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�ص البحث ملخَّ

ت يف هناية القرن اخلامس اهلجرّي،  ��ة التي مرِّ مدين��ة احِللَّة واحدة من املدن املهمَّ
ها األمري صدقة بن منصور املزي��دّي، وازدهرت هذه املدينة بفضل احتضان  وق��د مرَّ
ة احلي��اة العلميَّة يف  أمراءه��ا للعلمء واألدب��اء، وظهرت فيها ُأرس عدي��دة أصبحت مادَّ
املدينة وواجهتها، وكان من بني األرس املش��هورة فيها أرسة آل طاووس، وهم أرسة من 
يهم نقابة الطالبيِّني األرشاف، ليس يف مدينة  السادة األرشاف، وكان ممَّا اشتهروا فيه تولِّ
احِللَّة وحسب، بل يف العامل اإلسالمّي أمجع، ومن مهامِّ هذه النقابة حفظ نسب العلويِّني 
ة، والرجوع إىل النقيب يف حلِّ مشاكل  األرشاف، وإدارة شؤوهنم االجتمعيَّة واالقتصاديَّ
العلويِّني، وقد توىلَّ هذا املنصب أكثر من َعَلم من أرسة آل طاووس، ولعلَّ أكثرهم أمهيَّة 
هو النقيب السيِّد ريّض الدين عّل بن موسى بن جعفر بن طاووس، وكذلك السيِّد أمحد 
ابن طاووس، والس��يِّد عبد الكريم بن طاووس، وغريهم من أبناء هذه األرسة، وكانوا 
يهم هذا املنصب، قد اش��تهروا يف العلوم، الس��يم الدينيَّة منها، وأثروا  باإلضافة إىل تولِّ
احلي��اة الثقافيَّة يف املدينة بمؤلَّفاهتم القيِّمة، وإجازاهتم، وحلقات درس��هم، وجمالس��هم 
لوا يف  العلميَّة يف بيوهتم وخارجها، كم كانت هلم النقابة يف بغداد والغرّي وكربالء، وتنقَّ
كر، إالَّ أنَّ مدينة احِللَّة مركز استقرار رئيس هلم، وتوجد فيها  سكناهم بني املدن آنفة الذِّ
قب��ور ألكثر من َعَلم من أعالم هذه األرسة، وخري دليل عىل ذلك قب�َري الس��يِّد النقيب 
ريّض الدين عّل بن طاووس، والسيِّد عبد الكريم بن طاووس، ومل يكن منصب النقابة 
ه غريهم من أبن��اء األرس الرشيفة يف  املش��ار إليه ِحكًرا ع��ىل أبناء هذه األرسة، ب��ل توالَّ

النسب، مثل آل معد، وآل معيَّة، وآل الطباطبائّي، وغريهم.
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Abstract

The city of Hilla is one of the important cities that was 

established in the late Abbasid eras, and it was conceived by 

Prince Sadqa bin Mansour Al-Mazidi, and this city flourished 

thanks to the encouragement of its princes for scholars and 

writers, and many families appeared in it that became the 

subject of scientific life in the city and its face, and among the 

famous families in it was the family of Al Tawoos, and they are a 

family of the (Sadah Ashraf), and it was one of the famous things 

in which they took over the union of Al-talibiiyn Al-Ashraf, not 

only in the city of Hilla, but in the entire Islamic world. Among 

the tasks of this union is preserving the lineage of (Al-Alaweyn), 

supervising and managing their social and economic affairs, and 

referring to (Naqib) in solving the problems of the Alaweyn. More 

than one scholar has assumed this position from the family of 

Al Tawoos, and perhaps the most important of them is (Naqib) 

Sayyid Radhyuddin Ali bin Musa bin Jaafar bin Tawoos, and 

Sayyid Ahmed bin Tawoos, Sayyid Abdul Karim bin Tawoos, and 
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other members of this family, and in addition to assuming this 

position, they were famous in the sciences, especially religious 

ones, and enriched the cultural life in the city with their valuable 

books, their study sessions and their scientific councils in their 

homes and outside, as they had the union. In Baghdad, Al-Ghary 

and Karbala, and they moved in their residence between the 

aforementioned cities, However, the city of Hilla, were their main 

place of residence, and in it there are graves of more than one of 

the scholars of this family, and the best evidence for that is the 

graves of (Naqib) Radhi al-Din Ali bin Tawoos and Sayyid Abd  

al-Karim bin Tawoos,The aforementioned union position was 

not restricted to the members of this family, but was assumed 

by other sons of the honorable families in lineage, such as  

Al Maad family, Al Maia family, Al Tabatabai family, and others.
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مة املقدِّ

يعدُّ اجلانب العلمّيّ ركنًا جوهرًيا من أركان احلضارة العربيَّة اإلس��الميَّة، فتحضُّ 
األمم ورقيِّها مرتبط ارتباًطا وثيًقا بالعلم والتعليم، والس��يم هذا اجلانب يس��لِّط الضوء 
، إذ برع فيها أرسة  تنا العربيَّة اإلس��الميَّة، الزاخر واحلافل بالنتاج العلم��ّيّّّّ ع��ىل تراث أمَّ

ة احلس��نيَّة املشهورة، فقد كان هلم األثر يف   يَّة العلويَّ آل طاووس، وهي إحدى األرُس احِللِّ
، والتي كانت خري شاهد ودليل عىل علميَّتهم املتميِّزة التي ترمجوها  رفع املستوى العلمّيّّّّ
عىل أرض الواقع سواء عن طريق تالمذهتم الذين هنلوا العلم عىل أيدهيم، أو بنتاجاهتم 
يهم منصب نقاب��ة الطالبيِّني التي من  ع��ة، فضاًل عن تولِّ العلمّيَّّّّ��ة يف حقول املعرفة املتنوِّ
د بن احلس��ن  واجبه��م احلفاظ عىل أنس��اهبم ورعاية ش��ؤوهنم، ومنه��م: جمد الدين حممَّ
)ت656ه���/1258م()1(، وريّض الدي��ن عّل ب��ن طاووس )ت664ه���/1265م(، 
ومجال الدين أمحد بن موس��ى بن ط��اووس )ت673 ه���/1274م()2(، وصفّي الدين 
��د بن ريّض الدين ع��ّل )ت680ه���/1281م()3(، وغياث الدين عب��د الكريم بن  حممَّ
أمحد ب��ن موس��ى)ت 694ه���/1294م()4(، وريّض الدي��ن عّل ب��ن ريض الدين عّل 
)ت711ه�/1311م()5(، فكان هلؤالء النقباء األثر الواضح يف املسامهة برفع املستويات 

العلميَّّّّّة للمجتمع اإلسالمّي.
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: البيوتات التعليميَّة لاً اأوَّ

وتع��دُّ ُدور النقباء من أهمِّ مراكز العلم والثقافة، وإعط��اء اإلجازات)6( إىل الطلبة 
الذي��ن هنل��وا منها العلوم واملعرفة، وق��رأوا ما حفظوا إليهم من كتب س��واء أكانت من 
لني بممرس��ة اختصاصهم س��واء أكان  فاهت��م أم مؤلَّفات علمء آخرين، فيكونوا خموَّ مؤلَّ
يف التدري��س أم الُفتي��ا، وإنَّ ظاهرة التدريس يف البيوت مل تك��ن حديثة العهد، بل تعود 
م��ة، فقد جعل دار األرقم بن األرقم)7(  ة املكرَّ إىل عر الرس��ول أثناء الدعوة يف مكَّ
ل مركز للتعليم  مكاًنا يلتقى فيه املس��لمني؛ لتعليم املبادئ اإلس��الميَّة آنذاك)8(، ويعدُّ أوَّ
ة أه��ل البيت عىل ه��ذا املنهاج، إذ أصبح��ت دار اإلمام  يف اإلس��الم، واس��تمرَّ أئمَّ
الصادق جامعة إس��الميَّة يزدحم فيها رجاالت العلم م��ن خمتلف الطبقات ينهلون 
من علمه، وهبذا قال ابن حجر: »نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانترش 
ة األكابر«)9(، اس��تمر اإلماميَّة عىل هذه الطريقة  صيته يف مجيع البلدان، وَرَوى عنه األئمَّ
م��ن التعليم، فقد وجدوا فيه��ا خرًيا للمحافظة عىل عقيدهتم من الس��لطة احلاكمة التي 

ا)10(. ا وعقائديًّ حاولت يف ُحقٍب متعاقبة التضيق عليهم فكريًّ

1. ريّض الدين عّل بن طاووس )ت 664ه/1265م(:

