���ف غ���ل���ة ����س���دره     

����س���ف���ه���ا ول����ي���������س ل����ه����م ك��������رمي ي��ح��م��د
ج�������������اءت ب�����ه�����ا رك�����ب�����ان�����ه�����م ت��������ردد
ول��������ه ع����ي����ون����ه����م ان������ت������ظ������ارا ت���ر����س���د
اإل��������ب��������ا ج������ن������وده������م ع�����ل�����ي�����ه ت���ن���د
ج���ي�������س���ا ي�����ق�����اد ل������ه واآخ������������ر ي��ح�����س��د
و��������س�������م�������ه�������م ه��������ن��������ال��������ك ف������دف������د
ي���������������ردد ع�������������زم�������������ه  يف  ول 
امل����ا�����س����ي ح�������دود ال���ب���ي�������س ح�����ن ت���رد
ي�����س��ت�����س��ه��د اإذ  ال�����ف�����ردو������س  ي����ت����ب����واأ 
ع���������زت اأروم�������ت�������ه�������ا وط�����������اب امل�����ول�����د
اأه��������������وال اأي������������ام ال������وق������اي������ع ت�����س��ه��د
ال���ك���ه���ل امل�������س���ن ع���ل���ى ال����ق����ت����ال الأم�������رد
زب�����������را ع����ل����ي����ه����ن ال���������س����ف����ي����ح ي�������س���م���د
ع�����م�����دا ع����ل����ى �����س����م اجل������ام������د ت���وق���د
واجل��������ود ب���ال���ن���ف�������س ال��ن��ف��ي�����س��ة اأج������ود
ال��ن��ع��ي��م فخلدوا ���س��ك��ن��وا  دن���وا  ق��رب��وا  ب��ن��وا 
امل�������س���ع���د وق��������ل  �����س����ي����ده����م  دون  م������ن 
م�����ت�����ذل�����ق م�����ا������س�����ي ال��������غ��������رار م���ه���ن���د
ي���غ���م���د ل  ح���������ده  ال�����ك�����ري�����ه�����ة  ي���������وم 
وم���������زرد دارع  ال�����ع�����زمي�����ة  م�����ا������س�����ي 
ع����ود ال����ف����راي���������س  ط����ل����ب  يف  والأ��������س�������د 
������س�����رب ي����ق����د ب������ه اجل�����م�����اج�����م اأه��������ود
؟ ج���ل���م���د  ����س���خ���ر  اأن��������ت  اأم  م���ط���ب���وع���ة 
اأ������س�����ود داج  وال�����ن�����ق�����ع  وح���������س����ام����ه 
ف����رق����د ل�����ي�����ل  ج�����ن�����ح  يف  واأم����������ام����������ه 
ج������������رداء م����ائ����ل����ة و�����س����ي����ظ����م اأج��������رد
ب�����ح�����ر ت����ه����ي����ج����ه ال��������ري��������اح ف����ي����زب����د
ط�����������ورا ت������ع������وم ب�������ه وط�������������ورا ت����رك����د
وم�������ن ال�����������زلل ال������ع������ذب ل���ي�������س ت�����د
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ل����ه����ف����ي ل������ه ي��������رد احل������ت������وف ودون��������ه     
وروده      ودون  ي�����اح�����ظ�����ه  ��������س�������زرا 
ول������ق������د غ�����������س�����وه ف�����������س�����ارب وم�����ف�����وق     
ح�����ت�����ى ه���������وى ك�����ال�����ط�����ود غ�������ر م�����ذمم     
وي���ج���ه���د ل���ه���ف���ي ع���ل���ي���ه م����رم����ا ب���دم���ائ���ه     
ت���ط���اأ ال�������س���ن���اب���ك م���ن���ه �����س����درا ط�����ال م��ا     
األ�����ق�����ت ع���ل���ي���ه ال���������س����اف����ي����ات م���اب�������س���ا     
خ�������س���ب���ت ع�����وار������س�����ه دم���������اه ف��خ��ي��ل��ت     
ال������رى      يف  خ������م������ودا  ل���ف���ت���ي���ت���ه  ل���ه���ف���ي 
ف���ك���اأن���ا ���س��ي��ل ال����دم����اء ع��ل��ى ع��وار���س��ه��م     
ل���ه���ف���ي ل���ن�������س���وت���ه ب���������رزن ح����وا�����س����را     
ه����ات����ي����ك ح�����ا������س�����رة ال�����ق�����ن�����اع وه������ذه     
وي����ق����ل����ن ج�����ه�����را ل����ل����ج����واد ل����ق����د ه����وى     
ي������ا ي�������وم ع������ا�������س������وراء ح�������س���ب���ك اإن������ك     
ف���ي���ك احُل���������س����ن ث������وى ق���ت���ي���ا ب���ال���ع���رى     
وال����ت����ائ����ب����ون احل�������ام�������دون ال����ع����اب����دون     
اأ�����س����ح����ت روؤ������س�����ه�����م اأم�����������ام ن�������س���ائ���ه���م     
وال���������س����ّي����د ال�������س���ج���اد ي���ح���م���ل ����س���اغ���را     
م�������س���اب���ه      اإل������ي������ه  ي�������س���ك���و  راح������م������ا  ل 
اإىل     وال������������ده  وب��������راأ���������س  ب������ه  ي�����ه�����دى 
ع���ب���ده���م      ق��������وم  �����س����ف����ه����اء  يف  خ������ر  ل 
ف��ا���س��م��ح��ي     دم����وع����ك  ن���ف���دت  اإن  ع����ن  ي����ا 
ب��ه��م      وم������ن  ال����ر�����س����ول  اآل  ع���ل���ى  اأ�����س����ف����ا 
���س��ق��ي      وم�������ن  ي�����ج�����ار  ل  ق���ت���ي���ل  م���ن���ه���م 
ف�����س��ي��ح��ة      وه��������ي  اهلل  ب��������اد  �����س����اق����ت 
م������ت������ب������اع������دون ل�����ه�����م ب�����ك�����ل ت����ن����وف����ة       
اأب�����ن�����ي امل�������س���اع���ر واحل����ط����ي����م وم������ن ه��م     
دائ����م����ا      ح�������زن  ي���ن���ف���ك  ل  اأق���������س����م����ت 
ن����اظ����ري      يف  ج��������رى  ل  مي����ي����ن����ا  ب����ك����م 

ي��������ورد ل  م����������رم  ال���������ف���������رات  م����������اء 
ن����������ار ب��������اط��������راف ال�������س������ن������ة ت����وق����د
�����س����ه����م����ا ال������ي������ه وط�������اع�������ن م���ت���ق�������س���د
ب�����ال�����ن�����ف�����������س م��������ن اأ���������س��������ف ي����ج����ود
ت�������رب ال������رائ������ب ب���ال�������س���ع���ي���د ي���و����س���د
ل������ل������در�������س ف�����ي�����ه ول�����ل�����ع�����ل�����وم ت�������ردد
ف���ك�������س���ت���ه وه�������و م�����ن ال����ل����ب����ا�����س م����رد
����س���ف���ق���ا ل������ه ف��������وق ال���������س����ب����اح ت������ورد
ودم���������اوؤه���������م ف��������وق ال�������س���ع���ي���د ت���ب���دد
ع������ق������ي������ق ث�����������م م��������ن��������ه زب��������رج��������د
وخ��������دوده��������ن م������ن ال�������دم�������وع ت���خ���دد
م�������رود وي�������ن�������زع  ردا  مي���������اط  ع����ن����ه����ا 
م�����ن ف������وق ����س���ه���وت���ك اجل���������واد الأج�������ود
ال����ي����وم امل�������س���وم ب����ل ال���ع���ب���و����س الأن����ك����د
امل�������س���ع���د وق���������ل  ن������ا�������س������ره  ع�������ز  اإذ 
ال���������س����ائ����ح����ون ال������راك������ع������ون ال�������س���ج���د
ق�����دم�����ا ت����ي����ل ب����ه����ا ال�������رم�������اح وت���������اأود
م��ق��ي��د وه��������و  الأغ��������������ال  يف  وي������ق������اد 
م������ت������ودد ول  غ������رب������ت������ه  دار  يف 
ل�������ك�������ع زن���������ي���������م ك���������اف���������ر ي�����ت�����م�����رد
م�����ل�����ك ي������ط������اع وح�������ره�������م م�������س���ت���ع���ب���د
ب�������دم ول���������س����ت اأخ�����������ال دم�����ع�����ك ي��ن��ف��د
رك������ن ال�����ه�����دى ����س���رف���ا ي�������س���اد وي��ع�����س��د
�����س����م����ا واآخ�������������ر ع�������ن ح������م������اه ي�������س���رد
ب����ه����م ول����ي���������س ل����ه����م ب�������اأر��������س م��ق��ع��د
م�������س���ت�������س���ه���د وب�����ك�����ل اأر�������������س م�����س��ه��د
ح���ج���ج ب���ه���م ت�������س���ق���ى الأن����������ام وت�����س��ع��د
ت��خ��م��د ل  ح�������س���ا����س���ت���ي  ون����������ار  ب����ك����م 
ح�����زن�����ا ع���ل���ي���ك���م غ������ر دم�����ع�����ي م������رود
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ي���ف���ن���ى ال������زم������ان وت���ن���ق�������س���ي اأي�����ام�����ه     
ف���ل���ج�������س���م���ه ح����ل����ل ال���������س����ق����ام م���اب�������س     
ول�����و اأن����ن����ي ا����س���ت���م���ددت م����ن ع��ي��ن��ي دم���ا     
اأن      وك�����ي�����ف  ع����ل����ي  ح���ق���ك���م  اأق�����������س  مل 
ي�����ا �����س����ف����وة اجل�����ب�����ار ي�����ا م�������س���ت���ودع���ي     
ب��ك��م      م����ع����رف����ة  ال���������ذر  يف  ع����اه����دت����ك����م 
����س���ف���اع���ة      امل�������ع�������اد  يف  ووع���������دت���������ون 
ف����اإن����ن����ي     احل�����������س�����اب  يف  ف����ت����ف����ق����دون 
ط���ي���ه���ا      يف  ف����ي����ك����م  يل  م������دح������ة  ك�������م 
وب�������ن�������ات اأف��������ك��������ار ت������ف������وق �����س����ف����ات     
ل���ي�������س ال����ن���������س����ار ل����ه����ا ن����ظ����را ب�����ل ه��ي     
ب����اأ�����س����ره����م      ال�����ع�����ب�����اد  اأن  ول��������و  ه��������ذا 
واأن�����ت�����م      ال����ي���������س����ر  اإل  ي�������درك�������وا  مل 
ك���ف���اي���ة      ال�����ك�����ت�����اب  اأم  يف  ول�������ك�������ان 
�����س����ّل����ى الإل�����������ه ع���ل���ي���ك���م م������ا ب����اك����رت     

وع����ل����ي����ك����م ب�����ك�����م احل�������زي�������ن امل���ك���م���د
ول������ط������رف������ه ح�������ر امل���������دام���������ع اأث�����م�����د
وي�����ق�����ل م������ن ع����ي����ن����ي دم��������ا ي�������س���ت���م���دد
ت���ق�������س���ي ح����ق����وق امل����ال����ك����ن الأع�����ب�����د؟
م��ق�����س��د م�����ن ظ���ل���ه���م يل  ي�����ا  الأ��������س�������رار 
ووف��������ي��������ت اأمي����������ان����������ا ب��������ا اأت�����ع�����ه�����د
وع����ل����ى ال���������س����راط غ������دا ي�������س���ح امل���وع���د
ث�����ق�����ة ب�����ك�����م ل�����وج�����وه�����ك�����م اأت����ق���������س����د
ح����ك����م ت�����ف�����وز ب����ه����ا ال������رك������اب وت���ن���ج���د
اأب�����ك�����ار ي����ق����وم ل���ه���ا ال���ق���ري�������س وي��ق��ع��د
ال��ع�����س��ج��د اخل����ا�����س  امل���ف�������س���ل ل  ال�������در 
ت�����ك�����ي م�����ن�����اق�����ب م������دك������م وت�����ع�����دد
اأع������������ا ع�������ا م�������ا ح������ك������وه واأزي������������د
ع�����م�����ا ت����ن����ظ����م����ه ال��������������ورى وت���ن�������س���د
ت���غ���رد ال����غ���������س����ون  ورق  ع����ل����ى  ورق 

ب���دا      ال�����ب�����دئ  اهلل  م�����ن  ق����د�����س  روح  ي�����ا 
ي����ا ع���ّل���ة اخل���ل���ق ي����ا م����ن ل ي����ق����ارب خ��ر     
راأى      ح����ن  اهلل  ك���ل���ي���م  م���و����س���ى  �����س����ّر  ي����ا 
وي�������ا و����س���ي���ل���ة اإب�����راه�����ي�����م ح�����ن خ��ب��ت     
اأن������ت ال������ذي ق�����س��م��ا ل�����ول ع�����اك مل����ا ك��ل��ت    
م��ع     ال����ن����ب����ي  ي����ع����ق����وب  ����س���م���ل  غ�������دا  ول 
األ������ي������ة ب������ك ل��������ول اأن���������ت م������ا ك�����س��ف��ت     
م��وح�����س��ة      ال���ك���ف���ر  ع���ر����س���ات  غ������دت  ول 
ي��ا م��ن ب��ه ك��م��ل ال��دي��ن احل��ن��ي��ف ول��اإ���س��ام     
وق�����د     خ�������م  يف  ال�����ن�����������س  و�������س������اح������ب 

ب���دا ال���ع���ل���ي  ال���ع���ر����س  ع���ل���ى  اأن���������س  وروح 
امل�����ر������س�����ل�����ن ��������س�������واه م���������س����ب����ه اأب���������دا
ن���������ارا ف�����اآن�����������س م���ن���ه���ا ل����ل����ظ����ام ه����دى
ن�����ار اب�����ن ك���ن���ع���ان ب������ردا وال���������س����رام ه���دا
ل������دى ال���ن���ح���ر ع����ن ن���ح���ر ال���ذب���ي���ح م���دى
ال�����س��دي��ق م�����س��ت��م��ا م���ن ب��ع��د ط����ول م��دى
م�������س���رة الأم�������ن ع����ن ق���ل���ب ال���ن���ب���ي ���س��دى
ي��ب��ك��ي ع��ل��ي��ه��ن م����ن ب���ع���د الأن���ي�������س ���س��دى
م��������ن ب������ع������د وه�����������ن م�����ي�����ل�����ه ع���������س����دا
رف�����ع ال���ن���ب���ي ع���ل���ى رغ�����م ال����ع����دا ع�����س��دا

الُم وفيها من البديع اجلناس في القوافي  وله قصيدة ميدح بها موالنا أمير املؤمنني َعليِه السَّ  
في 56 بيتًا، منها قوله:
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اأن������ت ال������ذي اخ����ت����ارك ال����ه����ادي ال��ب�����س��ر     
اأن�������ت ال�������ذي ع���ج���ب���ت م���ن���ه امل�����ائ�����ك يف     
وح��������ق ن���������س����رك ل������اإ�������س������ام ت����ك����ل����وؤه     
م����ا ف�������س���ل امل����ج����د ج���ل���ب���اب���ا ل������ذي ���س��رف     
ي���ا ك��ا���س��ف ال���ك���رب ع���ن وج����ه ال��ن��ب��ي ل��دى    
ا���س��ت�����س��ع��روا ال����ذل خ��وف��ا م���ن ل��ق��اك وق��د     
وق���د      ال����ع����ام����ري  ود  ب�����ن  ع����م����رو  وي�������وم 
اأ���س��ح��ك��ت ث��غ��ر ال���ه���دى ب�����س��راب��ه وب��ك��ت     
ا����س���ت���ع���رت      ه������ا  ن�������ار  مل������ا  ه�����������وازن  ويف 
دم����ائ����ه����م       م�������ن  ؟������س�����وب�����ا  ؟  اأج�������������رى 
راأوا      ح����ن  ال���ب���اق���ون  وان����ه����زم  اأق����دم����ت 
اط���رح���وا     ول  ول������وا  م����ا  ح�����س��ام��ك  ل�����ول 

اأح���دا بينهم  م��ن  ارت�����س��ى  ���س��واك  وم���ا  اأخ���ا 
اأح�����دا ����س���اه���دوا  اإذ  ب���ع���ده���ا  وم�����ن  ب�����در 
وردى ف���������ادح  خ����ط����ب  ب����ع����د  ح����ي����اط����ة 
ردا ال����ب����ه����ي����ج  مل����ع����ن����اك  وك����������ان  اإل 
ب�������در وق�������د ك�������رت اأع����������������داوؤه ع������ددا
ت���ك���اث���روا ع������ددا وا���س��ت�����س��ح��ب��وا ع����ددا
�����س����ارت اإل����ي����ك �����س����راي����ا ج��ي�����س��ه م����ددا
ع�����ن ال���������س����ال ل�����ه ب���ع���د ال�����دم�����ا م�����ددا
م�����ن ع������زم ع����زم����ك ي����وم����ا ح����ره����ا ب�����ردا
ه��������درا واأم����ط����رت����ه����م م�����ن اأ�����س����ه����م ب���رد
ع����ل����ى ال����ن����ب����ي م���ي���ط���ا ج���ح���ف���ا ل���ب���دا
م������ن ال����غ����ن����ائ����م م��������ال واف������������را ل���ب���دا

ذه���������ب ال���������س����ب����ا وت�������������س������ّرم ال���ع���م���ر
وذوي ق�������وت�������ي  ق��������واع��������د  ووه�������������ت 
وب������ك������ت ح������م������امي دوح�������ت�������ي اأ�����س����ف����ا
وخ������ل������ت م��������ن ال�����ي�����ن�����ع اجل������ن������ي ف���ا
وت�������ب�������دل�������ت ل��������ذه��������اب �����س����ن����د�����س����ه����ا
وت����غ����ي����ب����ت ����س���م�������س ال���������س����ح����ى ف��خ��ل��ى
وج�����ف�����ون�����ن�����ي ب�����ع�����د ال�������و��������س�������ال ف���ا
ب���ه ي����ط����ف����ن  اأن  ب����ي����ت����ي  وه�������ج�������رن 
ذه������ب������ت ن�������������س������ارة م�����ن�����ظ�����ري وب�������دا
����س���ب���ي���ب���ت���ه ذه������ب������ت  ال�����ف�����ت�����ى  واإذا 

ودن����������ا ال�����رح�����ي�����ل وق������و�������س ال�������س���ف���ر
غ�������س���ن ال�������س���ب���ي���ب���ة وان����ح����ن����ى ال���ظ���ه���ر
اخل���������س����ر ع������ذب������ات������ه������ا  ذوت  مل���������ا 
زه������ر ول  ي�����ج�����ن�����ى  ب������ه������ا  ق������ط������ف 
ذه������ب������ي������ة اأوراق�������������ه�������������ا ال���������س����ف����ر
ل����ل����ب����ي���������س ع��������ن اأوط�����������������ان ال����ن����ف����ر
ن����ح����ر ول  ي�������ق�������رب�������ن�������ي  ه���������������دي 
ع��������ذر ه���������ج���������ران���������ه  يف  ول����������ه����������ن 
ال����ف����ج����ر ع���������������ذاري  ل�����ي�����ل  ج�����ن�����ح  يف 
ف�����ي�����م�����ا ي�����������س�����ر ف������رب������ح������ه خ�������س���ر

وقصائده السبع الطوال التي أوعز إلى عددها في بعضها وهي التي رآها صاحب )رياض   
العلم���اء( بخّط العاّلمة الش���يخ محّمد بن علي بن احلس���ن اجلباعي العامل���ي تلميذ ابن فهد احلّلي 
املتوفى 841 ه����� وقفنا منها على عّدة نس���خ، إحداها غديريته األولى املذكورة)27( وإليك الس���ت 

الباقية:
القصيدة األولى:
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اإذا ي����������داه  اك���ت�������س���ب���ت  م������ا  وع����ل����ي����ه 
ف���رط���ا ال����ف����ت����ى  ع����م����ر  ان���ق�������س���ى  واإذا 
ك�����رت ب��������ه  م��������ا  اإل  ال�����ع�����م�����ر  م��������ا 
ول������ق������د وق������ف������ت ع�����ل�����ى م�������ن�������ازل م���ن
و�������س������األ������ت������ه������ا ل��������و اأن��������ه��������ا ن���ط���ق���ت
رح����ل����وا ب�������������الأوىل  ل������ك  ه������ل  دار  ي������ا 
اأي����������ن ال�������ب�������دور ب����������دور �����س����ع����دك ي��ا
اأي��������������ن ال�������ك�������ف�������اة وم�����������ن اأك�����ف�����ه�����م
اإذا امل����خ���������س����ب����ات  ال��������رب��������وع  اأي�����������ن 
اإذا ال������ه������اط������ات  ال������غ������ي������وث  اأي�����������ن 
ذه��������ب��������وا ف�����م�����ا واأب���������ي���������ك ب����ع����ده����م
ع��ل��ى ال�����ق�����ب�����ور  يف  امل����ح����ا�����س����ن  ت����ل����ك 
اأب�������ك�������ي ا�����س����ت����ي����اق����ا ك����ل����م����ا ذك���������روا
اأج�����ل�����ي م����ن����ت����ه����ى  يف  ورج�������وت�������ه�������م 
وط���ن���ي يف  ال������������دار  ال�����غ�����ري�����ب  ف������اأن������ا 
م���ف���ت���ك���را ال��������������دار  يف  واق�������ف�������ا  ي�������ا 
ل���ب���ي���ن���ه���م م����ك����ت����ئ����ب����ا  ت�������������س  اإن 
ه������ا ������س������ت ع����ل����ى امل�����������س�����اب ب���ه���م؟
ف��ف��ي احل���������س����ن  يف  رزءك  وج����ع����ل����ت 
م�������ك�������روا ب�������ه اأه�����������ل ال�����ن�����ف�����اق وه�����ل
وردت ك�������وج�������وه�������م  ب�����������س�����ح�����اي�����ف 
ح�����ت�����ى اأن���������������اخ ب�����ع�����ق�����ر ����س���اح���ت���ه���م
وت���������������س�������ارع�������وا ل�����ق�����ت�����ال�����ه زم���������را
ع����ري����ن����ت����ه يف  ب�������������������اأروع  ط��������اف��������وا 
ج������ي�������������س ل��������ه��������ام ي�������������وم م�����ع�����رك�����ة
ف�����ك�����اأن�����ه�����م �������س������رب ق�������د اج���ت���م���ع���ت
وج����م����ت ل�������ب�������دة  ذو  ح��������������اذر  اأو 
ي���������ا ق�����ل�����ب�����ه وع������������������داه م���������ن ف������رق
زب����ر اأم  ال���������س����ل����ب  ال�����������س�����اب  اأم����������ن 

ال���ق���� ال���������س����ري����ح و�����س����م����ه  �����س����ك����ن   
ع���م���ر ف��������ا  م����ع���������س����ي����ة  ك�����������س�����ب  يف 
ح���������س����ن����ات����ه وت�����������س�����اع�����ف الأج����������ر
اأه��������������وى وف�����ي�����������س م������دام������ع������ي غ���م���ر
ق����ف����ر؟  م������ن������زل  ي����ن����ط����ق  ك�����ي�����ف  اأم 
خ����������������؟ وه���������������ل مل����������ع����������امل خ���������؟
م����غ����ن����ي؟ واأي������������ن الأجن������������م ال�����زه�����ر؟
ي���������س����ر؟ مل����ع���������س����ر  ال������ن������اي������ب������ات  يف 
ع����ف����ت ال���������س����ن����ون واأع��������������وز ال���ب�������س���ر
ب����خ����ل ال���������س����ح����اب واأجن�����������م ال���ق���ط���ر؟
غ���م���ر  ول  ن������ي�������������س������ان  ل������ل������ن������ا�������س 
م����������ر ال������������ده������������ور ه����������وام����������د دث�������ر
واأخ�������������و ال��������غ��������رام ي����ه����ي����ج����ه ال�����ذك�����ر
خ�����ل�����ف�����ا ف������اأخ������ل������ف ظ�����ن�����ي ال�����ده�����ر
وع�����ل�����ى اغ�������راب�������ي ي���ن���ق�������س���ي ال���ع���م���ر
ال����ف����ك����ر  ب��������ك  اأودى  ف�����ق�����د  م�����ه�����ا 
وزر ك�����������اآب�����������ة  ك�����������ل  ف������ع������ق������ي������ب 
وع������ل������ى امل���������س����ي����ب����ة ي����ح����م����د ال�������س����
الأج����������ر ل�������ك  ف�����اط�����م�����ة  اب����������ن  رزء 
مل�������ن�������اف�������ق ي�����������س�����ت�����ب�����ع�����د امل�������ك�������ر؟
���������س��������ودا وف�������ح�������و ك������ام������ه������م ه���ج���ر
ث�������ق�������ة ت����������اأك����������د م������ن������ه������م ال�������غ�������در
ح�������س���ر ب��������ع��������ده  ي�����ح�����ي�����ط  ل  م���������ا 
ي����ح����م����ى ال�����ن�����زي�����ل وي��������اأم��������ن ال���ث���غ���ر
ول����������ي����������وم �������س������ل������م واح�����������������د وت�������ر
اإل���������ف���������ا ف�������ب�������دد �����س����م����ل����ه����ا ����س���ق���ر
ع����ف����ر م���������رت���������ع  يف  ل�������ه�������ج�������وم�������ه 
ف������������رق وم���������ل���������وؤ ق������ل������وب������ه������م ذع������ر
ط�����ب�����ع�����ت و��������س�������ب خ������ال������ه������ا ق���ط���ر
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ويف اجل�������������������واد  ف�������������وق  وك�����������اأن�����������ه 
ي������ده ويف  ف������ل������ك  ع������ل������ى  اأ����������س���������د 
وب������ه امل��������������دى  ق�����������رب  اإذا  ح������ت������ى 
دم�������ا ت����������ج  م������ن������ع������ف������را  اأردوه 
ت����ط����اأ اخل�����ي�����ول اإه������اب������ة وع����ل����ى اخل����د
غ����ل����ت����ه اأوام  ي��������ب��������ل  ظ���������������ام 
ت�����������اأب�����������اه اإج������������������ال ف�����ت�����زج�����ره�����ا
ع���ل���ى اأح�������������اط  �������س������در  يف  ف�����ت�����ج�����ول 
ب�������اأب�������ي ال����ق����ت����ي����ل وم���������ن ب�������س���رع���ه
ب�������اأب�������ي ال�����������ذي اأك������ف������ان������ه ن�������س���ج���ت
وم�����غ�����������س�����ا ب������������دم ال����������وري����������د ف���ا
ب�����������در ه�����������وى م��������ن �������س������ع������ده ف���ب���ك���ا
ه����������وت ال�����ن�����������س�����ور ع����ل����ي����ه ع����اك����ف����ة
�����س����ل����ب����ت ي��������د ال�����ط�����ل�����ق�����اء م����غ����ف����رة
وب�������ك�������ت م������ائ������ك������ة ال�������������س������م������اء ل���ه
ول ال���������������رداء  م���������س����ق����وق  وال��������ده��������ر 
وال�����������س�����م�����������س ن������ا�������س������رة ذوائ�����ب�����ه�����ا
ث�����اك�����ل�����ة زي  يف  ل�����������ه  ب������������������رزت 
وب������ك������ت ع����ل����ي����ه امل������ع�������������س������رات دم�����ا
وق�����د ل����ل���������س����م����اء  ع������ن������دي  ع���������ذر  ل 
ت�����ب�����ك�����ي دم����������ا مل��������ا ق�����������س�����ى ع���ط�������س���ا
وك��������رمي��������ة امل������ق������ت������ول ي�������وج�������د م���ن
وم����ا  " احل���������س����ن   " ك������رمي������ات  ب������اأب������ي 
ب���ه ي�����ك�����ت�����ن�����ف�����ن  ������س�����ج�����ف  ظ���������ل  ل 
م������ا ب������ن ح�����ا������س�����رة ون�����ا������س�����رة ب������رزت
ي������ن������دب������ن اأك����������������رم ������س�����ي�����د ظ����ف����رت
وي������ق������ل������ن ج�������ه�������را ل������ل������ج������واد وق������د
م����ا ب�����ال ����س���رج���ك ي����ا ج������واد م����ن ال���ن���دب
اآه�����������������ا ل�������ه�������ا ن��������������ار ت�����������اأج�����������ج يف

م��������ن احل�������������س������ام دم�����������اوؤه�����������م ه������در
امل���������ري���������خ ق������������ان ال���������ل���������ون م���م���ر
ط���������اف ال�������ع�������دى وت�����ق�����ا������س�����ر ال���ع���م���ر
م�����ن�����ه ال�����ظ�����ب�����ى وال��������ذب��������ل ال�������س���م���ر
ال������������ري������������ب ل�������وط�������ي�������ه�������ا اأث������������ر
ري�����������ا ي�����ف�����ي�����������س جن�����ي�����ع�����ه ال����ن����ح����ر
ف������ئ������ة ي�������ق�������ود ع�����������س�����ات�����ه�����ا ����س���م���ر
ع������ل������م ال�������ن�������ب�������وة ذل�����������ك ال�����������س�����در
����س���ع���ف ال������ه������دى وت���������س����اع����ف ال���ك���ف���ر
م�����������ن ع�������ث�������ر وح��������ن��������وط��������ه ع����ف����ر
�������س������در ول  ل�����������ه  اأع������������������د  م��������������اء 
خل�������م�������ود ن�����������ور ��������س�������ي�������اءه ال������ب������در
وب��������ك��������اه ع�����ن�����د ط�����ل�����وع�����ه ال���ن�������س���ر
ف�����ب�����ك�����ى ل���������س����ل����ب امل�����غ�����ف�����ر ال����ع����ف����ر
ح�������زن�������ا ووج��������������ه الأر��������������������س م���غ����
ال������ده������ر رداءه  ي�����������س�����ق  ع������ج������ب 
ال����ن���������س����ر ي���������س����ت����ق����ب����ح  ل  وع�����ل�����ي�����ه 
اأث���������ي���������اب���������ه���������ا دم�����������وي�����������ة ح����م����ر
ف�����������������اأدمي خ���������د الأر���������������������س م���م���ر
ب�����خ�����ل�����ت ول������ي�������������س ل������ب������اخ������ل ع������ذر
ال����ق����ط����ر ل���������ه  ح������ب������ا  ب������ك������ى  ل  مل 
دم������������ه ع������ل������ى اأث���������واب���������ه���������ا اأث���������ر
م�����������ن دون�����������ه�����������ن ل�������ن�������اظ�������ر �����س����ر
خ�������در ول  اأف���������������������اك  ك�����������ل  ع�����������ن 
ي���������������������واري �������س������ع������ره������ا ال�����ع�����������س�����ر
لأق������������������ل اأع�������������ب�������������ده ب�����������ه ظ����ف����ر
م���ه���ر  ي��������ا  ع�������ق�������رت  اخل���������ي���������ام:  اأم 
اجل����������������واد اأخ�������������ي ال�������ع�������ا �����س����ف����ر؟
���������س��������دري ف��������ا ي�����ط�����ف�����ى ل������ه������ا ح���ر
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ويف  " ح���������س����ن   " ظ�����م�����اآن�����ا  اأمي������������وت 
وم�����ن ال������ق������ي������ود  �����س����ي����ق  يف  وب�������ن�������وه 
ح�����م�����ل�����وا ع�����ل�����ى الأق���������ت���������اب ع�����اري�����ة
ت�����������س�����ري ب�����ه�����م خ������و�������س ال������رك������اب
ول ي���������������رق  ل��������ه��������م  راح�������������������م  ل 
ل���ه ال�����ق�����������س�����ور  اأع������������ا  يف  وي�������زي�������د 
وي��������ق��������ول ج�����ه�����ا وال�����ق�����������س�����ي�����ب ب���ه
����س���ه���دوا الأوىل  اأ�����س����ي����اخ����ي  ل���ي���ت  ي�����ا 
�����س����ه����دوا احل���������س����ن و�����س����ط����ر اأ�����س����رت����ه
ف����رح����ا ف�����ي�����ه�����م  ل������س�����ت�����ه�����ل�����وا  اإذ 
ب���ه���م ب����ط���������س����ت  اإذ  وزرا  وي�������ق�������ول 
زع��������م��������وا ب������������اأن ������س�����ن�����ع�����ود ث����ان����ي����ة    
ي������ا ب������ن ال�������ه�������داة الأك��������رم��������ن وم����ن    
ق���������س����م����ا ب�������ث�������واك ال�����������س�����ري�����ف وم�����ا    
اإذ     اجل��������ال��������ة  يف  ���������س��������واء  ف������ه������م 
ت�����ع�����ن�����و ل���������ه الأل������������ب������������اب ت���ل���ب���ي���ة    
م��������ا ط�������ائ�������ر ف������ق������د ال����������ف����������راخ ف���ا    
ع�����ل�����ي�����ك ول     م��������ن ح����������زن  ب������اأ�������س������د 
وق�����د     اأراك  ب�����������اأن  وددت  ول������ق������د 
ح�����ت�����ى اأك��������������ون ل�������ك ال��������ف��������داء ك���م���ا    
ول��������ئ��������ن ت���������ف���������اوت ب�����ي�����ن�����ن�����ا زم������ن    
ف�����اأب�����ك�����ي�����ن�����ك م��������ا ح�����ي�����ي�����ت اأ������س�����ى    
ولأم���������ن���������ح���������ن���������ك ك������������ل ن��������ادب��������ة    
م����ا�����س����ن����ه����ا     يف  ف�������ك�������ري  اأب����������ك����������ار 
وم�����������س�����اب ي������وم������ك ي�������ا ب�������ن ف���اط���م���ة        
ق����ائ����م����ك����م     ب������ظ������ه������ور  ف�������رح�������ة  اأو 
ي������وم������ا ت���������رد ال���������س����م���������س ����س���اح���ي���ة    
وت��������ك��������� الأم�����������������������اك م���������س����م����ع����ة    
ظ�����ه�����ر الإم������������������ام ال��������ع��������امل ال����ع����ل����م    

ك����ل����ت����ا ي������دي������ه م�������ن ال�������ن�������دى ب����ح����ر؟
ث������ق������ل احل���������دي���������د ع�����ل�����ي�����ه�����م وق������ر
�����س����ع����ث����ا ول�����ي�����������س ل����ك���������س����ره����م ج���� 
زج�����ر اأع������ق������اب������ه������ا  يف  ول�����ل�����ط�����ل�����ق�����اء 
ف������ي������م������ا اأ���������س��������اب��������ه��������م ل����������ه ن����ك����ر
ت���������س����دو ال�����ق�����ي�����ان وت���������س����ك����ب اخل���م���ر
ت�����دم�����ي �����س����ف����اة )ح�����������س�����ن( وال����ث����غ����ر
ل���������������س�������راة ه������ا�������س������م ف�����ي�����ه�����م ب������در
اأ����������س���������رى وم�����ن�����ه�����م ه�������ال�������ك ����س���ط���ر
ك��������اأب��������ي غ��������������داة غ��������زاه��������م ب�������س���ر
ال��������������وزر ذل��������������ك  ع�������ن�������ه  خ����������ف  ل 
ن�������س���ر ول  ب������ع������ث  ل  واأب�����������ي�����������ك 
ف���خ���ر ول  ب�����ه�����م  ال������ف������خ������ار  �������س������رف 
�����س����م����ت م�����ن�����ى وال��������رك��������ن واحل�����ج�����ر
ب�����ه�����م ال������ت������م������ام ي�����ح�����ل وال����ق���������س����ر
وي�������ط�������وف ظ������اه������ر ح������ج������ره احل����ج����ر
ي�����������وؤوي�����������ه ب������ع������د ف���������راخ���������ه وك������ر
اخل�����ن�����������س�����اء ج���������دد ح�����زن�����ه�����ا ����س���خ���ر
ق��������ل ال�����ن�����������س�����ر وف��������ات��������ك ال���ن�������س���ر
ك�������رم�������ا ف��������������داك ب����ن����ف���������س����ه احل������ر
ع������ن ن���������س����رك����م وت�������ق�������ادم ال����ع���������س����ر ؟
ح�����ت�����ى ي���������������واري اأع������ظ������م������ي ال����ق�����
ي����ع����ن����و ل����ن����ظ����م ق����ري���������س����ه����ا ال�������س���ع���ر
ن������ظ������م وف������ي�������������س م�������دام�������ع�������ي ن���ر
م������ي������ع������ادن������ا و�������س������ل������ون������ا احل���������س����ر
ف����ي����ه����ا ل�����ن�����ا الإق����������ب����������ال وال����ب���������س����ر
ن���ك���ر ل����ع����رف����ه����ا  ل����ي���������س  ال�������غ�������رب  يف 
وق��������ر اأذن�����������������������ه  يف  مل������������ن  اإل 
ال����������� ال�����ت�����ق�����ي ال������ط������اه������ر ال����ط����ه����ر
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ح����اج����ب����ه     اهلل  ب������ي������ت  رك������������ن  م���������ن 
ب���ه���م     ي��������ك��������اد  جل���������ب  ج�����ح�����ف�����ل  يف 
ف�����ه�����م ال�����ن�����ج�����وم ال����������زاه����������رات ب�����دا    
ع�����ج�����ل ق�������دوم�������ك ي�������ا ب�������ن ف����اط����م����ة    
ع������ل������م������اوؤه������م ت��������ت اخل��������م��������ول ف���ا    
ي�����ت�����ظ�����اه�����رون ب�����غ�����ر م�������ا اع�����ت�����ق�����دوا    
ف���ح���ا     الأذى  م��������ر  ا������س�����ت�����ع�����ذب�����وا 
ف�����ه�����م الأق���������������ل الأك��������������������رون وم�����ن    
اأع�����������������������ام دي���������������ن ر�����������س����������خ ل����ه����م    
اف�����ت�����خ�����روا     اإذا  ف������خ������را  ف����ك����ف����اه����م 
و���������س��������ل��������وا ن��������ه��������اره��������م ب����ل����ي����ل����ه����م    
وط�����������ووا ع����ل����ى م�������س�������س �����س����رائ����ره����م    
ح������ت������ى ي�����ف�����������س خ�����ت�����ام�����ه�����ا وب�����ك�����م    
ي����������ا غ�������ائ�������ب�������ن م�������ت�������ى ب����ق����رب����ك����م    
ال����������ف����������ئ م������ق������ت�������������س������م ل������غ������رك������م    
وامل�������������ال ح�������ل ل����ل����ع���������س����اة وي����ح����رم����ه    
ف����ن���������س����ي����ب����ه����م م�����ن�����ه الأع���������������م ع���ل���ى    
ل���ه���م     ول�����ي�����������س  اأم�������������ن  يف  مي�����������س�����ون 
وي��������ك��������اد م��������ن خ�����������وف وم�����������ن ج������زع    

ع���ي�������س���ى امل���������س����ي����ح واأح�������م�������د اخل�������س���ر
م���������ن ك������������رة ي�����ت�����������س�����اي�����ق ال����ق����ط����ر
ال�������ب�������در ب�����ي�����ن�����ه�����ا  م����������ن  ت����������ه  يف 
ق�������د م�����������س �����س����ي����ع����ة ج���������دك ال�������س���ر
�����س����ر ول  لأن������ف�������������س������ه������م  ن�������ف�������ع 
ظ�����ه�����ر ول  ل���������ه���������م  ق�����������������وة  ل 
ل��������ه��������م وي��������ح��������ل��������و ف�������ي�������ك�������م امل��������ر
وف������ر ن���������س����ي����ب����ه����م  ال�������ع�������ب�������اد  رب 
������س�����در ف���������س����ي����ل����ة  ك���������ل  ن�����������س�����ر  يف 
ال����ف����خ����ر ف�����ي�����ه�����م  ح������ي������ا  دام  م���������ا 
ن�������ظ�������را وم�����������ا ل�����و������س�����ال�����ه�����م ه���ج���ر
��������س��������ا ول������ي�������������س ل�����ط�����ي�����ه�����ا ن�������س���ر
ي����ط����ف����ى ب����ع����ي����د ��������س�������راره�������ا ال���������س����ر
م���������ن ب�������ع�������دوه�������ن ي������ج������� ال����ك���������س����ر
واأك��������ف��������ك��������م م���������ن ف�����ي�����ئ�����ك�����م ����س���ف���ر
ال�������������ك�������������رام ال���������������������س����������ادة ال������غ������ر
ع�����������س�����ي�����ان�����ه�����م ون�����������س�����ي�����ب�����ك�����م ن������زر
م����������ن ط����������������ارق ي�����غ�����ت�����ال�����ه�����م ح�������ذر
ب������ك������م ي�����������س�����ي�����ق ال������������� وال�����ب�����ح�����ر

ويقول بعد سبعة أبيات: 
م����اف����ل����ه����م     يف  ذك���������������رت  واإذا 
ي������ت������م������ي������زون ل�������ذك�������رك�������م ح���ن���ق���ا    
ب����ي����وت����ك����م     يف  امل�������ن�������اب�������ر  وع��������ل��������ى 
وب�����ه     ال�����ن�����ه�����ى  ذوي  ي�����������س�����وء  ح���������ال 
وي�������������س������ف������ق������ون ع�������ل�������ى اأك������ف������ه������م    
ج�����ع�����ل�����وه م�������ن اأه�������ن�������ى م����وا�����س����م����ه����م    
ت������ل������ك الأن�����������ام�����������ل م��������ن دم�����ائ�����ك�����م    
ف��������ت��������وارث ال�����ه�����م�����ج اخل�����������س�����اب ف���م���ن    

ف�������وج�������وه�������ه�������م م����������رب����������دة �����س����ف����ر
وع��������ي��������ون��������ه��������م م�����������������������زورة خ��������زر
ذك�����ر وال�����ع�����م�����ى  ال�����������س�����ال�����ة  لأويل 
ي���������س����ت����ب���������س����ر امل�����ت�����ج�����اه�����ل ال����غ����م����ر
ال���ع�������س���ر اأق�������ب�������ل  م�������ا  اإذا  ف������رح������ا 
ال�������س���ه���ر اأي��������ه��������ا  ب��������ك  م�����رح�����ب�����ا  ل 
ي����������وم ال������ط������ف������وف خ���������س����ي����ب����ة ح���م���ر
ك�������ف�������ر ت���������ول���������د ذل��������������ك ال�����ك�����ف�����ر
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ن�����ب�����ك�����ي ف����ي���������س����ح����ك����ه����م م���������س����اب����ك����م    
ول     ال������ن������ب������ي  ���������س��������روا  م��������ا  ت�����������اهلل 
ويف     الن�������ت�������ظ�������ار  ه�����������ذا  م  ف�������������اإىل 
ف���������رج     م�������������ن  ب�������������د  ل  ل��������ك��������ن��������ه 
اأب��������ن��������ي امل������ف������اخ������ر وال���������ذي���������ن ع���ا    
م���ع���ل���ن���ة ال�������ذك�������ر  يف  اأ�������س������م������اوؤك������م 

������س�����ه�����دت ب�����ه�����ا الأع�����������������راف م���ع���رف���ة  
وب��������������������راءة �������س������ه������دت ب���ف�������س���ل���ك���م

وت�������ع�������ظ�������م ال�������������ت�������������وراة ق�������درك�������م    
ول������ك������م م�����ن�����اق�����ب ق�������د اأح�������������اط ب���ه���ا    
ول������ك������م ع������ل������وم ال�����غ�����اي�����ب�����ات ف���م���ن���ه���ا 
ه�����������ذا ول�����������و ������س�����ج�����ر ال����ب���������س����ي����ط����ة

وف���������س����ي����ح ه���������ذي الأر����������������س م���م���ل���ة    
والإن�����������������������س والأم���������������������اك ك����ات����ب����ة 
ل��������ي��������ع��������ددوا م���������ا ف������ي������ه خ�������س���ك���م    
وه����ل     ال����ع���������س����ر  ع���������س����ر  ي�������ذك�������روا  مل 
م����دي����ح����ك����م يف  امل�����ق�����������س�����ر  ف���������اأن���������ا 

ال��������زم��������ان ويل     م�������ن  ب������ل������وت  ول������ق������د 
م����ت����ق����را     ال�����ف�����ق�����ر  رب  ف��������وج��������دت 
ف����ق����ط����ع����ت ع������م������ا خ��������ول��������وا اأم������ل������ي    
وث�����ن�����ي�����ت ن�����ح�����وك�����م ال���������رك���������اب ف���ا    
ج����ن����اب����ك����م     اأم����������������ت  اإذا  ح�������ت�������ى 
اآب��������������ت م��������ن احل�������������س������ن������ات م���ث���ق���ل���ة    
�����س����م����ع����ا ب�����ن�����ي ال���������زه���������راء ����س���ائ���غ���ة    
ع�����ب�����ق�����ت م����ن����اق����ب����ك����م ب�����ه�����ا ف����ذك����ى    
اإذا     ال����ن����ج����اة  ب����ه����ا   " ع����ل����ي   " ي����رج����و 
اأع��������ددت��������ه��������ا ي����������وم ال�����ق�����ي�����ام�����ة يل    
ف������ت������ق������ب������ل������وه������ا م������������ن ول������ي������ك������م

ف����ق����ب����ول����ك����م ن�����ع�����م ال������ق������ري������ن ل���ه���ا    

و����������س���������روره���������م ب�����������س�����اب�����ك�����م ن���ك���ر  
ل�����و������س�����ي�����ه ب���������������س�������روره�������م �������س������روا
ل������ه������وات������ن������ا م���������ن �������س�������ن������ا ����س����
والأم�����������������ر ي������ح������دث ب������ع������ده الأم����������ر
ل������ه������م ع������ل������ى ه�����������ام ال�����������س�����ه�����ا ق������در
ي�����ج�����ل�����و م����ا�����س����ن����ه����ا ل�����ن�����ا ال�����ذك�����ر
وال������ن������ح������ل والأن�����������ف�����������ال واحل�����ج�����ر
وال���������ن���������ور وال��������ف��������رق��������ان واحل���������س����ر
ف������������اإذا ان����ت����ه����ى �����س����ف����ر ح����ك����ى ���س��ف��ر
الإجن�������ي�������ل ح��������ار ل����و�����س����ف����ه����ا ال���ف���ك���ر
اجل����������ام����������ع امل�����������خ�����������زون واجل�������ف�������ر
اأق����������������ام و������س�����ب�����ع�����ة اأب��������ح��������ر ح����
ط�����ر������س ف���م���ن���ه���ا ال���������س����ه����ل وال�����وع�����ر
واجل������������ن ح�����ت�����ى ي����ن����ق���������س����ي ال����ع����م����ر
ال����ده����ر ي����ن����ف����د  ح����ت����ى  ال�����ع�����ر������س  ذو 
؟ ال�������ذر  ي���ح�������س���ر  اأو  احل�������س���ا  ي���ح�������س���ى 
ح���������������س�������را ف�������م�������ا مل�����ق�����������س�����ر ع�������ذر
خ����� ب��������ه��������م  ت����������رب����������ة  ك�����������ل  يف 
واأخ������������و ال����غ����ن����ى ي�����زه�����و ب������ه ال���ك����
ول����������ذي اجل����������ال احل�����م�����د وال�������س���ك���ر
ع������م������رو ول  ن���������وؤم���������ل���������ه  زي���������������د 
در  ح�����م�����ول�����ه�����ا  ال������ق������ري�������������س  وم�����������ن 
ف���ق���ر ول  ب������ك������م  ال������غ������ن������ي  ف��������اأن��������ا 
األ�������ف�������اظ�������ه�������ا م����������ن رق�������������ة �����س����ح����ر
ع����ط����ر ل�������ه�������ا  ن�������اح�������ي�������ة  ك�����������ل  يف 
م��������د ال���������������س�������راط واأع�����������������وز ال����ع�����
ذخ�������������را ون�������ع�������م ل�����دي�����ك�����م ال�����ذخ�����ر
ب�������ك�������را ف�����ن�����ع�����م ال���������غ���������ادة ال����ب����ك����ر
وه��������ي ال�����ع�����رو������س ف������ب������ورك ال�������س���ه���ر
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ل�������ك�������م ع�������ل�������ي ك���������م���������ال زي�����ن�����ت�����ه�����ا    
اأن������������ا ع�����ب�����دك�����م وامل���������س����ت����ج����ر ب���ك���م    
ف�����ت�����ع�����ط�����ف�����وا ك�������رم�������ا ع������ل������ي وق������د    
ك���م���ا     احل�������������س������اب  يف  وت�������ف�������ق�������دون 
�������س������ّل������ى الإل����������������ه ع����ل����ي����ك����م اأب�����������دا    
وع������ل������ي������ك������م م������ن������ي ال������ت������ح������ي������ة م���ا    

اأب���������رق ت���������راءى ع�����ن مي�����ن ث����غ����وره����ا ؟    
ع���را����س���ه���ا     ب����ل����ي����ل  يف  ب����ل����ي����ل  وم����������رت 
ال���ل���وى     ع����ن  ت��������راءت  اأم  ب������در  وط���ل���ع���ة 
ن����ع����م ه��������ذه ل���ي���ل���ى وه�����ات�����ي�����ك داره��������ا    
�����س����ام ع���ل���ى ال��������دار ال����ت����ي ط����امل����ا غ���دت    
ال�����س��ب��ا     اإىل  م��ي��ا  ب��ال�����س��ب  ع��ط��ف��ت  وم����ا 
ق�����س��ي��ت ب���ه���ا ع�������س���ر ال�������س���ب���اب ب��ري��ئ��ة    
و�������س������وددا     ج���م���ي���ل  م������ن  ج�����م�����ال  اأت 
وب����������ت ب�����ري�����ئ�����ا م��������ن دن����������و دن����������اءة    
م���ن���اق�������س     امل������ع������اد  يف  ب����������اأن  ل���ع���ل���م���ي 
وم�����ا ك���ن���ت م����ن ي�����س��خ��و ب��ن��ف�����س ن��ف��ي�����س��ه    
ع����زوة     امل����ج����د  اإىل  ي����ع����زى  م����ا  واأج�����م�����ل 
؟     ����س���ب���ا  اإذا  ال�����ع�����ذار  مل���ب���ي�������س  اأع���������ذر 
ك��ف��ى ب��ن��ذي��ر ال�����س��ي��ب ن��ه��ي��ا ل����ذي ال��ن��ه��ى    
����س���وائ���ب     وق��������وع  م�����ن  اإل  ����س���ب���ت  وم�������ا 
ول����و ل م�����س��اب ال�����س��ب��ط ب��ال��ط��ف م���ا ب��دا    
واأق����ب����ل����ت     ح�������رب  اآل  ب�����ح�����رب  رم�����ت�����ه 
ك�����ل ج��ح��ف��ل     ال�����ق�����ود يف  اإل�����ي�����ه  ت����ق����ود 
وم������ا ع����دل����ت يف احل����ك����م ب����ل ع����دل����ت ب��ه    
اأم�������ة     ������س�����ر  غ����ي����ه����ا  يف  وع�����ا������س�����ده�����ا 
ت��ط��ل��ع��ت     ط�����رو������س  يف  �����س����ط����ور  خ�������اف 

م����ه����ر ع�����ل�����ي�����ك�����م  اجل����������ن����������ان  ويل 
وع������ل������ي م�������ن م���������رح ال���������س����ب����ا اإ������س�����ر
ي������ت������ف�������������س������ل امل�������ت�������ع�������ط�������ف ال���������
ف������ق������د ال������ع������ب������ي������د امل���������ال���������ك احل������ر
ف���ج���ر ب������������دا  اأو  ل������ي������ل  ج���������ن  م���������ا 
�������س������ح احل�������ي�������ا وت�����ب�����������س�����م ال������زه������ر

؟ ث���غ���وره���ا  م����ن  ل����وؤل����وؤ  ع����ن  اب��ت�����س��م��ت  اأم 
؟ ع���ب���ره���ا  م����ن  ن���ف���ح���ة  اأم  ن�����س��م��ة  ب���ن���ا 
ل��ع��ي��ن��ي��ك ل���ي���ل���ى م����ن خ�����ال ����س���ت���وره���ا ؟
ب�����س��ق��ط ال����ل����وى ي���غ�������س���اك ل���ئ���ا ن���وره���ا
دروره����������ا م������ن  درة  ل���ع���ي���ن���ي  ج����������اءا 
ب������دوره������ا ب�����������دور  اإل  �����س����غ����ف����ا  ب�����ه�����ا 
خ���دوره���ا ذوات  م����ع  ذات������ي  ال����ري����ب  م����ن 
واأك�����������ر ك�������س���ب���ا ل���ل���ع���ل���ى م������ن ك���ث���ره���ا

اأع������ات������ب م�����ن م����ظ����وره����ا وخ���ط���ره���ا 
ح�������س���اب���ا ع����ل����ى ق���ط���م���ره���ا ون���ق���ره���ا
ف�����اأرخ�����������س ب�������ذل ����س���ع���ره���ا ب�����س��ع��ره��ا
غ�����دا م�������س���ف���را ب��ال��ب�����س��ر وج�����ه ب�����س��ره��ا
واأك������������ م���ق���ت���ا �����س����ب����وة م������ن ك���ب���ره���ا
وت����ب���������س����رة ف����ي����ه����ا ه��������دى ل���ب�������س���ره���ا
لأ�����س����غ����ره����ا ي���ب���ي�������س راأ����������س ���س��غ��ره��ا
ب��ل��ي��ل ع�������ذاري ال�����س��ب��ط وخ�����ط ق��ت��ره��ا
ن����ف����وره����ا ع����������داد  يف  ن������ف������ورا  اإل������ي������ه 
م���غ���ره���ا م�������ن  م�����ع�����ت�����دة  غ�����������ارة  اإىل 
وق�������اي�������ع �����س����ف����ن ول������ي������ل ه����ري����ره����ا
ع���ل���ى ال���ك���ف���ر مل ت�����س��ع��د ب�������راأي م�����س��ره��ا
����س���ط���وره���ا خ��������ال  يف  غ��������در  ط�����اي�����ع 

القصيدة الثانية:
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ف���ح���ن اأت�����اه�����ا واث������ق ال���ق���ل���ب اأ���س��ب��ح��ت    
�سعت    ول  خ��رق��ا  ال���دي���ن  يف  اأو����س���ع���ت  ف��م��ا 
ع�����س��اب��ة     ع�������س���اة  واف��������ى  اإذ  ب��ن��ف�����س��ي 
ق������������وؤول لأن�����������س�����ار ل�����دي�����ه واأ�������س������رة    
ف��اذه��ب��وا     امل�����وت  ت��ط��ع��م��وا  اأن  اأع���ي���ذك���م 
ن��د     ذي  ك�����ل  ال�����ن�����دا  رد  يف  ف����اأج����م����ل 
اأع�������ن ف������رق ن���ب���غ���ي ال�����ف�����راق وت�����س��ط��ل��ي    
لع�سبة     ال��ع�����س��ي��ب  ال���ي���وم  يف  ال���ع���ذر  وم����ا 
ج��ن��ة     روح  اإىل  روح  ����س���ك���ن���ت  وه�������ل 
دم�����اوؤن�����ا     ت���������راق  اأن  اإل  اهلل  اأب���������ى 
ك���اأن���ه���م     ال�����ث�����واب  ك�������س���ب  اإىل  وث�����اب�����وا 
ب���اأن���ه���ا     ع���ل���م���ا  الأق�������������دام  اإىل  ت���ه�������س 
ق�����س��ت ف��ق�����س��ت م���ن ج��ن��ة اخل���ل���د ���س��وؤل��ه��ا    
وه��������ان ع���ل���ي���ه���ا ال�������س���ع���ب ح�����ن ت���اأم���ل���ت    
احُل�����س��ن ( م��اه��دا     اأن�����س��ى )  اأن�����س ل  وم���ا 
ت����اأوه����ت     ال���ن�������س���ول  زرق  اإذا  ي�������س���ول 
ت����رى اخل���ي���ل يف اأق���دام���ه���ا م��ن��ه م���ا ت��رى    
ف���ت�������س���رف ع�����ن ب�����اأ������س م����اف����ة ب���اأ����س���ه    
ي����ف����ل����ق ه�������ام�������اة ال�����ك�����م�����اة ح�������س���ام���ه    
���س��ي��ف��ه     واأو���������س��������ع  اإل  ف�����رق�����ة  ف������ا 
اأج��������دك ه����ل ����س���م���ر ال���ع���وا����س���ل ت��ت��ن��ي    
ن��ف��ا���س��ة     احل����ي����اة  اأن���������س  ا����س���ت���ن���ك���رت  اأم 
ب���ن���ف�������س���ي م���������روح اجل������������وارح اآي�������س���ا    
ب���ن���ف�������س���ي م����������زوز ال�������وري�������د م���ع���ف���را    
ودون��������ه     ال�������ف�������رات  م��������اء  اإىل  ي�����ت�����وق 
ق�������س���ى ظ����ام����ي����ا وامل����������اء ي���ل���م���ع ط���ام���ي���ا    
ه�������ال دج�������ا اأم���������س����ى ب����ح����د غ���روب���ه���ا    
ف���ي���ا ل�����ك م���ق���ت���ول ع���ل���ت ب���ه���ج���ة ال��ع��ل��ى    
تعد     ومل  ك�����س��ف  ال�����س��م�����س  ق����رن  وق������ارن 

ن������واظ������ره������ا م��������������زورة غ�������ب زوره���������ا
اأج������وره������ا ل�������رك  اإل  ج������وره������ا  اإىل 
غ������رار ال�����س��ب��ا م�������س���ح���وذة م����ن غ���روره���ا
ل�����ذي ال���ع���ر����س ����س���ر م������ودع يف ����س���دوره���ا
ب�����غ�����ف�����رة م����ر�����س����ي����ة م�������ن غ����ف����وره����ا
���س��م��ره��ا ن���ف�������س ب�����ا يف  ي���ن���اف�������س ع�����ن 
وح����ي����دا ب����ا ع������ون �����س����رار �����س����روره����ا ؟
وق������د خ����ف����رت ي����وم����ا ذم�������ام خ���ف���ره���ا ؟ 
وق����د خ��ال��ف��ت يف ال���دي���ن اأم�����ر اأم����ره����ا ؟
ن�������س���وره���ا اأك���������ف  يف  ن���ه���ب���ا  ون���������س����ب����ح 
وزئ����ره����ا ك����ره����ا  يف  ال���������س����رى  اأ�������س������ود 
ت�����ل م�����ل ال����ق����د�����س ع����ن����د م�����س��ره��ا
و�������س������ادت ع���ل���ى اأح�����ب�����اره�����ا ب���ح���ب���وره���ا
ق�����س��وره��ا ب����ن  ال����ط����رف  ق���ا����س���رات  اإىل 
ب���ن���ف�������س خ����ل����ت م�����ن خ���ل���ه���ا وع�������س���ره���ا
ل����ن����زع ق���ن���ي اأع����ج����م����ت م�����ن ����س���ري���ره���ا
ه�������س���وره���ا م������ن  اأم������ه������ا  اإن  م�����������اذرة 
ك���م���ا ج��ف��ل��ت ك�����در ال���ق���ط���ا م����ن ���س��ق��وره��ا
ل�������ه ب���������دل م�������ن ج����ف����ن����ه����ا وج����ف����ره����ا
ن���ف���وره���ا م�����ن  ف�����رق�����ة  اأو  ف�����رق�����ا  ب����ه����ا 
ل���ك���م ع�����س��ا م�����س��ت��ع��ذب��ا م����ن م���ري���ره���ا ؟
ن��ف��و���س��ك��م ف��ا���س��ت��ب��دل��ت اأن���������س ح����وره����ا ؟
م����ن ال���ن�������س���ر خ���ل���وا ظ���ه���ره م����ن ظ��ه��ره��ا
ع���ل���ى ظ����م����اأ م�����ن ف������وق ح�����ر ����س���خ���وره���ا
ح���������دود �����س����ف����ار اأح������دق������ت ب�����س��ف��ره��ا
وغ������������ودر م����ق����ت����ول دوي����������ن غ����دي����ره����ا
غ������روب������ا ع����ل����ى ق���ي���ع���ان���ه���ا ووع������وره������ا
ب�����ه ظ���ل���م���ة م�����ن ب���ع���د �����س����وء ����س���ف���وره���ا
ن�����ظ�����ارت�����ه�����ا ح������زن������ا ل����ف����ق����د ن���ظ���ره���ا 
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واأع����ل����ن����ت الأم����������اك ن����وح����ا واأع�����ول�����ت    
وك������ادت ت����ور الأر��������س م���ن ف����رط ح�����س��رة    
ت�������اأودت     ال���ن�������س���ول  زرق  اإذا  ي�������س���ول 
وم����������رت ع���ل���ي���ه���م زع����������زع ل���ت���ذي���ق���ه���م    
ت���رح     ومل  جن���ي���ا  اآب���������وا  وق������د  اأ�����س����ف����ت 
ك���رمي���ه���ا     ك�������رمي  �����س����ال����ت  اإذ  واأع������ج������ب 
دم����وع����ه����ا     ت������ف  ل  ع����ي����ن����ا  ل������ك  ف����ي����ا 
ع��ل��ى م��ث��ل ه����ذا ال�������رزوؤ ي�����س��ت��ح�����س��ن ال��ب��ك��ا    
اأي�����ق�����ت�����ل خ������ر اخل�����ل�����ق اأم���������ا ووال���������دا    
ومي����ن����ع م�����ن م�������اء ال������ف������رات وت���غ���ت���دي    
���س��خ�����س��ه     مي���ث���ل  اأن   ) ُح�����س��ي��ن��ا   ( اأج������ل 
ي����دي����ر ع���ل���ى راأ���������س ال�������س���ن���ان ب���راأ����س���ه    
وي�������وؤت�������ى ب�����زي�����ن ال����ع����اب����دي����ن م��ك��ب��ا    
م���ث���ا     ال������ق������ي������ود  يف  ذل������ي������ا  ي������ق������اد 
ح����ري����ره     يف  راف����������ا  ي�����زي�����د  ومي���������س����ي 
اأن��ي�����س��ة     ح������رب  ب����ن  ����س���خ���ر  ب���ن���ي  ودار 
ت���ظ���ل ع���ل���ى �����س����وت ال���ب���غ���اي���ا ب��غ��ات��ه��ا    
واأح������م������د     وال������ب������ت������ول  ع�����ل�����ي  ودار 
م����ع����امل����ه����ا ت����ب����ك����ي ع�����ل�����ى ع���ل���م���ائ���ه���ا    
م�����ن�����ازل وح�������ي اأق������ف������رت ف�������س���دوره���ا    
ت����ظ����ل �����س����ي����ام����ا اأه�����ل�����ه�����ا ف���ف���ط���وره���ا    
����س���ات���ه���م     ف����ي����ه  زان  ل����ي����ل  ج������ن  اإذا 
وط������ول ع���ل���ى ط�����ول ال�������س���اة وم�����ن غ���دا    
ق���ف���ا ن�������س���األ ال�������دار ال���ت���ي در�������س ال��ب��ل��ى    
م���ت���ى اأف�����ل�����ت ع���ن���ه���ا ����س���م���و����س ن���ه���اره���ا    
ب�����دور ب����اأر�����س ال���ط���ف ط����اف ب��ه��ا ال����ردى    
ك�����وا������س�����ر ع����ق����ب����ان ع���ل���ي���ه���ا ت���ع���اق���ب���ت    
ق�������س���ت ع��ط�����س��ا وامل��������اء ط������ام ف���ل���م ت��د   
ع����������راة ع������راه������ا وح���������س����ة ف�����اأذاق�����ه�����ا    

