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امللخ�ص

ألرسة آل ط��اووس أث��ٌر علميٌّ وفكريٌّ كبري يف ش��تَّى فنون العل��م واملعرفة خالل 
رين  القرَنني الس��ادس والسابع اهلجريَّني، وخرج ِمن هذه األرسة مجلة من العلمء واملفكِّ
الذي��ن كان هلم أثر يف احلفاظ عىل مدينة احِللَّة من الغ��زو املغويّل واملحافظة عىل مكانتها 

ة يف البالد. العلميَّة والفكريَّ

وكان للس��يِّد أمحد بن طاووس إس��هاٌم كبرٌي يف نرش فكر أهل البيت وعلومهم 
ة التي صنَّف فيها املؤلِّف ما بني فقه  عت الفن��ون الفكريَّ يف القرن الس��ابع اهلجرّي، وتنوَّ

وأصول ورجال وكالم وأدب وشعر وغريها.

وق��د ضاع جزء كبري ِمن ُمصنَّفات الس��يِّد أمح��د ابن طاووس، وقد ذكر أس��مءها 
تالميُذ السيِّد أمحد نفسه.

سالة الُعثمنيَّة(، أحد مصنَّفات السيِّد  ويعدُّ كتاب )بناء املقالة الفاطميَّة يف نقض الرِّ
ه عىل أباطيل اجلاحظ  أمح��د ابن طاووس املتميِّ��زة يف علم الكالم، فقد أجاد وأبدع يف ردِّ

هات اجلاحظ ونواياه املبطَّنة. وشبهاته، وتفنيدها، وبيان حقيقة توجُّ
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ال�سيِّد جمال الدين اأحمد بن مو�سى ابن طاوو�ص )ت 673هـ( حياته واأثره الفكرّي

ّي حلِلِّ
راِث ا ىن بالتُّ

مٌة ُتع حمكَّ
ٌَّة  صلي

ٌة ف جملَّ

Abstract

Al Tawus family had a great scientific and intellectual 

influence in the various arts of science and knowledge during 

the sixth and seventh centuries A.H., and a group of scholars and 

thinkers who had a role in preserving the city of Hilla from the 

Mongol invasion and preserving its scientific and intellectual 

position in the country came out of this family.

And Sayyid Ahmad bin Tawus had a great contribution to 

spreading the thought and sciences of the Ahl Al-Bayt (PBUT), 

in the seventh century A.H., There were various intellectual arts 

in which the author classified between jurisprudence, origins, 

men, speech, literature, poetry and others.

A large portion of Sayyid Ahmad Ibn Tawus's manuscripts, 

whose names were mentioned by the students of Sayyid Ahmad 

himself, has been lost.

The Book (Bina' Al-Muqalah Al-Fatmyah fi Naqd Al-Resalah 

Al-Othmanya), is one of the distinguished works of Sayyid 
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Ahmed Ibn Tawus in the science of speech. He was proficient 

and creative in responding to the falsehoods and suspicions of 

Al-Jahiz and refuting them and stating the truth of Al-Jahiz's 

orientations and his hidden intentions.
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ّي حلِلِّ
راِث ا ىن بالتُّ

مٌة ُتع حمكَّ
ٌَّة  صلي

ٌة ف جملَّ

مة املقدِّ

رين الذين  أنجب��ت مدينة احِللَّة الفيحاء العديد من العلمء والفقهاء واألدباء واملفكِّ
اها إىل خمتلف أنحاء  تركوا أثًرا علميًّا بارًزا مل يقتر عىل احِللَّة والعراق فحسب، بل تعدَّ
فاهت��م ومصنَّفاهتم يف معظم البلدان، فكان��ت مرجًعا لطلبة العلم  الع��امل، فانترشت مؤلَّ

عة. ، وعلومها املتنوِّ رين ينهلون من وعائها الثرِّ واملفكِّ

��ة الفيحاء ونتاجهم- وعىل  وممَّا يؤس��ف له أنَّ جزًءا كبرًيا من مصنَّفات علمء احِللَّ
ض له أتباع مذهب أه��ل البيت من  ة- ض��اع أغلبه؛ نتيجًة ملا تع��رَّ م��دى قرون عدَّ
ة قرون،  اضطهاد وهتميش وحماربة من أنظمة احلكم التي حكمت البالد وعىل مدى عدَّ
وع��ىل الرغم من ذل��ك، وصل كثرٌي م��ن تلك املصنَّف��ات إىل األجي��ال القادمة وأثرت 
ة حم��اوالت القضاء ع��ىل هذا املذهب   اخلزان��ة املعرفيَّ��ة لعلوم أهل البيت عىل ش��دَّ

وأتباعه.

ومن بني عل��مء احِللَّة البارزين، وس��اداهتا املنتَجبني، ومصنِّفيه��ا املخرَضمني يربز 
الس��يِّد مجال الدين أمحد بن موسى بن طاووس الذي اش��تهر بالعلم والفضل، ومارس 
دوًرا مميًَّزا يف القرن الس��ابع اهلجرّي، فكان ِمن املصنِّفني الذين تركوا آثاًرا علميَّة وأدبيَّة 

أغنت املكتبة اإلسالميَّة يف جلِّ املعارف.

م��ة وما تركه من أث��ٍر فكريٍّ  وق��د حاولُت تس��ليط الض��وء عىل حياة الس��يِّد العالَّ
م��ة ومبَحَثني وخامتة، ُمس��لًِّطا  ��م البح��ث عىل مقدِّ وعلم��يٍّ ع��ىل مدى أجيال، وقد ُقسِّ
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الض��وء فيه عىل أرسته الكريم��ة التي خرج منها عدٌد كبرٌي من العلمء والفقهاء واألدباء، 
ونشأته ودراسته، وتالمذته الذين درسوا عىل يديه وترك أثره فيهم، وما وصل إلينا ِمن 
مصنَّفاته الكثرية التي لألس��ف الشديد ضاع أغلبها، ومن ثمَّ ألقينا الضوء عىل ُأنموذج 
ا عىل  من كتبه، وهو كتاب )بناء املقالة الفاطميَّة يف نقض الرسالة العثمنيَّة( الذي جاء ردًّ

ى ب�)الرسالة العثمنيَّة(. كتاب اجلاحظ املسمَّ
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ّي حلِلِّ
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مٌة ُتع حمكَّ
ٌَّة  صلي

ٌة ف جملَّ

املبحث الأوَّل

حياته و�سريته

: ن�سبه ال�سريف واأ�سرته لاً اأوَّ

د بن أمحد بن  هو الس��يِّد مجال الدين أبو الفضائل أمحد بن موس��ى بن جعفر بن حممَّ
د بن  ب بالطاووس بن إس��حاق بن احلس��ن بن حممَّ د امللقَّ د بن حممَّ د بن أمحد بن حممَّ حممَّ

.)1(سليمن بن داوود بن احلسن املثنَّى بن احلسن السبط بن عيّل أمري املؤمنني

ولد السيِّد أمحد ابن طاووس يف القرن السابع اهلجرّي، وهو من أعالم مدينة احِللَّة 
ب بفقي��ه أهل البيت، كان عال�ًم  الفيحاء، ومن كب��ار فقهاء ااِلماميَّة وجمتهدهيم، ُلقِّ
باحلدي��ث ورجاله، إماًما يف الفقه واألصول والدراية والتفس��ري، متكلًِّم، أديًبا، ش��اعًرا 

ًفا)3(. جميًدا)2(، ُمصنًِّفا، بلغت تصانيفه اثنني وثمنني مؤلَّ

ينتمي الس��يِّد أمحد بن طاووس إىل واحدة من أبرز وأش��هر األرس العلميَّة يف مدينة 
د  هم حممَّ بوا بالطاووس حلُس��ن وج��ه جدِّ ��ة الفيحاء وه��ي أرسة آل طاووس، وُلقِّ احِللَّ
ه��م داوود كان أًخا لإلمام جعفر  ابن إس��حاق ومجال صورته، وق��ٌر يف رجليه، وجدُّ
ة التي ُينس��ب إليها دعاء أم داوود،  ه أّم داوود الرببريَّ الص��ادق من الرضاعة، من أمِّ

ح به السيِّد عيّل ابن طاووس يف اإلقبال)4(. كم رصَّ

ة جليلة عريقة من أرشف األرس العلميَّة التي نزلت احِللَّة  وآل ط��اووس ُأرسة علويَّ
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من س��ورا، نب��غ فيها عدٌد كبري من العل��مء الفطاحل والفقهاء األفاض��ل ورجال الفكر 
والعقي��دة، واألدب��اء الكبار يف القرَنني الس��ابع والثام��ن اهلجريَّني، الذي��ن كان هلم أثٌر 
فوا  واض��ٌح يف اجلان��ب العلمّي والفكرّي يف فق��ه مذهب أهل البي��ت، وصنَّفوا وألَّ
عرشات الكتب واملصنَّفات يف علوم الدين والفقه والرشيعة، ودافعوا عن احلقِّ والدين 

والعلم)5(.

ت��وىلَّ بعض أفراد هذه األرسة الكريمة ش��ؤون الزعام��ة الروحيَّة يف أواخر عصور 
يهم  ية 656-737ه���، فضاًل عن تولِّ الدول��ة العبَّاس��يَّة، ثمَّ يف الدول��ة اإليلخانيَّة املغولَّ
نقاب��ة الطالبيِّني، وهو منصب له أمهيَّة كب��رية يف العر العبَّايّس وما بعده، ويتمثَّل بتويلِّ 
ش��ؤون العلويِّني وتدبري أمورهم ورفع ما يناهلم ِمن العدوان، ويلتزم َمن يتقلَّده رئاس��ة 
ل َمن توىلَّ النقابة من  الس��ادة يف عره، ويكون مرجًعا حللِّ خالفاهتم ونزاعاهت��م، وأوَّ
ل نقيب بس��وراء)6(، كم  ب بالطاووس، فكان أوَّ د امللقَّ آل ط��اووس هو أبو عبد اهلل حممَّ
تول��وا إمارة احل��جِّ يف العهد املغويّل اإليلخ��ايّن يف العراق، وهلم الفض��ل يف احلفاظ عىل 
سالمة املشهَدين الرشيَفني العلوّي واحلسينّي ومدينة احِللَّة والنيل من الغزو املغويّل بعد 

احتالل بغداد سنة 656ه�/1258م)7(.