ا يتوافد إليه طلبة العلم؛ لالس��تنارة بعلمه فقرأ عليه مجع من العلمء  كانت داره مقرًّ
وأجاز هلم، ومنهم: يوس��ف بن العام��ّل)11( الذي قرأ عليه كتابي��ه )األرسار املودعة يف 
س��اعات الليل والنهار(، )وحماس��بة املالئكة الكرام()12(، وهذا نصُّ إجازته »بس��م اهلل 
د النبّي وآله الطاهرين إْن رأى موالنا وس��يِّدنا  الرمحن الرحيم وصلواته عىل س��يِّدنا حممَّ
مزيد عره ووحيد دهره، السيِّد اإلمام العامل الفاضل الكبري الفقيه الزاهد العابد الزكّي 
امه وربيب نعمته يوس��ف بن حاتم بن مهنَّد الش��امّي مجيع   الورع... أْن جييز ألصغر خدَّ
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ف��ه أو نظمه أو نثره أو كان له طريق إىل روايته أو يكون ممَّا يعدُّ من س��اير  م��ا صنَّفه أو ألَّ
درايته أو يمكن أن يرويه أحد عن خدمته فينعم بذلك عىل ما يليق بفضله وسجاياه«)13(، 
وأجاز إجازة مجاعيَّة لعدد من العلمء الذين حضوا الدرس، وقرأوا عليه كتاب )األرسار 
املودع��ة(، و)حماس��بة املالئكة( س��نة 664ه���/1265م)14(، وهم: أمحد العل��وّي)15(، 
د بن بشري العلوّي  ��ينّي)16(، وأبناؤه)17(، ثمَّ صفّي الدين حممَّ د القسِّ وش��مس الدين حممَّ
د  احلس��ينّي)18(، وأج��از النقيب ريّض الدي��ن بن طاووس إىل أوالده: صف��ّي الدين حممَّ
وألخيه األصغر، وأخَتيه��م رشف األرشاف وفاطمة اللََّتني حفظتا القرآن الكريم، فقد 
حفظته األوىل وعمرها اثنتا عرشة س��نة، واألخرى عمرها دون تسع سنني)19(، وحض 
نجم الدين طومان)20( إىل دار النقيب وقرأ عليه وأجازه س��نة 634ه�/1236م؛ لعلمه 
وحفظه)21(، فضاًل عىل ذلك كانت داره مكاًنا يتوافد إليها العلمء من بلدان ُأخرى، فقد 
��د بن زهرة احللبّي)22(، ونزل عنده ضيًفا، واس��تغلَّ وجوده، فطلب منه تأليف  زاره حممَّ

كتاب، فألَّف له )روح األرسار وروح األسمر()23(.

2. النقيب مجال الدين أمحد بن موسى بن طاووس )ت 673ه/1274م(:
ُيعدُّ النقي��ب مجال الدين بن طاووس من فضالء زمانه، وفقيه عره، إذ أصبحت 
داره أشبه باملدرسة يتوافد إليها طلبة العلم من كلِّ مكان، وممَّن حض درسه يف تلك الدار 
ّ عن هذه اإلجازة:  )24(، قال اب��ن داوود احِللِّ ّ ونال منه اإلجازة احلس��ن ب��ن داوود احِللِّ
»ق��رأت علي��ه أكثر البرشى واملالذ وغري ذل��ك من تصانيفه وأج��از ل يف مجيع تصانيفه 
)25(، ويبدو ممَّا ذكره ابن داوود أن اإلجازة شاملة  ورواياته. وربَّاين وعلَّمني وأحسن إلَّ
لكلِّ مؤلَّفات السيِّد أيب الفضائل ومل تكن مقترة عىل الكتاَبني املذكوَرين، وكذا توافد 
إلي��ه علمء م��ن املذاهب األُخرى، ومنهم اب��ن بلدحي)26( الذي ق��رأ عليه ما حفظه من 

أصول الفقه)27(.
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طــاووس  بــن  عــّل  الديــن  ريّض  بــن  ــد  حممَّ الديــن  جــالل  النقيــب   .3 
)ت 680هـ/1281م(.

د زاهًدا منقطًعا عن الناس يف داره، لكنَّه مل يمنع طلبة  كان النقيب جالل الدين حممَّ
العلم االستفادة من علومه، فقد حض درسه ابن الفوطّي، ويف أثناء وجوده شاهد عنده 
جمموع��ة من العلمء ومنهم مجال الدين احلس��ني بن إياز)28( س��نة 678ه�/1279م)29(، 
��م زار بغ��داد حتَّ��ى أصبح��ت بينه��م  د إىل داره كلَّ  وق��د كان اب��ن زه��رة احللب��ّي ي��ردَّ

صداقة)30(.

4. النقيب غياث الدين عبد الكريم بن طاووس )ت 693ه/1293م(:

��ة واألرشاف وأصح��اب األكاب��ر والوالة والكتَّ��اب الذين  كان داره جمم��ع األئمَّ
يس��تضيئون بن��وره ورأيه)31(، وممَّ��ن حض الدرس وقرأ عليه الش��يخ ك��مل الدين عّل 
الليثّي الواس��طّي)32(، فقال: »استخرت اهلل وأجزت لألخ يف اهلل العامل الفاضل الصالح 
ق البارع املرتىض كمل الدين فخ��ر الطائفة عّل ابن  األوح��د احلافظ املتقن الفقي��ه املحقِّ
الشيخ اإلمام الزاهد بقيَّة املشيخة رشف الدين احلسني بن محَّاد بن أيب اخلري الليثّي نسًبا، 
الواس��طي مولًدا، أْن يروي عنِّ��ي إىل آخر«)33(، فضاًل عىل مالزم��ة املؤرخ ابن الفوطّي 
)ت 723ه���/1323م( للنقيب حتَّى اعتقد بعضهم أنَّه عىل املذهب الش��يعّي، بينم هو 
ة دفع ابن الفوطّي  كان حنبليًّا يس��كن مش��هد الربمة ببغداد، ونتيجًة لتلك العالقة واملودَّ
ى بعبد الكريم«، فذكر أسمء العلمء والشعراء  رُّ النظيم يف ذكر من تسمَّ لتأليف كتاب )الدُّ
وا هبذا االسم)34(، وعند تواجد )ابن  ثني وغريهم الذين تس��مَّ واألدباء والفقهاء واملحدِّ
الفوط��ّي( يلتقي بالعلمء واألدباء الذين حي��ضون إىل دار النقيب عبد الكريم، فاجتمع 

باألديب ابن البوقّي)35(.
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طــاووس  بــن  عــّل  الديــن  ريّض  بــن  عــّل  الديــن  ريّض  النقيــب   .5 
)ت 711هـ/1311م(.

وه��و من أرسة ُعِرفْت بالعلم والفق��ه والزهد، لذلك كانت داره مقصًدا للعلمء يف 
ب العل��م، منهم املقرئ عالء الدين أرشف بن  خمتل��ف العلوم، فتوافد إليه عدٌد من طالَّ
��ابة فخر  مودود)36(، وطلب من النقيب أن يكتب له نس��به فكتبه)37(، وجاء إىل دار النسَّ
��يم أنَّه  الدي��ن عّل األعرجّي)38(، بعدما اس��تدعاه النقيب لالهتمم بعلم النس��ب، والسِّ
كان جيمع االنس��اب يف س��نة 701ه�/130م)39(، وحض أيًضا عند الفقيه ابن األعرج 
��د ابن ع��ّل)40(، ونال اهت��مم النقيب حتَّى أوىص ب��ه)41(، وابن الفوط��ّي الذي كان  حممَّ
معارًصا ومالزًما للنقيب يف داره، وس��افر معه إىل السلطان خدابنده)42(، ويف سفره كان 
يلتق��ي بالعلمء الذين يزورون النقيب، واالس��تفادة منه؛ لعلم��ه ووجاهته، فعندما نزل 
النقي��ب ع��ّل تربيز جاء إليه بابن زبارة قطب الدين حيدر بن احلس��ني لتصحيح نس��به، 
فوعده بتحصيله، وعندما زار ابن زبارة بغداد س��نة 707ه�/1307م كتب له نسبه)43(، 
ويف مدين��ة مه��ذان)44( حض إىل النقيب ع��ّل اخلطيب جمد الدين عبد اللطيف)45( س��نة 
ان)47( س��نة 705ه�/1305م  704ه���/1304م)46(، ويف خميَّ��م الس��لطان يف مدين��ة أرَّ
ب العلم  د إليه الفقيه حميي الدين النخجوايّن)48(، ومل تقتر داره عىل اس��تقبال طالَّ ت��ردَّ
من املس��لمني الشيعة والسنَّة دون اس��تثناء، بل أصبحت داره حمطَّ أنظار أهل الديانات 
األخرى، بدليل حضور الشاعر عفيف الدين فرج بن حزقيل بن الفرج اليهودّي، وهو 
ة، فقصده ليس��أله عن أمور تتعلَّق باألص��ول، وكان النقيب قد أجابه عمَّ  م��ن أهل الذمَّ
خ ابن الفوطّي مالزًما لبيت آل طاووس، ممَّا يدلُّ  أراد من أس��ئلته)49(، وهبذا يكون املؤرِّ

عىل مكانتهم ومنزلتهم العلميَّّّّّة واالجتمعيَّة بني الناس واألمراء.

