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�ص البحث ملخَّ

محل تاريخ احِللَّة الفيحاء بني طيَّات صحائفه صوًرا مرشقًة للعلم والعلمء، وكنوًزا 
وذخائ��ر من آثارهم ومصنَّفاهتم، كانت وما زالت موض��ع نظر العلمء وحملَّ اهتممهم، 
تزداد َتألأُلً وإرشاًقا كلَّم ُحرس عنها اللثام، أو ُكشف عنها غطاء السنني واألعوام، ختربنا 
 ع��ن عظمة أولئك العلمء األعالم واألس��اطني العظام، الذين أثروا الراث اإلس��المّي
- والش��يعّي عىل وج��ه اخلصوص- بنفائس الكت��ب واملؤلَّفات يف ش��تَّى ميادين العلم 
وصنوف املعرفة، ومن مفاخرهم وأعالمهم العامل العامل والفاضل الكامل الشيخ فخر 
، الذي س��نحاول يف بحثنا هذا الوقوف عىل أهمِّ  ّ د بن إدريس العجّ� احِل�ِّ الدين حممَّ
جوانب شخصيَّته العلميَّة، وخصائص قلمه الرشيف، وسعة ثقافته املعرفيَّة، املودعة يف 

نتاجاته الفكريَّة.
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Abstract

The history of Al-Hilla Al-Faihaa carried, among the folds of 

its papers, bright images of scientists and scholars, treasures 

and ammunition from their antiquities and works, which were 

and still are the subject of the view and interest of scientists, The 

sparkle and radiance increases whenever the veil is shrouded 

in it, or the cover of years and years is revealed, informing us 

about the greatness of these great scholars and masters, who 

enriched the Islamic and Shiite heritage in particular with the 

precious books and literature in the various fields of science and 

the types of knowledge.

Among their brags and flags are the working and virtuous 

scholar Al-Sheikh Fakhruddin Muhammad bin Idris Al-Ajaly Al-

Hilli, What we will try in this research is to find out the most 

important aspects of his scientific personality, the characteristics 

of his honorable pen, and the breadth of his epistemic culture, 

which is deposited in the folds of his intellectual products.
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احلم��د هللِ ذي الفض��ل والنعمء، منزل غيث الس��مء، رافع ألوي��ة العلمء، وجاعل 
مدادهم أفضل من دماء الش��هداء، والصالة والس��الم عىل س��يِّد الرس��ل واألنبياء نبيِّنا 

د وعىل آله الطيِّبني الطاهرين النجباء، وبعد... األعظم حممَّ

فال ريب إنَّ من أهمِّ عوامل انتش��ار العلوم وصن��وف املعرفة املختلفة يف احلوارض 
رها، وإنضاجها، كان نتيجًة حتميَّة جلهود علمَء عظمء وفقهاء  اإلسالميَّة الكربى، وتطوُّ
ة، فكان  ت قدراهتم الفكريَّ كبار احتضنتهم تلك احلوارض، وأس��همت يف إعدادهم ونمَّ
هل��م صوالت وجوالت يف ميادين العلم وس��وح املعرفة، قد ُعِرفوا باملثابرة واالجتهاد، 
ة، وباملوس��وعيَّة وس��عة االطِّالع يف ش��تَّى فنون اإلس��الم، التي  وش��موليَّة الثقافة العامَّ
لًة بمجموعها إرًثا  أودعوها عقوهلم ونتاجاهتم، فصدحت هبا آثارهم، ومصنَّفاهتم، مشكِّ
ة، ومنهاًل عذًبا يغرف  علميًّا ضخًم، نطق بسموِّ مقاماهتم العلميَّة، وبدائع أفكارهم النريِّ
منه كلُّ ظامِئ علٍم، وطالِب ديٍن وحكمٍة، ول�مَّ كانت مدينة احِللَّة الفيحاء إبان تأسيسها، 
ولقرون تلتها )500-900ه�( ُتعدُّ من أش��هر حوارض العلم الكربى يف بالد اإلسالم، 
الت��ي مثَّلت االجتاه الفكري الواضح ملدرس��ة أتباع أهل البي��ت من اإلماميَّة االثني 
ثني فقهاء،  ج من هذه املدرسة املباركة أجيال من جهابذة علمء وحمدِّ ة؛ لذا فقد خترَّ عرشيَّ
أسهموا بتفانيهم وجليل مآثرهم يف بناء جمدها العلمّي الشامخ، وأغنوا تراثها الثَّر بمئات 
 الكتب النفيسة واملصنَّفات الفاخرة، التي كانت وما زالت، عنوانات نارضة، وصحائَف 

زاهرة، نطقت بفيض عطائهم الفكرّي، وجزالة موروثهم العلمي املجيد.
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ومن أفذاذ أولئك العلمء وأساطني الفضالء، العامل العيلم، والفقيه امُلسِلم، مصباح 
مة عره وأوانه،  املجتهدين، ونرباس الفقهاء الراش��دين، شيخ الطائفة يف زمانه، وعالَّ
د بن منصور بن أمحد بن إدريس بن احلس��ني ابن القاس��م بن  الش��يخ ش��مس الدين حممَّ
، ال��ذي س��نحاول يف بحثنا ه��ذا الوقوف عىل يشٍء م��ن ترمجته،  ّ عيس��ى الِعْج��ّ� احِل�ِّ
د مش��اركته يف الفنون واملعارف اإلس��الميَّة  ومكانت��ه العلميَّة، وخصائص قلمه، وتعدُّ

املختلفة، املبثوثة يف طيَّات ما وصل إلينا من تراثه وآثاره العلميَّة.

ل  م��ة وفصَلني وخامتة، تناولت يف الفصل األوَّ وق��د قمت برتيب البحث عىل مقدِّ
حماور من ترمجته كذكر أهمِّ ش��يوخه، وتالمذته، ومصنَّفاته، وكلمت أصحاب الراجم 
ه، وأهم خصائص قلم��ه، وغريها من املباحث ذات الصلة. وعمدت يف  واملعاج��م بحقِّ
ًعا معرفيٍّا  دة، بوصف��ه تنوُّ الفص��ل الثاين إىل رصد مش��اركته يف العلوم اإلس��الميَّة املتعدِّ
ْت اللث��ام عن فرط ذكائه  متميِّ��ًزا نلمس��ه حثيًثا يف طيِّ صحائف كتب��ه ومصنَّفاته، حرِسَ

ونبوغه، وسعة اطِّالعه وأملعيَّته، ومقدرته العلميَّة الكبرية. واهلل من وراء القصد.
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الف�سل الأوَّل

ته واأ�سرته ُهويَّ

ه��و الفقيه العامل العام��ل، والنبيه الفاض��ل الكامل، مرجع ع��ره، وفريد دهره، 
د ب��ن منصور بن أمحد  الش��يخ فخ��ر الدين، ويف لفظ: )ش��مس الدين( أب��و عبد اهلل حممَّ
)1(، والِعجّ� بكرس العني  ّ ابن إدريس بن احلس��ني ابن القاس��م بن عيس��ى الِعْجّ� احِل�ِّ
وسكون اجليم بعدها الم، نسبًة إىل ِعجل بن جليم بن صعب بن عّ� بن بكر بن وائل ابن 
قاس��ط بن هنب بن أفى بن دعمي بن جديلة بن أس��د بن ربيعة بن نزار)2(. ولذلك قد 
ه األعىل  ُيطلق عليه أيًضا الربعّي، كم هو احلال يف بعض إجازات العلمء)3(، نسبًة إىل جدِّ

ربيعة بن نزار املعروف ب�)ربيعة الفرس(.

ا بخصوص أبيه، فلم أعثر عىل من قال إنَّه كان من أهل العلم أيًضا، وليس ذلك  أمَّ
ها ُتعرف ببنت  ا كانت من فاضالت نس��اء عرها)4(، وأمُّ ه، فالظاهر أهنَّ ا أمَّ ببعي��د، وأمَّ
ّ من  ة ابن إدريس احِل�ِّ ام، ذكرها املريزا األفندّي، قائاًل: مل أعلم اسمها، جدَّ املس��عود ورَّ
وا أمَّ ابن  ه، كان��ت فاضلة عاملة صاحل��ة)5(. ووهم بعض أرباب الراجم فع��دُّ ط��رِف أمِّ
إدريس ابنة شيخ الطائفة الطويّس املتوىفَّ )سنة 460ه�()6(. وهذا ال يصحُّ مطلًقا؛ للُبعد 
د  الزمن��ّي بني والدة الش��يخ ابن إدريس املولود )س��نة 543ه�(، وبني وفاة الش��يخ حممَّ
ى لبيان ذلك  ابن احلس��ن الطويّس )سنة 460ه�(، فيكون بينهم )83 س��نة(، وقد تصدَّ
مة املريزا النورّي الطربيّس، والشيخ  بعض األعالم كالس��يِّد اخلوانس��ارّي، والعالَّ
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د مهدي اخلرس��ان، واألس��تاذ  ق الس��يِّد حممَّ مة املحقِّ آغا بزرك الطهرايّن، والعالَّ
الدكت��ور حس��ن عيس��ى احلكي��م)7(، وذهب��وا إىل أنَّ الصحيح وجود أكثر م��ن طبقة يف 

ه املبارش. هات بني الشيخ ابن إدريس والشيخ الطويّس، وليس األخري جدُّ األمَّ

وممَّا وقفت عليه أيًضا من ترمجة أرسته أنَّ له أًخا اسمه: أمحد، كان له حفيد فاضل، 
، كتب  ّ د بن أمح��د بن منصور بن أمح��د بن إدريس العج��ّ� احِل�ِّ اس��مه ع��ّ� بن أيب حممَّ
ال سنة ثمين عرش  نس��خة من أمايل الشيخ الطويّس، وفرغ منها آخر هنار اجلمعة ثاين شوَّ

وستمئة)8(.

ومنها أيضا أنَّه كان للش��يخ املرَجم له ابن اسمه: صالح، ُوِجَد بخطِّه فائدة يف ذكر 
وفاة والده)9(، ستأيت الحًقا.

مة الفقيه الش��يخ نجيب الدين  ��ه كان له ابنتان، إحداهنَّ والدة العالَّ ومنه��ا أيًضا أنَّ
حيي��ى بن أمحد ابن س��عيد اهلذيّل املت��وىفَّ )س��نة690ه�()10(، صاحب كت��اب اجلامع 
للرشائع، واألشباه والنظائر، وغريها. والثانية هي والدة العامل النحرير املعظَّم حميي امللَّة 
د بن أيب القاس��م عبد اهلل بن ع��ّ� بن زهرة احللبّي  والدين أيب حامد نجم اإلس��الم حممَّ
املت��وىفَّ ح��دود )س��نة 638ه�(، صاحب كت��اب األربع��ني)11(، فهم ِس��بطا املرَجم له، 

رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني.

�سيوخه ومن يروي عنهم

ثنا املصادر الرجاليِّة بيشء عن نش��أته العلميَّة، س��وى ما ُنقل من خطِّ الشهيد  مل حتدِّ
د بن إدريس اإلمامّي العجّ�: بلغت  ل: »وقال الشيخ اإلمام أبو عبد اهلل حممَّ األوَّ
احللم س��نة ثمن ومخسني ومخس��مئة وتويفِّ إىل رمحة اهلل ورضوانه سنة ثمن وسبعني«)12(، 
وكذل��ك ذكر بعض ش��يوخه، وممَّن روى عنه��م، ومنهم من َذكره يف بع��ض مصنَّفاته، 
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وهم:

• الشيخ احلسني بن هبة اهلل بن احلسني بن رطبة السوراوّي )ت 579ه�()13(.	

• السيِّد أبو املكارم محزة بن عّ� ابن زهرة احلسينّي )ت 585ه�()14(.	

• الشيخ نصري الدين راشد بن إبراهيم بن إسحاق البحرايّن )ت 605ه�()15(.	

• د احلسينّي األفطيّس )بعد 573ه�()16(.	 السيِّد عزِّ الدين رشفشاه بن حممَّ

• الشيخ نجم الدين عبد اهلل بن جعفر الدوريستّي )بعد 600ه�()17(.	

• الشيخ عريّب بن مسافر العبادّي )حيًّا 580ه�()18(.	

وق��د أش��ار إىل روايته عنه يف آخر رس��الته )خمت��ر يف املضايق��ة(، قائاًل: »تمَّ 
املخت��ر، م��ا رويته فيه من األخبار فعن ثالث طرق، طريق منها عن الش��يخ 

عريّب عن إلياس بن هشام احلائرّي«)19(.

• السيِّد أبو احلسن عّ� بن إبراهيم العرييّض العلوّي )بعد 620ه�()20(.	

وقد أشار إىل روايته عنه يف آخر رسالته )خمتر يف املضايقة(، قائاًل: »والطريق 
الثال��ث عن الس��يِّد نظ��ام الرشف ابن العري��يّض، عن أيب عبد اهلل احلس��ني بن 

طحال، عن أيب عّ� ولد املصنِّف، عن أبيه، بحقِّ اإلجازة«)21(.

• د بن عّ� بن شهر آشوب الرسوّي املازندرايّن )ت 588ه�()22(.	 احلافظ حممَّ

وق��د أش��ار إىل روايته عنه س��مًعا يف آخر رس��الته خمتر يف املضايق��ة، قائاًل: 
ه ابن كياكي، عن  د بن عّ� بن ش��هر آش��وب عن جدِّ »والطريق الثاين عن حممَّ

أيب جعفر الطويّس«)23(.
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• ّ )ت 609 أو 610ه�(.	 ب احِل�ِّ عميد الرؤساء هبة اهلل بن حامد بن أيوُّ

وكان من أش��هر ش��يوخه)24(، وله منه إجازة بتاريخ سنة 570ه�، وصفه فيها 
ب�)الرئي��س األجلِّ الفقيه العامل()25(، وكان ابن إدريس إذ ذاك يف العقد الثالث 

من عمره الرشيف.

تالمذته ومن يروي عنه

• السيِّد شمس الدين جالل الرشف أبو املعايل بن حيدر العلوّي احلسينّي)26(.	

• ّ )ق7ه�()27(.	 الشيخ سديد الدين أمحد بن مسعود احِل�ِّ

• الشيخ جعفر بن أمحد بن احلسني بن عمرويه- قمرويه- احلائرّي)28(.	

• الشيخ جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل بن نم )ق7ه�(.	

• الشيخ عّ� بن حييى اخليَّاط )حيًّا 609ه�()29(.	

• السيِّد شمس الدين فخار بن معد املوسوّي )ت630ه�()30(.	

• السيِّد أبو احلرب قريش العلوّي احلسينّي)31(.	

• د بن أيب غالب)32(.	 الشيخ حممَّ

• د بن املختار احلسينّي)33(.	 السيِّد فخر الدين حممَّ

• �د بن جعفر بن نم)34(.	 الشيخ نجيب الدين حممَّ

• د بن عبد اهلل بن عّ� بن زهرة، سبط املرَجم له)35(.	 السيِّد حميي الدين حممَّ

• ّ الكاتب النحوّي)36(.	 د بن عّ� احِل�ِّ السيِّد مهذب الدين حممَّ

• 	.)37( ّ ق احِل�ِّ الشيخ حييى األكرب بن سعيد اهلذيّل، جدُّ املحقِّ
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كلمات العلماء فيه

ذكره بعض معارصيه كالش��يخ منتجب الدين ابن بابويه، بكلمت قاسية خلت من 
ة النقد يف مناقشة فتاوى  اإلنصاف، يعزى سببها إىل ما ُعرف عنه من اجلرأة العلميَّة وحدَّ
بعض العلمء الكبار، أمثال ش��يخ الطائفة الطويّس، فوصفوه باملخلط الذي ال ُتعتمد 
ًها عىل  أقوال��ه)38(، بالرغم من علميَّت��ه الكبرية، وفقاهته املتميِّزة، كم ذك��ره بعضهم منوِّ
مقام��ه العلمّي، معرًضا عىل منهجه يف ترك العمل بأخبار اآلحاد، كالش��يخ تقيِّ الدين 
 ّ د بن إدريس العجّ� احِل�ِّ اب��ن داوود، الذي ذكره يف اجلزء الث��اين من كتابه، قائاًل: »حممَّ
كان ش��يخ الفقهاء باحِللَّة متقنً��ا يف العلوم كثري التصانيف لكنَّ��ه أعرض عن أخبار أهل 

البيت بالكليَّة«)39(.

ه والدفاع عنه، أمثال العامل  ى لردِّ هذه األقوال املجحفة بحقِّ إالَّ أن هناك من تص��دَّ
العابد والورع الزاهد الس��يِّد ريّض الدين عّ� ابن طاووس املتوىفَّ )س��نة 664ه�(، فقد 
ًها عىل فضله ومكانته العلميَّة،  أش��ار إىل الش��يخ ابن إدريس باإلجالل واالحرام، منوِّ
د بن  مدافًعا عن آرائه يف بعض مباحث االس��تخارة، كقوله: »وكالًما للش��يخ الفقيه حممَّ
إدريس يف كتاب الرسائر فاعتقدوا أنَّ ذلك مانع من االس��تخارة«)40(، وقوله يف موضع 
د ب��ن إدريس رمحة اهلل جلَّ جالل��ه عليه فهذا لفظ  ا كالم الش��يخ الفقيه حممَّ  آخ��ر: »وأمَّ
��د بن إدريس   م��ا وجدناه عن��ه«)41(، وقوله أيًضا: »وقد انكش��ف بذلك أنَّ الش��يخ حممَّ

ما خالف خمالفة ال حتتمل التأويل فيم أرشنا إليه«)42(.

ل )ت 786ه�(، يف  ّي العامّ� املعروف ب�:الش��هيد األوَّ د بن مكِّ وذكره الش��يخ حممَّ
د بن إدريس  مة فخر الدين أيب عبد اهلل حممَّ أربعينه، احلديث العارش، قائاًل: »الفقيه العالَّ
«)43(، وكذلك يف إجازته البن اخلازن احلائرّي، ذكره بالقول: »مصنَّفات الش��يخ  ّ احِل���ِّ
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ّ الربعّي صاحب الرسائر  د ب��ن إدريس احِل�ِّ ق فخر الدين أيب عبد اهلل حممَّ م��ة املحقِّ العالَّ
يف الفقه«)44(.

ووصف��ه الش��يخ زين الدين ب��ن عّ� املعروف ب�:الش��هيد الث��اين )ت 965ه�(، يف 
إجازته للش��يخ حس��ني بن عبد الصمد والد الشيخ البهائّي: »وعن املشايِخ الثالثِة مجيَع 
ِد بِن  ِق فخ��ِر الدين أيب عب��ِد اهلل حممَّ مِة املحقِّ اِت الش��يخ اإلم��ام العالَّ مصنَّف��اِت ومرويَّ

.)45(» إدريَس احل�َّ

وعن السيِّد مصطفى التفرييّش )ق 11(، بعد إيراده قول ابن داوود: »وَذَكره يف باب 
 الضعفاء، ولعلِّ ِذكره يف باب املوثَّقني أوىل؛ ألنَّ املش��هور منه أنَّه مل يعمل بخرب الواحد، 

وهذا ال يستلزم األعراض بالكليَّة، وإالَّ انتقض بغريه مثل السيِّد وغريه«)46(.

وعن القايض الس��يِّد نور اهلل التس��رّي )ت1019ه�(: »الش��يخ العامل املدقِّق فخر 
��د الفهم وتعايل  ، هو يف توقُّ ّ د بن إدري��س العجّ� الربع��ّي احِل�ِّ الدي��ن أب��و عبد اهلل حممَّ
م فخر الدين الرازّي، ويف علم الفقه واس��تخراج النكات الدقيقة منه فاق  الذهن قد تقدَّ

ابن إدريس الشافعّي..«)47(.

رون،  وعن الش��يخ احل��رِّ العام��ّ� )ت1104ه�(: »وقد أثن��ى عليه علمؤن��ا املتأخِّ
مني وأصوهل��م.. إىل قوله:  واعتم��دوا عىل كتاب��ه وعىل ما رواه يف آخره م��ن كتب املتقدِّ
م ِذكره، وله أيًضا كتاب  فاته الرسائر احل��اوي لتحرير الفتاوي، وهو الذي تقدِّ ومن مؤلَّ
التعليق��ات كبري، وهو حواٍش وإيراداٍت عىل التبيان لش��يخنا الطويّس، ش��اهدته بخطِّه 
مة وغريه م��ن علمئن��ا يف كتب االس��تدالل، وقبلوا  يف ف��ارس، وقد ذك��ر أقوال��ه العالَّ

أكثرها«)48(.

وعن الش��يخ يوس��ف البحرايّن )ت 1186ه�(: »وكان هذا الش��يخ فقيًها أصوليًّا 
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ل م��ن فتح باب الطعن عىل الش��يخ وإالَّ فكلُّ َمن كان يف  بحًت��ا وجمته��ًدا رِصًفا، وهو أوَّ
عر الشيخ أو من بعده إنَّم كان حيذو حذوه غالًبا إىل أن انتهت النوبة إليه... إىل قوله: 
والتحقي��ق أنَّ فضل الرجل املذكور وعلوِّ منزلته يف ه��ذه الطائفة ممَّا ال ُينكر، وغلطه يف 
م ِذكره، وكم ملثله  ق املتقدِّ مس��ألة من مسائل الفنِّ ال يس��تلزم الطعن عليه بم ذكره املحقِّ
من األغالط الواضحة والسيم يف هذه املسألة، وهي مسألة العمل بخرب الواحد، ومجلة 
مة اللَذين مها أصل الطعن عليه قد  ق والعالَّ ر عنه من الفض��الء حتَّى مثل املحقِّ م��ن تأخَّ

اختارا العمل بكثري من أقواله«)49(.

ًبا عىل م��ن أورد القدح فيه:   وع��ن الش��يخ أيب عّ� احلائ��رّي )ت 1216ه���(، معقِّ
»وال خيفى ما فيه من اجلزاف وعدم سلوك سبيل اإلنصاف، فإنَّ الطعن يف هذا الفاضل 
اًل فألنَّ عمله بأكثر كثري من األخبار  ا أوَّ اجلليل سيَّم واالعتذار هبذا التعليل فيه ما فيه، أمَّ
ممَّا ال يقبل االس��تتار، سيَّم ما استطرفه يف آواخر الرسائر من أصول القدماء رضوان اهلل 
داته، بل ذهب إليه مجلة  ا ثانًيا فألنَّ عدم العمل بأخبار اآلحاد ليس من متفرِّ عليهم، وأمَّ
م��ن جلَّة األصحاب كعلم اهل��دى وابن زهرة وابن ِقَبة وغريهم، فل��و كان ذلك موِجًبا 

للتضعيف لوجب تضعيفهم أمجع، وفيه ما فيه..«)50(.