وح���ف���ره���ا غ���ي���ط���ان���ه���ا  يف  اجل��������ن  ل������ه 
ع���ل���ى ال�����س��ب��ط ل�����ول رح���م���ة م����ن م��ره��ا
ل����ق����رع ق�������س���ى اأع����ج����م����ت ع����ن ���س��ري��ره��ا
م������ري������ر ع������������ذاب م����ه����ل����ك ب����ري����ره����ا
ل����ه����م داب����������ر م����ق����ط����وع����ة ب����دب����وره����ا 
ل���ك���ب���ره���ا ق����ت����ل����ه����ا  يف  ل����ت����ك����ب����ره����ا 
ون�����������ارا ي�����ذي�����ب ال����ق����ل����ب ح������ر زف����ره����ا
وت����ق����ل����ع م����ن����ا اأن����ف���������س ع�����ن �����س����روره����ا
؟ ن����ذي����ره����ا  واب�������ن  اهلل  خ���ل���ق  واأك����������رم 
وح�����و������س ال����ف����ا ري�����ان�����ة م�����ن ن����ره����ا ؟ 
ب����ث����ل����ة ق�����ت�����ل ك���������ان غ�������ر ج����دي����ره����ا
م����دي����ره����ا مي������ن  �����س����ل����ت  األ  �����س����ن����ان 
لأ����س���ره���ا ال����ف����دا  روح�������ي  األ  اأ������س�����را 
ك����ف����وره����ا واب����������ن  اهلل  خ����ل����ق  لك�����ف�����ر 
ح����روره����ا  يف  ع�����اري�����ا  ح�������س���ن  ومي�������س���ي 
ب���ن�������س���د اأغ����ان����ي����ه����ا و�����س����ك����ب خ���م���وره���ا
ب�����ه�����ا زم���������ر ت����ل����ه����و ب����ل����ح����ن زم������وره������ا
و������س������ه�����ا م�������وىل ال�����������ورى و����س���ب���ره���ا
وزائ��������ره��������ا ي����ب����ك����ي ل����ف����ق����د م�����زوره�����ا
ب���وح�������س���ت���ه���ا ت���ب���ك���ي ل���ف���ق���د �����س����دوره����ا 
ال�����ت�����اوة وال��ت�����س��ب��ي��ح ف�����س��ل ���س��ح��وره��ا
�����س����ات ف�����ا ي���ح�������س���ى ع��������داد ي�����س��ره��ا
ق�����س��ره��ا يف  ت���ق�������س���ره  ع����ل����ى  م���ق���ي���م���ا 
م����ع����امل����ه����ا م������ن ب����ع����د در�����������س زب�����وره�����ا
واأظ�����ل�����م ظ���ل���م���ا اأف���ق���ه���ا م����ن ب�����دوره�����ا ؟ 
ق���ب���وره���ا يف  ج�����وه�����ا  م������ن  ف����اأه����ب����ط����ه����ا 
وك����وره����ا ع�����ن  ن��������اأت  اإذ  ب����غ����ات  ب����غ����اث 
ن����ح����وره����ا دم�����������اء  اإل  م����ن����ه����ا  ل�����ه�����ا 
وق�������د رم����ي����ت ب���ال���ه���ج���ر ح�����ر ه���ج���ره���ا
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ي���ن���وح ع��ل��ي��ه��ا ال���وح�������س م���ن ط����ول وح�����س��ة    
�����س����ي���������س����األ ت�����ي�����م ع����ن����ه����م وع����دي����ه����ا    
وي�����������س�����األ ع�����ن ظ����ل����م ال����و�����س����ي واآل�������ه    
وم�������ا ج������ر ي�������وم ال�����ط�����ف ج�������ور اأم����ي����ة    
ت���ق���م�������س���ه���ا ظ����ل����م����ا ف�����اأع�����ق�����ب ظ��ل��م��ه    
ف����ي����ا ي�������وم ع�����ا������س�����وراء ح�������س���ب���ك اإن�����ك    
ف��ج��ع��ة     اأع�����ظ�����م  ع���ظ���م���ت  واإن  لأن��������ت 
خ��ط��ب��ه��ا     ج����ل  واإن  ال����دن����ي����ا  م����ن  ف���م���ا 
العلى     ب��ع��د خ����ة ذي  م��ن  ه��ل  ال��وح��ي  ب��ن��ي 
ك��ف��ى م���ا اأت�����ى يف ه���ل اأت�����ى م���ن م��دي��ح��ك��م    
ج��م��ي��ل��ك��م     ج����م����ال  اأج����ل����و  اأن  رم�����ت  اإذا 
ت�������س���ي���ق ب���ك���م ذرع�������ا ب����ح����ور ع���رو����س���ه���ا    
م���ن���ح���ت���ك���م �����س����ك����را ول����ي���������س ب�������س���اي���ع    
ف���ي���ه ع���رة     ي������وم ل  ع�����ث�����اري  اأق����ي����ل����وا 
ف���ل���ي ����س���ي���ئ���ات ب�����ت م�����ن خ������وف ن�����س��ره��ا    
ف�����م�����ا م������ال������ك ي���������وم امل�������ع�������اد ب���ال���ك���ي    
ب���ه���ج���ة     ن���������ور  اإىل  مل���������س����ت����اق  واإن 
ظ����ه����ور اأخ�������ي ع�����دل ل����ه ال�����س��م�����س اآي����ة    
وت�����     ال���������س����ت����ات  اهلل  ي���ج���م���ع  م����ت����ى 
ه��ا���س��م     اآل  م�����ن  امل�����ه�����دي  ي���ظ���ه���ر  م���ت���ى 
م���ت���ى ت���ق���دم ال�����راي�����ات م����ن اأر���������س م��ك��ة    
وت�����ن�����ظ�����ر ع����ي����ن����ي ب����ه����ج����ة ع����ل����وي����ة    
وت����ه����ب����ط اأم����������اك ال���������س����م����اء ك���ت���ائ���ب���ا    
وف����ت����ي����ان �����س����دق م�����ن ل������وي ب�����ن غ���ال���ب    
ت����خ����ال����ه����م ف����������وق اخل�������ي�������ول اأه�����ل�����ة    
ه�����ن�����ال�����ك ت����ع����ل����و ه�����م�����ة ط���������ال ه���م���ه���ا    
ي��ك��ن     ومل  ذاك  ق���ب���ل  ح��ي��ن��ي  ح�����ان  واإن 
ق�����س��ى ����س���اب���را ح���ت���ى ان���ق�������س���اء م�����راده    

وت���ن���دب���ه���ا الأ��������س�������داء ع���ن���د ب���ك���وره���ا
اأوائ�������ل�������ه�������ا م�������ا اأك��������������دت لأخ������ره������ا 
م�������س���ر غ�������واة ال����ق����وم م����ن م�����س��ت�����س��ره��ا
اأج���ره���ا اب����ن  ج������راأة  اإل  ال�����س��ب��ط  ع��ل��ى 
ح���م���ره���ا ق������ل������وب  يف  ظ�����ل�����م  ت����ع����ق����ب 
ده���وره���ا م����ن  امل������دى  ط�����ال  واإن  امل�������س���وم 
واأ�����س����ه����ر ع����ن����دي ب����دع����ة م����ن ���س��ه��وره��ا 
ت�������س���اك���ل م�����ن ب�����ل�����واك ع�������س���ر ع�����س��ره��ا
ب�����دح�����ك�����م م��������ن م������دح������ة خل����ب����ره����ا
واأع�������راف�������ه�������ا ل�����ل�����ع�����ارف�����ن وط������وره������ا
وه�����ل ح�������س���ر ي���ن���ه���ى ����س���ف���ات ح�����س��وره��ا
وي���ح�������س���دك���م ����س���ح���ا ع���ري�������س ب���ح���وره���ا 
ب�������س���ائ���ع م�������دح م���ن���ح���ة م�����ن ����س���ك���وره���ا
ل���ع���ث���وره���ا ت�������س���ف���ع���وا  مل  اإذا  ت�����ق�����ال 
ع���ل���ى وج������ل اأخ���������س����ى ع����ق����اب ن�������س���وره���ا
����س���ع���ره���ا م������ن  ج����ن����ة  يل  ك���ن���ت���م  اإذا 
����س���ن���ا ف���ج���ره���ا ي���ج���ل���و ظ������ام ف���ج���وره���ا 
م����ن ال����غ����رب ت���ب���دو م���ع���ج���زا يف ظ��ه��وره��ا
ل���ك�������س���ره���ا ؟ ال����ت����ي ل ج����اب����ر  ال����ق����ل����وب 
�����س����رة مل ي���ب���ق غ�����ر ي�������س���ره���ا ؟ ع���ل���ى 
وي�����س��ح��ك��ن��ي ب�������س���را ق�������دوم ب�������س���ره���ا ؟
وي�������س���ع���د ي����وم����ا ن�����اظ�����ري م�����ن ن�����س��ره��ا 
ل���ن�������س���رت���ه ع�����ن ق��������درة م�����ن ق���دي���ره���ا
ت���������س����ر امل������ن������اي������ا ره������ب������ة مل�������س���ره���ا
ظ����ه����رن م�����ن الأف����������اك اأع�������ا ظ���ه���وره���ا
م���ث���ره���ا م������ن  �����س����ال����ف  ث�������ار  لإدراك 
ن�����س��ره��ا م����ن  ن�������س���رة   ) ع���ل���ي   ( ل��ن��ف�����س 
����س���ب���وره���ا اأج��������ر  اهلل  ي�������س���ي���ع  ول���ي�������س 
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ي�����ا ع�����ن م�����ا ����س���ف���ح���ت غ���������روب دم�����اك   
اأراك     ب�����ال�����ط�����ول  اإل������ف������ك  ول������ط������ول 
ال���ه���وى     ل����ك  راق  ح����ن  دم����ع����ك  ري������ق  م����ا 
ن���ا����س���ر    ع���������س����و  ك�������ل  يف  ن������اظ������ر  ل�������ك 
ك�����م ن�����ظ�����رة اأ�����س����ل����ف����ت ن����ح����و ����س���وال���ف    
م��ت��ل��ف��ا     وردا  ال����������ورد  دون  ف���ج���ن���ي���ت 
ي�����ا ب����ان����ة ال�������س���ع���دي م�����ا ����س���ل���ت ظ���ب���اك    
ظ��ب��ي��ة     ����س���ع���اب���ك  يف  ف�����������وؤادي  ����س���ع���ب���ت 
ت����ب����دو ه������ال دج������ى وت���ل���ح���ظ ج��������وؤذرا    
����س���م�������س ت������ب������وءت ال�����ق�����ل�����وب م����ن����ازل    
����س���ك���ن���ت ب����ه����ا ف�������س���ك���ون���ه���ا م���ت���ح���رك    
م��ن��ت�����س��ب     اأن  اإل  الآب�����������اء  اأ������س�����دي�����ة 
زورة     م�����ن  ه�����ل  احل�������س���ب���ن  اأ����س���ق���ي���ق���ة 
م�����������اذا ي�����������س�����رك ي�������ا ظ����ب����ي����ة ب����اب����ل    
اأن��������ك��������رت ق�����ت�����ل م����ت����ي����م ������س�����ه�����دت ل���ه    
وخ���������س����ب����ت م������ن دم�������ه ب����ن����ان����ك ع���ن���وة    
ح���ج���ب���ت���ك ع�����ن اأ������س�����د اأ������س�����ود ع��ري��ن��ه��ا    
ح�����ج�����ب�����وك ع�������ن ن������ظ������ري ف������ي������اهلل م���ا    
����س���ن ال����ك����رى ب��ال��ط��ي��ف م���ن���ك ف���ل���م ي��ك��ن    
ل����ي����ت اخل�����ي�����ال ي�����ج�����ود م����ن����ك ب���ن���ظ���رة    
ف�����اأرق�����ت اأر���������س اجل���ام���ع���ن ف����ا ال�����س��ب��ا    
احل����ب����ا     ب�����ي�����د  ال������ك������ا  ب���������رد  ول  ك�������ا 
ودع�����������ت راح�������ل�������ة ف�����ك�����م م�������ن ف����اق����د    
اأب������ك������ي ف�����راق�����ك�����م ال�����ف�����ري�����ق ف����اأع����ن    
ك����ن����ا وك�����ن�����ت ع������ن ال�������ف�������راق ب���ع���زل    
ب���زم���ان���ه���م    ق���ب���ل���ن���ا  م�����ن  الأوىل  وك��������ذا 
ي�����ا ن���ف�������س ل�����و اأدرك�����������ت ح����ظ����ا واف�������را    

دم��������اك ح��������ب  األ������ه������م������ت  ب��������ا  اإل 
اإراك غ�������س���ون  ع���ل���ى  ب����زغ����ن  اأق������م������ارا 
ع�����ن�����اك ع�������ن�������اك  يف  لأم��������������ر  اإل 
م������ن������اك ت���������س����وي����ف����ا ب������ل������وغ م����ن����اك
�����س����ام����ت اأ�������س������اك ب����ه����ا ع�������اج اأ������س�����اك
����س���ف���اك ف����ي����ه  �����س����ف����اك  دون  وان������ه������ار 
ظ�����ب�����اك ع�������ي�������ون  م���������ن  اإل  ع������ل������ي 
ت���������س����م����ي ال�������ق�������وب ب�����ن�����اظ�����ر ف����ت����اك
ح����م����اك م�����ن�����ي�����ع  يف  دل  وت�����ي�����������س 
م�����اأن�����و������س�����ة ع����و�����س����ا ع������ن الأف����������اك
وج���������س����وم����ه����ا ����س���ع���ف���ت ب����غ����ر ح������راك
اخل����������وؤول����������ة م�������ن ب�����ن�����ي الأت��������������راك
ف���ي���ه���ا ي����ب����ل م�����ن ال�������س���ن���ا م�������س���ن���اك ؟
؟  ح�������س���ن���اك  م���ث���ل���ه  ح�������س���ن���ك  اأن  ل�����و 
خ���������داك م������ا ����س���ن���ع���ت ب������ه ع����ي����ن����اك ؟
وك�������ف�������اك م�������ا ������س�����ه�����دت ب�������ه ك����ف����اك
وح�����م�����اك حل���ظ���ك ع�����ن اأ������س�����ود ح���م���اك
اأدن�������������اك م������ن ق���ل���ب���ي وم��������ا اأق���������س����اك
اإ�������س������راك ب�����ل ه���ج���ر ال�����ك�����رى ا�����س����راك
ل���ق���اك امل�����ح�����ب  ع����ل����ى  ع������ز  ك��������ان  اإن 
ب���اك���ي ال�������س���ح���ائ���ب  ط�������رف  ول  ع�������ذب 
ي���ح���اك���ي احل������م������ام  ول  ي�����ح�����اك  ف���ي���ه���ا 
ب��������اك وك��������م م������ن م�������س���ع���ف م���ت���ب���اك���ي
امل���������س����ك����و ت����ب����ك����ي رح�����م�����ة ل���ل�������س���اك���ي
ح������ت������ى رم��������ان��������ا ع��������ام��������دا ورم�����������اك
وث������ق������وا ف���������س����ره����م ح����ك����اي����ة ح���اك���ي
ل����ن����ه����اك ع������ن ف����ع����ل ال����ق����ب����ي����ح ن���ه���اك
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اإىل     م����ن ع������دم  اأن���������س����اأك  م����ن  وع����رف����ت 
و�����س����ك����رت م���ن���ت���ه ع���ل���ي���ك وح���������س����ن م��ا    
وو������س�����ي�����ه     م������م������د  ح��������ب  اأولك 
ف���ه���م���ا ل����ع����م����رك ع����ل����م����اك ال������دي������ن يف    
غ��د     يف  ب���ع���ث���ك  ي�������وم  اأم�������ان�������ك  وه�����م�����ا 
ن�����س��رت     ال���ق���ي���ام���ة  يف  ال�����س��ح��ائ��ف  واإذا 
ت����ب����ادرا     ال���������س����راط  ع���ل���ى  وق����ف����ت  واإذا 
ت��ل��ق��ي��اك     اجل����ن����ان  اإىل  ان���ت���ه���ي���ت  واإذا 
غ��د     يف  ح�������س���ب���ك  اهلل  ر�������س������ول  ه��������ذا 
اإذا     ح�������س���ن  اأب��������و  ال������ه������ادي  وو�����س����ي����ه 
م��ن     وخ��������ر  امل������ع������اد  يف  امل���������س����ف����ع  ف����ه����و 
ه�������و ال�����������ذي ل�����ل�����دي�����ن ب�����ع�����د خ���م���ول���ه    
ل��������وله م�����ا ع������رف ال�����ه�����دى وجن��������وت م��ن    
ه�������و ف�����ل�����ك ن���������وح ب�������ن م����ت���������س����ك ب���ه    
ك������م م����������ارق م������ن م����������ازق ق������د غ��������ادرت   
�����س����ل ع����ن����ه ب��������درا ح�����ن ب��������ادر ق���ا����س���م    
ت���رى     ال���ول���ي���د وم�����ن  م����ن ����س���ب ����س���وب دم 
وا�������س������األ ف����وار�����س����ه����ا ب�����اأح�����د م�����ن ت���رى   
واأط���������اح ط���ل���ح���ة ع���ن���د م�����س��ت��ب��ك ال��ق��ن��ا    
وا�������س������األ ب���خ���ي���� خ���اب���ري���ه���ا م�����ن ت���رى    
واأح�����ل�����ه     ال�����������ردى  م����رح����ب����ك  واأذاق 
وا�����س����ت����خ�����ي الأح�������������زاب مل�����ا ج�����ردت    
وا������س�����ت�����������س�����ع�����رت ف������رق������ا ج����م����وع����ك    
ق������د ق����ل����ت ح������ن ت����ق����دم����ت����ه ع�������س���اب���ة    
ا����س���ت���ع���ذب���ت يف     م����ا  ف���ب���ك���ر  ت���ف���رح���ي  ل 
ي�������ا اأم������������ة ن����ق���������س����ت ع������ه������ود ن���ب���ي���ه���ا    
و��������س�������اك خ���������را ب�����ال�����و������س�����ي ك�����اأن�����ا    
م���ب���ل���غ���ا     ال�����ن�����ب�����ي  ف�����ي�����ه  ي�����ق�����ل  اأومل 
يف     وه��������و  ب�����ع�����دي  اهلل  وح��������ي  واأم�����������ن 

ه��������ذا ال�������وج�������ود و�����س����ان����ع����ا �����س����واك
م��������ولك ن�����ع�����م�����ائ�����ه  م��������ن  اأولك 
اأولك م�������ا  ف����ن����ع����م  الأن����������������ام  خ�������ر 
ع��ل��م��اك ه���م���ا  الأخ�����������رى  ويف  الأوىل 
رج�����اك ال�����رج�����اء  ان���ق���ط���ع  اإذا  وه����م����ا 
�����س����را ع����ي����وب����ك ع����ن����د ك�������س���ف غ���ط���اك
ف�����ت�����ق�����دم�����اك ف�����ل�����م ت����������زل ق�����دم�����اك
وب���������������س�������راك ب�����ه�����ا ف�����ي�����ا ب�����������س�����راك
ج���ف���اك اخل���ل���ي���ل  اإذا  احل���������س����اب  ي������وم 
اأق�����ب�����ل�����ت ظ�����ام�����ي�����ة اإل�������ي�������ه ����س���ق���اك
ع����ل����ق����ت ب�������ه ب�����ع�����د ال�����ن�����ب�����ي ي�������داك
اآراك ف������ه������ذب������ت  اأراك  ح������ق������ا 
م���ت�������س���اي���ق ال��������س�������راك وال��������س�������راك
ن��������������اج وم����������ط����������رح م����������ع ال�������ه�������اك
م�����زق�����ا ح����������دود ح���������س����ام����ه ال����ب����ت����اك
الأم�������������اك ق�����ائ�����د م�����وك�����ب الأم���������اك
اأخ��������ا م�����ن ال�����ده�����م احل�����م�����اة ح���م���اك؟
األ������ق������اك وج������ه احل����ت����ف ع���ن���د ل���ق���اك؟
ول���������واك ق�������س���را ع���ن���د ن���ك�������س ل������واك؟
ع����ف����ى ف�����ن�����اك وم��������ن اأب������������اح ف����ن����اك؟
����س���ي���ق ال�������س���ب���اك وف������ل ح�����د ����س���ب���اك؟
ب���ي�������س امل������ذاك������ي ف�������وق ج�������رد م����ذاك����ي
ق��ف��اك ق��ف��اك  اإذ  واأدب������ر  ف��رق��ا  غ����دت  اإذ 
الدراك  ح���ق���ي���ق���ة  ح�����ق�����وق  ج����ه����ل����وا 
اأخ�����������راك يف  ع������ذب������ت  ق�������د  اأولك 
دع������اك؟ ال����ع����ه����ود  ن���ق�������س  اإىل  اأف�����م�����ن 
و�������س������اك ب�����غ�����������س�����ه  يف  م�����ت�����ع�����م�����دا 
اأع���������اك ال�����ع�����ل�����ى  يف  ع����ل����ي����ك  ه���������ذا 
اأدراك ق���������س����ي����ة  ك��������ل  اإدراك 
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اإذ     ال�������وه�������اب  امل����ت���������س����دق  وامل��������وؤث��������ر 
ف�����اإن�����ه     ت����ت����ق����دم����ي����ه  اأن  اإي���������������اك 
ف�����اأط�����ع�����ت ل����ك����ن ب����ال����ل���������س����ان م���اف���ة    
ي��ط��ل     ومل  ال���ن���ب���ي  ق���ب�������س  اإذا  ح���ت���ى 
����س���ال���ة     ������س�����واه  اإىل  ع����ن����ه  وع�����دل�����ت 
وزوي����������ت ب�������س���ع���ة اأح�����م�����د ع�����ن اإرث����ه����ا    
ي����ا ب�����س��ع��ة ال�����ه�����ادي ال���ن���ب���ي وح������ق م��ن    
م���ع���ان���د     اجل����ح����ي����م  ن��������ار  م������ن  ف��������از  ل 
اأت���������راه ي���غ���ف���ر ذن�����ب م����ن اأق���������س����اك ع��ن    
غ����وى     م������ن  ال���������س����ع����ادة  ن�������ال  ول  ك������ا 
�����س����ع����ادة     ع����ل����ي����ك  ت�������ت  ل  ت�����ي�����م  ي�������ا 
ل����������ولك م������ا ظ�����ف�����رت ع�����ل�����وج اأم����ي����ة    
ت���������اهلل م�������ا ن�����ل�����ت ال�����������س�����ع�����ادة اإن�������ا    
اأن��������ى ا����س���ت���ق���ل���ت وق�������د ع����ق����دت لآخ�����ر    
ولأن�������������ت اأك������������ ي�������ا ع���������دي ع���������داوة    
و�����س����اع����ة     ف����ي����ه  ك����ن����ت  ي��������وم  ك��������ان  ل 
وع����ل����ي����ك خ��������زي ي������ا اأم������ي������ة دائ����م����ا    
ه�����ا ����س���ف���ح���ت ع�����ن احل���������س����ن وره����ط����ه    
وع����ف����ف����ت ي��������وم ال�����ط�����ف ع����ف����ة ج����ده    
اأف�����ه�����ل ي�����د ����س���ل���ب���ت اإم�����������اءك م����ث����ل م��ا   
ح�������س���را     م����ك����ة  ب���ف���ت���ح  ب���������رزن  ه�����ل  اأم 
ي�������ا اأم�����������ة ب�����������اءت ب����ق����ت����ل ه����دات����ه����ا    
ب���غ���ي���ه     رم�����������اك  �����س����ي����ط����ان  اأي  اأم 
اآل�������ه     يف  لأح�������م�������د  اجل�������������زاء  ب����ئ���������س 
ف���ل���ئ���ن ������س�����ررت ب���خ���دع���ة اأ�������س������ررت يف    
ف����اط����م م��ل��ك��ه     اب������ن  ����س���ل���ب  م�����ا ك������ان يف 
ل���ه���ف���ي ع���ل���ى اجل�������س���د امل�����غ�����ادر ب���ال���ع���را    
ل���ه���ف���ي ع����ل����ى اخل��������د ال������ري������ب ت���خ���ده    
يف     اهلل  ر��������س�������ول  ي�������ا  لآل�����������ك  ل����ه����ف����ي 

ل����ه����اك ج�����م�����ع  دن�������ي�������اك  يف  األ��������ه��������اك 
اأق�����������س�����اك ق���������س����ي����ة  ك�������ل  ح�����ك�����م  يف 
م�����ن ب����اأ�����س����ه وال������غ������در ح�������س���و ح�����س��اك 
ي������وم������ا م�����������داك ل�������ه �����س����ن����ن����ت م�������داك
خ���ط���اك خ�����ط�����اك  يف  ج����ه����ا  وم�����������ددت 
اأذاك ط��������ال  ذاك  اإذ  ول����ب����ع����ل����ه����ا 
اأ������س�����م�����اك ح������ن ت����ق����د�����س����ت اأ�����س����م����اك
زواك ال����ن����ب����ي  وال������������دك  اإرث  ع������ن 
اأب������اك  اأب���������اك  اإذ  واأ�����س����خ����ط  ����س���خ���ط 
وع��������دا ل�����ك م���ت�������س���ك���ا ب���ح���ب���ل ع�����داك
����س���ق���اك ال���������س����ق����اء  اإىل  دع��������اك  ل����ك����ن 
ي�������وم�������ا ب�������ع�������رة اأح���������م���������د ل���������ولك
ه������واك اجل����ح����ي����م  ن��������ار  يف  اأه��������������واك 
دع�������واك يف  �����س����دق����ت  ف���ك���ي���ف  ح���ك���م���ا 
�����س����واك ال�����ن�����ف�����اق  ع���������س����د  م������ا  واهلل 
ف���������س ال����ن����ف����ي����ل ب����ه����ا خ�����ت�����ام ����س���ه���اك
ب���ق���اك دام  ال������ن������ار  يف  ك����م����ا  ي����ب����ق����ى 
����س���ف���ح ال����و�����س����ي اأب�����ي�����ه ع�����ن اآب��������اك؟
امل����ب����ع����وث ي������وم ال���ف���ت���ح ع�����ن ط���ل���ق���اك؟ 
����س���ل���ب���ت ك������رمي������ات احل���������س����ن ي�������داك؟
ك���ن�������س���ائ���ه ي�������وم ال����ط����ف����وف ن�������س���اك؟
ه�������داك؟ ال������ه������داة  ق����ت����ل  اإىل  اأف�����م�����ن 
ح����ت����ى ع����������راك وح��������ل ع����ق����د ع������راك
وب����ن����ي����ه ي��������وم ال�����ط�����ف ك��������ان ج������زاك
ق����ت����ل احل���������س����ن ف����ق����د ده����������اِك ُده�������اك
م������ا ع����ن����ه ي�����وم�����ا ل������و ك�����ف�����اك ك���ف���اك
������س�����ل�����وا ت����ق����ل����ب����ه ح�������������دود ظ����ب����اك
����س���ف���ه���ا ب��������اأط��������راف ال����ق����ن����ا ����س���ف���ه���اك
اأي����������دي ال����ط����غ����اة ن����وائ����ح����ا وب�����واك�����ي
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م��������ا ب��������ن ن��������ادب��������ة وب����������ن م�����روع�����ة
وال�����ع�����دا     زي�����ن�����ب  اأن�������������س������اِك  ل  ت�������اهلل 
ه���وت     اإذ  وج����ه����ك  واهلل  ل  اأن�����������س  مل 
���س��ح��ت     ب�������س���ل���ب���ك  ه�����م�����وا  اإذا  ح����ت����ى 
ل���ه���ف���ي ل����ن����دب����ك ب����ا�����س����م ن�����دب�����ك وه����و   
اأن     ع��ل��ي��ه  وع���ز  اأ���س��ى  ت�ست�سرخيه  ي����راك 
و�����س����ن����وه     ال�����ن�����ب�����ي  اأن  ل�������و  واهلل 
ت��ط     ومل  ح����م����اك  م���ن���ه���ت���ك���ا  مي���������س  مل 
ف��ل��ي��ك��ن     دم����وع����ك  ���س��ف��ح��ت  اإن  ع����ن  ي����ا 
واب����ك����ي ال��ق��ت��ي��ل امل�����س��ت�����س��ام وم�����ن ب��ك��ت   
اأق���������س����م����ت ي�����ا ن���ف�������س احل���������س����ن األ����ي����ة    
م�����س��اه��د     ال����ط����ف����وف  يف  ج������دك  اأن  ل�����و 
ال�����س��ف��ا     ح����ر  ي������رى  اأن  ي����وؤث����ر  ك������ان  م����ا 
ب���ك���رب���ا     ال�����و������س�����ي  وال�����������دك  اأن  اأو 
ب������اأن������ه     وود  م������ت������ه������دا  ل��������ف��������داك 
م��ن     ف����������اآه  ع�����ل�����وت  اأن  مل������ا  ع������ال������وك 
ق����د ك���ن���ت ���س��م�����س��ا ي�����س��ت�����س��اء ب���ن���وره���ا    
وح�����م�����ى ي�����ل�����وذ ب������ه امل������خ������وف وم���ن���ه���ا    
م�����ا ����س���ر ج�������س���م���ك ح�����ر ج���ن���دل���ه���ا وق���د    
وورده؟     ال�����ف�����رات  م�����ن  ح����رم����ت  ف���ل���ئ���ن 
ول����ئ����ن ح����رم����ت ن��ع��ي��م��ه��ا ال�����ف�����ان؟ ف��م��ن   
ول����ئ����ن ب���ك���ت���ك ال�����ط�����اه�����رات ل���وح�������س���ة؟    
غ������دوة     امل�����اب�����������س  ح����م����ر  يف  ب������ت  م������ا 
والأ�������س������ى     ال����ت����ل����ه����ف  ل���ي���ق���ل���ق���ن���ي  اإن 
لأق�����ي�����ك م�����ن ح�����ر ال�������س���ي���وف ب��ه��ج��ت��ي    
ول�����ئ�����ن ت�����ط�����اول ب����ع����د ح���ي���ن���ك ب��ي��ن��ن��ا    
ف���اأب���ك���ي���ن���ك م�����ا ا����س���ت���ط���ع���ت ب���خ���اط���ر    
م��ن     اأ�������س������د  ال����ل���������س����ان  ذرب  وب������ق������ول 
ول������ق������د ع����ل����م����ت ح����ق����ي����ق����ة وت�����وك�����ا    

اأف�����������اك م������ع������ان������د  ك��������ل  اأ���������س��������ر  يف 
رداك ف�������س���ل  ع����ن����ك  ت��������اذب  ق���������س����را 
ب���������ال���������ردن �������س������ات������رة ل��������ه مي����ن����اك
ب��ا���س��م اأب���ي���ك وا���س��ت�����س��رخ��ت ث���م اأخ����اك
م�������������روح اجل�������������������وارح ب����ال���������س����ي����اق
ن������داك ي����ج����ي����ب  ول  ت�������س���ت�������س���رخ���ي���ه 
ي������وم������ا ب����ع����ر�����س����ة ك������رب������ا �����س����ه����داك
ي�����وم�����ا اأم������ي������ة ع����ن����ك ����س���ج���ف خ���ب���اك
اأ�����س����ف����ا ع���ل���ى ����س���ب���ط ال����ر�����س����ول ب���ك���اك
الأف�����������اك يف  الأم���������������اك  مل���������س����اب����ه 
ب���ج���م���ي���ل ح�������س���ن ب��������اك ع����ن����د ب����اك
وع������ل������ي ال��������������راب ت�����ري�����ب�����ة خ�������داك
ت���ط���اك اخل�����ي�����ول  ول  وط����������اأك  ي�����وم�����ا 
ي�����وم�����ا ع����ل����ى ت����ل����ك ال�������رم�������ول ي������راك
ب��ال��ن��ف�����س م����ن ���س��ي��ق ال�������س���راك ����س���راك
خ�����ط�����ب ن�����������راه ع�����ل�����ى ع���������اك ع�����اك
ي���ع���ل���و ع����ل����ى ه�������ام ال���������س����م����اك ����س���م���اك
ع�����ذب�����ا ي���������س����وب ن���������داك ق����ب����ل ن������داك
اأ����س���ح���ى ���س��ح��ي��ق امل�������س���ك ت������رب ث����راك
����س���داك ري  ال�����ع�����ذب  ال����رح����ي����ق  ف���م���ن 
ن���ع���م���اك ت���������س����اع����ف����ت  ال�����ب�����ق�����اء  دار 
ف�������احل�������ور ت����ب���������س����م ف������رح������ة ب���ل���ق���اك
م�������س���اك ق���ب���ي���ل  خ���������س����را  ان����ث����ن����ت  اإل 
����س���ه���داك م�����ن  ب����ال����ط����ف  اأك���������ن  مل  اإذ 
ف������داك ال�������ف�������داء  ع������ز  اإذ  واأك��������������ون 
�����س����ع����داك م���������س����ع����دا  اأك  ومل  ح������ن 
ت�����ك�����ي غ������رائ������ب������ه غ������������روب م�������داك
ج������ن������د م�������ن�������دة ع������ل������ى اأع��������������داك
ب��������ولك غ��������د  يف  ������س�����اأ������س�����ع�����د  اأن 
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وح����ي����در     وال������ب������ت������ول  ج��������دك  وولء 
ت���وك���ل���ي     امل�������ع�������اد  يف  ع����ل����ي����ه����م  ق���������وم 
ف������وزه      " ع����ل����ي����ا   " ع����ب����دك����م  ف���ل���ي���ه���ن 
اأم������اك������ه     م�������ا  اهلل  ع����ل����ي����ك  �����س����ل����ى 

و����س���ل�������س���ا     ب����ع����ار�����س����ي����ه  ال�������ع�������ذار  من 
ق����م����ر اأب������������اح دم��������ي احل������������رام م��ل��ا    
ر�������س������اأ ت����������ردى ب�����اجل�����م�����ال ف����ل����م ي����دع

ك����ت����ب اجل�����م�����ال ع����ل����ى ����س���ح���ي���ف���ة خ����ده    
ف������ب������دا ب������ن������ون ح����اج����ب����ي����ه م���ع���رق���ا    
ث������م ا����س���ت���م���د ف����م����د اأ�����س����ف����ل ����س���دغ���ه    
ن��ق��ط��ة     ي���ن���ق���ط  ه�����م  اإذ  ل�����ه  ف����اع����ج����ب 
خ�����ده     ح������م������رة  ح���������اء  يف  ف���ت���ح���ق���ق���ت 
ب���دا     اإذا  ال�������س���م���اء  ق���م���ر  اأرى  ول����ق����د 
ع���ق���رب���ي     وق����������ارن  ق����م����ري  ب�������دا  واإذا 
اأن����������ا ب������ن ط�����رت�����ه و�����س����ح����ر ج���ف���ون���ه    
دب��������ت ل����ت����ح����ر�����س ن��������ور وج�����ن�����ة خ����ده    
ج���������اءت ل���ت���ل���ق���ف ����س���ح���ره���ا ف��ت��ل��ق��ف��ت    
ع���ا����س���ق     دم  يف  مل���������س����رك����ن  ف����اع����ج����ب 
���س��ع��ت     اأو  ل��ق��ل��ب��ي  ���س��ع��ت  وح�����ن  ج������اءت 
ق���اب���ل���ت���ه ����س���اك���ي ال���������س����اح ق����د ام��ت��ط��ى    
ل��ه��ا     اإذ  امل�����اب�����������س  خ�������س���ر  م������ردي������ا   
ف����ن����ظ����رت ب��������درا ف�������وق غ�������س���ن م���ائ�������س    
����س���ع���ره     يف  ج���ب���ي���ن���ه  �����س����ل����ت  وك������������اأن 
ل���ن���اظ���ر     لح  اجل�������������وزاء  ع����ل����ى  ����س���ب���ح 
وان���ث���ن���ى     ال����رم����ي����ة  ق�������س���د  اإذا  ح����ت����ى 
ل�����ك م�����ا ي����ن����وب ع�����ن ال���������س����اح ب��ث��ل��ه��ا    
ي����ك����ف����ي����ك ط������رف������ك ن������اب������ا وال�����ق�����د    

وال����ت���������س����ع����ة ال����ن����ج����ب����اء م������ن اب����ن����اك
وب����ه����م م�����ن الأ�������س������ر ال����وث����ي����ق ف���ك���اك���ي
ع�����اك ج������ن������ان  يف  خ�����ل�����د  ب�����ج�����ن�����ان 
ط�����اف�����ت م����ق����د�����س����ة ب����ق����د�����س ح���م���اك

وت�������س���م���ن���ت ت����ل����ك امل�����را������س�����ف ���س��ل�����س��ا
م���ل���ا ق������ب������اه  يف  ي����خ����ط����ر  م�������ر  اإذ 
ت��م��ا ه���������واه  يف  ال�������س���ب���اب���ة  لأخ���������ي 
ب�������������راع م�����ع�����ن�����اه ال�����ب�����ه�����ي�����ج وم����ث����ا
م�����ن ف�������وق ������س�����ادي م���ق���ل���ت���ي���ه واأق����ف����ا
األ�����ف�����ا األ�����ف�����ت ب�����ه ال������ع������ذاب الأط��������ول
م�����ن ف�������وق ح����اج����ب����ه ف�����ج�����اءت اأ����س���ف���ا
خ��������ال ف����ع����م ه����������واه ق����ل����ب����ي امل���ب���ت���ل���ى
م�����وؤي�����ل ح��������ل  امل��������ري��������خ  ع������ق������رب  يف 
����س���دغ���ي���ه ح�����ل ب�����ه ال�������س���ع���ود ف���اأك���م���ا  
ت����وك����ا ع����ل����ي����ه  اإذ  امل�����ن�����ي�����ة  ره����������ن 
ع����ي����ن����ي ف����ق����اب����ل����ت ال�����ع�����ي�����ون ال����غ����زل
م����ن����ا ال����ق����ل����وب و�����س����ح����ره����ا ل�����ن ي��ب��ط��ا
ح����������رم امل�������ن�������ى وم�������������رم م��������ا ح���ل���ا
ل����ع����ا وت�����ل�����ك ن�������س���ت ل���ق���ت���ل���ي م��ن�����س��ا
م��ج��ا اأغ����������ر  الأ�������س������ح������ى  غ��������رة  يف 
ب�����ال�����وؤل�����وؤ ال�����رط�����ب امل���ن�������س���د م��ت��ل��ى
خ���������س����ر ت��������ع��������اوده احل������ي������ا ف���ت���ك���ل���ا
ك�����ل�����ئ�����ايل �����س����ف����ت ع�����ل�����ى ب�����ن�����د ال����ك����ا
م�����ت�����ب�����ل�����ج ف��������������������اأزاح ل������ي������ا األ������ي������ا
ب�����������س�����ه�����ام�����ه خ�����اط�����ب�����ت�����ه م���ت���م���ث���ا 
ي��������ا م��������ن اأ����������س���������اب م��������ن امل�������ح�������ب؟؟
خ�����ط�����ارا وح����اج����ب����ك امل�����ع�����رق ع��ي��ط��ا

القصيدة الرابعة:

ق
ق
ح
م
ال ُ

ِّ
181



ع����ات����ب����ت����ه ف���������س����ك����وت م�����م�����ل �����س����ده    
واأب������������ان ت����ب����ي����ان ال���و����س���ي���ل���ة م���دم���ع���ي    
ف����ت���������س����رج����ت وج�����ن�����ات�����ه م�������س���ت���ع���ذب���ا    
���س��ح��ى     ع����ن  واأ�����س����ب����ح  ورد  ع����ن  واف�������ر 
ف���وق���ه     ت�����ب�����دي  ن����ق����ا  ب���غ�������س���ن  يل  م������ن 
ح���ل���و ال�����س��م��ائ��ل ل ي���زي���د ع���ل���ى ال��ر���س��ا    
جن���ل���ت ب����ه ال�������س���ي���د امل����ل����وك ف��اأ���س��ب��ح��ت    
اآب������ائ������ه     اإىل  م����ن���������س����وب  ف�����احل�����ك�����م 
اأدن�����������و ف����ي���������س����دف م����ع����ر�����س����ا م���ت���دل���ا    
اأب�����ك�����ي ف��ي��ب�����س��م ����س���اح���ك���ا وي�����ق�����ول يل    
اأن�������ا رو������س�����ة وال������رو�������س ي���ب�������س���م ن�����وره    
ط���امل���ا     خ�������س���وع���ك  ع����ج����ب  ل  وك����������ذاك 
ق�������س���م���ا ب�����ف�����اء ف�����ت�����ور ج����ي����م ج���ف���ون���ه    
ولأوق������ف������ن ع���ل���ى ال�����ه�����وى ن���ف�������س���ا ع��ل��ت    
ط��وع��ا     واأل��������ن  اأ������س�����اء  واإن  ولأح���������س����� 
م������اأرب������ي     اأرت���������ي���������ه  م��������ا  ن�����ل�����ت  ل 
ف��ا     ل����ف����اح���������س����ة  اأه��������������واه  ك����ن����ت  اإن 
ي�������ا ح������ب������ذا م����ت����ح����اب����ب����ن ت����وا�����س����ا    
زان������ه     ع�����ف�����اف  م������ن  اأج������م������ل  ����س���ي���ئ  ل 
ط���ب���ع���ت ����س���رائ���رن���ا ع���ل���ى ال���ت���ق���وى وم���ن    
مل���ن    ح�����ا������س�����ى  خل�����ي�����ان�����ة  ل  اأه����������������واه 
اأخ���ل�������س���ت���ه     ب������ا  م������زدج������ر  ف����ي����ه  يل 
ف���ه���م���ا ل����ع����م����رك ع����ل����ة الأ�������س������ي������اء يف   
ال����ب����اط����ن����ان     الآخ�����������������ران  الأولن 
ال��������زاه��������دان ال������ع������اب������دان ال����راك����ع����ان    
خ���ل���ق���ا وم�������ا خ����ل����ق ال������وج������ود ك���اه���م���ا    
م����ت����م����ع����ان     امل���������خ���������زون  ع�����ل�����م�����ه  يف 
ف�����ا������س�����األ ع�����ن ال�����ن�����ور ال��������ذي ت���دن���ه    
وا���������س��������األ ع������ن ال����ك����ل����م����ات مل������ا اإن����ه����ا    

ل����ف����ظ����ا اأت����������ى ل����ط����ف����ا ف�����ك�����ان م��ف�����س��ا
ف����اع����ج����ب ل�������ذي ن����ط����ق ت����م����ل م��ه��م��ا
ع���ت���ب���ي وي������ع������ذب ل���ل���م���ع���ات���ب م������ا ح��ا
وامل���ج���ت���ل���ى؟ امل���ج���ت���ن���ى  ب���ل���ث���م  يل  م�����ن 
ق����م����ر ت���غ�������س���ى ج����ن����ح ل����ي����ل ف���اجن���ل���ى؟
وت������دل������ا ق���������������س�������اوة  ع������ل������ي  اإل 
������س�����رف�����ا ل�������ه ه���������ام امل�������ج�������رة م����ن����زل
ي���ع���دل ل������ن  ح����ك����م����ه  يف  وب��������ي  ع��������دل 
ع�����ن�����ي ف�����اأخ�����������س�����ع ط�����ائ�����ع�����ا م���ت���ذل���ا
م��ق��ب��ا وج����ه����ي  �����س����اه����دت  اإن  غ������رو  ل 
ت��ه��ل��ا ال���������س����ح����اب  دم�������ع  اإذا  ب���������س����را 
ال��ط��ا اأ�����س����ر  ت����ق����اد يف  ال���ع���ري���ن  اأ�����س����د 
لأخ�������ال�������ف�������ن ع�����ل�����ى ه������������واه ال�����ع�����ذل
م�����ا غ��ا امل���ح���ب���ة  وي����رخ���������س يف  ف���غ���ل���ت 
ق��ا اإن  ح����ب����ا  واأزي��������������د  ق���������س����ا  اإن 
���س��ا م����ب����ت����ه  م������ن  ق����ل����ب����ي  ك��������ان  اإن 
م����ن����زل امل������ق������ام������ة  دار  يف  ب�������������ّوءت 
ده��������را وم�������ا اع���ت���ل���ق���ا ب���ف���ح�������س اأذي�������ا
ت��م��ا ال�����ع�����ف�����اف  ل����ب���������س  وم��������ن  ورع 
ط���ب���ع���ت ����س���ري���رت���ه ع���ل���ى ال����ت����ق����وى ع��ا
ي��ج��ه��ا اأن  ت���������اوة  ال�����ك�����ت�����اب  اأن������ه������ى 
ال����ول يف امل�����س��ط��ف��ى واأخ�����ي�����ه م����ن ع���ق���د 
الأم����ث����ا ع����رف����ت  اإن  احل���ق���ي���ق���ة  ال���ع���ل���ل 
ال�����ظ�����اه�����ران ال���������س����اك����ران ل������ذي ال���ع���ا
ال���������س����اج����دان ال���������س����اه����دان ع���ل���ى امل���ا
ن�������������وران م�������ن ن���������ور ال�����ع�����ل�����ي ت���ف�������س���ا
ل������ن ي����ت����ف����رق����ا اأب������������دا ول��������ن ي���ت���ح���ول
ت��ا م����ن  م�������س���ط���ورا و�����س����ائ����ل  ال����ن����ور  يف 
ف����ت����ق����ب����ا اآدم  ت������ل������ق������ى  ح�������ق�������ا 
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���س��ل��ب��ه     يف  ف��������اأودع��������ا  اج�����ت�����ب�����اه  ث������م 
واأودع�����������ا     ال���������س����اج����دي����ن  يف  وت���ق���ل���ب���ا 
ح����ت����ى ا����س���ت���ق���ر ال�����ن�����ور ن��������ورا واح�������دا    
ق�������س���م���ا حل����ك����م ارت�����������س�����اه ف�����ك�����ان ذا    
ف�����ع�����ل�����ي ن�����ف�����������س م������م������د وو������س�����ي�����ه   
و����س���ق���ي���ق ن���ب���ع���ت���ه وخ�������ر م�����ن اق���ت���ف���ى    
م���������وىل ب�������ه ق�����ب�����ل امل����ه����ي����م����ن اآدم���������ا    
ط���وف���ان���ه     يف  ال����ف����ل����ك  ا�����س����ت����ق����ر  وب�������ه 
وب������ه خ���ب���ت ن������ار اخل���ل���ي���ل واأ����س���ب���ح���ت    
وب��������ه دع��������ا ي����ع����ق����وب ح������ن اأ�����س����اب����ه    
ه���وى    اإذ  ي���و����س���ف  ال�������س���دي���ق  دع�����ا  وب�����ه 
ن���ب���ي���ه     �������س������ر  اهلل  اأم����������������اط  وب�����������ه 
وب��������ه دع��������ا ع���ي�������س���ى ف�����اأح�����ي�����ى م��ي��ت��ا     
وب�����ه دع�����ا م���و����س���ى ف���اأو����س���ح���ت ال��ع�����س��ا    
غ�������س���اه���م     ح�������ن  داود  دع���������ا  وب���������ه 
األ��������ق��������اه دام�������غ�������ة ف����������������اأردى ����س���ل���وه    
وب�����������ه دع�����������ا مل��������ا ع�����ل�����ي�����ه ت�����������س�����ورا    
ف���ق�������س���ى ع���ل���ى اح���دي���ه���م���ا ب���ال���ظ���ل���م يف   
ف�����ت�����ج�����اوز ال�����رح�����م�����ن ع����ن����ه ت���ك���رم���ا    
وب���������ه �����س����ل����ي����م����ان دع���������ا ف���ت�������س���خ���رت    
ول�������ه ا�����س����ت����ق����ر امل�����ل�����ك ح������ن دع�������ا ب��ه    
وب�����������ه ت������و�������س������ل اآ���������س��������ف مل��������ا دع������ا    
ال�����ع�����امل ال����ع����ل����م ال����ر�����س����ي امل���رت�������س���ى    
م������ن ع�����ن�����ده ع����ل����م ال�����ك�����ت�����اب وح���ك���م���ه    
ه���ا����س���م     وم���������دا  �����س����رف����ا  ع����ل����ت  واإذا 
ول     ل  م����������رة  ب��������ن  ت�����ي�����م  ج����������ده  ل 
ل��ه��ا     ي�������س���ج���د  مل  الأ������س�����ن�����ام  وم���ك�������س���ر 
ل����ك����ن ل������ه �����س����ج����دت م�����اف�����ة ب����اأ�����س����ه    
بها     ���س��رف��ا  ي��ف��ز  ال��ف�����س��ي��ل��ة مل  ت��ل��ك  ع��ل��ى 

�������س������رف������ا ل��������ه وت������ك������رم������ا وت����ب����ج����ا
ت���ن���ق���ا ث�������م  الأرح�����������������ام  اأط�������ه�������ر  يف 
ي��ج��ت��ل��ى ب����ن ه���ا����س���م  ���س��ي��ب��ة احل����م����د  يف 
م��ر���س��ا اأ������س�����رف  وذاك  ال����و�����س����ي  ن���ع���م 
واأم������ي������ن������ه و���������س��������واه م��������اأم��������ون ف���ا
م����ن����ه����اج����ه وب��������ه اق������ت������دى ول��������ه ت��ا
اأول ت������و�������س������ل  وب������������ه  دع������������ا  مل���������ا 
مل����������ا دع�������������ا ن�������������وح ب����������ه وت������و�������س������ا
ب��������ردا وق�������د اأذك����������ت ح����ري����ق����ا م�����س��ع��ا
م����ن ف���ق���د ي���و����س���ف م����ا ����س���ج���اه واأث����ق����ا
اأ�����س����ف����ا اأ������س�����ف�����ل  واأق�������������ام  ج����ب����ه  يف 
اأي��������������وب وه���������و امل���������س����ت����ك����ن امل���ب���ت���ا
م������ن ق���������ه واأه�������������ال ع����ن����ه اجل����ن����دل
ط������رق������ا وجل���������ة ب�����ح�����ره�����ا ط���������ام م���ا
ج������ال������وت م���ق���ت���ح���م���ا ي�����ق�����ود اجل���ح���ف���ا
م���ت���ج���ف���ا ج�����م�����ع�����ه  ووىل  م�����ل�����ق�����ى 
اخل�������س���م���ان م������راب ال�������س���اة واأدخ������ا
ح���ك���م ال����ن����ع����اج وك��������ان ح���ك���م���ا ف��ي�����س��ا
و����س���ه���ا احل�������دي�������د  ل�������ه  األن  وب���������ه 
ري��������ح ال�������رخ�������اء لأج������ل������ه ول�����ه�����ا ع��ا
ع����م����ر احل������ي������اة ف����ع����ا�����س ف����ي����ه م����ول
ب���������س����ري����ر ب���ل���ق���ي�������س ف�����ج�����اء م��ع��ج��ا
ال��ع��ا اأخ  ال����ع����اء  ����س���ي���ف  ال����ه����دى  ن������ور 
ول�����������ه ت����������������اأول م����ت����ق����ن����ا وم���������س����ا
ك��������ان ال�����و������س�����ي ب����ه����ا امل�����ع�����م امل����خ����ول
اأب�������������واه م������ن ن�������س���ل ال����ن����ف����ي����ل ت��ن��ق��ا
م�����ت�����ع�����ف�����را ف����������وق ال�������������رى م����ت����ذل����ا
مل����������ا ع�������ل�������ى ك�������ت�������ف ال�������ن�������ب�������ي ع����ا
خ��ا ع�������س���ر  يف  اأب�����������وه  اخل����ل����ي����ل  اإل 
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ب��ه��ا     خ�����ا  ح�����ن  الأ������س�����ن�����ام  ك�������س���ر  اإذ 
ف���ت���م���ي���ز ال����ف����ع����ل����ن ب���ي���ن���ه���م���ا وق�������س    
وان�����ظ�����ر ت������رى اأزك���������ى ال������ي�����ة م���ول���دا    
وه������و ال�����ق�����وؤل وق����ول����ه ال���������س����دق ال����ذي    
ث���ن���ي���ت     ال�������و��������س�������ادة  اأن  ل�������و  واهلل 
ب��ق��ت�����س��ى     ال���ك���ل���ي���م  ق�������وم  يف  حل���ك���م���ت 
ب��ق��ت�����س��ى     امل�������س���ي���ح  ق������وم  يف  وح���ك���م���ت 
وح����ك����م����ت ب������ن امل�������س���ل���م���ن ب��ق��ت�����س��ى    
ح����ت����ى ت����ق����ر ال����ك����ت����ب ن����اط����ق����ة ل��ق��د    
ف���ا����س���ت���خ����ون ع�����ن ق��������رون ق�����د خ��ل��ت   
ف���ل���ق���د اأح�����ط�����ت ب��ع��ل��م��ه��ا امل����ا�����س����ي وم���ا    
ت���رى     ه����ل  ال����ب����اغ����ة  ن���ه���ج  اإىل  وان����ظ����ر 
ح����ك����م ت�������اأخ�������رت الأواخ���������������ر دون����ه����ا    
ت���رى     ف���ل���ن  ع���ن���ه  الآراء  ذوو  خ�������س���اأت 
ول�������ه ال���ق�������س���اي���ا واحل�����ك�����وم�����ات ال���ت���ي   
اإذ     امل���������س����وي  ال����ط����ائ����ر  ب����ع����ث  وب�����ي�����وم 
م��ن     ب�����اأح�����ب  اآت�����ن�����ي  اأح�����م�����د:  ق������ال  اإذ 
ي��ك��ن     مل  م����ال����ك  ب�����ن  اأن�����������س  روى  ه������ذا 
و������س�����ه�����ادة اخل���������س����م الأل����������د ف�����س��ي��ل��ة    
وك���������س����د اأب�������������واب ال���������س����ح����اب����ة غ����ره    
غ����وى     ن���ب���ي���ك���م  ق����ائ����ل����ه����م:  ق��������ال  اإذ 
ت���������اهلل م�������ا اأوح�������������ى اإل�������ي�������ه واإن���������ا    
ح����ت����ى ه�������وى ال����ن����ج����م امل�����ب�����ن م���ك���ذب���ا    
اأم     اأق����������ام؟  ال�������س���ب���اح  ح���ت���ى  اأب������������داره 
ه�������ذي امل����ن����اق����ب م������ا اأح�����������اط ب��ث��ل��ه��ا    
ي������ا ل����ي����ت �����س����ع����ري م������ا ف�������س���ي���ل���ة م����دع    
اأب�����ع�����زل�����ه ع����ن����د ال���������س����اة م������وؤخ������را؟    
ب����������راءة     ب�����ع�����ث  ي����������وم  يف  رده  اأم 
ج���ال���ه     ج������ل  اهلل  اأوح�����������ى  ك�������ان  اإن 

م�������س���ت���ع���ج���ا خ�����ائ�����ف�����ا  ووىل  �������س������را 
ت����د ال���و����س���ي ب���ه���ا ال�������س���ج���اع الأف�������س���ا
الأول اأب������������اه  م���ت���ب���ع���ا  ال����ف����ع����ل  يف 
وت������اأم������ا وع���������ى  مل�������ن  ف�����ي�����ه  ري���������ب  ل 
وح���ل���ا ال����ع����ل����ي  ح����ظ����ر  ال���������ذي  يف  يل 
ت������ورات������ه������م ح����ك����م����ا ب���ل���ي���غ���ا ف��ي�����س��ا
اإجن����ي����ل����ه����م واأق�������م�������ت م����ن����ه الأم�����ي�����ا
ف����رق����ان����ه����م ح����ك����م����ا ب���ل���ي���غ���ا ف��ي�����س��ا
ع��ل��ا " ف���ي���م���ا  " ع���ل���ي  الأم���������ن  �����س����دق 
خ��ا ق������د  زم����������ان  يف  اآدم  ق����ب����ل  م������ن 
م����ن����ه����ا ت�������اأخ�������ر اآت�������ي�������ا م�������س���ت���ق���ب���ا
؟ م����ق����ول  اأب����ل����غ  م���ن���ه  ال���ب���اغ���ة  لأويل 
خ����ر�����س����ا واأف�����ح�����م�����ت ال���ب���ل���ي���غ امل����ق����ول
امل����ن����زل ال�����ك�����ت�����اب  اإل  ف�����وق�����ه  م������ن 
و����س���ح���ت ل����دي����ه ف���ح���ل م���ن���ه���ا امل�����س��ك��ا
واف��������ى ال����ن����ب����ي ف����ك����ان اأط�����ي�����ب م����اأك����ا
ال���ع���ل���ى رب  ي�����ا  اأه������������واه  وم�������ن  ت�����ه�����وى 
وم�����ب�����دل م�������س���ح���ف���ا  رواه  ق�������د  م�������ا 
ل��ل��خ�����س��م ف���ات���ب���ع ال����ط����ري����ق الأ����س���ه���ا
مل����م����ي����ز ع����������رف ال��������ه��������دى م���ت���و����س���ا
غ��ا اإن  وي������ع������ذر  اب����ن����ت����ه  زوج  يف 
����س���رف���ا ح����ب����اه ع���ل���ى الأن�����������ام وف�����س��ا
ت����ق����ول ال�����ن�����ب�����ي  ح�������ق  يف  ك���������ان  م�������ن 
وت������ن������زل؟ ه���������وى  ح�������ي�������درة  دار  يف 
اأح����������د �������س������واه ف���رت�������س���ي���ه م��ف�����س��ا
اأول؟ ت�����ق�����دم  م������ا  اخل������اف������ة  ح����ك����م 
ول���������و ارت�������������س������اه ن����ب����ي����ه ل�������ن ي����ع����زل
م������ن ب����ع����د ق����ط����ع م�������س���اف���ة م���ت���ع���ج���ا؟
ل�����ن�����ب�����ي�����ه وح�������ي�������ا اأت�����������������اه م�����ن�����زل
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ف���رت�������س���ي     �������س������واك  ي�����وؤدي�����ه�����ا  ل  اأن 
اأف�����ه�����ل م�������س���ى ق���������س����دا ب����ه����ا م��ت��وج��ه��ا    
اأح����م����د     ب�����راي�����ة  اإذ  خ����ي�����  ي�������وم  اأم 
وم���������س����ى ب����ه����ا ال�����ث�����ان ف���������اآب ي���ج���ره���ا    
ه������ا �����س����األ����ت����ه����م����ا وق��������د ن���ك�������س���ا ب��ه��ا    
م����ن ك�����ان اأورده���������ا احل����ت����وف ����س���وى اأب����ي    
واأب�����������������اد م�����رح�����ب�����ه�����م وم����������د مي���ي���ن���ه    
ي�����ا ع���ل���ة الأ������س�����ي�����اء وال�������س���ب���ب ال�����ذي    
وم����ن     ل������ه  ال�����غ�����ط�����اء  ك���������س����ف  مل������ن  اإل 
م���م���د     دي���������ن  اأن  ف������خ������را  ي����ك����ف����ي����ك 
وف�����راي�����������س ال���������س����ل����وات ل��������ول اإن����ه����ا    
غ����ره     م����ن����اق����ب  ع��������دت  اإذا  م������ن  ي������ا 
ال�����ذي     ع���ل���ى  ح���ا����س���دي���ك  لأع���������ذر  اإن 
ف����اإن����ا     ع�������اك  ع����ل����ى  ي����ح���������س����دوك  اإن 
اإح��������ي��������اوؤك امل�����وت�����ى ون����ط����ق����ك م�����ا    
وب����������ردك ال�������س���م�������س امل�����ن�����رة ب����ع����د م��ا    
ال�����ف�����رات وق�����د ط��م��ا     اأم��������رك يف  ون����ف����وذ 
وب����ل����ي����ل����ة ن�����ح�����و امل��������داي��������ن ق����ا�����س����دا    
وق�������س���ي���ة ال����ث����ع����ب����ان ح�����ن اأت����������اك يف    
ف����ح����ل����ل����ت م�������س���ك���ل���ه���ا ف�����������اآب ل���ع���ل���م���ه    
وال����ل����ي����ث ي������وم اأت���������اك ح�����ن دع�������وت يف    
وع����ل����وت م����ن ف������وق ال���ب�������س���اط م��اط��ب��ا    
ف���ل���وات���ه���ا     يف  الأذي���������������اب  اأم�������اط�������ب 
ي���ا ل��ي��ت يف الإح����ي����اء ���س��خ�����س��ك ح��ا���س��ر    
ع�����ري�����ان ي���ك�������س���وه ال�������س���ع���ي���د م��اب�����س��ا   
م����ت����و�����س����دا ح������ر ال���������س����خ����ور م���ع���ف���را   
ي��ج��د     مل  اجل������������وارح  م���������روح  ظ�����م�����اآن 
ول�������������س������دره ت�����ط�����اأ اخل������ي������ول وط����امل����ا    
م���ع���ظ���م     لأي  ع����ل����م����ت  اأم�����������ا  ع������ق������رت 

رج��������ا ك�����رمي�����ا م����ن����ك خ��������را م��ف�����س��ا
ا�������س������األ خ����ل����ي����ل����ي  ي�������ا  ؟  ع�����ل�����ي  اإل 
م����ت����وج����ا؟ خ�����ائ�����ف�����ا  ل�����ع�����م�����رك  وىل 
ح����������ذر امل�����ن�����ي�����ة ه�������ارب�������ا وم������ه������رول
واأق�����ب�����ا ال����ن����ب����ي  اإىل  م����ت����خ����اذل����ن 
ح�������س���ن وق���������ام ب����ه����ا امل������ق������ام امل�����ه�����ول؟
ق����ل����ع ال������رت������اج وح���������س����ن خ����ي����� زل�����زل
م����ع����ن����ى دق�����ي�����ق �����س����ف����ات����ه ل������ن ي��ع��ق��ا
������س�����ق احل�������ج�������اب م�����������ردا وت����و�����س����ا
ل���������ول ك�����م�����ال�����ك ن����ق���������س����ه ل�������ن ي���ك���م���ا
ق����رن����ت ب�����ذك�����رك ف���ر����س���ه���ا ل�����ن ي��ق��ب��ا
رج�����ح�����ت م����ن����اق����ب����ه وك���������ان الأف���������س����ا
وف�������س���ا اجل����������ال  ذو  رب��������ك  اأولك 
م���ت�������س���اف���ل ال������درج������ات ي��ح�����س��د م����ن ع��ا 
ب����ال����غ����ائ����ب����ات ع���������ذرت ف����ي����ك مل������ن غ��ا
اأف�����ل�����ت وق������د ����س���ه���دت ب���رج���ع���ت���ه���ا امل���ا
م��������دا ف����اأ�����س����ب����ح م������������اوؤه م�����س��ت�����س��ف��ا
ف����ي����ه����ا ل���������س����ل����م����ان ب����ع����ث����ت م���غ�������س���ا
اإي�����������س�����اح ك�������س���ف ق�������س���ي���ة ل�����ن ت��ع��ق��ا
ف�����رح�����ا وق�������د ف�������س���ل���ت ف���ي���ه���ا امل���ج���م���ا
ع�������س���ر امل�����خ�����ا������س ل����ع����ر�����س����ه ف��ت�����س��ه��ا
اأه���������ل ال����رق����ي����م ف����خ����اط����ب����وك م��ع��ج��ا
ال���ب���ل���ى رم�����������س  يف  الأم�������������وات  وم����ك����ل����م 
وح���������س����ن م������ط������روح ب����ع����ر�����س����ة ك���رب���ا  
اأف������دي������ه م�������س���ل���وب ال���ل���ب���ا����س م�����س��رب��ا
ب������دم������ائ������ه ت����������رب اجل�������ب�������ن م����رم����ا
م�������ا �������س������وى دم����������ه امل�������ب�������دد م���ن���ه���ا
ب�����������س�����ري�����ره ج�������ي������ل ك����������ان م����وك����ل
وط����������اأت و������س�����در غ������ادرت������ه م���ف�������س���ا؟ 
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ول�����ث�����غ�����ره ي����ع����ل����و ال���ق�������س���ي���ب وط����امل����ا    
������س�����وارخ     ال����ط����غ����اة  اأ������س�����ر  يف  وب�����ن�����وه 
ون���������������س�������اوؤه م�������ن ح������ول������ه ي���ن���دب���ن���ه    
ي����ن����دب����ن اأك������������رم �����س����ي����د م������ن �����س����ادة    
ط��ل��ع��ا     امل�����دي�����ن�����ة  يف  ب�������������دورًا  ب������اأب������ي 
ع���ف���ات���ه���ا     مي�����������س  ل  ح���������رب  اآ���������س��������اد 
م�����ن ت����ل����ق م���ن���ه���م ت����ل����ق غ���ي���ث���ا م�����س��ب��ا    
ن���زح���ت ب��ه��م ع���ن ع��ق��ره��م اأي������دي ال��ع��دا    
��������س�������اروا ح���ث���ي���ث���ا وامل�����ن�����اي�����ا ح���ول���ه���م    
�����س����اق����ت ب����ه����م اأوط������ان������ه������م ف���ت���ب���ي���ن���وا    
ظ���ف���رت ب���ه���م اأي�������دي ال���ب���غ���اة ف���ل���م اأخ����ل    
م����ن����ع����وه����م م���������اء ال��������ف��������رات ودون���������ه    
ه����ج����رت رو�����س����ه����م اجل���������س����وم ف���وا����س���ل���ت    
ي����ب����ك����ي اأ�������س������ره������م ل����ف����ق����د ق��ت��ي��ل��ه��م    
ه��������ذا مي����ي����ل ع����ل����ى ال����ي����م����ن م���ع���ف���را    
اأ�����س����وده����ا     ت����ق����اد  اأن  ال���ع���ج���ائ���ب  وم������ن 
ل���ه���ف���ي ل�����زي�����ن ال����ع����اب����دي����ن ي�����ق�����اد يف    
م���ت���ث���ق���ا     ق��������ي��������ده  يف  م�����ت�����ق�����ل�����ق�����ا 
اأف��������دي الأ������س�����ر ول����ي����ت خ������دي م��وط��ن��ا    
اأق�������س���م���ت ب���ال���رح���م���ن ح���ل���ف���ة ����س���ادق    
����س���ب���ط���ه     يف  م�����م�����د  ق�����ل�����ب  ب���������ات  م�������ا 
خ�����ان�����وا م����واث����ي����ق ال����ن����ب����ي واأج�����ج�����وا    
ي�����ا �����س����اح����ب الأع�������������راف ي����ع����ر�����س ك��ل    
ي�����ا ����س���اح���ب احل�����و������س امل�����ب�����اح حل���زب���ه    
ي�����ا خ�����ر م�����ن ل���ب���ى وط��������اف وم������ن ���س��ع��ى 
ظ�����ف�����رت ي�������دي م���ن���ك���م ب���ق�������س���م واف������ر   
����س���غ���ل���ت ب���ن���و ال����دن����ي����ا ب������دح م��ل��وك��ه��م    
وت������������������������رددوا ل�����������وف�����������ادة ل���ك���ن���ه���م    
وم���ن���ح���ت���ك���م م����دح����ي ف����رح����ب خ���زان���ت���ي    