م نخلص إىل أنَّ النقباء كانوا يدرس��ون يف بيوهتم، ومل يذكروا أي مدرس��ة  وممَّا تقدَّ
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ب العلم، وهذا م��ا جيلب االنتباه ويثري  ين��رشوا فيها الفكر الش��يعّي أو يتوافد إليها طالَّ
االس��تغراب، ولعلَّ ذلك يرجع إىل طبيع��ة مذهب اإلماميَّة وطبيعة دراس��اهتم الفقهيَّة 
عينه��ا، فق��د كان املذهب اإلمام��ّي منفصاًل عن احلك��م والس��لطة، وإنَّ دوافع البحث 
والدراس��ة عند فقهائه بعيدة عن حاجات ورغبات احلاكمني، لكْن هنالك إشارة ُتظهر 
ّ الذي  مة احِللِّ ص ُيْلقي األس��تاذ درس��ه فيه من غري بيوهتم، فإنَّ العالَّ وجود مكان خمصِّ
ضمِّ درَسه عدٌد من طلبة العلم، وممَّن حضه نصري الدين الطويّس يف أثناء زيارته للِحلَّة 
س��نة 662ه�/1263م)50(، وقد يكون ذلك املكان مقام صاحب الزمان، إذ ذكر الشيخ 
ّ أنَّه كتب كتاب )حتري��ر األحكام الرشعيَّة  مة احِل��لِّ د ب��ن يار تلميذ العالَّ حمم��ود بن حممَّ
ع��ىل مذهب اإلماميَّة( بخطِّ يده يف مقام صاحب الزمان، وانتهى من كتابته يوم الثالثاء 

سادس رجب سنة 723ه/1323م)51(.

ا: علم القراءات)52( والتف�سري)53( ثانياً

اش��تهر النقب��اء بمعرفة العل��وم الدينيَّة، وأخ��ذوا بتأليف الكتب، ومن أش��هرها: 
كت��اب )س��عد الس��عود للنف��وس منض��ود( للنقي��ب ريّض الدي��ن ع��ّل ب��ن طاووس 
)ت664ه���/1264م(، وه��ذا ه��و االس��م الكام��ل للكت��اب الذي اخت��ره بعض 
فه س��نة 651ه�/1252م، وأشار إىل ذلك  خني باس��م س��عد الس��عود)54(، وقد ألَّ املؤرِّ
قائ��اًل: »وجدت يف خاطري يوم األحد يف ذي القعدة س��نة إحدى ومخس��ني وس��تمئة، 
اعتربت��ه بميزان اإلهليَّة، ووج��دان األلطاف الربانيَّة، فوجدته وارًدا عن تلك املراس��م، 
يه سعد السعود للنفوس  وعليه أرج أنوار هاتيك املعامل واملواسم يف أن أصنِّف كتاًبا اسمِّ
د بن طاووس«)55(، وهبذا يكون تأليف  منضود، من كتب وقف عّل بن موس��ى بن حممَّ
الكتاب يف كربالء عندما استقرَّ بني سنة 649ه�/1250م، وسنة 652ه�/1253م)56(، 
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ك  ك احلسني، وهو جدُّ د ذلك بقوله: »ثمَّ اختار ل االنتقال بالعيال إىل مشهد جدِّ وأكَّ
اتك أمِّ كلثوم بنت زين العابدين، وهو موطن أبعد عن الناس  م��ن جانب بعض جدَّ
والبالد؛ ألنَّ مش��هد موالنا عّل قريب من الكوف��ة، وهي ترداد العباد... ثمَّ وقع يف 

خاطري أنَّني ربَّم إذا تمَّ ل جماورته ثالث سنني«)57(.

مته، وهي: ا أسباب تأليف كتاب سعد السعود، فقد ذكره يف مقدِّ أمَّ

فه��ا يف العر العبَّ��ايّس، وملكها ووقفها عىل  فاته التي َألَّ حف��ظ ابن ط��اووس ملؤلَّ
أوالده من كتب تفس��ري القرآن الكريم وعلومه، والتوراة واإلنجيل والزبور؛ خوًفا من 
 الضياع أو السقة، وقد أش��ار إىل ذلك قائاًل: »أذكر في��ه من كلِّ كتاٍب ووقفته باهلل
عىل ذك��ور أوالدي وذك��ور أوالدهم وطبقات ذكرهت��ا بعد نفاده��م... وكان قد ضاع 
ذل��ك الكت��اب الرشاء أو مات بعد اإلحياء، فإذا ذكرت من��ه يف هذا الكتاب معنى الئًقا 

للصواب، فقد صار هذا حاوًيا ملا كان خياف فواته، وحميًيا ملا كان جيوز مماته«)58(.

اًل لكتاب )اإلبانة يف معرفة أسمء  بنَيَّ ابن طاووس أنَّ كتاب س��عد السعود كان مكمِّ
كت��ب اخلزان��ة(، وهو عبارة عن فهرس��ت الكتب التي حتوهيا مكتبة اب��ن طاووس، فقال 
ه��ذا ال »يكف��ي يف معرفته أرسار الكت��ب وجواهرها، وجعلنا هذا متاًم��ا ومرآة يرى عني 
ة  ناظره��ا كثري من تل��ك الفوائد ويتضيف هبا ع��ىل رشف املوائد«)59(، وين��مز كتابه بالدقَّ
يف نق��ل املعلومات التي يأخذها من كتب علمء املس��لمني عىل اخت��الف فرقهم وآرائهم، 
فلم يكتِف بذكر املصدر الذي ينقل عنه، بل يذكر رقم املجلَّد والصفحة والسطر وحجم 
، فضاًل عىل ذلك إنَّ ابن طاووس يعرض آراء العلمء الثقاة ثمَّ يناقش  الكتاب ونوع اخلطِّ
��يم يف مسائل عقائد الشيعة املتمثِّلة باإلمامة، ومنزلة أهل البيت والردِّ  أقواهلم، والسِّ

عىل الشبهات ومناقشتها بم ورد من روايات يف كتب الفريَقني من أهل السنَّة والشيعة.
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��ا النقيب مجال الدي��ن أمحد بن ط��اووس )ت673ه���/1274م( كان عال�ًم يف  أمَّ
ّ قائاًل: »مصنِّف جمتهد كان أروع فضالء  تفسري القرآن، إذ وصفه تلميذه ابن داوود احِللِّ
ق الرجال والرواية والتفسري حتقيًقا ال مزيد عليه«)60(، وله كتاب يف تفسري  زمانه... وحقَّ
القرآن، وهو )ش��واهد القرآن()61(، وإنمز النقيب غياث الدين عبد الكريم بن طاووس 
)ت693ه���/1293م( بص��وت مجي��ل يف تالوة القران، فُأعجب الش��يخ ك��مل الدين 

املخرمّي)62( عندما سمع صوته يف ترتيل القرآن)63(.

ا: احلـديث)64( ثالثاً

��يم األحاديث التي ختصُّ أهل  اهت��م النقباء الطالبيُّون باألحاديث وتدوينها، والسِّ
البي��ت خوًفا عليها من الضياع، فقد كانت مس��تهَدفة بش��كٍل خاصٍّ من منازعيهم 
وخمالفيهم، وُيش��ري ابن طاووس إىل ذلك قائاًل: »وكان��ت املعرفة هبا من اجلنن)65( التي 
 يرج��ى هب��ا الصيانة عن املح��ن، وما خياف من أه��ل العداوة واإلحن)66(، ث��مَّ أنقل كّل 
ما وقفت عليه، وحفظت يسرًيا من كثري ممَّا اعتقدت أنَّني أحتاج إليه«)67(، وهبذا ُيعدُّ ابن 
طاووس من ثق��اة علمء احلديث البارزين الذي��ن رووا األحاديث من علمء عره، ثمَّ 
، وعّل بن  ّ مة احِللِّ  درس ع��ىل يده عدد من طلبة علم احلديث وروى عنه، ومنهم: العالَّ
ه )الترشيف  )68(، وألَّف ابن طاووس س��نة 663ه�/1264م كتاًبا س��مَّ ّ عيس��ى اإلرب��لِّ
خون  باملنن يف التعريف بالفتن( املعروف ب�)املالحم والفتن( يف احِللَّة، وقد اختلف املؤرِّ
يف حتديد س��نة التأليف)69(، لكنَّ ابن طاووس أش��ار إىل سنة تأليفه، إذ قال: »وكان آخر 
م س��نة ثالث وس��تِّني وس��تمئة يف داري  الف��راغ من��ه يوم االثنني خامس عرش من املحرَّ
باحِللَّة«)70(، احتوى هذا الكتاب أحاديث النبّي عن احلوادث املس��تقبلية التي سوف 
حتدث بعد وفاته، ونجد ابن طاووس ينقل األحداث من ثالثة كتب موثوق هبا هي: 
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كتاب الفتن تأليف نعيم بن محاد اخلزاعّي)71(، وكتاب الفتن أليب صالح السليّل، وكتاب 
از)72(، وهناك كتاب آخر اعتمد علي��ه، هو )أنوار أخبار أيب  الفت��ن أليب حييى زكري��ا البزَّ
عم��ر الزاه��د أو االختبارات من كتاب أيب عمرو الزاه��د()73(، وقد مجع بعض ما ُروي 
د إيمن أيب  من األحاديث، والس��يم التي ختصُّ مناقب آل أيب طالب، ومنها حديث يؤكِّ
طال��ب)74(. وكان للنقي��ب مجال الدين أمحد بن ط��اووس )ت673ه�/1274م( أثٌر يف 
��م أحاديث الشيعة اإلماميَّة إىل الصحيح واحلسن  ل من قسَّ تطوير علم احلديث، فهو أوَّ
ا ابنه غياث الدين عبد الكريم )ت693ه�/1293م( قد حفظ  واملوثَّق والضعيف)75(، أمَّ
الكثري من األحاديث التي س��معها من والده بعدما ميِّز بني األحاديث الصحيحة وغري 
الصحيح��ة عن طريق معرفة األس��انيد املوثوقة يف نقل األحادي��ث، وبذلك أخذ يروي 
ّ وعبد احلميد بن فخار املوس��وّي،  ق احِللِّ ه ريّض الدين عّل، واملحقِّ األحادي��ث عن عمِّ

فأصبح غياث الدين من ثقاة احلديث، فروى عنه عّل بن احلسني بن محَّاد الليثّي)76(.