والده

د بن  د بن أمحد ب��ن حممَّ الس��يِّد س��عد الدين أبو إبراهيم موس��ى بن جعفر ب��ن حممَّ
الطاووس، من الرواة املحدثني، روى عن الس��يِّد شمس الدين فخار بن معد املوسوّي 
)ت 630ه�()8(، وروى عنه ولده الس��يِّد أبو القاسم عيّل وأبناؤه رضوان اهلل عليهم)9(، 
اته يف أوراق  د املدائنّي، واحلس��ني بن رطبة، كت��ب مرويَّ وروى ع��ن ش��يخه عيّل بن حممَّ
، فجمعها ولده الس��يِّد عيّل بن موس��ى يف أربعة  وأدراج، ومل يرتِّبها يف كتاب إىل أن تويفِّ
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فاته  ه )فرحة الناظر وهبجة اخلواطر(، وذكره��ا يف إجازاته عند ذكر مؤلَّ جملَّدات، وس��مَّ
بالق��ول : »وم��ن ذلك كتاب فرحة الناظ��ر وهبجة اخلواطر، ممَّا رواه والدي موس��ى بن 
ر رضحيه، ونقله يف أوراق وأدراج  س اهلل روحه ونوَّ د بن طاووس قدَّ جعفر ابن حممَّ
 اه اهلل وانتقل إىل اهلل، وما مجعه يف كتاب ينتفع به املحتاج، فجمعته بعد وفاته تلقَّ

يته هبذا االسم املذكور«)10(. بكراماته، ويكمل أربع جملِّدات، لكلِّ جملَّد خطبة، وسمَّ

تويفِّ يف املائة السابعة، وُدفِن بالغرّي)11(.

إخوته

1. الس��ييِّد ريض الدين أبا القاس��م عل بن موسى بن جعفر)589-664ه�(: وهو 
من أش��هر ش��خصيات أرسة آل طاووس، ومن أبرز علمء احِللَّة التقاة، فقد وصف بأنَّه 
م  ث كثري احلفظ، فقيه، وأديب وش��اعر، ُمقدَّ عظيم املنزلة، عال�م فقيه، ورع زاهد، وحمدِّ
م احلرام س��نة 589ه�، وهبا نشأ  عند الس��الطني، ولد يف مدينة احِللَّة منتصف ش��هر حمرَّ

اد وحافظة قويَّة)12(. ودرس وتعلَّم، وكان ذا ذهن وقَّ

مة املجليّس بالقول: »الس��يِّد النقيب الطاه��ر ريّض امللَّة واحلقِّ والدين  ذك��ره العالَّ
عيّل بن الطاووس«)13(، وأثنى عليه احلرُّ العاميّل قائاًل: »حاله يف العلم والفضل والزهد 
والعب��ادة والثقة والفقه واجلاللة والورع أش��هر م��ن أن ُيذكر، وكان أيًضا ش��اعًرا أديًبا 

منشًئا بليًغا«)14(.

ول��ه مصنَّفات كثرية، وجمموعة قيِّمة من املؤلَّفات يف ش��تَّى ميادين املعرفة، قاربت 
ًفا، تويفِّ السيِّد ريّض الدين عيّل بن موسى يف بغداد يوم االثنني اخلامس من  الس��تِّني مؤلَّ
ة، واختلفت األقوال يف حملِّ دفنه، واألش��هر دفنه يف احِللَّة  ذي القع��دة س��نة 664هجريَّ

الفيحاء، حيث يوجد مزار معروف له فيها)15(.
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د بن موسى بن جعفر ابن طاووس: اختلفت الروايات  2. الس��ييِّد شف الدين حممَّ
في��ه، فبعضه��ا تذكر استش��هاده عند احتالل املغول بغداد س��نة 656ه���)16(، وروايات 
أخ��رى تذكر أنَّه كان من النقباء يف عهد هوالكو خان يف البالد الفراتيَّة، فحكم قلياًل ثمَّ 
أجاز أخاه الس��يِّد مجال الدين أمحد)17(، والصواب أنَّ قضية النقابة تتعلَّق بابن أخيه جمد 

ح ومثبَّت يف بطون الكتب. د بن احلسن بن طاووس، كم هو ُمرَّ الدين حممَّ

د احلسن بن موسى بن جعفر ابن طاووس )ت 654ه�(:  3. السييِّد عز الدين أبو حممَّ
د  ذكره اب��ن الفوطّي يف تلخيص جممع اآلداب بالقول: الس��يِّد اجلليل عّز الدين أبو حممَّ
احلسن بن سعد الدين موسى بن جعفر بن طاووس احلسنّي، ووصفه أنَّه كان زاهًدا)18(، 

وله من البنني ثالثة، كم ورد ذكره يف عمدة الطالب، وأنَّه تويفِّ سنة 654ه�)19(.

أبناؤه

أعقب من األوالد السيِّد غياث الدين أبو املظفر عبد الكريم بن أمحد بن طاووس، 
ابة، انتهت إليه  صاحب كتاب )فرحة الغرّي(، وهو عامل فقيه، مصنِّف، شاعر أديب، نسَّ
رئاسة الطالبيِّني، بلغ مراحل من الكمل وهو مل يتجاوز سنَّ احللم، ولد يف شعبان املعظَّم 

من سنة 648ه� يف احلائر احلسينّي، ونشأ وترعرع باحِللَّة الفيحاء)20(.

وله ولٌد آخر اسمه )عبد اهلل( ذكره ابن عنبة يف العمدة الكربى.

ذك��ره احلرُّ العاميّل نقاًل عن ابن داوود بالقول: »س��يِّدنا اإلمام املعظَّم غياث الدين 
س اهلل روحه، انتهت  ر ق��دَّ ��ابة النح��وّي العرويّض الزاهد العاب��د، أبو املظفَّ الفقيه النسَّ
ّ املنش��أ  رئاس��ة الس��ادات وذوي النواميس إلي��ه، وكان أوحد زمانه حائري املولد، ِحيلِّ

بغدادّي التحصيل، كاظمّي اخلامتة..«)21(.

فاته كتاب )الش��مل املنظوم يف مصنِّفي العل��وم(، وكتاب )فرحة الغرّي(،  من مؤلَّ
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وحواٍش عىل كتاب )املجدي يف األنس��اب البن الصويّف(، تويفِّ السيِّد عبد الكريم يف 
ال سنة )693ه�(، واختلف يف مدفنه، ويوجد له مرقد ومزار يف مدينة احِللَّة بالقرب  شوَّ

ه السيِّد عيّل ابن طاووس)22(. من مرقد عمِّ

ا: اأقوال العلماء فيه ثانيًّ

ره يف خمتلف العلوم  أطرى السيِّد أمحد ابن طاووس كباُر العلمء، وشهدوا عىل تبحُّ
: »س��يِّدنا الطاهر، اإلمام  ّ واملعارف، فيقول عنه تلميذه الش��يخ احلس��ن بن داوود احِليلِّ
املعظَّم فقيه أهل البيت، مجال الدين أبو الفضائل، مات س��نة ثالث وس��بعني وس��تمئة، 
مصنَّ��ف جمتهد، كان أورع فضالء زمانه، قرأت عليه أكث��ر )البرشى(، و)املالذ(، وغري 
ذلك من تصانيفه، وأجاز يل مجيع تصانيفه ورواياته، وكان ش��اعًرا مصقًعا بليًغا منش��ًئا 
ق الرجال والرواية والتفس��ري حتقيًقا ال مزيد عليه، ربَّاين وعلَّمني وأحسن  جُميًدا... وحقَّ
، وأكث��ر فوائد هذا الكتاب ونكته من إش��اراته وحتقيقاته ج��زاه اهلل عنِّي أفضل جزاء  إيلَّ

املحسنني«)23(.

ّ يف إجازت��ه الكبرية لبني زه��رة: »ومن ذلك مجي��ع ما صنَّفه  م��ة احِليلِّ وذك��ره العالَّ
السيِّدان الكبريان السعيدان ريّض الدين عيّل ومجال الدين أمحد ابني موسى بن طاووس 

س اهلل روحهم… وهذان السيِّدان زاهدان عابدان ورعان«)24(. احلسنّي قدَّ

وذك��ره احل��رُّ العاميّل يف أم��ل اآلمل بالق��ول »كان عال�ًم، فاضاًل، صاحلً��ا، زاهًدا، 
مة  ًقا ثقة، ش��اعر جليل القدر، عظيم الش��أن، من مشائخ العالِّ ًثا، مدقِّ ورًعا، فقيًها، حمدِّ

وابن داوود«)25(.

د  ووصفه الش��هيد الثاين مع أخيه السيِّد عيّل بن طاووس يف إجازته أليب جعفر حممَّ
ابن الش��يخ تاج الدين عبد العيّل بن نجده ب�: »اإلماَمني الس��عيَدين املرتَضني الس��يِّدَين 
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الزاهَدي��ن العابَدين البدَلني الفرَدين ريّض احلقِّ والدين أيب القاس��م عيّل، ومجال الدين 
أيب الفضائل أمحد ابني طاووس احلسنّي سقى اهلل عهدمها صوب الغمم، ونفعنا بربكتها 

وبركة أسالفهم الكرام«)26(.