وعن الش��يخ اجلليل أس��د اهلل الكاظمّي )ت 1237ه�(: »الشيخ الفاضل الكامل 
د بن إدريس أو  ي��ن أبى عبد اهلل حممَّ مان فخر الدِّ ��ق املدقِّق عني األعيان ونادرة الزَّ املحقَّ
ر اهلل مرقده العّ�.. إىل قوله: ويعربَّ عنه بابن  ّ نوَّ بعّي احِل�ِّ ابن أمحد بن إدريس العجّ� الرَّ

ر، والفاضل«)51(. إدريس، والعجّ�، واملتأخِّ

هذا وممَّن ذكره من علمء املذاهب األُخر، وأشادوا بفضله وعلمه:

• الش��يخ كمل الدين اب��ن الفوطّي )ت723ه���(، الذي ذكره ب��م لفظه: »فخر 	
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. فقيه الش��يعة. كان  ّ د العجّ� احِل�ِّ د بن إدريس بن حممَّ الدي��ن أبو عبد اهلل حممَّ
من فضالء فقهاء الشيعة والعارفني بأصول الرشيعة، وله من التصانيف كتاب 
ائر(، وروى كتب املفيد أيب عبد اهلل ]عن عبد اهلل[ بن جعفر الدوريستّي  )الرسَّ
ه أيب عبد اهلل جعفر بن  د بن موس��ى ب��ن جعفر عن جدِّ ه أيب جعفر حممَّ عن جدِّ
د الدوريس��تّي، وأخربين هبا شيخنا نجيب الدين حييى بن أمحد اهلذيّل قال:  حممَّ
د بن عبد اهلل بن عّ� بن زهرة احلسينّي  أخربين بجميعها السيِّد حميي الدين حممَّ
د بن إدريس العجّ�. وكان فخر الدين بن إدريس  احللب��ّي عن فخر الدين حممَّ

ه«)52(. جدَّ شيخنا نجيب الدين ألُمِّ

• احلافظ الذهبّي )ت 748ه�( يف س��ري أعالم النبالء، قال فيه: »رأس الش��يعة، 	
د بن إدريس ابن أمح��د بن إدريس،  مة أبو عب��د اهلل حممَّ وع��امل الرافض��ة، العالَّ
. صاحب التصانيف، منها كتاب )احل��اوي لتحرير الفتاوي(،  ّ العج��ّ�، احِل�ِّ
ائ��ر(، وكت��اب )خالصة االس��تدالل(، ومناس��ك وأش��ياء يف  وكت��اب )الرسَّ
األصول والفروع. أخذ عن الفقيه راش��د، والرشيف رشف ش��اه. وله باحِللَّة 
د بن  ل��ه فيها عىل حممَّ ش��هرة كبرية وتالمذة، ولبع��ض اجلهلة فيه قصيدة يفضِّ

إدريس إمامنا. مات يف سنة سبٍع وتسعنَي ومخس مئة«)53(.

د بن إدريس بن أمحد بن إدريس، الش��يخ  وعنه أيًضا يف تاريخ اإلس��الم: »حممَّ
، فقيه الش��يعة وعامل الرافضة يف عره. وكان عديم  ّ أبو عبد اهلل العجّ�، احِل�ِّ
به بكتاب  النظ��ري يف عل��م الفقه. صنَّف كتاب احل��اوي لتحرير الفت��اوي، ولقَّ
الرسائ��ر، وهو كتاب مش��كور بني الش��يعة. وله كتاب خالصة االس��تدالل، 
، وغري ذل��ك يف األصول  ول��ه منتخب كت��اب التبيان فقه، وله مناس��ك احلجِّ
والف��روع. ق��رأ عىل الفقيه راش��د بن إبراهي��م، والرشيف رشف ش��اه. وكان 
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��ة، وله أصحاب وتالمذة، ومل يكن للش��يعة يف وقته مثله. ولبعضهم فيه  باحِللَّ
��د بن إدريس الش��افعّي ريض اهلل عنه، وما بينهم  له فيها عىل حممَّ قصي��دة يفضِّ

أفعل تفضيل«)54(.

• د بن إدريس بن 	 الصفدّي )ت 764ه�( يف الوايف بالوفيات: »فقيه الش��يعة حممَّ
، فقيه الشيعة وعامل الرافضة يف  ّ أمحد بن إدريس الشيخ أبو عبد اهلل العجّ� احِل�ِّ
به  عره كان عديم النظري يف الفقه، صنَّف كتاب احلاوي لتحرير الفتاوي ولقَّ
كتاب الرسائر وهو كتاب مش��كور بني الشيعة، وله كتاب خالصة االستدالل 
ومنتخ��ب كتاب البيان فقه واملناس��ك وغري ذلك يف األص��ول والفروع، وله 
تالم��ذة وأصح��اب، ومل يكن يف وقته مثل��ه، ومدحه بعض الش��عراء بقصيدة 

له فيها عىل الشافعّي، تويفِّ سنة سبع وتسعني ومخس مائة«)55(. فضَّ

ّ الشيعّي  وذكره أيًضا يف موضٍع آخر باإلشارة )باب األلقاب(: »والعجّ� احِل�ِّ
د بن إدريس العجّ�«)56(. حممَّ

• ّ فقيه 	 د بن إدريس العجّ� احِل�ِّ احلافظ ابن حجر العس��قاليّن )ت 854ه�( حممَّ
الش��يعة وعاملهم، له تصاني��ف يف فقه اإلماميَّة ومل يكن للش��يعة يف وقته مثله، 

مات سنة سبع وتسعني ومخس مائة)57(.

.وغريها من كلمت الثناء واإلطراء بحقِّ صاحب الرمجة

موؤلَّفاته

أجوبة املسائل.. 1

تعليقات عىل كتاب حييى بن احلسن العقيقّي يف النسب.. 2
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جواب رس��الة يف ثمن اخلمر. ذكرها منبًِّها عليها بقوله: »ولنا يف ذلك- أعني . 3
بيع اخلمر وهل حيلُّ قبض الدين من ثمنها- جواب مس��ألة وردت من حلب 
علينا من أصحابنا اإلماميَّة س��نة س��بع وثمنني ومخس��مئة، وقد بلغنا فيها أبعد 

الغايات، وأقى النهايات«)58(.

ة.. 4 اديَّ حاشية عىل الصحيفة السجَّ

ة . 5 ها )خالصة االستدالل عىل من منع من صحَّ رسالة املضايقة يف القضاء، سمَّ
املضايقة باالعتالل(.

رسالة يف املاء املستعمل.. 6

رسالة يف معنى الناصب.. 7

فاته.. 8 الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي)59(، وهو أشهر مؤلَّ

��رات وفوائد بخطِّ��ه. نقل بعضها عزُّ الدين اب��ن أيب احلديد يف رشح هنج . 9 مذكِّ
البالغة.

أ.. 10 مسألة طويلة فيمن كان قائًم يف املاء وتوضَّ

مسألة يف الكرِّ من املاء.. 11

مسألة يف موارد وجوب الغسل. 12

مسألة يف مواضع سجديَت السهو.. 13

مسألة يف وطء َمن كانت دون التسع.. 14

منتخب التبيان يف تفسري القرآن.. 15
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وفاته ومرقده

ل)60(، من قول صاحب الرمجة: أنَّه كان قد  بناًء عىل ما وِجد بخطِّ الش��هيد األوَّ
بلغ احللم س��نة )558ه�(، وما وِجد بخطِّ ولده صالح من أنَّ أباه صاحب الرمجة تويفِّ 
د بن  ال س��نة 598ه�)61(، لذا فقد ذهب مجلة من األعالم إىل أنَّ الش��يخ حممَّ يف 18 ش��وَّ
إدريس ولِد س��نة 543ه�، وتويفِّ س��نة 598ه�، عن عمٍر قارب ال�55 س��نة رضوان اهلل 

ك به)63(. تعاىل عليه)62(، وكانت وفاته يف احِللَّة، وله اليوم فيها قرب ُيزار وُيتربَّ

خ�سائ�ص قلمه ال�سريف

ل يف تراث ش��يخنا املرَجم له، جيد فيه العامل املوس��وعّي الفّذ الذي  ال ريب أنَّ املتأمِّ
َسرَب غور فنون اإلسالم ومعارفه املختلفة، وامتلك ذوًقا علميًّا وأدبيًّا رفيًعا، نستوضحه 
جليًّا يف آفاق ثقافته املعرفيَّة الواسعة املبثوثة يف طيَّات مصنَّفاته وآثاره، فنراه حيلِّق بآرائه 
وق،  ة، وس��المة الذَّ ة النظر، وغزارة املادَّ وأفكاره بني عمق الفكرة وجزالة البحث، ودقَّ
ة التحقيق، مع ما نلمسه من مزايا وخصائص أخرى امتاز هبا قلمه الرشيف، والتي  وقوَّ

يمكن تلخيصها، باآليت:

ًثا يف متحيص األحاديث والروايات، وحتقيقها . 1 براعته بوصفه فقيًها أصوليًّا حُمدِّ
بم ينس��جم ورؤيته الفقهية املتميزة، وتدقيقها، وإخضاعها جلرأة النقد الالذع 

اخلايل من الطعن والتجريح.

اج، يف عدم ضبط��ه النقل من كتاب  م��ن ذلك، قوله ناقدا الش��يخ ابن الربَّ
النهاية للشيخ الطويّس )املتاجر والبيوع، باب بيع الغرر واملجازفة(: »وابن 
اج من أصحابنا نظر يف هذه املس��ألة يف املبس��وط ظنَّها اعتقاد ش��يخنا أيب  ال��ربَّ
جعف��ر، فنقلها إىل جواه��ر الفقه- كتاب ل��ه- وعمل هبا واختاره��ا تقليًدا ملا 
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وجده يف املبس��وط من املسطور املذكور، وما َأْس��َتجِمل هلذا الشيخ الفقيه مع 
نه كتبه، وهذا  جالل��ة قدره مثل هذا الغل��ط، والتقليد ملا جيده يف الكتب ويضمِّ
��ة حتصيل منه ملا يقول��ه ويودعه تصانيفه، وإنَّم ذكرُت هذه املس��ألة عنه عىل  قلَّ
ا عندهم كالصحيح من  غثاءهتا لش��هرهتا عند من يقف عىل جواهر الفقه، وإهنَّ

القول فذكرهتا، داالًّ عىل عوارها«)64(.

ويف موض��ع آخر يف )كت��اب املتاجر والبيوع، باب ابتي��اع احليوان وأحكامه(: 
»وق��د ذكرن��ا أنَّ ش��يخنا أبا جعف��ر قال يف مبس��وطه: إنَّ البائع ال جي��وز له أن 
اج يف  يش��رط احلمل؛ ألنَّه كعضو من أعض��اء احلامل، وكذلك ق��ال ابن الربَّ
جواهر فقهه، وبيَّنَّا أنَّ هذا مذهب الش��افعّي، ال اعتقاد شيخنا أيب جعفر؛ ألنَّه 
اج ظنَّ أنَّه اعتقاد  يذكر يف كتابه املش��ار إلي��ه مذهبنا ومذهب غرينا، فابن ال��ربَّ

نه كتابه جواهر الفقه«)65(. شيخنا أيب جعفر ومذهبه فقلَّده ونقله وضمَّ

ومنه��ا يف حديثه عن العامل اجلليل الس��يِّد أيب املكارم محزة ابن زهرة احللبّي)66( 
رين يف  واعراضات��ه علي��ه يف مبح��ث ال��زكاة: »فقال بع��ض أصحابن��ا املتأخِّ
تصنيف له: كلُّ من كان البذر منه وجب عليه الزكاة، وال جتب الزكاة عىل من 
ال يك��ون البذر من��ه، قال: ألنَّ ما يأخذه كاألجرة، والقائل هبذا القول الس��يِّد 
فته  العلوّي أبو املكارم ابن زهرة احللبّي شاهدته ورأيته، وكاتبته وكاتبني، وعرَّ
ما ذكره يف تصنيفه من اخلطأ، فاعتذر بأعذاٍر غري واضحٍة، وأبان هبا أنَّه ثقل 
، وَلعمري إنَّ احلقَّ ثقيٌل كلَّه. ومن مجل��ة معاذيره ومعارضاته يل يف  علي��ه الردُّ
جواب��ه: أنَّ املزارع مثل الغاصب للحبِّ إذا زرعه، ف��إنَّ الزكاة جتب عىل ربِّ 
احل��بِّ دون الغاصب. وهذا من أقبح املعارضات وأعجب التش��بيهات، وإنَّم 
ها قبل موته،  كانت مش��وريت علي��ه أن يطالع تصنيفه، وينظر يف املس��ألة ويغريِّ
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لئالَّ يس��تدرك عليه ُمستدرك بعد موته، فيكون هو املستدرك عىل نفسه، فعلت 
ذلك علم اهلل ش��فقًة وس��رًة عليه، ونصيحًة له؛ ألنَّ هذا خالف مذهب أهل 
ة من كتبه، وقال: الثمرة  ق املسألة يف مواضع عدَّ البيت. وشيخنا قد حقَّ
رع نمى عىل ملكيهم، فيجب عىل كلِّ واحٍد منهم الزكاة إذا بلغ نصيبه مقدار  والزَّ
ما جيب فيه ذلك، وإنَّم السيِّد أبو املكارم نظر إىل ما ذكره شيخنا من مذهب أيب 
حنيفة يف مبسوطه، فظنَّ أنَّه مذهبنا؛ فنقله يف كتابه عىل غري بصريٍة وال حتقيٍق، 
ع  فته أنَّ ذلك مذهب أيب حنيفة ذكره شيخنا أبو جعفر يف مبسوطه ل�مَّ رشَّ وعرَّ
 قها شيخنا ب بمذهبنا، وأومأت إىل املواضع التي حقَّ أحكام املزارعة، ثمَّ عقَّ
ها يف كتاب��ه، ومات وهو عىل   يف كت��اب الق��راض وغريه، فم رج��ع وال غريَّ

ما قاله، تداركه اهلل بالغفران، وحرشه مع آبائه يف اجلنان«)67(.

متتع��ه بثقافٍة عاليٍة واطِّالٍع واس��ٍع يف خمتل��ف فنون املعرفة اإلس��الميَّة، كعلم . 2
احلدي��ث والرج��ال والتاري��خ واألنس��اب واألدب واللغ��ة، وكذلك يف علم 
الطبِّ واألعش��اب، والفلك واجلغرافيا، والطبيعيَّات، وغريها، وستأيت نمذج 

منها الحًقا.

شخصيَّته الفقهيَّة املتميِّزة بجرأهتا العلميَّة الواضحة، وشجاعته يف طرح أفكاره . 3
وفتاواه، وتبنِّي آرائه الفقهيَّة املخالِفة لفتاوى الشيخ الطويّس، حسب أصول 
املباحثات العلميَّة، وبالدليل والربهان، من دون أدنى خشية أو اكراث آلراء 
ح بذلك يف بعض عبائره املبثوثة  معارضيه من علمء وفقهاء عره، فنراه يرِّ
يف سفره القيِّم )الرسائر(، كقوله: »والصحيح عندي«)68(، »والذي أراه«)69(، 
مة أعمل وهبا آخذ وُأفتي وأدين هلل تعاىل«)70(،  ة املتقدِّ ونح��و قوله: »فعىل األدلَّ
وكقوله: »وه��و الذي ُأفتي به، ويقوى عن��دي«)71(، وكقوله: »والذي أذهب 
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إليه وُأفتي به وأعتمده يف هذا«)72(، ويف موضٍع آخر: »وإىل هذا املذهب أذهب 
وعليه أعقد وبه أفتي؛ لوضوحه عندي«)73(، وغري ذلك من األلفاظ امُلش��عرة 

ل إليه)74(. باعتداٍد يف النفس واعتزاٍز بالرأي وإيمٍن بم توصَّ

ض��ه الختالفها، . 4 تدقي��ق النص��وص وضبط لفظها يف املص��ادر املختلفة، وتعرُّ
ووص��ف الف��روق في��م بينها يف نس��خ املصدر الواح��د، وبيان وق��وع النقص 
واحلذف فيه��ا إن وِجد، فمن ذلك، قوله: »وقد يوجد يف بعض نس��خ اجلمل 
والعق��ود الثال��ث ثمن��ون إالَّ واح��دة، وخ��طَّ املصنِّ��ف بيده ثمن��ون من غري 

استثناء«)75(.

ومنه��ا قوله يف ضبط مس��ألة )الغنم رقل(، فصل يف األصن��اف التي جتب فيه 
اء والقاف والالم،  ��ذي يبني من ال��رَّ  ال��زكاة: »ما وج��دت يف كتب اللغة يف الَّ
اء والفاء والالم  اء والقاف والالم، وال ال��زَّ  وال ال��راء والف��اء والالم، وال ال��زَّ
م��ا يق��ارب ما ذك��ره ش��يخنا، وأظنُّ ه��ذه الصورة ج��رى فيه��ا تصحيف أو 
��اخ؛ خللل يف نظام  ا م��ن الكتاب الذي ُنِقل��ت منه، أو من النسَّ طغي��ان قلم إمَّ
الكتاب��ة وقصور فيها، ف��رأى الكاتب النون منفصلة من الق��اف، والدال كان 
فيه��ا طول فظنَّها الًما، وظنَّ الن��ون املنفصلة عن القاف راًء فكتبها رقل، وإنَّم 
كة الق��اف، والنَقَد- بالتحريك والدال غ��ري املعجمة- جنس من  ه��ي نقد حمرَّ
الغن��م قصار األرجل، قب��اح الوجوه يكون بالبحرين، هك��ذا ذكره اجلوهرّي 
حاح وغ��ريه من أهل اللغة. وقال ابن دريد يف اجلمهرة: )دقال(  يف كتاب الصِّ
الغن��م صغارها، يقال: ش��اة دقلة عىل وزن فعل��ة إذا كانت صغرية بالدال غري 
ل هو  املعجم��ة املفتوحة والق��اف، وهذا أق��رب إىل تصحيف الكلم��ة، واألوَّ
الذي يقتضيه ظاهر الكالم، فعىل قول ابن دريد يف اجلمهرة يكون الناس��خ قد 
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ال الفوقانيَّة فظنَّها راًء، وهذا وجه التصحيف«)76(. وقيامه أيًضا  ة الدَّ ق��ر مدَّ
ابة يف كتاب  بضبط أسمء املصادر التي يذكرها، كقوله: »وقال ابن حبيب النسَّ

ق بالتشديد-«)77(. ق- املنمَّ املنمَّ

معرفته بلغات أخرى غري العربيَّة، كاللغة الفارس��يَّة، إذ نجده يف بعض موارد . 5
كتابه الرسائر يذكر ترمجة بعض العبارات واأللفاظ من الفارس��يَّة إىل العربيَّة، 
ي املحمول بار، قلَّ  كقوله:»والبارنامج: كلمة فارس��يَّة معناها أنَّ الُفرس تسمِّ
أو أكثر، والنامج يف الفارسية نامه، وتفسريه الكتاب ملعرفة ما يف املحمول من 
وزنامج: ومعنى الروز بالفارسيَّة  ا قوهلم الرُّ العدد والوزن، فأعربوه باجليم، فأمَّ
م عنوا به كتاب كلِّ يوٍم فأعربوه  اسم اليوم، والنامج نامه، وهو الكتاب، فكأهنَّ
باجليم، فهذا حقيقة هاَتني الكلَمتني بالفارسيَّة، ذكر ذلك أصحاب التواريخ، 

د بن جرير الطربّي وغريه«)78(. مثل حممَّ

اعت��مده أقواَل أهل الفنِّ واخلربة يف الفن��ون املعرفيَّة األخرى، والرجوع إليهم . 6
��رَي، فنراه يقول  يف ضبط اللفظ واملعنى، وإقراره بأقواهلم، كأهل التاريخ والسِّ
كقول��ه فيم يتعلَّق باختالف أه��ل العلم بني عّ� األكرب وع��ّ� األصغر ولَدي 
د بن إدري��س: واألوىل الرج��وع إىل أهل هذه  اإلمام احلس��ني: »ق��ال حممَّ
��ري واألخبار والتواريخ، مثل الزبري  ��ابون، وأصحاب السِّ الصناعة، وهم النسَّ
ابن بكار يف كتاب أنس��اب قريش، وأيب الفرج األصفهايّن يف مقاتل الطالبيِّني، 
��ابة  والب��الذرّي، واملزيّن صاحب كتاب اللباب أخبار اخللفاء، والعمرّي النسَّ
ق ذلك يف كتاب املجدي، فإنَّه قال: وزعم من ال بصرية له أنَّ عليًّا األصغر  حقَّ
، وهذا خطٌأ ووهٌم، وإىل هذا ذهب صاحب كتاب الزواجر  هو املقتول بالطفِّ
ق هلذا الشأن، وابن  واملواعظ، وابن قتيبة يف املعارف، وابن جرير الطربّي املحقِّ



352

د ابن اإدري�ص احِللِّّي التنوع املعرفـّي يف تراث ال�سيخ حممَّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

أيب األزه��ر يف تارخيه، وأبو حنيف��ة الدينورّي يف األخب��ار الطوال، وصاحب 
كت��اب الفاخ��ر، مصنِّ��ف من أصحابن��ا اإلماميَّة، ذكره ش��يخنا أب��و جعفر يف 
ام يف كت��اب األنوار يف تواريخ أهل البيت  فهرس��ت املصنِّفني، وأبو عّ� بن مهَّ
قني، وهؤالء مجيًعا أطبقوا  ومواليده��م، وهو من مجلة أصحابنا املصنِّفني املحقِّ

عىل هذا القول، وهم أبر هبذا النوع«)79(.

وكقوله يف علمء أهل اللغة، )كتاب احلدود والديات- باب ديات األعضاء(: 
»والصحي��ح ما قاله أه��ل اللغة، فاملرجع يف ذل��ك إليه��م«)80(، وقوله أيًضا: 
ار  م أقوم به«)81(. وذكر منهم ابن العصَّ »واالعتمد عىل أهل اللغة يف ذلك؛ فإهنَّ

حاح يف اللغة. البغدادّي، واجلوهرّي صاحب كتاب الصِّ

ع الفوائد العلميَّة وس��عة ش��واهدها يف كتاباته وأفادات��ه ومجعه يف الفائدة . 7 تن��وُّ
الواح��دة أكثر من مس��ألة، فم��ن أمثلتها ما ج��اء عنه يف ترمجة حري��ز بن عبد 
اهلل السجس��تايّن: »أورد ذل��ك حري��ز بن عب��د اهلل السجس��تايّن يف كتابه، وهو 
حري��ز: باحلاء غري املعجمة والراء غري املعجمة والزاي املعجمة، وهو من مجلة 

ة رجاليَّة. أصحابنا، وكتابه معتمد عندهم«)82(، وهذه مسألة لغويَّ

ومنها أيضا، يف )كتاب الطهارة- باب غس��ل األموات(: »إالَّ أن يكون غريًقا 
أو مصعوًق��ا أو مبطوًنا، وه��و الِّذي علَّته الذرب، وهو اإلس��هال، وكان زين 

ة تارخييَّة. العابدين يوم الطفِّ مريًضا بالذرب«)83(، وهذه مسألة لغويَّ

ومنها ما ذكره يف كتاب الزكاة يف مس��ألة رشوط وجوب الزكاة- وهي مسألة 
مني وع��دَّ منهم ابن أيب عقيل  فقهيَّ��ة- ثمَّ ذكر القائلني بمث��ل مقالته من املتقدِّ
الع��ميّن، فاس��تطرد يف يشٍء م��ن ترمجته وتوثيقه- وه��ذه مس��ألة رجاليَّة- ثمَّ 
عط��ف ابن اجلنيد اإلس��كايّف عىل الذين س��بق ذكرهم، وبع��د ذلك أفىض إىل 
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ترمجته وتوثيقه- وهذه مسألة رجاليَّة- ثمَّ استطرد يف بيانه عن نسبة اإلسكايّف 
وتعيني إس��كاف بني اجلنيد- وهي فوائد جغرافيَّ��ة- ثمَّ ذكر أصل بني اجلنيد 
ام الفتح- وهذه مس��ألة  ام كرسى وحتَّ��ى أيَّ وقدمه��م يف تل��ك البلدان م��ن أيَّ
 تارخيية)84(، إىل غريها من شواهد استطراده املاتعة، التي سنعرض بعض أمثلتها 

الحًقا.

��ة عالية، تعكس . 8 قيام��ه بنس��خ الكتب بي��ده، ممَّا حيتاج إليه��ا، بعناية كبرية ودقَّ
اهتمم��ه البال��غ وعنايته الش��ديدة بضب��ط الكت��ب، ومقابلته��ا وتصحيحها، 
ووصفها بالش��كل املطلوب، باالعتمد عىل نس��خة خ��طِّ املؤلِّف، أو عىل أقدم 
��ف؛ مراعاًة للضب��ط والدقَّة، فمن أمثلتها َنس��خِه  النس��خ وأقرهب��ا لزمن املؤلِّ
رة، عىل منشئها آالف التحيَّة والثناء، ووضع حاشية  ة املطهَّ اديَّ للصحيفة السجَّ
��ّي يف األصول،  ثا عن كتاب للس��كويّن العامِّ ل��ه عليها)85(، ومن ذل��ك متحدِّ
وقوله يف )كت��اب املواريث والفرائض- يف مرياث املجوس(: »وله كتاب ُيعدُّ 
از، وقد ُقِرئ  يف األص��ول وهو عندي بخطِّي، كتبته من خطِّ ابن اش��ناس البزَّ
عىل شيخنا أيب جعفر، وعليه خطُّه إجازًة وسمًعا لولده أيب عّ� وجلمعة رجال 

غريه«)86(.