ا: الفقه رابعاً

كان أكثره��م فقهاء إن مل يكن ُجلُّهم الذين هلم ب��اع طويل يف الفقه اإلمامّي االثني 
ع��رشّي، فق��د انمز ريّض الدي��ن بن طاووس بالزه��د والعبادة والثق��ة والفقه واجلاللة 
ًعا  ر الفتوى، خوًفا وتورُّ والورع)77(، وعىل الرغم من فقاهته العميقة، إالَّ أنَّه رفض تصدُّ
ح ذلك قائاًل: »ألينِّ كنُت قد رأيت مصلحتي ومعاذي  من املس��اءلة يوم احلساب، ووضَّ
غ عن الفت��وى يف األحكام الرشعيَّة، ألج��ل ما وجدت من  يف دني��اي وآخ��ريت يف التفرُّ
االخت��الف يف الرواية بني فقه��اء أصحابنا يف التكاليف الفعليَّ��ة«)78(، معتمًدا عىل قوله 
َل َعَلْينَا َبْعــَض اأْلََقاِويِل* أَلََخْذَنا ِمنْــُه بِاْلَيِمنِي* ُثمَّ َلَقَطْعنَا  س��بحانه وتعاىل: ﴿وَلْو َتَقوَّ
ََ ِمنُْكْم ِمْن َأَحــٍد َعنُْه َحاِجِزيَن﴾)79(، لذلك مل يؤلِّف س��وى كتاَبني مها:  ِمنْــُه اْلَوتِــنَي *َف
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ث هذا الكتاب عن كيفيَّة قضاء الصالة  ان الثرى(، ويتحدَّ )غياث سلطان الورى لس��كَّ
عن األموات)80(، وكتاب )تقرير املس��ائل واجلوابات()81(، وهنا نتس��اءل متى امتنع ابن 
ط��اووس عن ت��ولِّ الفتوى، نقول إنَّ اب��ن طاووس ُعرض عليه منص��ب الُفتيا يف زمن 
اخلليفة املس��تنر باهلل )623ه�-640ه���/1226-1242م()82(، ورفض ذلك، وهو 
ة( حينم أراد منه تولِّ منصب الُفيتا والتدريس)83(، ويعود  يش��ري يف كتاب )كشف املحجَّ
الس��بب إىل اختالف املذهب بني الس��لطة احلاكم��ة املتمثِّلة بالدولة العبَّاس��يَّة واإلماميَّة 
ال��ذي ينتمي إليه ابن ط��اووس، فلو قبل املنصب البتعد عن مرض��اة اهلل، وهذا ما قاله 
ة  ��د ذلك اليوم معهم يف هذه الفتوى الدنيويَّ د: »فلو أننِّي دخلت يا ولدي حممَّ البن��ه حممَّ
ة، كنت قد هلكُت أبد اآلبدين، وكانوا قد أدخلوين  ولع��ب أهل الدنيا وقواعدهم الرديَّ
ق بيني وبني ربِّ العامل��ني«)84(، لكن عندما تطلَّب األم��ر اختلف موقفه حلمية  في��م يفرِّ
بيض��ة اإلس��الم وحقن دماء املس��لمني، واس��تطاع أن ُيفت��ي بم حيافظ به عىل اإلس��الم 

واملسلمني)85(.

ا النقيب مجال الدين أمحد بن طاووس )ت673ه�/1274م( فهو فقيه أهل البيت  أمَّ
يف عره، لِ�َم�ا ُعِرف عنه من العلم واالجتهاد)86(، فقد درس الفقه عىل يد عدد من علمء 
، والسيِّد عبد احلميد بن فخار،  ق احللِّ ه ريّض الدين عّل، واملحقِّ عره، مثل والده وعمِّ
قني(، وكتاب )املالذ(، وكتاب  لذلك ألَّف كثرًيا من الكتب الفقهيَّة، ومنها: )برشى املحقِّ
 )الكّر(، وكتاب )الس��هم السيع يف حتليل املبايعة مع الق��رض(، و)الفوائد العدة()87(، 
ومل يكت��ِف بتألي��ف الفقه بل ألَّف يف أص��ول الدين ومنها: كتاب )الثاقب املس��خر عىل 
نقض املش��جر(، وكتاب )املس��ائل()88(، وبعده ج��اء ابنه غياث الدين عب��د الكريم بن 
ه ريّض  ه عىل يد علمء عره، منهم والده وعمُّ طاووس )693ه���/1293م( الذي تفقَّ
الدين عّل بن طاووس، والش��يخ حييى بن س��عيد)89(، ولعلمه وذكائه حصل عىل إجازة 
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ه نقتطع منه��ا اآليت: » ولريِو عنِّ��ي أدام اهلل فوائده ما أج��ازه ل َوالِدي  م��ن وال��ده وعمِّ
ي ريّض الدين عّل بن موس��ى بن ط��اووس من مرويَّاهتم ومصنَّفاهتم... وكلُّ  وعمِّ
م��ا يصحُّ روايته��م له من مجيع العلوم ع��ىل اختالف أنواعها«)90(، فأصب��ح من الفقهاء 
البارزي��ن، وأعجوب��ة زمانه، وتتلمذ عىل يده مجع كبري من ط��الب العلم، فكانوا بعدها 
فقهاء أش��هرهم: احلس��ن ابن داوود، وكمل الدين عّل بن محَّاد الليثّي)91(. وبرز النقيب 
د بن ُمعيِّة، وهو من فقهاء الق��رن الثامن اهلجرّي الذي درس  ت��اج الدين جعف��ر بن حممَّ