������س�����رف�����ا ل�������ه ك���������ان ال�����ن�����ب�����ي م���ق���ب���ا
ول�������ه�������اء م�����ع�����ول�����ة ت������������اوب م����ع����ول
ب�����اأب�����ي ال����ن���������س����اء ال�����ن�����ادب�����ات ال���ث���ك���ا
ه���ج���روا ال��ق�����س��ور واآن�������س���وا وح�������س ال��ف��ا
اأم���������س����ت ب������اأر�������س ال����غ����ا�����س����ري����ة اأف�����ا
�����س����ر ال�����ط�����وى ون����زي����ل����ه����ا ل�����ن ي���خ���ذل
م�����س��ب��ا ل���ي���ث���ا  ق����اب����ل����ت  واإن  ك������رم������ًا 
ب�����اأب�����ي ال����ف����ري����ق ال����ظ����اع����ن امل����رح����ا
ت���������س����ري ف����ل����ن ي�����ج�����دون ع���ن���ه���ا م���ع���زل
����س���اط���ي ال�����ف�����رات ع����ن امل�����واط�����ن م��وئ��ا
واأب�����ي�����ك ت��ق��ت��ن�����س ال����ب����غ����اث الأج�������دل 
ب���������س����ي����وف����ه����م دم������ه������م ي�����������راق م���ل���ا
ال����ذب����ا وال����و�����س����ي����ج  الأ������س�����ن�����ة  زرق 
م��ب��ت��ل��ى احل���ق���ي���ق���ة  يف  وك���������ّل  اأ�����س����ف����ا 
م��غ��ل��ا ي���������س����اق  وذا  ال�������وري�������د  ب��������دم 
اأ�������س������رًا وت����ف����ر�����س ال�����ك�����اب الأ����س���ب���ا
ث�����ق�����ل احل�������دي�������د م�����ق�����ي�����دا وم����ك����ب����ا
م������ت������وج������ع������ًا مل�����������س�����اب�����ه م����ت����وج����ا
ك������ان������ت ل�������ه ب�������ن امل������ح������ام������ل م���م���ا
الأوىل ال���ط���واغ���ي���ت  ال���ف���راع���ن���ة  ل�����ول 
م��ق��ل��ق��ا  ال�����و������س�����ي  ق����ل����ب  ول  ق����ل����ق����ًا 
ن���������ران ح��������رب ح�����ره�����ا ل������ن ي�����س��ط��ل��ى
م��ب��ط��ا اأو  م���ق���ق���ا  ع���ل���ي���ه  م�����ل�����وق 
ح�������ل ومي�����ن�����ع�����ه ال�����ع�����������س�����اة ال�������س���ل���ا
ودع������������ا و������س�����ل�����ى راك��������ع��������ا وت����ن����ف����ا
����س���ب���ح���ان م����ن وه������ب ال���ع���ط���اء واأج�������زل
واأن����������ا ال��������ذي ب���������س����واك����م ل�����ن اأ����س���غ���ا
ال��ق��ا ال���ق���ي���ل  ع���ل���ى  ك�����س��ب��وا  وق�����د  ردوا 
ب���ن���ف���اي�������س احل���������س����ن����ات م���ف���ع���م���ة م��ا
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وم����ن     ف����ق����ر  ول  ب����ك����م  ال����غ����ن����ي  واأن�����������ا 
م���دح���ة      " ع���ل���ي   " م�����ن  دون��������ك  م��������ولي 
ل����ي���������س ال�����ن�����������س�����ار ن�����ظ�����ره�����ا ل���ك���ن���ه���ا    
ف���ا����س���ت���ج���ل���ه���ا م����ن����ي ع�����رو������س�����ا غ������ادة    
ف�������س���داق���ه���ا م���ن���ك ال����ق����ب����ول ف���ك���ن ل��ه��ا    
وع����ل����ي����ك����م م����ن����ي ال����ت����ح����ي����ة م������ا دع����ا    
احل���ي���ا     �����س����ح  م������ا  اهلل  ع����ل����ي����ك  �����س����ل����ى 

ح����ل����ت ع���ل���ي���ك ع����ق����ود امل��������زن ي�����ا ح��ل��ل    
اإذ     غ�����س��ون��ك  اأع������ا  يف  ال�������ورق  وح����اك����ت 
ي����زه����و ع���ل���ى ال�����رب�����ع م�����ن اأن������������واره مل��ع    
م��ب��ت�����س��م��ًا     امل����اأن����و�����س  ث����غ����رك  واف�������ر يف 
ط���رب���ًا     ال����ل����وى  ب����ان����ات  ف���ي���ك  ان���ث���ن���ت  ول 
وم����ا حجبت     ���س��ع��دى  ي���ا  ال�����س��ع��د  وق������ارن 
ي����������روق ط��������ريف ب����������روق م����ن����ك لم���ع���ة    
ي���ذك���ي م���ن ال�����س��وق يف ق��ل��ب��ي ل��ه��ي��ب ج��وى   
ف��������اإن ت���������س����وع م�����ن اأع�����ل�����ى رب��������اك ل��ن��ا    
م�����ح����ة     دواء  ل  ال���������������دواء  ف�����ه�����و 
اأق�������س���م���ت ي����ا وط���ن���ي مل ي��ه��ن��ن��ي وط����ري    
م���رت���ب���ع    م����ن����ك  ف�����������وؤاد  ب�����ال�����رب�����وع  يل 
خ���ل���دي     ح����دث����ت  ال����ل����ي����ايل  ت�������س���ن  ل 
ه��وى     ق��اط��ن��ي��ك  ع���ن  ق�����ادن  اإن  ك��ن��ت  ل 
ج���اري���ة     ال�������س���رب  ب����ن  ف���ي���ك  ويل  اأن�������ى 
غ���������راء �����س����اح����رة الأحل������������اظ م���ان���ع���ة    
ن��ح��ف     خ�������س���ره���ا  يف  ه����ي����ف  ق�����ده�����ا  يف 
خ���ط���رت     اإذا  ع���ط���ف���ي���ه���ا  ال��������دل  ي����رن����ح 
ت����ري����ك ح������ول ب���ي���ا����س ح����م����رة ذه���ب���ت    
م����ا خ���ل���ت م����ن ق���ب���ل ف���ت���ك م����ن ل��واح��ظ��ه��ا    

م����ل����ك ال����غ����ن����ا ل���������س����واك����م ل������ن ي�������س���األ 
ع����رب����ي����ة الأل�������ف�������اظ �����س����ادق����ة ال�����ول
ف���ت���ف�������س���ا ن�����ظ�����م�����ه  ت������ك������ام������ل  در 
ب�����ك�����را ل�����غ�����رك ح�������س���ن���ه���ا ل�����ن ي��ج��ت��ل��ى
ي������ا ب������ن امل�������ك�������ارم �����س����ام����ع����ا م��ت��ق��ب��ا

م��ه��ل��ا  ال���������س����اة  اإىل  ال�����ف�����اح  داع��������ي 
وت����ب���������س����م����ت ل����ب����ك����ائ����ه ث�����غ�����ر ال����ك����ا

و����س���اف���ح���ت���ك اأك���������ف ال�����ط�����ل ي�����ا ط��ل��ل
ح����اك����ت ب����ك ال��������ودق ج���ل���ب���اب���ا ل����ه م��ث��ل
وي���������س����م����ل ال������رب������ع م������ن ن�����������واره ح��ل��ل
ث���غ���ر الأق���������اح وح����ي����اك احل����ي����ا ال��ع��ط��ل
زج����ل اأوراق���������ه���������ا  يف  ول�������ل�������ورق  اإل 
ع�����ن اجل�����������اآذر ف���ي���ك احل����ج����ب وال���ك���ل���ل
ت����ت ال�������س���ح���اب وج���ن���ح ال���ل���ي���ل م��ن�����س��دل
����س���ع���ل ن�������اظ�������ري  يف  مل����ع����ه����ا  ك�������اأن�������ا 
ري�������اك وال������رو�������س م���ط���ل���ول ب�����ه خ�����س��ل
ال���ع���ل���ل ب����ن����ا  اأودت  اإذا  م���ن���ه���ا  ن����ع����ل 
م�����ذ ب������ان ع���ن���ي م���ن���ك ال�����ب�����ان والث������ل
م���رت���ل ع���ن���ك  ج�������س���م  ال������رواح������ل  ويف 
ب�����ح�����ادث ف����ه����و ع�����ن ذك����������راك م�����س��ت��غ��ل
ح���ول ب����ي  ح������ال  اأو  م���ل���ل  ب����ي  م������ال  اأو 
وال�����س��ك��ل ال�������س���ك���ل  ه����واه����ا  م���ق���ي���دي يف 
م��ي��ل م�������س���ي���ه���ا  يف  م���ائ�������س���ة  الأل������ف������اظ 
ث��ق��ل ردف������ه������ا  يف  �����س����ل����ف  خ�����ده�����ا  يف 
ك�����م�����ا ت������رن������ح ������س�����ك�����را ��������س�������ارب ث���م���ل
���س��ق��ل ل���ه���ا  ال�����ه�����وى خ�����د  ب���ن�������س���رت���ي يف 
امل��ق��ل غ���اب���ات���ه���ا  يف  الأ������س�����د  ت���ق���ت���ل  اأن 
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ع���ه���دي ب���ه���ا ح����ن ري����ع����ان ال�����س��ب��ي��ب��ة مل    
ب��ه     ال���������س����ب����اح  لح  م�����ا  ف���������ودي  ول�����ي�����ل 
ورب�����������ع ل������ه������وي م������اأن������و�������س ج����وان����ب����ه    
واأ���س��ح��ى     ال�����س��ب��اح  ال��ل��ي��ل  اإذا خ��ال��ط  ح��ت��ى 
���س��ح��ي��ف��ت��ه يف  م�������س���ي���ب���ي  وخ������ط  وخ������ط 
ال���و����س���ال ب���ع���د  م����ن  ال���ه���ج���ر  اإىل  م���ال���ت 

م����ن م��ع�����س��ر ع����دل����وا ع����ن ع���ه���د ح���ي���درة    
" ل��ه  " ال���غ���دي���ر  ي�����وم  ق���ول���ه���م  وب�����دل�����وا 
ق�سى     ال��ب�����س��ر  ال����ه����ادي  ف��ي��ه��م  اإذا  ح��ت��ى 
م����ال����وا اإل����ي����ه ����س���راع���ا وال����و�����س����ي ب�����رزوؤ    
ل���ه���م     اأب�����������ا  ل  ع����ت����ي����ق����ا  وق������ل������دوه������ا 
وخ������اط������ب������وه اأم����������ر امل������وؤم������ن������ن وق����د    
واأج����م����ع����وا الأم�������ر ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م وغ����وت    
ف��اط��م��ة     ال�����زه�����راء  م���ن���زل  ي���ح���رق���وا  اأن 
ب���ي���ت ب�����ه خ���م�������س���ة ج�����ي����ل ���س��اد���س��ه��م    
واأخ����������رج امل���رت�������س���ى ع����ن ع���ق���ر م��ن��زل��ه    
ي�������ا ل�����ل�����رج�����ال ل������دي������ن ق�������ل ن����ا�����س����ره    
اأ����س���ح���ى اأج������ر اب�����ن ج����دع����ان ل����ه خ��ل��ف��ا    
ف�������اأي�������ن اأخ�������������اف ت�����ي�����م واخل������اف������ة     
ورع     ول  زه����������د  ول  ف�������خ�������ار  ول 
اإذا     ف���ل�������س���ت  اأق����ي����ل����ون  م���ن���ه���ا  وق���������ال: 
وف�������س���ه���ا وه������و م���ن���ه���ا امل�������س���ت���ق���ي���ل ع��ل��ى    
ث������م اق���ت���ف���ت���ه���ا ع�������دي م������ن ع����داوت����ه����ا    
اأ����س���ح���ى ي�����س��ر ب���ه���ا ع����ن ق�����س��د ���س��رت��ه��ا    
ف��ق��ل��ده��ا     ال���������س����ورى  ال�������س���ور يف  واأج�����م�����ع 
ت�������داول�������وه�������ا ع�����ل�����ى ظ�����ل�����م واأرث�������ه�������ا    
و���س��اح��ب الأم�����ر وامل��ن�����س��و���س ف��ي��ه ب����اإذن    
اأخ������و ال���ر����س���ول وخ�����ر الأو�����س����ي����اء وم���ن    
���س��اب��ق��ة     الإ�������س������ام  يف  ال����ق����وم  واأق���������دم 

ي����رع����ه ����س���ي���ب وع���ي�������س���ي ن����اع����م خ�����س��ل
وال�����������دار ج���ام���ع���ة وال�������س���م���ل م�����س��ت��م��ل
وال�����غ�����زل ال������غ������زلن  يل  ف����ي����ه  ت���������روق 
ال�����راأ������س وه�����و ب�����س��ه��ب ال�����س��ي��ب م�����س��ت��ع��ل
ل��ي�����س م��ع��ن��ى ���س��ك��ل��ه��ا ���س��ك��ل اأح����رف����ا  يل 
وع����ه����د ال���غ���ان���ي���ات ك���ف���ئ ال����ظ����ل م��ن��ت��ق��ل
وق������اب������ل������وه ب��������ع��������دوان وم���������ا ق���ب���ل���وا
غ�����درا وم����ا ع���دل���وا يف احل����ب ب���ل ع��دل��وا
غ�������س���ل ول  حل�������د  ل�������ه  ت����ه����ي����ا  وم����������ا 
وم�������س���ت���غ���ل له  ع����ن����ه����م  امل���������س����ط����ف����ى 
اأن��������ى ت�������س���ود اأ������س�����ود ال����غ����اب����ة ال��ه��م��ل
م���ن���ت���ح���ل ذاك  يف  اإن�����������ه  ت����ي����ق����ن����وا 
ل����ه����م اأم�����ان�����ي�����ه�����م واجل������ه������ل والأم����������ل
ف����ي����ال����ه ح����������ادث م�������س���ت�������س���ع���ب ج��ل��ل
م�����ن غ�����ر م�����ا ����س���ب���ب ب����ال����ن����ار ي�����س��ت��ع��ل 
وك�����ل ب�����ه�����م  م�����ت�����ف  الأراذل  ب�������ن 
ودول������������ة م����ل����ك����ت اأم�����اك�����ه�����ا ال�������س���ف���ل
ب����رت����ب����ة ال������وح������ي م������ق������رون وم���ت�������س���ل
واحل���ك���م ال���رب���وب���ي ل����ول م��ع�����س��ر ج��ه��ل��وا ؟
ع���م���ل ول  ع�����ل�����م  ول  وق�������������ار  ول 
ب����خ����رك����م وه�������و م���������س����رور ب����ه����ا ج����ذل
؟ ال���رج���ل  ي�����س��دق  ق����ول  اأي  ف��ف��ي  ال���ث���ان 
واف���ت�������س م����ن ف�����س��ه��ا ال�����ع�����دوان واجل�����دل
ف����ل����م ي���������س����د ل����ه����ا م������ن ح����������ادث خ��ل��ل
اأم�������ي�������ة وك�����������ذا الأح���������ق���������اد ت���ن���ت���ق���ل
ب��ع�����س ل��ب��ع�����س ف��ب��ئ�����س احل���ك���م وال������دول
وم����ع����ت����زل ن����������اء  ح����ك����م����ه  ع�������ن  اهلل 
امل���ث���ل ي���������س����رب  ال�������اي������ا  يف  ي�����زه�����ده 
وال����ن����ا�����س ب����ال����ات وال�����ع�����زى ل���ه���م ���س��غ��ل
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وراف�������ع احل�����ق ب���ع���د اخل���ف�������س ح����ن ق��ن��اة    
ن��ك�����س��وا     اإذ  امل�����ق�����دام  امل����اج����د  الأروع 
ذوي     اجل���اه���ل���ن  غ������واة  يف  ي��ع�����س  مل  م����ن 
ع�����اف�����وه وه������و اأع��������ف ال����ن����ا�����س دون���ه���م    
وم����ك����رم����ة     ح����ل����م����ا  ي���������زل  مل  واإن�������������ه 
ح���ت���ى ق�������س���ى وه������و م���ظ���ل���وم وق������د ظ��ل��م    
م���ن ب��ع��د م���ا وع������دوه ال��ن�����س��ر واخ��ت��ل��ف��ت    
ف����ل����ي����ت����ه ك�������ف ك�����ف�����ا ع�������ن رع����اي����ت����ه����م     
ق������وم ب���ه���م ن����اف����ق �����س����وق ال����ن����ف����اق وم���ن    
ت��������اهلل م������ا و������س�����ل�����وا ي�����وم�����ا ق���راب���ت���ه    
وح����رم����وا دون�����ه م����اء ال����ف����رات ول��ل��ك��اب    
وب����ي����ت����وه وق�������د ������س�����اق ال���ف�������س���ي���ح ب��ه    
ك�سفت     غ���د  م���ن  ف��ي��ه��م  احل�����رب  اإذا  ح��ت��ى 
ت��������ب��������ادرت ف����ت����ي����ة م�������ن دون�����������ه غ�����رر    
ك������اأن������ا ي���ج���ت���ن���ى ح�����ل�����وا لأن���ف�������س���ه���م    
ال�����س��اب��ق��ات دل����س     م���ت���ون  ت�����س��رب��ل��وا يف 
وط����ل����ق����وا دون��������ه ال����دن����ي����ا ال����دن����ي����ة و    
ل��ه��م     اأع�������ا اجل����ن����ان  ت��������راءت احل�������ور يف 
���س��ال��ت ع��ل��ى ال��ب��ي�����س م��ن��ه��م اأن��ف�����س ط��ه��رت    
م���ع���رك���ة     ك�������ل  يف  م�������ا  ي����ق����ت����ل����وا  اإن 
م���ن���ف���ردا     اهلل  ر������س�����ول  ل�������س���ب���ط  ل���ه���ف���ي 
ي���خ���ام���ره     ل  ب���ق���ل���ب  ال������ع������داة  ي���ل���ق���ى 
ك��������اأن��������ه ك�����ل�����م�����ا م��������ر اجل����������������واد ب���ه   
األ����ق����ى احل�������س���ام ع��ل��ي��ه��م راك����ع����ا ف��ه��وت    
ق���������دت ن�����ع�����الت�����ه ه�����ام�����ات�����ه�����م ف���ب���ه���ا    
ذو     م�������س���ل���م  جن�����ل  ح���م���ي���د  رواه  وق�������د 
ع�����س��رت��ه     م����ك����ث����ورا  اأر  مل  ق�������ال:  اإذ   
ي���وم���ا ب����اأرب����ط ج���اأ����س���ا م����ن ح�����س��ن وق���د    
ك������اأن������ا ق���������س����ور األ������ق������ى ع����ل����ى ح��م��ر    

م��ي��ل ن�������س���ب���ه���ا  يف  واه������ي������ة  ال������دي������ن 
وال���ل���ي���ث ل��ي��ث ال�������س���رى وال���ف���ار����س ال��ب��ط��ل
ه���ب���ل اآرائ�����������������ه  م�����ق�����ت�����دى  ول  غ�������ي 
ط����ف����ا واأع�������ل�������ى م������ا وه��������و م��ك��ت��ه��ل
ي���ق���اب���ل ال�����ذن�����ب ب���احل�������س���ن���ى وي��ح��ت��م��ل
احل�������س���ن م�����ن ب����ع����ده وال����ظ����ل����م م��ت�����س��ل
اإل����ي����ه ب���ال���ك���ت���ب ت�����س��ع��ى م���ن���ه���م ال���ر����س���ل
الإب��������ل م����ن����ه����م  ق����رب����ت����ه  ول  ي�����وم�����ا 
ط���ب���اع���ه���م ي�������س���ت���م���د ال�����غ�����در وال����دخ����ل
ل����ك����ن اإل�����ي�����ه ب�����ا ق�����د �������س������اأوه و����س���ل���وا
ع����ل����ل ورده�������������������ا  يف  �������س������ع������ة  م����������ن 
م���ن���ه���م ع���ل���ى م����وع����د م����ن دون�������ه ال��ع��ط��ل
ع����ن ����س���اق���ه���ا وذك�������ى م����ن وق����ده����ا ���س��ع��ل
ن��ك��ل��وا ول  م�����ال�����وا  م�����ا  ال����ع����ران����ن  ����س���م 
ال��ع�����س��ل ال���ع�������س���ال���ة  م�����ن  امل�����ن�����ون  دون 
ال���������س����اب����غ����ات ول���ل���خ���ط���ي���ة اع���ت���ق���ل���وا
وارت��ل��وا ال��ف��ردو���س  ج��ن��ة  اإىل  ارت���اح���وا 
ك�����س��ف��ا ف����ه����ان ع��ل��ي��ه��م ف���ي���ه م����ا ب���ذل���وا
ن���ف���ي�������س���ة ف����ع����ل����وا ق���������درا ب������ا ف���ع���ل���وا
ق�����د ق����ات����ل����وا ول����ك����م م�����ن م��������ارق ق��ت��ل��وا
ب����ن ال���ط���غ���اة وق�����د ����س���اق���ت ب����ه ال�����س��ب��ل
ف�������س���ل ول  ج�������ن  راع�����������ه  ول  ره���������ب 
ج���ب���ل اأم���������واج���������ه  يف  ت�����ك�����ن  �����س����ي����ل 
ب�����ال�����رب �����س����اج����دة م�����ن وق����ع����ه ال��ق��ل��ل
اأخ�������دى اجل�������واد ف���اأم�������س���ى وه�����و م��ن��ت��ع��ل
متثل  ال���ق���ول  و����س���دق  ال�������س���دوق  ال���ق���ول 
�����س����رع����ى ف���م���ن���ع���ف���ر م���ن���ه���م وم���ن���ج���دل
ح��ف��ت ب���ه ال��ب��ي�����س واح��ت��اط��ت ب���ه الأ���س��ل
اأج��دل اأو  ذه��ل  ب��اأ���س��ه  م��ن  فخامرها  عطفا 
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ف�����������غ�����������ادره     ������������س�����������رب  يف  م�������������ر 
ل��ه     م�������رد  ل  اإن  م�����ا  اآن  اإذا  ح����ت����ى 
اجل�������واد     ظ����ه����ر  ع�����ن  ك����ال����ط����ود  اأردوه 
اإىل     اجل��������واد  ي���ن���ع���اه  راح  وق������د  ل���ه���ف���ي 
ل���ه���ف���ي ل����زي����ن����ب ت�������س���ع���ى ن�����ح�����وه ول���ه���ا    
ف����م����ذ راأت����������ه ����س���ل���ي���ب���ا ل���ل�������س���م���ال ع��ل��ى    
ه�����وت م��ق��ب��ل��ة م���ن���ه امل���ح���ا����س���ن واحل�����س��ن    
ت���داف���ع ال�����س��م��ر ع��ن��ه ب��ال��ي��م��ن وب��ال�����س��م��ال    
ت����ق����ول: ي����ا ���س��م��ر ل ت��ع��ج��ل ع��ل��ي��ه ف��ف��ي    
وم���ن     وال����ب����ت����ول  ع���ل���ي  اب������ن  ذا  األ����ي���������س 
���س��رف     اإىل  ي��ن��م��ى  ال������ذي  الإم���������ام  ه�����ذا 
اإي����������اك م�����ن زل�������ة ت�������س���ل���ى ب����ه����ا اأب�������دا    
وه���ل     اخل�������اف  اإل  ل���ه���ا  ال�������س���ق���ي  اأب�������ى 
وم�������ر ي���ح���ت���ز راأ�������س������ا ط�����امل�����ا ل���ر����س���ول    
ع��ل��ى     ال����ك����رمي  م���ن���ه  ع���اي���ن���ت  اإذا  ح���ت���ى 
األ���ق���ت ل���ف���رط الأ����س���ى م��ن��ه��ا ال��ب��ن��ان على    
ت������ق������ول: ي������ا واح������������دا ك����ن����ا ن����وؤم����ل����ه    
����س���رف���ا     �����س����ع����ده  يف  ع������ا  ه��������ال  وي��������ا 
اأخ������ي ل���ق���د ك���ن���ت ���س��م�����س��ا ي�����س��ت�����س��اء ب��ه��ا    
ورك���������ن م������د ت������داع������ى م������ن ق�����واع�����ده    
وط������رف ���س��ب��ق ي���ف���وت ال����ط����رف ���س��رع��ت��ه   
م����ا خ���ل���ت م����ن ق���ب���ل م����ا اأم�������س���ي���ت م��رت��ه��ن��ا    
ظ��ف��رت    اإن  ال����ب����ازي  يف  ال���ي���وم  ي���وغ���ل  اأن 
ظ���م���اأ     م�����ن  م������ات  ب����ح����را  خ���ل���ت  ول  ك�����ا 
ف���ل���ي���ت ع���ي���ن���ك ب���ع���د احل����ج����ب ت��ن��ظ��رن��ا    
ي���������س����رون����ا ع����ل����ى الأق�������ت�������اب ع����اري����ة    
وخ������دت     ول  ف�����ان�����ا  ت�����رك�����و  مل  ف���ل���ي���ت 
ك�����ل ج���ان���ح���ة     ع����ل����ى ح���������س����رة يف  اإي�����ه�����ا 
اأي����ق����ت����ل ال�������س���ب���ط ظ����م����اآن����ا وم������ن دم���ه    

����س���ط���را خ����م����ودا و����س���ط���ر خ���ي���ف���ة وج���ل
وح�������ان ع���ن���د ان���ق�������س���اء امل�������دة الأج������ل
ف�����س��ل ول  ذل  راع������ه  م����ا  ال����ذك����ر  ح��م��ي��د 
خ�����ب�����ائ�����ه وب���������ه م�������ن اأ�������س������ه������م ق�����زل
ق���ل���ب ت�����زاي�����د ف���ي���ه ال�����وج�����د وال����وج����ل
م���ع���ن���ى ����س���م���ائ���ل���ه م�����ن ن�������س���ج���ه���ا ���س��م��ل
ع�����ن�����ه�����ا ب�������ك�������رب امل�������������وت م�������س���ت���غ���ل
ت�����������س�����ر وج�������ه�������ا �������س������اأن������ه اخل����ج����ل
ال��ع��ج��ل ي���ح���م���د  ف���اط���م���ة ل  اب������ن  ق���ت���ل 
ال����ر�����س����ل؟ الأم����������ة  يف  خ���ت���م���ت  ب����ج����ده 
زح�����ل  م������ده������ا  ي������������دان  ل  ذري������������ة 
ن����ار اجل��ح��ي��م وق����د ي�����ردي ال��ف��ت��ى ال��زل��ل
ي���ج���دي ع���ت���اب لأه�����ل ال���ك���ف���ران ع���ذل���وا؟
ق���ب���ل ث�������غ�������ره  يف  م����رت���������س����ف����ا  اهلل 
ل���������دن مي�����ي�����ل ب�������ه ط�����������ورا وي����ع����ت����دل
ق����ل����ب ت���ق���ل���ب ف����ي����ه احل���������زن وال���ث���ك���ل 
ده��������را ف����خ����اب رج�����ان�����ا ف����ي����ه والأم��������ل
م��ك��ت��م��ل وه������و  ع���ن���ا  ال��������رب  وغ��������اب يف 
ال��ط��ف��ل م�����ن دون�����ن�����ا  ف���ح���ل يف وج���ه���ه���ا 
وامل������ج������د م����ن����ه����دم ال����ب����ن����ي����ان م��ن��ت��ق��ل
م��ع��ت��ق��ل وه�����و  اأم�������س���ى  امل���ج���د  اأدرك  م����ذ 
ب�����ن ال����ل����ئ����ام و������س�����دت دون��������ك ال�����س��ب��ل
ح��م��ل ي����غ����ت����ال����ه  اأ��������س�������دا  ول  ظ�����ف�����را 
م��ت�����س��ل ال�����ع�����اف�����ن  اإىل  ري  وم�����ن�����ه 
اأ������س�����رى ت���اذب���ن���ا الأ�������س������رار وال�����س��ف��ل
م��ه��ل ول  رف�������ق  ل  ال���ع���ي�������س  وزاج����������ر 
ال���ذل���ل الي�����ن�����ق  زي��������اد  اب������ن  اإىل  ب���ن���ا 
م�����ا ع�������س���ت ج���اي���ح���ة ت���ع���ل���و ل���ه���ا ���س��ع��ل
ت��������روى ال�����������س�����وارم واخل����ط����ي����ة ال���ذب���ل
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ك��ف��ن     ول  غ�������س���ل  ل  ال��������رب  وي�������س���ك���ن 
وت�������س���ت���ب���اح ب������اأر�������س ال����ط����ف ن�����س��وت��ه    
ب�����اهلل اأق�������س���م وال�����ه�����ادي ال��ب�����س��ر وب��ي��ت    
وم��ا     ال���و����س���ي  ع��ه��د  ن��ق�����س��وا  الأوىل  ل����ول 
اأب�����ن�����اء ح���ي���درة     ق����وم����ا ع���ل���ى  ي���غ���ل  مل 
ال��ط��ف��وف    ج���ئ���ت  اإذا  ب����ي  ط����ف  ����س���اح  ي����ا 
اآف���ل���ة     ال������رب  ال���ت���ي يف  ال�����ب�����دور  واب������ك 
عط�س     م���ن  ت����رو  مل  ال���ت���ي  ال�����س��ف��اه  واب�����ك 
وم���ن     ال���ن���ج���اة  ���س��ف��ن  ي����ا  اأح����م����د  اآل  ي����ا 
وح����ق����ك����م م�����ا ب�������دا ����س���ه���ر امل�����ح�����رم يل    
م��ن     ا����س���ت���ه���ل  اإل  ب����ن����ا  ا����س���ت���ه���ل  ول 
ح���زن���ا ل���ك���م وم����وا�����س����اة ول���ي�������س مل��م��ل��وك    
ف�������اإن ي���ك���ن ف���ات���ك���م ن�������س���ري ف���ل���ي م���دح    
ع����رائ���������س ح������دت احل����������ادون م�����ن ط���رب    
ع��ب��دك��م     ع���ب���د   ) ع���ل���ي   ( م����ن  ف���دون���ك���م 
رق������ت ف����راق����ت م���ع���ان���ي���ه���ا احل���������س����ان ف��ا    
اأع�����ددت�����ه�����ا ج����ن����ة م�����ن ح�����ر ن�������ار ل��ظ��ى    
����س���ل���ى الإل��������ه ع��ل��ي��ك��م م����ا �����س����دت ط��رب��ا    

ل���ك���ن ل�����ه م�����ن جن���ي���ع ال���ن���ح���ر م��غ��ت�����س��ل
ال��ك��ل��ل ت�������س���رب  ح������رب  ن�������س���وة  ودون 
وم����ن����ت����ع����ل ح����������اف  ب��������ه  ط����������اف  اهلل 
الأول ظ���ل���م���ه���ا  يف  ق����دم����ا  ب�����ه  ج��������اءت 
م������ن امل�������������وارد م������ا ت���������روى ب������ه ال���غ���ل���ل
ع���ل���ى ت���ل���ك امل����ع����امل والآث�����������ار ي����ا رج���ل
ب���ع���د ال����ك����م����ال ت���غ�������س���ى ن�����وره�����ا ال��ظ��ل��ل
ل����ك����ن ع���ل���ي���ه���ن م�����ن ����س���ي���ل ال�����دم�����ا ب��ل��ل
اأت����ك����ل ال�����ع�����ر������س  رب  ب����ع����د  ع���ل���ي���ه���م 
م��ك��ت��ح��ل ب���ال�������س���ه���د  ن�����اظ�����ر  ويل  اإل 
م��ن��ه��م��ل اخل�����د  يف  م����دم����ع  يل  الأج�����ف�����ان 
ب���������دم���������ع ع��������ل��������ى م���������اك���������ه ب����خ����ل
ب����ج����دك����م اأب�����������دا م������ا ع�������س���ت ت��ت�����س��ل
ب�����ه�����ا ت�����ع�����ر������س اأح������ي������ان������ا وت�����رت�����ل
ف�����ري�����دة ط�������اب م���ن���ه���ا امل��������دح وال����غ����زل
مي���اث���ل ال����ط����ول م��ن��ه��ا ال�����س��ب��ع��ة ال���ط���ول
اأرج�����������و ب����ه����ا ج����ن����ة اأن������ه������اره������ا ع�����س��ل
م���ن�������س���دل وال�����ل�����ي�����ل  ورق  ع����ل����ى  ورق 

القصيدة السادس���ة ويذكر فيها مدينته وش���وق الطفولة والتعّلم بها مع أصدقائه، 
الُم: وذكُر الشهيد َعليِه السَّ

ق���ب���ول     م����ن����ك  �����س����ح  اإن  م����وع����د  ع�������س���ى 
ر�����س����ال����ة     اإيل  ت�����ه�����دي  �����س����ب����ا  ف��������رب 
ت����ط����اول ع���م���ر ال���ع���ت���ب ي����ا ع���ت���ب ب��ي��ن��ن��ا   
ر�����س����ائ����ل     ل����ل����ع����ت����اب  ي���������وم  ك�������ل  اأيف 
ج����واب����ه����ا     ي����������رد  ل  ع�����ت�����ب  ������س�����ائ�����ل 
ي��������دل ع���ل���ي���ه���ا م������ن و������س�����ائ�����ل ����س���ائ���ل    
م�سمع     ي���ق���ول  اإيل  ي�����س��غ��ي  م�����س��م��ع  ع�����س��ى 
غ���ري���ة     اأراك  اأن  ����س���ي���ئ  واأع������ج������ب 

ق���ب���ول ال�����ر������س�����ول  ع������ز  اإن  ت�������وؤدي�������ه 
و����س���ول ال����و�����س����ول  ع�����ز  اإن  م���ن���ك  ل���ه���ا 
���س��ب��ي��ل ن����رت����ي����ه  م������ا  اإىل  ول����ي���������س 
م��������������ددة م���������ا ب�����ي�����ن�����ن�����ا ور��������س�������ول
ي���ط���ول ال���������س����ط����ور  يف  ������س�����دور  ون����ف����ث 
خ�������س���وع وم�����ن ����س���ك���وى ال���ف�������س���ال ف�����س��ول
م����ل����ول ي���������رق  اأو  ق������ا�������س  ف����ي����ع����ط����ف 
ب�����ه�����ج�����ري ول�����ل�����و������س�����ي ع�����ل�����ي ق����ب����ول
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����س���ج���ي���ة ن���ف�������س���ي ب����ال����وع����ود م�����ع ال���ق���ا    
اأن����ن����ي     م����ل����ت  اأو  م���ي���ل���ت  اإن  ع�����ذرت�����ك 
وم�������ا ل����ظ����ب����اء ال���������س����رب خ���ل���ق���ك اإن�����ا    
وق������د ك���ن���ت اأب�����ك�����ي وال������دي������ار اأن���ي�������س���ة    
ف���ك���ي���ف وق�������د �����س����ط امل�����������زار وروع�������ت    
ف��ا    ب����اب����ل:  ح���ل���ة  رب�����ع  ع����ن  غ��ب��ت��م  اإذا 
م��ب��ا���س��م     ف����ي����ه  ل���ل���ث���غ���ر  اب���ت�������س���م���ت  ول 
����س���رت     ول  ال���ن�������س���ي���م  م���ع���ت���ل  ه�����ب  ول 
غ���دا     ول  ال���������س����وام  ع���ن���ه���ا  �����س����درت  ول 
����س���ن���د����س���ي���ة     ح�����ل�����ة  يف  ب�����������رزت  ول 
اأه����ل     اأو  غ����ر  وه������ي  ف���ي���ه���ا  ال���ن���ف���ع  وم������ا 
ت����ن����ك����ر م����ن����ه����ا ع�����رف�����ه�����ا ف����اأه����ل����ي����ه����ا    
ج���ن���اب���ه���ا     ب����ظ����ل  اأي�������ام�������ا  اهلل  رع��������ى 
ل������ي������ايل لأع��������������ود ال������رب������ي������ع ي���ج���ف���ه    
اأ����س���ب���و وال�������س���ب���ا يل م�����س��ع��د     ب���ه���ا ك���ن���ت 
ال��ل��ق��ا     ع����ن  ال����وع����ود  ط�����رف  ل  ن���ح���ن  واإذ 
����س���ع���ارن���ا     ال�����ع�����ف�����اف  غ������ر  ول  ن���ب���ي���ت 
ك����روح����ن يف ج�����س��م اأق����ام����ا ع���ل���ى ال���وف���ا    
ف��ري��ق��ك��م     ب����ال����ف����راق  ت����داع����ى  اأن  اإىل 
ت���ق���ا����س���ى ال�����ه�����وى م���ن���ي ف���م���ا ل�����س��ال��ه    
ال��ن��وى     غ���رب���ة  ب��ك��م  ���س��ط��ت  اإذ  ف��ح�����س��ب��ي 
ع��ل��ت��ي     ب�������رء  ال���������س����ب����ا  ب���ع���ت���ل  اأروم 
اأودن������ا     ال�������دار  ���س��ط��ت  اإن  ال�������س���ب���ا  ل���ع���ل 
اأر���س��ك��م     م���ن ���س��وب  ���س��ط  اإن  اأح����ي احل��ي��ا 
ب���ري���ه���ا     وه�����ن�����ا  ال����ل����ي����ل  يف  ب����ن����ا  ت������ر 
�����س����رى وب�����ري�����ق ال����ث����غ����ر وه����ن����ا ك����اأن����ا    
ن�����س��وة     واأن���������س����اأ ����س���م���ال ال����غ����ور يل م���ن���ك 
اأم�����ت�����ه�����م ق����ل����ب����ي م������ن ال�����ب�����ن ����س���ل���وة    
ل���وع���ة     ع����ن����ك  �����س����ات����ر  اإن  اأغ������������رك 

وك����������ل ������س�����خ�����ي ب�������ال�������وع�������ود ب���خ���ي���ل
اأخ�������ال�������ك غ�������س���ن���ا وال����غ���������س����ون ت��ي��ل
ع������دول ال�������ع�������دول  يف  م����ن����ه����ا  خل����ل����ق����ك 
وم����������ا ظ����ع����ن����ت ل����ل����ظ����اع����ن����ن ق����ف����ول
ف������ري������ق ال��������ت��������دان ف������رق������ة ورح�����ي�����ل
�����س����ح����ب����ت ل����ل���������س����ح����ب ف�����ي�����ه ذي��������ول 
ط���ل���ول ف����ي����ه  ل����ل����ط����ل  اب����ت����ه����ج����ت  ول 
ب����ل����ي����ل ع�����ل�����ى ت�����ل�����ك ال��������رب��������وع ب���ل���ي���ل
ب����ه����ا رات������ع������ا ب������ن ال����ف���������س����ول ف�����س��ي��ل
ه���دي���ل ال����غ���������س����ون  يف  ه�����دي�����ر  ل���������ذات 
وم������ع������ه������ده������ا م��������ن ع�������ه�������دت م���ي���ل 
غ�����ري�����ب وف����ي����ه����ا الأج������ن������ب������ي اأه����ي����ل
ون������ح������ن ب���������س����رق����ي الأث��������ي��������ل ن�������زول
ه���زي���ل ال�������رب�������وع  ع��������ود  ول  ذب����������ول 
و�����س����ع����ب ال������ه������وى ����س���ه���ل ل�������دي ذل������ول
ك��ل��ي��ل ال���������س����ع����ود  ط��������رف  ول  ب����ط����ي 
ول�������ام�������ن م�������ن وا������������س ع�����ل�����ي ����س���م���ول
ع����ف����اف����ا واأب��������ن��������اء ال�����ع�����ف�����اف ق��ل��ي��ل
دل�����ي�����ل واأم  ح������������اد  ب������ك������م  ومل 
م���ق���ي���ل ج�������ن�������اه  م���������ا  ول  م�����ق�����ي�����ل 
ي����ح����ول ي�������ك�������اد  ل  ن�������ح�������ول  ع�����������اج 
واأع������ج������ب م�����ا ي�������س���ف���ي ال���ع���ل���ي���ل ع��ل��ي��ل
م���ث���ي���ل م�����ن�����ك  ع��������ز  اأو  م�����ث�����ال�����ك�����م 
ب�����ن�����ادي�����ه م�������ن مل�������ع ال��������������وق زم����ي����ل
ع���ل���ي���ل ي������ب������ل  اأو  غ�����ل�����ي�����ل  ي������ب������ل 
ل���������دي ب������ري������ق ال�����ث�����غ�����ر م�����ن�����ك ب����دي����ل
ع�����������س�����اه مل����ع����ت����ل ال�����������س�����م�����ال ����س���م���ول
ت������وؤل ل����ي���������س  ال������رك������ب  يف  وم����ت����ه����م����ة 
دخ����ي����ل ال�����������س�����ل�����وع  ب�������ن  اأمل  ل�����ه�����ا 
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ع��ه��دك��م     ت���ن���ا����س���ي���ت  اإن  ت�������س���ب���ي  ف�����ا 
خ���ل���ه     ي��������غ��������ادر  ل  ب����خ����ل����ي����ل  ث�����ق�����ي 
خ���ل���ي���ل���ه     ي������������راع  ل  خ����������ال  ج����م����ي����ل 
خ����ل����ي����ق ب�����اأف�����ع�����ال اجل����م����ي����ل خ���اق���ه    
ي����زي����ن م����ق����ال ال���������س����دق م����ن����ه ف���ع���ال���ه    
ت�����اأودت     احل�������س���ان  ال��ب��ي�����س  اإذا  غ�����س��ي�����س 
ت��ق��ا���س��ر     ال���ق���ا����س���رات  دون  ال���ط���رف  ف��ف��ي 
اخل���ن���ا     ي����دن���������س����ه  ل  وع������ف������اف  اأم����������ا 
لأن����������ت ل���ق���ل���ب���ي ح����ي����ث ك����ن����ت م�������س���رة    
ي���ق�������س���ر اآم�����������ايل �������س������دودك وال���ق���ل���ى    
وت����ع����ل����ق اآم������������ايل غ������������رورا ب���ق���رب���ك���م    
ق���ت���ي���ل ب����ك����ت ح����زن����ا ع���ل���ي���ه ���س��م��ائ��ه��ا    
وزل�����زل�����ت الأر�����������س ال���ب�������س���ي���ط ل��ف��ق��ده    
رم���ي���ة     ل���ل�������س���ه���ام  ح�������س���ي���ن���ا  اأن���������س����ى  اأ 
م��ذه��ب��ا      الأر�������س  ب���ه  ���س��اق��ت  اإذ  اأاأن�������س���اه 
ال������ردى     ت���������ردوا  اأن  ب������اهلل  اأع����ي����ذك����م 
���س��ج��ف��ه     م����د  ق����د  ف���ال���ي���ل  ف����اذه����ب����وا  األ 
ف������ث������اب اإل�������ي�������ه ق������ائ������ا ك�������ل اأق�����ي�����ل    
ي����ق����ول����ون وال�������س���م���ر ال������ل������دان �����س����وارع    
ال���ع���دى     اإىل  وح����ي����دا  م����ولن����ا  اأن�������س���ل���م 
ون����ع����دل خ�����وف امل������وت ع����ن م��ن��ه��ج ال���ه���دى   
ن��������ود ب����������اأن ن����ب����ل����ى ون����ن���������س����ر ل��ل��ب��ل��ى    
وث����������اروا لأخ�������ذ ال�����ث�����ار ق����دم����ا ك���اأن���ه���م    
م����غ����اوي����ر ع����ر�����س ع���ر����س���ه���ا ي������وم غ�����ارة    
ج���ان���ب     ل���ل���ث���غ���ر  خ���ي���ف  م�����ا  اإذا  ح����م����اة 
وق����اي����ع     ع������ن  ال�����������دار  يف  ل����ه����ا  ل�����ي�����وث 
ن����وره����ا     اأ��������س�������واء  ال����ل����ي����ل  يف  اأدل�����ت�����ه�����ا 
ي����������اأم ب����ه����ا ق���������س����د امل�����غ�����ال�����ب اأغ����ل����ب    
ل����ه اخل������ط ك������وب واجل����م����اج����م اأك����وؤ�����س    

ول������ك������ن �������س�������ي ي�������ا اأم�������ي�������م ج���م���ي���ل
ع�������ذول ع�����ن�����ك  ي����ث����ن����ي����ه  ول  ب������غ������در 
خ��ل��ي��ل  اخل����ل����ي����ل  ج����ن����ب  يف  ري�������ع  اإذا 
وك����������ل خ�����ل�����ي�����ق ب�����اجل�����م�����ي�����ل ج���م���ي���ل
وم�����������ا ك��������ل ق�������������وال ل�������دي�������ك ف����ع����ول
م���ي���ل ال������غ������ائ������ل  يف  ق�������������دود  ل�����ه�����ن 
ط����ول امل������ك������ارم  ط�������ول  م�����ن  ال����ك����ف  ويف 
م����زي����ل ي�������زل�������ه  مل  ع�������ت�������اب  و��������س�������ر 
واأك���������������رم م�������������س������وؤول ل���������دي و�������س������وؤل
وي����ن���������س����ره����ا م����ن����ك ال������رج������ا ف���ت���ط���ول
ك����م����ا غ������ر ي�����وم�����ا ب����ال����ط����ف����وف ق��ت��ي��ل
و�������س������ب ل�����ه�����ا دم����������ع ع����ل����ي����ه ه����م����ول
وري�������������ع ل��������ه ح����������زن ب�����ه�����ا و������س�����ه�����ول
وخ����ي����ل ال�����ع�����دى ب���غ���ي���ا ع���ل���ي���ه ت�����ول؟
وي�����ق�����ول اأن�����������������س��������اره  اإىل  ي���������س����ر 
ذل���ي���ل ال�����ع�����زي�����ز  ن����ف���������س  يف  وي����ط����م����ع 
وق��������د و�����س����ح����ت ل���ل�������س���ال���ك���ن ���س��ب��ي��ل 
اأ�����س����ول ال������ف������روع  اأزك����������ى  اإىل  ن����ت����ه 
ول���ل���ب���ي�������س م�����ن وق������ع ال�������س���ف���اح ���س��ل��ي��ل
وت�����������س�����ل�����م ف�����ت�����ي�����ان ل�����ن�����ا وك������ه������ول؟
واأي���������ن ع�����ن ال�����ع�����دل ال�����ك�����رمي ع������دول؟
م�����������رارا ول���������س����ن����ا ع������ن ع��������اك ن���ح���ول 
اأ��������س�������ود ل����ه����ا ب������ن ال�����ع�����ري�����ن ����س���ب���ول
غ��ي��ل ال����ك����ري����ه����ة  ي�������وم  اخل�������ط يف  ل����ه����ا 
ك�����م�����اة ع����ل����ى ق������ب ال�����ف�����ح�����ول ف���ح���ول
غ������ي������وث ل�����ه�����ا ل����ل���������س����ائ����ل����ن �����س����ي����ول
دل��ي��ل ال�������س���ي���وف  اأ�������س������واء  ال���ن���ق���ع  ويف 
ف������رو�������س لأ�������س������اء ال����ك����م����اة اأك���������ول؟
�����س����م����ول ال��������دم��������اء  واآذي  ل������دي������ه 
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امل������وت ل ي��خ�����س��اه وال���ن���ب���ل واق����ع     ي�����رى 
م���ن���اج���ز     ال����ك����م����ي  ك������ر  اإذا  ��������س�������وؤول 
���س��ج��اع��ة     اخل�����ط�����وب  ع����ل����ي يف  م�����ن  ل�����ه 
ه��ا���س��م     امل����ج����د  ذروة  يف  ���س��م��خ��ت  اإذا 
اأن��������ه     ال���������ي��������ة  يف  ع�������ل�������وا  ك�������ف�������اه 
م��م��د     ال�������رج�������ال  يف  ج������د  ك������ل  ف����م����ا 
ح�������س���ن اأخ�������و امل����ج����د امل���ن���ي���ف وم������ن ل��ه    
و����س���اب���ه     ل����ه����اك  يف  ع����ذب����ا  امل�������وت  اأرى 
ب���ا����س���ه     م�����ر  اإىل  ب�����ا������س  ذو  م�����ر  ف����م����ا 
ك��������اأن الأع������������ادي ح�����ن ����س���ل���ت م����ب����ارزا    
ال���ظ���ب���ا     ول  م����ن����ك  خل����ط����ي  ن����ه����ل  وم�������ا 
ب��ن��ف�����س��ي واأه�����ل�����ي ع����اف����ر اخل������ط ح��ول��ه    
ك����������اأن ح�������س���ي���ن���ا ف����ي����ه����م ب��������در ه���ال���ة    
ق�������س���ى ظ����ام����ي����ا وامل����������اء ط�������ام ت�������س���ده    
وروده     دون  ال�������س���ب���ط  وري���������د  وح�������ز 
ن��اع��ي��ا     ي���ه���ت���ف  ال�������س���ب���ط  ج��������واد  واآب 
ف����ل����م����ا ����س���م���ع���ن ال������ط������اه������رات ن��ع��ي��ه    
ب�����������رزن �����س����ل����ي����ب����ات احل������ل������ي ن������وادب������ا    
ب��ن��ف�����س��ي اأخ�������ت ال�������س���ب���ط ت���ع���ل���ن ن��دب��ه��ا   
اأخ��������ي ي�����ا ه�������ال غ�������اب ب����ع����د ط���ل���وع���ه    
ن��وره��ا     ال�سم�س  يك�سف  �سم�سا  ك��ن��ت  اأخ���ي 
وغ�������س���ن���ا ي��������روق ال����ن����اظ����ري����ن ن�������س���ارة    
ورب�������ع�������ا مي�������ر ال�������واف�������دي�������ن رب���ي���ع���ه   
غ��رب��ة     دار  يف  ال����ده����ر  رم�������اه  وع�������س���ب���ا 
ع��ر���س��ه     دون  م����ن  غ���ي���ل  غ���ي���ل  و����س���رغ���ام 
خ������ادرا     ق���ب���ل���ك  اخل��������در  دون  اأر  ف���ل���م 
اأ������س�����ب�����ت ف������ا ث��������وب امل�������اآث�������ر ���س��ي��ب    
ح��م��ي��ة     ذو  ول  م�����وج�����ود  اجل��������ود  ول 
م��ا���س��ن��ا     ال�������س���ف���اح  م���ن���ك  ���س��اف��ح��ت  ول 

ن��ب��ي��ل ال�����ن�����ب�����ال  وق��������ع  ي���خ���ت�������س���ي  ول 
ق���������وؤول ال����ب����ل����ي����غ  ف���������اه  اإذا  ب����ل����ي����غ 
وم�������ن اأح������م������د ع����ن����د اخل����ط����اب����ة ق��ي��ل
ف������ع������م������اه م�����ن�����ه�����ا ج�����ع�����ف�����ر وع����ق����ي����ل
لأح������م������د وال�����ط�����ه�����ر ال�����ب�����ت�����ول ���س��ل��ي��ل
ب����ت����ول ال�����ن�����������س�����اء  يف  اأم  ك�������ل  ول 
اأث�����ي�����ل ال�����ف�����خ�����ار  ع�������د  اإذا  ف������خ������ار 
ل�������غ�������رك م��������ك��������روه امل���������������ذاق وب����ي����ل
ع����ج����ول واأن���������������ت  اإل  م�����ه�����ل  ع�����ل�����ى 
ك����ث����ي����ب ذرت����������ه ال������ري������ح وه��������و م��ه��ي��ل
ع���ل���ي���ل م�����ن�����ك  وه����������و  اإل  ع�������ل  ول 
ق��ب��ي��ل ال����ر�����س����ول  اآل  م����ن  ال����ط����ف  ل������دي 
ك����واك����ب����ه����ا ح��������ول ال���������س����م����اك ح���ل���ول
ون����غ����ول ورده  ع������ن  ال������������ورى  �������س������رار 
وغ����ال����ت����ه م�����ن اأي���������دى احل����������وادث غ���ول
وق��������د م��������اأ ال�����ب�����ي�����داء م����ن����ه ���س��ه��ي��ل
ل������راك������ب������ه وال���������������س�������رج م�����ن�����ه مي���ي���ل
ل����ه����ن ع����ل����ى ال������ن������دب ال������ك������رمي ع���وي���ل
ع�����ل�����ى ن�����دب�����ه�����ا م�������زون�������ة وت�����ق�����ول
وح����������اق ب������ه ع����ن����د ال�����ك�����م�����ال اأف��������ول
وي���خ�������س���اأ ع���ن���ه���ا ال�����ط�����رف وه������و ك��ل��ي��ل
ت����غ���������س����اه ب����ع����د الخ�������������س������رار ذب������ول
ت������ع������اه������ده غ��������ب ال������ع������ه������اد م������ول
ف����ل����ول ل�����ل�����م�����ره�����ف�����ات   غ������رب������ه  ويف 
وم����ل����ب����ه م����ا�����س����ي ال�������غ�������رار ���س��ق��ي��ل
ل�����ه ب�����ن اأ�������س������راك ال�������س���ب���اع ح�����س��ول
م���ق���ي���ل امل������ك������رم������ات  ظ���������ال  يف  ول 
ن���زي���ل ح�����م�����اه  يف  ف���ي���ح���م���ى  �������س������واك 
ي���ح���ول  م���ن���ك  احل��������ال  ح�������س���ن  ك������اد  ول 
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ال���ب���ا     يف  ال������رائ������ب  م���ن���ك  ت����رب����ت  ول 
ل����ت����ن����ظ����رن����ا م�������ن ب�����ع�����د ع�������ز وم���ن���ع���ة    
ت����ع����ال����ج ����س���ل���ب احل����ل����ي ع����ن����ا ع��ل��وج��ه��ا    
وت���ب���ت���ز اأه��������ل ال���ل���ب�������س ع���ن���ا ل��ب��ا���س��ن��ا   
ت�����رى اأوج����ه����ا ق����د غ�����اب ع��ن��ه��ا وج��ي��ه��ه��ا    
ال��ف��ا     م���ه���م���ه  ال�������س���ف���ر يف  ب����ن  ����س���واف���ر 
ق���ل���وب���ن���ا     اأم  ب�����ن  ي�����ا  خ����ف����وق����ا  ت�����زي�����د 
دم����وع����ه����ا     ت������ف  ل  ع����ي����ن����ا  ل������ك  ف����ي����ا 
اأي������ق������ت������ل ظ������م������اآن������ا ح���������س����ن وج�������ده    
ومي����ن����ع �����س����رب امل��������اء وال�����������س�����رب اآم�����ن    
غ���رب���ة     دار  يف  اهلل  ر�������س������ول  واآل 
�����س����واح����ب     ال�����ق�����ي�����ود  يف  ع����ل����ي  واآل 
دول������ة     ع������ز  يف  �����س����ف����ي����ان  اأب���������ي  واآل 
م�������س���اب اأ�����س����ي����ب ال�����دي�����ن م���ن���ه ب���ف���ادح    
ع���ل���ي���ك اب������ن خ�����ر امل���ر����س���ل���ن ت���اأ����س���ف���ي    
ج��ل��ل��ت ف���ج���ل ال��������رزوؤ ف���ي���ك ع���ل���ى ال�����ورى    
ال��ب��ك��ا     ول  وج������دي  ف���ي���ك  ب���ج���د  ف��ل��ي�����س 
ل�����س��ل��وة     ال�����ث�����اك�����ات  ح�������زن  خ�����ف  اإذا 
ب���ك���اوؤه���م     ف���ي���ك  ال����ب����اك����ون  �����س����اأم  واإن 
ف���م���ا خ����ف م����ن ح������زن ع���ل���ي���ك ت��اأ���س��ف��ي

وي���ن���ك���ر دم����ع����ي ف���ي���ك م�����ن ب������ات ق��ل��ب��ه 
ن��ف��ي�����س��ة   ن���ف�������س  ف����ي����ك  اإل  وم������اه������ي 
ت����ب����اي����ن ف����ي����ك ال�����ق�����ائ�����ل�����ون ف��م��ع��ج��ب    
ف����اأج����ر ب���ن���ي ال���دن���ي���ا ع���ل���ي���ك ل�����س��اأن��ه��م    
���س��ي��دي     ي����وم����ك  اإدراك  ف���ات���ن���ي  ف�������اإن 
ف����ل����ي ف����ي����ك اأب������ك������ار ل�����وف�����ق ج��ن��ا���س��ه��ا    
ل����ه����ا رق�������ة امل������ح������زون ف����ي����ك وخ��ط��ب��ه��ا    
ي����ه����ي����م ب�����ه�����ا ������س�����ر ال������������ويل م���������س����رة    
ع���وا����س���ل     امل����ل����ح����دي����ن  ق�����ل�����وب  يف  ل����ه����ا 

م��غ��ي��ل م����ن����ك  ال�����ق������  يف  غ����ال����ه����ا  ول 
ت��������ل��������وح ع�����ل�����ي�����ن�����ا ذل������������ة وخ������م������ول
وت�������ك�������م ف�����ي�����ن�����ا اأع��������ب��������د ون������غ������ول
وت�����ن�����ن�����زع اأق��������������راط ل����ن����ا وح����ج����ول
واأع����������وزه����������ا ب�����ع�����د ال�����ك�����ف�����اة ك���ف���ي���ل
ل������ن������ا ك��������ل ي�����������وم رح�������ل�������ة ون�����������زول
ط����ب����ول ل�����ل�����ظ�����امل�����ن  خ�����ف�����ق�����ت  اإذا 
ون������������ارا ل����ه����ا ب������ن ال���������س����ل����وع دخ���ي���ل
ر����س���ول ال����ع����ب����اد  رب  م����ن  ال����ن����ا�����س  اإىل 
ع����ل����ى ال���������س����رب م���ن���ه���ا ������س�����ادر ون����ه����ول
ن�������زول ال�����ق�����������س�����ور  يف  زي�����������اد  واآل 
ث����ك����ول ب����ك����ت����ه  م������اأ�������س������ور  اأن  اإذا 
ت���������س����ر ب����ه����م ت������ت ال�����ب�����ن�����ود خ���ي���ول
ت������ك������اد ل�������ه ������س�����م اجل�������ب�������ال ت�������زول
ط���وي���ل ال������زم������ان  ط�������ال  واإن  وح��������زن 
ج���ل���ي���ل ل����ل����ج����ل����ي����ل  رزوؤ  ك�������ل  ك����������ذا 
ج��م��ي��ل اجل����م����ي����ل  ال���������س�����  ول  م���ف���ي���د 
ف�����ح�����زن ع����ل����ى م������ر ال�������ده�������ور ث��ق��ي��ل
م�����������ال ف��������������اإن ل�����ل�����ب�����ك�����اء م���ط���ي���ل 
م�����س��ي��ل ع���ل���ي���ك  دم�����ع�����ي  م�����ن  ج�����ف  ول 
خ����ل����ي����ا وم���������ا دم���������ع احل������ل������ي ه����ط����ول
ي����ح����ل����ل����ه����ا ح�������ر الأ���������س��������ى ف���ت�������س���ي���ل
ق���ل���ي���ل ع����ل����ي����ك  ح����������زن  وذو  ك�����ث�����ر 
ج����زي����ل  امل����خ����ل���������س����ن  واأج��������������ر  دن 
واأخ�������������رن ع������ن ن���������س����ر ج����ي����ل����ك ج��ي��ل
اأ��������س�������ول ب����ه����ا ل���ل�������س���ام���ت���ن ن�������س���ول
ج�������س���ي���م ع����ل����ى اأه���������ل ال����ن����ف����اق م���ه���ول
وي����ن���������س����ب م����ن����ه����ا ن�����ا������س�����ب وج�����ه�����ول
ووق������������ع ن�����������س�����ول م�������ا ل�����ه�����ن ن�������س���ول
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م��ن��اق��ب     ع������اك  يف   " ع���ل���ي   " م�����ن  ب���ه���ا 
ي����ن����م ع������ن الأع��������������راف ط����ي����ب ع���رف���ه���ا    
ب��ف�����س��ل��ك��م   ال����ك����ت����اب  اآي  ن���ط���ق���ت  اإذا 
و�سفكم     ���س��رح  يف  ال��ت��ق�����س��ر  ع��ل��ى  ل�����س��ان 
ال�����س��ح��ى     ات�������س���ح  م����ا  اهلل  ����س���ام  ع��ل��ي��ك��م 

ت����رى     م�����ا  ف���ي���ن���ا  وح�������ق  ال����رح����ي����ل  اآن 
ت���رح���ل���ي     ي���������وم  ود  ع�����م�����ن  وظ�����ع�����ن�����ت 
ون���ق���ل���ت م����ن ����س���ع���ة ال���ق�������س���ور وروح����ه����ا    
وت�������������س������ّرم������ت اأي�������ام�������ن�������ا ف����ك����اأن����ه����ا    
وم�������روع�������ة ب����ال����ب����ن ك��������اد ف������وؤاده������ا    
ودم���ع���ه���ا     ال����رح����ي����ل  اآن  اإذ  وت�����ق�����ول 
ي�������ا ن�����������ازل ب���ح�������س���ا����س���ت���ي وم���ل���ف���ي

اإذا     ل����ن����ا  ������س�����واك  امل����ل����ج����اأ  م�����ن  ف��������اإىل 
ف����اأج����ب����ت����ه����ا وال������ع������ن ك��������وب ف���راق���ه���ا    
غ���دا     ك���م���ا  اجل�������ال  ذي  ودي����ع����ة  اأن����ت����م 
ع��اي��ن��ت     اإذ  وح�����دت�����ي  يف  م���وؤن�������س���ي  ي�����ا 
���س��خ�����س��ي��ه��م��ا     اأرى  ل  ب�����ك  واث�������ق  اأن�������ا 
ف�����ب�����ح�����ق ق����������وم ائ����ت����م����ن����ت����ه����م ع���ل���ى    
ن�������ازل     ع�����ب�����د  ذن�����������وب  غ������ف������رت  اإّل 
م���ت���ج���ن���ب ول  ورع  زاه���������������د  ل 