د  ومنها نس��خه لكتاب قرب اإلس��ناد للحمريّي، جاء يف آخ��ره: »وكتب حممَّ
ابن عبد اهلل بن جعفر احلمريّي بخطِّه يف صفر سنة أربع وثالثمئة، تمَّ الكتاب 
د وآل��ه الطاهرين، وكتب  واحلم��د هللِ ربِّ العامل��ني وصىلَّ اهللُ عىل س��يِّدنا حممَّ
د ابن إدريس، وكان الفراغ منه نس��ًخا س��لخ رمضان س��نة أربع وسبعني  حممَّ
��د النبّي واألصفياء من  ته حممَّ ًيا عىل خريته من بريَّ ومخس��مئة حام��دا هللِ ومصلِّ

عرته«)87(.
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ومنها أيًضا نسخه لكتاب )رجال الطويّس( املعروف أيًضا بكتاب )األبواب(، 
وقيامه بكتابتها ونس��خها عن خطِّ ُمصنِّفه الشيخ الطويّس)88(. ولربَّم كتب 

عىل نسخته بعض احلوايش والتعليقات)89(.

قيام��ه بحف��ظ نصوص مفق��ودة من بعض الكت��ب املش��هورة، كخطبة كتاب . 9
ق   املحاسن للربقّي، إذ املخطوط منه واملطبوع خيلو من خطبة الكتاب، وعن حمقِّ
 ،د مهدّي اخلرسان (، سمحة آية اهلل السيِّد حممَّ ّ  )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
منبًِّه��ا ع��ىل ذل��ك: »أودُّ أن أنبِّه الق��ارئ إىل أمٍر ذي بال، وه��و أنَّ املطبوع من 
املحاس��ن خاٍل عن اخلطبة، وكنت أظنُّ أنَّ مؤلِّفها مل جيعل هلا ذلك، كم توجد 
ه  كت��ب م��ن ذلك القبي��ل، ولكنَّ املصنِّ��ف فيم اس��تطرفه من املحاس��ن، توجَّ
بخطبة مؤلِّفها. فكان ذلك املصدر الوحيد- فيم أعلم- الذي حفظ لنا ديباجة 
مة- كش��ف لنا عن  املحاس��ن، فاب��ن إدريس- مضاًف��ا إىل فضله يف حفظ املقدِّ
حصول��ه عىل نس��خٍة أتّم ممَّا وصل إلينا من س��ائر نس��خ املحاس��ن، وكان من 
ق الكتاب )أي كتاب املحاس��ن( ونارشه إحلاق تلك اخلطبة  ا بمحقِّ الالئق جدًّ
ل الكت��اب نقاًل عن املس��تطرفات، مع اإلش��ارة إىل ذل��ك«)90(. وكذلك  يف أوَّ
 ،ِذكره بعض ما يتعلَّق بحال ش��هيد كربالء عّ� األكرب ابن اإلمام احلسني

ممَّا مل نجد له أثًرا يف املصادر املختلفة.

��ة مع بعض عل��مء عره، . 10 قيام��ه بتدوي��ن جانٍب مه��مٍّ من حماورات��ه الفكريَّ
وبثِّه��ا يف مطاوي مصنَّفاته، بوصفها ش��واهد علميَّة دافق��ة برباعته يف املناظرة 
ة املحاججة، كالس��يِّد أيب املكارم محزة اب��ن زهرة احللبّي،  واالس��تدالل، وق��وَّ
وقد أرشنا إليها آنًفا، وحماورته مع العامل الفاضل املتكلِّم الش��يخ س��ديد الدين 
احلم��ّص، وحماورته أيًضا مع العالِ�َمني اجلليَلني- عىل حدِّ وصفه- الس��يِّدين 
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د بن املختار، والس��يِّد الصالح ش��مس  النقيب فخر الدين مجال اإلس��الم حممَّ
ين جالل الرشف أبو املعايل بن حيدر العلويَّني احلسينيَّني. الدِّ

ز هبا كتبه وتصانيفه، وزيَّن  إىل غريه��ا من مزايا وخصائص قلم��ه الرشيف التي طرَّ
هبا آثاره وأفكاره، فجاءت متأللئة ساطعة يف سمء العلم واملعرفة.
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الف�سل الثاين

مو�سوعيَّته املعرفيَّة يف العلوم واملعارف الإ�سالميَّة املختلفة

ه  ، ال خياجله ش��ك، يف عدِّ ّ ��ل يف ت��راث ش��يخنا اجلليل ابن إدري��س احِل���ِّ املتأمِّ
رين الذين متيَّزوا باملوس��وعيَّة العلميَّة، وس��عة القاعدة املعرفيَّة  م��ن كبار العل��مء واملفكِّ
ع هبا  يف خمتل��ف الفنون واملعارف اإلس��الميَّة، التي ش��حن هب��ا تصانيفه وتراث��ه، ورصَّ
ل به بني  كالم��ه وآث��اره، إذ نراه يف حديث��ه، وبغية إيصال م��راده العلمّي إىل قارئ��ه، يتنقَّ
ة ومتانٍة، وتس��اعد يف تعزي��ز ما يرمي  آف��اٍق معرفيَّ��ٍة خمتلفة ُتضف��ي عىل بحثه مزي��د قوَّ
ة  إليه؛ للوصول إىل هدفه ومبتغاه، وتكش��ف يف الوقت نفس��ه ع��ن رصانة منهجه، ودقَّ
أس��لوبه يف البحث واالس��تقصاء، وس��عة اطِّالع��ه، وش��موليَّة نظرته العلميَّ��ة، فكان 
دة، كعلم  يش��حن بحوثه الفقهيَّة واحلديثيَّ��ة، بعلوٍم ومعارف إس��الميَّة وإنس��انيَّة متعدِّ
التفسري، واللغة والنحو والرف، والكالم والعقائد، والرجال والتاريخ، واألنساب، 
واآلداب والس��نن، والط��بِّ واألعش��اب، وعل��وم الطبيعيَّ��ات كالفيزي��اء والكيمياء، 
واجلغرافي��ا، وعل��م اهليأة واحلس��اب، وغريه��ا، وكأنَّ القارئ يرسح النظ��ر يف متن من 
ة وجهد، ويف  ��ة املاتعة، وليس يف مت��ٍن فقهيٍّ ال تنق��اد له اللغة إالَّ بمش��قَّ  املت��ون الفكريَّ
ما يأيت، وتتميًم للفائدة، نذكر بعض نمذجها لكلِّ فنٍّ من الفنون يف عموم تراثه الفكرّي، 

فدونكها:
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1. يف العقيدة والكالم:

ا عىل  منه��ا يف كتاب��ه الرسائر يف طيِّ كت��اب الطهارة- ب��اب املياه وأحكامه��ا- رادًّ
املعتزلة:»وم��ا هذا إالَّ كاس��تدالٍل لنا كّلنا عىل املعتزلة يف تعلُّقه��م بعموم آيات الوعيد، 
ار أهل الصالة داخلون يف عموم  اَر َلِفي َجِحيٍم﴾)91(، ففجَّ مث��ل قوله تعاىل: ﴿َوإِنَّ اْلُفجَّ

اآلية؛ فيجب أن يدخلوا النار وال خيرجوا منها.

ة  فجوابنا هلم: إنَّ الفاجر عىل رَضَبني: فاجر كافر وفاجر مس��لم، وقد علمنا باألدلَّ
ة العقول التي ال يدخلها االحتمل أنَّ فاجر أهل الصالة غري خملَّد يف النار،  القاهرة عن أدلَّ
ِّلِّلاَر َواْلُمنَافِِقيَن  وهو مس��تحقٌّ للثواب بإيمنه. ق��ال اهلل تعاىل يف آية أخرى: ﴿َجاِهِد اْلُكفَّ
��ار يف اآلية من  َواْغُلِّلِّلْظ َعَلْيِهِّلِّلْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَِّّلِّلُم َوبِْئَس اْلَمِصيِّلِّلُر﴾)92(، فعلمنا أنَّ الفجَّ
��ه ليس كلُّ فاجٍر كاف��ر وكلُّ كافٍر فاجر،  ار؛ ألنَّ ار الكفَّ ار أهل الص��الة من فجَّ ع��دا فجَّ
ة؛ ألنَّه ال صيغة له  ها وكنَّا عاملني هبم مجيًعا، فالعموم قد خيصُّ باألدلَّ  فأعطينا كلَّ آيٍة حقَّ

عندنا.

ومث��ال آخر: إذا خاطبن��ا احلكيم بجمَلَتني متمثَلَتني يف العم��وم، فإن كانت اجلملة 
األوىل أع��مَّ والثانية أخصَّ دلَّ ذلك عىل أنَّه أراد باجلملة األوىل ما عدا ما ُذكر يف اجلملة 
��ه أراد بالثانية م��ا عدا ما ذكره  ، دلَّ ذلك عىل أنَّ الثاني��ة، وإن كان��ت اجلملة الثانية أع��مَّ
يف اجلمل��ة األوىل، ونظ��ريه أن يق��ول: اقتلوا املرشك��ني، ويقول بع��ده: ال تقتلوا اليهود 
والنص��ارى، فإنَّ ذل��ك يفيد أنَّه أراد بلف��ظ )املرشكني( ما عدا اليه��ود والنصارى وإالَّ 
اًل: ال تقتلوا اليهود  كان��ت مناقضة أو ب��داء، وذلك ال جيوز، ونظري الث��اين أن يق��ول أوَّ
والنص��ارى، ثمَّ يقول بع��ده: اقتلوا املرشكني، فإنَّ ذلك يدلُّ عىل أنَّه أراد بلفظ املرشكني 
الثاني��ة ما عدا ما ذكر يف اجلملة األوىل ولوال ذل��ك ألدَّى إىل ما قدمناه وأبطلناه، وليس 
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ا ناسخة للجملة األوىل؟ قلنا: من شأن  ألحد أن يقول: هالَّ محلتم اجلملة الثانية عىل أهنَّ
النس��خ أن تتأخر عن حال اخلطاب عىل ما هو معلوم يف حدِّ النس��خ، وإنَّم ذلك من أدلَّة 
التخص��ص التي جيب مقارنتها للخطاب، فعىل هذا ينبغ��ي أن حيمل كلُّ ما يرد من هذا 
الب��اب وُيعرف األصل فيه، فإنَّه يرشف املحكم له عىل حقيق��ة العمل بمقتضاه، وليس 
ل ليشء من أصول الفقه مجلًة وتفصياًل، يلعب  خيف��ى أمثال هذه الفتي��ا إالَّ عىل غري حمصِّ
به س��واد الكتب يمينًا وش��ماًل، يقف عىل اليشء وضّده، ويفتي به وهو ال يش��عر، نعوذ 

باهلل من سوء التوفيق، وله احلمد عىل إدراك التحقيق«)93(.

ق باهلل وبرسله  ومنها يف تفصيله ألنواع السؤر: »فاملؤمن يف عرف الرشع هو املصدِّ
 وب��كلِّ ما جاءت به، واملس��تضعف من ال يع��رف اختالف الن��اس يف اآلراء واملذاهب 

وال يبغض أهل احلقِّ بل ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء، كم قال اهلل تعاىل، وكلُّ من أبغض 
املح��قَّ ع��ىل اعتقاده ومذهبه فليس بمس��تضعف، ب��ل هو الذي ينص��ب العداوة ألهل 

اإليمن.

ا الكافر فمن خالف املؤمن واملس��تضعف، وهو الذي يس��تحقُّ العقاب الدائم  فأمَّ
واخللود يف نار جهنَّم طول األبد، نعوذ باهلل منها، فليلحظ هذه التقسيمت«)94(.

ة: إيمًنا ب��ك وتصديًقا بكتابك،  ومن ش��واهدها: »وورد يف أدعيتن��ا عن األئمَّ
واإليمن هو التصديق، والتصديق هو اإليمن. وكم قال الشاعر:

وهند أتى من دوهنا النأي والُبعد، والُبعد هو النأي«)95(.

ة ودليل يف األحكام والرشائع:  ومنه��ا يف أنَّ إمجاع أهل البي��ت هو أوضح حجَّ
ة- من  »ودلي��ل الش��يعة عىل ما ذهب إلي��ه- بعد إمجاع أه��ل البيت، فإنَّ في��ه احلجَّ
وج��وٍه يط��ول رشحه��ا، ال حيتمل ه��ذا املوضع ِذكره��ا؛ ألنَّه يوحش املبتدي بس��معه، 
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 ولق��ول الرس��ول املتَّفق علي��ه: »خلَّفت فيكِّلِّلم الثَّقَلني كتاب اهلل وعِّلِّلريت أهل بيتي 
ِّلِّلكتم بَ لن تضلُّوا«، فقرن العرة إىل الكتاب الَّذي ال يأتيه الباطل من بني  ما إن تسَّ
يدي��ه وال م��ن خلفه، وجعل حكمها حكم��ه. وقال: »مثل أهل بيتي فيكم كس��فينة 
ن��وح من آتاها نجا ومن ختلَّف عنها هلك«، مطابًقا لقوله تع��اىل: ﴿َفَأنَجْينَاُه َوَأْصَحاَب 

ِفينَِة﴾)96(«)97(. السَّ

م من  ومنها يف ب��اب األمر باملعروف والنهي عن املنكر: »واألظهر بني أصحابنا أهنَّ
فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقني، وهو اختيار السيِّد املرتىض. واألمر 
باملعروف عىل رَضَبني: واجب ون��دب، فاألمر بالواجب منه واجب، واألمر باملندوب 
من��دوب؛ ألنَّ األم��ر به ال يزيد ع��ىل املأمور به نفس��ه، والنهي عن املنكر ال ينقس��م بل 
��ه قبيح، فالنهي عنه كلُّه واجب. والنهي عن املنكر له رشوٌط س��تٌَّة: أحدها أن يعلمه  كلُّ
منكًرا، وثانيها أن يكون هناك إمارة االس��تمرار عليه، وثالثها أن يظنَّ أنَّ إنكاره يؤثِّر أو 
زه، ورابعها أن ال خياف عىل نفس��ه، وخامس��ها أن ال خياف عىل ماله، وسادس��ها أن   جيوِّ
ال يكون فيه مفسدة. فإن اقترت عىل أربعة رشوط كان كافًيا، ألنَّك إذا قلت ال يكون 
منه مفس��دة دخل فيه اخلوف عىل النفس واملال؛ ألنَّ ذلك كلَّه مفسدة، والغرض بإنكار 
املنك��ر أن ال يقع، فإذا أثَّر القول والوعظ يف ارتفاعه اقتر عليه، وال جيوز حينئٍذ باليد، 
��ر وجب بالي��د بأن يمنع منه ويدفع عنه، وإن أدَّى ذل��ك إىل إيالم املنكر عليه  وإن مل يؤثِّ
واإلرضار به وإتالف نفس��ه بعد أن يكون القصد ارتف��اع املنكر، وأن ال يقع من فاعله، 

وال يقصد إيقاع الرضر به«)98(.

ومنه��ا يف معنى العدل والعدالة، كتاب الش��هادات: »والعدال��ة يف اللغة أن يكون 
ا يف الرشيعة فهو كلُّ من كان عداًل يف دينه، عداًل  اإلنسان متعادل األحوال متساوًيا، وأمَّ
يف مروت��ه، ع��داًل يف أحكامه. فالع��دل يف الدين أن ال خيلَّ بواج��ب وال يرتكب قبيًحا، 
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وقيل ال يعرف بيشء من أس��باب الفس��ق، وهذا قريب أيًضا، ويف املروة أن يكون جمتنًبا 
 لألمور التي تس��قط امل��روة، مث��ل األكل يف الطرقات، ولبس ثياب املصبغات للنس��اء، 

وما أشبه ذلك. والعدل يف األحكام أن يكون بالًغا عاقاًل«)99(.

ومنها يف فصح النصارى، كتاب املتاجر والبيوع، باب الس��لف: »فصح النصارى: 
بالف��اء والصاد غري املعجمة، واحلاء غري املعجمة مكس��ورة الفاء مس��ّكن الصاد، وهذا 
العي��د عي��د النص��ارى، إذا أكلوا اللح��م بعد صومهم وأفط��روا، وهذا العي��د بعد عيد 
د يف كتاب االش��تقاق: س��معت الثورّي فسئل عن فصح  الش��عانني بثالثة أيام. قال املربِّ
النص��ارى، فقال قائل: إنَّم ُأخذ من قوهلم: أفصح اللَّبن إذا ذهبت رغوته وخلص، فإنَّم 
معن��اه أنَّه قد ذهب عناؤه��م وصومهم، وحصلوا عىل حقيقة ما كان��وا عليه، فقال: هو 
، وأفصح الصبح  ، من ذلك رجل فصيح، وقد أفصح إذا بنيَّ ه��ذا، والفصح كالٌم عريبٌّ

، قال الشاعر: إذا تبنيَّ

���ظِّ��م��َن رساًع������ا أك���ّل���ة امل���رج���انق���د دن����ا ال��ف��ص��ح ف���ال���والئ���د ُي��ن���
ايّن وهم نصارى«)100(. يقول ذلك آلل احلرث بن أيب شمر الغسَّ

ومنها يف مس��ألة الوقف، وما يوقف عىل املس��لمني، كت��اب الوقوف والصدقات: 
»الصحي��ح أنَّه يكون جلميع املؤمنني، من العدل والفاس��ق؛ ألنَّ كلَّ خطاٍب خوطب به 
اق من املؤمنني يف ذلك اخلطاب، يف مجيع القرآن والسنَّة واألحكام،  املؤمنون يدخل الفسَّ
ََ اْلِّلُمْؤِمنُوَن إِْخِّلِّلَوٌة﴾)101(، وكقوله: ﴿َفَتْحِريُر َرَقَبٍة  بغ��ري خالف، ومثل قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

ُمْؤِمنٍَة﴾)102(، وغري ذلك من اآليات، ومل يرد العدل بغري خالف«)103(.

ة:  ومنه��ا يف ذك��ر بعض ف��رق اإلس��الم، كت��اب الوق��وف والصدق��ات: »والبريَّ
اء- وكان أبر اليد - ويدخل معهم س��ائر ف��رق اإلماميَّة من  فرقة ُتنس��ب إىل كث��ري النوَّ
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، وهو املهدّي الَّذي  د بن احلنفيَّة، وأنَّه الي��وم حيٌّ الكيس��انيَّة،وهم القائلون: بإمامة حممَّ
د مل يمت، وه��و املهدّي، والفطحيَّة  يظه��ر، والناووس��يَّة القائلون بأنَّ جعفر بن حممَّ
ْجَلني، والواقفيَّة  القائل��ون بإمامة عبد اهلل ب��ن جعفر الصادق، وقيل: إنَّه كان أفط��ح الرِّ

وهم القائلون بأنَّ موسى بن جعفر الكاظم مل يمت، وأنَّه املهدّي«)104(.

2. يف علم الفقه:

اذ يقف كتابه )الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي( شاخمًا يف هذا العلم، أثًرا مذخوًرا، 
ة اس��تدالالته  ًدا مذك��وًرا، نط��ق بعلميَّة املصنِّ��ف، وس��عة اطِّالعه، وقوَّ وتراًث��ا متج��دِّ
وحتقيقاته، التي س��مت بالكتاب إىل أع��ىل مراتب هذا الفن، فكان مص��دًرا مهمًّ تناوله 
نوا مصنَّفاهتم م��ن فقراته وحمتواه ما دلَّ عىل ش��ديد  العل��مء بالنظر والتمحي��ص، فضمَّ
عنايتهم به واالهتمم بدراس��ته، فهو كتاب فقهّي متميِّز، كشف عن قابلية املصنِّف الذي 
كان ق��ويَّ املالحظة غريبها، دقيق التحقيق متينه، واضح األس��لوب، خالًيا من التعقيد 
واحلش��و، ورب��م كان فريد املنهج، فهو يف أس��لوبه يمتلك ناصية التعب��ري بجدارة، دون 
ة عارضته يف  ة مالحظته، ودقَّة حتقيقه، وش��دَّ ، ممَّ��ا ُينبئ عن قوَّ إطن��اٍب مملٍّ أو إجياز خملٍّ
االستدالل، وكلُّ ذلك أضفى عىل أسلوبه املتني كماًل، وأضاف عليه روعًة ومجاال)105(. 
مع اطِّالٍع واس��ٍع وإحاطٍة جيِّدٍة بفنون املعارف األخرى ذات الصلة، ومن ثمَّ ُيعدُّ كتابه 

هذا من غرر آثاره، ونفيس تراثه، وموسوعة علميَّة شاملة لعلوم الفقه وغريه.

وكان منهجه يف ترتيب أبواب الكتاب، هنج الفقهاء املألوف يف تصانيفهم الفقهيَّة، 
يات، وخامتًا لكتابه بب��اب النوادر التي هي  مبت��دًءا بكتاب الطهارة ومنتهًيا بكت��اب الدِّ
اه بن��وادر من رضوب املعرف��ة وفنوهن��ا، وردت يف كتابه هذا  ��ًحا إيَّ املس��تطرفات، موشِّ
بش��كِل اس��تطراداٍت طريف��ٍة، كاللغ��ة واألدب والتاري��خ واألنس��اب، وعل��وم الطبِّ 
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واألعش��اب وغريها، فضاًل ع��مَّ خيتصُّ بموضوع الكتاب مبارشًة كالتفس��ري واحلديث 
والفق��ه والرجال والعقائد والِفَرق وغريها، والتي ذكرنا بعض نصوصها يف طيِّ حديثنا 
عن س��عة مش��اركاته املعرفيَّة يف فنون العلم املختلفة. وكان السبب يف تأليفه الكتاب، ما 
مته، منبًِّها عىل ما س��اد عره من مج��ود العلمء وركوهنم إىل فتاوى من  ح ب��ه يف مقدِّ رصَّ
مه��م، وقصورهم عن البحث واالجتهاد، وابتعادهم عن التحقيق والتدقيق، قائاًل:  تقدَّ
ة واألحكام اإلس��الميَّة،  ديَّ »إينِّ ل���مَّ رأيت زهد أه��ل هذا العر يف علم الرشيعة املحمَّ
��نِّ من  وتثاقلهم عن طلبها، وعداوهتم ملا جيهلون وتضييعهم ملا يعملون، ورأيت ذا السِّ
ام،  أه��ل دهرنا هذا لغلبة الغباوة علي��ه، وملكة اجلهل لقياده، مضيًِّعا ملا اس��تودعته األيَّ
ا يف البحث عن ما جي��ب عليه علمه، حتَّى كأنَّه ابن يومه ونتيج س��اعته، ورأيت  ً مق��رِّ
ة مؤثًرا للشهوات، صادًفا عن سبل اخلريات، ورأيت  الناش��ئ املستقبل ذا الكفاية واجلدَّ
العل��م عنانه يف يد االمتهان، وميدانه قد عطل من الره��ان، تداركت منه الذماء الباقي، 
وتالفيت نفًس��ا بلغت الراقي، وحبوت أهله، مع معرفت��ي بفضل إذاعته إليهم، وفرط 
بصرييت بم يف إظهاره لدهيم، من الثواب اجلزيل والذكر اجلميل، واألحدوثة الباقية عىل 

مرِّ الدهور، فلن ُيصان العلم بمثل بذله، ولن ُتستبقى النعمة فيه بمثل نرشه«)106(.