به، ومن أشهرهم ابن اخته القاسم بن ُمعيِّة)92(. عىل يده عدد من طالَّ

ا: الأدعية والزيارات خامـــ�ساً

اء حكم الدولة العبَّاس��يَّة والس��يطرة  جعل��ت األوضاع التي مرَّ هبا العراق من جرَّ
زون ع��ىل جانب األدعي��ة والزي��ارات واللجوء إىل اهلل س��بحانه  املغوليَّ��ة، النقب��اء يركِّ
ب إىل اهلل سبحانه وتعاىل،  ة و املحن، والس��يم أنَّ األدعية وس��يلة للتقرُّ وتعاىل يف الش��دَّ
وج��اء يف قوله عزَّ وع��ال: ﴿ُقْل َما َيْعَبُأ بُِكــْم َريبيِّ َلْواَل ُدَعاُؤُكــْم﴾)93(، فأكثر من صنَّف 
ه��ا ذخًرا يفيد الناس  يف كت��ب األدعية النقيب ريّض الدين ع��ّل بن طاووس الذي َيُعدُّ
منه، وقد أش��ار إىل ذلك قائاًل:»وهي��أ اهلل عندي جملَّدات يف الدع��وات«)94(، منها: 
د الذي  ت ملصباح املتهجِّ ت يف صالح املتعبِّ��د وتتمَّ ت(، هو مهمَّ ت والتتمَّ كت��اب )املهمَّ
د للش��يخ الطويّس)95(، وقد أشار إىل ذلك  فه لكي يكون تكملة لكتاب مصباح املتهجِّ ألَّ
بقول��ه: »فعزمُت أن أضيف ما اختاره باهلل، ممَّ��ا رويته من زيادة عىل املصباح، »وقد 
ه  ل والثاين س��مَّ ُرتِّب هذا الكتاب يف عرشة أجزاء لكلٍّ منه اس��ٌم خاصٌّ به، فاملجلَّد األوَّ
ب�)فالح الس��ائل ونجاح املس��ائل يف عمل اليوم والليلة()96(، وعندم��ا ابتدأ بتأليف هذا 
دة مهيَّ��أة قبل االهتمم  الكتاب أش��ار قائ��اًل: »اعلم أنَّ كتايب هذا مل يكن له عندي مس��وَّ
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بتأليفه، بل أحضت الناس��خ عندي ورشعت أكتب قائمة ثمَّ أس��لِّمها إليه ويكتبها، ثمَّ 
ل، وكان ل أشغال غري  اًل بأوَّ أكتبها كذلك قائمة بعد قائمة، وأسلِّمها إليه وهو يكتب أوَّ
��د الثالث ب�: )زهرة الربيع يف أدعية األس��ابيع()98(،  ى املجلَّ هذا الكتاب...«)97(، وس��مَّ
ا املجلَّد  د اجلواد وع��ّل اهلادي)99(، أمَّ وكان أكث��ر األدعية منقولة عن اإلماَمني حممَّ
ه: )مجال األس��بوع بكمل العمل املرشوع()100(، وأطلق عىل املجلَّد اخلامس  الرابع فس��مَّ
اس��م )الدروع الواقية عن األخطار فيم ُيعمل مثله كّل شهر عىل التكرار()101(، فقال يف 
ذلك: »أمحد اهلل بم وهب ل من القدرة عىل محده... بقي عمل ما خيتصُّ بكلِّ ش��هر 
ع��ىل التكرار، ووجدت يف الرواية أنَّ فيه أدعية كالدروع من األخطار، فرشعت يف هذا 
املراد، بم عودين اهلل وأرفدين من اإلنجاد واإلس��عاد«)102(، واملجلَّد الس��ادس باسم 
)املضمر للس��باق واللحاق بصوم شهر إطالق األرزاق()103(، وقد اختصَّ هذا الكتاب 
ل السنة  فه ابن طاووس قبل كتاب اإلقبال، وقال: »أْن يكون أوَّ بأعمل شهر رمضان، وألَّ
ل  ة بأنَّ أوَّ منا هناك بعض األخبار املختصَّ يف العبادات والطاعات ش��هر رمضان... وقدَّ
ى املجلَّد السابع )مسالك أو السالك املحتاج إىل معرفة  السنة شهر رمضان«)104(، وسمَّ
مناسك احلاج()105(، وعندما بدأ تأليفه قال: »باهلل ومن اهلل وهلل ما ينبغي إذا 
مها: )اإلقبال  ا املجلَّدان الثامن والتاسع فسمَّ حججت إن شاء اهلل تعاىل تعمل عليه«)106(. أمَّ
ل سنة650ه�/1252م عند  ه يف يوم االثنني 13 مجادى األوَّ باألعمل احلسنة( الذي ألفَّ
احلسني)107(، ويضمُّ مجيع أشهر السنة ماعدا شهر رمضان، وال بدَّ من أْن نشري إىل أنَّ 
م سنة  ابن طاووس أضاف بعض الفصول بعد تأليف الكتاب، فأحلق فصاًل يف شهر حمرَّ
656ه�/1258م، وهي سنة دخول املغول إىل بغداد وهناية حكم الدولة العبَّاسيَّة)108(، 
ل س��نة 662ه���/1225م)109(، وهب��ذا يكون ابن  وأض��اف فصاًل يف ش��هر ربي��ع األوَّ
دة)110(، وأخرًيا املجلَّد  ط��اووس قد أجرى تعدياًل وإضافات للكتاب يف س��نوات متعدِّ
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ه )السعادات بالعبادات التي ليس هلا وقت معلوم يف الروايات()111(،   العارش الذي س��مَّ
وبع��د االنتهاء من تلك األجزاء ق��ال: »أتمَّ اهلل هذه الكتب عىل ما أرجوه من فضله 
رجوت أن يكون كّل كتاب منها مل يسبقني فيم أعلم أحد إىل مثله ويكون من رضورات 
ا س��نوات تأليف  م��ن يريد قب��ول العبادات واالس��تعداد للمع��اد قبل امل��مت«)112(، أمَّ
تل��ك الكتب تبدأ من س��نة 635ه�/1237م)113(، حينم ينقل رواية عن أس��عد بن عبد 
ت  ل أجزاء املهمَّ القاهر)114(، فيش��ري إىل هذه الس��نة يف كتاب )فالح الس��ائل(، وه��و أوَّ
ت، وبذل��ك يكون تأليف تلك األجزاء ما بعد هذه الس��نة، فض��اًل عىل ذلك إنَّ  والتت��مَّ
هذه الكتب قد ذكرها يف مؤلَّفات، عىل سبيل املثال كتاب )السعادات بالعبادات(، وهو 
ت()115(، وألَّف كتاب )مهج الدعوات ومنهج العنايات( يف  ت والتتمَّ  آخر أجزاء )املهمَّ
7 مج��ادى األوىل س��نة 662ه���/1263م)116(، أي قب��ل وفاته بس��نََتني، واش��تمل عىل 
ة والكرب  ة يف الش��دِّ األح��راز والقنوت��ات واحلجب والدعوات ع��ن النبّي واألئمَّ
ام التي  وامل��رض، فهي كاملهج ألجس��ادها واملنهج ملرتادها)117(، ثمَّ َب��نيَّ األوقات واأليَّ

يستحبُّ فيها الدعاء)118(.

فضاًل عن مؤلَّفات ُأخر)119(، فقد أشار ابن طاووس إىل كثرة التأليف هبذا اجلانب 
ًدا يف الدعوات«)120(،  إذ قال: »فإنَّ يف خزانة كتبنا يف هذه األوقات أكثر من س��بعني جملَّ

وهنا نتساءل ملاذا أَكثَر ابن طاووس من كتب األدعية؟ فأمكن اجلواب عىل ذلك:

ة للمؤمنني يف ذلك العر  اًل: ُربَّم يكون السبب يف تأليفها أن تكون كتًبا إرشاديَّ أوَّ
ال��ذي ال يملكون ألنفس��هم دفًعا عن الضِّ إالَّ الدعاء اسرش��اًدا بمنهج اإلمام عّل بن 
احلس��ني الذي س��لك هنج الدعاء؛ ألنَّه عاش يف عر ليس من السهل فيه أن يقف 
ة التي تس��تهدف قس��ًم من الناس يف عقائدهم والس��يم من عارضوا  أمام الدولة األمويَّ
سياستها القاسية للقضاء عليهم، فكان الدعاء البديل املهمَّ الذي يسلكه اإلنسان ليبقى 
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رب إىل  قريًبا من اهلل تعاىل يف الظروف احلرجة التي ال يملك لنفسه نفًعا وال رًضا إالَّ التقُّ
اهلل تعاىل للتخلُّص ممَّا هو فيه من بالء وهتديده.

ا ُذخر لإلنسان ال يمكن  ثانًيا: إنَّ النقيب ريّض الدين عليًّا أوجد تلك كتب عىل أهنَّ
ب م��ن اهلل، ومن جان��ب آخر إنَّ اإلنس��ان فهو يمرُّ  االس��تغناء عن��ه كلُّ م��ن يريد التقرُّ
بظروف صعبة حيتاج إىل دعاء فهو سالح املؤمن والسبيل إىل السعادة يف الدنيا واألخرة، 
ا من الذخائ��ر التي تنافس عليها  إذ ق��ال: »ف��اهلل اهلل يف حفظها واحلفظ م��ن أدعيتها فإهنَّ
العارف��ون يف حياطتها وما أعِرُف عند أحد مثل كثرهت��ا وفائدهتا«)121(، فضاًل عن ذلك 
احل��ذر من املحذور فتكون تلك األدعية كالدرع الواقي، وإنَّ ابن طاووس أراد احلفاظ 
عىل تراث الش��يعة وترس��يخ التعاليم اإلس��الميَّة، وبيان املعاناة والظروف التي عاشها 
 اد ة والعبَّاس��يَّة، فقد س��ار اإلمام الس��جَّ ��ة املعصومون يف ظلِّ الدوَلَتني األمويَّ االئمَّ
ة من بعده، فجعلوا من  من قبله عىل هذا النهج بعد استش��هاد اإلمام احلسني واألئمَّ
ض له أهل بيته من قتل وسلب، ، فهي متثِّل- أي  الدعاء سالًحا ملواجهة الظلم وما تعرَّ

األدعية- وسيلة من وسائل املقاومة للخصوم)122(.

واستمر بيت آل طاووس بتألف كتب يف األدعية، إذ ألَّف النقيب مجال الدين أمحد 
اب��ن طاووس )ت673ه���/1274م( كتاب )االختي��ار يف أدعية اللي��ل والنهار()123(، 
ا الثاين  ل خيتصُّ باألدعية فقط، أمَّ وكت��اب )عمل اليوم والليلة()124(، وكان الكتاب األوَّ
يف مطل��ق األعمل)125(، وألَّف النقيب عّل بن ع��ّل بن طاووس )ت711ه�/1311م( 
ده أنَّه من كتب األدعية ما نقله املجلّي من روايات  كتاب )زوائد الفوائد()126(، وما أكَّ
ام الس��نة وأوقات املس��تحبِّ فيها)127(، وإنَّ النقيب عليًّا نقل بعض األدعية  عن أدعية أيَّ
فه والده ريّض الدين ع��ّل بن طاووس)128(، فضاًل عن ذلك  م��ن كتاب اإلقبال الذي ألَّ
��ة)129(، ومل يك��ن النقيب عّل  ��ة باالئمَّ يش��تمل ه��ذا الكتاب ع��ىل الزيارات اخلاصَّ
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الوحي��د الذي احتوى كتابه عىل الزيارات، والس��يم أنَّ والده قد س��بقه يف تأليف كتب 
فاته)131(،  ل مؤلَّ عن الزيارات، ومنها: )مصباح الزائر وجناح املسافر()130( الذي ُيعدَّ أوَّ
ة وقبور املؤمنني)132(،  د واالئمَّ له آداب الس��فر، ثمَّ زيارة الرسول حممَّ ويضمُّ أوَّ
انيَّات)133(،  وقد أشار ابن طاووس عند تأليف هذا الكتاب إىل أنهَّ خاٍل من األرسار الربَّ
ة ومكانتهم ومنزلتهم بني املسلمني، وكذا ذكر  لكنَّه اس��تطاع إنَّ ُيَبنيِّ مظلوميَّة بيت النبوَّ
ما هلذه الزيارات من أجٍر وثواب)134(، ثمَّ ألَّف كتاب )املزار( يف املضمون نفس��ه، لكن 

من دون ذكر آداب السفر)135(.