 ،ث النورّي يف خامتة مس��تدرك الوسائل بالقول: »فقيه أهل البيت وذكره املحدِّ
وش��يخ الفقهاء ومالذهم، صاحب التصاني��ف الكثرية البالغة إىل ح��دود الثمنني، التي 
 ِمنه��ا: كت��اب الب��رشى يف الفقه يف س��تِّ جملَّدات، واملالذ في��ه يف أربع، ومل يب��َق منها أثٌر

ض لكلمت  ل َمن نظر يف الرجال، وتعرَّ - لقلَّة اهلمم- سوى بعض الرسائل... وهو أوَّ
أرباهبا يف اجلرح والتعديل، وما فيها من التعارض، وكيفيَّة اجلمع يف بعضها، وردِّ بعضها 
وقب��ول األخ��رى يف بعضها، وفتح هذا الب��اب ملن تاله من األصح��اب، وكلَّم أطلق يف 

مباحث الفقه والرجال ابن طاووس فهو املراد منه، تويف سنة 673ه�«)27(.

مة اخلوانس��ارّي يف روضات اجلنَّات بالقول: »السيِّد اجلليل الفاضل  ووصفه العالَّ
 ... ّ الكامل، مجال الدين أبو الفضائل أمحد بن موسى بن طاووس الفاطمّي احلسنّي احِليلِّ
كان جمتهًدا واس��ع العلم، إماًما يف الفقه، واألصوَل��ني، واألدب، والرجال، ومن أورع 
فضالء أهل زمانه وأتقنهم وأثبتهم وأجَلهم... واس��ع العلم، إماًما يف الفقه واألصول، 
ل من قس��م أخبار اإلماميَّة إىل أقس��امها األربعة املش��هورة:  واألدب والرجال، وهو أوَّ
 ، ّ مة احِليلِّ الصحي��ح، واحلس��ن، واملوثَّق، والضعيف، واقتفى أثره يف ذل��ك تلميذه العالَّ

ر عنه من املجتهدين إىل اليوم«)28(. وسائر من تأخَّ

وقال عنه السيِّد حُمسن األمني يف أعيان الشيعة: »وكان جمتهًدا واسع العلم، إماًما يف 
الفق��ه واألُصوَلني، واألدب والرجال، وم��ن أورع فضالء أهل زمانه، وأتقنهم وأثبتهم 

وأجلِّهم...«)29(.

وغريهم كثرٌي ممَّن شهد له بالعلم والفضل واملكانة السامية.
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ا: اأ�ساتذته ثالثاً

درس الس��يِّد مج��ال الدي��ن أمح��د عىل يد ع��دد من العل��مء األفاضل، واألس��اتذة 
ء، نذكر منهم: األجالَّ

1. الس��ييِّد مجال الدين أمحد بن يوس��ف العرييّض العلوّي ال�ُحس��ينّي ).. كان حيًّا 
حدود 620ه�(:

عامل وفقيه فاضل، أخذ عن الفقيَهني نارص الدين راشد بن إبراهيم البحرايّن )املتوىفَّ 
د بن عيل احلم��دايّن، ودرس عىل يده جمموعة من العلمء منهم  د بن حممَّ 605ه���(، وحممَّ

ّ وغريهم)30(. ق احِليلِّ ، واملحقِّ ّ مة احِليلِّ سديد الدين يوسف بن عيّل والد العالَّ

ّي. 2. الشيخ شهاب الدين بندار بن ملك الدار القميِّ

3. الش��يخ س��ديد الدي��ن أبو عّل احلس��ني بن خ��رشم )كان حيًّا يف القرن الس��ابع 
اهلجرّي(:

 عامل إمامّي، فاضل جليل، روى عنه السيِّد أمحد بن موسى ابن طاووس كتب املفيد، 
والسيَِّدين املرتىض والريّض)31(، ومجلة من كتب العلمء السالفني ومرويَّاهتم)32(.

4. الشيخ حسني بن أمحد السوراوّي )ت 650ه���(:

أح��د كبار علمء اإلماميَّة، وأكابر فقهاء الطائف��ة يف عره، عامل فاضل، اختصَّ يف 
علوم خمتلفة كعلوم القرآن وعلم الرجال، وكان من مشايخ السيَِّدين أمحد بن موسى ابن 

طاووس، وعيّل بن موسى ابن طاووس)33(.

5. السييِّد فخار بن معد املوسوّي )ت630 ه/1232م(:

��ابة، وش��اعر أديب، من  عامل فاضل، وفقيه عظيَم الش��أِن، وحمّدث ثقة، رجايّل نسَّ
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)34( والسيِّد أمحد بن موسى ابن طاووس،  ّ ق احِليلِّ أهل احلائر يف العراق، يروي عنه املحقِّ
ة منها: وله مؤلَّفات عدَّ

• ة عىل الذاهب إىل تكفري َأيب طالب، َأو إيمن أيب طالب.	 احلجَّ

• الروضة يف الفضائل واملعجزات.	

وغريها من املصنَّفات)35(.

د بن أيب غالب أمحد: 6. الفقيه نجيب الدين حممَّ

ف  ل رشح اإلرش��اد وذك��ر أنَّه عرَّ فقي��ه إمام��ّي، وعامل جليل. ذكره الش��هيد يف أوَّ
الطه��ارة يف كتاب املنهج األقصد ب�»الطه��ارة الرشعيَّة إزالة ح��دث أو حكمه...«)36(، 
د بن معد بن عيّل املوسوّي، وروى عنه أبو الفضائل أمحد بن  روى عن صفّي الدين حممَّ

.)37( ّ موسى ابن طاووس احِليلِّ

-565( ّ د بِّلن جعفر أيب البقِّلاء هبة اهلل بن نام احِلِّل�يِّ 7. الشِّليخ نجيِّلب الديِّلن حممَّ
645ه�(:

ش��يخ الفقه��اء يف ع��ره، اش��تهر بالص��دق والفض��ل وجالل��ة الق��در وعل��وِّ 
رين بالقول: »الش��يخ  ًق��ا، ش��اعًرا، أديًبا، ذكره الش��يخ احلرُّ يف تذك��رة املتبحِّ ��ة، حمقِّ اهلمَّ
��ق، فقيه  : عامل، حمقِّ ّ ��د بن نم احِل��يلِّ د ب��ن جعفر بن حممَّ نجي��ب الدي��ن أبو إبراهي��م حممَّ
ّ املتوىفَّ )676ه�( والش��يخ س��ديد الدين،  ق احِليلِّ جلي��ل...«، وه��و أحد مش��ايخ املحقِّ
، والس��يِّد أمحد ابن طاووس، والس��يِّد ريض الدي��ن ابن طاووس،  ّ م��ة احِليلِّ وال��د العالَّ
 أصب��ح رئي��َس الطائفة واملرجع األعىل للش��يعة اإلماميَّة يف عره، وه��و عر ازدهار 

احِللَّة)38(.
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د بن معد املوسوّي )ت 618ه�(: 8. السييِّد صفّي الدين حممَّ

ث يروي عن راش��د بن  أح��د فضالء علمء اإلماميَّة، عامل فاضل صالح، وفقيه حمدِّ
د بن عيّل احلم��دايّن القزوينّي، وعيّل ابن حييى بن عيّل  د بن حممَّ إبراهي��م البحرايّن، وحممَّ

، وغريهم)39(. ّ اخليَّاط احِليلِّ

روى عنه الس��يِّدين ريّض الدين عيّل، ومجال الدين أمحد، ابنا موسى ابن طاووس، 
ر مل نظفر بمصنَّفاته، وقال الصفديُّ بوفاته يف سنة  وسديد الدين يوسف بن عيّل بن املطهَّ

620ه� حني ترجم له.

د بن ييى بن الفرج السوراوّي )كان حًيا حدود620ه�(: 9. الشيخ ييى بن حممَّ

ع��امل فاضل صالح من مش��ايخ اإلماميَّة، يروي عن احلس��ني بن هب��ة اهلل بن رطبة 
الس��وراوّي )املتوىفَّ 579ه�(، وعن ابن شهرآش��وب ال��سوّي )املتوىفَّ 588ه�(، روى 
ق جعفر  عنه مجاعٌة ِمن كبار الفقهاء، منهم الس��يِّد أمحد بن موس��ى ابن طاووس، واملحقِّ
، والسيِّد فخار بن معد ابن فخار املوسوّي، وسديد الدين يوسف  ّ ابن احلسن اهلذيّل احِليلِّ

ر)40(، وغريهم. ابن املطهَّ

ا: تالمذته رابعاً

كان الس��يِّد أبو الفضائل جمتهًدا واس��ع االطِّالع، تتلمذ عىل يدي��ه عدد من العلمء 
 األع��الم الذين أصبح هلم ش��أهنم ومكانتهم يف العلم والفقه وغريه��ا من العلوم، وهو 

بال شكٍّ أثر فكرّي وعلمّي ُيعدُّ من فضائل السيِّد أيب الفضائل، ومن تالمذته:

)كان حيًّا سنة 707ه�(: ّ 1. الشيخ تقّي الدين احلسن بن عّل بن داوود احِلليِّ

الش��يخ الع��امل، والفاض��ل اجلليل احلس��ن بن ع��يّل ب��ن داوود، من كب��ار الفقهاء 
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ثني يف ميدان اإلجازات  ب بس��لطان العلمء وتاج املحدِّ قني واألدباء املاهرين، ُلقِّ واملحقِّ
الروائيَّ��ة وكتب علم الرج��ال، فضاًل عن بروزه يف علوم الفقه، واألصول، والتفس��ري، 
واألدب، والنح��و، والرف، واملعاين، والبدي��ع، والعروض، ويف علم أصول العقائد 

واملنطق)41(.

اش��تهر بتصانيفه الغزي��رة وحتقيقاته الكثرية، وِمنها كتاب الرجال الذي س��لك فيه 
فاته ما يقارب الثالثني  مس��لًكا مل يسلكه فيه أحد من األصحاب، وبلغت تصانيفه ومؤلَّ
ُمصنًَّف��ا يف خمتل��ف العلوم وجوان��ب الفكر واألدب، وقد أش��اد به العل��مء فذكره احلرُّ 
ًرا..«)42(، وقال عنه الش��يخ عبد  ًقا متبحِّ العام��يّل بالقول: »كان فاضاًل جلياًل صاحلًا حُمقِّ
اهلل األصفه��ايّن يف رياض العلمء: »الفقيه اجلليل، رئي��س أهل األدب ورأس أرباب 

الرتب، العامل الفاضل الرجايّل النبيل«)43(.