ل�����ك�����ن ي���������دي ع����ل����ق����ت ب����ح����ب����ل ولك�������م    
ي�����ا ن����ا�����س����ر الإ��������س�������ام ح�����ن ت���������اأودت    
وم�����������ذل ع�������ز ال�����ك�����ف�����ر ب�����ع�����د ح���م���ي���ة    
م�������������اورًا     اأت���������������اك  ع�����ب�����د  يف  اهلل 
وم�������������اورًا     واف�������������دا  اأت�����ي�����ت�����ك  اإن 

دل����ي����ل ال�����ك�����ت�����اب  يف  ع����ل����ي����ه����ا  ي������ق������وم 
ف����ت����ع����ل����ق����ه����ا ل�����ل�����ع�����اق�����ل�����ن ع�����ق�����ول
ف�����م�����اذا ع�������س���ى ف���ي���م���ا اأق���������ول اأق��������ول؟
ق���������س����ر و�������س������رح الع��������ت��������ذار ط���وي���ل
وم������ا ع���اق���ب���ت ���س��م�����س الأ�����س����ي����ل اأف������ول

و������س�����رت ل���ق���ط���ع م�����ف�����ازة ال����ب����ن ال������ى
ت����رى ع�����و������س  يل  ب������ال������روح  اأن�����ه�����ا  ل�����و 
ال�����رى اأط������ب������اق  ظ����ل����م����ات  اإىل  ف��������ردا 
ك�����ان�����ت وك�����ن�����ا ط����ي����ف اأح����������ام ال����ك����رى
ي��ت��ف��ط��ر اأن  ال�����ب�����ن  ي��������وم  ه��������ول  م������ن 
اأ����س���ط���را  امل�����خ�����دد  ق�����د خ�����ط يف اخل������د 
ع����ر�����س امل����خ����اف����ة وامل����ج����اع����ة وال����ع����را
ع���را خ���ط���ب  اأو  ال����ده����ر  �����س����روف  ���س��ط��ت 

ت���ه���م���ي ع����ل����ى خ�������دي جن���ي���ع���ا اأح�����م�����را 
���س��خ�����س��ي ودي����ع����ة ح����ي����در خ����ر ال������ورى 
وم���ن���ك���را ال����ل����ح����ود  يف  ن�����ك�����رًا  ع���ي���ن���ي 
وم����ب���������س����را �����س����ائ����ل����ي  ب�����������س�����را  اإل 
م�����ك�����ن�����ون ��������س�������ّرك ع��������ارف��������ًا وم��������ا
ب���ف���ن���اء م�����ن األ������زم������ت ط���اع���ت���ه ال������ورى
اأي���������س����را  ب���ع�������س���ر  ي������وم������ًا  ول  اإث������م������ًا 
ث�����ق�����ة ب�����ك�����م ول������ن������ا ب������ذل������ك م���ف���خ���را
م����ن����ه ال�����دع�����ائ�����م ف���ا����س���ت���ق���ام ب�����ا م����را
خ�������س���ن���اء ع���ال���ي���ة اجل������وان������ب وال��������ذرى
م����ت����ح���������س����ن����ًا ب������ولئ������ك������م م���ت�������س���را 
ول�������ك�������ّل ج���������ار واف�����������د ح���������قُّ ال������ِق������را

قال الش���يخ األميني: وذكر له العاّلمة الس���ّيد أحمد العطار في اجلزء الثاني من موسوعته املوسومة 
ب��� ) الرائق ( وقال: قد قالها في مرض موته، قوله:
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وفاته:
اتفقت أغلب املص���ادر التي ترجمت   
ل���ه انها ل���م تعرف له س���نة والدة وال س���نة 
وف���اة، وأنَّ وفاته كان���ت في احلّلة، ولكن لم 
تعرف بالضبط سنة وفاته، وكّل ما ذكرته هذه 
املص���ادر أنَّ وفات���ه كانت ف���ي منتصف القرن 
الثامن الهجري، وقيل أّنه كان معاصًرا للشيخ 
الش���هيد األول محّمد بن مك���ي )786ه���(، 
وج���اء في جريدة املرش���د البغدادي���ة اّنه توفى 
في حدود السبعمائة للهجرة، قبره مشهور في 
احلّلة الفيحاء، قال الشيخ حرز الدين:» مرقده 
في احلّلة عامر ويقع في ملتقى زقاقني نافذين، 
عليه قبَّة صغيرة بيضاء، وقبره معروف مشهور 
عند احلّليني ال ريب فيه« )28(، وقال السماوي: 
»له قبر معروف يزار ويتبرَّك به وتستجاب عنده 
الدع���وات وتف���اض به الب���ركات«)29(، وقال 
الش���يخ اليعقوبي:»الش���فهيني املتوف���ى بحدود 
الربع األّول من القرن الثامن واملدفون في احلّلة 
وقبره في محّلة املهدية، وكم حتريت قبره منقبًا 
في الزوايا التي حتت قّبته لعّلي أجد صخرة أو 
لوحة عليها تاريخ وفاته فلم أجد شيئًا« )30(، 
ويقع مرقده الش���ريف في مدينة احلّلة الفيحاء 
ف���ي محّلة املهدية، بالق���رب من مرقد ابن َنما 
رحمه الله، ويتكّون مرقده الش���ريف من صالة 
طوله���ا وعرضها 7×10 متر مرب���ع، تتقّدمها 
باب جميلة من خش���ب الصاج املطرز وبجانبها 
عمودين مغربيني مغلف بالسيراميك األخضر، 
والقبر الش���ريف يق���ع في الثل���ث األخير من 

الصالة على دّكة من السيراميك، وتعلو الغرفة 
قّبة متوسطة احلجم، وقد مّت إعادة عمارة املرقد 
الشريف من قبل أهالي احلّلة النجباء وهذا ليس 
بجديد، فقد سبق إعادة أغلب املراقد الشريفة 

في هذه املدينة العلمية الكبيرة )31(.
اتفق���ت أكث���ر املصادر أنَّ الش���فهيني   
والشافيني هو ش���خصية واحدة، ولكن السّيد 
القزويني رحمه الله ذكر في كتابه »فلك النجاة« 
عن قبر في محّلة اجلامعني باس���م الش���افيني، 
وه���و قبر موجود حلد هذه الس���اعة في محّلة 
اجلامع���ني والواقع على ش���اطئ احلّلة الفيحاء 
وبقربه الكثير من مراقد العلماء الذين لم نصل 
إلى ترجمة كامل���ة لهم، ونحن بصدد البحث 
والتنقيب، وهذا املرقد الشريف من احملتمل أن 
يكون للعاّلمة اجلليل الش���اعر الشيخ داود بن 
محّمد بن أبي طالب املتوفى بعد س���نة 1001 
هجرية وامللّقب بابن أبي ش���افني اجلّد حفصي 
البحران���ي، فق���د ذكره الش���يخ األميني رحمه 
الل���ه في الكتاب ال���ذي أظهر فيه احلق وأزهق 
الباطل قائاًل: كان من حسنات القرن العاشر، 
ومن مآثر ذلك العصر احملّلى باملفاخر، ش���عره 
مبثوث في مدونات األدب واملوسوعات العربية 
ومجاميع الشعر، إن ذكر العلم فهو أبو عذره 
أو ح���ّدث عن القريض فهو ابن بجدته )32(، 
فوجود قبره باحلّلة الفيحاء فهو أمر وارد حيث 
إن احلّل���ة ف���ي ذلك الزمان كان���ت قبلة للعلم 
والعلماء وهي مركز التش���ّيع لثالثمائة س���نة، 
وكان يش���د الرح���ال إليها لل���روي من منهلها 
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العذب.
ابن أبي شافين البحراني )33( 

الش���يخ احملّقق العاّلمة األديب احلكيم   
الش���يخ داود بن محّمد بن أبي طالب الش���هير 
بابن أبي شافني اجلد حفصي البحراني، واحد 
عص���ره في الفنون كّله���ا وله في علوم األدب 
اليد الطولى وش���عره في غاية اجلزالة وقصائد 
ش���عره مش���هورة، وكان جدليًا حاذقًا في علم 
املناظ���رة وآداب البح���ث، ما ناظ���ر أحدًا إاّل 
وأفحمه)34( من حس���نات القرن العاشر، ومن 
مآثر ذلك العصر احمللى باملفاخر، شعره مبثوث 
في مدون���ات األدب، واملوس���وعات العربية، 
ومجاميع الشعر، إن ذكر العلم فهو أبو عذره 
أو ح���دث عن القريض فهو ابن بجدته، ذكره 
الس���ّيد علي خان وأطراه بقوله: البحر العجاج 
إاّل أّن���ه العذب ال االجاج، والبدر الوهاج إال 
أنه األس���د املهاج، رتبته في االباءة ش���هيرة، 
ورفعته أس���مى من شمس الظهيرة، ولم يكن 
في مصره وعصره من يدانيه في مّده وقصره، 
وهو في العلم فاضل ال يس���امى، وفي األدب 
فاصل لم يكل الدهر له حساما، إن شهر طبق، 
وإن نشر عبق، وشعره أبهي من شف البرود، 
وأش���هى من رش���ف الثغر البرود، وموشحاته 
الوش���اح املفصل، برع في عل���م املناظرة، له 
مناظرة مع الس���ّيد ُحس���ني بن حسن الغريفي، 
ومع الش���يخ ُحس���ني بن عب���د الصمد احلارثي 
العاملي والد الش���يخ البهائي)35(، ولش���اعرنا 
رس���ائل منها:»رس���الة في علم املنطق«، وهي 

رس���الة قصيرة، و »ش���رح للفصول النصيرية« 
وهو شرح لقسم من كتاب »الفصول النصيرية« 
للش���يخ محم���د نصير الطوس���ي بتعريف ركن 
الدي���ن محمد بن عل���ي اجلرجاني،وله »ديوان 
ش���عر« اش���تمل على قصائده في مرثية اإلمام 
الُم، دّرس مبسجد الشيخ داود  احُلسني عليه السَّ
املعروف مبدرس���ة العريبي في البحرين، وتوفي 
س���نة )1017ه������( ودفن في حج���رة بجانب 

مدرسته )36(.
أقوال العلماء فيه:

قال عنه الس���ّيد علي خان:»الش���يخ   
داود ب���ن أبى ش���افني البحرين���ي، عالم أديب 
ش���اعر معاصر، وذكره صاحب السالفة وأثنى 
عليه بالعلم والفضل واألدب، وأورد له شعرا 

كثيرًا« )37(. 
وقال احلر العاملي:»الش���يخ داود بن   
أبي ش���افني البحراني: عالم ، أديب، شاعر، 
معاصر،وأثن���وا عليه بالعل���م والفضل واألدب 

وأورد له شعرا كثيرا«)38(.
وق���ال املي���رزا األفندي:»عالم فقيه،   
متكّلم جليل، أدي���ب معاصر، وقد توفي في 

زماننا«)39(.
وقال أيضًا:»ورأيت بعض فتواه التي   
كتبها في القدح والّرد على الصوفية وفي مسألة 
االجتهاد والتقليد، وكان يظهر من فضله وقوته 

في علمي األصوليني«)40(.
وق���ال احملبي:) م���ن العلماء األجالء   
األدباء، أس���تاذ الس���ّيد أبي محّمد احُلسني بن 
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احلس���ن بن أحمد بن سليمان احُلسيني الغريفي 
البحران���ي وملّ���ا توف���ي تلميذه الس���ّيد العاّلمة 
الغريفي في س���نة 1001 ه������ وبلغ نعيه إلى 
ش���يخه الشيخ داود ابن أبي ش���افني البحراني 

استرجع الشيخ وأنشد بديهة:
هلك القصر يا همام فغني

    طربا منك في أعالي الغصون)41( 
وقال عنه البالدي:»كان هذا الش���يخ   

من أكابر العلماء وأساطني احلكماء«)42(.
وق���ال عن���ه الس���ماوي:»كان واح���د العصر 
ف���ي الفض���ل واألدب، وأعجوب���ة الّزمان في 

اخلطابة«)43(.
وقال عنه الش���يخ األميني:»كان من   
العلماء األجالء، ومن حسنات القرن العاشر، 
شعره مثبوت في مدونات األدب، واملوسوعات 

العربية«)44(.
وقال املاحوزي:»الش���يخ احملّقق داود   
ب���ن محّمد واحد عصره غي���ر مدافع، له في 
عل���وم األدب اليد الطولى، وش���عره في غاية 
اجلزال���ة، وقصائ���ده ف���ي مرثية احُلس���ني َعَلْيِه 

الُم مشهورة«)45(.   السَّ
وقال كحال���ة:»داود ب���ن محّمد بن   
عبد الله البحراني، متكّلم، جدلي، منطقي، 
شاعر، من آثاره:»رس���الة في املنطق« وشرح 
على الفصول النصيرية في علم الكالم« )46(   
وقال السّيد اخلوئي:)الشيخ داود بن   
أبي ش���افني البحراني، عالم، أديب، شاعر، 
وذك���ره صاحب الس���الفة وأثنى علي���ه بالعلم 
والفضل واالدب وأورد له شعرًا كثيرًا« )47(.
وقال اجلواهري:»داود بن أبي شافني   
البحراني، عالم أديب، شاعر، وذكره صاحب 
الس���الفة وأثن���ى علي���ه، بالعل���م، والفضل، 

واألدب«)48(.
شعره:

كان ابن أبي شافني واحد عصره في   
الفضل واألدب، ومن العلماء األجالء األدباء، 
وش���عره في غاية اجلزالة، لطيف املعنى، فقد 
اش���تهر ش���عره وخاصة في أهل البيت عليهم 

الُم، فمن شعره قوله: السَّ

واأك�������� احل������ي������اة  يف  م���������س����اب����ي  اأج���������ل 
م���������س����اب ب�����ه الآف������������اق اأظ�����ل�����م ن����وره����ا
م�������س���اب ب�����ه اأط�����������واد ع���ل���م ت���دك���دك���ت

و�����س����ار ال���ّن���ب���ّي ال���ط���ه���ر م����ن اأر��������س م��ك��ة
ومل������ا اأت��������ى ن���ح���و )ال�����غ�����دي�����ر( ب��رح��ل��ه
ب���ن�������س���ب )ع������ل������ي( وال������ي������ا وخ���ل���ي���ف���ة
ف��������رد م������ن ال������ق������وم ال������ذي������ن ت���ق���دم���وا
راك�����ب م����ن����زل  الأر�����������س  ت���ل���ك  ي�����ك  ومل 

م���������س����اب ل������ه ك������ل امل���������س����ائ����ب ت�����س��غ��ر
ووج������ه ال���ت���ق���ى وال�����دي�����ن اأ����س���ع���ث اأغ�����
واأ������س�����ب�����ح ن��������ور ال������دي������ن وه��������و م��غ���

وق����د ����س���اق ذرع�����ا ب���ال���ذي ف��ي��ه اأ����س���م���روا
ت�����ل�����ق�����اه ج�������ي������ل الأم��������������ن ي���ب�������س���ر
ي�����ت�����اأخ�����ر ل  اهلل  وح�����������ي  ف�������ذل�������ك 
وح������ط اأن�����ا������س رح���ل���ه���م ق�����د ت�����اأخ�����روا
ب�������ح�������ر ه�������ج�������ر ن����������������اره ت����ت���������س����ع����ر

إلى أن قال فيها:
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ق�������ل لأه�����������ل ال��������ع��������ذل: ل�������و وج���������دوا
ج�������ارح�������ة ك�����������ل  يف  اأوق���������������������������دوا 
ف����ا�����س����ع����د ال�����ه�����ائ�����م اأي�������ه�������ا ال�����ائ�����م

م���������ن ر�������س������ي�������������س احل������������ب م���������ا جن���د
ت����ت����ق����د ال��������ق��������ل��������ب  يف  زف��������������������رة 
اأح������د ع���������س����ى  اإن  ح�����اك�����م  ف�����ال�����ه�����وى 

والتقطنا هذه األبيات من قصيدة كبيرة لشاعرنا ) ابن أبي شافني( تبلغ خمسمائة وثمانني   
بيتًا توجد في اجملاميع اخملطوطة العتيقة وهي قصيدة رقيقة وسهلة، لطيفة املعنى، يقول فيها:

له المية وموشحة دالية تناهز 42 بيتا مطلعها:

رق��������ى م����ن����� الأك���������������وار ط����ه����ر م��ط��ه��ر
م��ق��د���س��ا ال�����ك�����رمي  اهلل  ع���ل���ى  ف����اأث����ن����ى 
ع���زم���ة اهلل  م�����ن  ف����ي����ه  ج���������اءن  ب���������اأن 
م��ب��ل��غ��ا ق����م����ت  اهلل  ا�����س����م  ع����ل����ى  واإن 
وخ���ل���ي���ف���ت���ي اأم������ت������ي  يف  اأخ����������ي  ع����ل����ي 
وط�����اع�����ت�����ه ف�����ر������س ع����ل����ى ك������ل م����وؤم����ن
لأم�����ره وك�����ون�����وا  ق�����ويل  ف���ا����س���م���ع���وا  األ 
األ���������س����ت ب����������اأوىل م���ن���ك���م ب���ن���ف���و����س���ك���م؟
م��ن��ك��م م��������وله  ك����ن����ت  م�����ن  األ  ف�����ق�����ال: 

امل������������ع������������ان     واهلل  اأن����������������������������ا 
ح������������ايل م������������������ر  اآن  ك������������������ل 
ك������������ل م������������ا غ��������ن��������ى ال������������ه������������وى يل
وغ������������������دا ي�������������س������ق������ي������ه ك������ا�������س������ات
�����س����ل����ب يف  ي�������ط�������م�������ع  ف������������ال������������ذي 
ق��������ل��������ت ل�������ل�������م�������ح�������ب�������وب: ح������ت������ام
وب�����������ي�����������دان ال�������������س������ب������ا وال������ل������ه������و
�����س����اه����دت اإذا  ذن������ب������ي  م�������ا  ق�����������ال: 
ف��������������ه��������������وى ق���������ل���������ب���������ك ف������ي������ه������ا
ال��������ه��������وى اإن  ه������������ب  ق����������ل����������ت: 
اأف������������������ا ت������ن������ق������ذ م�����������ن ي��������ه��������واك

وي���������س����دع ب������الأم������ر ال���ع���ظ���ي���م وي����ن����ذر
وث�����ن�����ى ب�������دح امل����رت���������س����ى وه�������و م���
م��ق�����س��ر ف��������اإن  اأ�������س������دع  مل  اأن��������ا  واإن 
ي���ن�������س���ر ل����ل����ح����ق  واهلل  ر������س�����ال�����ت�����ه 
ي��ن�����س��ر واحل���������ق  اهلل  دي�������ن  ون�����ا������س�����ر 
وع�������س���ي���ان���ه ال����ذن����ب ال������ذي ل��ي�����س ي��غ��ف��ر
ف���ت���وج���روا الإل���������ه  ج���ن���ب  يف  م���ط���ي���ع���ن 
ي���ذك���ر اهلل  م�����ن  ن�������س  ن���ع���م  ف����ق����ال����وا: 
ف������م������وله ب�����ع�����دي واخل����ل����ي����ف����ة ح���ي���در

ب���������ال���������ه���������وى ���������س��������وق��������ي اأع���������������رب
اأغ�����������رب ��������س�������اح  ي���������ا  ال���������ه���������وى  يف 
اأرق�������������������������س ال�������ق�������ل�������ب واأط�����������������رب
������������س�����������ب�����������اب�����������ات ف�������ي���������������س�������رب
ه��������������������وى ق���������ل���������ب���������ي اأ����������س���������ع���������ب
ال������������ه������������وى ل������ل������ق������ل������ب ي������ن������ه������ب؟
��������������س�������������اه اأن��������������������������ت ت�������ل�������ع�������ب؟
ن�������������������������ار اخل�������������������������د ت���������ل���������ه���������ب؟
م�������ذه�������ب ك��������������ل  يف  ذاه��������������ب��������������ا 
ه������������ب ف�����������األ�����������ق�����������اه ب��������ه��������ب ه����ب
م����������������������ن ن�����������������������������ار ت����������ل����������ه����������ب؟
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ه�����ل�����ّم�����وا ن����ب����ك اأ�������س������ح������اب ال����ع����ب����اء
ه������ل������ّم������وا ن�������ب�������ِك م������ق������ت������وًل ب���ك���ت���ه

ق���ف���ا ب���ال���ر����س���وم اخل����ال����ي����ات ال����دواث����ر
ت��ل��ل��ت ق������د  امل�������س���ط���ف���ى  لآل  ب���������دور 
ف����ف����ي ك������ل ق�������س���ر م���ن���ه���م ق����م����ر ث����وى

ق������ف ب����ال����ط����ف����وف ب�����ت�����ذك�����ار وت�����زف�����ار
وا���س��ح��ب ذي�����ول الأ����س���ى ف��ي��ه��ا ون����ح اأ���س��ف��ا
م�����ن درر ع���ل���ى ذه������ب اخل�����دي�����ن  وان��������ر 
ون������ح ه����ن����اك ب���ل���ي���ع���ات الأ������س�����ى ج���زع���ا
وع�������ز ن���ف�������س���ك ع�����ن اأث�����������واب ���س��ل��وت��ه��ا
ل���ه���ف���ي وق������د م������ات ع���ط�������س���ان���ا ب��غ�����س��ت��ه
ف���ل���ك ج�������ري�������ه  يف  م�������ه�������ره  ك��������اأن��������ا 

احل�����ري�����ر ث����������وب  يف  ي�����خ�����ت�����ال  ب����������دا 
ف�����ق�����ل�����ن�����ا: ن�����������ور ف������ج������ر م�������س���ت���ط���ر
ب������ان غ�����������س�����ن  اأم  م�������ائ�������ل  وق������������د 
�����س����ع���������س����ع����ان ت  ب�������������در  ع������ل������ي������ه 
ك��م ك������م  احل���������س����ن  ي����و�����س����ف����ي  ي������ا  األ 
وك���������م ي�������ا ف����ت����ن����ة ال�����ع�����������س�����اق اظ����ل����م

ون�������رث�������ي �����س����ب����ط خ�������ر الأن������ب������ي������اء
م�����ائ�����ك�����ة الإل���������������ه م��������ن ال���������س����م����اء

ت����ن����وح ع���ل���ى ف���ق���د ال������ب������دور ال�����زواه�����ر
ب����ع����ار�����س ج�������ون ف���اخ���ت���ف���ت ب���دي���اج���ر
وج�����ل�����ل م������ن غ����ي����م ال�����غ�����م�����وم ب�������س���ات���ر

ال���ن���ار يف  ال���ت����  ذوب  احل������زن  م����ن  وذب 
ن������وح ال����ق����م����اري ع���ل���ى ف�����ق�����دان اأق����م����ار
ال���دم���ع ال���ه���ت���ون وي����اق����وت ال�����دم اجل����اري
ف���م���ا ع���ل���ى ال�����وال�����ه امل�����ح�����زون م����ن ع���ار
ع���ل���ى ال��ق��ت��ي��ل ال���ذب���ي���ح امل����ف����رد ال���ع���اري
ي�������س���ق���ى ال����ن����ج����ي����ع ب����ب����ت����ار وخ����ط����ار
������س�����اري اأف�������ق�������ه  يف  ق�����م�����ر  ووج�������ه�������ه 

ف�����ع�����م ال��������ك��������ون م��������ن ������س�����ر ال����ع����ب����ر
امل����ن����ر؟ ال����ق����م����ر  ����س���ن���ا  اأم  ج���ب���ي���ن���ك؟ 
خ�������ي�������زران؟ ق���������س����ي����ب  اأم  ت�����ث�����ن�����ى؟ 
م�������س���ت���ط���ر؟ ال������دي������اج������ي  يف  ب������ن������ور 
ف����������وؤادي م�����ن ل���ه���ي���ب ال���������س����وق ي�������س���رم؟
ن�������س���ر؟ م�������ن  ال���������اي��������ا  يف  يل  وم���������ا 

���الُم تناهز 37 بيتًا ذكرها له شيخنا الطريحي  وله قصيدة يرثي بها اإلمام الس���بط َعَلْيِه السَّ  
في املنتخب 127/1 مستهلها:

وذك���ر الش���يخ لطف الله بن علي بن لط���ف الله اجلد حفصي البحران���ي في مجموعته    
الُم أّولها: الشعرية)49(له قصيدة تبلغ 71 بيتا في رثاء اإلمام السبط الطاهر َعَلْيِه السَّ

الُم تناهز 42 بيتا مطلعها: وفي تلك اجملموعة له في رثاء اإلمام السبط َعَلْيِه السَّ  

   وله قصيدة ميدح بها الّنبّي األعظم ووصّيه الطاهر وآلهما صلوات الله عليهم أّولها:
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ودادي م������ن  ����س���ي���ئ���ا  ����س���ي���ع���ت  ف����������اإن 
ال�����ع�����ب�����اد ك���������ل  اإىل  وم�������ب�������ع�������وث 
وه����������ل اأ�������س������ل������ى ل�����ظ�����ى ن����������ار ت����وق����د
وح��������ب امل����رت���������س����ى ال����ط����ه����ر امل���������س����دد
امل������ع������اد يف  ي��������ج��������زي  داود  ب���������ه 
وداد ذي  ع������ب������د  ك���������ل  وي������ن������ج������و 

ف���ح�������س���ب���ي ح������ب اأح������م������د خ������ر ه������ادي
����س���ف���ي���ع اخل�����ل�����ق وال��������ه��������ادي ال���ب�������س���ر
وع������ن������دي ح������ب خ������ر اخل�����ل�����ق اأح����م����د
�����س����م����ري؟ يف  ب����������اق  الآل  وح����������ب 
ات������ق������اد ذات  ل������ظ������ى  م���������ن  جن�����������اة 
ال����ب���������س����ر)50(  وال������ه������ادي  الآل  ب���ح���ب 

ويقول فيها:

بعد أن انتهيت من البحث عن الشيخ   
علي بن احُلسني الشفهيني، فإّني أجزم بأّني لم 
احط بكّل ش���يء عن ش���يخنا املذكور إاّل إّنني 

توصلت إلى نتائج من خالل بحثي عنه:
1- أنَّ كّل من ترجم للش���يخ الشفهيني رحمه 
الله ذكر إّنه ش���اعر وعاّلم���ة ِحلِّي، وما ذكره 
املي���رزا األفندي في كتابه رياض العلماء وتبعه 
على ذلك اخلونس���اري ف���ي روضاته واألمني 
العامل���ي في أعيانه إنه كان عامليًا لم ينهض، 
فلو كان عامليًا لكان اخلبير العالم احلر العاملي 
صاحب »أمل اآلمل« والذي ذكر أحوال علماء 
عام���ل ذكر إّنه حّلي، وكذل���ك أغلب رجال 

التراجم.  
2- هناك مجموعة من مقطوعاته الشعرية يذكر 
وعلى لس���ان الشيخ الشفهيني رحمه  الله بأّنه 

حلِّي وأنه كان في اجلامعني.

3- م���ا ذكر حول لقبه، ف���إّن اآلراء تكاثرت 
حول هذا الّلق���ب، ولكنني لم أعرف اجلذور 
التاريخي���ة لهذه الكلم���ة، ومعناه���ا الدقيق، 
ويبدو انَّ ًأصلها كردية أو س���ريانية أو فارسية 
أو أعجمي���ة، وعل���ى األرجح مث���ل كثير من 
مصطلحاتن���ا الدارجة الت���ي حتتوي على املئات 
من املصطلحات املذكورة، وكانت هذه اللغات 
الغالبة على أهل احلّلة حتى بعد س���قوط بغداد 
بيد املغول، وما أثبتناه هو الصحيح بأّنه ينتسب 

إلى قرية حّلية تسمى بهذا االسم والكلمة.
4- يوج���د في احلّلة مرقدين األّول كما ذكرنا 
»الشفهيني«والثاني»الشافيني«وبعد الدراسة ظهر 
أنَّ االسمني لواحد وهو الشفهيني،ألن والدته 
كان���ت في مدينة احلّلة ووفات���ه بها وهذا رأي 

أغلب العلماء.
ولكن السّيد القزويني - رحمه الله-   

خالصة البحث ق
ق
ح
م
ال
ُ

ِّ
202



ذكر في كتابه » فلك النجاة » عن قبر في محّلة 
اجلامعني باسم الشافيني، وهو قبر موجود حلد 
هذه الس���اعة في محّلة اجلامعني والواقع على 
ش���اطئ احلّلة الفيحاء، وبقربه الكثير من مراقد 
العلماء الذين لم نصل إلى ترجمة كاملة لهم، 

ونح���ن بصدد البحث والتنقي���ب، وهذا املرقد 
الش���ريف من احملتمل أْن يكون للعاّلمة اجلليل 
الش���اعر الش���يخ داود بن محّمد بن أبي طالب 
املتوفى بعد س���نة 1001 هجرية، وامللّقب بابن 

أبي شافني اجلّد حفصي البحراني.

1- نهج البالغة خطبة رقم 31.
2- اجمللسي: بحار األنوار 179/104، القمي: وقائع األيام ص 302.

3- األمين���ي: عبد احلس���ني أحم���د النَّجفي ) ت1390ه����( الغدير في الكتاب والس���نة واألدب، 
دارالكتاب العربي، بيروت ط/3 )1387ه�(: 356/6 رقم 71.

4- احلموي: ياقوت بن عبدالله الرومي ) ت 626 ه�(، معجم البلدان، دار إحياء التراث العربي، 
بيروت ) د.ت(: 22/3.

5- اخلاقاني، علي ) 1399ه���( شعراء احلّلة 401/3.
6- عب���د الله األفن���دي األصبهاني ) ت 1300 ه�( رياض العلماء وِحياض الفضالء، قم، مكتبة 

املرعشي النَّجفي )1403 ه�(: 427/3.
7- رياض العلماء 427/3.

8- احلّر: محّمد بن احَلس���ن بن علي ) ت 1104 ه�( أمل اآلمل )1-2( مكتبة األندلس، بغداد 
)1385 ه�(:141/2 رقم 565.

9- أغا بزرك طهراني: محمد ُمحسن بن علي ) ت1970م( طبقات أعالم الشيعة، حتقيق: علي 
نقي منزوي، دار الكتاب العربي، بيروت )1972م(: طبقات أعالم الشيعة 138/5.

10- اخلونس���اري: محّم���د باقر املوس���وي ) ت 1313ه����( روضات اجلنات في أح���وال العلماء 
والسادات، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان) 1431ه�����(: 15/5.

11- اليعقوبي، محّمد علي ) ت 1385ه��( البابليات، دار البيان، النَّجف األشرف، 93/1.
12- العاملي: محسن بن عبدالكرمي األمني )ت 1372ه�( أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، 

بيروت )1406ه�(: 238/12 رقم 8316ِ،
13- الذريعة في تصانيف الشيعة )1-25( إيران )1408 ه�(: 129/22.

الهوامش
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14- الذريعة إلى تصانيف الشيعة 11/19.
15- اخلفاج���ي: ثام���ر كاظم ) الدكت���ور( معجم اخملطوطات احلّلية، مطبعة الكفي���ل التابعة للعتبة 

العباسية املقدسة )1436ه���(: 332/1.
16- التستري: السّيد القاضي نور الله املرعشي ) ت 1019ه��(: مجالس املؤمنني 285/2.

17- أمل اآلمل 141/2 رقم 565.
18- ملا ورد من اجلناس اللفظي في كل مزدوج من أبياتها، رياض العلماء 3 / 427.

19- روضات اجلنات 15/5.
20- الس���ّيد حس���ن الصدر ) 1354ه��( تكملة أمل اآلمل، حتقيق: أحمد احلسيني دار األضواء، 

بيروت )1407ه���(: ص 288 رقم 267.
21- الس���ماوي، محّمد طاهر ) ت 1370ه��( الطليعة من ش���عراء الشيعة، حتقيق: كامل سلمان 

اجلبوري، دار املؤرخ العربي، بيروت ) 1422ه��(: 27/2 رقم 181.
22- أعيان الشيعة  238/12 رقم 8316ِ.ِ

23- كركوش، يوسف ) ت 1990م ( تاريخ احلّلة ص 127.
24- طبقات أعالم الشيعة 137/5.

25- ينظر: رياض العلماء 427/3، فقهاء الفيحاء 239/1، البابليات 93/1، الطليعة من شعراء 
الشيعة 27/2 رقم 181، طبقاِت أعالم الشيعة 137/5.

26- أمل اآلمل 141/2 رقم 565.
الُم،  27- قال الس���ّيد حس���ن الصدر و« شرح قصيدة الش���هفينى » في مدح أمير املؤمنني َعَلْيِه السَّ

والشهفيني هو أبو احلسن علي بن احُلسني الشهفيني احلّلي( تكملة أمل اآلمل 318.
28- حرز الدين، محّمد ) 1365ه��(: مراقد املعارف 392/1.

29- الطليعة من شعراء الشيعة 27/2 رقم 181.
30- البابليات 93/1.

31- ينظ���ر ترجمت���ه: مجالس املؤمنني 285/2، أمل اآلم���ل 141/2 رقم 565، رياض العلماء 
427/3، روضات اجلنات 15/5، تكملة أمل اآلمل ص 288 رقم 267، احلصون املنيعة 29/2، 
344/9، تزي���ني األس���واق ص 186، ش���عراء احلل���ة 401/3،  البابلي���ات 93/1، أدب الطف 
145/4. الغدير 4/9، أعيان الشيعة  238/12 رقم 8316ِ، البابليات 93/1، كركوش: تاريخ 
احلّلة 86/2، الذريعة إلى تصانيف الش���يعة 129/22، طبقات أعالم الشيعة 138/5، اخلفاجي: 

من مشاهير أعالم احلّلة الفيحاء، قم، مكتبة املرعشي النَّجفي )1428ه�(: 149 رقم 82.
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32- الغدير في الكتاب والسنة واألدب 209/11.
33- قد وقع اخلالف في ضبط كنية شاعرنا هذه، ففي )سلوة الغريب( للسّيد علي خان املدني: 
ابن أبي شافيز- وكذلك ضبطها سّيد األعيان. وفي ) سالفة العصر( للسّيد املدني أيضًا: ابن أبي 
شافير- بالراء املهملة تارة وبالنون أخرى- وفي )خالصة األثر( للمحبي: ابن أبي شاقني:- بالقاف 
والنون- وفي )البحار( ابن أبي ش���افير مهملة اآلخر، والذي جنده في ش���عره بال خالف فيه: ابن 

أبي شافني. بالفاء والنون.
34- البالدي: علي بن حس���ن ) 1340ه��( أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف واإلحس���اء، 

مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت ) 1414ه��(: ص 73.
35- مجمع الفكر اإلسالمي: موسوعة مؤلفي اإلمامية، قم ) 1434ه��(: 238/14.
36- مجمع الفكر اإلسالمي: موسوعة مؤلفي اإلمامية، قم ) 1434ه��(: 238/14.

37- سالفة العصر ص 529.
38- أمل اآلمل 85/2 رقم 318 .

39- رياض العلماء269/2.

40- رياض العلماء271/2.
41- خالصة األثر 88/2.

42- أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف واإلحساء والبحرين ص 73.
43- الطليعة من شعراء الشيعة 316/1 رقم 93.

44- الغدير في الكتاب والسنة واألدب 210/11 رقم79.
45- املاحوزي: س���ليمان بن عبد الله البحراني ) 1121ه���( فهرس���ت علماء البحرين، دراس���ة 
وحتقيق: الشيخ إسكندر القاسمي، مؤسسة املرتضى إلحياء التراث ) 1435ه���(: ص 51 رقم13. 
46- كحالة: عمر رضا ) ت1970م( معجم املؤلفني، مطبعة الترقي دمشق )1958م(:   143/4.
47- أبو القاسم اخلوئي املوسوي ) ت 1413 ه�( معجم رجال احلديث )1-24( مطبعة النعمان، 

النَّجف األشرف، ط/1 ) د. ت(: 61/8 رقم 4376.
48- املفيد من معجم رجال احلديث 213 رقم 4376.

49- هذه اجملموعة تتضمن -على ما قاله - أربعًة وعش���رين ش���اعرًا من فحول الش���عراء في رثاء 
الُم أّولهم سّيدنا الشريف الرضي، وقفت منها بخط جامعها على عّدة نسخ  اإلمام السبط َعَلْيِه السَّ

في النَّجف األشرف، والكاظمية املشرفة، وطهران عاصمة ايران.
50- ينظر ترجمته: علي خان: س���الفة العصر ص 529، احلر العاملي: أمل اآلمل 85/2 رقم 
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318 ، األفن���دي: رياض العلماء269/2، احملبي: خالصة األثر 88/2، البالدي: أنوار البدرين 
في تراجم علماء القطيف واإلحس���اء ص 73، املاحوزي: فهرس���ت علماء البحرين ص 51 رقم 
13، السماوي: الطليعة من شعراء الشيعة 316/1 رقم 93، األميني: الغدير في الكتاب والسنة 
واألدب 209/11، كحال���ة: معج���م  املؤلف���ني    143/4، اخلوئي: معجم رجال احلديث 61/8 
رقم 4376، موسوعة مؤلفي اإلمامية 238/14، اجلواهري: املفيد من معجم رجال احلديث 213 

رقم 4376، اخلفاجي: املراقد واملشاهد البهية في احللة السيفية 95 رقم 75.
 

 المصادر والمراجع
المصادر

     األنطاكي: داود بن عمر املعروف باألكمه ) ت 1008 ه�����(  1- تزيني األسواق في أخبار 
العشاق، دار األضواء، بيروت ) د . ت (.

     احلموي: ياقوت بن عبدالله الرومي ) ت 626 ه�(
2- معجم البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت ) د. ت(.

     احلّر: محّمد بن احَلسن بن علي ) ت 1104 ه�(
3- أمل اآلمل )1-2( مكتبة األندلس، بغداد )1385 ه�(.
    علي خان املدني الشيرازي احُلسيني ) ت 1120 ه ���( 

4- سالفة العصر في محاسن الشعر بكل عصر، منشورات مكتبة بصيرتي، قم ) 1397 ه���(. 
     احملب���ي احلم���وي الدمش���قي: محّمد أمني ب���ن فضل الله بن محب الدي���ن ) ت 1111ه����( 
بي���روت، ) د . ت (                                                  5- خالص���ة األث���ر ف���ي أعي���ان الق���رن احل���ادي عش���ر، دار ص���ادر – 
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المراجع
 أبو القاسم اخلوئي املوسوي ) ت 1413 ه�(

6- معجم رجال احلديث )1-24( مطبعة النعمان، النَّجف األشرف، ط/1 ) د. ت(.
      آغا بزرك الطهراني: محمد بن محسن بن علي ) ت 1970 م(

25( إيران ) 1408ه���(. 7- الذريعة إلى تصانيف الشيعة ) 1 – 
8- طبقات أعالم الشيعة، حتقيق: علي نقي منزوي، دار الكتاب العربي، بيروت )1972م(.

      األميني: عبد احلسني أحمد النَّجفي ) ت1390ه�(
9- الغدير في الكتاب والس���نة واألدب، دار الكتاب العربي، بيروت ط/3 )1387ه�(: 356/6 

رقم 71.
      البالدي: علي بن حسن ) 1340ه��(

10- أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف واإلحس���اء، مؤسس���ة األعلمي للمطبوعات، بيروت                  
) 1414ه��(.

       التستري: السّيد القاضي نور الله املرعشي ) ت 1019ه��(
11- مجالس املؤمنني، مكتبة املرعشي النَّجفي )1421ه�(.

       اجلواهري: محّمد اجلواهري ) معاصر(
12- املفيد من معجم رجال احلديث ، مكتبة محالتي ، قم املقّدسة ، ) 1417 ه����(.

       حرز الدين: محّمد ) ت 1365ه�����(
13- مراقد املعارف، النجف األشرف، ) د . ت (,

        اخلاقاني: علي ) 1399ه���(
14- شعراء احلّلة، النَّجف األشرف، ) د . ت (.

        اخلفاجي: ثامر كاظم ) الدكتور(
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15- املراقد واملقامات البهية في احلّلة السيفية، االستانة الرضوية- مشهد املقدسة، ) 1435ه��(
16- معجم اخملطوطات احلّلية، مطبعة الكفيل التابعة للعتبة العباسية املقدسة ) 1436ه���(.

17- من مشاهير أعالم احلّلة الفيحاء، قم، مكتبة املرعشي النَّجفي )1428ه�(
        اخلونساري: محّمد باقر املوسوي ) ت 1313ه�(

18- روض���ات اجلن���ات في أحوال العلم���اء والس���ادات، دار إحياء التراث العرب���ي، بيروت، ) 
1431ه�����(.

         السماوي، محّمد طاهر ) ت 1370ه��(
19- الطليعة من شعراء الشيعة، حتقيق: كامل اجلبوري، دار املؤرخ العربي، بيروت ) 1422ه��(.

         شبر: جواد شبر ) معاصر (
20- أدب الطف أو شعراء احُلسني )ع (، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ) 1397 ه ����(.

      الصدر: السيِّد حسن ) ت 1354ه��(
21- تكملة أمل اآلمل، حتقيق: أحمد احُلسيني، دار األضواء، بيروت ) 1407ه���(.

        العاملي: محسن بن عبدالكرمي األمني ) ت 1372ه�(
22- أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت )1406ه�(.

23- احلصون املنيعة، النَّجف األشرف، )1326 ه����(.
        عبد الله األفندي األصبهاني ) ت 1300 ه�(

24- رياض العلماء وِحياض الفضالء، قم، مكتبة املرعشي النَّجفي )1403 ه�(.
        كحالة: عمر رضا ) ت1970م(

25- معجم املؤلفني، مطبعة الترقي، دمشق )1958م(.
        كركوش، يوسف ) ت 1990م (

26- تاريخ احلّلة، مطبعة النَّجف األشرف ) د . ت(.
       املاحوزي: سليمان بن عبد الله البحراني ) 1121ه���(

27- فهرست علماء البحرين، دراسة وحتقيق: الشيخ إسكندر القاسمي، مؤسسة املرتضى إلحياء 
التراث ) 1435ه���(. 

        مجمع الفكر اإلسالمي
28- موسوعة مؤلفي اإلمامية، قم املقّدسة ) 1434ه��(.

        اليعقوبي، محّمد علي ) ت 1385ه��(
29- البابليات، دار البيان، النَّجف األشرف، ) د . ت (.
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centre because it embraced the scientific(scholarly) Seminary 
(Hawza) for about four centuries. Consequently, a large number 
of outstanding intellectual abilities   appeared in it, which 
have had a great effect in establishing the diversified scientific 
thought in various knowledge and scientific fields. This led to 
the appearance of some scientific families, who transmitted 
thought and science by inheritance, such as: Al Nama(Family of 
Nama), Al Tawoos(Family of Tawoos), Al Sa'eed(Family of Sa'eed) 
and Al Al-Mutahhar(Family of Al-Mutahhar). Moreover,  many 
scientists, jurists and scholars of the Sada(descendants of 
the Prophet and Ahlul-Bait): Al-Moosawiyah family and Al-
A'rajiyah family have appeared. The reader can find them in 
the course of this paper, which is limited to the study of some 
examples of  the famous historians of Al-Hilla, displaying their 
works and their efforts in this field: those who have specialized 
in the field of historical writing as well as their efforts and 
their works in the field of biographical evaluation(knowledge 
of men)  and genealogy.

2
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من مشاهير مؤرخي الحلة 
من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميالدي

 إلى أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميالدي
أ.د. محمد كريم إبراهيم الشمري

أستاذ متمرس

Some Famous  Historians of Al-Hilla
From the Sixth Century A H( the Twelfth Century A D) to the 

Late Ninth Century A H(the Fifthteenth Century A D) 
by                                          

Emeritus Professor Muhammad Kareem Ibraheem Ash-Shammari, 
Ph D     

Abstract
The present paper shows the important scientific and 
intellectual role of the town of Al-Hilla during four centuries. 
Al-Hilla was characterized by a pioneering scientific status, 
shown through its multitude of scholars and thinkers, and the 
production in the various fields of science and thought they 
excelled in. Many of them were considered as men of renaissance 
in various fields of science and knowledge .

Since its foundation in the late fifth century A H, Al-Hilla 
attracted a multitude of intellectuals, scholars and scientists 
due to the encouragement of its Al-Mizyadiyeen princes for 
science and scientists through honoring them and receiving 
them cordially. In addition, Al-Hilla was known for its two 
civilizations: it was the heiress of ancient civilization of 
Babylon, which was well-known in the history of Mesopotamia 
and the whole world. Furthermore, it has become a scientific 
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يبني البحث أهمية مدينة احللة ودورها   
العلمي والفكري خالل أربعة قرون ، إذ متيزت 
احلل���ة مبكانة علمي���ة رائدة ، م���ن خالل كثرة 
علمائه���ا ومفكريه���ا وم���ا أنتج���وا وأبدعوا في 
مج���االت العلم والفكر املتع���ددة،« فكان كثير 
منهم مبثابة موس���وعة علمية ش���املة في ش���ّتى 

حقول العلم واملعرفة .
استقطبت احللة منذ تأسيسها في أواخر   
الق���رن اخلامس الهجري ، كثي���رًا من املفكرين 
والعلماء ؛ بسبب تشجيع إمرائها املزيديني للعلم 
ورجال���ه وتكرميهم واحلف���اوة بهم ، فضاًل عن 
أن احلل���ة عرفت بأنه���ا : صاحبة احلضارتني ، 
فه���ي وريثة حض���ارة بابل القدمي���ة املعروفة في 
تاريخ ب���الد الرافدين والعالم أجمع ، كما أنها 

أصبحت مركزًا علميًا الحتضانها احلوزة العلمية 
قراب���ة أربعة ق���رون ، لذا ظه���رت فيها طاقات 
علمي���ة وفكري���ة متميزة كان لها أث���ر متميز في 
تأصي���ل الفكر العلمي املتنّوع في ش���ّتى حقول 
املعرف���ة والعل���م ، وظه���رت فيها أس���ر علمية  
توارث���ت ذلك الفك���ر والعلم ، مثل : آل منا، 
آل ط���اووس، آل س���عيد ، آل املطه���ر ، كما 
ظهر فيها العديد من العلماء والفقهاء من السادة 
املوسوية واالعرجية ، يجدها القارئ الكرمي في 
أثناء بحثنا هذا ، الذي اقتصر على دراسة مناذج 
من مش���اهير مؤرخي احللة ، وعرض مؤلفاتهم 
وجهودهم في هذا احلقل ، التي تخصصت في 
مجال الكتاب���ة التاريخية ، فضاًل عن جهودهم 

ومؤلفاتهم في علمي الرجال واالنساب . 

ملخص البحث
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تب���ّوأت عّدة ُم���دن عربية وإس���المية   
مراكز ُمهّمة و ُمتمّيزة في تاريخ احلضارة العربية 
اإلس���المية، و قد ص���ارت تلَك املُ���دن مراكز 
إش���عاع فكري و حضاري في ُمختلف اجملاالت 
العلمية، بدءًا من العلوم الدينية و انتهاًء بالعلوم 

الِصْرَفة.
ُتعد مدينة احلّلة إحدى أبرز تلَك امُلدن   
مبكانة علمية،  منذ تأسيس���ها –  التي امنازت – 
وقد عبََّرت عن أهمية مركزها العلمي و الفكري 
أق���وال و أوصاف لكثيٍر من املؤرخني و الرّحالة 
و الُعلم���اء و الُفقهاء و اأُلدب���اء، َفَوَصَفت أيام 
عّزه���ا و ازدهارها، فقد وصفها ياقوت احَلموي 
ب�قولِِه: ))أفخر بالد العراق و أحس���نها((، كما 
أشارت املصادر املُتنوعة إلى ازدهار مراكز الفكر 
املُتع���ّددة فيها وَكثرة َمن أمَّها و اس���تقرَّ فيها ِمَن 
املفكرين و الُعلماء، فضاًل َعّما انتجوا و أبدعوا 
من نتاجاٍت علمية غزيرٍة، َتوّزعت على ش���ّتى 

مياديِن اآلداب و العلوم و املعارف.
َتمّي���زت مدين���ُة احلّلة عن س���واها من   
َرت  امُلدن بأّنها: )صاحبة احلضارتني((، فقد ُمصِّ
س���نة 493ه�/ 1100م، من ِقَبل األمير س���يف 
الدول���ة صدقة بن منصور األس���دي املَزيدي، و 
اكتم���ل بناؤها س���نة 495ه����/ 1102م، فهي 
وريث���ُة حض���ارة باب���ل، إذ ُولِ���َدت ف���ي رحِم 
حضارتها الرابض���ة على حاّفتي ُفرات احلّلة، و 
ل���م يتوّقف عطاؤها العلمي و الفكري منذ أكثر 
من تس���عة قرون )بحدود 942سنة(، أي حّتى 

وقتنا احلاضر.
أما اإلرث الثاني الذي امنازت به مدينة   
احلل���ة، فيتمّث���ل في احتضانه���ا للمركز العلمي 
)احلوزة العلمية( طوال )389( سنة بني 562 – 
1544م، فأصبحت مدينة  951ه����/ 1166 – 
احللة مركزًا علميًا ِمعطاًء َوُلودًا، أنتج الكثير من 
الطاق���ات و القامات العلمّية و األدبّية املُ�تنوعة، 

المقدمة:
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كم���ا أجنبت هذه املدينة كب���ار ُعلماء العراق في 
عقود تاريخية ُمتتالية.

كانت مدينة احللة منُذ تأسيس���ها س���نة   
495ه�، من احلواضر العربية اإلسالمية امُلهّمة؛ 
بس���بب تش���جيع اأُلمراء املزيدّيني للِعلم ورجاله 
واحتضانه���م و تكرميهم, كما كاَن لُهم أثٌر بارز 
في أحداث العراق السياس���ية و احلضارية خالل 
العصر العّباسي، فأسهمت مدينة احللة في إنهاء 

التسّلط السلجوقي على العراق.
واجتذب���ت مدينة احللة أع���دادًا كبيرة   
من الُس���كان على ُمختلف مشاربهم، و اتسمت 
برحاب���ة صدور أهلها و طيبتهم و س���ماحتهم و 
كرمه���م للضيوف، فضاًل ع���ن مناخها اللطيف 
و توس���طها بني ُم���دن العراق امُلهّم���ة )كربالء، 
النجف، بغداد(، و هذه املواصفات جعلتها في 
مصاف امُلدن العربية اإلس���المية الكبيرة امُلهّمة و 
املؤثرة في ُمحيطها احملّلي و اإلقليمي، فأصبحت 
قبلة العالم اإلس���المي لطلبة العل���وم الدينية – 
بوجٍه خاص – ُقرابة أربعة قرون، فقد احتضنت 
أزقتها و مدارس���ها احلوزة العلمية نحو )389( 

كما ذكرنا. سنة – 
و تأسيس���ًا على ما ذكرناه، احتفظت   
مدين���ة احلّلة بأهميتها منذ تأسيس���ها حتى أواخر 
العصر اإليلخاني في العراق، فكانت مركزًا إداريًا 
ُمهّمًا؛ إلش���رافها على منطقة واسعة تضم عددًا 
من امُلدن و الُقرى، و ظّلت هذه املدينة ُمحاِفظة 
على ازدهاره���ا االقتصادي و االجتماعي، كما 
أّنها أصبحت من املراكز الفكرية امُلهمة في العراق 

ُغم مما أحدَثُه الغزو  و العالم اإلسالمي، على الرًّ
املغول���ي من ُفوضى و اضطراب عمَّ أغلب مدن 
الع���راق؛ ألن مدين���ة احللة لم تتع���ّرض للدمار 
و اخلراب بش���كٍل واس���ع، بجهوِد أهلها لتالفي 
آثار ذلك الغزو امُلدّمر، لذلك اس���تقرت أحوالها 
االقتصادي���ة و االجتماعية، مم���ا كان لذلك أثره 
الواضح في ازدهار حياتهم الفكرية و العلمية.

   متّثلت جهود ُعلماء احللة و ُمفكريها في نشِر 
الفكر العلمي املُتنّوع في ش���ّتى حقول العلوم و 
املعرف���ة و توضيحه و تأصيل���ه و ازدهاره، عبر 
حلق���ات ال���درس في مجالس درس���هم، و في 
دور )بي���وت( الُعلماء التي برزت لتكون مدارس 
و معاه���د لتقدمي الدروس للطلب���ة في مختلف 
العل���وم الدينية منها و األدبية و الفكرية و حتى 

العلوم الصرفة.
و هك���ذا َش���ِهَدت مدين���ة احلّلة نهضًة   
علمية رائ���دة و ُمتمّيزة في التأليف و الترجمة، 
و ق���د زخرت مكتبات العالم اإلس���المي بذلك 
اإلنت���اج الغزي���ر لُعلماء احلل���ة و ُمفكريها حّتى 
يومنا هذا. وسوف ُنخّصص بحثنا لدراسة أبرز 
مؤرخ���ي احلل���ة و مؤلفاتهم في مج���اِل الكتابة 
التاريخي���ة، فضاًل عن جهودهم و مؤلفاتهم في 
علمي الرجال و األنس���اب، من القرن السادس 
الهج���ري/ الثاني عش���ر املي���الدي و إلى أواخر 
القرن التاسع الهجري/ اخلامس عشر امليالدي، 
و هو بحث متخصص في حقل التاريخ ورجاله، 
ال���ذي ُيَعد حقاًل علميًا م���ن حقول تراث مدينة 

احلّلة اخلالد.
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1-الشـــيخ الرئيـــس العفيـــف أبو البقـــاء هبة اهلل 
محمـــد بـــن نما بـــن علي بـــن حمـــدون الحلي 
الربعي، (القرن الســـادس الهجري/ الثاني عشـــر 

ين) . الميالديَّ
ع���اش ف���ي النصف الثاني م���ن القرن   
اخلام���س الهج���ري / احل���ادي عش���ر امليالدي 
والنص���ف األول من القرن الس���ادس الهجري/ 
الثاني عش���ر امليالدي، في بيئة علم وأدب وفقه 

ودراية.
ينتم���ي الش���يخ الرئيس هب���ة الله إلى   
عائلة )منا احللية(، التي ينتسب إليها العديد من 
علماء احللة وفضالئها في الرواية والدراية، وقد 
وصف ابن اجلوزي )1( بني َنما ، بقوله:» بني 
من���ا طائفة كبيرة في احللة فيهم العلماء والفقهاء 

واحملدثني، منهم : جنم الدين جعفر« .
ُوِص���ف آل من���ا بأنه���م بي���ت احلليني   
املش���هورين بالفض���ل واألدب والرواية والدراية 
والفق���ه والعلم، منه���م : الش���يخ الرئيس أبو 
البق���اء هبة الله بن منا، مؤلف كتاب : »املناقب 
املزيدي���ة في أخبار امللوك االس���دية« )2(، وقد 
َأكثَر في كتابه من ش���مائل س���يف الدولة صدقة 
بن منصور، مؤس���س مدينة احلل���ة واكبر ملوك 
العرب في القرن اخلامس الهجري/ احلادي عشر 

امليالدي )3(.
ويفه���م م���ن ترجمات علم���اء آل منا   
أن أب���ا البقاء هب���ة الله كان رأس ه���ذه العائلة 
ف���ي الِعلم والفضل واألدب. ُلقب ب�: الش���يخ 
الرئيس والش���يخ العفي���ف واحَلبر )4(، ووصفه 
احل���ر العاملي)5( ب� : الش���يخ أب���ي البقاء هبة 

الل���ه ب���ن منا احللي ، فاض���ل صالح يروي عنه 
ولده جعفر، وجعفر هذا عالِم يروي عنه الشيخ 
كم���ال الدين علي بن احلس���ني بن حماد، كان 
فاضاًل جلياًل، له كتاب : »مقتل اإلمام احلسني 

عليه السالم »أجاد في وضعه.

2- شـــمس الديـــن فخـــار بـــن معـــد بـــن فخار 

الموسوي،(ت: 630هـ/1232م).

من أعالم مدينة احللة املشهورين مبعرفة   
الَنَس���ب ؛ لذل���ك ُوِصَف ب� : الس���يد النّس���ابة 
العاّلمة )6(، من الس���ادة األش���راف املعروفني 

مبعرفة األنساب وتشجيرها )7( .
ذك���ر املول���ى األفندي )8( أن للس���يد   
شمس الدين فخار، كتاب » املقباس في فضائل 
بني العباس« ، وأخذ عنه النس���ب ولده جالل 
الدي���ن عبد احلميد ش���يخ اب���ن الفوطي)9(. له 
كتاب : إميان أبي طالب, امُلس���ّمى: احلجة على 

الذاهب إلى تكفير أبي طالب.

3-القاضي أبو علي الحسن بن محمد بن إسماعيل 

القيلوي ،(ت: 633هـ/1236م).

الكات���ب املؤرخ، من األعيان األكابر،   
كان عارف���ًا بالتواري���خ وأيام الن���اس )10(، إذ 
كان أديبًا أخباريًا )11(، س���افر إلى بالد الشام 
واختص بامللك األش���رف األيوب���ي مظفر الدين 

موسى بن امللك العادل )12(.
أم���ا مؤلفاته فذكر س���بط ابن اجلوزي   
)13(عن ولده أن والده كتب خالل عمره مقدار 
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ألف���ي ُمجلد ما بني صغي���ر وكبير، وفي مجال 
التاريخ حص���رًا َألََّف كتابًا َذيَّ���َل به على تاريخ 
القاضي الس���مناني )14(،امتازت كتابته بُحسن 
العبارة )15(، وذكر سبط ابن اجلوزي )16( ان 

كتابه الذيل أحسن من األصل.

4-الشيخ مهذب الدين أبي طالب محمد بن علي 
اللغوي، المعروف بــــ : ابن الخيمي الحلي، نزيل 

مصر ،(ت: 642هـ/1244م).

ل���ه اهتم���ام ف���ي التاريخ، فق���د َأرََّخ   
الحت���الل دمي���اط من قب���ل اإلفرجن، ق���ال ابن 
خل���كان)17(: « ونقلُت من خط الشـــيخ مهذب الدين 
أبي طالب محمد بن علي اللغوي المعروف بـ : ابن الخيمي 
الحلـــي نزيل مصر، ان العدو نزل قبالة دمياط يوم الثالثاء 
ثاني عشـــر ربيع األول سنة خمس عشـــرة وستمائة، ونزل 
البـــر الشـــرقي يوم الثالثاء ســـادس عشـــر ذي القعدة من 
الســـنة ] 615هـ/1219م[ ، وأخذ الثغر ]دمياط[ يوم الثالثاء 
السادس والعشرين من شعبان سنة ست عشرة وستمائة، 
واستعيدت منهم يوم األربعاء تاسع عشر رجب سنة ثمان 
عشرة وستمائة ، ومدة نزولهم عليها إلى أن انفصلوا عنها 
ثالث ســـنين وثالثة أشهر وسبعة عشـــر يومًا، ومن اإلتفاق 
العجيـــب نزولهم عليها يوم الثالثـــاء وإحاطتهم بها يوم 
الثالثـــاء وُملكهم لها يوم الثالثاء، وقـــد جاء في الخبر: ان 

اهلل تعالى خلق المكروه يوم الثالثاء» .

نس���تنتج من هذا النص أن ابن اخليمي   
كان دقيق���ًا في معلوماته ع���ن غزو اإلفرجن لثغر 
دمي���اط، وبرر تكرار ي���وم الثالثاء ثالث مرات 
ف���ي خبر الغزو بأن الله تعالى خلق املكروه يوم 
الثالث���اء، معب���رًا عن موقفه من ه���ذا املكروه، 
املتمث���ل بالن���زول مقاب���ل دمي���اط ومحاصرتها 
واحتالله���ا يوم الثالثاء، ولعل هذا التبرير مقنع 
إل���ى حٍد ما، اس���تجابة لتس���اؤل أي قارئ عن 
هذا التك���رار ليوم الثالثاء ف���ي النص، كما ان 

معلومات ابن اخليمي اتصف���ت بالدقة التاريخية 
في ذك���ر األرق���ام والتواريخ بتفصي���ل وتدقيق 
تامَّ���ني، مما ي���دل على احل���س التاريخي العالي 
الذي يتميز به، ولكنَّنا- مع األسف- لم نتعرف 
عل���ى عنوان كتابه ال���ذي ألفه في التاريخ؛ ألن 
اب���ن خلكان لم يفصح ع���ن مصدر روايته التي 

نقلها بخط ابن اخليمي.

5- السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس 

،(ت: 644هـ/1246م).

نقي���ب الطالبيني في العراق كان متعدد   
املواهب، وكتبه مليئة باألخبار والتاريخ ، فضاًل 

عن العلوم الدينية التي تخصص بها.
وم���ن مؤلفات���ه في مج���ال التاريخ :   
كت���اب الُط���َرف، وهو ف���ي األخب���ار )18( ، 

وكتاب: اإلصطفاء في تواريخ اخللفاء )19(.
تتلمذ على يد كب���ار العلماء، منهم:   
الش���يخ جنيب الدين محمد بن منا والشيخ سديد 
الدين س���الم بن محفوظ بن عزيزة بن وش���اح 
وجنيب الدين محمد الس���وراوي، وتخرج على 
يده عدد من العلم���اء، أبرزهم: الَعالمة احللي 

وابن أخيه غياث الدين عبد الكرمي)20(.
رح���ل رض���ي الدين إل���ى العديد من   
امل���دن، منها: بغ���داد واحللة واملش���هد الغروي 
وكرب���الء، وكانت جميعها م���ن املراكز العلمية 

املهمة في ذلك الوقت )21(.

6- جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن موسى بن 
جعفر بن طاووس ، (ت:673هـ/1274م).

كان فقي���ه أهل البيت ف���ي زمانه، ذو   
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معرفة واس���عة في الرجال )22(، حقق الرجال 
والرواي���ة حتقيقًا ال مزي���د عليه)23(، وهو أول 
م���ن َنظَر في الرج���ال وتناول موض���وع اجُلرح 

والتعديل )24(.
قال عن���ه تلميُذُه الرجالي احلس���ن بن   
علي بن داود )مؤل���ف كتاب الرجال(، املتوفى 
سنة 740ه�/1339م،:»رباني وعّلمني وأحسَن 
إل���يَّ وأكث���ر فوائ���د ه���ذا الكتاب من إش���اراته 
وحتقيقاته« )25(، ونس���تدل من هذا النص على 
ان اب���ن داود اعتمد في تأليف كتابِِه )الرجال ( 

على أستاذه جمال الدين ابن طاووس.
أم���ا مؤلفاته في الرجال ، فأش���هرها   
كت���اب : ح���ل اإلش���كال ف���ي معرف���ة أحوال 
الرجال، املعروف ب� : التحرير الطاووسي، وقد 
حرره الش���يخ حس���ن بن زين الدين بن علي ، 

املعروف ب� : ابن الشهيد الثاني )26(.
7-نجـــم الديـــن أبو القاســـم جعفر بن الحســـن 

الُهَذلي ،(ت: 676هـ/1277م).

صنف كتاب : الرجال، وهو مختصر   
من فهرس الش���يخ الطوسي )27(، املتوفى سنة 

460ه�/1068م.

8-جـــالل الدين عبـــد الحميد بن فخـــار بن معد 
الموسوي ،(كان حيًا سنة 676هـ/1277م).

من أس���رة اهتم أبناؤها بالَنَسب ، هو   
ووالده وجده، وقد ُوِصَف الس���يد جالل الدين 
���ابة وزين مس���ند النقابة وَنّسابة عصره  ب�: الَنسَّ

.)28(
أخذ بالَنس���َب عن والده الس���يد فخار   

)ت:630ه����/1232م(، وروى عن���ه الَنَس���ب 
الس���يد عب���د الكرمي ب���ن أحمد ب���ن طاووس، 
)ت:693ه����/1294م(، روى عن���ه كت���اب : 
اجملدي ف���ي أنس���اب الطالبيني للس���يد علي بن 
محم���د العمري )29(، كما روى عنه النس���ب 

أيضًا السيد علي بن محمد األعرج )30(.