ا: علم الأن�ساب)136( �ساد�ساً

ه��و علٌم عظيم القدر وجليل النفع؛ إذ به يك��ون التعارف بني الناس، وقد قال اهلل 
ن َذَكــٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشــُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفــوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم  ا َخَلْقنَاُكم ميِّ تع��اىل: ﴿إِنَّ
 ِعنــَد اهللَِّ َأْتَقاُكــْم﴾)137(، وأكد النِّبي تعلمه فريوى عنه قوله: »تعلموا من أنســابكم 

مــا تصلــون بــه أرحامكــم، فإنَّ صلــة الرحــم حمبَّة يف األهــل مثــراة يف املال، منســاة يف 
األثــر«)138(، وقال: »كلُّ س��بٍب ونس��ٍب ينقط��ع يوم القيام��ة إالَّ ما كان من َس��بَِبي 
وَنِس��َبي«)139(، وملعرفة نسب آل الرسول أمهيَّة كربى لوجوب إجالهلم وإعظامهم، 
كي��ف ال وُهم َخرَية اهلل التي اختارها ورفع يف العباد والبالد منارها، ومن فوائد معرفته 
دقة من آل  معرفة من جيب له حقٌّ يف اخلمس، والسيم من ذوي القربى، وحترم عليه الصَّ
، بل هو علم  د، فمن الوهم إذن ما قيل إنَّ علم النسب ال ينفع وجهالته ال تضُّ حممَّ
ينفع وجهله يضُّ يف الدنيا واآلخرة)140(، وأصبح يمثِّل من أولويَّات اهتممهم، فأغلبهم 
لون أسمءهم يف سجل، فيقول  م كانوا يسجِّ يعرفون أنس��اب العلويِّني الطالبيِّني حتَّى إهنَّ
املاوردّي: »حفظ َأنس��اهبم من داخل فيها وليس منه��ا َأو خارج عنها وهو منها، فيلزمه 
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ته  حف��ظ اخل��ارج منها كم يْلزم��ه حفظ الداخل فيه��ا؛ لِيكون النس��ب حمفوًظا عىل صحَّ
د القلقش��ندّي أمهيَّة علم النس��ب بقول��ه: »وكان ال بدَّ هلم  ا إىَل ِجَهتِِه«)141(، ويؤكِّ َمْعُزوًّ
مه، وحيفظ أنس��اهبم، ويصقل  د س��لكهم وينظِّمه، ويعظِّم فخرهم ويفخِّ من رئيس ينضِّ
ي بتدبريه ريعهم...«)142(، ف��كان النقيب ريّض الدين عّل بن  بمكارمه أحس��اهبم، وينمِّ
طاووس عال�ًم بالنس��ب، أخذ النس��ب من الس��يِّد فخار بن َمَعد املوسوّي وأجازه، كم 
أج��از ألخيه أيب الفضائل أمحد ب��ن طاووس)143(، وكان يمتلك يف مكتبته النفيس��ة كتًبا 
من مناقب الطالبيِّني،  يف علم أنس��اب آل أيب طالب، ومنها ديوان النسب)144( الذي تضَّ
تك)145(، وهنا  د بعدم مش��اهدة هذا الكتاب غري إخوتك وخاصَّ الذي أوىص به ابنه حممَّ
هنا فيم  أراد احلفاظ عىل األنس��اب والس��يم ل�م يعرفه من وجود بعض املطاعن التي دوَّ
خي��صُّ بيوت��ات الطالبيِّني)146(، واعرف بذلك حينم ق��ال: »إينَّ قد مجعت هذا الكتاب، 
قها.. ففيها الصحيح، والفاس��د، فإن أفقت م��ن املرضة، هذبَّته  وأودعت��ه اش��ياء مل أحقِّ
وأثب��تُّ الصحي��ح«)147(، ثمَّ ي��ويص ابن طاووس ابن��ه املحافظة عىل أنس��اب الطالبيِّني 
قائ��اًل: »طهارة النس��ب أو العل��م بمن له س��لف الصاحلني وتعلم من ذل��ك من يطعن 
ت��ك إليه فإن أنس��ابكم طاهرة  علي��ه وال تس��تولده وال تزوج��ه وال ت��زوج أهلك وذريَّ
م��ن األدناس بكلِّ طريق«)148(، وال يس��تطيع العلمء التأليف يف ه��ذا العلم إالَّ أذا كان 
ة، وهذا ال يعن��ي عدم الثقة بكتاب  نًا يف أصل تل��ك البيوتات العلويَّ األم��ر موثوًقا متيقِّ
ة املعلومات التي  ص م��ن دقَّ اب��ن املرتىض )ديوان النس��ب(، وإنَّم يطلب التأكد والتمحُّ
يكتبه��ا، وق��د حاول اب��ن املرتىض تدقي��ق البيوتات، لك��ن إصابته بمرض منع��ه القيام 
بذل��ك، لذلك طلب من أوالده ات��الف الكتاب يف هنر دجلة للتخل��ص من املعلومات 
ة، ولوال قيمته َل�َم اشراه ابن طاووس من أوالده،  التي تيء إىل بعض البيوتات العلويَّ
ودلي��ل ذلك أنَّه نقل عنه يف كتابه )فرج املهم��وم()149(، وكذا منع اآلخرين من االطِّالع 
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د من  علي��ه حتى ال يوظِّفوه لتحقيق أغراضهم الش��خصيَّة، وقد توافد عليه الناس للتأكُّ
أنس��اهبم ومنهم: ابن زيارة الصويّف اخلراس��ايّن )ت ق 8ه�/14م( وطلب منه تصحيح 
��ا ابن أخي��ه النقيب عب��د الكريم ابن ط��اووس )ت693ه���/1294م(   نس��به)150(، أمَّ
ن  نف فيه ودوَّ ��ابة وقته، فقد مجع كتًبا يف األنس��اب وصَّ ال��ذي كان أعجوبة زمانه، ونسَّ

رات فأمتَّه عىل أحسن تأليف)151(. املشجَّ

ا: التاريخ �سابعاً

1. النقيب ريّض الدين عّل بن طاووس )ت664هـ/1264م(:

فها النقيب ريّض الدين بن طاووس كتاب )امللهوف  وم��ن الكتب التارخييَّة التي ألَّ
ة استشهاده يف  ث فيه عن حياة اإلمام احلس��ني وقصَّ عىل قتىل الطفوف(، الذي يتحدَّ
، وما حصل ألهل بيته بعد استش��هاده، وهنا نجد ابن طاووس يتكلَّم بكلِّ  واقعة الطفِّ
ة واملأس��اة التي أصابتهم، وقد ابتعد  ة عن الظلم الذي حلَّ عىل أهل بيت النبوَّ حريَّ
عن اإلطناب واإلكثار من اإلس��ناد، ومن الس��هل محله أينم حطَّ يف أماكن الزيارة)152(، 
 وبذل��ك أراد إيص��ال املعلومة ب��كلِّ وضوٍح، ويس��تطيع أيُّ ش��خٍص أن يفهم، بحيث 

ال يبعث عىل امللل عند القراءة، وهو ُيبِّني أنَّ احلسني قتل من أجل اإلصالح يف دين 
.د ة حممَّ ه، ونرة احلقِّ والعدل يف أمَّ جدِّ

وللنقي��ب ريّض الدي��ن ع��ّل ُمَصنٌِّف آخ��ر بعن��وان )الطرائف يف معرف��ة مذاهب 
الطوائ��ف(، ال��ذي كتبه حتت اس��م مس��تعار باس��م عبد املحم��ود ب��ن داوود؛ ألنَّ كل 
 ا داوود إش��ارة إىل داوود بن احلس��ن أخ اإلمام الصادق الع��امل عباد اهلل املحمود، أمَّ
يف الرضاع��ة الذي اش��تهر بدع��اء أم داوود، وُيعدُّ من أجداد النقي��ب ابن طاووس، ثمَّ 
د  ة رأي وجترُّ ة يريد البحث يف املذاهب اإلس��الميَّة بحريَّ اف��رض أنَّه رجل من أهل الذمَّ
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باع��ه فيفوز برضا اهلل يف اآلخرة وعدم الندامة، ويبدو  م أحقُّ وأفضل يف اتِّ حت��ى ُيبَّني أهيُّ
أنَّ ه��ذا الكتاب من تأليفه إذ ذكره يف مواطن منه��ا: »اعلم أننَّا ذكرنا يف كتاب الطرائف 
بع��ض من روى هذا من طرق املخال��ف«)153(، وقوله يف مكان آخ��ر: »فاعلم يا ولدي 
ه كثري من اخلالئق وقد كشفت لك األمور  د أنَّ الطريق إىل معرفتهم أسهل ممَّا يتومهَّ حممَّ
يف كت��اب الطرائ��ف فأوضحت عن طرق احلقائ��ق...«)154(، وغريها م��ن املواطن التي 
تثب��ت إنَّه املؤلِّف احلقيقّي للكتاب املذكور آنًفا)155(، لكن ملاذا وضع ابن طاووس اس��ًم 
مستعاًرا؟ هل كان خوًفا من السلطة العبَّاسيَّة، أو هنالك أهداف َأخرى أراد ابن طاووس 
 الوص��ول إليها؛ إنَّ اب��ن طاووس قد ألَّف عدًدا من الكتب يف الع��ر العبَّايّس هلا أمهيَّة 
ال تق��لُّ ع��ن هذا الكتاب، ومنه��ا ما ذكرناه آنًف��ا كتاب )امللهوف عىل قت��ىل الطفوف(، 
وكذا كتب األدعية التي اعتمد فيها عىل ما قاله الرسول وأهل البيت من أدعية عىل 
الظامل، ويبدو أنَّ ابن طاووس استعار اسًم آخر وكأنهَّ ذمي؛ ألنهَّ لو كان قد وضع اسمه 
نة للقرآن  ة العقليَّة املتضمِّ ع��ىل الكتاب َوبنيَّ أنَّ أفضل املذاهب املذهب اإلمام��ّي باألدلَّ
ب إىل مذهبه، وقد تناول يف  موه بالتعصُّ الكري��م وما اتَّفق عليه أصحاب املذاه��ب، الهتَّ
ه��ذا الكت��اب قضيَّة إمامة عّل ب��ن أيب طالب بني اخللفاء األربعة وأحقيَّته يف تس��لَّم 