م لكتابه هذا نجده خيربنا عن حرصه الكبري واهتممه البالغ به؛ ليكون  وبعد أن ق��دَّ
م��ن أج��ود التصانيف يف بابه، قائاًل: »فإنَّه كتاٌب مل أزل ع��ىل فارط احلال وتقادم الوقت 
ا أن أجد ُمهاًل أضّله به،  مالِحًظا له، عاكًفا الفكر عليه، منجذب الرأي والروية إليه، وادًّ
أو خلاًل أرتقه بعمله، والوقت يزداد بنواديه ضيًقا، وال ينهج يل إىل االبتداء طريًقا، هذا 
مع إعظامي له، واعتصامي باألسباب املشاطة إليه، فاعتقادي فيه أنَّه من أجود ما صنِّف 
يف فنه، وأسبقه ألبناء سنِّه، وأذهبه يف طريق البحث والدليل والنظر، ال الرواية الضعيفة 

بت ذلك عىل طريق«)107(. يت فيه التحقيق، وتنكَّ واخلرب، فإينِّ حترَّ
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��فر القيِّم الذي اقرن باسم الشيخ ابن إدريس  وال يفوتنا التنبيه إىل ش��هرة هذا السِّ
، وقد  ، وذياع صيته يف األوس��اط العلميَّة، عند كلِّ َمن ترجم له من اخلاصِّ والعامِّ ّ احِل�ِّ

مت أقواهلم سلًفا. تقدَّ

3. يف علم أصول الفقه:

د عليهم بقوله  ا الرَّ ر باملاء املطلق واملاء املض��اف: فأمَّ منه��ا يف طيِّ حديثه عن التطهُّ
َرُكْم بِِه﴾، فليس بيشٍء ُيعتمد؛ ألنَّه ليس يف  ِّلِّلَماِء َماًء لُِيَطهيِّ ُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ تعاىل: ﴿َوُينَزيِّ
قي أصول الفقه أخفض رتبة  رنا، فهذا عند حمقِّ ل من السمء ال يطهِّ اآلية أنَّ غري املاء املنزَّ
من دليل اخلطاب؛ ألنَّ احلكم تعلَّق بِذكر عنٍي ال حكم صفٍة، والنصُّ عندهم إذا تناول 
عينً��ا بحك��ٍم مل يدلَّ عىل أن ما عداها م��ن األعيان خمالف هلا يف ذل��ك، هذا عىل مذهب 

القائلني بدليل اخلطاب، وعىل مذهب املبطلني له«)108(.

ا العموم فصحيح ما قاله السائل فيه، إالَّ  : »فأمَّ ومنها قوله يف مسألة اخلاصِّ والعامِّ
ة يف ذلك احلكم والقصة  ة واألخرى خاصَّ أنَّ احلكي��م إذا خاطبنا بجمَلَتني إحدامها عامَّ
، ومل جيز العمل ع��ىل العموم،  بعينه��ا، فالواج��ب علين��ا أن نحكم باخل��اصِّ عىل الع��امِّ
وذل��ك أنَّ القضاء واحلك��م بالعموم يرفع احلكم اخلاصِّ ب��أرسه، والقضاء باخلصوص 
ال يرفع حكم اللفظ العام من كلِّ وجوهه، وما مجع العمل باملرشوع بأرسه أوىل ممَّا رفع 

بعضه«)109(.

ومنها يف كتابه منتخب تفس��ري التبيان، مشرًيا إىل بعض مبانيه وآرائه يف علم أصول 
ة«)110(. الفقه، قائاًل: »وقد بيَّنَّا يف أصول الفقه أنَّه ال داللة فيها عىل أنَّ اإلمجاع حجَّ

4. يف تفسر القرآن:

د بن  من مش��اركاته يف هذا العلم كتابه )منتخب تفس��ري التبيان( لشيخ الطائفة حممَّ
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احلس��ن الطويّس، فقد قام الش��يخ ابن إدريس؛ لشغفه بالكتاب، بانتخابه واستخراج 
أه��مِّ الن��كات العلميَّ��ة فيه، وهو يف أكث��ر من ج��زء، إالَّ أنَّه مل يصلنا كام��اًل. لنقف عىل 
دواع��ي عمله ه��ذا واختياره هذا التفس��ري دون س��واه)111(، وما نحس��ب ذل��ك إالَّ ملا 
وج��ده يف منهجيَّته الناهضة املتميِّزة عىل مؤلَّفات غريه من س��ابقيه ومعارصيه، وجودة 
عها وآرائه، كمعرف��ة اللغة واإلعراب، وفنون الش��عر واألدب، والبالغة  مباحث��ه وتنوِّ
واالحتج��اج. ومزج مطالبها بني تفس��ري املعق��ول واملنقول، وبني الف��روع واألصول؛ 
للوقوف عىل أرسارها وكش��ف غوامضها. ويشري أسلوبه إىل منهجيَّته يف انتخاب آيات 
معيَّنة من كلِّ س��ورة، عىل نحو اإلمجال، تتعلَّق غالًبا باألحكام الرشعيَّة أكثر من غريها، 
ض ألس��باب نزوهلا، واالكتفاء بعرض كالم الش��يخ الط��ويّس، وإظهار أهمِّ  دون التعرُّ

النكات العلميَّة فيها، دون التعليق من قبله عليها.

د مهدي اخلرس��ان، وفاًقا  ق الس��يِّد حممَّ وقد قام س��محة آية اهلل العظمى املحقِّ
له، ووس��مه ب�)إكمل  ملنهجيَّ��ة اب��ن إدريس يف كتابه ه��ذا، بإكمل القس��م الناقص من أوَّ
النقص��ان من تفس��ري منتخ��ب التبيان(، قائ��اًل يف ديباجت��ه: »ول�مَّ عزم��ت عىل إصدار 
جمموعة أعمل ابن إدريس كاملة، باس��م )موس��وعة ابن إدري��س(، وكان منها منتخب 
التبيان، رأيت من متام اإلحسان إكمل النقصان بأخذه من كتاب التبيان عىل النهج الذي 
 ارتضاه ابن إدريس، ويف هذا سدُّ فراٍغ من دون تكلٍُّف يف القول، وما دام القصد حمموًدا، 

فال غضاضة فيه، واهلل سبحانه من وراء القصد«)112(.

وعن الش��يخ ابن إدريس يف خامتة كتابه هذا: »تمَّ التعليق من اجلزء التاس��ع من 
كت��اب التبيان يف تفس��ري القرآن وبتممه، ت��مَّ كتاب املنتخب من تفس��ري القرآن والنكت 
املستخرجة من كتاب التبيان، واهلل املستعان وعليه التكالن. قد ذكرنا هذا الكتاب مجلة 
وجيزة من كلِّ س��ورٍة بأخر ما قدرنا عليه وبلغ وسعنا إليه، ولو رشعنا يف رشح ذلك 
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وذكر األقاويل؛ خلرجنا عن املقصود واملغزى املطلوب، وفيم خلَّصناه واخترناه كفاية 
ملن ضبط هذا الفن، ويغنيه بذلك عىل ما عداه. واهلل تعاىل نسأل توفيًقا وعصمًة، وجيعله 
ًبا من رضاه بمنِّه وكرمه، وهو حس��بنا ونِعم الوكيل، وصلواته عىل  خالًصا لوجهه ومقرِّ
ة من  د وآل��ه الطاهرين. وافق الفراغ من اس��تخراجه أواخر ش��هر ذي احلجَّ س��يِّدنا حممَّ

ًيا«)113(. د بن إدريس حامًدا مصلِّ شهور سنة اثنتني وثمنني ومخسمئة، وكتب حممَّ

ومن مش��اركاته يف هذا العلم، يف قراءة س��وريَت أمل نرشح مع سورة الضحى، قوله: 
��ة وعليه اإلمجاع، أنَّ اإلنس��ان إذا أراد قراءة أمل نرشح مع س��ورة  ��ذي تقتضيه األدلَّ »والَّ
الضحى بسمل يف الضحى ويف أمل نرشح، والدليل عىل ذلك إثبات البسملة يف املصحف، 
فلو مل تكن البس��ملة من مجلة الس��ورة ما جاز ذلك، وهو إمجاع من املس��لمني، وال يمنع 
مانع أن يكون يف س��ورة واحدة بس��مَلَتان كم يف س��ورة النمل، وأصحابنا أطلقوا القول 
بقراءهتم مجيًعا، فمن أس��قط البس��ملة بينهم ما قرأمها مجيًع��ا، وأيًضا فال خالف يف عدد 

آياهتم، فإذا مل يبسمل بينهم نقصتا من عددمها، فلم يكن قد قرأمها مجيًعا«)114(.

5. يف البالغة واللغة والنحو:

ة كش��فت عن براعت��ه يف هذا الف��ن، وابداعه، منها  كان له مش��اركة واس��عة ومهمَّ
 ،ة(، وهي أدعية اإلمام عّ� بن احلسني زين العابدين اديَّ حاشيته عىل )الصحيفة السجَّ
ة، وهي يف الوقت نفس��ه  إذ تناوهل��ا برشح بع��ض األلفاظ والعبارات وتصاريفها اللغويَّ
تعكس اهتممه الكبري، وانشداده هلذه الصحيفة املباركة، وتعلُّقه بمضامينها، وبنصوص 
األدعي��ة املأثورة عنهم، فنراه يفتتح ديباجته، بقول��ه: »احلمد هلل الَّذي جعل الدعاء 
عبادة وندب إليه، ووعد الداعني اإلجابة عليه، وُحسن املآب والزلفى لديه، وجعل ترك 
د عليه، فقال سبحانه يف كتابه املبني ترغيًبا للداعني )للراغبني(،  الدعاء اس��تكباًرا وتوعَّ
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وَن َعْن  وترهيًبا للمستكربين: ﴿اْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم﴾)115(، وقال: ﴿إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِ�ُ
ِعَباَديِت َسِّلِّلَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن﴾)116(. وكان أعظم ما ُيتداول بني املتعبِّدين الصحيفة 
املنقولة عن س��يِّد العابدين، إذ هي حالوة ثمرة أصلها س��يِّد املرسلني، ونفُس نفٍس 
ة لكلِّ أحد ال تفهم، وكلمت  متَّصل��ة بحرضة ُقدس ربِّ العاملني. وكان فيها ألفاظ لغويَّ
حيت��اج يف فهم معانيه��ا إىل أن ُترَج��م«)117(. وقد نجده يبتدئ كالم��ه بلفظ )يقال(، أو 
ى إذا أجهدته وأضنته ونقصت  يرشحها مبارشة، ومن نمذجها، قوله: »يقال: هنكته احلمَّ
«)118(، وقوله: »يشٌء  حلمه، وهنكه: أي بالغ يف عقوبته، وانتهاك احلرمة: تناوهلا بم ال حيلُّ
- ُسبوًغا: )اتَّسعت(، وأسبغ اهلل  مِّ س��ابٌغ: أي كامٌل واٍف، وُسبغت النعمة تسبغ- بالضَّ

عليه النعمة: أي أمتِّها، وإسباغ الوضوء أي إمتامه«)119(.

مة املحقق آية اهلل السيِّد  وهذه احلاش��ية مطبوعة يف ضمن موس��وعته بتحقيق العالَّ
.د مهدّي املوسوّي اخلرسان حممَّ

وم��ن آثاره يف ه��ذا العلم: )مس��ألة يف تصحيح لفظ دومة اجلن��دل(، وهي أحدى 
مس��ائل ُمصنَّفه املوسوم ب�)أجوبة مسائل ورس��ائل يف خمتلف فنون املعرفة(، وهي أيًضا 

مطبوعة يف ضمن املوسوعة املشار إليها.

ومن ش��واهد مش��اركاته يف هذا العلم أيًضا، ما ش��حن به كتابه الرسائر، كقوله يف 
كر قلت: مجل، وإذا أردت  فصل )مياه اآلبار(: »ألنَّ البعري اس��م جن��س، فإذا أردت الذَّ
األنثى قلت: ناقة، كم أنَّ االنس��ان اسم جنس يدخل حتته الذكران واإلناث، فإذا أردت 

كر قلت: الرجل، وإذا أردت األنثى قلت: املرأة«)120(. الذَّ

(، باب غس��ل األموات: »ارتثَّ باأللف والراء الساكنة غري  ومنها يف معنى )ارتثَّ
طة ثالث نقط املشدودة  طة من فوقها بنقَطَتني، والثاء املنقَّ املعجمة، والتاء املضمومة املنقَّ
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- إذا طع��ن أو رضب فس��قط- وتأويله أنَّه صار مرميًّا به كم يلق��ى رثُّ املتاع، وكذلك 
، يقال: قد ارتثَّ فالن رصيًعا، إذا فعل به  رث ف��الن رث الثياب، ويقال كّلُّ غثٍّ ورثٍّ

د يف كتاب االشتقاق«)121(. ما قدمناه، وهكذا أورده املربِّ

ومن ش��واهدها أيًضا ما جاء عنه يف معن��ى النغايّش:»والنغايّش: بالنُّون املضُمومة 
دة: الرجل القصري  والغ��ني املعجمة املفتوحة والش��ني املعجمة املكس��ورة والياء املش��دَّ

الزري«)122(.

ني غري املعجمة  ومن ش��واهدها يف معنى القلس: »الَقَلس بفتح القاف والالم والسِّ
ما خرج من احللق مأل الفم مثل القيء أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء، هكذا 
حاح عن اخلليل. وقال اليزيدّي: القلس خروج الطعام أو  ذكره اجلوهرّي يف كتاب الصِّ
ال��رشاب إىل الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه، وهذا أقوى ممَّا قال اجلوهرّي. وقال 
اب��ن فارس يف املجمل: القلس القيء إذا قاء فهو قالس، والَقْلس بفتح القاف وس��كون 
ته.  ال��الم مصدر قلس قلًس��ا إذا قاء. قال ابن دريد: القلس م��ن احلبال ما أدري ما صحَّ
 وق��ال اجلوهرّي: القلس حبل عظيم من ليف أو خوص من قلوس الس��فن، فهذا مجلة 

ما قيل يف القاف والالم والسني«)123(.

ومنها يف معنى َجِرّي: »اجلَِرّي - باجليم املفتوحة والراء غري املعجمة املكسورة والياء 
ا؛  ى الوكيل َجِريًّ دة- هو الوكيل، وإنَّم اختلف اللفظ وإن كان املعنى واحًدا، ويسمَّ  املشدَّ

له، يقال: جرّي بنيِّ اجلراية، واجلراية واجلمع أجريا«)124(. ألّنه جيري جمرى موكِّ

ومنه��ا يف معنى تبجبج:»وتبجب��ج بالباء املنقطة من حتتها نقط��ة واحدة وباجليمني 
من فأوسع  ها الكالء إذا فتقها بالسَّ من، يقال: بجَّ وبالباء بني اجليمني، ومعناه تتفتَّق بالسَّ
حاح، فضبطت ذل��ك؛ لئال جيري فيه  خوارصه��ا، هكذا ذكره اجلوه��رّي يف كتاب الصِّ
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تصحي��ف، وقال صاحب كتاب الب��ارع: تبحبح باحلاَءين غري معَجَمتني أي تتَّس��ع من 
السمن«)125(.

يف معنى لفظ )شفّي( من حديث »ما زنى إالَّ شفا، بالشني املعجمة والفاء، ومعناه إالَّ 
ل: »الشفا عند أهل اللغة القليل بال خالف بينهم،  قليل«، كتاب النكاح، باب النكاح املؤجَّ
دة- وما ذكرناه  ف ذلك قاله وتكلَّم به- بالقاف والياء املش��دَّ  وبعض أصحابنا ربم صحَّ

ل يف أمثال ذلك«)126(. هو وضع أهل اللغة، وإليهم املرجع، وعليهم املعوَّ

6. يف التاريخ واألنساب:

ومن ش��واهد مش��اركاته يف هذا الفن، قوله: »واملراد باحلائر ما دار س��ور املش��هد 
واملس��جد عليه دون ممَّا دار س��ور البلد عليه؛ ألنَّ ذلك هو احلائر حقيقة؛ ألنَّ احلائر يف 
لسان العرب: املوضع املطمئن الَّذي حيار املاء فيه، قد ذكر ذلك شيخنا املفيد يف اإلرشاد 
يف مقتل احلس��ني ل�مَّ ذكر من قتل معه من أهله، فقال: واحلائر حميط هبم إالَّ العبَّاس 
ق ما قلن��اه، واالحتياط أيًضا وطريقته يقتيض   رمح��ة اهلل عليه فإنَّه ُقتِل عىل املس��نَّاة، فتحقَّ

ما بيَّنَّاه؛ ألنَّه جممع عليه، وما عداه غري جممع عليه«)127(.

ومنها يف ذكر وقعة بدر، )كتاب الطهارة، ذكر أنواع األغسال املفروضة واملندوبة(: 
ل ليل��ة من ش��هر رمضان، وليل��ة النصف منه، وليلة س��بع عرشة من��ه، وهي ليلة  »وأوَّ
ا ليل��ة بدر- ووقعة بدر وكان  ق بني احلقِّ والباطل فيها؛ ألهنَّ الفرق��ان؛ ألنَّ اهلل تع��اىل فرَّ
القتال يف صبيحتها يف شهر رمضان سنة اثنتني من اهلجرة بعد نزول فرض الصيام؛ ألنَّه 

نزل فرض صيام شهر رمضان يوم الثاين من شعبان سنة اثنتني من اهلجرة-«)128(.

ومنه��ا كم يف )كت��اب الطهارة- باب غس��ل األم��وات(: »إالَّ أن يك��ون غريًقا أو 
 مصعوًق��ا أو مبطوًنا- وهو الَّذي علَّته الذرب، وهو اإلس��هال، وكان زين العابدين
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يوم الطفِّ مريًضا بالّذرب«)129(.

ة من  ومنها يف خرب يد عبد الرمحن بن أسيد األموّي: »روي أن طائًرا ألقت يًدا بمكَّ
وقع��ة اجلمل فُعِرفت باخلاتم، وكانت يد عبد الرمحن بن عتاب بن أس��يد فغس��لها أهل 
د بن إدريس: الصحيح إنَّ الي��د ألقيت باليممة، ذكر ذلك  ��وا عليها. قال حممَّ مك��ة وصلُّ

البالذرّي يف تارخيه وهو أعرف هبذا الشأن، وأسيد بفتح األلف وكرس السني«)130(.

ومن ش��واهدها، يف ذكر أصل زرود والشقرة: »والذي ينبِّه عىل ما اخرناه ما ذكره 
ابن الكلبّي يف كتاب األوائل وأس��مء املدن قال: زرود والش��قرة ابنتا يثرب بن قابية بن 
مهله��ل ب��ن وأم بن عقيل بن ع��وض بن إرم بن س��ام بن نوح، هذا آخ��ر كالم ابن 
يا باسم امرأتني وهو أبر هبذا  ��ابة، فقد جعل زرود والشقرة موضَعني سمِّ الكلبّي النسَّ

الشأن«)131(.

ا أرض خس��ف عىل م��ا روي يف األخبار  ومنه��ا، يف ذك��ر البي��داء: »والبيداء؛ ألهنَّ
أنَّ جي��ش الس��فيايّن يأيت إليها قاصًدا مدينة الرس��ول؛ فيخس��ف اهلل تع��اىل به تلك 

األرض«)132(.

��ا نرُيوز املعتض��د الَّذي  ومنه��ا يف ذك��ر ي��وم النريوز عن��د املعتضد العبَّ��ايّس: »فأمَّ
��واد  يق��ال النَّريوز املعتضدّي، فإنَّه الي��وم احلادي عرش من حزيران، وذلك أنَّ أهل السَّ
��ة وحصادها وارتفاعها؛  ��ه يفتح قبل أخذ الغلَّ واملزارع��ني ش��كوا إليه أخذ اخلراج، وأنَّ
م أن ال يفتح ويطالب باخلراج  فيس��تدينون عليها، فيجحف ذلك بالناس والرعيَّة، فتقدَّ
إالَّ يف أحد عرش يوًما من ش��هر حزيران، قال بعض من امتدحه من الش��عراء عىل هذي 
الفع��ال واملنقبة والرقَّة واألفضال: يوم نوروزك يوم واح��د ال يتأخر من حزيران يوايف 

أبًدا يف أحد عرش. ذكر ذلك مجيًعا الصويّل يف كتاب األوراق«)133(.
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ة: »ويوم الثامن  ومنه��ا يف ذكر حوادث اليوم الثامن عرش، وما بع��ده من ذي احلجَّ
 عليًّا أمري املؤمنني ب فيه رس��ول اهلل ة، وهو يوم الغدير، نصَّ عرش م��ن ذي احلجَّ
ان، وبايع الناس املهاجرون واألنصار  إماًما لألنام، ويف هذا اليوم بعينه ُقتل عثمن ابن عفَّ
د بن مسلمة،  عليًّا طائعني خمتارين ما خال أربعة أنفس، منهم: عبد اهلل بن عمر، وحممَّ
وس��عد بن أيب وقَّاص، وأس��امة بن زيد. ويف هذا اليوم فلج موس��ى بن عمران عىل 
ى اهلل تعاىل إبراهيم من النار، وفيه  السحرة، وأخزى اهلل فرعون وجنوده، وفيه نجَّ
ب موسى وصيَّه يوشع بن نون ونطق بفضله عىل رؤوس األشهاد، وفيه أظهر عيسى  نصَّ
فا، وفيه أشهد سليمن بن داوود سائر رعيَّته عىل استخالف آصف  وصيَّه ش��معون الصَّ
ة  ب��ن برخيا وصيَّه، وهو ي��وٌم عظيٌم كثرُي الربكات. ويف الراب��ع والعرشين من ذي احلجَّ
باهل رس��ول اهلل بأمري املؤمنني واحلسن واحلسني وفاطمة نصارى نجران، وفيه 
ق أم��ري املؤمنني بخامته. ويف اخلامس والعرشين من هذا الش��هر نزلت يف أمري  تصدَّ
املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني ﴿َهْل َأَتى﴾. ويف اليوم السادس والعرشين 
منه س��نة ثالث وعرشين من اهلجرة ُطعن عمر بن اخلطَّاب. ويف التاس��ع والعرشين منه 

ُقبض عمر بن اخلطَّاب«)134(.

ومنه��ا يف ذك��ر جد النبي قص ب��ن كالب، وبني هاش��م: »والصحيح أنَّ قص 
ة وبنى دار  ًعا؛ ألنَّه مجع قبائل قريش وأنزهلا مكَّ ى جممِّ ابن كالب واس��مه زيد وكان يسمَّ
ا عبد مناف فاس��مه املغرية  ى وعبًدا، فأمَّ الن��دوة ولد عبد مناف وعبد ال��دار وعبد العزَّ
ا هاشم ابن عبد مناف، فولد  فولد هاش��ًم وعبد شمس واملطَّلب ونوفاًل وأبا عمرو، فأمَّ

عبد املطَّلب وأسًدا وغريمها ممَّن مل يعقب.

ومنه��ا يف ذك��ر أوالد عب��د املطَّلب فول��د عبد املطَّلب ع��رشة من الذكور وس��ّت 
بن��ات أس��مؤهم: عبد اهلل وهو أبو النب��ّي، والزبري، وأبو طالب واس��مه عبد مناف، 
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ى، واحلرث، والغيداق  والعبَّاس، واملقّوم، ومحزة، ورضار، وأبو هلب واس��مه عبد العزَّ
 واس��مه َجْح��ل- اجلي��م قبل احل��اء بفتح اجليم وس��كون احل��اء- واجلحل اليعس��وب 

العظيم.