9-جمـــال الديـــن أحمد بن محمد بـــن مهنا بن 
علي العبيدلي الحلي ،( ت: 682هـ/1283م).

���ابة ، وهو من مشايخ ابن  املؤرخ الَنسَّ  
الفوط���ي و املؤرخ ج���الل الدين بن عبد احلميد 
ب���ن فخ���ار بن معد املوس���وي، اهت���م بالتاريخ 
وأل���ف فيه، ل���ه مؤلفني في التاري���خ ، هما : 
كت���اب وزراء الزوراء )31(، وكتاب : ترجمان 
الزم���ان، الذي قيل عنه:»م���ن التواريخ اجلامعة 
وال يس���اويه في براعة التس���مية إال مرآة الزمان 
لس���بط ابن اجلوزي، فاملرآة والترجمان أبدع ما 
سمي التاريخ بهما، إن لم يكونا أبدعه« )32(.

وقيل كانت له عدة تصانيف، أبرزها:   
وزراء الزوراء والدوحة املطلبية )33(.

ق���ال عن���ه اب���ن عنب���ة )34(:»العالِم   
الَنّس���ابة«، وذكر له تلميُذُه اب���ن الفوطي )35( 
ح أنه���ا: الدوحة  مش���جرًة ف���ي النس���ب، ُنرجِّ
املطلبية. وقيل انه َصنَّف كتابًا في األنس���اب ، 
سّماه : األنساب املشجرة ، الذي يعد من أشهر 

التصانيف )36(.
10-جمـــال الدين أبو يحيـــى زكريا بن محمد بن 

محمود القزويني ،( ت: 682هـ/1283م).

يرجع نسبه إلى أنس بن مالك خادم رسول الله 
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صل���ى الله عليه واله وس���لم، ول���د في قزوين 
س���نة 600 ه�/1203م، وهاجَر مع أهله وهو 
صغير إلى العراق، واس���تقروا في احللة، فنش���أ 

بها وتعلم)37(.
كان عاملًا فاضاًل وفقيهًا ذا َخط َحَس���ن )38(، 
وص���ل إلى بالد الش���ام والتقى م���ع ابن العربي 

الصوفي )39( .
تتلمذ على كمال الدين أبو القاس���م مشرف بن 
املتوج بن املظفر القزويني )40(، والش���يخ ُمعني 
الدين حس���نويه بن أحمد بن حس���نويه أبو علي 

الصوفي )41(.
تولى القزويني قضاء احللة سنة 650ه�/1252م 
وقضاء واس���ط س���نة 652ه����/1254م، وأثناء 
ذل���ك تول���ى التدري���س في املدرس���ة الش���رابية 
بواس���ط، فضاًل ع���ن توليه القضاء، واس���تمر 
على القضاء بعد االحتالل املغولي للعراق س���نة 

656ه�/1258م)42(.
أمَّا مؤلفاته، فهي : عجائب اخمللوقات وغرائب 
املوجودات، في اجلغرافية)43(، وكتاب : الدر 
املنضود في عجائب الوجود )44(، وفي مجال 
التاري���خ له كت���اب : آثار البالد وأخب���ار الُعّباد 

.)45(

11- غياث الدين أبو المظفر عبد الكريم بن أحمد 
بن موسى بن طاووس،(ت: 693هـ/1293م).

َوَصَف���ُه زميُل���ُه ف���ي الدراس���ة اب���ن   
داود)46(، ب����:» الفقي���ه النس���ابة ... أوحد 
زمانِه«، وقال عن���ه تلميذه ابن الفوطي )47(: 

»لم َأَر في مش���ايخي أحفظ منه للِس���يَّْر واآلثار 
َر  واألحاديث واألخبار ... َجمَع وَصنََّف وَشجَّ
وَألََّف«، ويتضح لنا من خالل نص ابن الفوطي 
هذا أن لشيخه غياث الدين مصنفات في الَنَسب.
روى النسب عن الشيخ عبد احلميد بن   
فخار املوس���وي، الذي كت���ب له اإلجازة بقراءة 

كتاب : اجملدي في أنساب الطالبيني )48(.
درس غي���اث الدين عل���ى أبيه وعمه   
رض���ي الدي���ن واحملقق احللي وغيره���م، وعليه 
تتلم���ذ ابن داود والش���يخ عبد احلميد بن أحمد 
بن أبي اجليش والش���يخ كم���ال الدين علي بن 
احلسني بن حماد الليثي وغيرهم، له العديد من 
نف���ات ، منها: الش���مل املنظوم في مصنفي  امُلصَّ

العلوم، و: فرحة الغري )49(.

12- عـــز الدين أبو الفضل يونس بن يحيى النيلي 
الخطيب، (ت: 693هـ/1293م).

كان ش���يخًا عامل���ًا خطيب���ًا، حافظ���ًا   
لأخبار، س���كن بغداد واجتمع به ابن الفوطي 

عند النقيب صفي الدين ابن طباطبا )50(.
13- السيد فخر الدين أبو محمد ترجم بن علي بن 

اَبة،(ق7هـ/13م). المفضل العلوي الحسيني الَنسَّ

ق���ال عنه اب���ن الفوط���ي )51(:»كان   
يحاضر بأنساب أهله ويحفظ أحوالهم واحلكايات 
الت���ي تصدر عنهم من الك���رم واللؤم« ، وذكر 
���َجرًة جامعًة ألنساب قريش، جمعها من  له ُمشَّ
كتاب األنساب للزبير بن َبّكار )52( وغيره من 

الَنّسابة )53(.
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14- غيـــاث الدين عبد الكريـــم بن محمد بن عبد 
ابة ، (ق 7هـ/13م). الحميد الُحسيني الَنسَّ

م���ن بي���ت ُع���ِرف أبن���اؤه باهتمامهم   
بالَنَس���ب واحَلَس���ب واألدب، كان السيد غياث 
الدين ذا مروءة وش���جاعة وحسن أخالق، ُقتَِل 

وهو شاب في أطراف احللة )54(.
15-رضي الدين أبو القاسم علي بن عبد الكريم بن 
أحمد بن طاووس، (كان حيًا سنة 701هـ/1301م).

درس النسب على السيد جالل الدين   
عب���د احلميد بن فخ���ار املوس���وي )55(، وقد 
ذكرنا أنه اهتم بجمع األنس���اب وطلب املساعدة 
م���ن الس���يد فخر الدي���ن علي بن محمد س���نة 

701ه�/1301م )56(.

16- فخـــر الدين أبو الحســـن علـــي بن محمد بن 
أحمد بـــن علي الُحَســـيني األعرج الَنّســـابة ، (ت: 

702هـ/1302م).

ه���و وال���د الس���يد مج���د الدي���ن أبو   
الفوارس محمد ، وحفيد الس���يدين عميد الدين 
عب���د املطل���ب وأخيه ضياء الدي���ن، ابني أخت 
الَعاّلم���ة احللي، أما جدهما الس���يد فخر الدين 
���ابة )57(،  فقد ُوصف ب� : اإلمام الَعاّلمة الَنسَّ
الش���اعر األديب )58(، وقال عنه ابن الفوطي 
)59(:»من مشايخنا السادات الذين أخذنا عنهم 
األنس���اب وكان فاضاًل أديبًا نس���ابة قد َش���جرَّ 

وكتَب بخطه« .
قرأ النس���ب على الس���يد جالل الدين   
عبد احلميد بن فخار بن معد املوس���وي )60(، 
وكان من أبرز أقرانه في علم الَنَس���ب في بداية 
الق���رن الثامن الهجري/ الرابع عش���ر امليالدي، 

يتض���ح ذلك م���ن خالل ما ذكره اب���ن الفوطي 
)61( ، م���ن أن الس���يد رض���ي الدين علي بن 
عبد الكرمي بن طاووس النسابة، ملا اهتم بجمع 
األنساب استدعاه إليه، ولكنَّ وفاَتُه حالت دون 

اإلفادة من علمه.
ومن مؤلفاته في مجال الَنَسب، كتاب   
: جوه���رة الِقالدة في َنَس���ب بني َقّت���ادة، َأّلفُه 
لأمير عز الدين بن محمد احلس���يني )62( سنة 

699ه�/1299م )63(.

17- الســـيد فخـــر الديـــن أبو الُمظفـــر محمد بن 
األشـــرف علي بن محمد العلوي، األديب الَنّســـابة 

،(كان حيًا سنة 707هـ/1307م).

م���ن الس���ادة األفاضل الذي���ن اهتموا   
بعلم الَنَس���ب وأولوه عناية، من خالل ما ذكره 
ابن الفوط���ي )64(، الذي التق���ى به في تبريز 
س���نة 707ه�/1307م، وممن قرأ عليه : السيد 
ت���اج الدين محمد بن القاس���م ب���ن معية )ت: 

776ه�/1374م( )65(.

18- صفـــي الدين محمـــد بن علي بـــن طباطبا ، 
المعروف بـ : ابن الطقطقي، (ت: 709هـ/1309م).

نقيب الطالبيني في العراق، كان مفكرًا   
ذا فكر ُحر ومؤرخ سديد الرأي.

أم���ا مؤلفات���ه التاريخية، فأش���هرها :   
التاريخ الفخ���ري )66( الذي ألفه لفخر الدولة 
أبي محمد عيس���ى بن هبة الله النصراني حاكم 
املوص���ل أي���ام الدولة املغولية، وكت���اب : منية 
الفضالء في تاريخ ال���وزراء، كذلك ألف كتابًا 
ف���ي التاريخ لعز الدين عب���د العزيز بن إبراهيم 
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بن محمد الكوفي حاكم شيراز، ولم يذكر ابن 
الفوطي )67( اس���م الكتاب ال���ذي أّلفُه خلزانة 
السيد عز الدين )68( ومما مييز مؤلفاته التاريخية 
ان���ه ال يكتفي بنقل الرواي���ة التاريخية فقط، بل 

يتناولها بالنقد والتحليل )69(.

19- جمال الدين أبو منصور الحســـن بن ســـديد 
الدين يوسف الَعاّلمة الحلي ،( ت: 726هـ/1325م).

َعاّلمة العلماء َوَفّهامة الفضالء، جليل   
القدر عظيم الش���أن ، املوصوف ب�: غاية الِعلم 
ونهاي���ة الفهم، كان جامعًا ألنواع العلوم مصنفًا 
في أقس���امها ، امن���از بكثرة تصانيفه)70( ، قرأ 
علوم العربية على الش���يخ حسن بن إياز )71( 

النحوي )72(.
له في مجال الرجال، كتاب : كشف   
املق���ال ف���ي معرف���ة الرج���ال )73(، وكتاب : 
خالص���ة األقوال في معرفة الرجال، وهو كتاب 
مطب���وع، وكتاب: إيضاح االش���تباه في أحوال 

الرواة )74(.
20- الشيخ تقي الدين أبو محمد الحسن بن علي 

بن داُود الحلي ،(ت: 740هـ/1339م).

م���ن العلماء األف���ذاذ اجلامع���ني لعدة   
عل���وم، فق���د ُوِصَف ب� : الفقي���ه اجملتهد، تاج 
ث���ني والفقه���اء )75(، كان نابغة في الفقه  امُلحدَّ
وغيره من العل���وم الدينية واألدبية )76(، أخذ 
الفق���ه عن احملق���ق احللي ويحيى ب���ن أحمد بن 
س���عيد واخلواجة نصير الدين الطوسي ، والسيد 
عبد الكرمي بن أحمد بن طاووس والشيخ يوسف 
بن علي بن املطهر احللي، والش���يخ مفيد الدين 

محم���د بن علي بن ُجهيم، وروى عنه الس���يد 
ت���اج الدين محمد بن القاس���م بن ُمعية ،)ت: 
776ه�/1374م( والش���يخ عل���ي بن أحمد بن 

َطّراد املطارآبادي)77(.
واحلس���ن ب���ن عل���ي ب���ن داود احللي   
الرجال���ي الش���هير، مؤلف كت���اب : الرجال، 
الكت���اب املُتداَول عند احملقق���ني وطالب العلم، 
وقيل عن هذا الكتاب : » س���لك فيه مس���لكًا 
لم يس���لكه فيه أحد من األصح���اب ... َرّتبُه 
على احلروف األول فاألول في األسماء وأسماء 
اآلب���اء واألج���داد ... وجمع م���ا وصل إليه 
م���ن كتب الرجال مع ُحس���ن الترتي���ب وزيادة 

التهذيب«)78(.
َوُوصف احلسن بن داود، بأنه : ملك   
العلماء واألدباء في عصره، ملك النظم والنثر، 
امناَز بكثرة نظمِه لأراجيز الش���عرية في مختلف 
الفن���ون )79(، مما ي���دل على ق���وة َمَلَكته في 
النظم . ولعل السبب في تلقيبه ب� : الرجالي، 
يعود إلى شهرة كتابه )الرجال( أكثر من تصانيفه 

األخرى.
21- الســـيد َعلـــم الدين المرتضى علـــي بن عبد 
الحميد بن فخار الموسوي ،( ت: 760هـ/1359م).

من أس���رة اهتمت بالَنَس���ب كثيرًا، إذ   
���ابة معروف  كان وال���ده الس���يد عبد احلميد َنسَّ
وكذلك جده السيد فخار بن معد، أشهر من أن 

ُيذكر في ِعلم الَنَسب.
أمَّا الس���يد َعَلم الدي���ن فقد كان عاملًا   
���ابة )80(، روى النسب  فاضاًل جليل القدر َنسَّ
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عن والده وعن جده بالتسلس���ل )81(، وروى 
عنه النس���ب السيد تاج الدين محمد بن القاسم 

بن ُمَعية )82(.
وم���ن مؤلفات الس���يد َعَل���م الدين،   
كتاب: األنوار املضيئة في أحوال املهدي)83(.

22- تاج الدين محمد بن القاسم بن الحسين بن 
ُمعية ،( ت: 776هـ/1374م).

واح���د من علم���اء عص���ره البارزين،   
ش���اعر وأديب متعدد الفنون، َجمَع بني فضيلتي 
الِعلم واألدب )84( ، ذكر تلميُذُه ابن عنبة أنه 
قرأ عليه الِشعر من ضمن ما قرأه عليه في داره 

باحللة )85(.
ُوِصَف بأنه : أعجوبة الزمان في جميع الفضائل 
)86(، َصنََّف في علم الرجال كتابًا ، س���ّماه: 
كتاب معرفة الرجال، يقع في مجلدين ضخمني 

على ما قاله تلميُذُه ابن عنبة )87(.
ابة جليل القدر )88(، انتهى إليه  عالم فاضل َنسَّ
علم الَنس���ب في زمانه، وكانت له اليد الطولى 
في ه���ذا العلم، من خالل اإلس���نادات العالية 
والسماعات الش���ريفة، وقد أجمع َنّسابة العراق 

على التلمذة على يديه واألخذ منه )89(.
ق���رأ علم الَنَس���ب عل���ى الس���يد َعَل���م الدين 
املرتضى عل���ي بن عبد احلميد بن فخار، )ت: 
760ه�/1359م( ، وقرأ عليه الَنَس���ب الس���يد 
جمال الدين أحمد بن علي احلس���يني، املعروف 
ب����: ابن عنبة مؤلف كت���اب : عمدة الطالب، 
والَزَمُه في داره أكثر من اثني عش���رة سنة، بعد 
أن صاهَرُه على ابنته، وقرأ عليه الَنَس���ب وغيره 

من العلوم)90(.

ومن تصانيفه التي ذكرها ابن عنبة )91( في علم 
الَنَسب، كتاب: نهاية الطالب في َنَسب آل أبي 
طالب، ويتكون من اثني عش���ر ُمجلدًا، وكتاب 
: الثم���رة الظاهرة من الش���جرة الطاهرة، تناول 
���جر، وكتاب:  فيه أنس���اب الطالبيني، وهو ُمشَّ
الُفلك املش���حون في أنس���اب القبائل والبطون، 
وكتاب : أخبار األمم، وكتاب : س���بك الذهب 
في ش���بك النس���ب، وكتاب: اجل���ذوة الزينية، 
وكت���اب: تبدي���ل األعقاب، وكتاب: كش���ف 

االلتباس في نسب بني العباس.
23- علـــي عبد الكريم النيلـــي النجفي ،( كان حيًا 

سنة 801هـ/1398م).

ق���ال عن���ه الشبس���تري )92( : » عالم فاضل 
���ابة عارف بالرجال أديب  ... جليل القدر َنسَّ
ش���اعر مؤلف« ، له كتاب ف���ي التراجم وعلم 
الرجال )93(، وله كتاب : س���رور أهل اإلميان 
ف���ي عالئم ظهور صاح���ب الزمان ) 94(، وله 
ُمَصنَّ���ف آخر في اجملال نفس���ه، عنوانه : كتاب 
الغيبة ) 95(، ورمبا يتحد مع الكتاب الس���ابق، 
ول���ه: الدر النضي���د في تعازي اإلمام الش���هيد 

.)96(

24- الحسن بن سليمان بن خالد الحلي، (كان حيًا 
سنة 802هـ/1399م).

من علم���اء احللة ومفكريه���ا، له باُع   
ومشاركة في أكثر العلوم، من مؤلفاته في علم 
التاري���خ، كت���اب بعنوان : » أح���وال احملَتِضر« 
تناول في���ه احتضار النب���ي، وكيف تكون حال 

جى على فراش املوت )97(. احملتِضر امًلسَّ
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25- رجـــب البرســـّي الحلـــّي ،( كان حيـــًا ســـنة 
813هـ/1410م).

كان ماه���رًا في أكثر العلوم )98(، له   
مؤلف���ات في تاريخ النب���ي ، واألئمة املعصومني 
)عليه���م الس���الم(، منها : مول���د النبي وعلي 
وفاطمة وفضائلهم )99(، وله كتاب : )فضائل 
أمي���ر املؤمن���ني ( )100(، وه���و غي���ر كت���اب 
امَلش���ارق، وله: أس���رار النب���ي وفاطمة واألئمة 

)عليهم السالم( )101(.

26-الحسن بن راشد الحلي،(ت: 830هـ/1426م).

يعد م���ن أكث���ر الش���خصيات العلمية   
اهتمام���ًا في علم التاريخ ؛ ألن إنتاجه في هذا 
اجملال س���بق غي���ره من مفكري احلل���ة، وكانت 
صنعت���ه املتميزة في مج���ال التاريخ كتابَة تاريِخِه 
بالش���عر غالب���ًا ، َوُوصف بأن���ه: » مؤرخ فقيه 

... شاعر«  )102(.
ل���ه في التاريخ كت���اب : أرجوزة في   
تاري���خ امللوك واخللف���اء )103(، ول���ه أيضًا: 

أرجوزة في تاريخ القاهرة )104(.

27- الحســـن بن محمد بن علي المهلبي الحلبي 
الحلي ،( كان حيًا سنة 840هـ/1436م).

ل���ه في التاريخ كت���اب نقل فيه وجهة   
نظر الش���يعة اإلمامية، عنوان���ه: » أضواء الدرر 
الغوال���ي إليضاح غصب فدك والعوالي« ، عده 
اجمللس���ي )105( م���ن الكت���ب امُلعتب���رة التي مت 
االعتم���اد عليها في تأليف كتابه: بحار األنوار، 
ال���ذي وثق وضم م���ادة تاريخي���ة موثوق بها، 

مدعمة باألحاديث والرواية املتواترة لدى املذهب 
اإلمامي .

28- أحمد بـــن محمد بن فهد األســـدي الحلي،( 
ت:841هـ/1437م).

ُوِص���َف بأنَّ���ه خالصة فض���الء الزمان   
املُبّرز على أقران���ه )106(، له في علم التاريخ 
نف عنوانه : )تاريخ األئمة( )107( ، وله  ُمصَّ
أيض���ًا كتاب : )التواريخ الش���رعية عن املهدية( 
)108(، وه���و – كم���ا يبدو م���ن عنوانه- رمبا 
يكون ذكرًا لتواريخ وفيات ومواليد األئمة)عليهم 

السالم(.
29- مفلح بن الحسن الصيمري،

( ت: 880هـ/1475م).

له كتاب في التاريخ ، عنوانه : » عقد   
اجُلمان في حوادث الزمان«، توجد منه نس���خة 
مخطوطة في مكتبة آية الله املرعش���ي مبدينة قم 
املقدس���ة، وهو مختصر لكتاب : »مرآة اجلنان« 
لليافعي اليمني املتوفى س���نة 768ه�/1366م، 
ويتك���ون م���ن )156( ورق���ة، برق���م: 8579 

. )109(
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هوامش البحث وتعليقاته:
)1( املنتظم، 229/9.

)2( حتقيق: د. صالح موس���ى درادكة ود. محمد عبد القادر خريس���ات ، الناش���ر: مكتبة الرس���الة 

احلديثة، ج1-2 ، طبع دار الصادق ، )احللة، د.ت(.

راجع عن حياة أبي البقاء األسدي ومنهجه: املصدر نفسه 9-17، وعن شيوخه وتالميذه : ص25-

27)مقدمة احملققني(.

)3( علي اخلاقاني. شعراء احللة أو البابليات 666/2.

)4( اخلوانساري. روضات اجلنات 180/2.

)5( أمل اآلمل ص343-344 ، األمني ،أعيان الشيعة، 88-87/14.

)6( املصدر نفسه 214/2 ، األفندي . رياض العلماء 319/4.

)7( ابن الفوطي. مجمع اآلداب مج262/2.

)8( رياض العلماء .321/4.

)9( املصدر نفسه. 82/3، 123/4.

)10( سبط ابن اجلوزي. مرآة الزمان ج8، ق696/2 ، ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة 293/6.

)11( الذهبي. العبر في خبر من غبر 133/5.

)12( ابن الفوطي. مجمع اآلداب مج145/1.

)13( مرآة الزمان. ج8، ق696/2.

)14( محمد بن أحمد بن محمد أبو جعفر السمناني )363-444ه�( ، سكن بغداد َوحدَّث بها عن 

الُس���َكري والدارقطن���ي واب���ن حبابة، كان حنفي املذهب ويعتقد في األصول مذهب األش���عري، ُقلد 

احلس���بة واملواريث في الرصافة ببغداد س���نة 412ه�، وقلد قضاء الرصافة سنة 415ه�، ثم قلد قضاء 

املوص���ل إل���ى أن توفي بها وهو قاضيها ، كان عاملًا فاضاًل وكانت داره مجمع العلماء، له كتاب في 
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التاري���خ، بعنوان: )االس���تظهار في معرفة الدول واألخبار( . اب���ن اجلوزي . املنتظم 2/8، 156، 

ابن األثير. الكامل في التاريخ147/8، 311، ابن كثير . البداية والنهاية11/12، 64. القرش���ي. 

اجلواهر املضية في طبقات احلنفية 375/1.

)15( ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة  293/6.

)16( مرآة الزمان ج8، ق696/2.

)17( وفيات األعيان. 329/3.

)18( الدجيلي . أعالم العرب 88/2.

)19( القمي، الشيخ عباس بن محمد . فوائد الرضوية331/1.

)20( البحران���ي . لؤل���ؤة البحري���ن ص238، 240-241، اخلوانس���اري . روضات اجلنات مج3/ 

382، الطهراني . مصفى املقال ص301-302 ، كركوش. تاريخ احللة ق26-25/2.

)21( اجمللسي. بحار األنوار 46/104 ، اخلوانساري . روضات اجلنات مج3/ 385، كمال الدين. 

فقهاء احللة 142/1-143 ، الدجيلي . أعالم العرب. 87/2.

)32( ابن داُود. الرجال ص46.

)24( احلر العاملي. أمل اآلمل 230/2.

)25( األمني . أعيان الشيعة 278/10، الدجيلي . أعالم العرب 93/2.

)26( الرجال ص 46.

)26( األفن���دي. ري���اض العلم���اء 74/1، األمني. أعي���ان الش���يعة 281/10، الطهراني . الذريعة 

385/3 ، الصدر . تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ص270.

)27( الطهراني. مصفى املقال ص104.

)28( األفندي . رياض العلماء 80/3.

)29( جنم الدين أبو احلس���ن علي بن محمد العلوي املعروف ب� : ابن الصوفي، له كتاب الرس���ائل 

وكتاب العيون الش���افي واجملدي: ابن ش���هر أش���وب . معالم العلماء ص103 ، احلر العاملي . أمل 
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اآلمل  201/2.

)30( االفندي. رياض العلماء 82/3، 123/4.

)31( ابن عنبة . عمدة الطالب ص329.

)32( ابن الفوطي. مجمع اآلداب مج148/1.

)33( املصدر نفسه. ج4، ق924/2، ابن عنبة . عمدة الطالب ص329 ، الشبيبي . مؤرخ العراق 

196/2 ، الطهراني . الذريعة 47/10.

)34( عمدة الطالب. ص329.

)35( مجمع اآلداب. مج148/1.

)36( املصدر نفسه. ج4، ق1/ 102-103 ، 141 ، ابن زهرة . غاية االختصار ص147 ، ابن 

عنبة . عمدة الطالب ص329 ، الطهراني . الذريعة 47/10، األمني. أعيان الشيعة 156/3.

)37( كمال الدين . فقهاء الفيحاء ص123 ، الدجيلي. أعالم العرب 103/2.

)38( مجهول املؤلف . احلوادث اجلامعة ص469 ، الدجيلي . أعالم العرب 103/2.

)39( الدجيلي. أعالم العرب 103/2.

)40( ابن الفوطي. مجمع اآلداب مج261/4.

)41( املصدر نفسه مج5/ 372.

)42( مجهول املؤلف. احلوادث اجلامعة ص469.

)43( حاجي خليفة . كشف الظنون 9/1، البغدادي . هدية العارفني 373/1.

)44( الدجيلي. أعالم العرب 104/2.

)45( الكتاب مطبوع ، دار صادر ،)بيروت، 1960م(.

)46( الرجال ص227.

)47( مجمع اآلداب مج442/1.

)48( األفندي. رياض العلماء 82/3، 123/4.
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)49( اب���ن ط���اووس . فرحة الغري ص23-24 ، اخلوانس���اري. روضات اجلن���ات مج356/3 ، 

البغدادي. هدية العارفني مج610/1، القمي. سفينة البحار مج38/6.

)50( ابن الفوطي. مجمع اآلداب ج4 ق1 /393.

)51( املصدر نفسه مج579/2.

ام، ولد في املدينة املنورة في  )52( الزبير بن بكار بن عبدالله بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن الَعوَّ

ابة ، عارفًا بأخبار األولني وسائر املاضني،  حدود سنة 172ه�، كان أحد الرواة الثقات ، أخباري َنسَّ

كان َعاّلمة قريش في وقته في احلديث والفقه واألدب والشعر واخلبر والَنَسب، وكان الباب األخير ) 

الَنَسب( هو الغالب عليه، زاَر بغداد عدة مرات، آِخرها سنة 253 ه�، ولي قضاء مكة املكرمة حتى 

وفاته س���نة 256ه�، وأش���هر مؤلفاته : َنَسب قريش واملوفقيات في األخبار، وهما كتابان منشوران . 

راجع : ابن الندمي. الفهرست ص218 ، اخلطيب البغدادي. تاريخ بغداد 467/2 ، ابن فرحون. 

الديباج امُلذَّهب 119/1 ، السخاوي . التحفة اللطيفة 351/1.

)53( ابن الفوطي. مجمع اآلداب مج579/2.

)54( املصدر نفسه مج443/2.

)55( األفندي. رياض العلماء 82/3.

)56( ابن الفوطي. مجمع اآلداب مج86/3.

)57( الشهيد األول . األربعون حديثًا ص17، 32.

)58( ابن عنبة . عمدة الطالب ص333-332.

)59( مجمع اآلداب مج86/3.

)60( األفندي. رياض العلماء 82/3.

)61( مجمع اآلداب مج86/3.

)62( عز الدين أبو احلارث زيد بن جنم الدين أبي منا محمد بن أبي سعد العلوي احلسيني املكي، كان 

َحِس���ن األخالق َحِسن املعاشرة، قصد الس���لطان املغولي محمود غازان في السلطانية، فأكرمه بضيعة 
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سنية في احللة . ابن الفوطي . مجمع اآلداب مج1/ 186.

)63( ابن الفوطي. مجمع اآلداب مج186/1.

)64( املصدر نفسه مج157/3.

)65( احلر العاملي . أمل اآلمل 289/2 ، األفندي. رياض العلماء 144/5.

)66( الكتاب مطبوع عدة طبعات، بعنوان : الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ، منها: 

طبعة بيروت، 1400ه�/1980م.

)67( مجمع اآلداب . مج115/1، 225-226 . راجع أيضًا : الدجيلي. أعالم العرب 118/2.

)68( من مؤلفاته ، كتاب : األصيلي في أنساب الطالبيني ، حتقيق: مهدي الرجائي، الطبعة األولى، 

مكتبة آية الله املرعشي، )قم، 1418ه�(.

)69( اليعقوبي. البابليات 209/3.

)70( اب���ن داُود. الرج���ال ص119 ، احلر العاملي. أمل اآلم���ل 81/2، األفندي. رياض العلماء 

358/1-359، كمال الدين. فقهاء الفيحاء ص 205 فما بعد.

)71( الش���يخ حس���ن بن أياز النحوي، كان أوحد زمانه في النحو والتصريف، دمث األخالق ، من 

تصانيفه : قواعد املطارقة، اإلس���عاف في اخِلالف ، تولى مش���يخة النحو في املدرس���ة املستنصرية ، 

توفي ببغداد يوم 13 ذي احلجة سنة 681ه�. السيوطي . بغية الوعاة ص232.

)72( اجمللسي . بحار األنوار 65/104.

)73( خالص���ة األقوال ص22، 45، احل���ر العاملي . أمل اآلمل 85/2، األفندي. رياض العلماء 

.373/1

)74( العالمة احللي. إيضاح االشتباه ، حتقيق: الشيخ محمد احلسون، مؤسسة النشر اإلسالمي، )قم، 

1411ه����(. راجع عنه : البغدادي. إيض���اح املكنون 153/1 ، 433، هدية العارفني مج284/1، 

الطهراني . مصفى املقال ص131-132، كحالة. معجم املؤلفني 303/3.

)75( الكركي. رس���ائل الكركي 46/3، التفرش���ي. نقد الرجال 43/2، احلر العاملي. أمل اآلمل 
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17/2، اجمللس���ي. بحار األنوار 22/1، األفندي. رياض العلماء 22/1، اخلوانس���اري . روضات 

اجلنات 287/2 ، األميني . الغدير 6/6، القمي. الكنى واأللقاب 282/1.

)76( كمال الدين. فقهاء الفيحاء ص229-226.

)77( الش���هيد األول. األربعون حديثًا ص77، التفرش���ي. نقد الرجال 43/2، احلر العاملي. أمل 

اآلم���ل 72/2، اجمللس���ي. بحار األنوار 53/105، األمين���ي . الغدير 6/6، اخلوئي. معجم رجال 

احلديث 6/ 34، السبحاني . كليات في علم الرجال ص114.

)78( احل���ر العامل���ي . أمل اآلمل 71/2 ، األفندي. رياض العلم���اء 255/1، البحراني . لؤلؤة 

البحرين ص268.

)79( املصدر نفسه 73/2، األفندي. رياض العلماء 256/1.

)80( الشهيد األول . األربعون حديثا ص27، احلر العاملي. أمل اآلمل 190/2، االفندي. رياض 

العلماء 90/4.

)81( احلر العاملي. أمل اآلمل 191/2، األفندي . رياض العلماء91/4.

)82( املص���در نفس���ه 289/2، األفن���دي . رياض العلم���اء  144/5, البغ���دادي . هدية العارفني 

.166/2

)83( البحران���ي. لؤلؤة البحرين ص185، الطهران���ي. الذريعة 313/26، الدجيلي. أعالم العرب 

.202-201/2

)84( احلر العاملي. أمل اآلمل 294/2، األفندي . رياض العلماء 152/5, كحالة . معجم املؤلفني 

.138/11

)85( عمدة الطالب ص169.

)86( احلر العاملي. أمل اآلمل 294/2.

)87( عمدة الطالب ص169.

)88( املصدر نفسه ص171-169.
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)89( احلر العاملي. أمل اآلمل 191/2.

)90( عمدة الطالب ص169.

)91( املصدر نفسه ص170.

)92( موسوعة مشاهير شعراء الشيعة 199/3.

)93( االفندي. رياض العلماء 131/4.

)94( الطهران���ي . الذريع���ة 173/12-174 ، 77/16، البغدادي. إيضاح املكنون 13/2 ، هدية 

العارفني 726/1 ، كحالة . معجم املؤلفني 129/7.

)95( األفندي. رياض العلماء 125/4.

)96(البغ���دادي . إيضاح املكنون453/1 ، هدي���ة العارفني 726/1، الطهراني . الذريعة 443/2، 

166/3، 80/8،النوري. خامتة املستدرك. 214/3 , الزركلي . األعالم 302/4.

)97( الطهراني. الذريعة 416/1 ، 322/6، 190/13، 143/20، 321/22، األميني . معجم 

املطبوعات النجفية 306/1, كحالة . معجم املؤلفني 228/3.

)98( اللجنة العلمية. معجم طبقات املتكلمني 202/3.

)99( األفندي. رياض العلماء 308/2.

)100( األميني . الغدير 55/7.

)101( األفندي . رياض العلماء 307/2.

)102( كحالة . معجم املؤلفني 224/3.

)103( االفندي . رياض العلماء 185/1.
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of the Holy Najaf School. Therefore, a scientific interaction 
between the Holy Najaf School and Al-Hilla School was very 
energetic in the seventh and eighth centuries A H. 
The geographical site of Al-Hillah made easier the contact 
with other cultural centers in Iraq, like Baghdad, Kufa, Najaf, 
Karbala and Basra. Its scientific movement reached its highest 
point in the seventh century A H. «This movement expanded and 
ramified and the number of its distinguished personalities had 
increased compared to its status in the sixth century. Many 
scholars became outstanding and famous in various scientific 
specializations, which led to the flourishing and development 
of the city: it became a distinguished intellectual centre» .
During that century,  many scientists emerged in Al-Hilla. 
One of the most distinguished was the scholar we are writing 
about: Najmuddin Jaafar bin Al-Hassan bin Yahya bin Sa'eed 
Al-Muhaqqiq al-Halli(died 676 A H). In his time, the scientific 
movement had reached  a great extent until Al-Hilla became 
one of the Islamic scientific centres.                                             
His effect was intelligible in those who came after him, to the 
extent that «all who came after him made use of his words» .
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ُق الحلّي(ت676هـ) المحقِّ
ِة ِة والفقهيَّ وأثُرُه في ازدهاِر الحركِة العلميَّ

د. عبد العظيم الجوذري

Al-Muhaqqiq Al-Hilli(died 676 A H) And his 
Effect??? in Flourishing  the Scientific and 

Juristic Movement
by

Doctor Abdul-Adheem Al-Jawthari

Abstract
    Praise be to Allah and peace and blessings be upon His 
most righteous of all Prophets  and Messengers and his refined 
and good family. 
A scientific(scholarly) and intellectual renaissance has 
occured in Al-Hilla since its establishment at the hands of 
Prince Seifuddawlah Sadaqa bin Mansour bin Dubais bin Ali bin 
Mazyad Al-Asadi in 495 AH.                                           
He erected Al-Hilla  on the right riverbank of the Euphrates in 
a place known as Al-Jam'ain. Ever since, it has become a centre of 
Imami thought in its various aspects .                                                                                                                
 Al-Hilla flourished in its scientific assemblies(majalis), which 
embraced scholars, orators, commentators, philosophers, 
literary men and poets. Many men of science proceeded straight 
away towards it from far and near countries. It should be pointed 
out that the scientific status of Al-Hilla during the the sixth, 
seventh and eighth centuries A H coincided with the status 
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احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله الطيبني الطاهرين .
ظهرت في احللة نهضة علمية وفكرية منذ متصيرها على يد األمير س���يف الدولة صدقة بن   

منصور بن دبيس بن علي بن مزيد األسدي سنة 495 ه� .
إذ اقامه���ا)أي : احلل���ة( على الضفة اليمنى من نهر الفرات ف���ي موضع يعرف باجلامعني ،   

فأصبحت منذ ذلك احلني مركزًا للفكر اإلمامي مبختلف جوانبه .
وازدهرت احللة مبجالس���ها العلمية التي تضم الفقهاء واحملدثني واملفس���رين واحلكماء واألدباء   

والشعراء ، فقصدها كثير من رجال العلم من أقصى البالد وأدناها .
والبد من اإلشارة الى املكانة العلمية للحلة في القرون الثالثة السادس والسابع والثامن من   
الهجرة، التي تزامنت مع مدرس���ة النجف األش���رف . لهذا كان التالقح العلمي بني مدرستي النجف 

واحللة كبيرًا في القرنني السابع والثامن الهجريني .)1(  
وقد سهل موقع احللة اجلغرافي االتصال مبراكز الثقافة األخرى في العراق ، كبغداد والكوفة   
والنجف األشرف وكربالء والبصرة ، حتى بلغت حركتها العلمية ذروتها في القرن السابع الهجري، 
» فتوس���عت وتش���عبت وازداد عدد أعالمها عما كان عليه في القرن السادس ، وبرزوا واشتهروا في 

اختصاصات علمية متعددة مما أدى إلى ازدهارها ورقيها؛ إذ غدت مركزًا فكريًا متميزًا«.)2(
فب���رز ف���ي احللة علماء كثيرون في ذلك الق���رن كان أبرزهم املترجم له جنم الدين جعفر بن   
احلس���ن بن يحيى بن س���عيد احملقق احللي املتوفى س���نة )676ه�( وكانت احلركة العلمية في عصره قد 

بلغت شأوًا عظيمًا حتى صارت احللة من املراكز العلمية اإلسالمية .)3(
فقد كان أثره واضحًا فيمن جاء بعده حتى »أصبح من  تأخر عنه مستفيدًا من كلماته« )4(.

المقدمة
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متتلك احللة تاريخًا حضاريًا واس���عًا ،   
وهي من املراكز الثقافية العربية اإلسالمية املهمة 
ف���ي العراق؛ إذ قدمت خدم���ات جليلة للعروبة 
واإلسالم في ما أجنبته من عقول نيرة مبتكرة في 

مختلف العلوم والفنون واآلداب .
قال اب���ن الفقيه :»إن أّول مدينة بنيت   
في العالم هي حّران والثانية بابل وينس���ب إليها 
برج بابل النمرود ، ويسمى اجملدل ، وقيل: إن 
الل���ه فّرق أبن���اء نوح في االرض من بابل وفيها 

تبلبلت األلسن« .)5( 
وكان���ت الدولة البابلي���ة األولى ، قد   
حل���ت محل س���ومر وأكد ، وبلغ���ت عصرها 
الذهب���ي مع حمورابي املش���رع الكبير )1792-

1750( قب���ل امليالد ، فبس���طت س���يادتها على 
س���ائر بالد ما ب���ني النهري���ن ، وازدهرت فيها 

العلوم الفلكية والرياضيات واآلداب .
وقد وص���ف كثير م���ن املؤرخني هذه   
البالد بأنها أعظم مدينة في الدنيا ، وقد ش���طر 
نه���ر الفرات بابل إلى ش���طرين ، وش���يد على 
ش���اطئيه حصًنا يعوق تقدم العدو ، وله أبواب 
م���ن النح���اس األصفر ، مير خالله���ا ماء النهر 
إلى األس���فل ، وخالصة القول: إن مدينة بابل 

كانت تعد من أعظم مدن الدنيا وأغناها ، وهي 
من عجائب الدنيا السبع ، وفيها احلدائق املعلقة 

)6(.
وق���د زارها ابن جبير س���نة )580ه�(   
فق���ال: » ثم جئنا يوم االح���د الى مدينة احللة 
حرس���ها الله تعالى ، وهي مدين���ة كبيرة عتيقة 
الوضع مستطيلة ، لم يبق من سورها إال جزء من 
جدار تراب مستدير ، وهي على شط الفرات ، 
يتصل من جانبها الشرقي وميتد بطولها ، ولهذه 
املدينة أسواق جامعة للمرافق املدنية والصناعات 
الضرورية ، وه���ي قوية العمارة كثيرة اخللق ، 
متصلة حدائق النخيل داخاًل وخارجًا ، فديارها 
ب���ني حدائ���ق النخيل ، والطريق م���ن احللة الى 
بغداد أحس���ن طريق وأجملها ، وللعني في هذا 
الطريق مسرح انشراح للنفس واألمن فيها متصل 

بحمد الله«.)7( 
وق���د زار اب���ن بطوط���ة احلل���ة س���نة   
)727ه�( فق���ال : » نزلت مدينة احللة ، وهي 
مدينة كبيرة مس���تطيلة مع الفرات ، ولها جس���ر 
عظيم معق���ود على مراكب متصلة ومنتظمة بني 
الشطني ، وأهل هذه املدينة إمامية اثنا عشرية ، 
وه���م طائفتان أحدهما تعرف باألكراد واألخرى 

 الحلة مدينة المحقق الحلي: 
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تعرف باجلامعني«.)8( 
وه���ذا يدل على بقاء احللة على حالها   
وأهميتها فزارها الس���ائحون للنزه���ة الطويلة ، 
وزي���ادًة عل���ى كون احلل���ة مدينة عراقي���ة كبيرة 
مهم���ة، فقد كانت مدينة علمي���ة وأدبية ظهرت 
فيها النهضة الفكرية منذ تأسيس���ها ، وقد اهتم 
س���و احلل���ة في هذه  به���ا األمراء املزيديون مؤسِّ
الناحية واستمروا في تشجيعهم العلم والعلماء، 
إذ إن س���يف الدول���ة صدقة ب���ن مزيد كانت له 

مكتبة عظيمة تضم اآلف الكتب . )9( 
وأصبح���ت احللة ف���ي القرن الس���ابع   
الهج���ري تضم كبار علم���اء اإلمامية وفضالئهم 
وأدبائه���م وصارت مركزًا من مراكز الدراس���ات 
العقلية ، متي���زت مبباحثها الكالمية والفلس���فية 

والسيَّما في العهد اإليلخاني .
وقد اس���تقطبت مدرس���ة احللة علماء   
املراكز احمليطة بها وفي مقدمتها منطقة )س���وراء( 
وق���د حدده���ا اجلغرافيون الع���رب بانها تقع في 
أرض بابل ، وقد وردت بلفظ )سورى وسوراء(

الذي���ن  العلم���اء  م���ن  الكثي���ر  وكان   
أجنبته���م الضواحي العلمية في احللة قد تتلمذوا 
عل���ى أعالمه���ا البارزين كالش���يخ فخ���ر الدين 
محم���د ب���ن إدريس)ت598ه�( والش���يخ احملقق 
احللي)ت676ه����( والعالم���ة احللي ت)726ه�( 

وولده فخر احملققني )ت771 ه�( .
وأش���ار اجل���وذرّي )10( ال���ى جملة   
من مش���اهير علماء اإلمامي���ة الذين حملوا لقب 

السوراوّي والسورانّي منهم:
1- جمال الدين أبو احلس���ن هبة الله بن رطبة 

الغروي الس���وراوّي ، من أعاظم علماء الطائفة 
اإلمامية في القرن السادس الهجري ، كان فقيهًا 

محدثا صدوقا ورًعا عابًدا .)11(
2- الش���يخ جمال الدين أبو عبد الله احلسن بن 
الشيخ جمال الدين هبة الله بن رطبة السورّي، 
كان فاض���ال فقيًه���ا عابًدا ، له مصنفات ، كان 

حيًا سنة )560ه�( .)12(
3- جنيب الدين محمد السوراوّي ، كان صاحلا 
يروي عن ابن ش���هر آشوب ، وهو أحد مشايخ 

السيد ضي الدين علي بن طاووس .)13(
4- جبرائيل بن أحمد الس���وراوّي ، قال السيد 
ابن ط���اووس : »ما وجدنا بخ���ط جبرائيل بن 
أحمد السوراوي )رحمه الله( ونحن نروي عنه 

كل ما رواه« .)14(
5- احلسني بن محمد بن يزيد السورانّي ، كان 
محال لالعتماد ومن املش���ايخ الذين يس���تند الى 

قولهم ويعتد بهم .)15(
6- عل���ي ب���ن يحيى اخلياط الس���ورانّي ، وهو 

يروي عن عربي بن مسافر . )16(
7- الش���يخ سديد الدين سالم بن محفوظ عزيز 
بن وش���اح الس���وراوّي احللي من أواسط القرن 
الس���ابع ، وهو عالم فقيه متكلم ش���اعر أديب 
جليل القدر ، عظيم الش���أن ، تخرج على يده 

أعاظم العلماء .)17(
8- عمي���د الدي���ن أبو تغلب بن أب���ي عبد الله 
احلس���ني ب���ن محمد بن أبي الفضل الس���وراوّي 
األدي���ب »كان م���ن األدب���اء األكابر وله ش���عر 

حسن«. )18(
9- أبو احلس���ن بن البغدادّي السورانّي البزاز ، 
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من مشايخ النجاشّي )ت450ه�( صاحب كتاب 
الرجال املعروف برجال النجاشي . )19( 

10- عز الدين احلسني بن موسى بن ردة النيلي 
السوراوّي الصوفي ، ذكره عبد الرزاق الفوطي 
ف���ي )مجمع اآلداب ومعج���م األلقاب(،وقال: 
»إنه من اهل العلم والتحقيق والتأليف« .)20(

11- الش���يخ عبد الوهاب بن محمد السيورّي، 
م���ن الفقه���اء واملتكلم���ني ، وقد أّل���ف )كتاب 

املصابيح( .)21( 
12- الش���يخ حس���ني ب���ن هب���ة الله ب���ن رطبة 
الس���وراوّي ، فقيه جليل توفي في رجب س���نة 
)579ه����( الذي روى عنه الش���يخ ابن إدريس 

احللّي .)22( 
13- الشيخ يحيى بن محيي بن يحيى بن الفرج 
السوراوي ، )من علماء القرن السابع الهجري( 
كان فاضال صاحلا ، وهو من مش���ايخ الش���يخ 
يوس���ف بن علي املطهر )وال���د العالمة احللي(

)23(
14- الشيخ حسني بن أحمد السوراوّي، الذي 
تتلمذ على الس���يد عماد الدي���ن الطبرّي اآلملي 
النجفي صاحب كتاب بش���ارة املصطفى ، كان 
عامل���ًا فاضاًل جلياًل ، وأحد كبار علماء اإلمامية 
ف���ي عص���ره ، اختص في عل���وم القران وعلم 
الرجال ، وهو من شيوخ السيد رضي الدين بن 

طاووس ، وقد أجازه سنة )609ه�( . )24(
وعن أبي حم���زة الثمالي عن األصبغ   
ب���ن نباتة ، قال : صحبت موالي أمير املؤمنني 
عن���د مروره إلى صفني وقد وقف على تلٍّ يقال 
له : عرير ، ثم أومأ إلى أجمة بني بابل والتل، 

وق���ال : مدينة وأيُّ مدينة ؟ فقلت : يا موالي 
أراك تذك���ر مدينة ، أكان ههن���ا مدينة فامَّحت 
آثارها؟ فقال : ال ، ولكن ستكون مدينة يقال 
لها : احللة السيفية ، يحدثها رجل من بني أسد 
، يظه���ر بها قوم أخيار لو أقس���م أحدهم على 

الله ألبّر الله قسمه . )25(
وق���ال الكلبي : »إن مدينة بابل كانت   
اثني عشر فرسخا في مثل ذلك ، وكان بابها مما 
يلي الكوفة ، وكانت الفرات جتري ببابل حرفها 
بختنصر إلى موضعها اآلن مخافة أن تهدم عليه 
س���ور املدينة ، ألنها كانت جتري معه ، واشتق 
اس���مها من اسم املش���تري ، ألن بابل باللسان 
البابلي األول اس���م املش���تري«)26(. وبابل هي 
بابل العراق ؛ ألنها تبلبلت على األلسن. )27(

احللة في القرن السادس الهجري :
قام���ت دول���ة بن���ي مزيد ف���ي القرن   
اخلام���س الهجري ، وكان أبو احلس���ن علي بن 
مزيد املتوفى سنة )408ه�( أّوَل أمرائها ، وجاء 
بع���ده ولده دبيس الذي كان عم���ره حني ُتوفَِّي 
وال���ده أربعَة عش���ر عاما ، فأقره به���اء الدولة 
البويهي على ملك أبيه واستمر في احلكم )67( 
س���نة وتوفي س���نة )474ه�(، فق���ام بعده ولده 
منص���ور ودام حكمه خمس س���نوات ، وتوفي 
سنة )479ه�( فتولى بعده سيف الدولة صدقة، 
وكانت مدة واليته )22( س���نة ، وقد خضعت 
ل���ه القبائل الفراتية وامت���دت إمارته إلى البصرة 

وواسط والبطيحة والكوفة .
وقد شيدها سيف الدولة نفسه ، حيث   
كانت منازل آبائه في بعض أصقاع نهر النيل في 
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إقليم بابل ، فلما قوي أمره واشتد ازره وكثرت 
أمواله ورجال���ه انتقل إلى اجلامعني وهو موضع 
غربي عمود الفرات ، وكان ذلك في احملرم من 
س���نة )495ه�( في عهد السلطان )بركيارق بن 
ملكشاه( السلجوقي ، وفي خالفة املستظهر بالله 
العباس���ي ، فنزل احللة بأهله وعسكره وحلفائه 
وبنى فيها مس���اكن جميلة ودورا فاخرة ، وتأنق 
أصحاب���ه في ذلك وقصده���ا التجار ، فصارت 

أفخر بالد العراق . )28(
وانتهت حياة صدقة سنة )501ه�( قتال   
في حربه مع الس���الجقة ، وبعد وفاة الس���لطان 
محمد الس���لجوقي ُأطِلَق ولده محمود بن دبيس 
ب���ن صدقة الذي كان  في أس���ر أبيه وعاد إلى 
احللة س���نة )512ه�( فأنش���أ الدولة من جديد.

)29(
ق���ال الطقطقي في صدقة بن دبيس :   
» كان صاحب اجلار واحلمى والذمار ، وكانت 
أيام���ه أعي���ادا، واحللة في زمان���ه محط الرحال 
وملج���أ بني اآلم���ال ومأوى الطري���د ومعتصم 

اخلائف الشريد« )30(. 
وح���دث ص���راع ب���ني دبي���س وب���ني   
الس���الجقة الى ان دعاه إليه الس���لطان مس���عود 
الس���لجوقي وبعد أن أكرم���ه عاد فغدر به وقتله 
س���نة )529ه�(، واستمرت اإلمارة املزيدية بعده 
حتى س���نة )545ه�(، إذ انتهت مبوت علي بن 

دبيس . )31(
قال حم���اد األصفهاني ع���ن املزيديني   
في كت���اب )اجلريدة( : »ملوك العرب وأمراؤها 
بنو مزيد األسديون النازلون باحللة السيفية على 

الفرات كان���وا ملجأ الالجئني وكم���ال الراجني 
ومؤمل املعتقلني وكنف املس���تضعفني تشد إليهم 
رح���ال اآلمال وتنف���ق عندهم فضائ���ل الرجال 
وأثرهم في اخلي���رات اثير واحلديث عن كرمهم 

كثير« )32( .
وكانت بغداد في ه���ذه املرحلة تعيش   
آالَم الفنت الطائفية تارة والعرقية أخرى ، فكان 
م���ن الطبيع���ي أن يلتقي العلماء ف���ي احللة في 
ظل الظروف اآلمنة املس���تقرة املوالية آلل البيت 
)عليهم السالم( وال سيما أن محمدًا بن إدريس 
ه���ذا العلم الالمع املدقق املفكر قد وضع فتاوى 
ِه عل���ى طاولة البحث والنقد  وأبح���اث جده ألمِّ
فخرج بجديد على الساحلة العلمية آنذاك)33(. 
وم���ن هنا فقد ش���دَّ العلم���اء وطالب   
العل���وم الدينية رحالهم الى ه���ذا املركز العلمي 
الفت���ي كي ينهلوا ويس���تفيدوا م���ن أبحاث ابن 

إدريس املعمقة . 
وكان ف���ي الق���رن الس���ادس الهجري   
علم���اء كب���ار محققون زيادة عل���ى ابن إدريس 

منهم:
1- الش���يخ ورام بن أبي فراس عيس���ى بن أبي 
النجم أبو احلسن النخعي األشتري احللي ، قال 
الش���يخ منتجب الدي���ن : )ورام بن أبي فراس 
بحلة من أوالد مالك بن أش���تر النجفي صاحب 
أمير املؤمنني )عليه الس���الم( عالم فقيه شاهدته 

بحلة ووافق اخلبر اخلبر( . )34(
2- الش���يخ شرف اإلسالم أبو احلسن يحيى بن 
احلس���ن بن بطريق األسدي املعروف بابن بطريق 
واملولود س���نة )523ه�( واملتوف���ى في احللة في 
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شهر شعبان س���نة )600ه�( وكان »عاملًا فاضاًل 
متكلم���ا محققا فقيها ثق���ة صدوقا« وله مؤلفات 

تزيد عن عشرة كتب . )35(
3- الش���يخ احلس���ني ب���ن هب���ة الله ب���ن رطبة 
الس���وراني: »وهو فقيه صال���ح كان يروي عنه 
الش���يخ أبو عل���ي الطوس���ي( .)37( وجاء في 
رياض العلماء : »كان من أكابر مشايخ أصحابنا 
ومن تالمذة ولد الشيخ الطوسي ... واستظهر 
احتاده مع احلس���ني بن رطبة الس���وراوي ، وفي 
لسان امليزان: أنه قرأ الكتب ورحل إلى خراسان 
والري ولقي كبار الش���يعة وصنف وشغل باحللة 

وغيرها« . )38( 
4- عل���ي بن يحيى ب���ن علي ، حضر مجالس 
مقابل���ة كت���اب )النهاية( للش���يخ الطوس���ي مع 
اب���ن إدريس احللي ، وكان آخ���ر تلك اجملالس 
ليلة الس���ابع و العش���رين من ش���هر رجب سنة 

)573ه�(.)39(
5- محم���د الس���وراوي :ق���ال صاحب رياض 
العلم���اء في مع���رض حديثة عن هب���ة الله بن 
رطب���ة الس���وراوي : ))ثم أق���ول: ويروي عن 
هبة الله الس���وراوي الش���يخ جنيب الدين محمد 
الس���وراوي وهو يروي أيضًا عن أبي علي ولد 
الشيخ الطوسي كما يظهر من أول غوالي الآللئ 

البن األحادي . )40(
6- محمد علي بن ش���هر آشوب: الشيخ رشيد 
الدين محمد بن علي بن شهر آشوب املازندراني 
الس���روي ، كان عاملا فاضال ثقة محدثا محققا 
عارف���ا بالرجال واألخب���ار أديبًا ش���اعرًا جامعًا 

للمحاسن . )41(

7- هبة الله بن منا: الش���يخ أبو البقاء هبة الله 
بن منا احللي فاضل صالح .)42( وفي الرياض 

: فاضل عالم فقيه جليل.)43( 
8- الس���يد بهاء الدين ورام: حضر السيد ورام 
ب���ن نصر بن ورام بن عيس���ى ب���ن ورام بعض 
اجملال���س التي ق���رأ فيها كتاب )النهاية( للش���يخ 
الطوس���ي مبحضر اب���ن إدريس احللي في س���نة 

)573ه�( .)44( 

الحلة في القرن السابع الهجري: 
انته���ت اخلالف���ة العباس���ية في س���نة   
)656ه�( وقتل آخر خليفة للعباس���يني املستعصم 
مة احللي  بالل���ه . وفي الروضات نقال عن العالَّ
حاكيا عن والده س���ديد الدين يوسف بن شرف 
الدين علي بن مطهر احللي أنه ملا وصل هوالكو 
إل���ى بغداد قبل أن يفتحها هرب أكثر أهل احللة 
إل���ى البطائ���ح ، إال القليل ، ف���كان من جملة 
القليل والدي )رحمه الله( والسيد مجد الدين بن 
طاووس والفقيه ابن أبي الوفاء ، وجمع رأيهم 
على مكاتبة الس���لطان بأنه���م مطيعون داخلون 
حتت اآليلة وأنفذوا به شخصًا أعجميا- إلى أن 
فلما حضر بني يديه وكان ذلك قبل فتح  قال – 
بغداد وقبل قتل اخلليفة ، قال له: كيف قدمتم 
عل���ى مكاتبتي واحلضور عن���دي قبل أن تعلموا 
إلى ما ينتهي إليه أمري وأمر صاحبكم؟ وكيف 

تأملون أن يصاحلني ورحت عنه ؟ 
فقال وال���دي : إن إقدامنا على ذلك   
ألن���ا روينا عن أمير املؤمنني علي بن إبي طالب 
)عليه السالم( في خطبته الزوراء .... والويل 
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والعويل ألهل الزوراء من س���طوات الترك وهم 
ق���وم صغار احلجم وجوهه���م كاجملال املطوقة ، 
لباس���هم احلديد جرد مرد ، يقدمهم ملك يأتي 
م���ن حيث ب���دأ ملكهم جه���وري الصوت قوي 
الصول���ة عالي الهمة ال مي���ر مبدينة إال فتحها ، 
وال ترفع عليه راية إال يكش���فها ، الويل الويل 
مل���ن تأوي���ه فال يزال كذلك حت���ى يظفر .... 
فلم���ا وصف لنا ذل���ك وجدنا الصفات فيكم ، 
فرجون���اك فقصدن���اك ، فطي���ب قلوبهم وكتب 
لهم فرمانا باس���م والدي )رحمه الله( يطيب فيه 

قلوب أهل احللة وأعمالها .)45(  
اس���تمرت احلرك���ة العلمية ف���ي مدينة   
احللة نحو األفض���ل واألكمل وبلغت في القرن 
الس���ابع إلى مستوى رفيع في االجتهاد والفقاهة 
على أيدي محققني وعلماء كبار ال يزال العالم 
اإلسالمي ينهل من مؤلفاتهم القيمة ودراساتهم 

العميقة .
وال ب���د م���ن ع���رض موج���ز ألب���رز   
الش���خصيات الالمعة من علم���اء هذا القرن في 

مدينة احللة وهم :
1- أحم���د بن علي بن معق���ل األزدي املهلبي 
احلمصي األديب:ولد عام )567ه�( وتوفي 25 
ربيع األول س���نة )644ه�( . قال عنه السيوطي 
نقاًل عن الذهبي كما في أعيان الشيعة : ))رحل  
من حمص الشام  إلى العراق وأخذ الرفض من 

جماعة باحللة( .)46(
ول���وال كون احللة مركزا للفكر والعلم   
واالمي���ان ومجمع���ا للعلماء والفقه���اء ملا توجه 
أحم���د بن علي األزدي من حمص الش���ام إلى 

مدين���ة احللة ، وملا تأثر مبنطق رجالها وأعالمه.
 )47(

2-اخلواجة نصير امللة والدين ، محمد بن احلسن 
الطوس���ي: ق���دم من إي���ران ودرس على احملقق 
احلل���ي فكان البح���ث في القبلة في اس���تحباب 
التياس���ر قلياًل ألهل الشرق من أهل العراق عن 
السمت الذي يتوجهون إليه ، فاعترض الطوسي 
أن التياس���ر ، إمَّ���ا إلى القبل���ة فيكون واجبا ال 
مس���تحبًا ، وإمَّا عنها فيك���ون حرامًا ، فأجاب 
احملق���ق احللي ف���ي الدرس بأن اإلنح���راف منها 

وإليها .)48(  
وح���ني حض���ر هوالكو إل���ى احللة ،   
اجتم���ع عنده فقاؤهم ، فاش���ار اليه الفقيه جنم 
الدين ابي القاس���م جعفر بن سعيد ، وقال من 
أعلم ه���ؤالء اجلماعة ؟ فقال : كلهم فاضلون 
علم���اء وان كان الواحد منه���م مبرزًا في فن ، 
كان اآلخ���ر منهم مبرزا في فن آخر ، فقال من 
أعلمهم باالصوليني ؟ فاش���ار الى والدي سديد 
يوسف املطهر والى الفقيه مفيد الدين محمد بن 
اجلهم ، فقال : هذا أعلم اجلماعة بعلم الكالم 
وأصول الفقه . )49( ونقل الش���يخ الفقيه علي 
ب���ن فضل الله ب���ن هيكل احلل���ي ، تلميذ أبي 
العباس أحمد بن فهد احللي ما صورته حوادث 
س���نة )636ه�( فيها ، حيث عّمر الشيخ الفقيه 
العالم جنيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله 
ب���ن منا احللي بيوت الدرس الى جانب املش���هد 
املنس���وب الى صاح���ب الزمان باحللة الس���يفية 

واسكنها جماعة من الفقهاء .)50( 
وهناك  مدرس���ة باسم صاحب الزمان في احللة 
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من احملتمل أنَّها ش���يدت في هذا القرن ، يقول 
السيد األمني : ووجدنا فيها مناسك احلج لفخر 
احملقق���ني فرغ منه���ا كاتبها مبدينة احللة مبدرس���ة 
صاح���ب الزمان عليه الس���الم س���نة )775ه�( 

)51(.
3- الشيخ أبوالقاسم جعفر بن احلسن بن يحيى 
بن س���عيد احللي املعروف باحملقق احللي وعندما 
ق���ارن بعض العلم���اء والباحثني كتاب )ش���رائع 
االس���الم( للمحقق احللي م���ع  الكتب الفقهية 
األخرى التي دونت قبل احملقق احللي ، وجدوا 
في الش���رائع التحديث في التبويب واالستدالل 

واملنهجية والبحث العميق . 
4- الش���يخ فخار بن معد املوسوي ، كان عاملًا 
فاضال أديبا محدثا توفي سنة )630ه�( .)52(

5- الش���يخ جنيب الدين أب���و إبراهيم محمد بن 
منا احللي الربعي املتوفى س���نة )645ه�( كان من 

فضالء وقته وعلماء عصره . )53(
6- احلس���ن بن يحيى بن احلسن بن سعيد والد 
احملقق احللي ، كان عاملًا فاضال عظيم الش���أن.

 )54(
7- السيد غياث الدين عبد الكرمي بن أحمد بن 
طاووس ، صاحب كتاب فرحة الغري ، املولود 
س���نة )648ه�( واملتوفى سنة )693ه�( . وجاء 
في الرياض أنه : اإلمام العالم الفاضل العالمة 

الفقيه اجلامع الفهَّامة . )55(
8- السيد جمال الدين أبو الفضائل الفقيه أحمد 
بن موس���ى بن ط���اووس صاحب كتاب )املالذ( 
في الفقه املشتمل على أربعة مجلدات ، وكتاب 
)بش���رى احملققني( في الفقه ايضًا املش���تمل على 

س���تة مجلدات ، وهن���اك كتب أخرى كثيرة في 
كتب التراجم والس���يَّما في االنوار الس���اطعة.

)56( توف���ي س���نة )673ه����(  ق���ال عنه احلر 
العامل���ي : مصن���ف مجته���د كان أروع فضالء 

زمانه .)57( 
10-الش���يخ الفقيه جمال الدين يوسف بن حامت 
الش���امي ، صاح���ب كتاب )ال���درر النظيم في 
مناقب األئمة املهاميم( ، كان من فقهاء الس���يد 

ابن طاووس .)58( 
11- الش���يخ الفقي���ه األفضل جني���ب الدين أبو 
زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن احلس���ن بن 
س���عيد الُهَذلّي احلل���ي ، الفاضل العالم الكامل 
الفقيه األديب النحوي ... توفي سنة )690ه�( 

)59(.
واذا أردت أن تع���رف عدد العلماء في   
ه���ذا القرن من الزمان في ه���ذه احلوزة العلمية 
املباركة فعليك مراجعة كتاب )االنوار الس���اطعة 
في املائة السابعة( للمحقق الشيخ الطهراني حتى 
تع���رف ذلك احلش���د الكبير من العلم���اء الذين 
عاشوا في هذا القرن في مدينة احللة الفيحاء .