ة. ديَّ س الدعوة املحمَّ اخلالفة بعد مؤسِّ

��ف كتاًب��ا اس��مه: )اليق��ني يف اختص��اص موالنا ع��ّل أمري املؤمنني(، يف س��نة  وألَّ
661ه���/1261 أو 662ه���/1262م، بحس��ب م��ا ذك��ره ابن ط��اووس حينم وذكر 
ا عىل تأليف هذا الكتاب بعدما اس��تخار اهلل  جتاوزت الس��بعني من عم��ري، وكان ُمِرً
تع��اىل؛ لكي يثبت بط��الن املخالفني يف منزلة أمري املؤمنني وتس��ميته هب��ذه اللقب دون 
غ��ريه من املس��لمني)156(، وه��ذا ما وصف اب��ن أيب احلديد وأش��ار إىل ه��ذا التضعيف 
بقول��ه: »وتزعم الش��يعة أنَّه خوطب يف حياة رس��ول بأمري املؤمن��ني، خاطبه بذلك 
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مجلة املهاجرين واألنص��ار، ومل يثبت ذلك يف أخبار املحدثني«)157(، فأخذ ابن طاووس 
ة وش��يوخهم وعلمئه��م)158(، التي تثبت  جيم��ع األحاديث يف ما رواها عن رجال العامَّ
ح ذل��ك حينم قال: »ألنَّن��ي عازم عىل   أنَّ ه��ذا اللقب خمت��صٌّ باإلمام ع��ّل، ويوضِّ
ين  ��ة ع��ىل املقرِّ أنن��ي، م��ا بقي��ت أطل��ب الزي��ادة عىل م��ا صنَّفت��ه، ففي��ه كفاي��ة وحجَّ

واجلاحدين«)159(.

ة الت��ي ألَّفها ريّض الدين بن طاووس كتاب )كش��ف  وم��ن الكت��ب التارخييَّة املهمَّ
د، إالَّ أنهَّ حيتوي  ة لثمرة املهجة(، وقد جاء هذا الكتاب عىل شكل وصيَّة البنه حممَّ املحجَّ
ح  عنوان��ات تعرض القضية الرئيس��ة وهي قضي��ة إمامة عّل ب��ن أيب طالب، ويوضِّ
ابن طاووس موقفه مهمته يف زمن اخلالفة العبَّاس��يَّة وحماولته إنقاذها من الس��قوط بيد 
املغ��ول)160(، وقد ألَّف هذا الكتاب بحدود س��نة 649ه���/1249م)161(، بينم نجد ابن 
ط��اووس قد ألَّف هذا الكتاب س��نة 650ه���/1250م والدليل عىل ذلك اإلش��ارة يف 
كتاب��ه عند االنته��اء منه بقوله: »كتبت ه��ذا الكتاب إليك وإىل إخوت��ك ومن يعزُّ علينا 
وعلي��ك وقد دخلت يف س��نة إحدى وس��تِّني من عم��ر دار الفن��اء«)162(، فيكون عمره 
ا أذا ألَّف يف س��نة 649ه���/1249م، فيكون عمره  بحس��ب هذه الس��نة و61 ع��ام، أمَّ
60 س��نة، وهبذا يك��ون ألَّف زمن اخلالف��ة العبَّاس��يَّة ويف عهد اخلليفة املس��تعصم باهلل 

)640-656ه�/1242-1258م(.

ة إذ  فه قَبل كش��ف املحجَّ ا كتاب )االصطفاء يف تواريخ امللوك واخللفاء( الذي ألَّ أمَّ
د: »إنَّ هذا الكتاب يكون لك وألخيك وال ينظره إالَّ من تعلم أنهَّ حيس��ن  قال البنه حممَّ
ظنَّه فيك ويف أبيك وبادر اهلل باالس��تخارة يف نظره فيه فهذا أمانة إنمَّ رجوت بتأليفه 
تي بمعانيه«)163(، ويظهر من كالمه أنَّه خمصوص بالسادات الطالبيِّني)164(،  أن ينتفع ذريَّ
اذ احلذر يف االنضمم إىل الس��لطة لرضا املخلوق  ال��ذي يطلب احلفاظ عىل مناقبهم واختِّ
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وغضب اخلالق وإنَّم جيب العمل عىل وفق من يس��ري عىل الرشيعة اإلسالميَّة)165(، ومن 
األم��ور التي يذكره��ا البنه يف هذا الكتاب هو امتناعه عن ت��ولِّ املناصب التي ُعرضت 

عليه واألسباب التي دفعته إىل الرفض)166(.

ُيَتَبنيَّ أنَّ هذا الكتاب احتوى عىل أنس��اب الطالبيِّني، وسرية اخللفاء وامللوك الذين 
سبقوه وعارصوه عن طريق الكتب التي يمتلكها عن تاريخ اخللفاء وامللوك التي نقلت 
س��ريهتم وما فعلوه يف حياهتم، فيقول: »عندي يف تواريخ اخللفاء وامللوك... فاحذرهم 
ب منهم مه��م أمكنك ففي قرهبم  ب إليه��م أو تقرِّ ع��ىل دينك وموالك ف��اهلل اهلل أن تتقرِّ
ل أمورهم وآخرها  الس��مُّ الناقع واهلالك، وإنَّم ذخرت لك توارخيهم ب��اهلل لتنظر أوَّ

وظواهرها ورسائرها وترى ما فعلوا بنفوسهم«)167(.

ار  وله كتب خمترات يف الراجم ومنها: )التحصيل( وهو تذييل لكتاب ابن النجَّ
الذي كان أحد ش��يوخ ريّض الدين عّل بن طاووس، فقال: »وجلس��ت انظر يف تذييل 
ار أِلختار منه ما عزمت عليه من أخب��اره وفوائد أرساره«)168(، واحتوى  ��د بن النجَّ حممَّ
ة  ��ار، ويتألَّف من عدَّ ه��ذا الكتاب عىل تراج��م اختارها ابن طاووس من كتب ابن النجَّ
أج��زاء، وقد أش��ار إىل ذلك عن��د ترمجته للش��خصيَّات)169(، وألَّف كتًب��ا اخترها من 
كت��ب َأخرى، ومنها: كتاب )الراج��م فيم نذكره عن احلاك��م()170(، ويقصد به احلاكم 
النيس��ابورّي، وكتاب )القبس الواضح من كتاب اجلليس الصالح(، وهو مقتطفات من 

كتاب اجلليس واألنيس أليب الفرج)171( املعاىف)172(.

ف للمولد  ه )التعرُّ ه بمواليد أو وفيات النبيَّ وآل بيته)173( سمَّ وألَّف كتاًبا خيصَّ
الرشي��ف()174(، ومجع كتاًبا من فخار األخبار، وفوائ��د االختبار، وروايات وحكايات 
س��مها )ربيع األلباب(، ويش��تمل عىل س��تَّة أجزاء)175(، ثمَّ ألَّف كتاب )ربيع الشيعة(، 
وهو يشبه كتاب )إعالم الورى( للطربيّس)176( يف مجيع املطالب واألبواب والرتيب من 
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مة وبعض االختالفات اليسرية  غري زيادة وال نقصان وال تفاوت إالَّ يف الديباجة، واملقدِّ
د بتولِّ  يف ترتيب الفصول)177(، وألَّف كتاًبا يثبت بش��كل رصيح وصيَّة الرسول حممَّ
ه )طرف األنباء واملناقب يف رشف س��يِّد األنبياء  اإلم��ام ع��ّل اخلالفة من بعده فس��مَّ
وعرته األطائب(، وطرف من ترحيه بالوصيَّة واخلالفة لعّل بن أيب طالب)178(، وُيعدُّ 
ة التي  اًل لكتاب الطرائف الذي رأى م��ن رضورة إضافة بعض األدلَّ ه��ذا الكتاب مكمِّ
ته من دون خليف��ة من بعده، وإنَّ الوصية  تثب��ت بأنَّ الرس��ول قد أوىص وال يرك أمَّ
دها اإلس��الم، وهذا ما ذكر يف الق��رآن الكريم)179(، فكيف  م��ن األمور الرشعيَّة التي أكَّ
مة الكتاب:  دها الدين اإلس��المّي، قال ابن طاووس يف مقدِّ بخاتم األنبياء مل يفعل ما أكَّ
ًدا الذي هو أفضل النَّبيِّني وخاتم املرس��لني، انتقل  »ف��ال تقبل عقول العارفني... أنَّ حممَّ
�هم عىل اهلداة من بعده إىل يوم  ح األمور للمس��لمني، ويدلُّ إىل اهلل قب��ل أن يويص ويوضِّ

الدين«)180(.