ويش��ري الش��يخ تقّي الدي��ن ابن داوود إىل أثر أس��تاذه الس��يِّد أمحد بن موس��ى ابن 
ط��اووس الفكرّي علي��ه، فيذكر ذلك يف كتابه الرجال عند ذك��ره بالقول: »... وله غري 
��ق الرجال والرواية  ها، وحقَّ ًدا من أحس��ن التصانيف وأحقِّ ذل��ك متام اثنني وثمنني جملَّ
، وأكث��ر فوائد هذا الكتاب  والتفس��ري حتقيًق��ا ال مزيَد عليه، ربَّاين وعلَّمني وأحس��ن إيلَّ

ونكته من إشاراته وحتقيقاته جزاه اهلل عنِّي أفضل جزاء املحسنني«)44(.

ّ )ت 726ه�/1325م( مة احِلليِّ ر، العالَّ 2. احلسن بن يوسف بن املطهَّ

علٌم من أعالم الطائفة، ومن أش��هر عل��مء مذهب أهل البيت يف القرن الثامن 
اهلجرّي، عظيم الش��أن، رفيع املنزلة، ألق ذكره وس��طع نجمه يف س��مء العلم، وس��مت 
ث، متكلَّم ماهر جلي��ل القدر، ال نظرَي  ��ق فقيه حمدِّ مكانت��ه بني العلمء، فاضل عامل، حمقِّ
له يف الفنون والعل��وم والعقليَّات والنقليَّات، ألَّف يف الفقه واألصول والكالم واملنطق 

والفلسفة والرجال وغريها، وله من اآلثار ما يزيد عن املائة ُمصنَّف)45(.
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ال�سيِّد جمال الدين اأحمد بن مو�سى ابن طاوو�ص )ت 673هـ( حياته واأثره الفكرّي

ّي حلِلِّ
راِث ا ىن بالتُّ

مٌة ُتع حمكَّ
ٌَّة  صلي

ٌة ف جملَّ

3. نجله السييِّد عبد الكريم بن طاووس)ت 693ه�(:

��ابة، زاهد، عابد،  أح��د كب��ار علمء اإلماميَّة عامل، فقيه، مصنِّف، ش��اعر أديب، نسَّ
أتقى أهل زمانه، وأورعهم)46(، ذكره الشيخ ابن داوود يف كتاب الرجال بالقول: »سيِّدنا 
ر،  ��ابة النحوّي العرويّض الزاهد العابد أبو املظفَّ اإلمام املعظَّم، غياث الدين، الفقيه النسَّ
 ّ انتهت رئاس��ة الس��ادات وذوي النواميس إليه، وكان أوحد زمانه، حائرّي املولد، ِحيلِّ
ال  املنش��أ، بغدادّي التحصيل، كاظمّي اخلامتة، ولد يف شعبان سنة 648ه�، وتويفِّ يف شوَّ
اًما، كنت قرينه طفاًل إىل أن  س��نة 693ه�، وكان عمره مخًسا وأربعني سنة وش��هرين وأيَّ
س اهلل روحه، ما رأيُت قبل��ه وال بعده كخلقه ومجيل قاعدت��ه وحلو معارشته  ت��ويفِّ ق��دَّ

ة حافظته مماثاًل..«)47(. ثانًيا، وال لذكائه وقوَّ

ينّي. د بن أمحد القسيِّ 4. شمس الدين حممَّ

وغريهم من العلمء.

ا: وفاته خام�ساً

تويفِّ الس��يِّد أمحد ابن طاووس بمدينة احِللَّة س��نة 673ه�، وُدفن فيها، وقربه هبا 
ك الن��اس بزيارته، ويقصده املوافق واملخال��ف، يف حني يذكر ابن  معروف مش��هور يتربَّ
الفوطّي يف احلوادث اجلامعة أنَّه تويفِّ باحِللَّة وُنِقل وُدفن يف النجف األرشف، إذ يذكر يف 
حوادث س��نة 673ه�: »وفيها تويفِّ الس��يِّد النقيب مجال الدين أمحد بن طاووس باحِللَّة، 

.)48(»ّه أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب وُدفن عند جدِّ

د حرز  إالَّ أنَّ األش��هر أنَّ مدفنه يف مدينة احِللَّة الفيحاء، وقد ذكر مرقده الشيخ حممَّ
ة ب�)حملَّة أيب الفضائل(، إذ ُنسبت احلارة  الدين يف املراقد بالقول: »مرقده يف احِللَّة املزيديَّ
التي فيها قربه إليه، وقربه معروف مشهور عليه قبَّة بيضاء قديمة، وله حرم ُيزار، وعليه 
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الس��رية من علمئنا األقدم��ني إىل املعارصين، يقع قربه يف الش��ارع الغ��ريّب بظاهر مدينة 
احِللَّة، قرب باب كربالء أو باب احلسني، هكذا معروف عند احِللِّيِّني قديًم«)49(.

د العلوّي  د بن أيب الرضا بن حممَّ وقد رثاه الشاعر ِعّز الدين أبو عيّل احلسن بن حممَّ
هلا: ّ بأبيات أوَّ احِليلِّ

ي���ِن ف��ارت��َل امل��ج��ُد َرح��ل��َت مج���اَل ال���ديِّ
هُد)50( والزُّ واحللُم  والعلُم  النَّدى  وغاَض 
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ال�سيِّد جمال الدين اأحمد بن مو�سى ابن طاوو�ص )ت 673هـ( حياته واأثره الفكرّي

ّي حلِلِّ
راِث ا ىن بالتُّ

مٌة ُتع حمكَّ
ٌَّة  صلي

ٌة ف جملَّ

املبحث الثاين

اأثر ال�سيِّد جمال الدين اأحمد بن طاوو�ص الفكرّي

: موؤلَّفاته)51( لاً اأوَّ

ت��رك الس��يِّد أمحد بن ط��اووس الكثري م��ن املصنَّف��ات واملؤلَّفات القيم��ة، زادت 
ًدا يف العلوم املختلفة، ومع األس��ف ُفِقد اجل��زء األكرب منها، ومن   عىل ع��ن الثمنون جملَّ

فاته: مؤلَّ

ص باألدعية ومطلق األعمل.. 1 االختيار يف أدعية الليل والنهار: ختصَّ

اآلداب احلكميَّة: ذكره السيِّد أمحد بن طاووس يف كتابه زهرة الرياض بالقول: . 2
ا  يته كتاب اآلداب احلكميَّة، قلت: الغيبة إمَّ »نقلته من كتايب الذي أنشأته وسمَّ

.)52(» أن تكون مع قطع بالعيب، أو مع القطع بعدمه، أو مع الشكِّ

األزهار يف شح الميَّة املهيار: وهو رشح عىل الميَّة مهيار بن مرزويه الديلمّي . 3
يف أه��ل البيت، وهو من الش��عراء البارزي��ن يف النصف األخري من القرن 
ل من القرن اخلام��س اهلجرّي، وتلميذ الرشيف الريّض  الراب��ع والنصف األوَّ

واملتوىفَّ سنة 428ه�، اشتهر بالشعر والكتابة واألدب والفلسفة)53(.

ى فيه الس��يِّد مجال الدي��ن إىل إثبات إيمن أيب طالب . 4 إيَن أيب طالب: تصدَّ
رضوان اهلل عليه وردِّ الشبهات حول إيمنه.
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برشى املحقيِّقني )املخبتني( يف الفقه: ستَّة جملَّدات.. 5

سالة الُعثَنيَّة: سنذكره الحًقا.. 6 بناء املقالة الفاطميَّة يف نقض الريِّ

ر: يف أصول الدين.. 7 ر عل نقض امُلشجَّ الثاقب امُلسخَّ

حلُّ اإلش��كال يف معرفة الرجال: تراجم يف رجال احلديث فرغ منه السيِّد أمحد . 8
ابن طاووس يف الثالث والعرشين من ربيع اآلخر س��نة 644 يف داره املجاورة 
ام بن أيب فراس، مجع فيه األصول الرجاليَّة ورتَّب الرواة  ه الش��يخ ورَّ لدار جدِّ
ه يف األصول  ع��ىل حروف املعجم، وعند ذكر الراوي يذك��ر كلَّ ما ُذكر يف حقِّ
ره ولده الشيخ  اخلمس��ة، وذكره الش��هيد الثاين يف إجازته لوالد البهائّي، وحرَّ
ه )التحرير  حس��ن ابن الش��هيد الثاين زين الدين بن عيّل اجلبعّي العاميّل وس��مَّ

الطاوويّس()54(.

ديوان شعره:. 9

ذكر الش��هيد الثاين يف إجازته للشيخ حس��ني بن عبد الصمد: أنَّ السيِّد غياث 
الدي��ن عب��د الكريم بن أمحد ابن ط��اووس قال يف إجازته للش��يخ كمل الدين 
ي  عيّل بن احلسني بن محَّاد، ما هذا لفظه: »ولريِو عني ما أجازه يل والدي وعمِّ
اهت��م ومصنَّفاهتم  ريّض الدي��ن عيّل بن موس��ى اب��ن طاووس، م��ن مرويَّ
وخطبه��م ونثرمها، وكلُّ ما يص��حُّ روايتهم يل، فإنَّ مصنَّفاهت��م كثرية، وديوان 

ِشعر والدي«)55(.