وأدرك احملق���ق احلل���ي عص���ر اخلليفة   
العباس���ي الناصر لدين الل���ه )575ه� -622ه�( 
حتى أواخر الدولة العباس���ة وس���قوطها على يد 
هوالك���و حفيد جنكيز خان ، فقضى بقية حياته 
في عهد الدول���ة املغولية اإليلخانية . وفي هذا 
العصر املضطرب احتل احملقق الصدارة والزعامة 
الدينية في مدرسة احللة العلمية ، فنهضت هذه 
املدرسة بدور كبير في حفظ التراث اإلسالمي، 
وإع���ادة الثقة إل���ى نفوس املس���لمني ، بعد أن 
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حل اخل���راب والدمار ببغداد خاصة ، وبالعراق 
والعالم اإلس���المي عامة . وفي ذلك العصر لم 
يك���ن للعراق كيان خارجي أو سياس���ة خاصة، 
بل كان هدفا للغزو املغولي ، مبا تضمنت طبيعة 
ذل���ك الغزو م���ن محاولة فرض س���يطرته على 
العال���م ، فقد اس���تولى املغول فع���ال على أكثر 
الصني وأواس���ط آس���يا وإيران وأوربا الشرقية، 
وبقي���ت اإلس���ماعيلية وس���وريا والع���راق جيبا 
جغرافي���ا وعس���كريا فكان ال بد من االس���تيالء 

عليها . )60( 
للمغ���ول  س���هَّلت  الت���ي  فالعوام���ل   
اكتساح العالم اإلس���المي ، هو اختالل النظام 
واالضطراب���ات والف���نت ف���ي اأُلمم اجمل���اورة ، 
واحل���روب القائمة فيها ، وتذبذب سياس���اتها، 
وتش���تت آرائه���ا ، وانحالل وحدتها باش���تداد 

اخلصام األدبي واالجتماعي .)61(  
أمَّا احللة مدينة احملقق فقد كانت مركز   
الشيعة اإلمامية بعد سقوط السالجقة في العراق 
س���نة )590ه�( في ذلك العصر الذي انتشر فيه 
االجتاه العقلي الذي قوي في عهد الناصر لدين 
الل���ه ، الذي رع���ى العلويني رعاي���ة خاصة ، 
فعّم���ر العتبات املقدس���ة وجعلها حرم���ًا آمنًا . 
)62(  وقد قوي الش���يعة في عهد الناصر ، إذ 
اس���توزر منهم خمس���ة وزراء في عهده ، منهم 
مؤيد الدين ابن العلقمي الشيعي )634ه�( الذي 
اس���تمر في منصبه إلى آخر يوم من أيام الدولة 
العباس���ية .)63( وقد استطاعت احللة أن تنجو 

من فتك املغول التتار بحكمة علمائها .

سيرته الشخصية
(اسمه ، كنيته ، لقبه )

هو جعفر بن يحيى بن احلسن بن سعيد .)64( 
وابو القاسم كنيته كما جاء في روضات اجلنات 
: ))أبو القاس���م جعفر بن احلسن بن أبي زكريا 
يحيى بن احلس���ن بن س���عيد الُهَذلّي احللي(( . 

 )65(
ق���ال تلميذه اب���ن داود : ))جعفر بن   
احلسن بن يحيى بن سعيد الهذلي ، شيخنا جنم 

الدين أبو احملقق املدقق((.)66( 
وقال صاحب )أعيان الشيعة(: ))كفاه   
جاللة قدر اشتهاره باحملقق، فلم يشتهر من علماء 
االمامي���ة على كثرتهم في كل عصر بهذا اللقب 
غيره وغير الشيخ علي بن عبد العالي الكركي ، 
وما أخذ هذا اللقب إال بجدارة واس���تحقاق((.

)67( ولقب كذلك ب�)جنم الدين(.)68( 
أمَّا نس���به فهو )الُهَذلّي( ، بضم الهاء   
وفتح الدال ، نس���بة إلى هذي���ل بن مدركة بن 
الي���اس ب���ن مضر بن نزار بن مع���د بن عدنان.

)69( وأمَّ���ا نس���به احللّي فيعود إل���ى أن مولده 
ومنشؤُه كان في احللة . )70( 

والدتـــه :
ول���د في الع���راق في مدين���ة احللة ،   
أمَّا س���نة الوالدة فقد وقع اختالف شديد فيها، 
وأش���ار إلى ذلك اخلوانساري بقوله : وقد حدد 
ذلك أحد تالمذة احملقق ، وهو جعفر بن الفضل 
بن مهدوية ، بقوله:  ))جنم الدين أبو القاس���م 
جعفر بن احلسن بن سعيد ، وذكر أن مولده سنة 
اثنتني وستمائة ..(.)71( وقد أيََّد البحراني هذا 
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التأريخ بقوله : ))قال بعض األجالء األعالم من 
متأخري املتأخرين ، رأيت بخط بعض األفاضل 
م���ا صورة عبارت���ه –إلى أن قال- وس���ئل عن 
مولده، فقال :سنة )602ه�(((.)72( وقد نقل 
ما كتب في )اللؤلؤة( جمع من أصحاب التراجم 
والسير ، فضاًل عن تأييدهم لهذا التاريخ.)73( 
أمَّ���ا العالم���ة الطهران���ي )ت 1389ه�( فقال : 
))جعفر احلس���ن بن يحي���ى..... املولود في 

حدود الستمائة((.)74( 
وبع���د تتب���ع ترجمة احملق���ق  ظهر أن   
والدته س���نة )602ه�( وه���ذا ما ُذكَر في معظم 

املصادر واملراجع .)75( 
أسرته ونشأته :

ينتمي احملقق احللّي )قدس( الى اس���رة   
آل س���عيد العريقة التي استوطنت احللة ، والتي 
امنازت بالعلم والفضل والنبل والزعامة الدينية، 
يقول الدجيل���ي )ت1262ه����( : ))أحد أفراد 
أسرة اشتهرت باملنزلة العلمية والزعامة الدينية((.

 )76(
فكان والده الشيخ حسن بن يحيى بن   
احلسن بن سعيد الهذلّي احللّي ، من كبار علماء 
عص���ره في احللة ، وقد روى عنه ابنه احملقق ، 

فهو من شيوخه في الرواية .)77( 
أمَّا جده الشيخ أبو زكريا يحيى األكبر   
بن احلس���ن بن س���عيد الهذلي احللي ، فقد كان 
من مش���اهير الفقهاء في عصره ، قال عنه احلر 
العامل���ي: كان عاملًا محققا ، وهو جد احملقق. 
وقد نقل عنه الشهيد األول بقوله:»ومن املتأخرين 
القائلني بالتوسعة قطب الدين الراوندي، ونصير 

الدين عبد الله بن حمزة الطوس���ي ، وس���ديد 
الدين محمود احلمصي، والشيخ يحيى بن سعيد 
جد الش���يخ جنم الدي���ن )احملقق احللي( ».)78( 
ووصف���ه الذهبي بقوله :« لغوي أديب ، حافظ 
لأحاديث ، بصير باللغة واألدب ».)79( نش���أ 
احملق���ق احللي في بيت عريق في العلم مش���هور 
بذلك ، فكان »ال يتنفس إال عبير التقى ، وال 
ينه���ل إال من رواء العل���م ، وال يطعم إال من 

رياض األدب« .)80( 
وبفضل تربية والده االس���المية العامرة   
بالقي���م واملثل ، وبفضل اس���اتذته الذين ترعرع 
عل���ى ايديه���م ، برزت ش���خصية احملقق احللي 
العلمية ، و مبا امتلك من مؤهالت علمية نادرة 
ص���ار من أعاظم العلم���اء فقها وأصوال وحتقيقا 
وتصنيفًا ، ومعرفة بأقوال الفقهاء من اإلمامية ، 
ومن فقهاء املذاهب األخرى وكان ذا باع طويل 

في اآلداب   .
فهو موس���وعة علمية ، وممَّا برز فيه :   
التحقي���ق والتدقيق والتجديد في الفقه وأصوله. 
وق���د ذكر ذل���ك احلر العامل���ي قائاًل:»حال في 
الفض���ل والعل���م والثق���ة واجلالل���ة والتحقي���ق 
والتدقي���ق والفصاحة والش���عر واألدب واالثارة 
وجميع العلوم والفضائل واحملاسن اشهر من ان 
يذك���ر ، وكان عظيم الش���أن جليل القدر رفيع 
املنزل���ة ، ال نظير له في زمانه .. وكأنه مرجع 

أهل عصره في الفقه وغيره«.)81( 
اساتذتـــــه :

تتلم���ذ احملق���ق احللي عل���ى جمع من   
ش���يوخ العلم في احللة ، وكان لهؤالء املشايخ 
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أثر كبير على ش���خصيته ونشأته العلمية ، وقد 
ورد ذكره���م بإجالل وإكبار ف���ي كتب التراجم 

والسير ، ومن أشهرهم ذكرا : 
1- احلسن بن يحيى بن احلسن بن سعيد احللي 
الهذلي والد احملقق ، وهو من الفضالء املبرزين.

 )82(
2- أحمد بن يوسف بن أحمد احلسيني .)83( 

كان فاضال فقيها صاحلا عابدا .)84( 
3- احلس���ن ب���ن عل���ي الدرب���ي ، امللقب بتاج 
الدي���ن، كان م���ن أجلِّ العلماء وق���دوة الفقهاء 
ومن مشايخ احملقق والسيد رضي الدين .)85( 
4- علي بن احلسن بن أبراهيم احلسيني العريضي 
احللي ، امللقب مبجد الدين ، فاضل جليل من 

مشايخ احملقق .)86( 
5- س���الم بن محف���وظ بن عزيزة بن وش���اح 
الس���وراوي احللي ، امللقب بسديد الدين ، كان 
م���ن كبار متكلمي اإلمامي���ة ، فقيها ، أديبا ، 
ش���اعرا، جلي���ل القدر ، صنف كت���اب )منهج 
األصول في ال���كالم( وكتاب )التبصرة( وكتاب 

)احملصل( .)87( 
6- محمد بن جعفر بن محمد بن أبي البقاء هبة 
الل���ه بن منا  بن علي الربعي )ت645ه�( امللقب 
بنجي���ب الدي���ن ، وهو من أبرز مش���ايخ احملقق 

وأجلِّهم .)88(
7- فخار بن معد بن أحمد بن محمد املوسوي 
احلائ���ري )ت 620ه�( امللقب بش���مس الدين ، 
من علماء اإلمامية البارزين ، له معرفة واس���عة 
باألنساب والرجال واألدب قال عنه احلر العاملي 
:«كان عامل���ا فاض���ال أديبا محدث���ا ، وله كتب 

كثيرة«. )89( 
8- محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة احلسيني 
اإلسحاقي احللي ، امللقب مبحي الدين، صنف 

كتاب )االربعني في حقوق االخوان( .)90(
9-يوسف بن أحمد احلس���يني العريضي امللقب 

بجمال الدين فقيه إمامي زاهد .)91(
تالمذتـــــه :

كان احملق���ق احلل���ي مدرس���ًة في الفقه   
وأصول���ه ، ورائ���د حركة التطوير ف���ي مناهج 
البحث الفقهي واالصولي في مدرس���ة احللة ، 
فتحلََّق حوله الطلبة ، وبرز في مجلس تدريسه 
أكثر م���ن )400( مجتهد كانوا جهابذة ، وهذا 

لم يتفق ألحد قبله .)92( 
وم���ن أبرز ه���ؤالء النخبة الذي���ن أعدهم احملقق 

احللي والذين تخرجوا عليه :
-6476 1

711ه�( امللقب بتقي الدين املعروف بابن داود، 
»كان فاض���ال جلي���ال صاحلا محقق���ا متجرا من 
تالم���ذة احملق���ق جنم الدين احلل���ي ، يروي عنه 

الشهيد بواسطة ابن معيه«.)93(  
2- احلسن بن ربيب الدين بن أبي طالب بن أبي 
اجملد اليوس���في احللي اآلبي وهي قرية من قرى 
اصفهان خرج منها جماعة من املش���اهير .)94( 
درس الفقه والكالم عند احملقق احللي بعد مجيئه 
الى احللة ، فصار فقيها فاضال محققا له أقوال 

في الفقه نقلها كبار الفقهاء في كتبهم.)95( 
»وش���هد ه���ذا الرج���ل دون فضل���ه   
وعلمه، وكتابه )كش���ف الرموز( حسن مشتمل 
عل���ى فوائد كثيرة من ذكر األقوال واألدلة على 
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سبيل اإليجاز ، وله مع  شيخه احملقق مخالفات 
ومباحثات في كثير من املواضع«.)96( 

-6486 3
726ه����( امللق���ب بجم���ال الدي���ن ، املعروف 
بالعالم���ة احللي . كان من أب���رز تالمذة احملقق 
ومن أبرز فقهاء مدرس���ة احلل���ة ، له  تصانيف 
كثيرة ، انتهت رئاس���ة اإلمامية إليه في املعقول 

واملنقول .)97(
ووصفه ابن حجر بقوله : »عاّلم الشيعة وإمامهم 

ومصنفهم«.)98( 
وق���د تتلمذ العالم���ة احللي على خاله   
احملق���ق احللي ، فأخذ منه علوم الفقه واألصول 
وال���كالم »وق���د كان احملقق مبنزل���ة والد رحيم 
ومش���فق كرمي ، طال اختالف���ه إليه في حتصيل 
املع���ارف واملعالي ، وتردد إليه في تعليم أفانني 
الش���رع واألدب والعوال���ي ، وكأنه تتلمذ عليه 
ف���ي الظاه���ر أكثر منه على غيره من األس���اتذة 

الكبار«.)99( 
4-طومان بن احمد املناري نسبة إلى )املنارة( قرية 
في آخر جبل عام���ل في لبنان .)100( امللقب 
بنجم الدين »كان فاضال عاملا محققا«)101( ، 

وتتلمذ على احملقق احللي )102( 
5-عب���د الكرمي بن أحمد بن موس���ى بن جعفر 
بن طاووس )648-693ه�( امللقب بغياث الدين 
كان فقيها نسابة نحويا حافظا لالحاديث واالخبار 
ذا ذهن وق���اد وحافظة قوية ورأي���ًا ثاقبًا)103( 
وملكان���ة آل طاووس العلمية واالجتماعية تقلدوا 

نقابة العلويني وتوارثوها )104( 

6-علي بن يوس���ف بن علي بن املطهر احللي، 
امللق���ب برض���ي الدين ، كان عامل���ا فاضال أخا 
للعالم���ة احلل���ي ، قال عن���ه البحراني : »كان 
الشيخ رضي الدين علي فاضال جليال«.)105( 
7-عل���ي بن محمد بن أحمد بن علي ، امللقب 
بش���رف الدين وأبوه ابن العلقمي تقلد هو وابوه 

واخوه منصب وزير)106( . 
»كان أبوه وزيرا للمس���تعصم آخ���ر خليفة لبني 
العباس اش���تغل في صباه في األدب، ثم تولى 
الوزارة سنة )642ه�( وكان حازما خبيرا بسياسة 
املل���ك ، كاتبا فصيح اإلنش���اء ، صنف له ابن 
أبي احلديد املعتزلي شرح )نهج البالغة( ، توفي 
سنة )656ه�( وخلف في الوزارة ابنه عز الدين 

محمد بن محمد« )107( .
8- محفوظ بن وشاح األسدي احللي .)108( 
امللقب بش���مس الدين ، »كان عاملا فاضال أديبا 
ش���اعرا جليال م���ن أعيان العلم���اء في عصره« 

. )109(
قال عنه األميني : » قطب من أقطاب   
الفقه ، وطود رأس العلم واألدب ومنتجع حلل 

املشكالت« )110( .
9- محمد أحمد بن صالح القس���يني ، نس���بة 
إلى قس���ني ، وهي ك���ورة من نواح���ي الكوفة 
)111( ولقب بش���مس الدي���ن، » وكان فاضال 
صاحل���ا جليال ، تتلمذ عل���ى احملقق احللي وقرأ 
علي���ه كتاب )نهج الوصول إلى علم األصول(« 

.)112(
10- محم���د بن علي بن موس���ى بن طاووس 
احلل���ي ، امللق���ب بج���الل الدي���ن، »كان من 
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الفض���الء الصلح���اء الزه���اد يروي ع���ن احملقق 
احللي« )113(.

11- محم���د علي القاش���اني ، امللقب بجمال 
الدين ، »كان فاضال جليال ، يروي عن احملقق 

احللي« )114( .
12-محم���د بن يحيى بن أحم���د بن يحيى بن 
احلس���ن بن سعيد الهذلي احللي ، امللقب بصفي 
الدي���ن ، أب���وه ابن عم احملق���ق احللي ، فاضل 

جليل من تالمذة احملقق )115( .
13-محمد بن محمد الكوفي الهاشمي احلارثي، 
امللقب بجالل الدين ، كان عاملا فاضال صاحلا، 

وهو من تالمذة احملقق احللي )116( .
14-يوس���ف بن حامت بن فوز بن مهند الشامي 
العامل���ي ، امللقب بجمال الدين ، »كان فاضال 
فقيها عابدا« )117( . تتلمذ على احملقق احللي 
، وس���أله جملة من املسائل الفقهية بلغت )72( 
مس���ألة أجاب عنها  ش���يخه احملق���ق ، وعرفت 

ب�)جوابات املسائل البغدادية( )118( 
وفاتــــــــــــــه :

توف���ي احملق���ق احللّي في صب���اح يوم   
اخلمي���س الثالث عش���ر م���ن ربيع االخر س���نة 
)676ه�(؛ إذ س���قط الش���يخ الفقي���ه احملقق أبو 
القاس���م )رحمه الله( من أعلى درجة في داره، 
فخر ميتا لوقته من غير نطق وال حركة ، فتفجع 
الن���اس لوفاته ، واجتم���ع جلنازته خلق كثير ، 
وحمل إلى مش���هد أمير املؤمن���ني )ع(.)120( 
وكانت وفاته خسارة علمية فادحة، نكبت احللة 
مبوت���ه ، وعصف���ت بالناس عاصف���ة من احلزن 
والكآبة ، وتس���ابق الشعراء الى تأبينه ورثائه ، 

ومنهم صديقه الوفي الش���يخ محفوظ بن وشاح 
)ت690ه�( فرثاه بقصيدة وقال فيها: )121(

أقلقني الهمُّ وفْرُط اآلس���������ى       
             وزاَد ف��ي قلب��ي لهي��ُب الغ���رام

لفقد بحر العلم واملرتض������ى       
             في القول والفعل وفصل اخلصام

أعني أبا القاسم شمَس العل����ى      
                امل���اجد املق�����دام ليث الزح�ام

َأِزمَّ������ُة الدي������ن بتدبي������ره      
               م����نظوم��ة أحسن بذاك النظام

شبه ب���ه الب���ازي ف����ي بحثه      
               وعن���ده الفاض����ل فرخ احلمام

قد اوض����ح الدين بتص����نيفه      
              من بعد م���ا ك���ان شديد الظالم

بعدك أضحى الناس في حيرة      
               عامل����هم م����شتبه ف����ي العوام

لوال ال�ذي بّي������ن في كتب����ه     
              ألش����رَف الديُن على االصطدام

قد قلت للقب����ر الذي ضم����ه     
               كي��ف حويت البحَر والبحُر طام

عليك من����ي ما ح����دا سائ�ق      
              أو غ����رد القم����ري ألف��ا سالم

وق���د دفن احملقق احللي )رحمه الله( في ش���ارع 
يعرف باسمه في محلة اجلباويني في مدينة احللة 
ماثاًل للعيان ، وعليه قبة من احلجر الكاشاني، 
وللمرقد زي���ارة خاصة به ، إذ يتبرك بزيارته ، 
ويضم مرقده الش���ريف مسجًدا عامًرا باملصلني.

 )122(
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وجاء في )لؤلؤة البحرين(«وما زال قبر   
احملقق احللي حتى اليوم في محلة اجلباويني ماثال 
للعي���ان وعليه قبة مجصص���ة يتبرك الناس به ، 
خلفًا عن س���لف، وقد فتح أخيرا في املذكورة 
–حيث محل قبره- ش���ارع جديد ، يعرف باسم 
شارع احملقق حتى اليوم ، وعند فتح هذا الشارع 
تصدى الوجيه عبد الرزاق مرجان لش���راء قطعة 
مجاورة للمرق���د وبناها ملحقة به ، وبنى عليه 
قبة جميلة من احلجر الكاش���اني وكان ذلك سنة 

)1375ه�(« )123( .

الحالة االجتماعية واالقتصادية والفكرية 
في الحلة :

إن انهيار العباس���يني ونهايتهم على يد   
املغول ، وانتش���ار الفساد والفوضى اإلدارية في 
البالد أدى الى وجود فجوة اقتصادية في البلد، 
تص���دع لها الكي���ان االجتماع���ي ، فضال عن 
الظ���روف البيئية التي أحاط���ت بالبالد في تلك 

الفترة .
إنَّ تردي احلال االقتصادية واالجتماعية   
يعود الى متّيز النظام االقتصادي في ذلك العصر 
»بضروب املصادرة واالحتكار التي كانت تؤلف 
العم���ود الفقري ملالي���ة الدولة ، على الرغم من 

شجب الشرائع الدينية لها« )124( .
وإن معظم م���وارد الثروة كانت حكرا   
على الطبقة اخلاصة ، املتمثلة باألمراء واملتنفذين 
ورجال املال واالقطاعات ، الذين يتمتعون بثراء 
واس���ع ، ويستعملون املال في لهوهم ومجونهم 
بإس���راف وب���ذخ كبيري���ن على حس���اب الطبقة 

الواس���عة في اجملتم���ع ، إذ كانت ه���ذه الطبقة 
اخلاص���ة تؤمن ثروتها بف���رض الضرائب الثقيلة 
على الفقراء ، لذا كانت الفجوة االقتصادية بني 

هاتني الطبقتني واسعة جدًا .
وعل���ى الرغم م���ن معان���اة البالد من   
االنحالل السياس���ي واالجتماعي والفنت الطائفية 
والفوضى االقتصادية ، ثم االحتالل وما صاحبه 
م���ن الدمار واخلراب ، فق���د كانت هناك حركة 
عم���ران متثل���ت بتش���ييد امل���دارس واملكتبات ، 
وافتتحت مدرس���ة املستنصرية سنة )631ه�( في 
عهد املس���تنصر ، التي وصفها الطقطقي بأنها : 
))أعظ���م من أن توصف ، وش���هرتها تغني عن 
وصفها(()125( أمَّا احللة مدينة احملقق فقد شاع 
فيها االس���تقرار املعاش���ي نوعًا ما نظرًا ملا متتعت 
ب���ه من مناخ لطيف وبيئة صاحلة ، وكثرت فيها 
احملاصيل الزراعية ، فضال عن موقعها اجلغرافي 
ال���ذي س���هل له���ا االتصال مع امل���دن األخرى 

كبغداد والكوفة والنجف .)126( 
وحافظ���ت احلل���ة والكوف���ة والبصرة   
وغيرها التي س���لمت من الغ���زو على كثير من 
علماء العراق وعل���ى مراكز العلم والكتب فيها 

 )127(.
وحني متكنت احللة من أن تكسب أمان   
السلطان املغولي ، استطاع علماء الشيعة اإلمامية 
أن ينقل���وا ما تبق���ى من مراكز العل���م والكتب 
والعلم���اء في بغداد إلى احللة ، فأصبحت احللة 
من���ذ ذلك التاريخ مرك���زا علميا من أكبر مراكز 
العل���م في العالم اإلس���المي ، وبرز فيها عدد 
كبير من الفقهاء واحملدثني واملفس���رين واحلكماء 
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واألدب���اء والش���عراء ، وكان احملق���ق احللي من 
روادها في حركته الفقهية واألصولية .)128( 

مم���ا يجدر ذك���رُه أن احلل���ة مبا متتعت   
به م���ن ظروف إيجابية في ه���ذه احلقبة أفضت 
إلى نضوج الدراس���ات العقلية وازدهارها ، مما 
س���اعد على أن يتخذ احملقق احللي منهجا يوافق 
في���ه ابن إدريس احللي )ت598ه�( في االعتماد 
على دليل العقل .)129( إذ يقول : ))مس���تند 
األحكام ....الكتاب والسنة واإلجماع ودليل 

العقل(( .)130( 
وفض���اًل عن تطور الدراس���ات العقلية   
تطور االجتاه الصوفي في القرن السابع الهجري 
تط���ورًا ملحوظ���ًا ، فص���ار للصوفي���ني مواضع 
للتدري���س وصدرت عنه���م املؤلفات التي حتمل 
أفكارهم .  واستمر هذا اإلجتاه قويًا متغلبًا حتى 
نهاي���ة هذا القرن ، وامتدَّ الى القرن الذي يليه، 
ويعود س���بب انتش���اره إلى اضط���راب األحوال 
السياس���ية ، والتنازع بني املذاهب اإلس���المية، 
وس���وء األحوال االقتصادي���ة واالجتماعية ، مما 
جع���ل هذا االجتاه مخرج���ًا لكثير من الناس من 

تلك االضطرابات واحملن .)131( 
أمَّ���ا في العهد اإليلخاني فقد نش���طت   
املذاهب االس���المية العقلي���ة )االمامية واحلنفية( 
التي كان���ت موضع نقمة الس���لفيني ، فنهضت 
الدراس���ات العقلي���ة ال���ى جانب نهض���ة املعاني 
الصوفية وكان كلُّ ذلك بس���بب سياسة التسامح 

واملرونة.)132( 
وال بد من اإلشارة إلى احللة ومركزها   
العلم���ي الذي نش���ط  بعد احتالل بغداد س���نة 

)656ه�(؛ إذ ضمت علماء بارزين مثلوا االجتاه 
العقل���ي والفلس���في املتحرر في الفكر الش���يعي 
اإلمامي في هذه املرحلة ، فكانت دوافع البحث 
والدراسة عند فقهائهم بعيدة عن حاجات احلكام 
ورغباتهم ، أو الظروف السياسية ، وكان يقوم 
على مبدأ االجتهاد الذي أفاد الفكر اإلمامي منه 

مناًء وثراًء .)133( 
وعل���ى الرغم م���ن كل الظروف التي   
َر  أحاطت باحللة اس���تطاع احملق���ق احللي أن يطوِّ
مناه���ج الفك���ر وأصوله ، وأن يج���دد صياغة 
عملية االجتهاد ، وينظم أبواب الفقه اإلمامي، 
فكان رائدًا ملدرسة احللة العلمية ، وأبرز رجالها 
فقها وتدريس���ا وزعامة ، ولم ينافس���ه أحد من 
معاصري���ه ، وأكث���ر فقه���اء احللة يع���دون من 
تالمذت���ه ، وأبرزه���م ابن أخت���ه العالمة احللي 
املتوفى س���نة )676ه�( الذي كان موس���وعيا ، 
ش���ارك في مختلف ف���روع املعرفة ، فلم يقتصر 
نش���اطه العلمي على  الفقه وأصوله والتفس���ير 
واحلدي���ث وعلوم العربي���ة والرجال واألخبار ، 
ترجيحا ونق���دا، وإنَّما تعدى ذلك الى التحقيق 

والتدقيق والتحليل واالستدالل .)134( 

منزلته ومؤلفاته: 
وصفت كتب التراجم الش���يعية احملقق   
احلل���ي مبا يدل عل���ى ما كان يتمتع به من منزلة 
علمي���ة فائق���ة.)135( وهي الت���ي دفعت نصير 
الدين الطوس���ي إلى حضور درس���ه في احللة ، 
وجرت مناقشة بينه وبني احملقق في مسائل عملية 

مهمة.)136( 
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أمَّ���ا كتاب���ه الفقهي الضخم )ش���رائع   
اإلس���الم في مس���ائل احلالل واحلرام( فقد تبنته 
حلقات الدرس اإلمامية بداًل عن كتاب )النهاية( 
للش���يخ الطوس���ي )ت460ه�( وهذا ميثل تطورًا 
مهمًا في دراسة هذا العلم ، ألن كتاب الطوسي 
ل���م ترد فيه أمَّات مس���ائل الفق���ه وأصوله على 
خالف كتاب احللي الذي اش���تمل على التفريع 

وتخريج األحكام .
فكان���ت العناي���ة به���ذا الكت���اب بحثًا   
وتعليقًا، إقرارًا رس���ميًا في الدراس���ات الفقهية 
اإلمامي���ة بتعميم منهج التفري���ع والتخريج على 
املدرس���ة كلها ، وفي ذلك غناؤها واتس���اعها.

 )137(
ت���رك احملقق احللي مؤلفات متعددة في   
علم الكالم ، وكان له دور كبير في هذا اجملال، 

وقد بلغت مؤلفاته )22( مؤلفًا ، أبرزها :
1- ش���رائع اإلس���الم ف���ي مس���ائل احل���الل 
واحل���رام:)138( قال الطهرانّي عن هذا الكتاب 
: »وكتابه هذا من أحس���ن الكتب الفقهية ترتيبًا 
وأجمعه���ا للفروع ، وقد ولع به األصحاب من 
ل���دن عص���ر مؤلف���ه إل���ى اآلن ، وال يزال من 
الكتب الدراس���ية في عواصم العلم الش���يعية ، 
وق���د اعتمد علي���ه الفقهاء خالل ه���ذه القرون 
املتعددة ، فجعلوا أبحاثهم وتدريس���اتهم فيه ، 

وشروحهم وحواشيهم عليه«.)139( 
2- اخملتص���ر النافع: وهو م���نت فقهي اختصره 
احملق���ق احللي من كتابه )ش���رائع االس���الم في 
مس���ائل احلالل واحلرام( وهو كأصله من أحسن 
املتون الفقهية ، وال يزال من الكتب الدراس���ية 

في املدارس العلمية الشيعية )140( .
3- املعتبر في ش���رح اخملتصر)141( : وقد ذكر 
في مقدمته سبب احلاجة إلى هذا الشرح ، فقال 
: »مل���ا كانت الكتابة من���اط الفهم ورباط العلم 
وص���راط العصمة من الوه���م ، كما قال جعفر 
ب���ن محمد )ع(: )اكتبوا فإنكم ال حتفظون حتى 
تكتب���وا(.)142( وقال للمفض���ل )اكتب وبث 
كتبك في إخوانك ، فإنه يأتي على الناس زمان 

ال يأنسون إال بالكتب( » )143( .
وألهمي���ة كتاب )املعتبر( تناوله الفقهاء   
بالش���رح والتحشية ، فقد ش���رحه محمد رضا 
بن قاس���م الغراوي النجفي ، معاصر الطهراني 

صاحب )الذريعة( )144(.
4- نكت النهاية و شرح نكت النهاية )145(:ذكر 
احملق���ق احللي س���بب تألي���ف ه���ذا الكتاب في 
مقدمت���ه؛ إذ قال: »إن جماعة من ذوي الفطانة 
والهداي���ة اش���تكل كل منهم مس���ائل من كتاب 
)النهاية( والتمسوا ابانتها بالقول املقتصر والدليل 

اخملتصر فأجبتهم على ذلك«.) 146(
5- مختص���ر املراس���م )147( :اختص���ر احملقق 
احللي الكتاب الفقهي املس���مى )األحكام النبوية 
واملراس���م العلوية( ألبي يعلى حمزة عبد العزيز 
الديلمي امللقب بسالر أو ساالر )462ه�( وطبع 
املراس���م ضمن اجلوامع الفقهية سنة )1276ه�( 

الطبعة احلجرية )148( .
6- مع���ارج الوصول ، أو نه���ج الوصول إلى 
علم االصول )149( : إنَّ اثر هذا الكتاب في 
تطوير أصول الفقه عند الش���يعة اإلمامية واضح 
. ق���ال االس���تربادي في وصف كت���اب أصول 
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احملقق : ))فرأيت في أصول اصحابنا كتابًا قريبًا 
إل���ى احلق بعد كتاب )العدة( لرئيس الطائفة إال 

إياه((.)150(
أمَّا مؤلفاته في علم الكالم فهي :  

1- املس���لك ف���ي أصول الدين : ه���ذا الكتاب 
اشتمل على أربعة أمور هي :

أب���واب التوحيد والنب���وات واإلمامة و   
أفعال الله سبحانه وتعالى )151( .

2- رسالة في الكالم .
3- الرسالة املانعية .

4- أصول الدين.
5- شرح الكلمة االلهية . 

واملقصود بالكلم���ة اإللهية ما ورد في   
)اخلطب���ة الغ���رَّاء( تأليف ابن س���ينا ، وجاء في 
مقدمتها : س���بحان امللك القه���ار اإلله اجلبار.

 )152(
6- املقدار الواجب من املعرفة .)153(

وهو جواب ملس���ألة )املعرف���ة واملقدار   
الالزم فيه���ا( جلماعة من علماء احللة في عصر 

واحد وهم :
1- س���ديد الدين يوس���ف بن عل���ي بن محمد 

احللي أبو العالمة احللي .
2- جنيب الدين محمد بن منا أستاذ احملقق احللي 

وسديد الدين .
3- يحي���ى بن س���عيد احللي صاح���ب )اجلامع 

للشرائع( ابن عم احملقق احللي .
4- محمد بن أبي العز احللي .

5- جنم الدين جعفر بن احلسن احملقق احللي. 
فقد كتب هؤالء جميعهم فتاواهم من   

جواب هذه املس���ألة بخطوطه���م ، وكلهم أفتوا 
بكفاي���ة االعتقاد واإلميان بالقلب ، وعدم لزوم 
إي���راد األلفاظ الدالة على ذل���ك . وقد خالف 
اخلواج���ة نصير الدين الطوس���ي معاصر لهؤالء 
العلم���اء فتاواهم ، قائ���اًل : »اإلميان التصديق 
بالقلب واللس���ان ، وال يكفي األول ... وال 

يكفي الثاني ...«.)154(
ول���ه مؤلفات في املنط���ق وعلم الرجال واألدب 

هي :
1- اللهفة في املنطق أو الكهنة .)155(

وقد جاءت التسمية في بعض املصادر   
)اللهفة في املنطق( او )الكهنة في املنطق( )156(

2- تلخيص الفهرست.)157(
3- مراسالته في األدب.

واحملقق احللي ش���اعر مرهف احلس ،   
ذّواٌق لأدب والشعر ، أديب ينتقي الكلمة انتقاء 
اخلبير مبفردات اللغة ، ويظهر ذلك في مراسالته 
الشعرية واألدبية مع والده ، ومع صديقه الشيخ 

شمس الدين محفوظ بن وشاح .)158(
إنًّ ملكة الفصاحة والبالغة عنده جعلته   
أديبًا بليغًا ، فكان له س���بق في نظم الش���عر ، 

ولكنَّه أهمل الشعر وتفرغ للفقه وأصوله .
وذكر احملقق احللي س���بب تركه الشعر   
بقول���ه : »وأك���د ذلك عندي ما رويته بإس���ناد 
متصل أن رس���ول الله )ص( دخل املسجد وبه 
رج���ل قد أطاف ب���ه جماعة فق���ال : ما هذا؟ 
قال���وا: عاّلمة ، فقال : وم���ا العاّلمة؟ قالوا: 
عالم بوقائع العرب وأنس���ابها وأشعارها ، فقال 
: )عليه الصالة والسالم(: )ذلك علم ال يضر 
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من جهله وال ينفع من علمه(« )159( .
وعك���ف بع���ض العلماء على دراس���ة    
مؤلفات احملقق احللي سواء كانت في حياة مؤلفها 
ونيل اإلجازة منه أم بعد وفاته ، وشرحوا أكثر 

1- احلكيم ، د.حسن عيسى ، النجف االشرف واحللة الفيحاء ص22.
2- محمد مفيد ، متابعات تاريخية حلركة الفكر في احللة ، ص172 .

3- البحراني ، لؤلؤة البحرين ، هامش ، ص227 .
4- البروجردي حسني ، نخبة املقال ، هامش ص66 .

5- االشراف والتنبية ، ص32 .
6- احلموي ، معجم البلدان ، ج2 ، ص297 .

7- محمد بن احمد ، رحلة ابن جبير ، بيروت ب ت ، ص154 .
8- ابن بطوطة ، محمد بن عبد الله اللواتي ، حتفة النظار في غرائب االمصار وعجائب االسفار ، 

حتقيق د.علي املنتصر مؤسسة الرسالة بيروت 1405 ه� ، ج1 ص639 .
9- ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، ج10، ص158 .

10- اجلوذري ، د. عبد العظيم عباس ، القاسم بن االمام موسى بن جعفر ص6 .
11- اخلوئي ، معجم رجال حديث الشيعة ، ج2 ، ص694 .

12- افندي ، رياض العلماء ، ج2 ص194 .
13- العاملي ، محسن االمني ، اعيان الشيعة ، ج9 ص19 .

14- عبد الله افندي ، رياض العلماء ، ج2 ص201 .

مصنفاته فضال عن وضع احلواش���ي والتعليقات 
.)160(

الهوامش
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15- االصفهاني ، مقاتل الطالبيني ، ج9 ص416 .
16- العاملي ، اعيان الشيعة ، ج11 ص177.

17- املصدر السابق ، ص124 
18- االصفهاني ، مقاتل الطالبيني ، ج2 ص229 .
19- االصفهاني ، املصدر السابق ، ج2 ص221 .

20- العاملي ، محسن االمني ، اعيان الشيعة ، ج9 ص437 .
21- محبوبة ، ماضي النجف وحاضرها ، ج2 ص278 .

22- احلكيم ، د. حسن عيسى ، املفصل في تاريخ النجف االشرف ، ج2 ، ص72 .
23- الطهراني ، اغا برزك ، طبقات اعالم الشيعة ،ص206 .

24- احلر العاملي ، امل االمل في علماء جيل عامل ، ج2 ، ص90 .
25- اجمللسي ، بحار االنوار ، ج104 ، ص179 

26- الطبرسي ، مجمع البيان ، ج1 ص175
27- املصدر السابق ، ج1 ، ص177 .

28- حسن االمني ، دائرة املعارف االسالمية ، ج3 ، ص 383 .
29- املصدر السابق ، ج3 ،ص382 .

30- حسن االمني ، دائرة املعارف االسالمية ، ج3 ، ص382 .
31- املصدر السابق ، ج3 ، ص384 .

 32- دائرة املعارف الشيعية ، ج3 ، ص381 .
33- املصدر السابق ، ج3 ، ص82 .

34- اجمللسي ، بحار االنوار ، ج105 ، ص291 .
35- الشيرازي ، الشيخ عبد الرحيم الرباني ، مقدمة بحار االنوار ، ص149 .

36- اجمللسي ، بحار االنوار ، ج105 ، ص224 .
 37- محبوبة ، ماضي النجف وحاضرها ، ج1 ، ص366 .

38- االشكوري ، السيد احمد ، تراجم الرجال ، ج1 ،ص 391 .
39- عبد الله االفندي ، رياض العلماء ، ج5 ، ص313.

40- احلر العاملي ، امل االمل ج2 ، ص285 .
41- املصدر السابق ، ج2 ،ص 343 .

42- عبد الله االفندي ، رياض العلماء ج5 ، ص316 .
43- االشكوري ، السيد احمد ، تراجم الرجال ، ج2 ، ص857 .
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44- اخلونساري ، روضات اجلنات ، ج8 ، ص201 .
45- محسن االمني ، اعيان الشيعة ، ج3 ، ص49 .

46- الغروي ، السيد محمد ، مع علماء النجف االشرف ، ج1 ، ص158 .
47- محسن االمني ، اعيان الشيعة ، ج9 ، ص418 .
48- اخلونساري ، روضات اجلنات ، ج2 ،ص 187 .

49- محسن االمني ، اعيان الشيعة ، ج9 ص203 .
50- املصدر السابق ، ج9 ، ص159 .

51- احلر العاملي ، امل االمل ، ج2 ص310 .
52- املصدر السابق ، ج2 ،ص214 .

53- احلر العاملي ، امل االمل ، ج2 ، ص80 .
54- االفندي ، رياض العلماء ، ج3 ، ص164 .

55- الطهراني ، االنوار الساطعة في املائة السابعة ، ص13 .
56- احلر العاملي ، امل االمل ، ج2 ،ص29 .

57- االفندي ، رياض العلماء ، ج5 ، ص389 .
58- املصدر السابق ، ج5 ، ص335 .

59- عباس العزاوي ، تاريخ العراق بني احتاللني ، ج1 ،ص47 .
60- حسن االمني ، االسماعيليون واملغول ونصير الدين ، ص282 .

61- مجموعة من الباحثني ، العراق في التاريخ ، ص462.
62- محمد مفيد ، احلياة الفكرية ، ص53 .

63- احلر العاملي ، امل االمل ، ج2 ،ص48 .
64- اخلوانساري ، روضات اجلنات ، ج2 ، ص182 .

65- ابن داود ، الرجال ، ص62 .
66- محسن االمني ، اعيان الشيعة ، ج15 ، ص373 .
67- ابن ابي جمهور ، عوالي اللئالي ، ج3 ، ص8 .

68- السمعاني ، االنساب ، ج5 ، ص631 .
69- محسن االمني ، اعيان الشيعة ، ج1 ، ص315 .
70- اخلوانساري ، روضات اجلنات ، ج2 ، ص190 .

71- البحراني ، لؤلؤة البحرين ، ص231 .
72- القمي ، الكنى وااللقاب ، ج3 ، ص128 .
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73- الطهراني  ، اعالم الشيعة ، ج7 ، ص30 .
74- البروجردي ، طرائف املقال ، ج2، ص434.

75- الدجيلي ، أعالم العرب في العلوم والفنون ، ج2 ، ص79 .
76- كركوش ، تاريخ احللة ، ج2 ، ص20 .

77- الشهيد االول ، غاية املراد في شرح نكت االرشاد ، ج1 ، ص100 .
78- السيوطي ، بغية الوعاة ، ج2 ، ص331 .

79- اخلوانساري ، روضات اجلنات ، ج2 ، ص187 .
80- احلر العاملي ، امل االمل ، ج2 ، ص48 .

81- كركوش ، تاريخ احللة ، ج2 ، ص20 .
82- احلموي ، معجم البلدان ، ج4 ، ص115 .
83- احلر العاملي ، امل االمل ، ج2 ،ص31 .
84- افندي ، رياض العلماء ، ج1 ، ص184 .

85- اخلوئي ، معجم رجال احلديث ، ج11 ، ص325 .
86- هادي كمال الدين ، فقهاء الفيحاء ، ج1 ،؟ ص126 .

86- البحراني ، لؤلؤة البحرين ، ص227 .
87- احلر العاملي ، امل االمل ، ج2 ، ص214 .

88- املصدر السابق ، ج2 ، ص280 .
89- االفندي ، رياض العلماء ،ج5 ، 392 .

90- حسن الصدر ، تأسيس الشيعةة لعلوم االسالم ، ص305 .
91- عمر كحالة ، معجم املؤلفني ، ج3 ، ص232 .

92- السمعاني ، االنساب ، ج1 ، ص59 .
93- القمي ، الكنى وااللقاب ، ج2 ، ص4 .

94- املامقاني ، تنقيح املقال ، ج18، ص328 .
95- التفريشي ، نقد الرجال ، ص100 .

96- ابن حجر ، لسان امليزان ، ج2 ،ص317 .
97- اخلوانساري ، روضات اجلنات ، ج2، ص277 .

98- احلموي ، مجمع البلدان ، ج5 ، ص201.

99- احلر العاملي ، امل االمل ، ج2 ،ص200.
100- محسن االمني ، اعيان الشيعة ، ج15 ، ص384 .
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101- اخلوئي ، معجم رجال احلديث ، ج10 ، ص62 .
102- احلكيم ، د. حسن عيسى ، النجف االشرف واحللة الفيحاء ، ص22 .

103- كركوش ، تاريخ احللة ، ج2 ، ص35 .
104- الزركلي ، االعالم ، ج5 ، ص320 .

105- املصدر السابق ، ج5 ، 321.
106- السمعاني ، االنساب ، ج1 ، ص138 .
107- احلر العاملي ، امل االمل ، ج2 ، 229.

108- االميني ، عبد احلسني ، الغدير ، ج5 ، ص680 .
109- احلموي ، معجم البلدان ، ج4 ، ص349 .

110- افندي ، رياض العلماء ، ج5 ، 289 .
111- محسن االمني ، اعيان الشيعة ، ج15، ص384 .

112- احلر العاملي ، امل االمل ، ج1 ، ص289 .
113- املصدر السابق ، ج2 ، ص313 .

114- الطهراني ، اعالم الشيعة ، ج7 ، ص198 .
115- اخلوئي ، معجم رجال احلديث ، ج20 ، ص165 .

116- الطهراني ، الذريعة ، ج5 ، ص215 .
117- ابن داود ، الرجال ، ص62 .

118- البحراني ، لؤلؤة البحرين ،ص231 .
119- محسن االمني ، اعيان الشيعة ، ج15 ، ص391 .

120- احلائري ، منتهى املقال ، ج2 ، ص240 .
121- البحراني ، لؤلؤة البحرين ، ص232 .

122- كارل بر وكلمان ، تاريخ الشعوب االسالمية ، ص371 .
123- الطقطقي ، الفخري ، ص330 .

124- هادي كمال الدين ، فقهاء الفيحاء ، ج1 ، ص22 .
125- محمد مفيد ، احلياة الفكرية ، ص128 .

126- احملقق احللي ، النهاية ونكتها ، مقدمة محمد مهي االصفي ، ج1 ،ص107 .
127- ابن ادريس ، السرائر ، ج1 ، ص46 .

128- احملقق احللي ، املعتبر ، ص5 .
129- حسني امني ، تاريخ العراق في العهد السلجوقي ، ص239 .
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130- محمد مفيد ، احلياة الفكرية ، ص179 .
131- محمد باقر الصدر ، املعالم اجلديدة لالصول ، ص91 .

132- محمد مفيد ، احلياة الفكرية ، ص159 .
133- احلر العاملي ، امل االمل ، ج2 ، ص49 .

134- البحراني ، لؤلؤة البحرين ، ص230 .
135- الصدر ، محمد باقر ، املعالم اجلديدة لالصول ، ص97 .

136- الطهراني ، الذريعة ، ج13 ، ص47..
137- عمر كحالة ، معجم املؤلفني ، ج3 ، ص143 .

138- الكنتوري ، كشف احلجب ، ص498 .
139- حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ج4 ، ص339 .

140- الكليني ، الكافي ، ج1 ، ص52 .
141- املصدر السابق ، ج1 ، ص53 .

142- الطهراني ، الذريعة ، ج14 ، ص73 .
143- املصدر السابق ، ج6 ، ص211 .

144- الكنتوري ، كشف احلجب ، ص589 .
145- احملقق احللي ، النهاية ونكتها ، ج1 ، ص194 .

146- الطهراني ، الذريعة ، ج2 ، ص298 .
147- اخلوئي ، معجم رجال احلديث ، ج5 ، ص29 .

148- االستربادي ، محمد امني ، الفوائد املدنية ، ص166 .
149- احملقق احللي ، املسلك في اصول الدين ، ص35 .

150- السيوري ، التنقيح الرائع )مقدمة في التحقيق( ص17 .
151- أفندي ، عبد الله االصفهاني ، رياض العلماء ، ج1 ، ص106 .
152- العالمة احللي ، كشف املراد في شرح جتريد االعتقاد ، ص577 .

153- الطهراني ، الذريعة ، ج4 ، ص192 .
154- احلر العاملي ، امل االمل ، ج2 ، ص49 .

155- الطهراني ، الذريعة ، ج4 ، ص425 .
156- رجاء محمد جواد ، احملقق احللي واراؤه  الفكرية ، ص108 .

157- محسن االمني ، اعيان الشيعة ، ج15 ، ص387 .
158- هناء كاظم خليفة ، اثر مدينة احللة في احلياة الفكرية في العراق .ص0220 
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- ابن ادريس ، ابو جعفر محمد منصور احمد احللي ، السرائر ، قم ، 1410ه� .
- ابن االثير ، عز الدين ابو احلسن علي بن محمد الشيباني ، الكامل في التاريخ ، ج10، مطبعة 

الكتب العلمية /بيروت .
- ابن حجر ، ش���هاب الدين ابو الفضل احمد بن علي العس���قالني ، لس���ان امليزان / ايران/ حيدر 

اباد .
- أفندي /عبد الله االصفهاني / رياض العلماء وحياض الفضالء ، مكتبة النجفي املرعشي ، قم، 

1403ه�.
- االشكوري ، السيد احمد ،تراجم الرجال ، ج1 ،ج2، بيروت ؟ب.ت .

- ابن بطوطة ، محمد بن عبد الله اللواتي ، حتفة النظائر في غرائب االمصار وعجائب االسفار ، 
حتقيق د. علي املنتصر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1405 ه� .

- ابن داود ، احلسن احللي ، الرجال ، املطبعة احليدرية ، النجف ، 1972م .
- االميني ، عبد احلسني ، الغدير في الكتاب والسنة واالداب .

- االستربادي ، محمد علي ابراهيم ، منهج املقال في حتقيق الرجال، مطبعة ستاره ، قم 1422ه� .
- االصفهاني ، ابو الفرج ، مقاتل الطالبيني ، ج9 ، املكتبة الوطنية ، بغداد ، 1979 م .

- البحراني ، يوسف بن احمد ، لؤلؤة البحرين في االجازات وتراجم احلديث ، حتقيق محمد صادق 
بحر العلوم ، مطبعة النعمان ، النجف ،1386 ه�.

- البروجردي ، حس���ني ، نخبة املقال ، تعليق وتصحيح ش���هاب النجفي املرعش���ي ، نش���ر مؤسسة 
حق بني ، قم .

- البروجردي ، علي اصغر اجلابلقي ، طرائف املقال ، حتيق مهدي الرجائي ، قم 1410ه�

المصادر والمراجع :
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- التفريشي ، مصطفى بن احلسني احلسيني ، نقد الرجال ، مطبعة ستارة ، قم ، 1418 ه�.
- اجلوذري ، د. عبد العظيم عباس ، القاسم بن االمام موسى بن جعفر ، مطبعة الغربة ، بغداد، 

1998 م .
- احلائري ، ابو علي اسماعيل املازندراني ، منتهى املقال ، قم ، 1416ه�.1995 م .

- حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد الله ، كش���ف الظنون عن اس���امي الكتب والفنون ، بيروت ، 
1414 ه�-1994م .

- احلر العاملي ، محمد بن احلسن ، امل االمل ، مطبعة االداب ، النجف ، 1385ه�.
- حسني امني ، تاريخ العراق في العهد السلجوقي ، مطبعة االرشاد ، بغداد ، 1385ه�-1965م.
- احلكيم ، د. حسن عيسى ، النجف االشرف واحللة الفيحاء صالت علمية ثقافية عبر التاريخ ، 

مطبعة الغري ، النجف ، 2006 م.
- احلكيم ، د. حسن عيسى ، املفصل في تاريخ النجف ، مطبعة االداب ، النجف .

- احلموي ،شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت ، معجم البلدان ، ج2 ، القاهرة 1906 م .
- اخلوئي ، ابو القاسم ، معجم رجال احلديث ، مطبعة االداب ، النجف ، 1390 ه�-1970م .
- الدجيلي ، عبد الصاحب عمران ، اعالم العرب ، مطبعة النعمان ، النجف ، 1386ه� 1966م.

- الزركلي ، خير الدين ، االعالم الشهر النساء ، مطبعة دار العلم ، 1954 م .
- السمعاني ، ابو سعد عبد الكرمي محمد بن منصور ، االنساب ، دار اجلنان ، بيروت 1408ه�-

1988م .
- السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن ، بغية الوعاة في طبقات اللغويني والنحاة ، مصر 1385ه�-

1965م .
- الشهيد االول ، محمد مكي العاملي ، غاية املراد في شرح نكت االرشاد ، قم 1414 ه�.

- الطبرس���ي ، ابو علي الفضل بن احلس���ن ، مجمع البيان ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 
1379ه� .

- الطقطق���ي ، محم���د عل���ي الطباطبائي  ، الفخ���ري في االداب الس���لطانية ، مطبعة امير ، ايران 
1414ه� -1994م.

- عباس العزاوي ، تاريخ العراق بني احتاللني ، بغداد ،1353ه� -1935م .
- عمر كحالة ، معجم املؤلفني ، مكتبة مثنى ، بيروت . ب ت .

- العاملي ، محسن االمني ، اعيان الشيعة ، مطبعة ابن زيدون ، دمشق ، 1359ه� - 1940م .
- الغروي ، الس���يد محمد ، مع علماء النجف االش���رف ، ج1 ، دار الثقلني ، بيروت 1420 ه� 

1999 م .
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- القمي ، عباس بن محمد الرضا ، الكنى وااللقاب ، بيروت 1358 ه�  .
- الكنتوري ، كشف احُلجب ، كلكنا ، 1330ه� .

- الكليني ، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الرزي ، الكافي ، مطبعة حيدري ، ايران .
- كارل بروكلم���ان ، تاري���خ الش���عوب االس���المية ، ترجمة نبيه البعلبك���ي ، دار العلم للماليني ، 

بيروت . 
- املامقاني ، عبد الله ، تنقيح املقال في علم الرجال ، س���تارة ، قم ، 1427 ه� .1413 ه� - 

1983م .
- احملقق احللي ، ابو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن ، املعتبر ، طبعة حجرية ، ايران 1318ه� .

- احملقق احللي ، ابو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن ، النهاية ونكهتها ، قم ، 1417ه�.
- هادي كمال الدين ، فقهاء الفيحاء ، مطبعة املعارف ، بغداد ، 1962 م .

- يوسف كركوش ، تاريخ احللة ، املطبعة احليدرية ، النجف االشرف ، 1385ه� - 1965 م .
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by Using Benevolence and Philanthropy), which is found in the 
Encyclopedia of Ibn Idrees Al-Hilli, Volume 12. Additionally, 
I will snatch away some information from the folds of the 
books of jurisprudence written by Islamic scholars including 
books containing Prophetic traditions in this respect. I shall 
reinforce that by citing different Arabic references, which 
range  between medical, historical biographies, philosophical 
and medical glossaries, and so forth  which have enriched the 
content of the book.  

2

ق
ق
ح
م
ال
ُ

ِّ
266



رؤى الشيخ محمد بن إدريس الحلي في العلوم
الطبية واالستشفاء النبوي

م. أمجد سعد شالل المحاويلي

Abstract
 Islamic civilization in its greatness, advancement and 
highness has reached the whole world. People sought refuge 
in it for centuries feeling safe and peaceful. It was replete 
with treasures of sciences   in various types and kinds at the 
hands of the holders of these treasures, i. e.,  Prophet of Mercy 
Muhammad (Pbuh&h) and Imam Ali bin Abi Talib (Pbuh) and their 
descendants (Pbut). Jurist scholars(jurisprudents and qualified 
scholars) seized these treasures quickly so as to  make them 
illuminating for all people. In this respect, Sheikh Muhammad 
bin Idrees Al-Hilli came into sight.  In this paper, we try to 
familiarize ourselves with his views in medical sciences and 
Prophetic therapy, which is the reason behind the choice this 
topic. 
The researcher has taken Al-Hilli's book (Medicine and Therapy 

Views of  Sheikh Mohammed bin Idrees Al-Hilli  in 
Medical Sciences and Prophetic Therapy

by
Instructor Amjed Saad Shallal Al-Mahaweeli 

1
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احلم���د لل���ه رب العاملني ، املوفق ملا فيه عز املس���لمني ، رافع العلم���اء ، وناصر األتقياء ، والصالة 
والس���الم عل���ى النب���ي اخلامت محمد بن عبد الله )صلى الله عليه وس���لم( ، وآل���ه الطاهرين )عليهم 

السالم( ...
بلغت احلضارة اإلس���المية بعظمتها ورقيها وشموخها مش���ارق األرض ومغاربها ؛ فأستظل   
الناس بظلها قرونًا عدة آمنني مطمئنني ، والزاهرة بكنوز علومها في ش���تى الصنوف والفنون ، على 
ي���د حاملي كنوزها نبي الرحمة محمد )صلى الله عليه وس���لم( واإلم���ام علي بن أبي طالب وذريته 
اجملتهد »،لبيانها إلى الناس  )عليه���م الس���الم( تارة أخرى ، فتلقفها طلبة العل���وم الدينية ك�« الفقيه – 
أجمع ، فبرز في هذا السياق الشيخ محمد بن إدريس احللي، لذا سنقف على رؤاه في العلوم الطبية 

واالستشفاء النبوي، التي شكلت دوافع  اختيار املوضوع .          
نه���ل الباحث مص���ادر البحث من نتف وصفحات مؤلَّف » الطب واالستش���فاء بالبر واخلير   
»للش���يخ محمد بن إدريس احللي ، والواقع ضمن موس���وعة ابن إدريس احللي في اجلزء الثاني عشر 
منها ، إلى جانب ذلك أنتشل معلومات من ثنايا الكتب الفقهية واألصولية لعلماء الدين اإلسالمي، 
وكتب تضمنت في متونها احاديث نبوية شريفة بخصوص الطب والتداوي واالستشفاء النبوي ، معززًا 
ذلك باملراجع العربية التي تنوعت ما بني كتب طبية وتأريخية وتراجم ومعاجم فقهية وفلس���فية وطبية 

وغيرها ، التي أفادت متنه وأغنته . 

المقدمة
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االخت���الف)1( والنقد)2( واإلصالح)3(  
ه���ي العنوانات األكثر إثارة للجدل في ثقافتنا)4( 
الطبي���ة)5(، ومن املفاهيم األكث���ر إحلاحًا إللزام 
األطباء على جتديد العل���وم الطبية في مالمحها 

ومصاديقها في حركة الواقع اإلنساني . 
وال نعدو احلقيق���ة إذا قلنا: إن الطب   
والعالج ارتبطا عند األنس���ان بوجود األلم)6(، 
ف���إذا ما عرف األنس���ان األلم ، فإنه ال ش���ك 
يب���دأ في البحث عن إزال���ة هذا األلم ، وذلك 
ع���ن طريق معاجلته وتطبيب���ه ، ومن ثم فالطب 
ق���دمي قدم األنس���ان ذاته ، وتتلخ���ص بدايات 
صنع���ة الطب في أن اإلنس���ان من���ذ وجد على 
إله���ام ربه )عز  ظه���ر األرض وه���و يهتدي – 
وجل( – إلى أنواع من التطبيب تتفق مع مستواه 
العقل���ي وتطوره اإلنس���اني ، وذل���ك النوع من 
الطب عرف ب�« الطب البدائي »)7( انسجامًا مع 

املستوى احلضاري لإلنسان)8(.
وقد أولى اإلس���الم االهتم���ام الالزم   
لعل���م الط���ب الذي هو م���ن اق���دم العلوم في 
تأريخ احلضارة اإلسالمية ، فقام الرسول الكرمي 
محم���د )ص( بتعليم أمته معلومات طبية ، ألنه 
مث���ل أه���م جوانب عل���م النب���وة ، وباتت من 
التدابير املس���تهدفة لوقاية صحة اإلنس���ان البدنية 

والروحي���ة من بني وظائ���ف النبي الكرمي )ص( 
وأوصيائه )عليهم السالم()9(، وانطالقًا من هذا 
أقدم الش���يخ محمد بن إدريس احللي)10( على 
ب���ذل الهمم في مرحلة م���ن مراحل حياته حلل 
مش���اكل اجملتمع احللي الصحية ، مثيرًا االهتمام 
باملعلوم���ات املتعلقة ب� »العلوم الطبية«  والتداوي 
» العالج «، وميكن بيان رؤى الشيخ ابن إدريس 

احللي في ذلك على النحو اآلتي: 
أوال:التداوي)11(... املداواة 

حث اب���ن إدريس احللي على التداوي   
مستش���هدًا بحديث نبوي شريف للرسول محمد 
)ص( ، ورد خب���ره على لس���ان ذريته )عليهم 

السالم( ، هذا نصه : 
» فقال���وا : تداووا فما ن���زل الله داء إال وانزل 
معه دواء إال السام ، فأنه ال دواء معه - يعني 

املوت -)12( ...« )13(. 
وف���ي موضع آخ���ر ذكر اب���ن إدريس   
احللي حكما ش���رعيا)14( ف���ي التداوي على يد 
غير مس���لم تارة ، وت���داوي علة املرأة على يد 

رجل تارة أخرى ، جاء فيه :
» وال ب���أس مبداواة اليهودي)15( والنصراني)16( 
للمس���لمني عند احلاجة إلى ذلك ، وإذا أصاب 
املرأة علة في جس���دها ، واضطرت إلى مداواة 

رؤى الشيخ محمد بن إدريس الحلي في العلوم
 الطبية واالستشفاء النبوي
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الرجال لها كان جائزًا« )17(. 

ثانيـــًا : آداب الطبيـــب والتعامـــل مع 
مريض : 

ألزم اب���ن إدريس احللي كل طبيب أن   
يتحل���ى بجملة من الصفات التي تقوم عمله في 

مهنة الطب ، قائال : 
» يجب على الطبيب ان يتقي الله س���بحانه فيما 

يفعله باملريض ، وينصح فيه« )18(.   
أمَّ���ا بصدد آداب اإلنس���ان الذي لديه   
مريض ، مبعنى آخر آداب التعامل مع الشخص 

املريض ، فقال : 
» إذا كان لإلنس���ان مريض فال ينبغي أن يكرهه 
عل���ى تناول الطعام والش���راب ، بل يتلطف به 

في ذلك« )19(.  

ثالثًا : نصائح طبية: 
       أدرج اب���ن إدري���س احلل���ي جمل���ة من 
النصائح الطبية سواء كانت لبالغي الرشد أو من 

دون ذلك » األطفال «،وهي)20(: 
1- أن ال يبيت اإلنس���ان إال وجوفه مملوءة من 

الطعام،أي عدم ترك طعام العشاء .
2- أكل الزبي���ب على الري���ق ، فمن أكل منه 
كل ي���وم على الريق )21( زبيبة قل مرضه،وال 

ميرض إال املرض الذي ميوت فيه .
3- أكل احلبة الس���وداء)21( فيه ش���فاء من كل 

داء .
4- ش���رب العس���ل ألن فيه منافع كثيرة ، فمن 

استعمله انتفع به ما لم يكن به مرض حاد . 
5- شرب لنب البقر ألن فيه منافع .

6- استحباب أكل الهندباء)22(. 
7- على الغريب إذا دخل بلدًا عليه أكل بصلها 

فأنه يذهب وباء البلد . 
8- تداووا بالسناء)23( .

9- إياكم أكل الشبرم)24( ألنه حار نار .   
10- تداووا باحللبة)25( . 

11- جتن���ب الطف���ل أكل الطني والفحم ، ألن 
الطني يورث النفاق . 

12- أكل السمن نافع لأحشاء)26( . 
13- أن أكل القرع)27( يزيد في العقل ، وينفع 

الدماغ)28(، والريح الطيبة تشد العقل .
14-أن أكل اخلوان)29( يذهب وجع اخلاصرة)30( 

 .
ويحي���ي  امل���رار)31(،  يس���كن  اخل���ل  15-أن 

القلب)32(، ويشد الفم .
16-أكل الس���فرجل يذك���ي القل���ب الضعيف، 

ويشجع اجلبان .     

رابعًا : فوائد طبية في أكل اللحم: 
رأى ابن إدريس احللي أن للحم فوائد   
كثي���رة ، وعالج في التداوي لبعض األمراض، 
ف���ي ضوء ذل���ك ، بني فوائ���ده الطبية ، وهي 

 :)33(

1- أن أكل اللح���م واللنب ينبت اللحم ويش���د 
العظم)34( . 