ومنها يف ذكر مدفن فاطمة: »ويستحبُّ الصالة بني القرب واملنرب ركعَتني، فإنَّ فيه 
ا مدفونة يف  روض��ة من رياض اجلنَّة، وقد روي أنَّ فاطمة مدفونة هناك. وقد روى أهنَّ
لني م��ن أصحابنا، إالَّ أنَّه ملا زاد بنو أمية يف  بيته��ا، وهو األظهر يف الروايات، وعند املحصِّ

ا مدفونة بالبقيع، وُيعرف ببقيع الغرقد«)135(. املسجد صارت فيه. وروي أهنَّ

ومنه��ا يف ذك��ر ع��ّ� األكرب بن احلس��ني: »ف��إذا كان��ت الزي��ارة أليب عبد اهلل 
ة بن عروة بن مس��عود الثقفّي،  ه ليىل بنت أيب مرَّ احلس��ني زار ولده عليًّا األكرب، وأمُّ
ل قتيل يف الوقعة يوم الطفِّ من آل أيب طالب. وولد عّ� بن احلسني هذا  وهو أوَّ
ه عّ� بن أيب طالب، وقد مدحه الش��عراء، روى  يف إم��ارة عث��من. وقد روى عن جدِّ
ع��ن أيب عبيدة وخلف األمحر: أنَّ هذه األبيات قيلت يف عّ� بن احلس��ني األكرب املقتول 

بكربالء:

م��ث��ل��ه ن�����ظ�����رت  ع������ني  ت������ر  ن��اع��لمل  وال  ي���م���يش  حم���ت���ٍف  م����ن 
إذا ح���ت���ى  ���ح���م  ال���لَّ ن���ئ���ي  اآلك�����لي���غ����  ع�����ىل  ي���غ���ل  مل  أن����ض����ج 
ن�����اره ل�����ه  ش����ّب����ت  إذا  ي����وق����ده����ا ب����ال����رشف ال���ك���ام���لك�������ان 
ب���اآله���لك���ي���م ي�����راه�����ا ب����ائ����س م���رم���ل ل���ي���س  ح�����يٍّ  ف������رُد  أو 
اب���ن ل��ي��ىل ذا ال��س��دا وال��نّ��دا الفاضلأع��ن��ي  احل��س��ب  ب��ن��ت  اب���ن  أع��ن��ي 
دي��ن��ه ع����ىل  ال����ّدن����ي����ا  ي����ؤث����ر  ب���ال���ب���اط���لال  احل��������ّق  ي���ب���ي���ع  وال 

وقد ذهب ش��يخنا املفيد يف كتاب اإلرش��اد إىل أنَّ املقتول بالطفِّ هو عّ� األصغر، 
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ه أمُّ ولد، وهي ش��اه زنان بنت  وهو ابن الثقفيَّة، وأنَّ عّ� األكرب هو زين العابدين أمُّ
د ابن إدريس: واألَوىل الرج��وع إىل أهل هذه الصناعة، وهم  ك��رسى يزدجرد. قال حممَّ
��ري واألخبار والتواريخ، مثل الزبري بن بكار يف كتاب أنساب  ��ابون، وأصحاب السِّ النسَّ
قريش، وأيب الفرج األصفه��ايّن يف مقاتل الطالبيِّني، والبالذرّي، واملزيّن صاحب كتاب 
ق ذلك يف كتاب املجدي، فإنَّه قال: وزعم  ��ابة حقَّ اللباب أخبار اخللفاء، والعمرّي النسَّ
م��ن ال بصرية له أنَّ عليًّا األصغر ه��و املقتول بالطفِّ وهذا خطٌأ ووهٌم، وإىل هذا ذهب 
ق  صاح��ب كتاب الزواجر واملواعظ، وابن قتيبة يف املع��ارف، وابن جرير الطربّي املحقِّ
هل��ذا الش��أن، واب��ن أيب األزهر يف تارخي��ه، وأبو حنيف��ة الدينورّي يف األخب��ار الطوال، 
وصاح��ب كت��اب الفاخر، مصنِّف م��ن أصحابنا اإلماميَّ��ة، ذكره ش��يخنا أبو جعفر يف 
ام يف كتاب األنوار يف تواريخ أهل البيت ومواليدهم،  فهرست املصنِّفني، وأبو عّ� بن مهَّ
قني، وهؤالء مجيًعا أطبقوا عىل هذا القول، وهم  وه��و من مجلة أصحابنا املصنِّف��ني املحقِّ
أب��ر هبذا النوع. قال أبو عبيدة يف كتاب األمثال: وعند جهينة اخلرب اليقني، قال: وهذا 
ا هش��ام بن الكلبّي فإنَّه أخرب أنَّه جهينة، وكان ابن الكلبّي خرب هبذا  قول األصمعّي. وأمَّ

النوع أكثر من األصمعّي.

��د ابن إدريس: نع��م ما قال أبو عبي��دة؛ ألنَّ أهل كلِّ فنٍّ أعل��م بفنِّهم من  ق��ال حممَّ
غريهم وأبر وأضبط. وقد ذهب أيًضا ش��يخنا املفيد يف كتاب اإلرشاد إىل أنَّ عبيد اهلل 
ابن النهشليَّة ُقتِل بكربالء مع أخيه احلسني، وهذا خطأ حمض بال مراء؛ ألنَّ عبيد اهلل 
ابن النهش��ليَّة كان يف جيش مصعب بن الزبري ومن مجلة أصحابه قتله أصحاب املختار 
بن أيب عبيد باملذار وقربه هناك ظاهر، واخلرب بذلك متواتر. وقد ذكره ش��يخنا أبو جعفر 
يف احلائريَّات، ل�مَّ س��أله الس��ائل عمَّ ذكره املفيد يف اإلرش��اد، فأجاب ب��أنَّ عبيد اهلل بن 
النهش��ليَّة قتله أصحاب املختار بن أيب عبيد باملذار، وقربه هناك معروف عند أهل تلك 
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البالد«)136(.

ومنه��ا يف معنى الش��غر، كت��اب النكاح، باب امله��ور وما ينعقد ب��ه النكاح: »ومن 
الشغر الذي هو رفع الرجل قول زياد لبنت معاوية التي كانت عند ابنه، فافتخرت يوًما 
ة فرضهبا ويقول هلا: أَش��ِغًرا  عليه وتطاولت، فش��كاها إىل أبيه زياد، فدخل عليها بالدرَّ

َوَفخًرا«)137(.

ق بالتشديد - ل�مَّ ذكر  ق- املنمَّ ابة يف كتاب املنمَّ ومنها قوله: »وقال ابن حبيب النسَّ
أبناء احلبش��يَّات من قريش، ذك��ر من مجلتهم العبَّاس بن عّ� اب��ن أيب طالب، وهذا 
��ة حتصيل. وكذلك قال يف أبناء الس��نديَّات م��ن قريش، ذكر من  خط��أ منه وتغفيل وقلَّ
د ب��ن عّ� ابن أيب طال��ب ابن احلنفيَّة، وأمُّ عّ� بن احلس��ني ب��ن عّ� بن أيب  مجلته��م حممَّ

.طالب

د ابن إدريس: وهذا جهٌل من ابن حبيب وقلَّة تأمُّل. قال حممَّ

د اب��ن إدري��س: وأّي غضاضة تلحقن��ا، وأّي نقص يدخل ع��ىل مذهبنا،  ق��ال حممَّ
 ،إذا كان املقت��ول علًيا األك��رب، وكان علًيا األصغر اإلمام املعصوم بعد أبيه احلس��ني
��د ولده الباقر حيٌّ  ��ه كان لزين العابدين يوم الطفِّ ثالث وعرشون س��نة، وحممَّ فإنَّ
له ثالث س��نني وأش��هر. ثمَّ بعد ذلك كلِّه.. فس��يِّدنا وموالنا عّ� بن أيب طالب كان 
أصغ��ر ول��د أبيه س��نًّا، ومل ينقصه ذل��ك. وإذا كانت الزي��ارة ألمري املؤمن��ني عّ� بن أيب 
 طالب فليبدأ بالتس��ليم عليه، ث��مَّ عىل آدم ونوح؛ لكون اجلمي��ع مدفوًنا هناك، عىل 

ما رواه أصحابنا«)138(.

د الدراوردّي، كتاب الش��هادات، باب النوادر يف القضاء:  ويف ذكر عبد العزيز حممَّ
د بن إدريس:  د الدراوردّي- منس��وب إىل دار بج��رد، قال حممَّ »ع��ن عبد العزيز بن حممَّ
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م إذا نس��بوا إىل داربجرد قالوا دراوردّي، وقال  اج قاال: ألهنَّ هكذا ذكره ابن قتيبة والزجَّ
غريمها: هو منس��وب إىل دراورد قرية بخراس��ان، وهو موىل ب�، وب� قبيلة من العرب، 

والنسب إليها بلوّي«)139(.

ومن شواهدها يف معنى الستوق، )كتاب املتاجر والبيوع، باب الرف وأحكامه(: 
ّ اخلليفة املعتمد باهلل ل�مَّ  »ق��ال الصويّل يف كتاب األوراق: اعرض خملَّد الش��اعر املوص�ِّ
دخل املوصل بمدح، وحلَّفه أن يسمعه فأحرضه وسمع مدحه، ثمَّ قال: أنشدين هجاك 

ألهل املوصل، فأنشده:

حسًبا هل���م  ف��ان��ت��ق��وا  ق���ع���دوا  ال��ع��ج��به���م  ال��ع��ش��اء يف  ب��ع��د  جي����وز 
هلم الح  ال��ص��ب��اح  م���ا  إذا  ت���ب���نّي س���ّت���وق���ه���م م����ن ال���ذه���بح��ت��ى 
ال��ن��س��ب«)140(وال���ن���اس ق���د أص��ب��ح��وا ص��ي��ارف��ة ب��ب��ه��رج  يشء  أع��ل��م 

ومن شواهدها يف األنساب يف معنى لفظ رعل وذكوان: »رعل بالراء غري املعجمة 
املكسورة والعني غري املعجمة املسكنة والالم، وذكوان بالذال املعجمة، ومها قبيلتان من 

بني سليم«)141(.

7. يف الراجم والرجال:

ة يف تراثه الفك��رّي، كقوله يف ذك��ر أيب عبد اهلل الس��يَّارّي: »قال:  وله ش��واهد ع��دَّ
وم��ن ذل��ك ما اس��تطرفناه من كتاب الس��يَّارّي، واس��مه أبو عبد اهلل، صاحب موس��ى 

.)142(»والرضا

ومن ش��واهدها يف ذكر الراوندّي قطب الدين س��عيد بن هبة اهلل، )كتاب الطالق، 
باب اخللع واملباراة والنشوز والشقاق(: »وقال الراوندّي، من أصحابنا أراد املتمتِّع هبا، 

وهذا خطٌأ حمٌض«)143(.
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ومنها يف ذكر س��عد بن عبد اهلل األش��عرّي: »واألش��عريِّني كس��عد بن عبد اهلل 
صاح��ب كتاب الرمح��ة، وكان جليل القدر واس��ع الرواية كثري التَّصانيف ثقة، وس��عد 
ّي صاحب كتاب نوادر  د بن عّ� بن حمبوب األش��عرّي القمِّ ابن س��عد األشعرّي، وحممَّ
د بن احلس��ن ب��ن الوليد  يِّ��ني أمجع كع��ّ� بن إبراهيم بن هاش��م، وحممَّ املصنِّ��ف، والقمِّ
نة للمضايق��ة، دائنني هب��ا يف أدياهنم )كذا(  وغريمه��ا مل يزال��وا عاملني باألخب��ار املتضمِّ
مودعوها كتبهم، آحاًدا كانت أو متواترة، ذاكرين يف تصنيفهم أنَّه ال حيلُّ ألحٍد ردُّ اخلرب 

املوثوق بروايته وإن كان واحًدا«)144(.

د  ومنها يف ذكر الش��يخ الصدوق: »وحفظتهم الش��يخ الص��دوق أبو جعفر حممَّ
اب��ن عّ� بن بابويه صاحب كتاب )من ال حيرضه الفقي��ه(، كان فقيًها مربًزا، له نحو من 
ثالثمئة ُمصنَّف جممع عىل فضله، ذكر يف كتابه املش��ار إليه أنَّه ال حيلُّ ردُّ اخلرب، أو ما هذا 

معناه وإن كان من أخبار اآلحاد«)145(.

ويف موض��ع آخ��ر: »والدليل عىل أنَّ الناصب واملس��تضعف من ذكرن��اه ما أورده 
ابن بابويه صاحب كتاب من ال حيرضه الفقيه، أس��تاذ الش��يخ املفيد- وكان هذا الشيخ 
يِّني مثله، واسع الرواية ثقة يف النقل من جلِّ  جال، حافًظا مل ُيَر يف القمِّ بصرًيا بالفقه والرِّ

أصحابنا-«)146(.

ويف موض��ع آخ��ر: »فمن ذلك م��ا أورده الش��يخ الفقيه الثقة الص��دوق أبو جعفر 
ّي أستاذ الشيخ املفيد يف كتاب من ال حيرضه  د ابن عّ� بن احلسني بن بابويه القمِّ حممَّ

الفقيه«)147(.

د  د بن حممَّ د بن النعمن: »وذكر الشيخ املفيد حممَّ د بن حممَّ ومنها يف ذكر الشيخ املفيد حممَّ
 

قها-«)148(. ابن النعمن يف كتابه املقنعة- وهذا كثري املحاسن، معتمد األقوال وحمقِّ
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ويف موضع آخر: »وهذا الشيخ املفيد جليل القدر، مقتًدى بأقواله وفتاويه، انتهت 
رئاس��ة الش��يعة اإلماميَّة يف عره ويف زمانه إليه، عىل ما حكاه شيخنا أبو جعفر عنه، 
وهو صاحب النظر الثاقب، واملناظرات يف اإلمامة، واملقاالت املستخرجة التي مل يسبق 

إليها«)149(.

(: »وكان املفيد )عال�ًم  وثالًثا، )كت��اب املتاجر والبيوع، باب العيوب املوجبة لل��ردِّ
باألخبار وبصحتها وبالرجال وثقتها«)150(.

ويف موض��ع آخر، مس��تطرفات الرسائر )ب��اب النوادر(: »من ذلك ما اس��تطرفناه 
د بن النعمن احلارثّي، وكان  د بن حممَّ من كتاب العيون واملحاس��ن تصنيف املفيد حممَّ
هذا الرجل كثري املحاس��ن، حديد اخلاطر، جّم الفضائ��ل، غزير العلوم، وكان من أهل 
عكربى من موضع ُيعرف بس��ويقة ابن البرّي، وانحدر مع أبيه إىل بغداد، وبدأ بقراءة 
العل��م ع��ىل أيب عبد اهلل املع��روف باجلعل بدرب رب��اح، ثمَّ قرأ من بع��ده عىل أيب يارس 
ايّن  غالم أيب اجليش بباب خراس��ان، فقال له أبو يارس: مل ال تقرأ عىل عّ� بن عيسى الرمَّ
ني عليه،  ال��كالم، وتس��تفيد منه، فقال: م��ا أعرفه وال يل به أنس فأرس��ل معي م��ن يدلُّ
قال: ففعل ذلك وأرس��ل معي من أوصلني إليه، فدخلت عليه واملجلس غاصٌّ بأهله، 
وقع��دت حتَّى انتهى يب املجلس، فل��مَّ خفَّ الناس قربت منه، فدخل عليه داخل فقال: 
بالباب إنس��ان يؤثِر احلضور جملس��ك وهو من أهل البرة، فقال: هو من أهل العلم ؟ 
فقال غالمه: ال أعلم إالَّ أنَّه يؤثِر احلضور جملس��ك، فأذن له فدخل عليه فأكرمه، وطال 
ا  احلديث بينهم، فقال الرجل لعّ� بن عيس��ى: ما تق��ول يف يوم الغدير والغار؟ فقال: أمَّ
ا خرب الغدير فرواية، والرواية ما توجب ما توجبه الدراية، قال:  خرب الغار فدراي��ة، وأمَّ

وانرف البرّي، ومل حير خطاًبا يورد إليه.
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ا الش��يخ مسألة، فقال: هات مسألتك، فقلت: ما تقول فيمن  قال املفيد: فقلت: أهيُّ
قاتل اإلمام العادل؟ قال: يكون كافًرا، ثمَّ استدرك فقال: فاسق، فقلت: ما تقول يف أمري 
املؤمن��ني عّ� بن أيب طالب؟ قال: إمام، ق��ال: قلت: فم تقول يف يوم اجلمل وطلحة 
ا خ��رب التوبة فرواية، فقال يل:  ا خرب اجلمل فدراية، وأمَّ والزب��ري؟ فقال: تابا، فقل��ت: أمَّ
كن��ت حارًضا وقد س��ألني البرّي؟ فقلت: نع��م رواية برواية، ودراي��ة بدراية، فقال: 
بم��ن تع��رف؟ وعىل من تق��رأ؟ قلت: أعرف باب��ن املعلِّم وأقرأ عىل الش��يخ أيب عبد اهلل 
اجلعل، فقال: موضعك، ودخل وخرج ومعه رقعة قد كتبها وألصقها، فقال يل: أوصل 
ه��ذه الرقعة إىل أيب عبد اهلل، فجئت هبا إليه فقرأها ومل يزل يضحك بينه وبني نفس��ه، ثمَّ 
ته،  بك املفيد، فذكرت املجلس بقصَّ اين بك ولقَّ قال: أيش جرى لك يف جملسه؟ فقد وصَّ

م، وكان ُيعرف ببغداد بابن املعلِّم«)151(. فتبسَّ

 ومنه��ا يف ذكر الرشيف املرتىض عّ� بن احلس��ني املوس��وّي: »والس��يِّد املرتىض
س��يَّات وهي  مه وفضله غ��ري جمهول، قال يف املس��ائل الرِّ ناع��ة وتقدُّ س��لطان ه��ذه الصِّ

مشهورة معروفة هلم يف حدِّ التواتر«)152(.

ويف لفظ: »ومنهم الس��يِّد املرتىض أبو القاس��م عّ� بن احلس��ني املوسوّي قدس اهلل 
روحه، فإنَّه..«)153(.

ويف لفٍظ آخر: »أال ترى إىل ُفتيا هذا السيِّد الَّذي انتهت رياسة اإلماميَّة إليه، املجمع 
مه يف سائر العلوم، أصاًل وفرًعا ونحًوا، ومعنًى وفحًوى وأدًبا وفضاًل،  عىل فضله وتقدُّ

ونظًم ونثًرا«)154(.

د بن احلسن الطويّس: »وهذا املصنِّف كثري التصنيف  ومنها يف ذكر شيخ الطائفة حممَّ
جال،  راية متطلِّع عىل األخب��ار، بصرٌي باملذهب ناقد األحادي��ث، عارف بالرِّ واس��ع الدِّ
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عامل بالفقه وأصوله، حاذق يف صناعته، غري مدافع يف ذلك، ثقة يف النَّقل، كثري املحاسن، 
واش��تغال الفقهاء من أصحابنا بكتبه وعنايتهم هبا أوفر وأكثر من االشتغال بغريها، قد 

مناه«)155(. أفتى بم سطَّرناه وصنَّف ما قدَّ

ويف موضع آخر، باب صالة اجلمعة: »ولعلَّ ش��يخنا أبا جعفر س��معه من املرتىض 
، فإنَّ الشيخ ما حيكي  يف الدرس وعرفه منه مشافهة دون املسطور، وهذا هو العذر البنيِّ
بحمد اهلل تعاىل إالَّ احلقَّ اليقني، فإنَّه أجلُّ قدًرا وأكثر ديانًة من أن حيكي عنه ما مل يسمعه 

قه منه«)156(. وحيقِّ

ويف موض��ع آخ��ر: »وق��د أورد الش��يخ الس��عيد أب��و جعف��ر الط��ويّس يف هتذيب 
األح��كام..«)157(. وك��ذا قول��ه أيًض��ا: وحكاه عن��ه تلميذه الش��يخ الس��عيد أبو جعفر 

ته)158(. الطويّس يف عدَّ

يت هذا الفن، صاح��ب التصانيف الكثرية،  ويف موض��ع آخر: »فمن مجلته��م: خرِّ
املجمع عىل فضله، وعناية الفقهاء من أصحابنا بكتبه أوفر من عنايتهم بغريها، وهو الشيخ 
ل ما هذا حكايته   الصدوق أبو جعفر الطويّس قد أورد يف كتابه املبسوط يف اجلزء األوَّ

حرًفا فحرًفا، يف باب حكم األواين والظُّروف إذا حصل فيها نجاسة..«)159(.

عيد الصدوق أبو جعفر الطويّس )ريض اهلل  ويف موضع آخر: »فقد قال الش��يخ السَّ
عنه وتغّمده اهلل تعاىل برمحته(«)160(.

الح احللبّي: »وذك��ر الفقيه أبو  ومنه��ا يف ذكر الش��يخ تقّي الدين بن نج��م أبو الصَّ
��اَلح احللبّي تلميذ الس��يِّد املرتىض، وهذا الرجل كثري املحاس��ن صاحب تصانيف  الصَّ

جيِّدة حسنة األلفاظ يف كتاب له ُيعرف بالكتاب الكايف«)161(.

ومنها يف ذكر املؤرخ عّ� بن احلس��ني املس��عودّي: »وذكر املس��عودّي، وهو عّ� بن 
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ة- يف كتابه املعروف  احلس��ني املس��عودّي اهلذيّل، رجل م��ن جلَّة أصحابنا ل��ه كتٍب ع��دَّ
املرج��م بم��روج الذهب ومع��ادن اجلوهر يف التواري��خ وغريها، وه��ذا الكتاب كتاب 

حسن، يشتمل عىل أشياء حسنة«)162(.

ويف موض��ع آخ��ر: »قال أبو احلس��ن عّ� بن احلس��ني املس��عودّي يف كتابه املرجم 
بمروج الذهب ومعادن اجلوهر يف التاريخ وغريه، وهو كتاب حسن كبري كثري الفوائد، 

، له كتاب املقاالت«)163(. وهذا الرجل من مصنِّفي أصحابنا، معتقٌد للحقِّ

نة غري  ومنها يف ذكر الصحايّب أبو حمذورة: »أبو حمذورة- بامليم املفتوحة واحلاء املسكَّ
 املعجمة والذال املضُمومة املعجمة والواو والراء غري املعجمة واهلاء- واسمه سلمن ويقال 

سمرة اجلمحّي القريّش، وكان مؤذِّن الرسول ويقال: أوس بن مغري«)164(.

ومنه��ا يف ذكر الصحايّب س��عد القرظ: »وس��عد الق��رظ- بالق��اف املفتوحة والراء 
ر بن يارس كان  املفتوح��ة غ��ري املعجمة والظاي املعجمة- وكان س��عد القرظ موىًل لع��مَّ
يؤذِّن عىل عهد رس��ول اهلل وأيب بكر بقبا، فلمَّ ويل عمر أنزله املدينة.أحببت أن أذكر 
فهم،  هذين االس��مني؛ لئالَّ جيري فيهم تصحيف، فإينِّ س��معت بع��ض أصحابنا يصحِّ
فيق��ول أيب حمدورة بالدال غري املعجمة، ويقول س��عد القرط بالطاء غري املعجمة وبضمِّ 

ة. القاف وسكون الراء وهو تصحيف«)165(، وهذه مسألة رجاليَّة لغويَّ

ثمَّ قوله يف آخر املس��ألة رقم )40(، منبًِّها ع��ىل مكانة من أورد ذكره من علمء هذه 
ة: »ولو اس��تقصينا ما ورد يف هذا املعنى من األخبار لطال اخلطاب، وأدَّى  الطائفة املحقَّ
إىل اإلس��هاب، وفيم أوردناه كفاية ومقنع لذوي األلباب، أال ترى أرش��دك اهلل تصنيف 
املصنِّفني من أصحابنا، فإنَّ هؤالء املذُكورين أعيان أصحابنا، ورؤس��اء طائفتنا، وأهل 
ل، وإليهم املرجع، بأنَّ مس��طورهم متِّفق يف  النظر واالعتبار، وهم القدوة وعليهم املعوَّ
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املعن��ى واللَّفظ من غري اخت��الف بينهم يف ذلك، فهذا منهم إمج��اع واتِّفاق عىل ما مىض 
رشحه من إمجاع الطائفة عىل ذلك بغري خالف«)166(.

ومنها يف ذكر حريز بن عبد اهلل السجستايّن: »أورد ذلك حريز بن عبد اهلل السجستايّن 
يف كتابه، وهو حريز- باحلاء غري املعجمة والراء غري املعجمة والزاي املعجمة- وهو من 

مجلة أصحابنا وكتابه معتمد عندهم«)167(.