هه إىل مشهد  ست نفسه الزكيَّة عند توجُّ وِمن شعر السيِّد أمحد ابن طاووس ُقدَّ
أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه:
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ال�سيِّد جمال الدين اأحمد بن مو�سى ابن طاوو�ص )ت 673هـ( حياته واأثره الفكرّي

ّي حلِلِّ
راِث ا ىن بالتُّ

مٌة ُتع حمكَّ
ٌَّة  صلي

ٌة ف جملَّ

أت��ي��ن��ا ت��ب��اري ال��ري��ح م��نَّ��ا ع��زائ��ٌم
آمله ال��غ��وث  يستثمُر  م��ل��ك  إل 

سحابة أظ����لَّ  م���ا  امل��ح��يَّ��ا  ك��ري��م 
هاطله اخلصب  يعقب  حتَّى  فأقشع 

روح��ه امل��وت  ع��ل  أشفت  آم��ل  إذا 
شَئله فأتت  ال���روح  عليه  أع���ادت 

سنخُه األم��اج��د  الصيد  ال��غ��رر  م��ن 
أواف��ل��ه م��ا اجل��و غ��اب��ت  إذا  ن��ج��وم 

دوا إذا استنجدوا للحادث الضخم سدَّ
مقاتله ت��ص��اب  ح��تَّ��ى  س��ه��ام��ه��م 

نا هيزُّ ال��ف��ري��ق  ذاك  م��ن  نحن  وه��ا 
رج������اء ت����ز األري�������ي وس��ائ��ل��ه

الورى فتى  األري��ّي  الكمّي  وأن��ت 
هامله اجل��دب  ينعش  سحابا  ف��رو 

شمسه احل���وادث  جيلو  ف��َم��ن  وإالَّ 
نوازله)56( خطٍب  كليِّ  من  به  وتكفى 

الروح: يف النقض عىل ابن أيب احلديد املعتزيّل.. 10

قها . 11 زه��رة الرياض ونزه��ة املرتاض: رس��الة يف املواعظ واألخ��الق، وقد حقَّ
��ة تراثنا، وهي مرتَّبة عىل س��بعة فصول: الفصل  أس��د مولوي ونرشت يف جملَّ
ل: يف املعرف��ة واملحبَّ��ة واإلخ��الص، الفصل الث��اين: يف حمبَّ��ة اهلل تعاىل،  األوَّ
الفص��ل الثالث: يف املناج��اة، الفصل الراب��ع: يف املواع��ظ، الفصل اخلامس: 



183

�ص اجلبورّي ا�ص ح�سن عبيِّ د. عبَّ

شر
س ع

ساد
د ال

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ن 0
يرا

حز
هـ/

14
41

دة 
قع

ي ال
ذ

 يف أح��وال اإلخ��وان، الفصل الس��ادس: يف الصرب، الفصل الس��ابع: يف فنون 
شتَّى)57(.

السهم السيع: يف حتليل املبايعة مع القرض، جملَّد.. 12

شواهد القرآن: جملَّدان. 13

عمل ليلة اجلمعة ويومها: جملَّد واحد خاص باألدعية والزيارات.. 14

عمل اليوم والليلة: يف أعمهلا وأدعيتها.. 15

��م في��ه . 16 ��د يف فضائ��ل املعصوم��ني يتكلَّ ع��ني الع��بة يف غب��ن الع��رتة: جملَّ
طريق��ة  بط��الن  يف  وال��واردة   البي��ت أه��ل  يف  ال��واردة  اآلي��ات   ع��ىل 

غريهم)58(.

ة: يف أصول الفقه.. 17 الفوائد العدَّ

كتاب الكّر: جملَّد.. 18

ما اختاره من كتاب االستيعاب.. 19

املسائل الكالميَّة: يف أصول الدين.. 20

مالذ علَء اإلماميَّة يف الفقه: وهو أربعة جملَّدات.. 21

ة: يذكر عن هذا الكتاب ولده السيِّد عبد الكريم بن أمحد . 22 نور األقاحي النجديَّ
اب��ن طاووس رواية فيقول: »رأيت حكاية يليق ذكرها، وذكرها والدي يف 
ة( فقال: هش��ام بن الس��ائب الكلبّي عن أبيه قال:  كتابه )نور األقاحي النجديَّ

أدركت بني أود وهم يعلِّمون أبناءهم وحرمهم...«)59(.
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ٌَّة  صلي

ٌة ف جملَّ

د اأحمد بن مو�سى ابن طاوو�ص كتاب )بناء  ا: اأمنوذج من موؤلَّفات ال�سيِّ ثانيًّ
�سالة الُعثمانيَّة( املقالة الفاطميَّة يف نق�ص الرِّ

سالة الُعثمنيَّة. عنوان الكتاب: بناء املقالة الفاطميَّة يف نقض الرِّ

ين أبو الفضائل أمحد بن موسى بن طاووس )ت 673ه�(. املؤليِّف: السيِّد مجال الدِّ

تقيق: السيِّد عيّل العدنايّن الغريفّي.

اث، ط2، بريوت، 2013. سة آل البيت إلحياء الرُّ الناش: مؤسَّ

س��الة الُعثمنيَّة من مؤلَّفات الس��يِّد أمحد  ُيعدُّ كتاب بناء املقالة الفاطميَّة يف نقض الرِّ
فه أبو عثمن  ا عىل كتاب الرس��الة العثمنيَّة الذي ألَّ اب��ن طاووس املتميِّزة، والذي جاء ردًّ
عمرو بن بحر اجلاحظ )ت 255ه�(، وحاول فيه حجب احلقيقة اإلهليَّة بأحقيَّة مذهب 
أه��ل البيت، وص��دق عقيدة أتباعهم هبم كم أمرهم بذلك اهلل ورس��وله األكرم 

.د حممَّ

ق أعطى فيها ملحة موجزة عن أرسة آل طاووس،  مة للمحقِّ يتألَّف الكتاب من مقدِّ
خني واألعالم  قني واملؤرِّ األرسة الت��ي ينتمي إليها املؤلِّف من خالل جمموعة م��ن املحقِّ
متهم الس��يِّد ريّض الدين ابن  يَّة اجلليلة، ويف مقدِّ الذي��ن تناولوا تاريخ ه��ذه األرسة احِللِّ
مة  ط��اووس يف كتابه )اإلقبال(، واب��ن عنبة يف كتابه )عمدة الطال��ب(، فضاًل عن العالَّ
املجليّس، والس��يِّد احلرُّ العاميّل يف كتابه )أمل اآلمل(، والس��يِّد حمس��ن األمني، وغريهم 
كث��ري ممَّن أفاضت كتبه��م ومؤلَّفاهتم يف ِذكر ه��ذه األرسة الكريم��ة وأعالمها، كم ذكر 
فاته يف خمتلف الفنون  ق عدًدا من مش��ايخ السيِّد أمحد ابن طاووس وتالمذته ومؤلَّ املحقِّ

واآلداب.
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مة نبذة عن حياة الس��يِّد مج��ال الدين أيب الفضائ��ل وإجازاته  ��ق يف املقدَّ ذك��ر املحقِّ
ق إىل رشح هذا املؤلَّف؛ إذ ذكر  لل��درس الفقهّي، ومن ثمَّ وفاته، وبعد ذلك انتقل املحقِّ
مة  أنَّه اعتمد يف حتقيقه عىل ثالث نس��خ، ويسد يف تفصيل تلك النسخ، ويستمر يف املقدِّ

عىل امتداد )45( صحيفة.

ويذك��ر اجلاحظ »إنَّ كتابه موضوع للردِّ عىل الش��يعة )الروافض عىل حدِّ تعبريه(، 
وإبطال معتقدهم، وتفنيد آرائهم، وحماولة يائس��ة منه إلبعادهم وتشكيكهم يف مذهبهم 
احلّق، ُمس��تخدًما ش��تَّى األس��اليب والطرق امللتوية يف حتريف احلقائق وتغيري الوقائع، 
بالتالع��ب يف األلفاظ، وحتريف الروايات وتأويله��ا، واالعتمد عىل روايات هزيلة من 

مصادر معروفة بنصبها العداء ألهل البيت ولشيعتهم«)60(.

ويب��دو أنَّ حق��د اجلاحظ وبغضه لش��يعة أه��ل البيت قد أعم��ى بصريته وزاد 
جرأت��ه؛ لتظهر حقيقته الكامنة يف داخله من نصب��ه العداء ألهل البيت، فلم يكتِف 
أ وعمل جاهًدا عىل نقض فضائل  بتلفيقه للشبهات والظنون عىل شيعة آل البيت، بل جترَّ
أم��ري املؤمن��ني عيّل بن أيب طال��ب واالفراء عىل عه��ده، وإنكاره لرواي��ات وقضايا 
ة، كمبيت��ه يف فراش النب��ّي، وقتله للوليد بن  ة واخلاصَّ مس��لَّمة اعرف هب��ا العامَّ
عتبة، إذ يقول: »وكذا قتيل عيّل الوليد بن عتبة يوم بدر وما علمنا الوليد حرض حرًبا قطُّ 

قبلها وال بعدها وال ذكر فيها بطائل«، وعمرو بن عبد وّد العامرّي، وغريها)61(.