2- أن أكل اللحم بالبيض يزيد في الباءة )35(.
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خامسًا : الحجامة)36( وفائدتها كعالج :
عب���ر تراكم ع���ادات ومخلفات قرون   
تأريخية في عالج األمراض ، جاءت حساس���ية 
املس���ألة عند ابن إدريس احللي ف���ي بيان أهمية 
وفوائ���د احلجامة أواًل ، وبيان األيام التي يصح 
األحتجام بعد االستخارة)37( ثانيًا ، وعلى وجه 
اخلص���وص احلجامة في ال���رأس ثالثًا ، و بهذا 
الصدد ارتأى الباحث اقتباس جزء مما ذكره، ما 

نصه : 
» افض���ل ال���دواء أربع���ة أش���ياء : احلجام���ة، 
احلقنة،الن���ورة)38(، الق���يء)39(، أن���ه يكره أن 
يحتجم اإلنس���ان ف���ي يوم أربعاء أو س���بت ، 
فينبغ���ي أن يحتج���م في أي األي���ام ، وفي أي 
وق���ت من األوقات ، ويقرأ آية الكرس���ي)40(، 
وليس���تخر)41( الله تعالى ، ويصلي على النبي 
)ص(، واحلجامة في الرأس)42( فيها ش���فاء من 

كل داء« )43(. 

سادسًا : مرض الحمى)44( وعالجها: 
أقدم ابن إدريس احللي في تقدمي عالج   
الرتف���اع درجات حرارة اجلس���م ألي ش���خص 
كان، واملع���روف مب���رض » احلمى « في أدبيات 

تأريخ الطب احلديث ، موداه : 
» إذا عرض���ت احلم���ى لإلنس���ان ، فينبغي أن 
يداويها بصب املاء عليه ، أو يحضر أناء فيه ماء 

بارد يدخل يده فيه« )45(. 
سابعًا : العني)46( )البصر()47( وعالجها:   

          فال غرو من أن جند ابن إدريس احللي قد 

شخص عالج في تصفية البصر »الرؤية« لإلنسان 
الذي يش���كى في الرؤية , وبهذا اخلصوص قال 
: »االكتح���ال)48( باألثمد)49( عند النوم يذهب 

القذى)50(، ويصفي البصر« )51(.  

ثامنًا : السم وعالجه:
وإذا تصف���ح الق���ارئ الكرمي رؤى ابن   
إدري���س احللي في عالج الس���م القاتل ، الذي 
تعرض له اإلنس���ان من لدغ���ة العقرب ، يجده 
عالج حمل البس���اطة في تداوي اللدغة ، جاء 

فيه : 
» إذا لدغت العقرب إنس���انًا ، فليأخذ   
ش���يئًا م���ن امللح ، ويضعه عل���ى املوضع ، ثم 

يعصره بإبهامه حتى يذوب« )52(.     

تاسعًا : تداوي شدة الوجع « األلم »
لعل اجمل م���ا قاله ابن إدريس احللي   
في مس���ألة استيعاب تداوي شدة الوجع »األلم« 
لإلنسان املريض ، ملا أورد دواء ذا صفة » قرآنية 

- مادية« ، فقال : 
» من أش���تد وجعه ، فينبغي أن يستدعي بقدح 
فيه ماء ، ويقرأ عليه احلمد)53( أربعني مرة، ثم 

يصبه على نفسه« )54(.         

عاشرًا : القولون (القولنج))55( وعالجه: 
ملا أشدت احلاجة لعالج مرض أصاب   
ب���ه جم���ع من الناس عبر مم���ر العصور أال وهو 
»القولن���ج« ، اثب���رى اب���ن إدري���س احللي في 
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تشخيص عالجه متكن الفقير والغني من تلقفه، 
هو : 

» م���ن أكل عند نومه تس���ع مت���رات عوفي من 
القولنج« )56(. 

الحادي عشـــر : اختالف البطـــن ... دود 
البطن)57(... عالجهما :  

ذكر اب���ن إدريس احلل���ي عالج متكن   
املص���اب باخت���الف البطن ودي���دان األمعاء)58( 

املعروفة ب�»دود البطن«، مفاده : 
» من اش���تكى اختالف البط���ن يتخذ من األرز 
سويقًا)59( ويشربه ، وشرب اخلل ، وأكل تسع 

مترات عند نومه  قتل دود البطن« )60(.

الثاني عشر : عالج السمنة (الشحوم) ... 
دبغ)61( المعدة)62( :

        انبرى ابن إدريس احللي في بيان عالج 
للس���منة وإزالة الشحوم عند اإلنسان أواًل ، مع 
ذلك حدد الدواء الذي يس���ببه الع���الج ثانيًا ، 
وكيفي���ة دبغ املعدة ثالثًا ، بهذا اخلصوص صرح 

ما نصه : 
» أن اإلدم���ان)63( عل���ى أكل الس���مك الطري 
يذيب اجلسم , والتمر بعده يذهب أذاه ، وأكل 

الرمان بشحمه دبغ للمعدة« )64(.  
و تأسيس���ًا على كل ذل���ك ، جاءت   
رؤى اب���ن إدري���س احللي في تروي���ض الناس 
عموم���ًا ، واجملتم���ع احلل���ي خصوص���ًا ، على 
قبول االستش���فاء)65( بفعل اخلير والبر والتقوى 

والرق���ى)66(، ونب���ذ االستش���فاء بطرق الش���ر 
كالسحر والش���عوذة واملعروفة ب� »اخلزعبالت«، 
التي نهى الرسول الكرمي محمد )صلى الله عليه 
وس���لم( وآل بيت���ه األطهار )عليه الس���الم( من 
اتباعها في االستشفاء، في ضوء ما سلف نورد 
للقارئ الك���رمي تلك الرؤى التي اتبعها بروايات 
عن الرس���ول )صلى الله عليه وس���لم( واإلمام 
علي بن أبي طالب )عليه السالم( واإلمام جعفر 
بن محم���د الصادق )عليهما الس���الم( ، علمًا 
أن اإلمامني )عليهما الس���الم( رووا عن الرسول 
)صلى الله عليه وس���لم( ، لكن ارتائ الباحث 

تقسيم ذلك إليضاحها للقارئ .   
 أواًل : استش���هاد اب���ن إدري���س احلل���ي في ما 
رواه الرس���ول محمد )صلى الله عليه وس���لم( 
في االستشفاء بالسحر والكهانة)67( والقيافة)68( 
والتمائ���م)69(، قال)70(: »روى عن الرس���ول 
محمد )صلى الله عليه وس���لم( : أنه نهى عن 
الس���حر والكهانة والقياف���ة والتمائم« )71(، ثم 
أبدى أبن إدريس احللي رايه جتاه االستشفاء بهذه 
الطريق على شكل حكم شرعي، ما نصه:»فال 

يجوز استعمال شيء من ذلك« )72(. 
ثاني���ًا : استش���هاد اب���ن إدريس احلل���ي في ما 
رواه اإلمام علي بن أبي طالب )عليه الس���الم( 
ف���ي االستش���فاء بالدعاء » بش���فاعة الرس���ول 
محم���د )صلى الله عليه وس���لم(«، واألذان ، 
ق���ال)73(:»روي عن اإلمام أمي���ر املؤمنني علي 
بن أبي طالب )عليه السالم( أنه قال : مرضت 
فعادني رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وأنا 
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ال أتقار على فراش���ي فقال : يا علي أن اش���د 
الن���اس بالء النبيون ، ثم األوصياء ، ثم الذين 
يلونهم ، أبش���ر فإنها حظك من عذاب الله مع 
م���ا لك من الث���واب ، أحتب أن يكش���ف الله 
م���ا بك ، قال: قلت : بلى يا رس���ول الله ، 
ق���ال: قل: اللهم أرحم جلدي الرقيق وعظمي 
الدقي���ق، وأعوذ بك من ف���ورة احلريق ، يا أم 
ملدم إن كنت آمنت بالله فال تأكلي اللحم، وال 
تش���ربي الدم، وال تفوري م���ن الفم ، وانتقلي 
إلى من يزعم أن مع الله إلهًا آخر فإني أش���هد 
أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ، وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله، قال : فقلتها فعوفيت 

من ساعتي« )74(.    
وفي خص���وص االستش���فاء باألذان،   
قال:»روي عن أمير املؤمنني)عليه الس���الم( أنه 
قال : من ساء خلقه فأذنوا في أذنه« )75(.  

ثالثًا : استش���هاد ابن إدريس احللي في ما رواه 
اإلمام جعفر بن محمد الصادق )عليهم السالم( 

في )76(: 
أ - االستشفاء من النسيان وتقوية الفكر : روي 
عن اإلمام أبي عبد الله جعفر بن محمد )عليهما 
الس���الم( ، أنه قال : » ثالث يذهنب النس���يان 
ويحدان الفكر : قراءة القرآن ، والسواك)77(، 

والصيام« )78(.
ب - االستش���فاء أم���ر عليل »مري���ض« : روي 
عنه )عليه الس���الم( فق���ال : » ادع مبكتل)79( 
فاجعل فيه برًا واجعله بني يديه ، وامر غلمانك 
اذا س���ائل أن يدخل���وه إلي���ه فيناول���ه منه بيده 

ويأم���ره أن يدعو له، قال : أفال أعطي الدنانير 
والدراهم؟، قال: اصنع ما آمرك ، ففعل فرزق 

العافية« )80(.   
ت - االستش���فاء بالصدقة)81( ودعاء املساكني: 
روي عنه )عليه الس���الم( أنه قال :»ارغبوا في 
الصدق���ة وبكروا فيها ، فم���ا من مؤمن تصدق 
بصدقة حني يصبح يريد بها ما عند الله إال دفع 
الله بها عنه شر ما ينزل من السماء ذلك اليوم، 
وال تس���خفوا بدعاء املساكني للمرضى منكم ، 
فإنه مس���تجاب لهم فيكم ، وال يس���تجاب لهم 

في أنفسهم«)82(.       
ث - االستشفاء بدعاء السجود :روي عنه )عليه 
الس���الم(: »أن رجال شكا إليه إصابة بني عينيه 
فقال : بلغ مني يأبن رسول الله مبلغًا شديدًا، 
فق���ال: علي���ك بالدعاء وأنت س���اجد ، ففعل 

فبرئ منه« )83(. 
ج - االستش���فاء مبس���ح موضع السجود : روي 
عنه )عليه الس���الم( أنه قال : » إذا أصابك هم 
فامس���ح يديك على موضع س���جودك ، ثم مر 
ي���دك على وجهك من جانب خدك األيس���ر ، 
وعل���ى جبين���ك إلى جانب خ���دك األمين ، ثم 
قل: بس���م الله الذي ال إله إال هو عالم الغيب 
والش���هادة الرحمن الرحيم ، اللهم اذهب عني 

الهم واحلزن، ثالثًا«)84(.  
ح - االستش���فاء ب���األذكار : روي عن���ه )عليه 
الس���الم( أن���ه قال: » من ق���ال كل يوم ثالثني 
مرة: بس���م الله الرحمن الرحي���م : احلمد لله 
رب العاملني تبارك الله أحسن اخلالقني وال حول 
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وال قوة إال بالله العلي العظيم ، دفع عنه تسعة 
وتس���عني نوعًا من الب���الء ، أهونها اجلذام)85(« 

    .)86(

          ف���ي اخلت���ام ... نق���ول : هك���ذا 
كانت رؤى الش���يخ محمد بن إدريس احللي في 

العلوم الطبية واالستش���فاء النبوي ، التي باتت 
مفخرة لإلنس���انية ومنارة للبش���رية ف���ي العراق 

عمومًا،ومدينة احللة الفيحاء خصوصًا . 

استنتج الباحث في هذا البحث جملة من النتائج هي : 
1- كان للش���يخ محمد بن إدريس احللي إس���هام في رفد العلوم الطبية املقرونة بالتداوي واالستشفاء 

النبوي« في عصره ، الذي برز على مدار احلوزة العلمية في احللة لعدة قرون .  »القرآني – 
2- لم تقتصر رؤى الشيخ محمد بن إدريس احللي في العلوم الطبية فحسب ، بل تعداه إلى تأسيس 
منهج جتريبي أصيل ، انعكست آثاره الراقية على جميع جوانب املمارسات الطبية وقايًة وعالجًا ،حتى 

مثلت أبعادًا إنسانية وأخالقية حتكم األداء الطبي . 
3- تتجلى إسهامات الشيخ محمد بن إدريس احللي في العلوم الطبية واالستشفاء النبوي في تخريج 
حش���د عظيم من عبقريات طب الرس���ول محمد )صلى الله عليه وس���لم( وآل بيته األطهار )عليهم 
الفضل الكبير  بعد الله )عز وجل( –  السالم( ، املعروف ب� »الطب النبوي« النادرة ، التي كان لها – 

في حتويل مسار الطب احللي اجتاهًا آخر . 
4- تابع نهج الش���يخ محمد بن إدريس احللي في تدوين العلوم الطبية واالستش���فاء النبوي بالصورة 
الت���ي مت بيانه���ا بهذا البحث ، جمع من علماء وفقهاء احلوزة العلمية في احللة على وجه اخلصوص، 

وحوزتي النجف األشرف وقم املقدسة عمومًا . 
5- فتح الشيخ محمد بن إدريس احللي بروآه الطبية الباب أمام عموم احلليني ، سواء كانوا مسلمني 
أو غير مسلمني ، ملعرفة واقع العلوم الطبية واالستشفاء النبوي عند الرسول محمد )صلى الله عليه 
وس���لم( واإلمام علي بن أبي طالب وذريته )عليهم الس���الم( ، مكتش���فني بأنفسهم  كنوز طبية هائله 
وعظيمة وراقية وإنسانية في هذا اجملال ، من دون الرجوع إلى طرق التداوي واالستشفاء غير الشريعة 

»قرآنية - نبوية«، املنبوذة من قبلهم )عليهم السالم( .      

الخاتمة
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)1( االخت���الف : معن���اه : القوم لم يكونوا على اتف���اق ، وتباين آراء العلماء في تفاصيل األحكام 
التي متس الفروع وهو مبني على تعدد وجهات النظر ، اِْخَتَلَف َمَعُه ِفي الرَّْأِي : َعاَكَس���ُه ، َأْي َأَتى 
بِ���َرْأٍي ُمَخالِ���ٍف ، َحَص���َل اْختاَِلٌف ِفي الرَّأِي َبْيَنُهْم : َتَضاُرٌب ِفي ال���رَّْأِي ، اِْنِعَداُم االتَِّفاِق . ينظر: 
جبران مس���عود ، الرائد معجم لغوي عصري ، ط7 ، )بيروت : دار العلم للماليني ، 1992( ، 
ص32 ؛ عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري ، دستور العلماء أو جامع العلوم ، )بيروت : 

دار الكتب العلمية ، 2000( ، ج�1 ، ص41-40.  
)2( النقد : فنُّ متييز جيِّد الكالم من رديئه ، وصحيحه من فاس���ده ، نَقد الّش���يَء : بيَّن حس���َنه 
ورديئه ، أظهر عيوبه ومحاس���نه . ينظر: جبران مس���عود ، املصدر السابق ، ص817 ؛ معن زيادة 
وآخ���رون ، املوس���وعة الفلس���فية العربية ، )بي���روت : مركز اإلمناء القوم���ي ، 1986( ، مج�2 ، 

ق2،ص1393-1392.  
واِب ، أو مجموعة األنش���طة التي  )3( اإلص���الح : هو إِزاَلُة الَفس���اِد َوإِع���اَدُة اأُلُموِر إلى َوْجِه الصَّ
سات االجتماعّية للوصول إلى مستوى أفضل من العدالة االجتماعّية،  تهدف إلى إعادة التَّنظيم للمؤسَّ
سات اخملتلفة  كما يقصد به : القضاء على الفساد في األجهزة احلكومّية واملتناقضات في أهداف املؤسَّ
ونظمها . ينظر: املصدر نفس���ه ، ص83 ؛ معن زيادة وآخرون ، املصدر الس���ابق ، مج�2 ، ق1، 

ص131.   
)4( الثقافة : كلمة عريقة في اللغة العربية أصال ، وتعني : صقل النفس واملنطق والفطنة ، وأيضا 
اه ، وهي تعني تثقيف الرمح  فه تثقيًفا س���وَّ من : ثقف ثقًفا وثقافة ، صار حاذًقا خفيًفا فطًنا ، وثقَّ
، أي تس���ويته وتقوميه ، واس���تعملت الثقافة في العصر احلديث للداللة على الرقّي الفكري واألدبي 
واالجتماع���ي لأف���راد واجلماعات . ينظر: أبي نصر إس���ماعيل بن حم���اد اجلوهري ، الصحاح تاج 
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اللغ���ة وصح���اح العربية ، راجعه : الدكتور محمد محمد تامر وآخرون ، )القاهرة : دار احلديث ، 
2009(، ص148 ؛ الثقافة بني الكوني واخلصوصي ) دراسة عن طبيعة الثقافة وتشيدها ( ، ترجمة: 
إياس  حسن ، )سوريا : دار الفرقد ، 2008( ؛ مايك كرنغ ، اجلغرافية الثقافية ، ترجمة : سعيد 

منتاق ، )الكويت : مطابع السياسة ، 2005( .
)5( الطب : )بالالتينية: ars medicina(، أي فن العالج ؛ هو : العلم الذي يجمع خبرات 
اإلنسانية في االهتمام باإلنسان أو احليوان ، وما يعتريه من اعتالل وأمراض وإصابات تنال من بدنه 
أو نفسيته أو احمليط الذي يعيش فيه ، ويحاول إيجاد العالج ، كما يتناول الطب الظروف التي تشجع 
عل���ى ح���دوث األمراض وطرق تفاديه���ا والوقاية منها ، ومن جوانب ه���ذا العلم االهتمام بالظروف 
واألوضاع الصحية ، ومحاولة التحسني منها . ينظر: أبي نصر إسماعيل بن حماد اجلوهري ، املصدر 
السابق ، ص690 ؛ جبران مسعود ، املصدر السابق ، ص517 ؛ أبي عبد الله حسن بن أبكر مقبول 
القدميي وأبي عامر بن عبد الرحمن بن عبد الله القدميي ، صحيح املسند في الطب النبوي،راجعه: 

مقبل بن هادي الوادعي ، )صنعاء : مكتبة اإلمام الوادعي ، 2010( ، ص20. 
)6( األلم : اإلحساس بالوجع ، هو : جتربة حسية وعاطفية بغيضة متعلقة بضرر نسيجي فعلي أو 
كامن ، أو هو : إحساس أو شعور سلبي بعدم السعادة ، واملعاناة ، ويكون األلم مادي أو معنوي 
بحسب العوامل التي تسببه ، مثل الصداع أو املغص واملعنوي مثل احلزن والقلق والتوتر ، واإلحساس 
باأللم يختلف من شخص إلى آخر ، ويوجد عدة طرق للحد من تأثير األلم منها استخدام التخدير 
أو مس���كنات األلم . ينظر: أبي نصر إس���ماعيل بن حماد اجلوهري ، املصدر الس���ابق ، ص51 ؛ 

جبران مسعود ، املصدر السابق ، ص120.
)7( ملعرفة واقع الطب البدائي عبر العصور الغابرة في احلضارات القدمية . ينظر: راغب السرجاني، 
قص���ة العل���وم الطبية في احلضارة اإلس���المية ،)القاهرة : دار العدن���ان ، 2009( ، ص10-26 ؛ 
جان ش���ارل س���ورينا ، تأريخ الطب من فن املداواة إلى علم التشخيص ، ترجمة : الدكتور إبراهيم 

البجالتي،)الكويت : مطبعة املطابع السياسية ، 2002( ، ص15-9.  
)8( راغب السرجاني ، املصدر السابق ، ص10.

)9( وه���م كل م���ن اإلم���ام : » علي بن أبي طالب واحلس���ن بن علي واحلس���ني بن علي وعلي بن 
احلسني ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي 
بن محمد واحلس���ن بن علي ومحمد بن احلس���ن )عليهم الس���الم(« . عن ترجمة حياتهم . ينظر: 
مؤسس���ة البالغ ، س���يرة رسول الله )ص( ، ط3 ، )قم املقدسة : مطبعة دار التوحيد ، 2003( ، 
ج�1-2؛ باقر ش���ريف القرش���ي ، موسوعة آل البيت )عليهم الس���الم( ، )قم املقدسة : دار املعرفة 

ق
ق
ح
م
ال
ُ

ِّ
276



،2009(،ج�39-1.   
)10( الش���يخ محم���د بن إدريس احلل���ي )543-598ه�/1148-1201م(: فقي���ه ومحدث ومجتهد 
ش���يعي، من أس���اطني احلوزة العلمية في مدينة احللة ، له أراء فقهيه وأصولية جريئة ، حضر درس 
الش���يخ محمد بن علي بن ش���هر آش���وب املازندراني ، السيد حمزة بن علي احلسيني ، الشيخ محمد 
بن أبي قاسم الطبري وغيرهم ، تنوعت مؤلفاته ما بني فقهيه وأصولية ، على سبيل املثال ال احلصر 
»الس���رائر احلاوي لتحرير الفتاوي« و »منتخب كتاب التبيان« وغيرهما ... لالس���تزادة . ينظر: علي 
همت بناري ، أبن إدريس احللي ودوره في إثراء احلركة الفقهية ، )قم املقدسة : مركز أبن إدريس 
احللي للدراسات الفقهية ، 2009( ؛ محمد مهدي إبراهيم، محمد بن إدريس احللي )سيرته وعصره 
ومنهجه( 543-598ه� ، )د . م : مطبعة دار الس���الم للطباعة والنش���ر ، 2009( ؛ علي همت 
بن���اري، أبن إدريس احللي رائد مدرس���ة النقد في الفقه اإلس���المي ، ترجم���ة : حيدر حب الله ، 

)بيروت: مطبعة الغدير للطباعة والنشر ، 2005( .   
)11( التداوي : َتَداِوي اْلَمِريِض : ِعاَلُجُه ، التََّداِوي بِاأَلْعَشاِب : التََّعاُلِج بَِها ، تداوى املريُض : 

تناول العقاقيَر طلًبا للشفاء . ينظر: جبران مسعود ، املصدر السابق ، ص202.
)12( عن مصدر احلديث . ينظر: شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الدمشقي املعروف 
ب�»اب���ن قي���م اجلوزي« ، الط���ب النبوي ، )بيروت : دار الفك���ر ، د . ت( ، ص8-9 ؛ علي بن 
بابوية القمي ، فقه اإلمام الرضا )ع( ، حتقيق : مؤسسة آل البيت )عليهم السالم( إلحياء التراث، 
)قم املقدسة : مؤسسة آل البيت )عليهم السالم( إلحياء التراث ، 1985( ، ص346 ؛ النعمان بن 
محمد املغربي املعروف ب�»القاضي النعمان املغربي« ، دعائم اإلس���الم ، حتقيق : آصف علي أصغر 

فيضي ، ط2 ، )القاهرة : دار املعارف، 1960( ، ج�2 ، ص143.     
)13( محمد بن إدريس احللي ، موس���وعة ابن إدريس احللي )كتاب الطب واالستش���فاء بالبر واخلير( 
ضمن كتاب السرائر احلاوي لتحرير الفتاوي)ج�5( ، حتقيق : السيد محمد مهدي اخلرسان ، )النجف 
األش���رف : مكتبة الروضة احليدرية ، 2008( ، ج�12 ، ص211 . سنش���ير في الهامش هكذا : 

محمد بن إدريس احللي ، كتاب الطب ، ص .  
)14( احلكم الشرعي : بأّنه: »التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة اإلنسان ، سواء كان متعلقًا 
بأفعاله أو بذاته أو بأش���ياء أخرى داخلة في حياته »، ويقّس���م إلى قس���مني :« احلكم التكليفّي: وهو 
احلكم الذي يتعّلق بأفعال املكّلفني ، ويكون له توجيٌه عمليٌّ مباش���رٌ ، فيوّجه س���لوكه مباش���رًة، في 
مختلف جوانب حياته، الش���خصّية والعبادّية والعائلّية واالقتصادّية والسياس���ّية ، التي عاجلتها الشريعة 
ونظّمتها جميعًا ، كحرمة شرب اخلمر، ووجوب الصالة ، ووجوب اإلنفاق على الزوجة ، وإباحة 
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إحياء األرض املوات ، ووجوب العدل على احلاكم , احلكم الوضعي: وهو احلكم الذي يتعّلق بذوات 
املكّلفني ، أو بأشياء أخرى ترتبط بهم ، فال يكون موّجهًا مباشرًا لإلنسان في أفعاله وسلوكه، ويشّرع 
وضعًا معّينًا يكون له تأثيٌر غير مباشٍر على سلوك اإلنسان ، من قبيل األحكام واخلطابات التي تنظم 
العالقة الزوجّية بني الرجل واملرأة ، وتنّظم حياة املكّلف ». ينظر: عبد النبي بن عبد الرسول األحمد 

نكري ، املصدر السابق ، ج�2 ، ص37-35.
)15( قصد طبيب من » اليهود »: )من العبرية: )اليهودي(، اسم نسبة ليهوذا ، من أبناء يعقوب(، 
هم أبناء شعب أو قومية دينية ، يتميزون بأتباع الدين اليهودي ، أو بالثقافة والتراث النابعة من هذا 
الدين ، واليهود العصريني أنفسهم من نسل أهالي مملكة يهوذا ، الذين كانوا ينسبون إلى أربعة من بني 
أسباط بني إسرائيل االثني عشر منهم : »يهوذا ، سمعون ، بنيامني ، الوي«، أخذ اليهود ينتشرون 
في أنحاء العالم في بلدان كثيرة عبر التاريخ ، و يتركزون في إس���رائيل وأمريكا الش���مالية وأمريكا 
اجلنوبي���ة وأوروب���ا وإيران ... ملعرفة املزيد . ينظر: محمد جواد مغنية ، إس���رائيليات القرآن الكرمي 
)يظه���ر حقيقة اليه���ود وعقيدتهم الصهيونية( ، )بيروت : منش���ورات الرضا )ع( ، 2014(،ص36 
وما بعدها ؛ إسرائيل شاحاك ، الديانة اليهودية وتأريخ اليهود ، ترجمة : إدوار سعيد ، )بيروت: 
مؤسس���ة ش���ركة املطبوعات للطباعة والنشر ، 1999( ؛ إسرائيل ولفنستون أبو ذؤيب ، تأريخ اليهود 
ف���ي ب���الد العرب في اجلاهلية وصدر اإلس���الم ، تقدمي : طه حس���ني ، نق���د ومراجعة : مصطفى 
جواد، )بيروت : املركز األكادميي لأبحاث ، 2013( ؛ توماس طومسون ، التأريخ القدمي للشعب 
اإلس���رائيلي ، ترجمة : صالح علي صباح ، )د . م : مطبعة بيس���ان ، 1995( ؛ محمد أحمد 
كنعان، بنو إسرائيل واليهود تأريخ ومصير ، )بيروت : دار البشائر ، 2002( ؛ عبد احلميد طهماز، 

يا بني إسرائيل ، )سوريا : الدار الشامية ، 1998( .   
)16( قصد طبيب من » النصارى«: ش���يع في الثقافة العربية اس���تخدام كلمتني للتعبير عن املس���يحيني 
منها : لفظ » نصارى«: وهو اللفظ الذي ُيستخدم في الكتب واألدبيات اإلسالمية بشكل عام،بحيث 
ا َأَحسَّ ِعيَس���ى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن  يطلق على الديانة املس���يحية مصطلح نصرانية ، لقوله تعالى :َفَلمَّ
َأنَصاِري إَِلى الّلِه َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن َأنَصاُر الّلِه آَمنَّا بِالّلِه َواْش���َهْد بَِأنَّا ُمْس���ِلُموَن }آل عمران/52{، 
وكلمة » نصارى« إلى مدينة الناصرة، في حني مصطلح » مس���يحي« ذات األصول الس���ريانية ، هو 
املصطلح األكثر انتش���اًرا ، ويعني أتباع الس���يد املسيح )ع(، هناك فرق في استخدام الكلمة في بعض 
الثقافات » نصارى « تشير إلى األشخاص ذوي ثقافة مسيحية ، بينما تشير » مسيحي « إلى الشخص 
املؤمن في الس���يد املس���يح )ع(، بشكل عام املس���يحيني العرب ال يحبذون تسمية نصارى ، ويطلقون 
على أنفسهم مصطلح مسيحيني ، في بعض البلدان تستخدم كلمة نصراني بشكل عام لوصف شخص 
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غير مس���لم ذو بش���رة بيضاء ... لالس���تزادة. ينظر: املعهد امللكي للدراسات الدينية ، النصارى في 
القرآن والتفاس���ير ، )القاهرة : دار الش���روق للطباعة والنشر ، 1998( ؛ عبد اجمليد الشرفي ،الفكر 
اإلس���المي في الرد على النصارى ، ) د . م : مطبعة املدار اإلس���المي ، 2006( ؛ س���هيل قاشا، 

أحوال النصارى في خالفة بني أمية، )د . م : مطبعة دار السائح ، 2005( ، ج�1 .  
)17( محمد بن إدريس احللي ، كتاب الطب ، ص211 .  

)18( املصدر نفسه .  
)19( املصدر نفسه .  

)20( املصدر نفسه ، ص ص211 ، 216-213.  
)21( احلبة الس���وداء : عرفت بأس���ماء متعدّدة أكثرها ش���يوعًا » حّبة البركة«،»الش���ونيز املزروع«، 
»الكمون األس���ود«،»القزحة«، وتنتمي جلنس الش���ونيز ، ولفصيلة احلوذانية ، أّما ثماره فتقوم على 
إنتاج هذه البذور التي ُتعرف ب� »احلبة السوداء«، وهذه العشبة هي ُعشبة حولّية ، ذات ساق منتصبة 
ومتفرعة ، أزهارها زرقاء إلى رمادّية الّلون ، وبذورها مس���ننة ، موِطن احلّبة الس���وداء هو املش���رق 
العربي ، املغرب العربي ، اجلزيرة العربية ، ايران ، باكس���تان والهند ، وحتتوي احلبة الس���وداء على 
الزيت الثابت وباإلضافة إلى الكثير من املواد الفّعالة كالصابوتينات ، الزيت الطّيار ، وأحد مضادات 
األكس���دة الطبيعية » النيجيلون » و« النيجيلون » وحمض » األرجينني« ، كما حتتوي على أحماض 
دهنية أساس���ية عديدة . ينظر: فيصل محمد عراقي ، األعش���اب دواء لكل داء ، )د . م : د . 

مط، 1992( ، ص61-51. 
 ، )Cichorium intybus( الهندباء : هي ورقة هندباء حمراء » ش���يكوريوم أنتيبوس )22(
وجنم���ة )Asteraceae(«، وُتعرف في بعض األحيان باس���م »الهندباء احلمراء اإليطالية«: وهي 
نبات معمر ، وينمو مثل أوراق اخلضروات التي حتتوي على أوراق حمراء ذات عروق بيضاء ، حتتوي 
على مرارة وذو طعم حار يلني عند شيه أو حتميصه ، أو وتعرف بجذور » السريس - الشيكوريا«، 
ويطل���ق عليها اس���م »ِعْلت« في بالد الش���ام ، فه���ي : جنس نباتي ينتمي للفصيل���ة النجمية ، من 
أنواعها: »الهندباء البرية« و »الهندباء األنديفية« . ينظر: املصدر نفسه ، ص217-218 ؛ عادل عبد 

العال،الطب القدمي ، ط3 ، )عجمان : دار أجيال ،2007( ، ص52.  
)23( الس���ناء )الس���نا( : هو جنس كبير يحتوي على )250-260( نوع من النباتات املزهرة ، ومن 
الفصيلة البقولية ، تستعمل أوراقه وثماره كملني لعالج اإلمساك ، وفي حالة البواسير، وال يستعمل 
في عالج اإلمس���اك املزمن لفترات طويلة ، حيث ميكن أن يتعود عليها الش���خص ، عادة ما يكون 
طعمه���ا غير مقبول ، لهذا يس���تعمل معها م���واد عطرية كالنعناع أو الزجنبي���ل أو احلبهان )الهيل( أو 
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الشمر ، ويستعمل أيضا كمدر للبول وطارد للديدان من األمعاء . ينظر: عادل عبد العال ، املصدر 
الس���ابق ، ص80 ؛ حس���ن خليفة ، جنة األعش���اب ، ط2 ، )األردن : دار األس���راء، 2011(، 

ص180-178.
برم« في معاجم  )24( الش���برم : هناك نوعان مختلفان من أنواع النباتات متت تس���ميتها باس���م » الشُّ
النباتات ، ينتمي النوع األول : إلى فصيلة زيال س���بيونوزا : وهي عبارة عن ش���جيرات صحراوية 
ش���ائكة له���ا فروع كثيفة وأوراقها صغيرة ، أما النوع الثان���ي : فيتمثل في فصيلة إيفوربيا إس بي : 
برم الذي كان  وهي عبارة عن أعشاب سنوية معمرة ، ويرتبط هذا النوع من النباتات بشكل كبير بالشُّ
مستخدمًا كملني لأمعاء . ينظر: أبي نصر إسماعيل بن حماد اجلوهري ، املصدر السابق ،ص580.

)25( احللبة : هي عشب حولي يتراوح ارتفاعه ما بني)20-60سم( ، لها ساق جوفاء ، وتتشعب 
منه فروع صغيرة يحمل كل منها في نهايتها ثالث أوراق مس���ننة طويلة ، ومن قاعدة س���اق األوراق 
تظهر األزهار الصفراء الصغيرة التي تتحول إلى ثمار على شكل قرون معقوفة طول كل قرن حوالي 
)10س���م(، وحتتوي على بذور تش���به إلى حد ما في شكلها الكلية ، وهي ذات لون أصفر مائل إلى 
اخلض���ار ، يوج���د نوعان من احللبة ، النوع األول : احللبة البلدية العادية ذات اللون املصفر ، النوع 
الثاني : احللبة احلمراء واملعروفة بحلبة اخليل ، اجلزء املستعمل طبيا من نبات احللبة هو البذور والبذور 

املنبتة . ينظر: فيصل محمد عراقي ، املصدر السابق ، ص96-94.   
)26( األحشاء : في علم التشريح هي : األعضاء الداخلية في اإلنسان ، خصوصا األعضاء داخل 
الصدر والبطن واحلوض ، وعلى النحو االتي : أحش���اء الصدر هو : » القلب « ، أحش���اء البطن 
الزائدة الدودية « ، أحشاء  الكليتني –  البنكرياس –  الطحال –  الكبد –  األمعاء –  هي : » املعدة – 
احلوض هي : » األعضاء التناسلية « ... ملعرفة التفاصيل . ينظر: زهير الكرمي وآخرون ، األطلس 
العلمي )فيزيولوجيا اإلنس���ان( ، مراجعة وحتقيق : الدكتور عصام املياس والدكتور حافظ قبيس���ي ، 

)بيروت : دار الكتاب اللبناني ، د . ت(.
)27( القرع : أو قرع العس���ل أو اليقطني :هو نبات من الفصيلة القرعية التي من ضمنها الكوس���ة 
واخليار والش���مام ، لون قرع العس���ل أصفر أو برتقالي أو أحمر ، ومن الدول التي يزرع فيها هي : 
مصر والواليات املتحدة ، وتس���مى في بعض البلدان » قرعاً «، وفي بلدان أخرى يس���مى » يقطني 
« ل���ه ع���دة أصناف منها ما ه���و كبير بحجم يقارب حجم بطيخة كبيرة لكنه أملس ولونه عس���لي ، 
ومنه أصناف خضراء مائلة للصفرة . ينظر:  س���عيد جرجس كوبلي ، أس���رار الطب العربي القدمي 

واحلديث،)بيروت : منشورات دار مكتبة احلياة ، د . ت( ، ص34.
)28( الدماغ : هو العضو الذي يتحكم في اجلهاز العصبي املركزي لإلنسان ، عن طريق األعصاب 
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القحفي���ة والنخاع الش���وكي واجله���از العصبي احمليطي ، ويكون عمليا املنظم جلميع فعاليات اإلنس���ان 
تقريبا، األفعال البشرية الالإرادية أو ما يدعى األفعال » الدنيا « ، على سبيل املثال ال احلصر سرعة 
 )unconsciously( القلب والتنفس والهضم ، ويتم التحكم بها عن طريق الدماغ ال شعوريًا
بش���كل خ���اص عن طريق اجلهاز العصبي التلقائي ، إما الفعالي���ات العقلية » العليا « أو املعقدة على 
سبيل املثال ال احلصر التفكير و االستنتاج  والتجريد  ، ويتم التحكم بها بشكل واع إرادي ، ينقسم 
الدم���اغ إل���ى ثالثة أجزاء : » الدماغ األمامي « و » الدماغ املتوس���ط « و »الدماغ اخللفي « ، يتألف 
دماغ اإلنسان من عدة أقسام : » املخ « و » اخمليخ « و » البصلة السيسائية « , وظيفة الدماغ األمامي 
يتحك���م ف���ي الوظائف العليا ، في حني وظيفتي الدماغ املتوس���ط واخللفي ف���ي الوظائف التلقائية أو 
الالش���عورية ، يستطيع دماغ اإلنس���ان أحتواء معلومات حوالي )15,000( كتاب كل منها مكون من 
)1000( صفحة ، يتكون دماغ اإلنس���ان من نحو )100( مليار خلية عصبية ، تتش���ابك تلك اخلاليا 
ببعضه���ا البع���ض مكونة قرابة )100( مليون عصب ، تبل���غ مقاييس اخللية )300( مليون في الدقيقة 
الواحدة ، تس���تبدل كل منها خلية عصبية أخرى مس���تهلكة ... ملعرفة املزيد . ينظر: زهير الكرمي 
وآخرون ، املصدر السابق ، ص32 ؛ بسام خضرة ، أسرار الدماغ ، )د . م : دار العلوم للتحقيق 

والطباعة، 2007( ؛ سامي أحمد املصلي ، الدماغ البشري ، )بغداد : دار دجلة ، 2012( .
ى مائِدًة إالَّ إذا كان عليه طعام  عام وأدواته ، وال ُيس���مَّ )29( اخلوان : وعناه : ما ُيوضع عليه الطَّ
. ينظر: أبي نصر إس���ماعيل بن حماد اجلوهري ، املصدر الس���ابق ، ص351 ؛ جبران مس���عود ، 

املصدر السابق ، ص347.  
)30( اخلاصرة : هي جنبه ما بني عظم احلوض وأسفل األضالع ، كلُّ جانب من اجلسم ابتداء من 
أس���فل األضالع إلى الَوِرك ، اخَلاِصَرُة من اإِلْنس���ان : ما بني َرْأس الَورك وَأسفل اأَلضالع . ينظر: 

جبران مسعود ، املصدر السابق ، ص324 ؛ سعيد جرجس كوبلي ، املصدر السابق ، 108. 
)31( املرار : اس���م لنوع من النبات الش���وكي يكون في آخر الربيع وفي أول الصيف وهو معروف 
مبصر ب�»املرير« ، أو نبات طعمه مر ، أو نبات ش���ائك في ديار بكر يس���مى » مرار «. ينظر: جبران 

مسعود ، املصدر السابق ، ص727-726.
)32( القل���ب : ه���و عضو عضلي مجوف يدفع الدم ضمن جهاز الدوران مبا يش���به عمل املضخة ، 
مش���كال العضو الرئيس���ي في اجلهاز القلبي الوعائي أو ما يعرف ب�»اجلهاز الدوراني«، للقلب عضلة 
مجوفة لها شكل مخروطي ومغطاة بغشاء يسمى » التأمور «: وهو كيٌس ليفي مصلي يتكون من جزأين 
: التأمور الليفي : ويتصل بالرباط األوس���ط للحجاب احلاجز ، والتأموِر املصلي : ويتصل مباش���رة 
بالقل���ب ، ث���م تأتي عضلة القلب : وهي ذات خصائ���ص تختلف عن غيرها من العضالت الهيكلية 
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والعضالت امللس���اء، وتقوم باألنقباض بش���كل متكرر مدى احلياة ... للمزيد من التفاصيل. ينظر: 
زهير الكرمي وآخرون ، املصدر الس���ابق ،ص48 ؛ مجموعة باحثني ، املوس���وعة الطبية املتخصصة 
)أمراض القلب واألوعية الدموية( ، )س���وريا : مؤسسة الصاحلاني للطباعة والنشر،2009(،مج�3، 
ص9-289 ؛ سامي القباني ، جراحة القلب واألوعية الدموية ، )دمشق : مطبعة جامعة دمشق ، 

. )1982
)33( محمد ابن إدريس احللي ، كتاب الطب ، ص212.  

)34( العظم : وُيعرف ب�»النس���يج الَعظمي )باإلجنليزية: osseous tissue(«، ُيش���كل اَلعظم 
ما ُيعرف بِ�»اجِلهاز الهيكلي« ، َحيث َيحتوي ِجس���م اإلنس���ان على أكثر من )200( َعظمة ، ُيقدرها 
الَبعض بِ�)206( عظمات في اإلنس���ان البالِغ ، وُهناك علم خاص بِدراس���ة الِعظام ُيس���مى بِ� » علم 
الَعظ���م  Osteology «، وَيتك���ون الهيكل العظمي عند اإِلنس���ان من ُجزأين رئيس���ني ، هما: 
الهي���كل احمل���وري ، والهي���كل الطرفي ، والعظم في اجلس���م البش���ري يضم نوعان اثن���ان من أنواع 
النس���يج العظمي هما : »املكتنز واإلس���فنجي « ، َوُهناك ثالثة أنواع من اخلاليا ُتساهم في عملية منو 
العظم وهَي :»أوستيوبالس���تس )Osteoblasts( و هي خاليا إنتاج العظم ،  أوستيوكالستس 
 )Osteocytes( وه���ي خاليا ماصة أو محطمة للعظم ، أوستوس���ايتس )Osteoclasts(
وهي خاليا عظمية بالغة ، َوحتافظ التوازن بني اخلاليا األولى والثانية على النسيج العظمي . ينظر: 

زهير الكرمي وآخرون ، املصدر السابق ، ص70-68. 
)35( الباءة : معناها : النِّكاح ، أو اجلماع . ينظر: جبران مسعود ، املصدر السابق ، 159.   

)36( احلجامة : هي العالج عن طريق مص وتس���ريب الدم من خالل اس���تعمال الكاسات ، ويكون 
بطريقتني : احلجامة الرطبة واحلجامه اجلافة ، أو هي : طريقة طبية قدمية كانت تستخدم لعالج كثير 
م���ن األمراض ، ألن الناس كانوا يجهلون أس���باب األمراض ... ملعرف���ة املزيد . ينظر: أبو الفداء 
محم���د ع���زت محمد عارف ، أس���رار العالج باحلجامة والفصد ، )القاه���رة : دار الفضيلة للطباعة 
والنش���ر ، 2003( ؛ ج���واد كاظ���م البيرماني، احلجامة والفصد ف���ي الدين والطب ، )د . م : دار 

العلوم للتحقيق والطباعة ، 2004( . 
���ْيِء ، وُيَقاُل : اْسَتِخْر اللََّه َيِخْر َلك ، اصطالحًا :  )37( االس���تخارة : لغة : َطَلُب اْلِخَيَرِة ِفي الشَّ
ِة لَِما ُهَو اْلُمْخَتاُر ِعْنَد اللَِّه ، أو تعني : الدعاء ، ومعنى :  َطَل���ُب االْختَِي���اِر ، َأْي َطَلُب َصْرِف اْلِهمَّ
د على  إس���تخرُت اللَه : س���ألت الله أن يوفقني خير األشياء التي أقصدها ، وقد وردت نصوص تؤكِّ

أهميَّتها والترغيب فيها والتسليم بعدها . ينظر: جبران مسعود ، املصدر السابق ، ص57. 
)38( النورة : هي مادة كلسية تستخدم إلزالة الشعر عن البدن خاصة عن األعضاء التناسلية وحتت 
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اآلباط ، كما و لها أثر بالغ في تعقيم البشرة وإزالة الروائح الكريهة عن البدن ، وقيل أن : النورة: 
حجر الكلس ، ثم غلبت على اختالط يضاف إلى الكلس من زرنيخ و غيره تستعمل إلزالة الشعر، 
وُنقل أن أول من استعمل النورة إلزالة الشعر هي بلقيس ، حيث أنها كانت كثيرة الشعر ، فقال نبي 
الله س���ليمان )ع( للش���ياطني : اتخذوا لها ش���يئا ُيذهب عنها هذا الشعر ، فعملوا احلمامات وطبخوا 
النورة و الزرنيخ ، فاحلمامات والنورة مما اتخذته الشياطني لبلقيس . ينظر: املصدر نفسه ، ص825.

)39( الق���يء : ه���و إخراج محتويات املعدة ، أو طرد حملتويات املعدة قس���رًا عن طريق الفم وأحيانا 
األن���ف ، ويدف���ع أنقباض عضالت املعدة املفاجئ » يدفع محتوياته���ا « في املريء فتخرج من الفم، 
أس���بابه : التس���مم أو اإلصابة ببعض األمراض أو ضعف املعدة وعدم قدرتها على هضم الطعام ، 
وع���ن إلتهاب فيروس���ي معروف بالتهاب املع���دة واألمعاء ، تهيج العدوى للمع���دة واجلهاز الهضمي 
األمتعاض«، واضطراب جهاز  ،كثرة األكل أو الشرب أو من احلاالت النفسية ك�»اخلوف - الهياج – 
الت���وازن باألذن���ني وغيرها ، عالجه : أس���تدعاء الطبيب واألهتمام بفح���ص حالت القيئ املصحوب 
بحّمى )أرتفاع في درجة احلرارة( أو بألم أو بإس���هال أو مبرض آخر ، تناول أمالح األمعاء الفموي 
هي )Pedialyte ، Enfalyte ، or Pediatric Electrolyte( ، وش���راب 
منقوع )مبشور قشور البرتقال( ، أو شراب نقيع أو منقوع )متر هندي( ، أو شراب منقوع )خروب( أو 
محلول )خل عنب( أو)خل تفاح( أو)خل عادي( وغيرها ، املشروبات ذات العصائر السائلة وغيرها 
... لالس���تزاده . ينظر: مجموعة باحثني ، املوس���وعة الطبية املتخصصة )أمراض جهاز الهضم( ، 

)سوريا : مؤسسة الصاحلاني للطباعة والنشر ، 2009( ، مج�1 ، ص64-62.  
)40( ن���ص اآلي���ة : ق���ال تعالى :الّلُه اَل إَِل���َه إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِس���َنٌة َواَل َنْوٌم لَُّه َما ِفي 
���َماَواِت َوَم���ا ِفي اأَلْرِض َمن َذا الَِّذي َيْش���َفُع ِعْنَدُه إاِلَّ بِإِْذنِِه َيْعَلُم َما َبْي���َن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل  السَّ
َماَواِت َواأَلْرَض َواَل َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ  ْن ِعْلِمِه إاِلَّ بَِما َشاء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ ُيِحيُطوَن بَِشْيٍء مِّ

اْلَعِظيُم }البقرة/255{. ينظر: ))القرآن الكرمي(( ، )سورة البقرة ، اآلية : 255( .   
)41( قصد الشيخ محمد ابن إدريس احللي » االستخارة « .   

)42( الرأس : هو اجلزء الذي يقع في أعلى من البدن ، احلاوي على العينني والفم واألنف واألذنني 
وبداخل���ه املّخ، أصطالحًا : اجلزء من اجلس���م الذي يحوي الدماغ والعين���ني والفم واألذنني واألنف 
وغيرها ، من أساس���يات حياة الكائن احلي ، كما يعتبر رأس اجلس���م مقدمته ... ملعرفة التفاصيل . 
ينظر: طارق عبد القادر الكركحي وطارق عبد الواحد ، أصابات لرأس واألعصاب احمليطة ، )بغداد 
: مديرية األمور الطبية، 1981( ؛ جيري سوانس ، حول الصداع وإآلم الرأس ، )بيروت : الدار 
العربية للعلوم ، 2005( ؛ محمد عبد الرحيم ، الطب اجملرب أمراض الرأس وعالجها باألعش���اب 
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والنباتات الطبية ، )د . م : دار الراتب اجلامعية ، 2001( .
)43( محمد ابن إدريس احللي ، كتاب الطب ، ص212.  

)44( احلمى : هي عرض مرضي ش���ائع يوصف بأنه : ارتفاع في درجة حرارة اجلس���م الداخلية إلى 
مستوى أعلى من الطبيعي ، وتتراوح درجة حرارة اجلسم العادية » الطبيعية « عادة ما بني )38-36( 
درجة مئوية ، وتختلف درجة حرارة اجلس���م تبعا لس���ن اإلنس���ان وللموقع الذي يتم فيه قياس درجة 
احل���رارة . ينظ���ر: علي الرجوي وآخرون ، الطب البدي���ل ، ط2 ، )بيروت : الدار العاملية للكتب 

والنشر ، 2010( ، ص18.
)45( محمد ابن إدريس احللي ، كتاب الطب ، ص213.  

)46( العني :  تقع في الرأس ، وتتألف عني اإلنس���ان من ثالثة طبقات رئيس���ية هي : الصلبة : 
وتقع في اخلارج ، حيث تتكون من نسيج ضام ؛ يحمي العني وهي غنية باألوعية الدموية ، واجلزء 
األمامي من هذه الطبقة شفاف يسمى ب� » القرنية «، والقرنية تأخذ ما حتتاج إليه من غذاء وأوكسجني 
من اخللط املائي الذي يفرز من اجلس���م الهدبي ، واملش���يمية : وتقع بني الصلبة والش���بكية ، وحتتوي 
على أوعية دموية ؛ تعمل على توصيل الدم احململ باألكسجني للشبكية ، وهي غنية بصباغ امليالنني 
الذي ميتص الفائض من األش���عة الضوئية التي جتتاز الش���بكية ، فيمنع انعكاس���ها ، ويس���بب وضوح 
الروئية ، والش���بكية : تبطن املش���يمية من اخللف واجلوانب ، ولكن ال تصل إلى األمام ، وتتكون 
الش���بكية م���ن وريقت���ني هما : » وريقة صباغية خارجية « و » ريق���ة عصبية داخلية « . ينظر: أميان 

بقاعي ، العني أداة حاسة البصر ، )سوريا : الدار النموذجية للطباعة والنشر ، 1999( . 
)47( البصر : هي العني وحاسة الرؤية ، وأبصَرُه : رآه ، والَبِصير : ضد الضرير ، وَبُصَر به أي 
علم ، وأصطالحًا : هي احلاسة املميزة عند اإلنسان ، والنوافذ التي يطل منها على العالم اخلارجي، 
أو هي : قدرة الدماغ والعني على كشف املوجة الكهرومغناطيسية للضوء لتفسير صورة األفق املنظور، 
وفي العني ترى املوجودات لتميز األلوان واألش���كال وتكش���ف النور عن الظالم ، وحاسة البصر هي 
املعي���ار ب���ني القدرة على الرؤية والعمى ، وهي عملية الرؤية بالعني ... لالس���تزاده . ينظر: جبران 
مسعود ، املصدر السابق ، ص 174 ؛ زهير الكرمي ، املصدر السابق ، ص42-43 ؛ عبد املنعم 
مصطفى ، أمراض العني وتقومي البصر ، )بيروت : املؤسس���ة العربية للطباعة والنش���ر ، 1990( ؛ 

رمي هالل ، البصر والبصيرة ، )بيروت : دار اآلداب ، 2002( .
)48( األكتحال : هو حجر يطحن ليس���تخدم مس���حوقه لتكحيل العيون ، ويس���تخدم غالبًا كمادة 
للتجميل للنساء ، وعادة األكتحال منتشرة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا واملغرب العربي وجنوب 
آسيا ، يعود تاريخ استخدام الكحل إلى العصر البرونزي حوالي عام )3500 ق . م(، واستخدمته 
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عدة ش���عوب وحضارات أش���هرهم الفراعنة ، وكانوا يس���تخدمونه فتظهر عيونهم واس���عة وجميلة ، 
ولقد كان الس���تخدام الكحل أس���باب عديدة فمنها حماية العني من أش���عة الشمس القوية في املناطق 
الصحراوي���ة واحل���ارة ، حيث أنه كان منتش���را لدى البدو ، وكما أن البع���ض كان يعتقد أن الكحل 
يحمي العني من بعض من أمراض العني ، أن الكحل كان يوضع لأطفال حديثي الوالدة واألطفال 
صغار الس���ن بغض النظر عن جنس الطفل لتقوية العني أو حلمايتها من العني الش���ريرة أو احلسد كما 

يعتقدون . ينظر: جبران مسعود ، املصدر السابق ، ص112.
)49( اإلثمد : هو نوع من الكحل األصيل الذي يتم استخراجه من حجر اإلثمد املوجود في أصفهان 

واملغرب والشام وله فوائد عظيمة . ينظر: جبران مسعود ، املصدر السابق ، ص20-19.
)50( القذى : هي » مادة بيضاء « تتجمع في طرف العني ، أو ما يتكّون في العني من وسخ أبيض 

جامد يتجّمع في مجرى الدمع من العني . ينظر: املصدر نفسه ، ص624.
)51( محمد ابن إدريس احللي ، كتاب الطب ، ص213.  

)52( املصدر نفسه .  
)53( قصد الشيخ محمد بن إدريس احللي من » احلمد « سورة الفاحتة .   

)54( محمد ابن إدريس احللي ، كتاب الطب ، ص213.  
)55( القولون )القولنج(: مرٌض ِمَعوّي مؤلٌم يصعب معه خروج الِبراز والريح ، في )طب(: جزء من 
القولون يقع َعْبر اجُلزء العلوّي من الفجوة البطنيَّة ، وجزء من القناة الهضمية ، ويطلق عليه »األمعاء 
الغليظة « ، ميتد من األمعاء الدقيقة حتى املس���تقيم ، وينقس���م إلى خمس���ة أجزاء هي : » القولون 
 Transverse( والقولون املستعرض ، )Ascending Colon( الصاعد أو القولون األمين
 ،)Descending Colon( والقول���ون الن���ازل أو قول���ون هاب���ط أو قولون أيس���ر ، )Colon
والقولون السيني )Sigmoid Colon(« ،وظيفته الرئيسية امتصاص املاء وجزء بسيط جدا من املواد 
الغذائية ، وحتليل املواد العضوية املوجودة في الفضالت ... لالستزاده . ينظر: هناء نزار انشاطي، 
الس���رطان ويبق���ى األم���ل ، )عم���ان : دار الفك���ر ، 2010( ، 89-95 ؛ هرم���ن جونس���تون ، 

القولون،)بيروت : الدار العربية للعلوم , 1997(.   
)56( محمد ابن إدريس احللي ، كتاب الطب ، ص213.  

)57( قصد الشيخ محمد بن إدريس احللي من )دود البطن( » الديدان املعوية «:  هي عديدة ومختلفة 
األش���كال واألعراض ، وأكثر ما يصاب بها األطفال ، وذلك نظرا لكثرة اختالطهم وس���هولة انتقال 
الع���دوى بينه���م ، وقد تك���ون اإلصابة عن طريق تناولهم طعاما ملوث���ا ، وتختلف أعراض اإلصابة 
وفقا لنوع الدودة ، وتنقسم الديدان املعوية إلى أنواع منها : الديدان الشريطية : هي ديدان مستطيلة 

ق
ق
ح
م
ال ُ

ِّ
285



الشكل ، مكونة من عقد عديدة وتقسم إلى نوعني : مسلحة وعزالء ، والديدان األسطوانية : هي 
ديدان ذات أجسام أسطوانية طويلة غير مفلقة ، ولكنها مغطاة بجلد متني صامد )ال ينفذه الغاز وال 
املاء(، ولهذه الديدان جهاز هضمي كامل مؤلف من فم وشفاه وأسنان ومريء وأمعاء ومخرج،وأنواع 
امللقوة ،  هذه الديدان األس���طوانية التي تصيب األطفال هي : » الصفر ، االقصورة ، املس���لكة – 

األسطوانية، البلهرسية « وغيرها . ينظر: عادل عبد العال ، املصدر السابق ، ص157-146. 
)58( األمع���اء : ه���و : امُلْصران ، وما ينتقل إليه الّطعاُم بعد املعدة األمعاء الغليظة ، وعلى نوعان: 
قيقة : )باإلجنليزية: Small intestine(: هي جزء من السبيل املعدي املعوي  أواًل : األمعاء الدَّ
بشكل أنبوبة ملتفة ، تبدأ من مخرج املعدة وتنتهي عند بداية األمعاء الغليظة ، وطولها حوالي ستة أمتار، 
وتوجد فيها أنثنائات دقيقة تعمل على زيادة س���طحها الداخلي وزيادة أمتصاص املواد الغذائية ، التي 
يت���م نقله���ا إلى الدم ومنه إلى جميع خاليا اجلس���م ، واجلزء األعلى من األمع���اء يتألَّف من األمعاء 
قيقة ، حيث تكتمل هناك عمليَّة الهضم  االثني عش���ري واجلزء األوس���ط واجلزء األخير من األمعاء الدَّ
م , ثانيًا : األمعاء الغليظة : األمعاء الغليظة )باإلجنليزية:  ، ويتمُّ أمتصاص املواّد الغذائيَّة بواسطة الدَّ
Large intestine(: ه���ي اجل���زء األخير من اجله���از الهضمي ،وظيفتها الرئيس���ية هي امتصاص 
امل���اء املتبق���ي م���ن املواد الصلبة ، ثم مترير الفضالت الزائدة إلى خارج اجلس���م ، وتتكون من جزأين 
رئيسني هما : األعور )باإلجنليزية: cecum( ، والقولون )باإلجنليزية: colon( ، وتبدأ األمعاء 
الغليظ���ة بنهاي���ة األمعاء الدقيقة وتنتهي بفتحة الش���رج ، ويبلغ طول األمع���اء الغليظة حوالي )1,5( 
متر،واملسؤولة عن أستخراج املواد الغذائية من الطعام وامتصاصها ، ومن ثم طرح األقسام غير املفيدة 
م���ن الطع���ام ، ويتم في جزء منها )األمعاء الغليظة( تخزي���ن بقايا الطعام حلني طرده عن طريق فتحة 
الش���رج . ينظر: مجموعة باحثني ، املوس���وعة الطبية املتخصصة )أمراض جهاز الهضم( ، مج�1 ، 

ص255-173.
ي بذلك النسياقه  )59( س����ويق األرز : طعاٌم ُيتََّخذ من مدقوق األرز )خبز مطحون من األرز( ، ُس����مِّ
في احللق ، أي الناعم من طحني القمح والش����عير واألرز . ينظر: جبران مس����عود ، املصدر الس����ابق 

،ص456. 
)60( محمد ابن إدريس احللي ، كتاب الطب ، ص ص214-213 ، 216.  

)61( دبغ : لغة : َدَبَغ - َدْبغًا ، وِدباغًا ، وِدباَغًة :  لّينه وأزال ما به من رطوبة وننت ، دبَّغ اجللَد: 
دَبغه ، عاجله مبادَّة حتفظه وتهيِّئه لالستعمال . ينظر: جبران مسعود ، املصدر السابق ، ص354. 
)62( املع���دة : تع���رف )باإلجنليزي���ة: Stomach(: هي جزء القن���اة الهضمية الذي يلي املرئ ، 
وتفض���ي بعدها إلى األمعاء ، وهي أش���به بكيس متمدد يس���توعب الطع���ام حتى يهضم ثم يدفع إلى 
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األمعاء ، وتقع في اجلزء العلوى من البطن ، ووظيفتها : هي هضم املواد الغذائية التي تناولها الفرد 
وخاصة املواد البروتينية ، أي تكس���يرها إلى جزيئات صغيرة ، إذ تقوم جدران املعدة القوية بالضغط 
على الطعام ملدة )4( س���اعات يتحول بعدها الطعام إلى ش���به س���ائل ، بعد هذا مير الطعام عبر فتحة 
البواب إلى األنثى عشري في اجلزء األول من األمعاء الدقيقة ، والتي يبلغ طولها حوالي )20( قدًما 
في الشخص البالغ ، ولذلك فهي ملفوفة على بعضها البعض حتى يتسع لها جتويف البطن ، حتتوي 
املعدة على األوعية الدموية واألعصاب وإنزميي الببسني والرينني ليساعدا على عملية الهضم وغيرها، 
واملع���دة ال تقب���ل أي طعام بارد ج���دا ألنها تتضرر من ذلك ، وكذلك الطعام الس���اخن فهو يصيبها 
بقرحة املعدة ... ملعرفة املزيد . ينظر: محمد النوبي محمد علي ، املصدر السابق , ص115-110 
؛ زهير الكرمي ، املصدر السابق ، ص15 ؛ أمل طنانة، املعدة بيت الداء ، )بيروت : دار الهادي 

للطباعة والنشر ، 2003( . 
���يء : أداَم ِفْعله والَزَمه ول���م ُيْقِلع عنه وداوم عليه وواظب  )63( اإلدم���ان : لغ���ة : أدمَن على الشَّ
َأْدَماَن امُلْسِكرات ، في )طب(: تعّود الفرد على تناول املكيِّفات أو اخملّدرات أو اخلمور لدرجة يصعب 
عنده���ا اإلق���الع عن هذه العادة الضاّرة ، أصطالحًا : هو عبارة عن اضطراب س���لوكي يظهر تكرار 
لفعل من قبل الفرد لكي ينهمك بنشاط معني بغض النظر عن العواقب الضارة بصحة الفرد أو حاالته 
العزلة والوحدة«  التبرير –  األنكار –  العقلية أو حياته االجتماعية ، أسبابه : » االنحالل األخالقي – 
وغيرها... لالس���تزاده . ينظر: جبران مس���عود, املصدر الس���ابق ، ص38 ؛ جماعة من الباحثني ، 

اإلدمان ، )عمان : مركز الدراسات النفسية واجلسدية ، 2001( .
)64( محمد ابن إدريس احللي ، كتاب الطب ، ص216-215.

)65( االستش���فاء : لغ���ة : اس���م : ] ش ف ي [ ، مأخ���وذ م���ن ) مص���در اِْسَتْش���َفى (: اِْحَتاَج 
فاَء ، اسَتْشفى به  اْستِْش���َفاُؤُه إَِلى َطبِيٍب ُمْخَتصٍّ : ُمَعاَلَجُتُه ، اسَتْش���فى املريُض من ِعلَّته : طَلَب الشِّ
: تداَوى،اِْسَتْش���َفى بَِدواٍء َناِجٍع : َتَداَوى بِِه ، االستش���فاء املناخّي : ) طب (: هو عالج األمراض 
بنقل املرضى إلى املُناخ املالئم , فهو : طلب الّش���فاَء أو العالَج . ينظر: جبران مس���عود ، املصدر 

السابق ، ص60. 
)66( قصد الش���يخ محمد ابن إدريس احللي االستش���فاء ب� » الرقية « ومعناها : الُعوَذة التي ُيْرَقى بها 
املري���ض ونح���ُوه، َيْأُمُل ِش���فاًء بُِرْقَيٍة : ما ُيْرَقى بِِه املريُض ِم���ْن َكالٍم َأو ِكتاَبِة ِحْرٍز . ينظر: املصدر 

نفسه، ص401.
)67( الكهان���ة : لغ���ة : الكهانة فعالة مأخوذة من » التكهن «: هو التخرص والتماس احلقيقة بأمور 
ال أس���اس لها، وكانت في اجلاهلية صنعة ألقوام تتصل بهم الش���ياطني وتس���ترق الس���مع من السماء 
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وحتدثهم به ، ثم يأخذون الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤالء الشياطني ويضيفون إليها 
ما يضيفون من القول ، ثم يحدثون بها الناس ، فإذا وقع الشيء مطابقًا ملا قالوا : اغتر بهم الناس 
واتخذوهم مرجعًا في احلكم بينهم ، وفي اس���تنتاج ما يكون في املس���تقبل، ولهذا نقول : الكاهن 
هو الذي يخبر عن املغيبات في املستقبل . ينظر: املصدر نفسه ، ص ص235 ، 676 ؛ أبي نصر 

إسماعيل بن حماد اجلوهري ، املصدر السابق ، ص1014.
)68( القياف���ة : لغ���ة : قاف قوف���ا وقيافة ، وهي إتباع األثر . واصطالح���ا : القيافة هي : إحلاق 
األوالد بآبائهم وأقاربهم ، اس���تنادا إلى عالمات وإلى ش���به بينهم ، وهذا كان ش���ائعا في اجلاهلية ، 
لكن نهى عنه اإلس���الم وجعل موازين ش���رعية في كيفية إحلاق األوالد باآلباء مع اجلهل ، أو هي : 
التعرف على نس���ب املولود بالنظر إلى أعضائه وأعضاء والده  . ينظر: أبي نصر إس���ماعيل بن حماد 

اجلوهري ، املصدر السابق ، ص976 ؛ جبران مسعود ، املصدر السابق ، ص651.
)69( التمائ���م : جم���ع : متيمات وَتَمائُِم ، هي : خرزة وما يش���بهها ُتعلَّق في العنق ظنًّا أنها تدفع 
يرة ، أو ش���يء ُتنسب إليه قوَّة سحرّية حتمي مالكه ، هي : ما يعلق  ���رِّ العنَي أو تقي من األرواح الشِّ
عل���ى األوالد م���ن خرزات وعظام ونحو ذلك لدفع العني ، وس���ميت » متيمة « العتقادهم أنهم يتم 
أمرهم ويحفظون بها . ينظر: أبي نصر إسماعيل بن حماد اجلوهري ، املصدر السابق ، ص136؛ 

جبران مسعود ، املصدر السابق ، ص243.
)70( محمد ابن إدريس احللي ، كتاب الطب ، ص219.