 ويف موضع آخر: »ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد اهلل السجستايّن
��ة   - باحل��اء غ��ري املعجم��ة وال��راء غ��ري املعجم��ة وال��زاي املعجم��ة- وه��و م��ن جلَّ

املشيخة«)168(.

 ومنها يف ذكر حفص بن غياث: »والَّذي ذكره يف مسائل اخلالف رواية حفص بن غياث 

وت��رك  روايت��ه  إىل  الرج��وع  جي��وز  ف��ال  املذه��ب،  عام��يُّ  وه��و   الق��ايض، 
األصول«)169(.

ومنها يف ذكر احلس��ن بن أيب عقيل العميّن: »واحلس��ن بن أيب عقيل العميّن يف كتابه 
��ك بحبل آل الرس��ول(، وهذا الرجل وجه من وج��وه أصحابنا ثقة فقيه  )كتاب املتمسِّ
متكلِّم، كثرًيا كان يثني عليه شيخنا املفيد، وكتابه كتاب حسن كبري هو عندي، قد ذكره 

شيخنا أبو جعفر يف الفهرست وأثنى عليه«)170(.

ويف موض��ع آخ��ر: اب��ن أيب عقيل، كت��اب املتاجر والبي��وع، باب الرب��ا وأحكامه: 
»وكذلك ابن أيب عقيل من كبار مصنِّفي أصحابنا ذكر يف كتابه فقال..«)171(.

اث(: »وإىل ما اختاره  ويف موض��ع آخر، )كتاب املواريث والفرائ��ض، ترتيب الورَّ
��ك  الس��يِّد، واخرن��اه يذهب احلس��ني بن أيب عقي��ل النعمين يف كتابه كتاب املتمسِّ
بحبل آل الرسول، وهذا الرجل من جلَّة فقهاء أصحابنا ومتكلِّميهم، وكتابه كتاب 
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معتم��د، قد ذكره ش��يخنا أبو جعفر الطويّس يف فهرس��ت املصنِّفني وأثن��ى عليه، وكان 
د النعمن ُيكثر الثناء عىل هذا الرجل«)172(. د بن حممَّ شيخنا املفيد حممَّ

د ب��ن أمحد بن جنيد اإلس��كايّف: »وقد ذهب إلي��ه أيًضا أبو عّ�  ومنه��ا يف ذك��ر حممَّ
د بن أمحد بن جنيد الكاتب اإلسكايّف. وهذا الرجل جليل القدر كبري املنزلة، صنَّف  حممَّ
دّي. وإنَّم قيل له اإلس��كايّف منس��وب  وأكثر، ذكره يف كتابه خمتر األمحدّي للفقه املحمَّ
ام كرسى، وحني  موها قديًم من أيَّ إىل إس��كاف وهي مدينة النهروانات وبنو اجلنيد متقدِّ
م املواضع، واجلنيد  هم عمر عىل تقدُّ ام عمر بن اخلطاب فأقرَّ ملك املسلمون العراق يف أيَّ
ام كرسى، وبقيته إىل اليوم مش��اهدة  ه��و الذي عمل الش��اذروان عىل النهروان��ات يف أيَّ

موجودة، واملدينة يقال هلا إسكاف بني اجلنيد«)173(.

ويف موضع آخر: »وذهب أبو عّ� بن اجلنيد من أصحابنا إىل املنع من شهادة العبيد 
عىل كلِّ حاٍل«)174(.

وثالث��ة كت��اب املتاج��ر والبي��وع، ب��اب الرب��ا وأحكام��ه: »وأب��و ع��ّ� ب��ن اجلنيد 
قه��ا وأوضحه��ا يف كتابه األمح��دّي للفقه   م��ن كب��ار فقه��اء أصحابنا ذكر املس��ألة وحقَّ

دّي«)175(. املحمَّ

ومنها يف ذكر بعض نساء الصحابة، وهنَّ ُفريعة وحبيبة وكبشة بنات أيب أمامة أسعد 
رت، واس��م أختها حبيبة  ابن زرارة األنصاري: »ُفريعة بالفاء اس��مها الفارعة وإنَّم صغِّ
وهلم أخت أخرى اس��مها كبش��ة، وهنَّ بنات بني أيب أمامة أس��عد بن زرارة األنصارّي 
ل مدفون بالبقيع، مات يف حياة الرس��ول وأوىص  اخلزرجّي العقبّي رأس النقباء، أوَّ

.)176(»ببناته إليه

��ال: »وراوي أحدمها فطح��ّي املذهب كافر  ومنه��ا يف ذكر عّ� بن احلس��ن بن فضَّ
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ملعون مع كونه مرس��اًل، وهو )عّ� بن( احلس��ن بن فضال، وبنو فضال كلُّهم فطحيَّة، 
واحلسن رأسهم يف الضالل«)177(.

 ومنها يف ذكر الصفوايّن: »وأورد الصفوايّن، مصنِّف من أصحابنا، جليل القدر قد ذكره 
الشيخ أبو جعفر الطويّس يف فهرست املصنِّفني يف كتابه املعروف بأنس العامل«)178(.

ومنهم السيِّد أبو حرب قريش احلسينّي: »كان قد أنفذ السيِّد الرشيف العامل الفقيه 
العلوّي احلس��ينّي أبو احلرب قريش يس��أله يف املس��ح ع��ىل رجَ�ِّ القائم يف امل��اء«)179(، 
فأجابه مثنًيا عليه: »ويذكر أنَّ بعض الناس جرى بينه وبينه خالف يف ذلك، واقرح 

فه ما عنده يف ذلك؟ أن يعرِّ

ا م��ا أنعم به وأهلَّني  فكت��ب إليه اجل��واب: بعد محد اهلل والصالة ع��ىل نبيِّه وآله: أمَّ
ن��ي عىل غزارة علمه  لس��ؤاله عنه يف معنى املس��ح عىل رج��َ�ِّ القائم يف املاء، فقد واهلل دلَّ
ر عمي��ق، وتدبُّر دقيق، واستش��هاده للفريَقني واملقاَلَتني  ف��ني، وذهنه الرصني، وتبحُّ الدَّ
ح به  باحلج��ج الواضح��ة، والرباه��ني الالئح��ة، ب��م ي��كاد يتكافأ في��ه الق��والن، ويرجِّ

املسألتان«)180(.

ام يف كتاب األنوار  ام البغدادّي: »وأبو عّ� بن مهَّ د بن مهَّ ومن شواهدها يف ذكر حممَّ
قني«)181(. يف تواريخ أهل البيت ومواليدهم، وهو من مجلة أصحابنا املصنِّفني املحقِّ

ومنها يف ذكر أبو البخرّي وهب بن وهب، كتاب الديون والكفاالت، باب قضاء 
ي املذهب،  الدين عن امليت: »واآلخر عن أيب البخرّي وهب بن وهب، وهو أيًضا عامِّ

كان قاضًيا، وإحلاق ذلك بإقرار بعض الورثة بوارث قياس، هو عندنا باطل«)182(.

ومنه��ا يف ذك��ر ظريف بن ناصح األكف��ايّن: »رواية ظريف األكف��ايّن، وهو جمهول 
خامل الذكر«)183(.
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ومنه��ا يف ذكر اهلزيل ب��ن رشحبيل، )كت��اب املواريث والفرائ��ض(: »واهلزيل بن 
رشحبيل جمهول ضعيف«)184(.

ه، باب ماهيَّة الزنا: »وكان  ومنها يف ذكر الصحايّب أبو بكرة نفيع أخ زياد بن أبيه ألمِّ
أب��و بكرة: رجاًل صاحلًا من خيار الصحابة ويعدُّ يف موايل رس��ول اهلل واس��مه نفيع 
وأخوه نافع بن احلرث بن كلدة الثقفّي- طبيب العرب- وأخومها زياد كلُّهم من سميَّة، 

وكلٌّ منهم ُينسب إىل رجل«)185(.

اد، مس��تطرفات الرسائر )ب��اب النوادر(:  ومنه��ا يف ذكر احلس��ن بن حمبوب ال��رسَّ
اد صاحب  »ومن ذلك ما اس��تطرفناه من كتاب املشيخة تصنيف احلسن بن حمبوب الرسَّ
الرض��ا، وهو ثقة عند أصحابنا، جليل القدر، كثري الرواية، أحد األركان األربعة يف 

عره«)186(.

د  ومنها يف ذكر احلسن بن مسكان، مس��تطرفات الرسائر )باب النوادر(: »قال حممَّ
ابن إدريس: واس��م ابن مسكان: احلس��ن، وهو ابن أخي جابر اجلعفّي، غريق يف الوالء 

.)187(»ألهل البيت

8. يف علم دراية احلديث:

ومن ش��واهدها قوله يف )مس��ألة ن��زح البئر(: »ألنَّ األخبار املتوات��رة دليل قاطع 
��ة واضح��ة، وكذل��ك اإلمجاع فال جيوز الع��دول عن الدليل إىل غ��ريه، بل صار  وحجَّ
األخ��ذ بذلك ه��و الواجب ال��ذي ال جيوز العدول عن��ه إىل غريه؛ ألنَّ في��ه االحتياط 
والعدول إىل ما س��واه ه��و ترك االحتياط وض��ده، وإن أراد بقوهل��م أخبار آحاد 
��ة عنهم، فال جيوز الرجوع إليها وال العم��ل هبا؛ ألنَّ خرب الواحد ال يوجب  مرويَّ
علًم وال عماًل كائنًا من كان راويه فإنَّ أصحابنا بغري خالف بينهم، ومن املعلوم الذي 
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ي��كاد حيص��ل رضورة أن مذهب أصحابنا ت��رك العمل بأخبار اآلح��اد، ما خالف فيه 
.)188(» أحد منهم وال ش��ذَّ

نن: 9. يف اآلداب والسُّ
ومن شواهدها: يف معنى االس��تخارة: »فاالستخارة يف كالم العرب الدعاء، وهو 
من اس��تخارة الوح��ش، وذلك أن يأخ��ذ القانص ولد الظبي��ة فيفرك أذن��ه فيبغم، فإذا 
ه ُبغامه مل متلك أن تأتيه فرمي بنفسها عليه فيأخذها القانص حينئٍذ، قال محيد  سمعت أمُّ

ابن ثور اهلاليّل، وذكر ظبية وولدها ودعاه هلا ملا أخذه القانص، فقال:

ف��ؤاده��ا ف��اس��ت��زال  مستخرًيا  ب��م��ح��ن��ي��ة ت����ب����دو هل����ا وت��غ��ي��برأت 
أراد: رأت داعًيا، فكان معنى: اس��تخرت اهلل اس��تدعيته إرشادي، وكان يونس بن 
حبيب اللغوّي يقول: إنَّ معنى قوهلم: استخرت اهلل استفعلت من اخلري، أي سألت اهلل 
ت��ي أقصدها، فمعنى صالة االس��تخارة عىل هذا، أي صالة  أن يوفِّق يل خري األش��ياء الَّ

الدعاء«)189(.

ومنه��ا يف عيادة املريض، )كتاب الطهارة، باب غس��ل األموات(:»األوىل باملريض 
واألفض��ل ل��ه أن يكتم مرض��ه وال يش��كوه، وقد روي يف ح��دِّ الش��كاية للمرض عن 
الصادق أنَّ الرجل يقول: محمت اليوم، وس��هرت البارحة، وقد صدق، وليس هذا 
ش��كاية، إنَّم الش��كاية أن يقول: ابتليت ب��م مل يبتِل به أحد، وأصابني م��ا مل يصْب أحد. 
ويف العي��ادة للمؤمن��ني فضٌل كثرٌي وث��واٌب مجيٌل، والرواية بذلك متظاهرة. ويس��تحبُّ 
للمري��ض أن يأذن للعائدين حتَّى يدخلوا عليه، فربَّم كانت ألحدهم دعوة مس��تجابة، 
ام، فإذا وجبته جعلته غبًّا يوًما فيوًما، ثمَّ يغّب يومني، فإذا  وال عي��ادة يف أقلِّ من ثالثة أيَّ
ة العلَّة ُت��رك املريض وعياله، وال عي��ادة يف وجع العني. ومن الس��نَّة ختفيف  طال��ت مدَّ
ة  العي��ادة وتعجيل القي��ام، إالَّ أن يكون املريض حيبُّ اإلطالة عن��ده. وال يعاد أهل الذمَّ
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وال تشهد جنائزهم. وقد روي: أنَّه ليس عىل النساء عيادة املريض«)190(.

ومنه��ا يف التعزي��ة عن املصيبة واملواس��اة: »تعزي��ة صاحب املصيبة س��نَّة ينبغي أن 
ى حزينًا ُكيِس  تراع��ى وال هتمل، وفيها أجر كبري، وقد روي ع��ن النبّي قال: من عزَّ
 يف املوق��ف ُحلَّة حي��رب هبا. وجي��وز التعزية قبل الدف��ن وبعده، واألفض��ل أن تكون بعد 

الدفن.

جل أخ��اه يف الدين فليقل: أهلم��ك اهللُ صرًبا واحتس��اًبا، ووفَّر لك  ى الرَّ وإذا ع��زَّ
، وأحس��ن اخللف عىل خملفيه، وإن قال: أحسن اهلل لك العزاء،  األجر، ورحم اهلل املتوىفَّ
رب، وال حرمك األجر، كان حس��نًا، وجيزي��ه أن يقول له: آجرك  ورب��ط عىل قلبك بالصَّ
اهلل. وإن ح��رض ومل يتكلَّّ��م أج��زأه احلضور عن ال��كالم، وإن كان ال��كالم مع احلضور 
ه بذكر اهلل تعاىل  ن من ذلك، وس��الَّ ى جزًعا قلًقا وعظ��ه إن متكَّ أفض��ل. وإن كان امُلع��زَّ
فه ما عليه من الوزر يف جزعه، واألجر عىل صربه،  وذكر رس��وله، واألس��وة به وعرَّ
نه بلطف ورفق، ودعا له بحسن اخلالفة،  ى يتيًم مسح يده عىل رأسه وسكَّ وإن كان امُلعزَّ

م عىل مْيتِه«)191(. وترحَّ

ومنه��ا يف م��ا يس��تحبُّ للمولود حديث��ا، )كت��اب النكاح، ب��اب أح��كام الوالدة 
والعقيقة(: »وإذا ولد املولود يس��تحبُّ أن ُيغس��ل باملاء، ويؤذَّن يف أذنه اليمنى وُيقام يف 
أذن��ه اليرسى، وحينَّك بمء الفرات- املتش��عِّب من أهنارٍّ ش��تَّى- إن وج��د، فإن مل يوجد 
فب��مء ع��ذب، فإن مل يوج��د إالَّ ماء ملح، مرس في��ه يشء من العس��ل أو التمر ثمَّ حينَّك 
به، ويس��تحبُّ أن حينَّك بربة احلس��ني. ومن حقِّ الولد عىل والده أن حيس��ن اسمه، 
ة من  ة، وأفضلها اس��م نبيِّن��ا واألئمَّ ويس��تحبُّ من األس��مء أس��مء األنبي��اء واألئمَّ

ة هلل تعاىل دون خلقه. ته، وبعد ذلك العبوديَّ ذريَّ
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وال بأس أن يكنِّي الرجل ابنه يف حال صغره، وال يكنِّه أبا القاس��م إذا كان اس��مه 
ي  حمّمًدا؛ ألنَّ هذه الكنية خمصوصة بالنبّي، والقائم ابن احلسن. وروي أنَّه ُيكره أن يسمِّ
الرجل ابنه حكًم أو حكيًم أو خالًدا أو مالًكا أو حارًثا. وإذا كان يوم الس��ابع يس��تحبُّ 
لإلنس��ان أن يع��قَّ عن ولده بكب��ٍش إذا كان ذكًرا، أو نعجة إن كان أنثى، والعقيقة س��نَّة 
دة، ال يركها مع االختيار فهي ش��ديدة االستحباب، وقد ذهب بعض أصحابنا إىل  مؤكَّ
ة،  ل؛ ألنَّ األصل براءة الذمَّ ا عىل اإلجياب، وهو اختيار السيِّد املرتىض، واملذهب األوَّ أهنَّ

وال إمجاع عىل ذلك«)192(.

10. يف األدب:

ة املبثوثة يف مطاوي كتب��ه، ومنها كقوله يف أمهيَّة  ة والنثريَّ منها استش��هاداته الش��عريَّ
كتاب��ه الرسائر: »فإنَّ الكتاب نعمة الذخر والعقد، ونعم اجلليس والقعدة، ونعم النرشة 
والنزهة، ونعم املش��تغل واحلرفة، ونعم األنيس يف س��اعة الوح��دة، ونعم املعرفة ببالد 

الغربة، ونعم القرين والرحيل، ونعم الوزير والنزيل«)193(.

ديق الذي  ومنه��ا أيًض��ا، قول��ه: »والكتاب ه��و اجلليس ال��ذي ال يطري��ك، والصَّ
 ال يغري��ك، والرفي��ق ال��ذي ال يَملُّ��ك، واملس��تميح الذي ال يس��تزيدك، واجل��ار الذي 
ال يس��تبطئك، والصاحب الذي ال يريد اس��تخراج ما عندك بامللق، وال يعاملك باملكر، 
وال خيدع��ك بالنفاق، وال حيتال لك بالكذب. والكتاب ه��و الذي إن نظرت فيه أطال 
د بيان��ك، ومنحك تعظي��م العوام،  إمتاعك، وش��حذ طباعك، وبس��ط لس��انك، وجوَّ
وصداقة امللوك، وَعرفت به يف شهر ما ال تعرفه من أفواه الرجال يف دهر. والكتاب هو 
ال��ذي يطيعك بالليل طاعته بالنهار، ويطيعك يف الس��فر طاعته يف احلرض ال يعتل بنوم، 

وال يعريه كالل السهر«)194(.
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11. يف األدعية والزيارات واألوراد:

منها مسألة يف )ثواب زيارة اإلمام احلسني(، وهي يف ضمن جمموعة مسائل من 
تصنيفه موسومة ب�)أجوبة مسائل ورسائل(، وهي مطبوعة)195(.

ومنها يف يف دعاء النبّي لضعفاء املؤمنني: »وجيوز للقانت أن يدعو لنفسه وليسأل 
يهم بأسمئهم، فإنَّ  حاجته يف قنوته، ويدعو عىل أعداء الدين والظلمة والكافرين، ويسمِّ
هم بأسمئهم. فروي أنَّه قال: اللَّهمَّ  الرس��ول قنت ودعا عىل قوم من الكافرين وسمَّ
انج الوليد بن الوليد، وس��لمة بن هشام، وعبَّاس بن ربيعة، واملستضعفني من املؤمنني، 

ة، وأشدد وطأتك عىل مرض ورعل وذكوان«)196(. ويف بعضها واملستضعفني بمكَّ

ومن ش��واهدها يف ذكر بعض الصلوات املستحبَّة: »ويس��تحبُّ أن ُيص�ِّ اإلنسان 
ي��وم الغدي��ر- إذا بقي إىل الزوال نصف س��اعة بعد أن يغتس��ل- ركعت��ني، يقرأ يف كلِّ 
ا  ات، و)إِنَّ ات، وآية الكريس عرش مرَّ ة و)ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد( عرش مرَّ واحدٍة منهم احلمد مرَّ
ا َأنَزْلنَاُه(، فإذا س��لَّم  ات، وروي أنَّ آية الكريس تكون أخرًيا وقبلها )إِنَّ َأنَزْلنَ��اُه( عرش مرَّ
دعا بعدمها بالدعاء املسُطور يف كتب العبادات. ويستحبُّ أن يص�ِّ اإلنسان ليلة املبعث 
اثنت��ي ع��رشة ركعة، ويوم املبعث أيًضا، وهو يوم الس��ابع والعرشي��ن من رجب، اثنتي 
��ور،  ن قرأ ما س��هل عليه من السُّ عرشة ركعة يقرأ يف كلِّ ركعة احلمد ويس، فإن مل يتمكَّ
ات س��ورة احلمد وُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد مثل ذلك  فإذا فرغ منها جلس يف مكانه وقرأ أربع مرَّ
ات، ثمَّ يقول: )سبحان اهلل واحلمد  ذَتني- بكرس الواو- كلُّ واحدٍة منهم أربع مرَّ واملعوِّ
ات، ويقول: )اهلل اهلل ريبِّ ال أرشك به ش��يًئا(، أربع  هلل وال إله إالَّ اهلل واهلل أكرب(، أربع مرَّ
ات. ويس��تحبُّ أن يص�ِّ ليلة النصف من شعبان أربع ركعات يقرأ يف كلِّ ركعة منها  مرَّ
ة. وباجلملة يس��تحبُّ إحياء هذه الليلة بالصالة  ة و)ُقْل ُه��َو اهللُ َأَحٌد( مائة مرَّ احلم��د مرَّ
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ا ليلة رشيفة عظيمة الثواب. وإذا أراد اإلنس��ان أمًرا من األمور لدينه أو  واألدعي��ة؛ فإهنَّ
دنياه يس��تحبُّ له أن يص�ِّ ركَعَتني يقرأ فيهم ما ش��اء ويقنت يف الثانية، فإذا سلَّم دعا بم 
ة يقول: أس��تخري اهلل يف مجيع أموري  أراد، ثمَّ ليس��جد ويس��تخري اهلل يف سجوده مائة مرَّ
خ��رية يف عافي��ة، ثمَّ يفع��ل ما يقع يف قلب��ه والروايات يف هذا الباب كث��رية، واألمر فيها 

واسع، واألَوىل ما ذكرناه«)197(.

12. يف علم اجلغرافيا والبلدان:

وم��ن ش��واهدها يف ذك��ر )قرية بوف��ك(، مس��تطرفات الرسائ��ر )باب الن��وادر(: 
طة حتته��ا نقطة واحدة املضمومة، والف��اء املفتوحة والكاف، وهو  »البوفك��ي بالباء املنقَّ

منسوب إىل بوفك قرية من قرى نيسابور«)198(.

ومنه��ا يف ذكر )قرية برقة(، مس��تطرفات الرسائ��ر )باب الن��وادر(: »ما يروى عن 
د بن عّ� الربقي أبو عبد اهلل،  د بن خالد بن عبد الرمحن بن حممَّ الربقّي، وهو أمحد بن حممَّ

ينسب إىل برقة، وهي قرية من سواد قم، عىل واٍد هناك«)199(.

ومنها يف ذكر )وادي ضجنان، وشقرة(:»وادي ضجنان وهو جبل بتهامة، ووادي 
قر وهو شقايق النعمن، قال الشاعر: قرة بفتح الشني وكرس القاف، وهي واحدة الشَّ الشَّ

وع����ال اخل���ي���ل دم�����اء ك��ال��ش��ق��ر
��قرة موض��ع بعينه خمصوص  يريد كش��قايق النع��من، واألَوىل عندي أنَّ وادي الشَّ
س��واء كان فيه ش��قائق النعمن، أو مل يكن، وليس كلُّ واٍد يكون فيه شقائق النعمن ُيكره 
��ة؛ ألنَّ أصحابنا قالوا:  في��ه الصالة بل باملوضع املخصوص فحس��ب، وهو بطريق مكَّ

قرة«)200(. ة بأربعة مواضع من مجلتها وادي الشَّ ُيكره الصالة يف طريق مكَّ
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ومنه��ا يف ذك��ر )مدينة بانقي��اء(: »بانقياء هي القادس��يَّة وما وااله��ا وأعمهلا، فإنَّم 
سِّلِّلة للقادسيَّة«، أي  يت القادس��يَّة بدعوة إبراهيم اخلليل؛ ألنَّه قال: »كوين مقدَّ س��مِّ
يت القادسية بانقياء؛ ألنَّ إبراهيم اشراها بمئة نعجة  رة من التقديس، وإنَّم سمِّ مطهَّ
من غنمه؛ ألنَّ با: مائة، ونقيا: ش��اة بلغة النبط، وقد ذكر بانقياء أعش��ى قيس يف شعره، 

ه علمء اللغة وواضُعوا كتب الكوفة من أهل السرية بم ذكرناه«)201(. وفرسَّ

ا البهقب��ا ذات فهي ثالثة:  وم��ن ش��واهدها ما ذكره يف معن��ى )البهقب��ا ذات(: »أمَّ
البهقب��اذ األعىل، وهو س��تَّة طساس��يج: طس��وج باب��ل، وُخَطرني��ة، والفلُّوج��ة العليا، 
والس��فىل، والنهرين، وعني التمر، والبهقباذ األوس��ط أربعة طساس��يج: طس��وج اجلُبَّة 
والُبداة، وس��وراء وبريسم، وهنر امللك، وباروسم، والبهقباذ األسفل، مخسة طساسيج: 
دير، ذكر ذلك  منها طس��وج فرات بادقىل، وطسوج الس��يلحني الَّذي فيه اخلورنق والسَّ

عبيد اهلل بن خرداذبَّه يف كتاب اململك واملسالك«)202(.