عمل الس��يِّد أمحد ابن طاووس يف كتابه عىل نقض حماوالت اجلاحظ، وتفنيد مجيع 
افراءاته من خالل مناقش��ة آرائه وروايات��ه، وحججه الواهية، وإظهار بطالهنا، وكذب 
عيه��ا، ُمعتمًدا يف ذلك عىل كتاب اهلل، وأحادي��ث النبّي، ومرويَّات الصحابة  مدِّ

األوائل.
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اعتم��د الس��يِّد ابن طاووس املنه��ج التارخيّي التحلي��يّل، بأن حاول أن يس��تعيد يف 
الذهن وبطريقة عقليَّة رِصفة ما جرت عليه أحداث التاريخ يف جمرى الزمن، واعتمد يف 
ة، أاَل وهي القرآن الكريم، إذ اس��تدلَّ السيِّد  ة عرفتها البرشيَّ ذلك عىل أهمِّ وثيقة س��مويَّ
ست نفسه( يف تبيان منزلة أمري املؤمنني ومكانته بالعديد من اآليات  أيب الفضائل )ُقدِّ
حت بتلك املنزلة أو التي أشارت هلا، وِمنها سورة اإلنسان  القرآنيَّة، سواء تلك التي رصَّ
ا نزلت يف حقِّ أمري املؤمن��ني، فضاًل عن آية التطهري، وآية املباهلة،  الت��ي قاَل فيها إهنَّ

ة، وغريها من اآليات القرآنيَّة املباركة. وآية املودَّ

ا اس��تناده عىل أق��وال النبي األك��رم وأحاديثه فقد أورد الس��يِّد أبو الفضائل  أمَّ
ا رشيًفا، والتي كش��فت عن مش��يئة اهلل  س��ت نفس��ه( ما يقارب )234( حديًثا نبويًّ )قدِّ
تبارك وتعاىل بمنح أم��ري املؤمنني تلك املنزلة الرفيعة، ُمعتمًدا يف رسدها عىل العديد 

ة، فضاًل عن الكتب الشيعيَّة التي تناولت تلك األحاديث. من كتب العامَّ

ب��دأ الس��يِّد أيب الفضائل باالعراض عىل األس��لوب الذي اتَّبع��ه اجلاحظ يف كتابه 
ك بإيمنه وتق��واه، ُمنكًرا عليه عدم بدء كتابه باحلم��د والثناء هلل، وال بالصالة  وش��كَّ
ى  د فيقول: »وبعُد فإنَّ أبا عثمن اجلاحظ صنَّف كتابه املسمَّ د وآل حممَّ والتسليم عىل حممَّ
ة، وال معرف له بالربانيَّة، وال شاهد لنبيِّه  بالرسالة العثمنيَّة، ابتدأه غري حامد إلله الربيَّ
بالرس��الة اجلليَّ��ة، وال ألهله وأصحابه باملرتبة العليَّة، ش��ارًدا يف بيداء هواه، س��امًدا يف 
فه بالعثمنيَّ��ة، وبنائه عىل الباطل وحماولته  ظلمء عمه، كم عاب عىل اجلاحظ تس��مية مؤلَّ

زرع الفتنة بني العثمنيَّة واإلماميَّة«)62(.

بدأ الس��يِّد ابن طاووس أوىل ردوده عىل مزاعم اجلاحظ حول مس��ألة األقدميَّة يف 
ا بصغر سنِّ أمري املؤمنني عند  اإلسالم، وأفضليَّة أيب بكر عىل أمري املؤمنني؛ حُمتجًّ
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ة  إس��المه، وقد فنَّد الس��يِّد ابن طاووس ادِّعاء اجلاحظ بمجموعة من األحاديث املرويَّ
حاح  ��ة، ويف كتب الصِّ ة والعامَّ ثني م��ن اخلاصَّ ع��ىل لس��ان جمموعة من الش��يوخ وامُلحدِّ
أمثال يوس��ف ابن عب��د اهلل بن عبد الربِّ النمرّي، واحلس��ن احلل��وايّن، وأمحد بن حنبل، 
ل أصحايب  : إنَّه أوَّ وأبو عمرو املغريّب الشاطبّي الذي قال: »إنَّ النبّي قال عن عيلٍّ

إسالًما..«)63(، وغريهم كثري.

وباألس��لوب نفسه يستمر الس��يِّد ابن طاووس يف تفنيد تدليس اجلاحظ وادِّعاءاته 
املختلفة التي حاول فيها التقليل من مكانة أمري املؤمنني وأصحابه، بل وجرأته حتَّى 
يف التش��كيك بإي��من أمري املؤمنني، وهو ما يدلُّ عىل كف��ر اجلاحظ، إذ يذكر اجلاحظ 
أنَّ إيمن أمري املؤمنني إنَّم جاء خوًفا من العار، فذكر السيِّد ابن طاووس أنَّ اجلاحظ 
ى حدود اخلوارج املارقني، رشُّ اخللق واخلليقة، بم ثبت عن الرواية عن رس��ول  قد تعدَّ
 ،ه يف إي��من أمري املؤمنني ا ُيثبت فيه كفر اجلاحظ لش��كِّ اهلل، ث��مَّ ي��ورد حديًثا نبويًّ
واحلديث من مرويَّات أهل الس��نَّة، إذ روى أبو بكر أمحد بن عبد العزيز اجلوهرّي: قال 
ثنا داوود بن س��ليمن  ثنا عباد بن يعقوب قال حدَّ د بن عبي��د الزيَّات قال حدَّ ثن��ا حممَّ حدَّ
د القريّش، عن أيب عيّل اخلراس��ايّن، عن ابن عبَّاس قال: قال  ثن��ا عبد اهلل بن حممَّ ق��ال حدَّ
��اكُّ يف علٍّ ِمن قبه ويف عنقه طوق من نار فيه ثالثَئة ش��عبة  رس��ول اهلل: »ُيرش الشَّ
عل كليِّ ش��عبة ش��يطان يكلح يف وجهه حتَّى يوقفه موقف القيامة«)64(، وممَّا ال شكَّ فيه 
ه يف أسباب إيمن أمري املؤمنني  أظهر بوضوح حقده الدفني  أنَّ ادِّعاء اجلاحظ وش��كِّ

.وكفره الباطن كم ُيظهره حديث الرسول

ويذك��ر الس��يِّد ابن ط��اووس حم��اوالت اجلاح��ظ العمي��اء يف التقليل م��ن مكانة 
أم��ري املؤمن��ني، وِمنها حماولة التقليل من مقدرته املش��هود هل��ا يف القضاء واألحكام 
��ة بني الناس، فيذكر روايات وأمثلة باطلة ال س��نَد معترب هلا، ردَّ عليها الس��يِّد ابن  العامَّ
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طاووس وبنيَّ بطالهنا، وبنيَّ كون احلقِّ مع اإلمام عيّل، وهو أقىض الناس باعراف كبار 
الصحابة، ثمَّ ذكر عدًدا ِمن األحاديث التي ُتبنيِّ ذلك، وِمنها ما رواه البخاريُّ عنه، قال 
الراوي: س��معت رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه ]وآله[ وسلَّم يقول: )اللهمَّ أِدر احلقَّ مع عّل 
د بن أيب بكر  حيُث دار(، وحديث آخر عن عيّل بن موس��ى بن مردويه بإس��ناده إىل حممَّ
ثتني عائش��ة أنَّ رس��ول اهلل صىلَّ اهلل عليه ]وآله[ وس��لَّم قال: )احلقُّ مع عّل لن  قال:حدَّ

يفرتقا حتَّى يِردا َعَلَّ احلوض()65(.

ويف الصفح��ات األخرية ِمن الكتاب يورد الس��يِّد ابن ط��اووس عدًدا ِمن روايات 
��ات كذب بعض هذه  اجلاح��ظ الباطلة، وحججه الواهي��ة، ويثبت باألحاديث واملرويَّ
الروايات، وعدم وجوده��ا أصاًل، فضاًل عن حتريفه وتأويله لروايات أخرى، وحماولته 
حتري��ف مقاصدها ع��ن أصلها الواضح للعيان، وتأكيد الس��يِّد ابن ط��اووس وإظهاره 
س��ت  ة، وهو )قدَّ حلق��د اجلاح��ظ، وطبيعة فك��ره ومذهب��ه، واتِّباعه للحرك��ة اجلاروديَّ
نفس��ه الزكيَّة( أوضح وبنيَّ بش��كٍل جيلٍّ وبردوٍد ال خُتفى عن َم��ن يطلب احلقَّ واحلقيقة 
ببطالن ما ادَّعاه اجلاحظ يف كتابه ذاك )الرس��الة العثمنيَّة(، وأثبت أحقيَّة وس��مو منزلة 
أمري املؤمنني، ومذه��ب أهل البيت، وكون احلقِّ معهم بداللة آيات القران الكريم، 
 ،حت بتل��ك املنزلة واألفضليَّ��ة، وأحاديث النبي ح��ت، أو لوَّ س��واء تلك التي رصَّ
فق��د أورد الس��يِّد أيب الفضائ��ل م��ا يق��ارب )234( حديًث��ا نبوًيا رشيًف��ا معتمًدا يف 
ة، فض��اًل عن مصادر وروايات أتب��اع مذهب أهل   روايته��ا عىل عدد م��ن مصادر العامَّ

.البيت

ومل يرك الس��يِّد أيب الفضائل الشعر واألدب، بل طرق بابه يف تبيان أفضليَّة أمري 
عت بني  املؤمنني، وتناول ذلك عن طريق جمموعة من القصائد واألش��عار، التي توزَّ

طيَّات كتابه، وِمنها قوله:
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ح��ي��اط��ه يف  أن����ص����اره  ف���ت���ى  ن���رصن���ا 
م��ن ال��زي��غ ق���ول امل��رس��ل احل���قيِّ شاهد

���د اإلس������الم س��م��ط ف��خ��اره ف��ت��ى ق���لَّ
ول������واله أض���ح���ى رك���ن���ه وه����و م��ائ��د

م��ع��اج��ه ع���ل���ي���ه  إالَّ  م���ه���ت���ٍد  ف�����ال 
ح���ام���د)66( ل�����م��س��ع��اه  إالَّ  راش����د  وال 

وكان نس��خ الكتاب سنة سّتمئة ومخس وستِّني للهجرة كم يذكر ابن داوود يف آخر 
الكتاب)67(.
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اخلامتة

كان ألرسة ال ط��اووس أثٌر علميٌّ كبرٌي ومتميٌِّز يف ش��تَّى فنون العلم واملعرفة . 1
خالل القرَنني السادس والس��ابع اهلجريَّني، وخرج ِمنها مجلة من كبار العلمء 
ري��ن الذين كان هل��م دور يف احلفاظ عىل مدينة احِللَّة م��ن الغزو املغويّل  واملفكِّ

ة يف البالد. واملحافظة عىل مكانتها العلميَّة والفكريَّ

أس��هم الس��يِّد أمح��د بن ط��اووس إس��هاًما كب��رًيا يف ن��رش فكر وعل��وم أهل . 2
 البي��ت يف الق��رن الس��ابع اهلج��رّي، وكان م��ن كب��ار فقه��اء اإلماميَّ��ة 

وجمتهدهيم.