)71( عن مصدر احلديث وراويه . ينظر: قطب الدين البيهقي ، إصباح الشيعة مبصباح الشريعة،حتقيق: 
الشيخ إبراهيم البهادري ، )قم املقدسة : مطبعة االعتماد ، 1995( ، ص246 ؛ أبو القاسم جعفر 
بن حسن املعروف ب� »احملقق احللي« ، اخملتصر النافع ، ط3 ، )طهران : مؤسسة البعثة ، 1989(، 
ص117 ؛ الفاضل اآلبي ، كشف الرموز ، حتقيق : الشيخ علي بناه االشتهادري واحلاج آغا حسني 
اليزدي ، )قم املقدسة : مؤسسة النشر اإلسالمي ، 1987( ، ج�1 ، ص440 ؛ النعمان بن محمد 

املغربي ، املصدر السابق ، ج�2 ،ص143-142.       
)72( محمد ابن إدريس احللي ، كتاب الطب ، ص219.

)73( املصدر نفسه ، ص219-218.
)74( عن مصدر احلديث . ينظر: أحمد بن حنبل ، مس���ند أحمد ، )بيروت : دار صادر ، د . 
ت(، ج����2 ، ص332 ؛ ن���ور الدين علي الهيثمي ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، )بيروت : دار 
الكتب العلمية ، 1988(، ج�2 ، ص294 ؛ قطب الدين الراوندي ، الدعوات )س���لوة احلزين(، 
حتقيق : مؤسس���ة اإلمام املهدي )عج( ، )قم املقدس���ة : مؤسس���ة اإلمام املهدي )عج( ، 1986( ، 
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ص194 ؛ ش���مس الدين محمد بن مكي العاملي ، الدروس الش���رعية في فقه اإلمامية ، حتقيق : 
مؤسس���ة النش���ر اإلسالمي ، )قم املقدسة : مؤسسة النشر اإلسالمي ، د . ت( ، ج�3 ، ص50 ؛ 

النعمان بن محمد املغربي ، املصدر السابق ، ج�2، ص140.  
)75( عن مصدر احلديث . ينظر: علي أصغر مرواريد ، الينابيع الفقهية ،)بيروت : دار التراث ، 
1990( ، ج�21 ، ص106 ؛ علي النمازي الشاهرودي ، مستدرك سفينة النجاة ، حتقيق : الشيخ 
حسن علي النمازي، )قم املقدسة : مؤسسة النشر االسالمي ، 1997( ، ج�1 ، ص95 ؛ النعمان 

بن محمد املغربي ، املصدر السابق ، ج�2 ، ص141.       
)76( محمد ابن إدريس احللي ، كتاب الطب ، ص218-216.

)77( الس���واك : هو عوٌد ُيتََّخُذ من ش���جر األراِك ونحوه ُيس���تاك به ، أو هو : هو العود املتخذ من 
خش���ب األراك لتنظيف األس���نان أثناء الصيام إلزالة رائحة الفم  . ينظر: جبران مس���عود ، املصدر 

السابق ، ص455.
)78( عن مصدر احلديث . ينظر: علي أصغر مرواريد ، املصدر السابق ، ج�21 ، ص219؛ محمد 
باقر اجمللسي ، بحار األنوار ، حتقيق : محمد الباقر البهبودي ،)بيروت : مؤسسة الوفاء،1983(، 
ج� 59 ، ص276 ؛ محمد الريش���هري ، موس���وعة االحاديث الطبية ، حتقيق : مركز بحوث دار 

احلديث ، )قم املقدسة : دار احلديث ، 2004( ، ج�1 ، ص161.    
)79( ومعن���اه : قف���ة م���ن ورق النخل يحمل فيها التمر أو نح���وه ، أو » الزنبيل « . ينظر: جبران 

مسعود ، املصدر السابق ، ص763.
)80( ع���ن مص���در احلديث . ينظر: علي أصغر مرواريد ، املصدر الس���ابق ، ج�21 ، ص220 ؛ 
حس���ني النوري الطبرس���ي ، مستدرك الوس���ائل ، حتقيق : مؤسسة آل البيت )عليهم السالم( إلحياء 
التراث ، )بيروت : مؤسسة آل البيت )عليهم السالم( إلحياء التراث ، 1988( ، ج�7 ، ص166؛ 
حس���ني البروج���ردي ، جامع احاديث الش���يعة ، )قم املقدس���ة : مطبعة مه���ر ، 2008( ، ج�8 ، 

ص437؛ النعمان بن محمد املغربي ، املصدر السابق ، ج�2 ، ص136.  
)81( الصدقة : هي : ما يعطى للفقير ونحوه من ماٍل أو طعاٍم أو لباٍس على وجه القربى لله ، ال 
املكرمة ، أو هي : متليك العني بال عوض ابتغاء لوجه الله تعالى ، واإلعطاء للفقراء صدقة مبعنى: 
إعطاء هبة ... لالس���تزادة . ينظر: عبد النبي بن عبد الرس���ول األحمد نكري ، املصدر الس���ابق، 

ج�2 ،ص172-168. 
)82( ع���ن مص���در احلديث . ينظر: علي أصغر مرواريد ، املصدر الس���ابق ، ج�21 ، ص105 ؛ 
علي النمازي الشاهرودي ، املصدر السابق ، ج�6 ، ص238 ؛ النعمان بن محمد املغربي ، املصدر 
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السابق ، ج�2 ، ص136.
)83( عن مصدر احلديث . ينظر: محمد باقر اجمللس���ي ، املصدر الس���ابق ، ج�59 ، ص276 ؛ 
الفيض الكاش���اني ، الوافي ، حتقيق : الس���يد ضياء الدين احلس���يني ، )أصفهان : مطبعة افست ، 
1985( ، ج�8 ، ص882 ؛ احملقق البحراني ، احلدائق الناضرة ، حتقيق : محمد تقي اإليرواني، 
)قم املقدس���ة : مؤسس���ة النشر اإلسالمي ، د . ت( ، ج�8 ، ص298-299 ؛ النعمان بن محمد 

املغربي ، املصدر السابق ، ج�2، ص137.            
)84( عن مصدر احلديث . ينظر: محمد تقي اجمللس���ي ، روضة املتقني في ش���رح من ال يحضره 
الفقيه،حتقيق : الس���يد حس���ني املوسوي والش���يخ علي بناه االشتهادي ، )د . م : د . مط ، د . 
ت(،ج�2 ، ص384 ؛ الفيض الكاش���اني ، املصدر الس���ابق ، ج�9 ، ص1624 ؛ جعفر كاش���ف 
الغطاء ، كش���ف الغطاء عن مبهمات الش���ريعة الغراء ، حتقيق : مكتب اإلعالم اإلس���المي ، )قم 
املقدسة : مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي ، 2000( ، ج�3 ، ص215 ؛ احملقق البحراني ، املصدر 

السابق , ج�8 , ص349.  
)85( اجلذام : معروف باسم » مرض هانسن )HD(«: هو عدوى مزمنة تنجم عن البكتيريا الُفْطرية 
اجلذامية والُفْطرية اجلذامية الورمية في البداية ، ال تترافق العدوى بأعراض ، وتبقى عادة هكذا ملدة 
تس���تمر من خمس س���نوات حتى عشرين س���نة ... ملعرفة املزيد . ينظر: اجلذام ، شبكة املعلومات 

 . http://www.ar.wikipedia.org ، » الدولية » األنترنت
)86( ع���ن مص���در احلديث . ينظر: علي أصغر مرواريد ، املصدر الس���ابق ، ج�21 ، ص106 ؛ 
أبي بكر بن محمد شطا البكري املعروف ب� » البكري الدمياطي « ، إعانة الطالبني ، )بيروت : دار 
الفكر ، 1997( ، ج�4 ، ص220 ؛ حسني النوري الطبرسي ، املصدر السابق ، ج�5 ، ص90؛ 
أبو جعفر الطوس���ي ، األمالي ، حتقيق : مؤسس���ة البعثة ، )طهران : دار الثقافة للطباعة والنش���ر ، 

1993( ، ص734 ؛ حسني البروجردي ، املصدر السابق ، ج�5 ، ص422.  
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احلمد لله رب العاملني, والصالة والس���الم على أش���رف أولني واألخرين س���يدنا محمد وآله   
الطيبني الطاهرين .

حتقيق���ا مل���ا قام عليه تأس���يس مركز العالمة احللي )قدس س���ره( من البحث والدراس���ة في   
مرحلة احلوزة العلمية التي قامت في مدينة احللة ومحيطها وال س���يما العلماء ونتاجهم أو ممن أرتبط  
بها بصالت علمية بش���كل مباش���رة أو غير مباش���ر من شيوخ  أو طلبة س���اهموا ببناءها وأخذوا على 
عاتقهم نش���ر علومها  ويش���مل ذلك الذين  سكنوا احللة  وس���توطنوها أو لم يستوطنوها إال لغرض 
اإلفادة  واإلستفادة أو  كان لهم أثر على علمائها وقد امنازت هذه املدة من نشوء احلوزة العلمية في 
بانش���غال الس���الطني عنهم تارة  أو دعمهم تارة أخرى بعكس العصور الس���ابقة  احللة –  هذا البلد – 
والالحق���ة له���ا فكان أزدهار احلوزة  العلمية نتيجة طبيعية ملا كان في مدينة احللة من أمن وأمان وإن 
حصل بعض اإلضطراب في أماكن متفرقة في العراق إال أنه لم يؤثر تأثيرا مباش���را في س���ير العلماء 
نح���و م���ا يقارب الكمال العلمي واألخالقي واألدبي وغزارة اإلنتاج وتنوعه الذي يظهر مدى جديتهم 
بطلب العلم طلبا خالصا مجردا لم تش���به أي ش���ائبة ولم تعكر صفوه أي طارقة من تأثر بحكم أو 
حاكم وهذا ما سيتضح عند مالحظة تراجم علماء هذه املرحلة إذ كان نبذ الفروق املذهبية والعنصرية 
والقومية ديدنهم  فقامت املناظرة  بينهم على أسس علمية رصينة بعيدا عن التمذهب والتعنصر وهذه 
سمة أبرز علماء هذه احلوزة  ومن عاصرهم  من طالبهم أو رفقاءهم  أو مناظرين متأثرين بهم  من 

املذاهب األخر .
وقد تشرف أعضاء وحدة التحقيق في مركز العالمة احللي) قدس سره ( بجمع تراجم علمية   
لهؤالء العلماء جمعوا فيها أهم ش���يوخ هذه احلوزة  وأهم طالبها وأهم البلدان التي قصدوها  طلبا 

تراجم علماء الحّلة
 القسم األول

وحدة التحقيق في مركز العالمة الحليِّ

مقدمة
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للعل���م أو نش���را له فضال على ذلك وقفنا عند النتاج الفكري له���ؤالء العلماء فظهر لنا مدى تأثرهم 
وتأثيرهم في اجملتمع احللي من وتأثيرهم وتأثرهم في األماكن التي قصدوها من جهة أخرى لذا كانت 
هن���اك جمل���ة من املدارس العلمية قامت في بلدان مختلفة ظهرت نتيجة س���فر جملة من علماء هذه 

احلوزة.
وقد نهجنا منهجا مختلفا عمن تقدمنا من الباحثني في شأن هذه احلوزة العلمية احللية وهو   
ترجم���ة العلم���اء الذي���ن تتلمذ عليهم علماء هذه احلوزة وأن لم يكونوا م���ن أهل هذا البلد أو يلقبوا 
ب�)احللي( حيث إن أكثر الباحثني السابقني لنا كان دأبهم هو البحث عمن كان لقب ب�)احللي( أو كان 

من أهل هذا البلد .  
وتقدميا لهذا اجلهد املبارك ستكون لنا مشاركة في مجلة احملقق التي تصدر عن مركز العالمة   
احللي )قدس سره( نفسه من خالل نشر بعض تراجم هؤالء العلماء في أعداد متفرقة وسنبدأ في هذا 
العدد بذكر بعض علماء القرن السادس الهجري الذي يعد النواة األولى لتأسيس حوزة احللة العلمية 

ومن هؤالء العلماء:

1 – ابو جعفر بن (حسين)(1)  كميح.(2)
األستاذ فقيه فاضل. 

روي ع���ن والده كمي���ح عن القاضي    
اب���ن البراج، ويروي ايضا عن جعفر بن محمد 
الدوريس���تي(3).وروى عنه احلس���ن بن سليمان 
احلل���ي كما ف���ي مختص���ره(4) واحلافظ رش���يد 
الدين أبو جعفر محمد بن علي بن شهرآش���وب 
املازندراني السروي ) 488 - 588 ه  ( .حيث 
قال في املناقب:))واما أسانيد كتب الشيخ املفيد 
فعن أب���ي جعفر وأبي القاس���م ابني كميح عن 
أبيهم���ا عن اب���ن البراج عن الش���يخ ...(((5)  
القط���ب الراون���دي كما جاء ف���ي كتابه اخلرائج 

واجلرائح.(6)  

2 - ابو الفضل بن الحسين الحلي االحدب(7).
روى عن أبي الفتح محمد بن اجلعفرية   

العلوي احلسيني احلائري. 
وروى عن���ه قط���ب الدي���ن محمد بن   
احلس���ني الكيدري و السيد فخار بن معد النسابة 
متوفي 630 حيث ق���ال في )حجة الذاهب((8) 
:)ومن ذلك : ما أخبرني به الشيخ أبو الفضل 
ابن احلس���ني احلل���ي األحدب - رحم���ه الله - 
قراءة عليه سنة ثمان وتسعني وخمسمائة ، قال 
أخبرني الشريف أبو الفتح محمد بن محمد ابن 

اجلعفرية العلوي احلسيني احلائري( 

3-  ابو المكارم بن كتيلة العلوي الســـيد 
العالم .(9)

روى ع���ن ابو عب���د الله محمد ب���ن احمد بن 
شريار اخلازن

 روى عن���ه ابو الفتح محمد بن محمد املعروف 
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بابن جعفر ) ابن اجلعفرية( احلائري(10) في مشهد 
امير املؤمنني )عليه الس���الم( في جمادي األولى 
س���نة 553ه� . ق���ال في خامتة املس���تدرك (11) 
:))كتاب صغير : وجدناه في اخلزانة الرضوية، 
في���ه أخب���ار طريف���ة ، يوجد مت���ون أغلبها في 
الكتب املش���هورة، أوله هكذا : أخبرنا الشريف 
االجل، العالم ضياء الدين أبو الفتح محمد بن 
محمد العلوي احلس���يني ، املعروف بابن جعفر 
احلائ���ري - بحلة في ش���هر جمادى اآلخرة من 
س���نة ثالث وسبعني وخمسمائة - قال : حدثنا 
الش���يخ العالم أبو املكارم اب���ن كتيلة العلوي - 
مبش���هد موالنا أمي���ر املؤمنني علي بن أبي طالب 
عليه الس���الم، في جمادى األولى ، سنة ثالث 
وخمس���ني وخمس���مائة - ق���ال : حدثنا إخبارا 
وإجازة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار 

اخلازن((  

4-  احمد بن علي بن ابي طالب الشيخ ابو 
منصور(12)  الطبرسي(13)

صاح���ب ) االحتجاج( كان من أجالء   
العلماء ومشاهير الفضالء .

وله أيضا )الكافي( و)مفاخرة الطالبية(   
و)تاريخ األئمة عليهم السالم( و)فضائل الزهراء 
عليها الس���الم(و)كتاب الص���الة( كما ذكر ذلك 
تلميذه ابن شهر آش���وب في معالم العلماء (14) 

في ترجمته
أقول: وهو غير صاحب التفس���ير وأن   
كانا في عصر واحد وهما شيخا ابن شهر آشوب 

وقال صاحب البحار(15): ))وقد أثنى   
الس���يد ابن طاووس عل���ى الكتاب وعلى مؤلفه 

وقد أخذ عنه أكثر املتأخرين (( 
ي���روي عن الس���يد العاب���د ابي جعفر   
مهدي بن  ابي حرب احلس���يني املرعشي ، كما 
ذك���ره في اول ) االحتجاج( وقبره مزار معروف 

في قرية تسمى قرية) شيخ طبرسي(
ويروي عنه رش���يد الدي���ن محمد بن   

علي بن شهر اشوب )ت588( 

5-  احمد بن علي الرازي(16). 
الشيخ ابو الفتوحي )ابو الفتاح( ولعل   
الثان���ي هو االصح على ف���رض اخوته مع  ابو 

الفتوح املفسر.
روى عن الش���يخ املفيد ابي الوفاء عبد   
اجلب���ار املقري الرازي ، والش���يخ ابي علي ابن 
الطوسي(17)، وكالهما عن الشيخ الطوسي(18).

 وروى عنه ابن ش���هر آش���وب )ت 588( كما 
يظهر من ) املناقب( البن اشهر آشوب . 

أق���ول: نق���ل ذلك الش���يخ آغا بزرك   
)ق���دس س���ره( في طبقاته و ل���م أجد ذلك في 
)املناقب( املطبوع ولكني وجدت رواية ابن شهر 
آش���وب عنه في بعض األسانيد مثل ما جاء في 
)جامع الشرائع((19) للشيخ يحيى بن سعيد احللي 
)قدس س���ره (:)أخبرني ، الس���يد الفقيه العالم 
الصالح محيي الدي���ن أبو حامد محمد بن عبد 
الله ب���ن علي بن زهرة احلس���يني احللبي رضي 
الله عنه قال : أخبرني الش���يخ الفقيه محمد بن 
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علي بن شهرآشوب : عن أبي الفضل الداعي، 
وأبي الرضا فضل الله بن علي احلسيني ، وأبي 
الفت���وح أحمد ب���ن علي ال���رازي ، وأبي على 
محمد بن الفضل الطبرسي ، ومحمد ، وعلى 
ابني علي بن عبد الصمد النيشابوري ، ومحمد 
بن احلس���ن الش���وهاني ، وجماعة ، وكلهم : 
عن أبي على ، وعبد اجلبار املقري عن الش���يخ 

أبي جعفر الطوسي .( 

6-  احمد بن علي بن مشيش (20)  
الشيخ املقري ابو الفرج القرشي.  

ي���روي عن العدل احلاف���ظ ابي الغنائم   
محمد بن علي بن ميمون البرسي )ت510 ( .

ويروي عنه النس���ابة جالل الدين عبد   
احلمي���د بن التقي الله العلوي احلس���يني في 27 

شهر رمضان566 .كما في الذريعة(21). 

 7- احمد بن محمد بن أحمد بن شهريار 
الخازن(22) . 

املوفق ابو عب���د الله ابن ابي عبد الله   
اخلازن محمد بن احمد بن شهريار.

ي���روي ع���ن عمه حمزة ب���ن ابي عبد   
الل���ه اخلازن محمد بن احم���د ، عن خاله ابي 
علي ابن الش���يخ الطوس���ي ، عنب ابيه الطوسي 
في مشهد امير املؤمنني علي ) عليه السالم( في 

رجب 554 ه� .
يروي عنه تاج الدين احلس���ن بن علي   
الدرب���ي كم���ا في ) اجازة بني زه���رة ((23)وهو 

أستاذ كال من احملقق احللي وابن طاووس(24).  

8- الياس بن محمد بن محمد بن هاشم (25).
أب���و محم���د احلائ���ري ، ثقة ع���ني ، العالم ، 

الفاضل ، اجلليل .
ي���روي ع���ن  أبي علي الطوس���ي ابن   
الش���يخ الطوس���ي ، يروي عنه عن أبيه الشيخ 
الطوسي  كما في أسانيد كتاب األربعني للشهيد 
األول(26)، وأب���ي الوفاء عبد اجلبار بن عبد اللَّه 

املقرئ الرازي
وي���روي عنه الفقيه عربي بن مس���افر   
العب���ادي احلل���ي ، وهبة اللَّه بن منا بن علي بن 
حمدون احللَّي .ويظهر من كتاب )املزار((27)أنه 

يروي عن صاحب الترجمة 
وقال في األعي���ان(28):)) وفي بعض   
إجازات أصحابنا وصف الياس بن هشام احلائري 
بالفقي���ه وفي بعضها أنه يروي أيضا عن الس���يد 
املوفق أبي طالب بن مهدي السليقي العلوي عن 

الشيخ أبي جعفر الطوسي . ((
أق���ول: وال يبع���د ذل���ك ألن الس���يد   
السليقي العلوي من تالمذة الشيخ الطوسي كما 
في مالذ األخيار للمجلس���ي)قدس سره((29)وقد 
حضر املترحم له عند تالمذ الشيخ الطوسي كما 

تقدم .   

9- جعفر بن أبي الفضل بن شعرة(30).
الش���يخ املق���ري اجلامعاني(31)ال���راوي   

ل�)الصحيفة الكاملة ( .
روى عن السيد األجل جنم الدين بهاء   
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الش���رف أبي احلسن محمد بن احلسن بن أحمد 
العلوي احلسيني .

وروى عن���ه محمد بن جعفر بن علي   
املشهدي كما صرح هو بذلك في نسخة الصحيفة 
السجادية(32) وروى عنه الشيخ أبي احلسن علي 
ب���ن اخلياط(33) والفقيه محمد بن أبي غالب كما 

في غاية املرام(34). 

10-  جعفر بن هبة اهلل بن نما(35).
وهو ابن الرئيس العفيف ابي البقاء هبة   
الله ابن النما احللي ووالد جنيب الدين محمد بن 

جعفر بن منا احللي
روى ع���ن والده ابي البقاء , والش���يخ   
أبي عبد الله احلس���ني بن طحال املقدادي ، عن 

الشيخ أبي علي ، عن شيخ الطائفة(36).
وروى عن���ه ولده جني���ب الدين محمد   
ابن جعفر الذي يروي عنه الشيخ محمد القسيني 

في سنة 637.

ْبـَرسي (37)  11- الحسن بن الفضل الطَّ
رضي الدين أبو نصر الَطْب�َرسي،الفاضل   

الكامل جمر احلق الفقيه احملدث اجلليل.
احلس���ن بن املفس���ر الكبي���ر أبي علي   
الفض���ل بن احلس���ن بن الفض���ل ، أحد علماء 

ااِلمامية. أثنى عليه جماعة من العلماء.
له مصنفات )مكارم األخالق( و)معالم   
األع���الق( و )جامع األخب���ار( كما يظهر ذلك 
من كتاب )مش���كاة األنوار( لولده كما اس���تظهر 

ذل���ك صاح���ب )الرياض( وأيض���ا نقل كلمات 
ول���د املترجم له الدالة على نس���بة كتاب )جامع 

األخبار( الى والده )قدس سريعما(
روى  عن أبيه الفضل )املتوّف�ى 548 ه�(.

وروى عن���ه مهّذب الدين احلس���ني بن   
أبي الفرج بن ردة النِّيلي.

12-الحسن بن محمد بن أحمد(38).
أبو محم���د عماد الدين ااَلس���ترابادي   
)455 � 541 ه����( ، الفقي���ه احلنف���ي، قاضي 
ال���رّي، يلّقب )عماد الدين(. ولد س���نة خمس 

وخمسني وأربعمائة.
وروى ع���ن القاض���ي أبي عب���د الّله   
الدامغاني. وعن  أبي نصر وأبي الفوارس، ابني 
محم���د بن علي الزينبي، وعاصم بن احلس���ن، 
واب���ن خي���رون، وأبيه محمد، وأب���ي احلاجب 

ااَلسترابادي.
وروى ع���ن القاضي أبي املعالي أحمد   
بن علي بن قدامة تلميذاملفيد والرضي واملرتضى 
ال���ذي توفي س���نة 486 وروى عن جده األمي 
القاضي أبي بكر إمالء عن الشيخ الشهيد كميل 
ب���ن جعفر ،كما في أس���انيد )األربعني( ملنتجب 

الدين بن بابويه.
روى عن���ه: الس���معاني، ومحمد بن   
أحمد اليزدجردي. واس���تنابه القاضي محمد بن 
نص���ر الهروي في قضاء حرمي دار اخلالفة س���نة 

اثنتني وخمسمائة.
هذا، وقد ُذكر ااَلس���ترابادي في كتب   
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الش���يعة، وروى عنه من علمائهم: السيد فضل 
الّل���ه الراوندي، وأبو الفتوح احلس���ني بن علي 
اخلزاعي الرازي، وابن شهر آشوب املازندراني، 
ومنتجب الدين ابن بابويه الرازي في »ااَلربعون 
حديثًا« في فضائل أمير املَومنني )عليه السالم(.
توّف�ي بالري سنة إحدى وأربعني وخمسمائة.

13- الحســـن بـــن محمد بن الحســـن بن 
معية(39).

ابو منصور الديباجي العلوي احلسيني احللي .
روى ع���ن الش���يخ الفقيه اب���و محمد   
عب���د الله ب���ن جعفر بن محمد بن موس���ى بن  
جعفر بن محمد بن احمد بن العباس بن الفاخر 
الدوريستي عن جده محمد عن جده جعفر  عن 
ابيه محمد بن احمد عن الصدوق بن بابويه كما 

في )حجة الذاهب( (40) 
روى عن���ه النس���ابة فخ���ار ب���ن معد   
املوس���وي )املتوف���ي 630(  ف���ي كتاب���ة )حجة 

الذاهب(3 ووصفه بالسيد الصالح النقيب . 

14- الحسن بن محمد  بن الحسين(41).  
بن احمد بن محمد بن علي بن طحال   
املق���دادي , كان هو ووال���ده  محمد من خدام 
احلضرة الغروية وخزانها وينقل ابن طاووس في 
) جمال االس���بوع( عن خ���ط صاحب الترجمة 
بعنوان احلسن بن طحال , وكان توفي قريبا من 
سنة 600 النه ينقل عنه عبد الكرمي بن طاووس 
ف���ي ) فرح���ة الغ���ري ((42) ماش���اهده صاحب 

الترجم���ه من الكرامات من قبر امير املؤمنني )ع( 
سنة  584ه� و587ه�. 

روى عنه عبد الكرمي بن طاووس كما   
في الذريعة (43). 

15 - الحســـن  بن هبـــة اهلل بن رطبة (44)  
السوراوي(45).

الشيخ جمال الدين.
كان  االم���ل((46):  )ام���ل   : ق���ال   
فاض���ال فقيه���ا عابدا يروي عنه اب���ن ادريس له 
كتب(47)،وقال الش���يخ آغ���ا بزرك  )ويظهر من 
اجازة الش���هيد البن اخلازن ان لصاحب الترجمة 
مصنف���ات النه ق���ال :وبهذا االس���ناد مصنفات 
الشيخ جمال الدين احلسن بن هبة الله بن رطبة 

السوراوي عن ابن ادريس عنه((48). 
روى عن الش���يخ املفي���د ابي علي بن   

الشيخ الطوسي كما في أوائل كتاب سليم(49) 
وروى عن���ه ابن أدريس كما في إجازة الش���يخ 
علي بن هالل الكركي(50) وفخار املوس���وي جد 
املرتضى بن عبد احلميد بن فخار املوس���وي كما 

في البحار في إجازة الشهيد(51).   

16- الحسين بن احمد بن ردة(52).
الشيخ ابو جعفر)ابو عبد الله(. فاضل فقيه .

روى عن���ه محمد بن جعفر املش���هدي   
املول���ود 515 صاحب كت���اب ) املزار ((53) كما 
نق���ل ذلك في )أم���ل اآلمل((54) فق���ال: روى 

الشهيد عن محمد بن جعفر املشهدي عنه.
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ف���ي )التعليق���ة على أم���ل اآلمل((55)    
لالفندي جزم بأحتاد املترجم له مع مهذب الدين 
احلس���ني بن ردة وأحتمله صاح���ب األعيان(56)

كذلك وأس���تدل على ذلك مع أن هذا من املائة 
السادسة برواية املشهدي عنه كما تقدم ومهذب 

الدين من املائة السابعة كما يأتي والله أعلم

17 - الحسين بن احمد بن محمد بن علي 
بن طحال(57).

الشيخ االمام االمني ابو عبد الله املقدادي، فقيه 
صالح كان عاملا جليال.

روى عن الش���يخ ابي علي احلسن بن   
محمد بن احلس���ن الطوسي(58)، والشيخ شمس 
االس���الم حسن بن احلس���ني املدعو بحسكا جد 
الش���يخ منتجب الدين ابن بابويه كما يظهر منه، 
والسيد هبة الله بن ناصر 488 وعن ابي الوفاة 
عبد اجلبار الرازي تلميذ الش���يخ الطوسي 503 
ويروي ع���ن ألياس بن هش���ام احلائري(59)وفي 
بعض األس���انيد يش���اركه في الرواي���ة عن أبي 
علي بن الش���يخ الطوسي(60)واحلسن بن مهدي 

السيلقي(61)
روى عنه ابن ش���هر آشوب(62)والفقيه   
عربي بن مس���افر العبادي واب���و البقاء هبة الله 
ب���ن منا في 539 والش���يخ هب���ة الله بن هبة في 
531 وهب���ة الل���ه بن نافع(63)والش���يخ علي بن 
محمد بن علي بن علي بن عبد الصمد صاحب 
)منية الداعي (، وابو اخلير سعد بن أبي احلسن 
الفراء (64) وجملة من هؤالء من مش���ايخ محمد 

بن املش���هدي ويروي في )مزاره((65)بواس���طتهم 
ع���ن صاح���ب الترجمة كما صرح في اس���انيده  
, وايض���ا ابو احلس���ن علي ب���ن ابراهي���م العلوي 
العريضي من مشايخ ابن ادريس احللي  كما في 

) حجة الذاهب((66). 

17-  الحسين بن هبة اهلل بن رطبة.(67) 
الشيخ جمال الدين ابو عبد الله السوراوي فقيه 

صالح . 
وترجم له ابن حجر في لس���ان امليزان   
وقال عنه :) أبو عبد الله السوائي شيخ الشيعة

كان عارفا  وأبو ش���يخهم أبي طاه���ر هبة الله * 
باألص���ول عل���ى طريقتهم  ق���رأ الكتب ورحل 
إلى خراس���ان والري ولقى كبار الشيعة وصنف 
وشغل باحللة وغيرها  توفي في رجب سنة تسع 

وسبعني وخمسني مائة ((68).
وترج���م له في الوافي بالوفيات فقال:   
)ابن رطبة الشيعي احلسني بن هبة الله بن رطبة 
واح���دة الرط���ب أب���و عبد الله من أهل س���ورا 
من أعمال احللة الس���يفية كان من فقهاء الشيعة 
ومش���ايخهم قدم بغداد وجال���س أبا محمد ابن 
اخلش���اب وروى أمال���ي أبي جعف���ر محمد بن 
احلس���ن الطوس���ي عن ابنه أبي علي احلسن عنه 
واشتغل باحللة وسورا وتوفي سنة تسع وسبعني 

وخمس مائة ((69) 
روى ع���ن الش���يخ ابي علي الش���يخ   
الطوسي كما في جامع الشرائع(70) والقاضي أبي 

الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي.
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وروى عنه  الش���يخ يحيى بن محمد بن يحيى 
بن فرج الس���وراوي كما في أرشاد األذهان(71)
وعلي بن فرج السوراوي ، وعربي بن مسافر، 
ومحمد بن ابي البركات بن أبراهيم الصنعاني(72)  
كما في جامع الش���رائع  والس���يد موس���ى والد 
ابن طاووس كما ف���ي فتح األبواب لولده(73). 
وجنيب الدين محمد الس���وراوي(74)ومحمد بن 
جعفر املش���هدي كما في كتاب )املزار((75)وذكر 
ذلك صاحب املعالم في إجازته الكبيرة(76) وعز 
الدين بن حس���ني بن علي بن أحمد بن احلسني 
بن عب���د الكرمي الغروي(77) ويحيى بن احلس���ن 
كما ف���ي البحار وفي الهامش اس���تظهر أنه ابن 
بطريق(78)والسيد قريش بن السبيع بن مهنا كما 
في رياض(79)العلماء في ترجمة السيد قريش  .

18 – الداعي بن علي بن الحسن(80).
السيد ابو الفضل احلسيني السروي .

روى عن الش���يخ املفيد ابو الوفاء عبد   
اجلبار بن عبد الله املقري الرازي تلميذ الش���يخ 

الطوسي. 
وعن ابي علي الطوسي

روى عنه ابن شهر اشوب )ت588((81) 
وصرح ابن ش���هر اش���وب ف���ي  اول   
)املناق���ب((82) برواية صاح���ب الترجمة عن ابي 
الوفاء الرازي و ابي علي الطوسي كما نقل ذلك 
صاح���ب )الري���اض((83) وأض���اف أيضا:) وقد 
وجدت على ظهر كتاب التبيان للشيخ الطوسي 
اجازة من الش���يخ ابي الوفاء عبد اجلباربن عبد 

لله بن علي بخطه لولده ابي القاسم على ولهذا 
الس���يد ابي الفضل الداعي بن علي بن احلس���ن 
احلسيني وكانا ش���ريكني في قراءة ذلك التفسير 
على الشيخ ابي الوفاء املذكور... ... ويلوح 
– اي رواي���ة املترج���م ل���ه ع���ن ابي عل���ي وابي 
الوف���اء- من آخ���ر كتاب اجلامع للش���يخ جنيب 
الدي���ن يحيى بن س���عيد احلل���ي أيضا  ( وليس 
صاح���ب الترجم���ة والد املرتض���ى واجملتبى ابني 
الداعي ، فهم���ا معاصران مع صاحب الترجمة 
وكله���م يروون عن ابي الوفاء ووالدهما الداعي 

بن القاسم احلسني الرازي(84). 

19-راشد بن أسحاق بن ابراهيم.
ناصر الدين البحراني فقيه دين .وقال في )أمل 

اآلمل((85):)نصير الدين (
ق���رأ على مش���ياخ الع���راق وأقام مدة   
في���ه  ذك���ره منتجب ب���ن بابويه  وقال الش���يخ 
أغابزرك )قدس س���ره(:)وبقي هذا الش���يخ الى 

املائة الالحقة ، وتوفي بها في 605 ((86).

20- ساالر،ابن حبيش البغدادي (87).
روى عنه ابو طالب محمد بن احلسن   
بن محمد بن معية الديباجي احلسني احللي (88)، 
ويكتب )سالر ( تخفيفا ... ... وقال السيد 
فخار بن معد في كتابه) حجة الذاهب الى اميان 
اب���ي طالب((89): حدثني  الش���ريف النقيب ابو 
طالب محمد بن احلس���ن بن محمد بن معية في 
سنة 599 قال : حدثني الشيخ سالر بن حبيش 
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البغدادي ) ره( وقد رايت سالر هذا وكان رجل 
صال���ح ، قال حدثني االمير اب���و الفوارس بن 
الصيفي الش���اعر املعروف باحليص  بيص، قال 
حض���رت مجلس الوزير يحيى ب���ن هبيرة الخ.

اق���ول:  نوف���ي فخار بن معد ف���ي 630 والف 
كتابه بعد ال600، ويظهر منه انه رآه قبل تاريخ 
الرواي���ة ، ومن توصيفه بالش���يخ اوال ثم رجل 
الصالح انه من فضالء اخلاصه ، واحليص بيص 
توفي 574 واس���مه سعد بن محمد بن الصيفي 

التميمي .  

21-سالم بن مارويه(90). 
الش���يخ أبو عامر. ومارويه مخفف ماهروية أي 

الذي وجه اورده يشبه القمر جماال(91) 
روى عن أبي البقاء هبة الله بن منا عن   
أب���ي البقاء هبة الله ب���ن ناصر بن نصر عن أبيه 
عن األس���عد الرئيس أبي الغنائم أحمد بن علي 

املزرع.
روى عنه الشيخ تاج الدين احلسن ابن   
علي الدربي في 591 ، كما اورده العالمة في 
اجازت���ه لبن���ي زهرة ، وناصر الدين راش���د بن 

إبراهيم البحراني )ت 605ه�( (92) 

22 - ســـت العشـــيره بنت احمد سعيد بن 
محمد البصري(93). 

املهلبي،نزي���ل الكوفه،ه���ي الفاضل���ه   
العاملة احملدثة اجملازة في الرواية سماعا عن جدها 
المها الشيخ العدل احلافظ ابي الغنائم محمد بن 

عل���ي بن ميمون املعروف بأب���ي املتوفي في 16 
ش���عبان 510 ه� وتاريخ الس���ماع عن لفظه في 

جمادى االولى 510ه� .
ويروي ع���ن صاحبة الترجمة الس���يد   
الدين النسابة عبد احلميد بن التقي عبد الله في 

منزلها بالكوفي قي ثالث شوال 566ه�(94) 
أق���ول: تطرق���ت لذكر ه���ذه العلوية الش���ريفة  
وغيرها ممن لم يكونوا من أهل احللة أو ساكنيها 
تنبيها لهمة علماء احلوزة احللية في حتصيل العلم 
من كل حامل له قرب هذا األستاذ أو بعد .  

23 - سعد بن احمد بن مكي(95).
 الشيخ النيلي(96). املؤدب شاعر , نسبة الى نيل 
على الفرات, اكثر ش���عره ف���ي مدح اهل البيت 
توفي سنة 592م ذكره كذلك في)الشذرات((97)  
وحك���ى في حقه قول العماد(98): انه كان غاليا 
في التش���يع خاليا من التورع عاملا باالدب، أكثر 
ش���عره في مديح أهل البي���ت ، وكان غاليا في 

حبهم قال ذلك عنه الزركلي(99)من شعره :
وكما نقل في املناقب(100)ألبن شهر آشوب

وقال ابن مكي :
ومحمد يوم القيامة شافع              

                   للمؤمنني وكل عبد مقنت
وعلي واحلسنان ابنا فاطم 

                    للمؤمنني الفائزين الشيعة
وعلي زين العابدين وباقر

                  علم التقى وجعفر هو منيتي
والكاظم امليمون موسى والرضا
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              علم الهدى عند النوائب عدتي
ومحمد الهادي إلى سبل الهدى

                 وعلي املهدي جعلت ذخيرتي
والعسكر بني الذين بحبهم

                 أرجو إذا أبصرت وجه احلجة
وكما نقل عنه في فوات الوفيات (101)  

قمر أقام قيامتي بقوامه
                   لَِم ال يجود ملهجتي بذِماِمِه

ملكته كبدي فأتلف مهجتي
                 بجمال بهجته وحسن كالِمِه

ومببسم عذب كأن رضابه
                  شهد مذاب في عبير مداِمِه

وبناظر غنج وطرف أحوٍر
                 يصمي القلوَب إذا رنا بسهاِمِه

وكأن خط عذاره في حسنه
                شمس جتلت َوْهي حتت لثاِمِه

فالصبح يسفر من ضياء جبينه 
                 والليل يقبل من أثِيِث ظالِمِه

والظبي ليس حلاظه كلحاظه 
                  والغصن ليس قوامه كقوامِه

قمر كأن احلسن يعشق بعُضه
اِمِه                    بعضًا فساعده على َقسَّ

فاحلسن عن تلقائه وورائه
                       وميينه وشماله وأماِمِه

24 -  سعيد بن هبة الّله بن الحسن. (102) 
قطب الدين أبو احلسني الراوندي، أحد   
أعيان العلماء ومشاهيرهم , وكان من أجّله فقهاء 

ااِلمامية، محّدثًا، مفّس�رًا، متكّلمًا، مشاركًا في 
فنون ُأخرى م���ن العلم،له مصنفات كثيرة تبلغ 

أكثر من خمسني كتابًا،وله أشعار(103). 
فم���ن كتبه املطبوعة: فق���ه القرآن في   
جزءي���ن، منهاج البراعة في ش���رح نهج البالغة 
ق���ال في )الري���اض((104): ) وهو الذي ش���رح 
أوال ه���ذا الكتاب ( يقصد بهذا الكتاب هو نهج 
البالغ���ة ، واخلرائج واجلرائح في ثالثة أجزاء، 
وس���لوة احلزين املعروف بالدع���وات، وقصص 

ااَلنبياء.
وله أيضًا: املغني في ش���رح »النهاية«   
للطوس���ي، تفس���ير القرآن، الرائع في الشرائع، 
إحكام ااَلحكام، ااِلغراب في ااِلعراب، تهافت 
الفالسفة، مسألة في اخلمس، النيات في جميع 
العبادات، ونفثة املصدور وهي منظوماته، وغير 

ذلك.
توفي في ش���وال س���نة ثالث وسبعني   
وخمسمائة، وقبره في صحن السيدة فاطمة بنت 
ااِلمام موس���ى الكاظم - عليه الس���الم -مبدينة 

قّم.(105) 
روى عن طائف���ة من العلماء، منهم:   
السيد أبو السعادات هبة الّله بن علي الشجري، 
واملفس���ر الفضل بن احلس���ن الطبرسي، وعماد 
الدي���ن محمد بن أبي القاس���م عل���ي الطبري، 
واحلس���ن بن محمد احلديقي، وأبو الفضل عبد 
الرحيم بن أحمد الشيباني املعروف بابن االخوة 
البغ���دادي، واألخوان علي ومحمد ابنا علي بن 
عبد الصمد، واألخوان أبو حعفر أبو القاسم ابنا 
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كميح، والس���يدان املرتضى واجملتبى ابنا الداعي 
ابن القاسم احلسني الرازي، والسيد أبو البركات 
محمد بن إس���ماعيل احلس���يني املشهدي، وأبو 
جعفر محمد بن علي بن احملّس���ن احللبي، وأبو 
جعف���ر محمد بن املرزب���ان، وابو نصر الغاري، 
واحلس���ني املؤدب القمي واحلس���ن األرابادي ، 
وهب���ة الله بن دعويدار، والس���يد علي بن أبي 
طالب الس���ليقي ،مس���عود بن علي الصواني ، 
وذو الفقار بن محمد بن معد ، ومحمد بن علي 
النيشابوري ، ومحمد بن عيسى (106)، واحلسن 

بن أبي العال(107)وأبي احلسن املسترق(108). 
روى عنه: القاضي أحمد بن علي بن   
عبد اجلبار الطوس���ي، وابن شهر آشوب محمد 
بن علي السروي املازندراني، وأبو جعفر محمد 
بن عبد احلميد بن محمود الدعويدار، ومنتجب 
الدي���ن علي ب���ن عبيد الّله اب���ن بابويه الرازي، 
وناص���ر الدين راش���د ب���ن إبراهي���م البحراني، 
وبابويه بن س���عد بن محمد ابن بابويه، واخلليل 
ب���ن خمرتكني احللب���ي، وأوالده الثالثة: عماد 
الدي���ن عل���ي، ونصي���ر الدين حس���ني، وظهير 
الدي���ن محمد، وأبى احلرث محمد بن احلس���ن 
احلسيني البغدادي كما في كتاب رسائل الشهيد 

الثاني(109)، وآخرون.

25 - شـــاذان بن جبرئيل بن أسماعيل بن 
أبي طالب (110) 

الشيخ سديد الدين أبو الفضل القمي نزيل املدينة
وله من املؤلفات: )الفضائل( املشهور   

ب)املناق���ب( و)إزاح���ة العلة ف���ي معرفة القبلة( 
ال���ذي كتبه 558ه� ، وله أيضا)معان اجلواهر ( 
وقد الفه اللتماس االمي���ر العالم الزاهد فرامرز 
ب���ن عل���ي البغوائي اجلرجاني بعد ما س���ئله في 
مك���ة، وله)كت���اب حتفة املؤل���ف الناظم وعمدة 

املكلف الصائم(.
روى عن الش���يخ أبو علي الطوس���ي   
ابن الشيخ الطوسي(111) والسيد أبو املكارم حمزة 
ب���ن علي بن زهرة احللبي كم���ا في أمل اآلمل 
في ترجمة أبو املكارم(112) والس���يد عبد الله بن 
زهرة احلس���يني احللب���ي ، وأمني الدين أبو علي 
الفضل بن احلس���ن بن الفضل الطبرسي كما في 
ترجمة الطبرس���ي في الرياض(113) والش���يخ أبي 
القاس���م العماد الطبري(114) والشيخ أبي عبد اللَّه 
الدوريستي والسيد أحمد بن محمد املوسوي(115)
واحلس���ن بن حس���ولة(116) وعلي بن عبد اجلبار 
الطوس���ي(117) وعب���د الل���ه ب���ن عم���ر العمري 
الطرابلسي(118) والشيخ أبو محمد ريحان بن عبد 
الله احلبش���ي)الكراجكي((119) والشيخ محمد بن 
مس���لم بن أبي الفوارس الرازي(120) والشيخ أبى 
عب���د الله محمد بن عب���د العزيز القمي(121)وقرأ 
ش���اذان بن جبرئيل ) معالم العلماء( البن شهر 
اش���وب ) ت 588( على مصنفه كما في س���ند 
بعض نس���خ ) معال���م العلماء( وقرأ على الفقيه 
الس���يد محمد بن س���رايا احلس���ني كتاب »كفاية 

ااَلثر« للخّزاز.
الدي���ن  وتتلم���ذ عليهالش���يخ كاف���ي   
أب���و احلس���ن عل���ي بن محم���د بن أب���ي نزار ] 
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اب���ن [ الش���رفية الواسطي(122)وش���مس الدي���ن 
ش���يخ الش���رف مقدرة(123)وأب���ي طالب بن عبد 
السميع الهاش���مي(124) والشيخ محمد بن جعفر 

املشهدي(125).
وقال الش���يخ أغابزرك الطهراني(126): )وقد قرأ 
للبصري((127) في  علي���ه )املفيد في التكلي���ف – 
ش���هر رمضان 573ه� ،كما ذكر ابن املش���هدي 

في )املزار( وتتلمذ عليه السيد فخار بن معد في 
واسط في سنة 593 كما ذكره في كتابه )حجة 
الذاهب( وكذا كتب إجازة للس���يد محيي الدين 
محم���د بن عبد الله بن زهرة  ولوالده عبد الله 
في ظهر )كفاي���ة األثر((128)في 584ه� في تلك 

السنة.(

1- هكذا ورد في بعض األسانيد كما في ترجمة أخيه املرزبان اآلتية 
أبن شهر آشوب :16 و رياض العلماء - األفندي ج5: 431 وخامتة  2-  ينظر معالم العلماء – 
النوري ج3 :88 وأعيان الش���يعة  - األمني ج2 : 316 وطبقات أعالم الش���يعة –  املس���تدرك – 

أغابزرك - ج2 )املئة السادسة( :4 
3 -ُدوْرَيْس���ت: بضم الدال، وس���كون الواو والراء أيضا يلتقي فيه ساكنان ثم ياء مفتوحة، وسني 
مهملة ساكنة، وتاء مثناة من فوقها: من قرى الّري، ينسب إليها عبد الله بن جعفر بن محمد بن 
موسى بن جعفر أبو محمد الدوريستي، وكان يزعم أنه من ولد حذيفة بن اليمان صاحب رسول 
الله، صلى الله عليه وس���ّلم، أحد فقهاء الش���يعة اإلمامية، قدم بغداد س���نة 566 وأقام بها مدة 
وحدث بها عن جده محمد بن موسى بشيء من أخبار األئمة من ولد علّي، رضي الله عنه، وعاد 
ياقوت احلموي -  ج2: 484 إلى بلده، وبلغنا أنه مات بعد سنة 600 بيسير. معجم البلدان – 

احلسن بن سليمان احللي -: 108 4 - مختصر بصائر الدرجات – 
5 - املناقب البن شهر آشوب ج1: 13

للقطب الراوندي  ج2 : 796 6 - اخلرائج واجلرائح – 
7 - ينظر طبقات أعالم الشيعة ج2 )املئة السادسة( : ص7

8 - احلجة على الذاهب -  السيد فخار بن معد: 50
9 - ينظر طبقات أعالم الشيعة ج2 )املئة السادسة(: ص8

ياق���وت احلموي - :) واحلائر: قبر  10- نس���بة ال���ى احلائر قال في معجم البلدان ج 2: 208– 
احلس���ني بن علّي، رضي الله عنه، وقال أبو القاس���م علّي بن حمزة البصري راّدا على ثعلب في 

الهوامش
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الفصيح: قيل احلائر لهذا الذي يس���ميه العامة حير وجمعه حيران وحوران، قال أبو القاس���م: هو 
احلائر إال أنه ال جمع له ألنه اسم ملوضع قبر احلسني بن علّي، رضي الله عنه، فأما احليران فجمع 

حائر، وهو مستنقع ماء يتحير فيه فيجيء ويذهب...(
للنوري ج1: 388 11- خامتة املستدرك – 

12- -ينظر معالم العلماء :  و أمل اآلمل ج2 : 17 ورياض العلماء ج1 : 48 وطبقات أعالم 
الشيعة ج2 )املئة السادسة( : ص12

13- َطَبِرس���تاُن: بفت���ح أوله وثانيه، وكس���ر الراء، ق���د ذكرنا معنى الطب���ر- أي الفاس-  قبله، 
واس���تان: املوضع أو الناحية، كأنه يقول: ناحية الطبر،... ... هي بلدان واسعة كثيرة يشملها 
ه���ذا االس���م، خرج م���ن نواحيها من ال يحصى كث���رة من أهل العل���م واألدب والفقه، والغالب 
على هذه النواحي اجلبال، فمن أعيان بلدانها دهس���تان وجرجان واس���تراباذ وآمل، وهي قصبتها، 
وس���ارية، وهي مثلها، وش���الوس، وهي مقاربة لها، ورمبا عّدت جرجان من خراس���ان إلى غير 
ياقوت  ذل���ك من البلدان، وطبرس���تان في الب���الد املعروفة مبازندران... ... معج���م البلدان – 

ج4 : 13 احلموي– 
ابن شهر آشوب : 61 14- معالم العلماء – 

اجمللسي -  ج1: 28 15- البحار – 
لأفندي   16- ينظر معالم العلماء 13 برقم 8 و أمل اآلمل 2 - 18 برقم 41 و رياض العلماء – 
ج1: 46 طبقات أعالم الشيعة ج2)املئة السادسة(:ص12 و أعيان الشيعة 3 - 42 و معجم رجال 

احلديث 2 - 172 برقم 709 .
17- )ُطوُس: ... ... وهي مدينة بخراسان بينها وبني نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على 
بلدتني يقال إلحداهما الطابران ولأخرى نوقان ولهما أكثر من ألف قرية فتحت في أيام عثمان بن 
عفان، رضي الله عنه، وبها قبر علّي بن موسى الّرضا وبها أيضا قبر هارون الرشيد... ... ( 

ياقوت احلموي - :ج4: 49 معجم البلدان – 
السيد علي البروجردي - ج1 : 115 18- وسائل الشيعة ج30: 178 وطرائف املقال – 

19- جامع الش���رائع -  يحيى بن س���عيد :605 -606 ورس���ائل الشهيد الثاني  - للشهيد الثاني 
ج2 : 1145

ج1: 534 وأعيان الشيعة  - األمني- ج3: 53 وطبقات أعالم  اغابزرك –  20- ينظرالذريعة – 
الشيعة ج2)املائة السادسة (: 13

ج1: 534 21- الذريعة - أغابزرك – 
22- طبقات أعالم الشيعة ج2 )املئة السادسة( : ص 11
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23- بحار األنوار ج104 : 113 والصفحات التلتها وجامع الرواة  ج1: 108 وأمل اآلمل ج2: 
40ورياض السائل  -السيد علي الطباطبائي- ج2 : 73

24- بحار األنوار  - اجمللسي - ج97 : 240
امليرزا النوري –ج3 : 7 و موسوعة  25-ينظرفهرست منتجب الدين : 34  وخاتتمة املستدرك – 

ج6 : 55 وطبقات أعالم الشيعة ج2 )املائة السادسة( :ص24  طبقات الفقهاء  - سبحاني – 
26- األربعني للشهيد األول :33

27- ينظرخامتة املستدرك النوري ج3:7وطبقات أعيان الشيعة ج2 )املائة السادسة(: 55
28- أعيان الشيعة - محسن األمني- ج3: 473

ج1 :25  اجمللسي –  29- مالذ األخيار – 
30- ينظر طبقات أعالم الشيعة ج2)املئة السادسة(:42وطبقات فقهاء الشيعة ج6: 363

31- نسبة الى اجلامعني وهي احللة قال في معجم البلدان :)) كذا يقولونه بلفظ اجملرور املثنى: هو 
حّلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بني بغداد والكوفة... (( معجم البلدان ج2: 96

اإلمام زين العابدين _ : 637 32-  الصحيفة السجادية )األبطحي( – 
33- البحار ج106 : 22 في إجازة علي بن هالل الكركي 

34- غاية املرام  - السيد هاشم البحراني - : 288
35- ينظر طبقات أعالم الشيعة ج2 )املائة السادسة (:ص45

36- كما في الصحيفة الس���جادية  - اإلمام الس���جاد )عليه الس���الم( - : 663وبحار األنوار – 
ج105 : 163 في إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسني بن عبد الصمد اجمللسي – 

سبحاني - : ص 77-76 لأفندي - :297 طبقات الفقهاء ج6 –  37- ينظر رياض العلماء – 
38- ينظ���ر طبق���ات الفقه���اء -  س���بحاني -  ج 6 :ص 78 وطبقات أعالم الش���يعة ج2)املائة 

السادسة(:ص66
39- ينظر طبقات أعالم الشيعة ج2 )املائة السادسة(:ص68

40- 3- حجة الذاهب  -السيد فخار بن معد -:124
41-: ينظر طبقات أعالم الش���يعة ج2 )املائة السادسة( ص68والذريعة الى تصانيف الشيعة ج10 

210:
42- فرحة الغري : 145 و 168     
ج10 : 210 43- الذريعة –اغابزرك – 

45- ينظر طبقات أعالم الشيعة ج2 )املائة السادسة(:ص70 
ياقوت احلموي -   ج3 : 278:  )ُس���وَرا: مثل الذي قبله إاّل  46- ج���اء ف���ي معجم البلدان– 
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أن ألفه مقصورة على وزن بش���رى: موضع بالعراق من أرض بابل، وهي مدينة الس���ريانيني، وقد 
نس���بوا إليها اخلمر، وهي قريبة من الوقف واحلّلة املزيدّية،... ...( أقول : ونقل في ترجمتها 

شعرا يوحي بتسميتها ب�)سوراء(
47- أمل اآلمل ج2 : 80 
48- أمل اآلمل ج2:ص80

49- ينظرطبقات أعالم الشيعة ج20)املئة السادسة(:ص70
50- كتاب سليم بن قيس الهاللي : 122

ج106 : 30 اجمللسي –  51- بحار األنوار – 
ج104 : 189 52- بحار األنوار - اجملاسي – 

53- ينظر طبقات أعالم الشيعة ج2)املائة السادسة( : 73 وأمل اآلمل ج2:ص90وأعيان الشيعة 
ج5: 423

54- أمل آلمل ج2:ص90وبحار األنوار ج106 :23 
امليرزا النوري - ج1: 363 55- املصدر نفسه ج2: 90وخامتة املستدرك – 

56- التعليقة على أمل اآلمل  -لأفندي- :132
محسن األمني- ج5 : 423 57- أعيان الشيعة – 

58- ينظر فهرس���ت منتجب الدين: 48 وأمل اآلمل ج2: 90 ومعالم العلماء ألبن ش���هر آشوب 
: 14 وجامع الرواة  -لأردبيلي ج1: 232طبقات أعالم الشيعة ج2)املائة السادسة( :ص74

59- كما في سند الصحيفة السجادية :663
الشيخ أسد الله الكاظمي :9 60- مقابس األنوار – 

61- املزار للمشهدي : 523
  موسوعة طبقات الفقهاء –للسبحاني ج5: 96 في ترجمة السيلقي 

62- أمل اآلمل ج2:ص90 
للسبحاني ج6: 343 في ترجمة هبة الله بن نافع  63- موسوعة طبقات الفقهاء – 

النوري –ج3: 30  64- خامتة املستدرك – 
65- املزار للمشهدي : 132و523 

السيد فخار بن معد - : 48 66- حجة الذاهب – 
67- ينظر فهرست منتجب الدين : 52 امل االمل ج2:  104 وطبقات أعالم الشيعة ج2)املائة 
ابن حجر- ج2 : 316 ومعج���م املؤلفني  - عمر كحالة-  السادس���ة(:ص83 ولس���ان املي���زان – 

ج4:67
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ابن حجر- ج2 : 316  68- لسان امليزان – 
الصفدي- ج13: 51 69- الوافي بالوفيات – 
70- جامع الشرائع –يحيى بن سعيد - :606

ج1 :50  وقواعد األحكام للعالمة ج1: 31 للعالمة –  71- أرشاد األذهان – 
72- جامع الشرائع –يحيى بن سعيد - :606

السيد علي بن طاووس- : 130  73- فتح األبواب – 
ج 105: 78 اجمللسي –  74- بحار األنوار – 

محمد املشهدي -: 485  75- املزار – 
ج3: 20  الشيخ النوري –  76- خامتة املستدرك – 

ج104 : 157  اجمللسي –  77- بحار األنوار – 
اجمللسي- ج106 :40  78- بحار األنوار – 

ج4 : 394 األفندي –  79- رياض العلماء – 
80- ينظر معالم العلماء – ألبن ش���هر آش���وب - :13 طبقات أعالم الش���يعة ج2)املائة السادسة( 

:ص96-95
81- قال ذلك في )أمل آلمل( ج2: ص113
ج1 : 13 82- املناقب –ألبن شهر آشوب – 

83-  ريلض العلماء ج2:ص268
84- ينظر طبقات أعالم الشيعة ج2)املائة السادسة( :ص96-95

85- أمل اآلمل ج2: 117 
86-طبقات أعالم الشيعة ج2 )املائة السادسة(: 103

87- طبقات أعالم الشيعة ج2)املائة السادسة(:ص117
ج35 :135 اجمللسي –  88- بحار األنوار – 

السيد فخار بن معد- :364 89- حجة الذاهب – 
السيد األمني-  90- ينظر طبقات أعالم الش���يعة ج2)املائة السادس���ة(:ص 118 وأعيان الشيعة – 

ج7: 184
91- املصدر نفسه ج2 )املائة السادسة(: 118

92- موسوعة طبقات أعالم –السبحاني –ج7: 69 في ترجمة ناصر الدين
93- ينظر طبقات أعالم الشيعة ج2 )املائة السادسة( ؛ ص119

94- الذريعة الى تصانيف الشيعة –أغابزرك –ج1: 535

ق
ق
ح
م
ال ُ

ِّ
307



95- ينظر  طبقات أعالم الشيعة ج2)املائة السادسة(:ص121-122وأعالم الشيعة – السيد األمني- 
ج3 : 83 ومعجم األدباء –ياقوت احلموي –ج11:190  الزركلي –  ج7 :220 واألعالم – 

ج 5: 334 )لنِّيُل: بكس���ر أوله، بلفظ النيل  ياقوت احلموي –  96- ج���اء ف���ي معجم البلدان – 
الذي تصبغ به الثياب، في مواضع: أحدها بليدة في س���واد الكوفة قرب حّلة بني مزيد يخترقها 

خليج كبير يتخلج من الفرات الكبير حفره احلجاج بن يوسف وسماه بنيل مصر(
ج4 : 309 عبد احلي العكري الدمشقي –  97- شذرات الذهب في أخبار من ذهب – 

98- العم���ادة ه���و محمد بن محمد الكاتب االصفهاني املتوفي 597 مؤلف ) اخلريدة ( و) البرق 
والسيل ( و ) نصر النصره ( وغيرها

ج3: 83 للزركلي –  99-  األعالم – 
ابن شهر آشوب- ج1: 285 100- املناقب – 
101- فوات الوفيات  - الكتبي - ج1: 438 

102-ينظر طبقات أعالم الشيعة ج2)املائة السادسة(:ص124،وينظر موسوعة طبقات الفقهاء ج6 
:ص112-111

103- ذكر طرفًا منها السيد محسن العاملي في أعيانه، والعالمة ااَلميني في غديره عند ذكر شعراء 
القرن السادس الذين نظموا حادثة الغدير.

ج 2: 421 األفندي –  104- رياض العلماء – 
105-طبقات الفقهاء –سبحاني ج6:ص112-111
106- الوسائل ب 41 من أبواب تروك اإلحرام 

107-  اخلرائج ص 232 الوسائل ج 14 ص 573 ح 1
108- مصباح الفقيه )ط ق( ج3: 127

الشهيد الثاني - : 323 109- رسائل الشهيد الثاني ) ط ق (– 
110- ينظ���ر أم���ل اآلمل 2|130 برقم 364، رياض العلماء 3|5، روضات اجلنات 2|174 ذيل 
رق���م 168، بهجة اآلمال 5|4، أعيان الش���يعة 7|327، الذريع���ة 1|527 برقم 2572، طبقات 
أع���الم الش���يعة 2|128، معجمرجال احلديث 9|7 برق���م 5669، معجم املَولفني 4|289 طبقات 

أعالم الشيعة ج2)املائة السادسة(:ص128 وينظر موسعة طبقات الفقهاء ج6:ص 117  
111- أمل اآلمل ج2: 269
112- أمل اآلمل ج2 : 106

ج4: 341 األفندي –  113- رياض العلماء – 
ج1: 49  114- أرشاد األذهان  - العالمة احللي – 
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: 115 و116 العالمة احللي –  115- أجوبة املسائل املهنائية – 
116- موس���وعة طبقات الفقهاء ج6 : 67و قد ترجمه في أمل اآلمل ج2: 255 بعنوان محمد 

بن احلسن بن حسولة 
117- أمل اآلمل ج2 :191 وموسوعة طبقات الفقهاء ج6 : 192 

118- رجال ابن داوود : 28
األفندي -: 152في ترجمة احلبشي  119- تعليقة أمل اآلمل – 

ثقة اإلسالم  التبريزي - :499 120- مرآة الكتب – 
ج7: 171 أغابزرك –  121- الذريعة – 

األفندي -  ج4: 186  122- رياض العلماء – 
ج 12: 67 للمرعشي –  123- شرح أحقاق احلق – 

السيد هاشم البحراني- : 25 124- غاية املرام وحجة اخلصام – 
125-  أمل اآلمل ج2: 253 كما في ترجمة املشهدي 

126- طبقات أعالم الشيعة ج2) املائة السادسة( : 128 
127- هوأبو اجلس���ن محمد بن محمد بن أحمد الًبصروي )املتوفي443( تلميذ الش���ريف املرتضى 

سبحاني ج6: هامش ص 117( )نقال عن طبقات الفقهاء – 
اخلزاز القمي - : 13  128- كفاية األثر – 
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