دة- إذا حجَّ هبم عىل طريق  ومنه��ا يف ذكر فّخ: »وف��خ بالفاء واخلاء املعجمة املش��دَّ
ا عىل هذا الطريق، وفّخ: هي املوضع الَّذي قتل به احلسني بن عّ� بن احلسن   املدينة؛ ألنَّ فخًّ

ة عىل رأس فرسخ«)203(. ابن احلسن بن احلسن بن أمري املؤمنني، وهي من مكَّ

13. يف علم اهليأة والفلك:

ومن شواهدها يف ذكر )آلة اإلصطرالب(: »: اإلصطرالب معناه مقياس النجوم، 
وه��و باليونانيَّ��ة إصطرالفون، وأصطر ه��و النجم، والفون هو امل��رآة، ومن ذلك قيل: 
لعلم النجوم )إصطرنوميا(، وقد هيذي بعض املولعني باالش��تقاقات يف هذا االس��م بم 
 ، م يقولون: إنَّ )الب( اس��م رجل و)اسطر( مجع سطر، وهو اخلطُّ ال معنى له، وهو أهنَّ

وهذا اسٌم يوناينٌّ واشتقاقه من لسان العرب جهل وسخف«)204(.
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� أهل احلس��اب وعلمء  قه بعض حمصِّ ومنها يف حتديد يوم النريوز: »والَّذي قد حقَّ
ار  ار، وش��هر أيَّ اهليئ��ة، وأهل هذه الصنع��ة يف كتاب له أنَّ يوم النريوز يوم العارش من أيَّ
ام فه��و يوم النِّريوز، يق��ال: نريوز ونوروز  أح��د وثالثون يوًما، فإذا مىض منه تس��عة أيَّ

لَغتان«)205(.

ومنه��ا يف تعري��ف الربي��د من املس��افات: »وحدُّ الس��فر الَّذي جيب مع��ه التقصري 
بريدان، والربيد أربعة فراس��خ، والفرس��خ ثالثة أميال، وامليل أربع��ة آالف ذراع، عىل 
��ه قال: امليل أربع��ة آالف ذراع بذراع  ما ذكره املس��عودّي يف كت��اب مروج الذهب، فإنَّ
راع الَّذي وضعه املأمون لذرع الثياب ومساحة البناء وقسمة املنازل،  األس��ود، وهو الذِّ
م كانوا ينصب��ون يف الطرق أعالًما،  وال��ذراع أربعة وع��رشون إصبًعا. وأصل الربيد أهنَّ
ف��إذا بل��غ بعضها راكب الربيد نزل عنه وس��لَّم ما معه من الكتب إىل غ��ريه، فكأنَّ ما به 
ي ما بني  ى برًدا؛ فس��مِّ م��ن احلرِّ والتعب يربد يف ذلك، أو ينام فيه الراكب، والنَّوم يس��مَّ
املوضع��ني بريًدا، وإنَّم األص��ل املوضع الَّذي ينزل فيه الراكب ثمَّ قيل للدابَّة بريد، وإنَّم 

كانت الرُبد للملوك، ثمَّ قيل للسري بريد، وقال مزرد بن رضار يمدح عرابة األويّس:

وأرسيت نفيس  ال��ي��وم  ع��راب  بريدها«)206(فدتك  إليك  الناجي  وناقتي 

14. يف الطب واألعشاب:

ومن ش��واهدها يف التداوي من لدغ��ة العقرب، )كتاب الطبِّ واالستش��فاء بالربِّ 
��ه إذا لدغت العقرب إنس��اًنا، فليأخذ ش��يًئا من املل��ح ويضعه عىل  واخل��ري(: »وروي أنَّ
املوضع، ثمَّ يعره بإهبامه حتَّى يذوب. وروي أنَّه من اش��تدَّ وجعه فينبغي أن يستدعي 

ة ثمَّ يصبُّه عىل نفسه«)207(. بقدح فيه ماء ويقرأ عليه احلمد أربعني مرَّ

وم��ن ش��واهدها يف ذكر الت��داوي ببع��ض النباتات واألعش��اب، )كت��اب الطبِّ 
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واالستشفاء بالربِّ واخلري(: »أنَّ أكل الزبيب املنزوع الُعجم عىل الريق، فيه منافع عظيمة، 
فمن أكل منه كلَّ يوٍم عىل الريق احدى وعرشين زبيبة منزوعة الُعجم قلَّ مرضه، وقيل: 
��ه ال يم��رض إالَّ املرض الَّذي يم��وت فيه. ومن أكل عند نومه تس��ع مترات عويف من  إنَّ
القولن��ج، وقت��ل دود البطن عىل ما روي. وروي: أنَّ أكل احلبَّة الس��وداء فيه ش��فاء من 
كلِّ داٍء ع��ىل ما روي. ويف رشاب العس��ل منافع كثرية فمن اس��تعمله انتفع به ما مل يكن 
ن منه فليرشب��ه. وروي: أنَّ أكل  . وروي: لبن البقر فيه مناف��ع فمن متكَّ ب��ه مرٌض ح��ادٌّ
الس��من نافع لألحش��اء. وروي: أنَّ أكل القرع يزيد يف العقل وينفع الدماغ. ويستحبُّ 

أكل اهلندباء«)208(.

ى: »وروي أنَّه إذا عرضت احلمى لإلنس��ان فينبغي أن يداوهيا  ومنها يف عالج احلمَّ
بصبِّ املاء عليه، فإن مل يس��هل عليه ذلك، فليحرض له إناء فيه ماء بارد وُيدخل يده فيه، 

ي البر«)209(. واالكتحال باألثمد عند النوم ُيذهب القذى، ويصفِّ

ا نب��ات طيب، غري الطِّيب املعهود،  ومنه��ا يف ذكر الطِّيب وأصله: »والَّذي أراه أهنَّ
يق��ال له القمح��ان، نبات طيب جيعلونه عىل رأس دنِّ اخلمر ويطنيَّ عليه؛ ليكس��بها منه 
ه علمء أهل اللغة عىل ما رشحناه  الريح الطيِّبة، قد ذكره النابغة الذبيايّن يف شعره، وفرسَّ
وذكرناه. وقال صاحب كتاب التاريخ: قال األصمعّي وغريه: ويقال للذي يعلو اخلمر 
ت خوامته عاله بنثر القمحان من  مثل الذري��رة القمحان، وقال النابغة اجلعدّي: إذا فضَّ

املدام«)210(.

باغ إالَّ باألجس��ام  باغ، باب تطه��ري الثياب: »وال جيوز الدِّ ومنه��ا يف ذكر م��واد الدِّ
طة ثالث نقط-  ان، والعفص، والقرض، والشث- بالثاء املنقَّ الطاهرة، مثل قش��ور الرمَّ

ا: وهو نبت طيِّب الريح مرُّ الطعم ُيدبغ به، قال تأبَّط رشًّ
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���ا ق���وادم���ه ���م ح��ث��ح��ث��وا ُح���صًّ وإط��ب��اقك���أنَّ ش��ثٍّ  ب��ذي  حشف  أم  أو 
د بن  حاح. قال حممَّ قال األصمع��ّي: مها نبتان، هكذا ذكره اجلوهرّي يف كتاب الصِّ
ا  طة نقطة واحدة، فإهنَّ إدريس: وليس هو الش��بُّ الَّذي هو احلجارة، فهي بالب��اء املنقَّ

ال ُيدبغ هبا«)211(.

ومنها يف ذكر العنرب، )باب اخلمس والغنائم(: »ويف العنرب- وهو نبات من البحر، 
ذك��ر ذلك ش��يخنا أبو جعفر الط��ويّس يف كتاب االقتصاد ويف املبس��وط أنَّه نبات من 
البحر- وقال اجلاحظ يف كتاب احليوان: العنرب يقذفه البحر إىل جزيرة فال يأكل منه يشء 
إالَّ م��ات، وال ينق��ره طائر بمنقاره إالَّ نصل فيه منق��اره، وإذا وضع رجليه عليه نصلت 
أظف��اره، ف��إن كان قد أكل منه قتله ما أكل، وإن مل يك��ن أكل منه فإنَّه ميٌِّت ال حمالة؛ ألنَّه 
م ربَّم وجدوا  إذا بق��ي بغري منقار مل يكن للطائر يشء يأكل ب��ه، والعطَّارون خيربوننا بأهنَّ

املنقار والظفر، كذا ذكره اجلاحظ.

ومنها يف ذكر بعض دهون النباتات وفوائدها: »واألدهان عىل رضَبني: طيِّب وغري 
طيِّب، فالطيِّب مثل دهن الورد والبنفسج والبان والزنبق- بالنون بعد الراء- وهو دهن 

يه األطباء والصيادلة السوسن«)212(. الياسمني، تسمِّ

ومنه��ا يف ذكر نبات الفوذنج: »وقال ابن جزل��ة املتطبِّب يف كتاب منهاج البيان هو 
بالفارس��يَّة: فوذنج، وقيل هو ورق اخلالف وهو ثالثة أنواع: جبّ�، وبس��تايّن، وهنرّي، 

وهو نبات طيِّب الرائحة، حديد الطعم، ورقه مثل ورق اخلالف«)213(.

عة التي نجده��ا يف كتابات صاحب الرمجة  إىل غريها من الش��واهد والفوائد املتنوِّ
رضوان اهلل تعاىل عليه.
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خامتة البحث

، وبعد  ّ ال خيفى عىل الناقد البصري املتأمل يف تراث ش��يخنا اجلليل ابن إدريس احِل�ِّ
، وقدرته  ح آثاره ومصنَّفاته املتألقة بأهبى صور عطائه العلمّي الثرِّ رفقتنا له يف رحلة تصفُّ
ة، التي صدحت بش��موخ مقامه العلمّي، ورفيع مكانته بني علمء اإلسالم،  العلميَّة الفذَّ
، والفقيه األصويّل البارع، الذي شحذ يراعه الرشيف  بوصفه أنموذًجا فاخًرا للعامل الفذِّ
ة،  ��ق هبا مصنَّفات��ه العلميَّة ونتاجات��ه الفكريَّ ب��رضوب من فنون اإلس��الم ومعارفه، نمَّ
اقة بالفوائد املاتعة والتعليقات النافعة، ُمنبئة بكفاءة هذا العامل القدير واجلهبذ  فجاءت دفَّ

ة التحقيق والبيان، الذي متيَّز بالنقاط اآلتية: الكبري يف التفكري واإلمعان، ودقَّ

ًق��ا المًعا، ناقًدا الذًعا، متميِّ��ز املنهج، قويَّ املالحظة، . 1 كان فقيًه��ا بارًعا، وحمقِّ
واضَح األسلوب.

كان عال�ًم موس��وعيًّا، واس��ع االطِّالع، طويل الب��اع، ذا ثقافٍة عاليٍة يف خمتلف . 2
عل��وم اإلس��الم ومعارفه، كالعقائ��د والتفس��ري، واآلداب والس��نن، واللغة، 
والش��عر واألدب، والتاري��خ واألنس��اب والراج��م والرج��ال، واجلغرافي��ا 
واحلس��اب والفل��ك، وغريه��ا، ممَّ��ا دعت��ه احلاجة إىل اخل��وض فيه��ا يف كتبه 

ومصنَّفاته.

َد احلوزة العلميَّة للش��يعة اإلماميَّة . 3 ُيعدُّ بجهوده الكبرية وتضحياته األثرية، جمدِّ
ة، إذ كان جلرأته العلميَّة الكبرية،  ة، عىل رأس املائة السادسة اهلجريَّ االثنا عرشيَّ
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د بن احلسن الطويّس، وملن  ونقده الالذع لفتاوى ش��يخ الطائفة الش��يخ حممَّ
ة، األثر الواضح يف جتديد نشاط احلوزة  ك هبا من علمء املقلدَّ جاء بعده ممَّن متسَّ
ة، وإنقاذها م��ن اجلمود واخلمول، الذي كاد  يَّ��ة، وانعاش حركتها الفكريَّ احِللِّ
ه من كلمت نابية، ال تليق  أن يفت��ك هبا، والتي دفع ثمنها، بم صدر عنهم بحقِّ
ق  مة املحقِّ ق موسوعته الرشيفة، سمحة العالَّ بمقامه العلمّي الكبري، يقول حمقِّ
د مهدي اخلرس��ان:»ومع ذلك كلِّه س��يبقى الشيخ ابن  آية اهلل الس��يِّد حممَّ
د ذو الرأي  ة للراث الفقهّي الشيعّي، واملجدِّ إدريس صاحب املدرس��ة النقديَّ
الس��ديد يف مس��ألة االجتهاد والتقليد، ولواله كادت املدرسة الفقهيَّة الشيعيَّة 
تغل��ق أبواهبا، حني عكفت عىل آراء القدماء خصوًصا الش��يخ الطويّس، التي 
رأت النهاية يف كتابه النهاية، وس��يأيت احلديث عن ذلك بتفصيل أوىف إن ش��اء 

اهلل تعاىل«)214(.

كان كث��ري االهت��مم بنس��خ الكت��ب الت��ي حيتاجها بي��ده، وضبطه��ا وتدقيقها . 4
ومقابلته��ا مع أقدم ما يقع عليه من ُنس��ِخها، تالفًيا م��ن الوقوع يف التحريف 
فيها، وهذا  والتصحيف، وتش��ويه متوهنا باحلذف والزيادة، خ��الف مراد مؤلِّ

ق يف الضبط واإلتقان. هو عني عمل املحقِّ

فاته، كفوائد وتنبيهات علميَّة، قد . 5 كان كثري الش��واهد واالس��تطرادات يف مؤلَّ
دة، وقد أرشنا إليها آنًفا. ًعا معرفيًّا ماتًعا ملسائل يف فنون متعدِّ جتد فيها تنوُّ

د، وعىل آله الغرِّ  واحلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبيَّ بعده نبينا حممَّ
امليامني.
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هوام�ص البحث

)1( رياض العلمء: 343-342/3، 7-6/6.
)2( األنساب للسمعايّن: 160/4.

)3( بحار األنوار: 189/104، 45/105، 74-73.
)4( رياض العلمء: 31/5، 408

)5( رياض العلمء: 408/5
)6( أمل اآلمل: 243/2، رياض العلمء: 31/5، لؤلؤة البحرين: 279

)7( ينظر: روضات اجلنَّات: 277/6، خامتة مستدرك الوسائل: 58/2، الذريعة: 310/2، اهلامش، 
: مدرسة احِللَّة: 137-139، تدوين السرية الذاتية: 38-35. وينظر أيًضا كتايبَّ

.21-20/1 : ّ )8( تكملة الرجال: 340/2، وعنه موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
)9( منتهى املقال: 348/5، خامتة مستدرك الوسائل: 43/3.

)10( جممع اآلداب: 128-127/3.
)11( تكملة أمل اآلمل: 543-542/4.

فة من )تسعني(. )12( بحار األنوار: 19/104. الظاهر أنَّ كلمة )سبعني( مصحَّ
)13( الش��يخ الفقيه اجلليل أبو عبد اهلل احلس��ني ابن الش��يخ مجال الدين هبة اهلل بن احلس��ني بن رطبة 
الس��وراوّي، كان من أكابر مش��ايخ أصحابن��ا، الفقيه اجلليل املوص��وف يف اإلجازات بكلِّ مجيل، 
د  يروي عن الشيخ أبو عّ� احلسن ولد الشيخ الطويّس، ويروي عنه عريّب بن مسافر العبادّي، حممَّ
ابن أيب الربكات بن إبراهيم الصنعايّن، الس��يِّد س��عد الدين موسى ابن طاووس والد ريّض الدين 
ع��ّ�، واملرَج��م له، وغريهم. تنظر ترمجت��ه: أمل اآلمل: 105/2، لؤل��ؤة البحرين: 299، خامتة 

مستدرك الوسائل: 7/3، أعيان الشيعة: 190/6، وغريها.
ين محزة بن عىل بن زهرة احلس��ينّي احللبّي،  )14( أب��و املكارم للس��يِّد األجلُّ األكمل األفض��ل عزِّ الدِّ
ينتهي نس��به الرشيف إىل إس��حاق املؤمتن بن جعفر الصادق، ولد )سنة 511ه�( يف بيت العلم 
ه قبل بلوغه العرشين، وويل النقابة، وبرع يف الفقه والكالم،  والفقه والسيادة وسمع احلديث، وتفقَّ
وصنَّف فيهم، س��مع من أبيه عّ�، واحلس��ن بن طاهر بن احلسني الصورّي، واحلسن بن طارق بن 
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احلسن احللبّي املعروف بابن وحش، وأيب احلسن عّ� بن عبد اهلل بن أيب جرادة. روى عنه: شاذان 
د بن عبد اهلل ابن عّ�، ومعني الدين س��امل بن بدران  ّي، وابن أخيه أبو حامد حممَّ اب��ن جربئي��ل القمِّ
ابن عّ� املازيّن املرّي، وغريهم، من تصانيفه: غنية النزوع إىل علَمي األُصول والفروع، مس��ألة 
اع، مسألة يف الردِّ عىل من قال يف الدين بالقياس، وغريها، تويفِّ بحلب سنة 585ه�.  يف حتريم الفقَّ
تنظر ترمجته: رياض العلمء: 202/2، مقابس األنوار: 11، أعيان الش��يعة: 249/6، موس��وعة 

طبقات الفقهاء: 97/6، وغريها
د، نارص الدين أو نصري الدين البحرايّن، كان  )15( راش��د بن إبراهيم بن إس��حاق بن إبراهيم بن حممَّ
ا، روى عن السيِّد أيب الرضا فضل اهللَّ بن عّ� احلسنّي  من علمء اإلماميَّة، فقيًها، متكلًِّم، أديًبا، لغويًّ
د  الراوندّي، والقايض مجال الدين عّ� بن عبد اجلبَّار الطويّس، روى عنه: الس��يِّد صفّي الدين حممَّ
��ينّي  ابن معّد املوس��وّي، وتاج الدين احلس��ن ابن عّ� الدريّب، واملرَجم له، وأمحد بن صالح الُقسِّ
إجازة س��نة )605ه�(، وهبة اهللَّ ب��ن حامد اللُّغوّي املعروف بعميد الرَؤس��اء، وصنَّف خمتًرا يف 
تعريف أحوال س��ادة األنام النبّي واالثني عرش االمام، وتويفِّ س��نة 605ه�، وقربه يف جزيرة 
النبّي صالح بالبحرين. تنظر ترمجته: فهرس��ت منتج��ب الدين: 64، أمل اآلمل: 117/2، خامتة 

مستدرك الوسائل، موسوعة طبقات الفقهاء: 78/7، وغريها.
د احلسينّى األفطيّس النيس��ابورّي املعروف ب�)زيارة(، املدفون  )16( الس��يِّد عّز الدين رشفشاه بن حممَّ
بالغرّي عىل ساكنه السالم. عامل، فاضل، له نظم رائق ونثر لطيف، روى عن الشيخ الفقيه عّ� بن 
د بن جعفر املشهدّي، واملرَجم له،  أيب احلسن عّ� بن عبد الصمد التميمّي، وروى عنه الشيخ حممَّ
د بن أيب طالب التميمّي. تنظر ترمجته: فهرست منتجب الدين:  والش��يخ عّ� بن أيب طالب بن حممَّ

70، رياض العلمء: 9/3، طبقات أعالم الشيعة: 130/3، وغريها.
ب  وريْستّي، امللقَّ د الدُّ د الَعْبيّس، أبو حممَّ د بن موس��ى بن جعفر بن حممَّ )17( عبد اهلل بن جعفر بن حممَّ
د بن موس��ى، والس��يِّد فضل  ه حممَّ ة الصحايّب حذيفة بن اليمن، روى عن جدِّ بنجم الدين، من ذريَّ
د بن جعفر املش��هدّي، واملرَجم ل��ه، ومات قبله،  اهلل ب��ن عّ� احلس��نّي الراون��دّي، روى عنه حممَّ
والفقيه احلس��ن بن عّ� الدريّب، وغريهم. وكان عال�ًم فاضاًل صدوًقا، جليل القدر، له الرواية عن 
أسالفه مشايخ دوريست فقهاء الشيعة. تنظر ترمجته: فهرست منتجب الدين: 86، منتهى املقال: 

170/4، لؤلؤة البحرين: 345-346، موسوعة طبقات الفقهاء: 133/7، وغريها.
، كان فاضاًل، جلياًل،  ّ د عريّب بن مسافر العبادّي احِل�ِّ )18( الفقيه العامل الفاضل العابد الشيخ أبو حممَّ
فقيًها، عال�ًم، يروي عن تالمذة الشيخ أيب عّ� الطويّس كإلياس بن هشام احلائرّي، والشيخ اجلليل 
عمد الدين الطربّي صاحب بش��ارة املصطفى وغريهم، ويروي عنه الفقيه الفاضل الش��يخ شمس 
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ا  الدين عّ� بن ثابت بن عصيدة السوراوّي، والشيخ عّ� بن حييى بن عّ� اخلّياط. والشيخ أبو زكريَّ
د بن جعفر املشهدّي احلائرّي، وغريهم. كان  ، والشيخ حممَّ ّ حييى األكرب ابن احلسن بن سعيد احِل�ِّ
حيًّا )س��نة 580ه���(. تنظر ترمجته: فهرس��ت منتجب الدين: 91، أمل اآلم��ل: 169/2، رياض 

العلمء: 310/3، لؤلؤة البحرين: 282، وغريها.
.80/7 :) ّ )19( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

)20( السيِّد األجل الرشيف أيب احلسن عّ� بن إبراهيم العرييّض العلوّي احلسينّي. كان من أجلَّة علمء 
د بن أمحد بن شهريار  عره ومش��اهريهم، يروي عن احلسني بن أمحد ابن طحال املقدادّي، وحممَّ
ام كم  اخلازن، والشيخ أيب عّ� بن الطويّس، وعن الشيخ عّ� بن عّ� بن نم، ويروي عنه الشيخ ورَّ
، واملرَجم له الش��يخ ابن إدريس  ّ د ب��ن هارون ابن الكال احِل�ِّ د بن حممَّ يف جمموعه، والش��يخ حممَّ
. تنظر ترمجته: خامتة مس��تدرك الوسائل: 26/3، طبقات أعالم الشيعة: 178/3، موسوعة  ّ احِل�ِّ
طبق��ات الفقه��اء: 163/7، وغريها، وقد ذهب بعض األعالم كالش��يخ أغا ب��زرك الطهرايّن إىل 
أنَّ هناك أكثر من ش��خص ُيعرف هبذا االس��م، أحدمها يف القرن السادس، وهو صاحب الرمجة، 

واآلخر من أعالم القرن السابع.
.81/7 :) ّ )21( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

وّي  َ ايّن، أبو جعف��ر الرسَّ ��د ب��ن عّ� بن شهرآش��وب بن أيب نر ب��ن أيب اجليش، الع��امل الربَّ )22(حممَّ
ب رش��يد الدين، وُيعرف بابن شهرآش��وب. ولد يف مُجادى اآلخرة س��نة  املازندرايّن، احلافظ، يلقَّ
ه  488ه���. وُعن��ي بطلب العل��م، فحفظ القرآن وهو ابن ثمين س��نني، وس��مع يف صغ��ره من جدِّ
ه وب��رع يف علوم الق��رآن واحلديث  شهرآش��وب، وروى ع��ن طائفة من مش��ايخ الفريَق��ني، وتفقَّ
والعربيَّ��ة، وغريها، وصنَّف فيها. من أش��هر كتب��ه معامل العلمء، ومناقب آل أيب طالب، ومتش��ابه 
القرآن، وغريها. تويفِّ س��نة 588ه�. تنظر ترمجته: أمل اآلمل: 285/2، منتهى املقال: 125/6، 

موسوعة طبقات الفقهاء: 286/6، وغريها.
.81/7 :) ّ )23( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

مة الفقيه اللغوّي النحوّي عميد الرؤس��اء الشيخ أبو منصور ريّض الدين هبة اهلل بن حامد  )24( العالَّ
. أديب، فاضل، نحوّي، لغوّي، ش��اعر، ش��يخ وقته  ّ ��وب احِل�ِّ ��وب بن عّ� بن أيُّ اب��ن أمحد بن أيُّ
ار،  ّي املعروف بابن العصَّ ر بلده، أخذ العلم عن عن أيب احلس��ن عّ� بن عب��د الرحيم الرقِّ ومتصدِّ
د األس��دّي، وغريهم، ويروي عنه املرَجم له، والسيِّد فخار بن معد،  وعن الش��يخ خزيمة بن حممَّ
من تصانيفه كتاب الكعب املنقول قوله يف بحث الوضوء عند مسألة الكعب، وله نظم ونثر، تويفِّ 
سنة )609، أو 610ه�(. تنظر ترمجته: معجم األدباء: 264/19، قالئد اجلمن: 142-141/9، 
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الكنى واأللقاب: 450/2، وغريها.
)25( بحار األنوار: 69/106.