��ف م��ا بني فق��ه وأصول . 3 ��ة الت��ي صنَّ��ف فيه��ا املؤلِّ ع��ت الفن��ون الفكريَّ تنوَّ
املعرف��ة  صن��وف  خمتل��ف  م��ن  وغريه��ا  وش��عر  وأدب  وكالم   ورج��ال 

العلميَّة.

ممَّا ُيؤس��ف له ضياع اجلزء األكرب ِمن مصنَّفات السيِّد أمحد ابن طاووس، وقد . 4
ست نفسه الزكية، السيم الشيخ  ُذكرت أسمؤها من قبل تالميذ السيِّد أمحد قدِّ

. ّ احلسن ابن داوود احِليلِّ

حصل الس��يِّد أمحد ابن طاووس عىل مكانة علميَّة ش��هد هلا معارصوه، وأشاد . 5
بعلمه وأثره الفكرّي الس��ابقون من طلب��ة العلم والالحقون منهم وأثنوا عليه 

عة. فاته وتصانيفه املتنوِّ وعىل مؤلَّ
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سالة الُعثمنيَّة، واحًدا من مصنَّفات . 6 مثَّل كتاب بناء املقالة الفاطميَّة يف نقض الرِّ
ه عىل  الس��يِّد أمح��د ابن طاووس املتميِّ��زة يف علم الكالم، وأجاد وأب��دع يف ردِّ
ه��ات اجلاحظ ونواياه  أباطيل اجلاحظ وش��بهاته وتفنيده��ا وبيان حقيقة توجُّ

املبطَّنة.
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هوام�ص البحث

س��ة اإلمام الصادق، موس��وعة طبقات الفقهاء، حتقيق وإرشاف جعفر  )1( اللجنة العلميَّة يف مؤسَّ
سة، 1419، ج7، ص39. السبحايّن، مطبعة اعتمد، قم املقدَّ

ج1،  ب��ريوت،1980م،  للمالي��ني،  العل��م  دار  ط5،  األع��الم،  ال��زركيّل،  الدي��ن  خ��ري   )2( 
ص261.

)3( آقا بزرگ الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ط 3، دار األضواء، بريوت، 1403-1983م، 
ج1، ص363.

)4( عيّل ابن طاووس، إقبال األعمل، حتقيق: جواد القيُّومّي األصفهايّن، مكتب اإلعالم اإلس��المّي، 
د.مك، 1416، ج3، ص240.

س��ة اهل��ادي، د.م��ك، 1418ه�، ج2،  ة، مؤسَّ ��د ع��يّل األنصارّي، املوس��وعة الفقهيَّة امليسَّ )5 ( حممَّ
 سة آل البيت ص465، ريّض الدين عيّل بن موس��ى بن طاووس، الدروع الواقية، حتقيق مؤسَّ
مة التحقيق، ص17-19، حسن  س��ة، حمرم 1414ه�، مقدِّ إلحياء الراث، مطبعة ياران، قم املقدَّ
عيس��ى احلكيم، أرسة آل طاووس ومس��امهاهتا يف احلركة العلميَّة يف احِللَّة، جملَّة الكليَّة اإلسالميَّة 

ل، 2006، ص255-245. ل، العدد األوَّ اجلامعة، املجلَّد األوَّ
س��ة، د.ت،  )6( أمح��د ب��ن موس��ى ابن طاووس، ع��ني العربة يف غب��ن العرة، دار الش��هاب، قم املقدَّ

مة(، ص6. )املقدِّ
ائّي، نقابة األرشاف يف املرشق اإلس��المّي حتَّى هناية فرة حكم  )7( قاس��م حس��ن آل شامان الس��امرَّ

ة، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 2013، ص71-70. األرسة اجلالئريَّ
د بحر العلوم، مطبعة  ة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب، حتقيق الس��يِّد حممَّ )8( فخ��ار ب��ن معد، احلجَّ

سة، 1410ه�، ص12. أمري، قم املقدَّ
)9( عيّل النمزّي الشاهرودّي، مس��تدركات علم رجال احلديث، مطبعة حيدرّي، طهران، 1415ه�، 

ج8، ص8.
��د الباقر البهبودّي، ط2،  م��ة املجليّس، بحار األنوار، حتقيق الس��يِّد إبراهيم امليانجي، حممَّ )10( العالَّ

سة الوفاء، بريوت، 1403-1983م، ج104، ص39. مؤسَّ
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)11( ينظ��ر: مج��ال الدين أمحد بن عيّل احلس��ينّي املعروف بابن عنبة، عمدة الطالب يف أنس��اب آل أيب 
طالب، حتقيق: د. نزار رضا، مكتبة احلياة، بريوت، د.ت، ص219.

د باقر املوس��وّي اخلوانس��ارّي، روضات اجلنَّات يف أحوال العلمء والسادات، عنيت بالنرش  )12( حممَّ
مطبعة إس��معيل، طهران 1390ه���، ج4، ص325-339، عيّل الربوج��ردّي، طرائف املقال يف 
سة، 1410، ج1، ص102،  معرفة طبقات الرجال، حتقيق مهدي الرجائّي، مطبعة هبمن، قم املقدَّ

هادي كمل الدين، فقهاء الفيحاء، مطبعة املعارف، بغداد، 1962، ج1، ص128-141.
مة املجليّس، بحار األنوار، ج104، ص45. )13( العالَّ

س��ة،  )14( احلرُّ العاميّل، أمل اآلمل، حتقيق الس��يِّد أمحد احلس��ينّي، دار الكتاب اإلس��المي، قم املقدَّ
1362ش، ج2، ص205.

مة  )15( عيّل ابن طاووس، املجتنى من دعاء املجتبى، حتقيق صفاء الدين البرّي، د.مك، د.ت، مقدِّ
التحقيق، ص34.

)16 ( ابن عنبة، عمدة الطالب، ص190.
)17( عيل الربوجردّي، طرائف املقال، ج1، ص105.

)18 ( ك��مل الدي��ن أبو الفضل عبد الرزاق ب��ن أمحد املعروف بابن الفوط��ّي، جممع اآلداب يف معجم 
سة الطباعة والنرش، طهران، 1415ه�، ج1، ص152. د الكاظم، مؤسَّ األلقاب، حتقيق حممَّ

)19( ابن عنبة، عمدة الطالب، ص190.
)20( يوس��ف بن أمحد البحرايّن، لؤلؤة البحرين يف االجازات وتراجم رجال احلديث، حتقيق الس��يِّد 

د صادق بحر العلوم، مكتبة فخراوي، البحرين، 2008، ص252-250. حممَّ
)21( احلرُّ العاميّل، أمل اآلمل، ج2، ص158.

د،  )22( عبد الكريم بن طاووس، فرحة الغرّي، حتقيق الس��يِّد حتسني آل شبيب املوسوّي، مطبعة حممَّ
مة التحقيق، ص25-24. د.مك، 1419-1998م، مقدِّ

د صادق آل بحر العلوم، املطبعة  ، رجال ابن داوود، حتقيق وتقديم الس��يِّد حممَّ ّ )23( اب��ن داوود احِليلِّ
ة، النجف األرشف، 1392-1972م، ص46-45. احليدريَّ

)24( املجليّس، بحار األنوار، ج104، ص63.
)25( احلرُّ العاميّل، أمل اآلمل، ج2، ص29.

مة املجليّس، بحار األنوار، ج107، ص196. )26( العالَّ
س��ة  ث الن��ورّي، حس��ني الن��ورّي الط��ربيّس، خامت��ة مس��تدرك الوس��ائل، حتقي��ق مؤسَّ  )27( املح��دِّ

سة، 1416ه�.ق، ج2، ص437-433. آل البيت إلحياء الراث، قم املقدَّ
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)28( اخلوانسارّي، روضات اجلنَّات، ج1، ص67-66.
)29( حُمس��ن األمني، أعيان الشيعة، حتقيق وختريج حسن األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 

د.ت، ج3، ص130.
سة اإلمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، ج7، ص41. )30( اللجنة العلميَّة يف مؤسَّ

)31( املصدر نفسه، ص332.
)32( احلرُّ العاميّل، أمل اآلمل، ج2، ص92.

س��ة،  س��ة آل البيت إلحياء الراث، قم املقدَّ )33( ع��يّل ابن طاووس، فالح الس��ائل، حتقيق مؤسَّ
د.ت، ص14.

)34( عيّل الربوجردّي، طرائف املقال، ج1، ص109.
)35( الزركيّل، األعالم،1980، ص137، احلرُّ العاميّل، أمل األمل، ج2، ص214.

ل، غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد، حتقيق مركز األبحاث والدراسات اإلسالميَّة،  )36( الشهيد األوَّ
سة،1414ه�، ج1، ص18. مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمّي، قم املقدَّ

سة اإلمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، ج7، ص345. )37( اللجنة العلميَّة يف مؤسَّ
)38( احلّر العاميّل، أمل اآلمل، ج2، ص253،310.

)39( احلرُّ العاميّل، أمل اآلمل، ج2، ص307.
)40( الس��يِّد اخلوئّي، معجم رجال احلديث، ط5، د.مط، د.مك، 1413-1992م، ج21، ص95، 

ث النورّي، خامتة املستدرك، ج2، ص465، احلرُّ العاميّل، أمل اآلمل، ج2، ص349. املحدِّ
سة، 1412، ج2،  سة النرش اإلس��المّي، قم املقدَّ )41( عيل الطباطبائّي، رياض املس��ائل، حتقيق مؤسَّ

ص82-81.
)42( احلرُّ العاميّل، أمل اآلمل، ج2، ص71.

)43( املريزا عبداهلل األفندّي، رياض العلمء وحياض الفضالء، حتقيق السيِّد أمحد احلسينّي، منشورات 
سة، 1401ه�، ج1، ص254. مكتبة السيِّد املرعيّش النجفّي، قم املقدَّ

)44 ( ابن داوود، الرجال، ص46.
سة، 1417ه�،  س��ة آل البيت، قم املقدَّ )45( عبد العزيز الطباطبائّي، معجم أعالم الش��يعة، مؤسَّ
ص118، 134، احلرُّ العام��يّل، أمل اآلمل، ج2، ص81، عيّل الربوجردّي، طرائف املقال، ج2، 

ص432-434، يوسف بن أمحد البحرايّن، لؤلؤة البحرين، ص210.
سة اإلمام الصادق، موسوعة طبقات الفقهاء، ج2، ص315. )46( اللجنة العلميَّة يف مؤسَّ

)47( ابن داوود، الرجال، ص13.



195

�ص اجلبورّي ا�ص ح�سن عبيِّ د. عبَّ

شر
س ع

ساد
د ال

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ن 0
يرا

حز
هـ/

14
41

دة 
قع

ي ال
ذ

)48( اب��ن الفوطّي، احل��وادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة الس��ابعة، حتقيق مهدي النجم، دار 
الكتب العلميَّة، بريوت، 2003، ص270.

د حس��ني الشيخ عيّل حرز الدين، انتشارات سعيد  د حرز الدين، مراقد املعارف، حتقيق حممَّ )49( حممَّ
د باقر املوسوّي اخلوانسارّي، روضات اجلنَّات، ج1،  ابن جبري، د.م، 1371ه�، ج1، ص11، حممَّ

ص66.
)50( حمم��ود األركايّن البهبهايّن احلائرّي، أنيس النفوس يف تراجم رجال آل طاووس، دار اهلدى، قم 

سة، 1382، ص475. املقدَّ
)51 ( حس��ن ب��ن زي��ن الدين العام��يّل، التحرير الط��اوويّس، حتقيق فاض��ل اجلواهرّي، مطبعة س��يِّد 
س��ة، 1411، ص671، حمس��ن األم��ني، أعيان الش��يعة، ج3، ص190،  الش��هداء، ق��م املقدَّ
ال��زركيّل، األعالم، ج 1، ص 261، الس��يِّد اخلوئّي، معجم رج��ال احلديث، ج3، ص138، عيّل 

الربوجردّي، طرائف املقال، ج2، ص614، احلرُّ العاميّل، أمل اآلمل، ج2، ص30.
م احلرام 1410، مطبعة مهر،  ل، الس��نة اخلامسة، حمرَّ س��ة آل البيت، جملَّة تراثنا، العدد األوَّ )52( مؤسَّ

سة، ج18، ص211. قم املقدَّ
، أدب الطفِّ أو شعراء احلسني، دار املرتىض، د.مك، 1409ه�.ق، ج2، ص236-  )53( جواد شربَّ

240، آقا بزرگ الطهرايّن، الذريعة، ج1، ص532.
)54( ع��يّل عب��د الرضا عوض، مكتب��ة آل طاووس، دار الف��رات، احِللَّة، 2015، ص106، حمس��ن 
األم��ني، أعيان الش��يعة، ج3، ص190، يوس��ف بن أمح��د البحرايّن، لؤل��ؤة البحرين، ص234، 

سة آل البيت، جملَّة تراثنا، العدد الرابع، السنة الثالثة، شوال 1408، ج13، ص247. مؤسَّ
م  ل، الس��نة اخلامس��ة، حمرَّ )55( أس��د مولوي، زهرة الري��اض البن طاووس، جملَّة تراثنا، العدد األوَّ

سة،ج18، ص142. احلرام 1410، مطبعة مهر، قم املقدَّ
م��ة، ص10، حمس��ن األم��ني، أعي��ان الش��يعة، ج10،   )56( أمح��د آل ط��اووس، ع��ني الع��ربة، املقدَّ

ص282.
)57( أسد مولوي، زهرة الرياض البن طاووس، ج18، ص238-139.

مة، ص15. )58( أمحد آبن طاووس، عني العربة، املقدِّ

)59( عبد الكريم بن طاووس، فرحة الغرّي، ص49.
)60( عمرو بن بحر اجلاحظ، العثمنيَّة، دار اجليل، د.مك، 1991، ص13-11.

)61( عمرو بن بحر اجلاحظ، العثمنيَّة، ص44، 59.
س��الة  )64( مج��ال الّدين أبو الفضائل أمحد بن موس��ى ب��ن طاووس، بناء املقالة الفاطميَّة يف نقض الرَّ
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سة آل البيت إلحياء الراث، ط2، بريوت،  الُعثمنيَّة، حتقيق السيِّد عيّل العدنايّن الغريفّي، مؤسَّ
2013، ص53، 56.

)63( بناء املقالة الفاطميَّة، ص66.
)64( بناء املقالة الفاطميَّة، ص97-94.

)65( بناء املقالة الفاطميَّة، ص199-196.
)66( بناء املقالة الفاطميَّة، ص442.
)67( بناء املقالة الفاطميَّة، ص443.
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امل�سادر

د ص��ادق آل بحر العلوم، املطبعة . 1 ، رجال ابن داوود، حتقيق وتقديم الس��يِّد حممَّ ّ اب��ن داوود احِليلِّ
ة، النجف األرشف، 1392-1972م. احليدريَّ

س��الة . 2 ين أبو الفضائل أمحد بن موس��ى ابن ط��اووس، بناء املقالة الفاطميَّة يف نقض الرِّ مج��ال الدِّ
اث، ط2،  س��ة آل البيت إلحياء ال��رُّ الُعثمنيَّ��ة، حتقيق الس��يِّد ع��يّل العدنايّن الغريف��ّي، مؤسَّ

بريوت، 2013.
ين أبو الفضائل أمحد بن موس��ى ابن طاووس، عني العربة يف غبن العرة، دار الش��هاب، . 3 مجال الدِّ

سة، د.ت. ُقم املقدَّ
مج��ال الدين أمحد بن عيّل احلس��ينّي املعروف بابن عنبة، عمدة الطالب يف أنس��اب آل أيب طالب، . 4

حتقيق د. نزار رضا، مكتبة احلياة، بريوت، د.ت.
م احلرام . 5 ل، السنة اخلامسة، حمرَّ أسد مولوي، زهرة الرياض البن طاووس، جملَّة تراثنا، العدد األوَّ

سة، ج18. 1410، مطبعة مهر، قم املقدَّ
آقا بزرگ الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ط3، دار األضواء، بريوت، 1403-1983م، . 6

ج1.
، أدب الطفِّ أو شعراء احلسني، دار املرتىض، د.مك، 1409 ه�.ق، ج2.. 7 جواد شربَّ
س��ة، . 8 احل��رُّ العام��يّل، أمل اآلمل، حتقيق الس��يِّد أمحد احلس��ينّي، دار الكتاب اإلس��المّي، قم املقدَّ

1362ش، ج2.
حس��ن ب��ن زين الدي��ن العام��يّل، التحرير الط��اوويّس، حتقي��ق فاض��ل اجلواهرّي، مطبعة س��يِّد . 9

سة، 1411 الشهداء، قم املقدَّ
��ة، جملَّة الكليَّة . 10 حس��ن عيس��ى احلكيم، أرسة آل طاووس ومس��امهاهتا يف احلرك��ة العلميَّة يف احِللَّ

ل، 2006. ل، العدد األوَّ اإلسالميَّة اجلامعة، املجلَّد األوَّ
س��ة . 11 ث الن��ورّي، مريزا حس��ني النورّي الطربيّس، خامتة مس��تدرك الوس��ائل، حتقيق مؤسَّ املح��دِّ

 
سة، رجب 1415ه�، ج2. آل البيت إلحياء الراث، مطبعة سيِّد الشهداء، قم املقدَّ

خري الدين الزركيّل، األعالم، ط5، دار العلم للماليني، بريوت،1980م، ج1.. 12
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ج3، . 13 1413-1992م،  د.م��ك،  د.م��ط،  ط5،  احلدي��ث،  رج��ال  معج��م  اخلوئ��ّي،   الس��يِّد 
ج21.

ل، غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد، حتقيق مركز األبحاث والدراسات اإلسالميَّة، . 14 الشهيد األوَّ
سة، 1414ه�، ج1. مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمّي، قم املقدَّ

، رياض العلمء وحياض الفضالء، حتقيق السيِّد أمحد احلسينّي، منشورات . 15 املريزا عبداهلل األفندّيّ
سة، 1401ه�، ج1. مكتبة السيِّد املرعيّش النجفّي، قم املقدَّ

ابن الفوطّي، كمل الدين أبو الفضل عبد الرزاق البغدادّي، احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة . 16
يف املائة السابعة، حتقيق مهدي النجم، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 2003.

د الكاظم، . 17 عبد الرزاق بن أمحد ابن الفوطّي الشيبايّن، جممع اآلداب يف معجم األلقاب، حتقيق حممَّ
سة الطباعة والنرش، طهران، 1415ه�، ج1. مؤسَّ

سة، 1417ه�.. 18 سة آل البيت، قم املقدَّ عبد العزيز الطباطبائي، معجم أعالم الشيعة، مؤسَّ
د، . 19 عبد الكريم ابن طاووس، فرحة الغرّي، حتقيق الس��يِّد حتس��ني آل شبيب املوسوّي، مطبعة حممَّ

د.مك، 1419-1998م.
د الباق��ر البهبودّي، ط2، . 20 م��ة املجليّس، بحار األنوار، حتقيق الس��يِّد إبراهي��م امليانجّي، حممَّ العالَّ

سة الوفاء، بريوت، 1403-1983م، ج104، ج107. مؤسَّ
عيل ابن طاووس، إقبال األعمل، حتقيق جواد القيُّومّي األصفهايّن، مكتب اإلعالم اإلس��المّي، . 21

د.مك، 1416، ج3.
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