.155/7 :) ّ )26( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
ل: 35. )27( األربعون حديًثا للشهيد األوَّ

)28( الذريعة: 175/20.
)29( موسوعة طبقات الفقهاء: 185/7.

)30( أمل اآلمل: 214/2، موسوعة طبقات الفقهاء: 309/2.
.259/7 :) ّ )31( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

)32( بحار األنوار: 160/104.
.155/7 :) ّ )33( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

)34( بحار األنوار: 62/105.

)35( بحار االنوار: 23/106.
.172/7 :) ّ )36( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

ل: 46. )37( األربعون حديًثا للشهيد األوَّ
)38( فهرست منتجب الدين: 113.

)39( رجال ابن داوود: 269.
)40( فتح األبواب: 286.
)41( فتح األبواب: 289.
)42( فتح األبواب: 293.

)43( األربعون حديًثا: 35.
)44( بحار األنوار: 189/104.

)45( رسائل الشهيد الثاين: 1125/2.
)46( نقد الرجال: 132/4.

)47( جمالس املؤمنني: 350/2.
)48( أمل اآلمل: 244/2.

)49( لؤلؤة البحرين: 276.
)50( منتهى املقال: 346/5.

)51( مقابس األنوار: 12.
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)52( جممع اآلداب: 128-127/3.
)53( سري أعالم النبالء: 333-332/21.

)54( تاريخ اإلسالمك 314/42.
)55( الوايف بالوفيات: 129/2.

)56( الوايف بالوفياتك 345/19.
)57( لسان امليزانك 65/5.

.63/3 :) ّ )58( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.72-67/1 :) ّ مة تفسري منتخب التبيان )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ )59( مقدِّ

د بن حامد بن أمحد املطَّلبّي، املجتهد اإلمامّي الَعَلم، شمس الدين  ي بن حممَّ د بن مكِّ )60( الشيخ حممَّ
ين )من قرى  ل، ولد يف جزِّ ينّي، النبطّي األصل، املعروف بالش��هيد األوَّ أب��و عبد اهلل العام��ّ� اجِلزِّ
جبل عامل بلبنان( س��نة أربع وثالثني وس��بعمئة عىل املش��هور، ونش��أ وتعلَّم ببلدته، وارحتل إىل 
العراق، فكان يف مدينة احِللَّة وهي من مراكز العلم املشهورة يوم ذاك سنة )751 ه�(، وأخذ الفقه 
مة احلسن ابن  د بن العالَّ قني حممَّ واألُصول واحلديث عن كبار املشايخ، كان من أجلَّهم فخر املحقِّ
، والزمه وانتفع به كثرًيا، وروى عنه مجاعة، وصنَّف كتًبا كثرية، معظمها يف الفقه، منها  ّ ر احِل�ِّ املطهَّ
اللمعة الدمش��قيَّة، الدروس الرشعيَّة يف فقه اإلماميَّة، ذكرى الش��يعة يف أحكام الرشيعة، وغريها. 
ُقتل شهيًدا بدمشق يف تاسع مجادى األُوىل سنة ستٍّ وثمنني وسبعمئة، ثمَّ ُصلب ثمَّ ُأحرق، وذلك 

يف عهد السلطان برقوق ونائبه بالشام بيَدمر. موسوعة طبقات الفقهاء: 232/8.
)61( منتهى املقال: 348/5.

اخ؛ لتشابه  )62( بحار األنوار: 19/104 بلفظ )س��بعني( بدل )تسعني(، وال خيفى أنَّه من غلط النسَّ
رس��م اللفَظني. منته��ى املق��ال: 348/5، روضات اجلنَّ��ات: 278/6، طبقات أعالم الش��يعة: 

290/3، وغريها.
)63( ينظ��ر: مرآة األحوال: 202/1-202، فلك النجاة- كت��اب املزار: 337، نزهة أهل احلرمني: 

105، مراقد املعارف: 52/1، كتابنا مزارات احِللَّة الفيحاء، قيد الطباعة.
.466/10 :) ّ )64( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.478-477/10 :) ّ )65(الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
مت ترمجته. )66( تقدَّ

.97-96/11 ،98/4 :) ّ )67( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.445/5 ،164/1 :) ّ )68( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
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.335 ،253/1 :) ّ )69( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.115/1 :) ّ )70( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.451/8 :) ّ )71( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.178/7 :) ّ )72( أجوبة مسائل ورسائل، مسألة رقم 42، )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.323/7 :) ّ )73(أجوبة مسائل ورسائل، مسألة رقم 129، )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

(: 12/8-13 )مقدمة التحقيق(. ّ )74( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.126/2 :) ّ )75( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.130-129/9 :) ّ )76( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.495/2 :) ّ )77( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.409/10 :) ّ )78( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.492-490/9 :) ّ )79( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.98/13 :) ّ )80( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.239/14 :) ّ )81( مستطرفات الرسائر )باب النوادر(، )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.332/8 :) ّ )82( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.250/8 :) ّ )83( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.115-114/9 :) ّ )84( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.38 :) ّ )85( حاشية ابن إدريس )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.440/12 :) ّ )86( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

مة التحقيق: 28. )87( كشف احلجب واألستار: 412، قرب اإلسناد، مقدِّ
)88( ينظر: الذريعة: 120/10.

)89( ينظر: أعيان الشيعة: 58/4.
.270-269/14 :) ّ )90( مستطرفات الرسائر )باب النوادر(، )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

)91( االنفطار: 14.
)92( التحريم: 9.

.148-147/8 :) ّ )93( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.158-157/8 :) ّ )94( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.363/8 :) ّ )95( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

)96( سورة العنكبوت: 15.
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.450-448/11 :) ّ )97( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.37/10 :) ّ )98( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.164-163/10 :) ّ )99( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.445/3 :) ّ )100( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

)101( سورة احلجرات: 10.
)102( سورة النساء: 92.

.247-245/12 :) ّ )103( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.247/12 :) ّ )104( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

(: 8/8 )مقدمة التحقيق(. ّ )105( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.100-99/1 :) ّ )106( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.108/8 :) ّ )107( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.128/1 :) ّ )108( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.146/1 :) ّ )109( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.12/3 :) ّ )110( منتخب تفسري القرآن )موسوعة ابد إدريس احِل�ِّ

)111( ينظ��ر: اك��مل النقصان من تفس��ري منتخب التبيان، مقدم��ة التحقيق، )موس��وعة ابن إدريس 
.14/2 :) ّ احِل�ِّ

.14/2 :) ّ )112( إكمل النقصان )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.399/5 :) ّ )113( املنتخب من تفسري القرآن )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.334/8 :) ّ )114( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
)115( سورة غافر: 60.
)116( سورة غافر: 60.

ة: 100-99/6. اديَّ - حاشية ابن إدريس عىل الصحيفة السجَّ ّ )117( موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
ة: 148/6. اديَّ - حاشية ابن إدريس عىل الصحيفة السجَّ ّ )118( موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
ة: 207/6. اديَّ -حاشية ابن إدريس عىل الصحيفة السجَّ ّ )119( موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.141/8 :) ّ )120( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.260/8 :) ّ )121( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.349/8 :) ّ )122( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.43-42/9 :) ّ )123( الرسائر)موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
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(: 138/10. )أجرياء أو أجراء(. ّ )124( الرسائر)موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.176/10 :) ّ )125( الرسائر)موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.371-370/11 :) ّ )126( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.494/8 :) ّ )127( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.209/8 :) ّ )128( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.250/8 :) ّ )129( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.261-260/8 :) ّ )130( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.389/8 :) ّ )131( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.389/8 :) ّ )132( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.457/8 :) ّ )133( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.93-90/2 :) ّ )134( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.480-479/9 :) ّ )135( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.494/9 :) ّ )136( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.302-301/11 :) ّ )137( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.496-494/9 :) ّ )138( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.274-273/10 :) ّ )139( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.380-379/10 :) ّ )140( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.343/8 :) ّ )141( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
)142( مستطرفات الرسائر)باب النوادر(، )موسوعة ابن إدريس( 91/14.

.523/11 :) ّ )143( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.17-16/7 :) ّ )144( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.18/7 ) ّ )145(أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.231/7 :) ّ )146(أجوبة مسائل ورسائل، مسألة رقم 80، )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.417/7 :) ّ )147(أجوبة مسائل ورسائل، مسألة رقم 201،)موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.162/7 :) ّ )148(أجوبة مسائل ورسائل، مسألة رقم 40،)موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.237/2 :) ّ )149( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.424/10 :) ّ )150(الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.292-290/14 :) ّ )151( مستطرفات الرسائر، ج7 )باب النوادر( )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
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(ك 31-30/7. ّ )152( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.33/7 :) ّ )153( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.473/7 :) ّ )154( أجوبة مسائل ورسائل، مسألة رقم 234، )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.39/7 :) ّ )155( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.431/1 :) ّ )156( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.109/7 :) ّ )157( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.112/7 :) ّ )158( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.159/7 :) ّ )159( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.116/8 :) ّ )160( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.44/7 :) ّ )161( أجوبة مسائل ورسائل )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.253/8 :) ّ )162( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.417/9 :) ّ )163( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.325/8 :) ّ )164( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.325/8 :) ّ )165( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.169/7 :) ّ )166( أجوبة مسائل ورسائل، مسألة 40، )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.332/8 :) ّ )167( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.129/14 ) ّ )168( مستطرفات الرسائر)باب النوادر( )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.436/8 :) ّ )169( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.114-113/9 :) ّ )170( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.358/10 :) ّ )171( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.364-363/12 :) ّ )172( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.115-114/9 :) ّ )173( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.190/10 :) ّ )174( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.358/10 :) ّ )175( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.114/9 :) ّ )176( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.222/9 :) ّ )177( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.235/7 :) ّ )178( أجوبة مسائل ورسائل، مسألة رقم 80، )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.259/7 :) ّ )179( أجوبة مسائل ورسائل، مسألة رقم 86، )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
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.260-259/7 :) ّ )180( أجوبة مسائل ورسائل، مسألة رقم 86، )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.494/2 :) ّ )181( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.68/10 :) ّ )182( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.82/10 :) ّ )183( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.389/12 :) ّ )184( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.157/13 :) ّ )185( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.146/14 :) ّ )186( مستطرفات الرسائر)باب النوادر( )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.189/14 :) ّ )187( مستطرفات الرسائر)باب النوادر( )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.155/8 :) ّ )188( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.456/8 :) ّ )189( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.249/8 :) ّ )190( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.267/8:) ّ )191( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.399-398/11 :) ّ )192( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.101/8:) ّ )193( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.102/8 :) ّ )194( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.144/7 :) ّ )195( أجوبة مسائل ورسائل)موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.343-342/8 :) ّ )196( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.455-453/8 :) ّ )197( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.188-187/14 :) ّ )198( مستطرفات الرسائر )باب النوادر( )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.188/14 :) ّ )199( مستطرفات الرسائر )باب النوادر( )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.389-388/8 :) ّ )200( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
)201( الرسائر )موسوعة ابن إدريس(: 195/9.
)202( الرسائر )موسوعة ابن إدريس(: 205/9.

)203( الرسائر )موسوعة ابن إدريس(: 293-292/9.

)204( الرسائر )موسوعة ابن إدريس(: 310-309/8.
)205( الرسائر )موسوعة ابن إدريس(: 456/8.

.477/8 :) ّ )206( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
)207( الرسائر )موسوعة ابن إدريس(: 213/12.
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)208( الرسائر)موسوعة ابن إدريس(: 214-213/12.
)209( الرسائر)موسوعة ابن إدريس(: 214/12.

)210( الرسائر)موسوعة ابن إدريس(: 254-253/8.

)211( الرسائر)موسوعة ابن إدريس(: 292-291/8.
.321/9 :) ّ )212( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ
.322/9 :) ّ )213( الرسائر )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ

.50/1 :) ّ مة تفسري منتخب التبيان )موسوعة ابن إدريس احِل�ِّ )214( مقدِّ
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فهر�ص امل�سادر

ّ )ت 598(. د بن إدريس العجّ� احِل�ِّ ابن إدريس: الشيخ حممَّ
سة،  - ة املقدَّ د مهدي املوسوّي اخلرسان، نرش العتبة العلويَّ كتاب الرسائر، حتقيق وتقديم السيِّد حممَّ

ط1، 1429ه�/2008م
ابن بابويه: الشيخ منتجب الدين أيب احلسن عّ� بن عبيد اهلل )ق 6(.

فهرست أسمء علمء الش��يعة ومصنِّفيهم املعروف بكتاب )الفهرست(، حتقيق السيِّد عبد العزيز  -
الطباطبائّي، دار األضواء، بريوت، ط2، 1406ه�/1986م.

ابن حجر: احلافظ شهاب الدين أمحد بن عّ� العسقاليّن )ت852ه�(.
لسان امليزان، نرش مؤسسة األعلمّي، بريوت، 1390ه�/1971م. -

ّ )ت بعد 707ه�(. ابن داوود: تقّي الدين احلسن بن عّ� احِل�ِّ
ة، النجف األرشف،  - د صادق بحر العلوم، نرش احليدريَّ كتاب الرجال، حتقيق وتقديم الس��يِّد حممَّ

1392ه�/1972م.
ّ )ت654ه�(. ار: كمل الدين املبارك بن أيب بكر أمحد املوص�ِّ ابن الشعَّ

قالئ��د اجلمن يف فرائد ش��عراء ه��ذا الزمان، حتقيق كامل س��لمن اجلبورّي، دار الكت��ب العلميَّة،  -
بريوت، لبنان، ط1، 1426ه�/2005م

اق بن أمحد الشيبايّن )ت723ه�(. ابن الفوطّي: كمل الدين عبد الرزَّ
س��ة الطباع��ة والنرش، وزراة الثقافة  - د الكاظم، مؤسَّ جمم��ع اآلداب يف معجم األلقاب، حتقيق حممَّ

واإلرشاد اإلسالمّي، طهران، ط1، 1416ه�.
آقا بزرك: الشيخ حمسن الطهرايّن )ت 1389ه�(.

الذريعة إىل تصانيف الش��يعة، مراجعة وتصحيح وتدقيق الس��يِّد رضا بن جعفر مرتىض العامّ�،  -
دار إحياء الراث العريّب، بريوت، ط1، 1430ه�.

طبق��ات أع��الم الش��يعة، تقديم ع��ّ� نقي من��زوي، دار إحي��اء ال��راث العريّب، ب��ريوت، ط1،  -
1430ه�/2009م.

األفندّي: املريزا عبد اهلل األصبهايّن )حدود 1131ه�(.
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سة،  - رياض العلمء وحياض الفضالء، حتقيق الس��يِّد أمحد احلسينّي، نرش مكتبة املرعيّش، قم املقدَّ
1403ه�.

البحرايّن: الشيخ يوسف بن أمحد )ت1186ه�(.
د صادق بحر العلوم، مطبعة النعمن، النجف األرشف،  - لؤلؤة البحرين، حتقيق وتعليق السيِّد حممَّ

ط2، 1969م.
د عّ� كرمنشاهّي )ت1243ه�(. البهبهايّن: أقا أمحد بن حممَّ

د الوحيد البهبهايّن، نش���ر  - مة املجدِّ س��ة العالَّ مرآة األحوال )جهان نم س��فرنامه(، حتقيق مؤسَّ
سة، ط1، 1373ش. إنتشارات أنصاريان، قم املقدَّ

التفرييّش: السيِّد مصطفى بن احلسني احلسينّي )ت1015ه�(.
سة، ط1، 1418ه�. - سة آل البيت إلحياء الراث، قم املقدَّ نقد الرجال، حتقيق ونش�ر مؤسَّ

د بن إسمعيل املازندرايّن )ت1216ه�(. احلائرّي: الشيخ حممَّ
س��ة آل البيت إلحي��اء الراث، ط1، قم  - منته��ى املق��ال يف أحوال الرجال، حتقيق ونرش مؤسَّ

سة، 1416ه�. املقدَّ
د )ت 1365ه�(. حرز الدين: الشيخ حممَّ

د حسني حرز الدين، مطبعة اآلداب، النجف، 1389ه�. - مراقد املعارف، تعليق الشيخ حممَّ
احلموّي: شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل الرومّي البغدادّي )ت 626 ه�(.

معجم األدباء، مراجعة وزارة املعارف العموميَّة، دار املسترشق، بريوت. -
احلمريّي: عبد اهلل بن جعفر )ق3(.

سة آل البيت إلحياء الراث، قم، ط1، 1413ه�. - قرب االسناد، حتقيق ونرشمؤسَّ
د باقر املوسوّي األصبهايّن )ت1313ه�(. اخلوانسارّي: املريزا السيِّد حممَّ

ة،  - روض��ات اجلنَّات يف أحوال العلمء والس��ادات، حتقيق أس��د اهلل إس��معيليَّان، املطبعة احليدريَّ
طهران 1390ه�.

د بن أمحد بن عثمن )ت748ه�(. الذهبّي: شمس الدين حممَّ
تاريخ اإلس��الم ووفيات مشاهري األعالم، حتقيق الدكتور عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب  -

العريّب، بريوت، ط1، 1407ه�.
سة الرس��الة، بريوت، ط9،  - س��ري أعالم النبالء، حتقيق ش��عيب األرنؤوط وحس��ني األسد، مؤسَّ

1413ه�/1993م.
د بن منصور التميمّي )ت 562ه�(. السمعايّن: عبد الكريم بن حممَّ
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األنس��اب، تقديم وتعليق عبد اهلل عمر البارودّي، مركز اخلدمات واألبحاث الثقافيَّة، دار اجلنان  -
للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، ط1، 1408ه�/1988م.

ي العامّ� اجلزينّي )ت786ه�(. د بن مكِّ ل: الشيخ حممَّ الشهيد األوَّ
سة،  - األربعون حديًثا، حتقيق مدرسة اإلمام املهدّي، نش�ر مؤسسة اإلمام املهدّي، قم املقدَّ

1407ه�.
الشهيد الثاين: زين الدين بن عّ� العامّ� )ت965ه�(.

رس��ائل الش��هيد الثاين، حتقي��ق مركز األبحاث والدراس��ات اإلس��الميَّة، قس��م إحي��اء الراث  -
اإلسالمّي، إرشاف رضا املختارّي، قم، ط1، 1421ه�.

مة السيِّد حسن السيِّد هادي املوسوّي )ت1354ه�(. الصدر: العالَّ
تكملة أمل اآلمل، إرشاف الدكتور حسني عّ� حمفوظ، حتقيق عبد الكريم الدبَّاغ، عدنان الدبَّاغ،  -

خ العريّب، بريوت، ط1، 1429ه�/2008م. دار املؤرِّ
نزه��ة أهل احلرَمني يف عمرة املش��هَدين، حتقيق الس��يِّد مهدي الرجائّي، ن��رش مكتبة املرعيّش، قم  -

سة، ط1، 1431ه�/2010م. املقدَّ
الصفدّي: صالح الدين خليل بن أيبك )ت 764ه�(.

ال��وايف بالوفي��ات، حتقيق أمحد األرناؤوط وترك��ي مصطفى، دار إحياء ال��راث، بريوت، لبنان،  -
1420ه�/2000م.

مة السيِّد حمسن بن عبد الكريم املعروف ب�)األمني(. العامّ�: العالَّ
أعيان الشيعة، حتقيق وختريج حسن األمني، دار التعارف، بريوت، 1403ه�/1983م. -

د بن احلسن احلّر )ت1104ه�(. العامّ�: الشيخ حممَّ
أمل اآلمل، حتقيق السيِّد أمحد احلسينّي، مطبعة اآلداب، النجف األرشف، ط1، 1385ه�. -

القزوينّي: السيِّد مهدي بن السيِّد حسن )ت1300ه�(.
فل��ك النجاة جلميع املخلوق��ات، كتاب املزار، حتقي��ق الدكتور جودت القزوين��ّي، دار الرافدين  -

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، ط1، 1426ه�/2005م.
د رضا )ت1359ه�(. ّي: الشيخ عبَّاس بن حممَّ القمِّ

د هادي األمينّي، مكتبة الصدر، طهران. - الكنى وااللقاب، تقديم حممَّ
الكاظمي: الشيخ أسد اهلل )ت 1237ه�(.

مقاب��س األنوار ونفائس األرسار يف أحكام النبّي املختار وآله األطهار، تصحيح ومقابلة الس��يِّد  -
د احلسيني اليزدّي، د.ط، د.ت. د عّ� الشهري بسيِّد حاجي آقا ابن املرحوم حممَّ حممَّ
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الكاظمّي: الشيخ عبد النبّي )ت1256ه�(.
د صادق بحر العلوم، نرش دار أنوار اهلدى، إيران، ط1،  - تكملة الرجال، حتقيق وتقديم السيِّد حممَّ

1425ه�.
الكنتورّي: السيِّد اعجاز حسني النيسابورّي )ت 1286ه�(.

كش��ف احلجب واألس��تار عن أس��مء الكتب واألس��فار، نرش مكتب��ة آية اهلل العظم��ى املرعيّش  -
سة، ط2، 1409ه�. النجفّي، قم املقدَّ

د تقي بن مقصود )ت1110ه�(. د باقر بن حممَّ املجليّس: الشيخ حممَّ
بحار األنوار، دار إحياء الراث العريّب، بريوت. -

املرعيّش: القايض نور اهلل بن رشيف الدين احلسينّي التسرّي الشهيد )ت 1019ه�(.
��ة، إيران، ط1،  - د ش��عاع فاخر، انتش��ارات املكتبة احليدريَّ جمال��س املؤمن��ني، تعريب وحتقيق حممَّ

1433ه�
النورّي: املريزا الشيخ حسني الطربيّس )ت1320ه�(.

سة آل البيت إلحياء الراث، قم، إيران، ط1،  - مس��تدرك الوسائل وخامتته، حتقيق ونرش مؤسَّ
1416ه�.

مة الفقيه  - سة اإلمام الصادق، إرشاف العالَّ موس��وعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلميَّة يف مؤسَّ
سة اإلمام الصادق، قم، ط1، 1418ه�. جعفر السبحايّن، نرش مؤسَّ