ونج��د الطهرايّن يش��ري إىل وق��ت تأليف هذا الكت��اب وأفاد بأنَّه ُألِّف بعد س��قوط 
الدول��ة العبَّاس��يَّة)181(، لكن النقي��ب ريّض الدين عّل قد أش��ار إليه يف كتاب )كش��ف 
ة( الذي ألَّفه يف زمن اخلالفة العبَّاس��يَّة، فضاًل عىل ذلك أنَّ املؤلِّف مل يكتب اسمه  املحجَّ
عىل الكتاب كم فعله يف )الطرائف يف مذهب الطوائف( الذي وضع اسًم مستعاًرا، فقال 
فه ما األحوال عليه)182(،  مة الكتاب أنَّه من تأليف بعض من أحسن اهلل إليه، و عرَّ يف مقدِّ

فه يف زمن اخلالفة العبَّاسيَّة. وبذلك يكون الكتاب ألَّ

2. النقيب أمحد بن طاووس )ت 673هـ/1277م(:
ها )عني العربة يف غبن العرة(، ووضع اس��ًم مس��تعاًرا  ألَّف ُكتًبا يف التاريخ من أمهِّ
هو عبد اهلل بن إس��معيل، وبذلك سار عىل هنج أخيه ريّض الدين بن طاووس يف تأليف 
 ،)183(ا تسميته ب�: إس��معيل نسبة إىل إسمعيل بن إبراهيم اخلليل كتاب الطرائف، أمَّ
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��ام اخللفاء  ة وأث��ر اإلمام عّل يف أيَّ ��ن بي��ان اآلي��ات الواردة بحقِّ بي��ت النبوَّ ويتضمَّ
ة ومنها: كتاب )الكشف والبيان( أليب  الراش��دين، وأخذ تفس��ري اآليات من كتب العامَّ
إسحاق أمحد الثعلبّي)184(، وكتاب الوسيط يف تفسري القرآن للواحدّي)185(، فقال عنهم: 
»إِن اتَّفق غري هذا خلًوا من ممارسة العناء وتتبُّع مدى الغايات يف أقوال العلمء أثبته ويف 
��ه إذا دلَّت اجلزئيَّات  القلي��ل من رواية هذين الش��خَصني إيضاح ملا أغفلته اعتباًرا هبا إنَّ
عىل الغرض فم علمك بكّليها، وإذا س��ألت فروع الش��وامخ يزداد وس��ميها فم جزمك 

بأساسها عند روى«)186(.

وهنال��ك كتاب آخر هو )بناء املقال��ة الفاطميَّة يف نقض الرس��الة العثمنيَّة()187( أو 
ا عىل أق��وال اجلاحظ)189( الذي جهل حقَّ اإلمام عّل بن أيب  بن��اء املقالة العلويَّة)188(، ردًّ
طالبوقضيَّت��ه، وق��د ألَّف هذا الكتاب س��نة 665ه�/1265م، فبع��د االنتهاء منه 

ه إىل مشهد أمري املؤمنني وألقى قصيدة يف حرمه التي مطلعها)190(: توجَّ

ـــا عـــزائـــَم ـــنَّ ـــُح ِم ـــري ـــاري ال ـــب ــا ُت ــن ــي أت
آمــلــه الـــغـــوَث  ــثــمــُر  يــســت مـــلـــِك  إىل 

��ة العقليَّ��ة والنقليَّة ع��ىل دينه وعلم��ه وش��جاعته يف دفاعه عن  وأخ��ذ ُيَب��نيِّ األدلَّ
ة عىل املخالفني واحلاقدين عليه، ولديه  اإلس��الم، واستشارة اخللفاء الراش��دين له حجَّ
كت��اب إي��من أيب طال��ب)191(، وأراد أْن يثبت بأنَّ أب��ا طالب كان مؤمنً��ا، وهناك الكثري 
من الكتب بالعنوان نفس��ه، ولعلَّ النقي��ب أخذ من تلك الكتب أو اخترها أو أضاف 
ه ب�: )حلَّ اإلشكال يف معرفة الرجال()192(، وقال  عليها، وهنالك كتاب يف الراجم سمَّ
في��ه: »وقد عزمت عىل أن أمجع يف كتايب هذا أس��مء الرجال املصنِّفني وغريهم، ممَّن قيل 
ره حس��ني بن زين  فيه مدح أو قدح، وقد أتمَّ بغري ذلك من كتب مخس��ة«)193(، وقد حرَّ

مه )التحرير الطاوويّس(. الدين العامّل، فسَّ
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3. النقيب غياث الدين عبد الكريم بن طاووس )693هـ/1293م(:

ة التي عاش��ها النقباء يف  فه��ا النقباء التي تدلُّ عىل احلريَّ ة التي ألَّ وم��ن الكتب املهمَّ
ة هو تأليف كتاب )فرحة الغرّي يف تعيني قرب أمري املؤمنني«)194(، الذي مجع  هذه املدَّ
ة املعصومني والعلمء التي  ة التارخييَّة والرباهني التي تروى عن الرسول واألئمَّ األدلَّ
تثب��ت أنَّ هذا القرب ألمري املؤمنني عّل بن أيب طالب الذي أوىص ابنه اإلمام احلس��ن 
انَّ خيفي قربه، وحيفر له أربعة قبور يف املسجد، والرحبة، والغرّي، ودار جعدة بن هبرية 
ة بعد استش��هاده، إذ  حتَّ��ى ال يعلم أعداؤه موض��ع قربه، وهو يعرف ما حيدث لأُلمَّ
ا أنَّه س��يظهر عليك��م بعدي رجٌل رَحْب البلعوم مندح��ق البطن، يأكل ما جيد،  قال:»أمَّ
ا  ويطل��ب م��ااًل جيد فاقتلوه ول��ن تقتلوه! أاَل وإنَّه س��يأمركم بس��بِّي وال��رباءة مني، فأمَّ
أوا منِّي، فإينَّ ُولِدُت عىل  ا الرباءة فال تت��ربَّ الس��بُّ فس��بُّوين فإنَّه ل زكاة ولكم نجاة، وأمَّ
ت يف  الفطرة وسبقت إىل اإليمن واهلجرة«)195(، وقد أدَّت االضطرابات والفتن التي مرَّ
خالفته إىل معركة اجلمل 36ه�/656م، ُثمَّ صفِّني37ه�/657م، وآخرها النهروان 
39ه�/659م)196(، وبعدها وجد اإلمام أنَّ من الضوري إخفاء قربه، ولو َعلِم أعداؤه 
 مكانه واستدلُّوا عليه لنبشوا قربه، فيؤدِّي إىل وقوع احلرب بني املسلمني، وهذا ما ال يقبله 
اإلمام الذي كان حيرص دائًم عىل بيضة اإلس��الم، وهو اليش نفس��ه الذي جعل اإلمام 
ه  احلس��ن ب��أْن يويص بعدم محل الس��الح ودفنه يف البقيع، وإن ُمنع م��ن دفنه مع جدِّ

.)197(رسول اهلل

ه )الش��مل املنظوم يف مصنِّفي  وألَّف عبد الكريم بن طاووس كتاًبا يف الرجال س��مَّ
العلوم(، ويعرف أيًضا ب�)رجال الس��يِّد عبد الكريم()198(، وقد وصفه ابن داوود قائاًل: 
»ما ألصحابنا مثله«)199(، وهذا يدلُّ عىل حس��ن التأليف والقدرة العلمّيَّّّّة التي يمتلكها 

النقيب.
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ا: علم الكالم)200( ثامناً

مة يف علم  ��ف النقيب ريّض الدين عّل بن ط��اووس )ت 664ه�/1265م( مقدِّ ألَّ
ة بعلم الكالم  ها: »شفاء العقول من داء الفضول«، وقرأ بعض الكتب املختصَّ الكالم سمَّ
د بن نم)201(، إالَّ أنَّ التأليف يف هذا العلم كان قلياًل موازنة بالعلوم األُخر،  عىل شيخه حممَّ
ويرجع الس��بب إىل ما ذكر ابن طاووس، بقول��ه: »ألينِّ رأيت طريق املعرفة به بعيدة عىل 
ت��ه واألنبياء قبله قد قنع��وا من األمم  أهل اإلس��الم، وأنَّ اهلل، ورس��وله وخاصَّ
بدون ذلك التطويل، ورضوا بم ال بدَّ منه من الدليل، فست وراءهم عىل ذلك السبيل، 

وعرفت أنَّ هذه املقاالت حيتاج إليها من يل املناظرات واملجادالت...«)202(.

ا: علم النجوم)203( والطب)204( تا�سعاً

كان قس��م م��ن النقباء عىل اطِّ��الع يف خمتل��ف العلوم، فتج��اوزوا العل��وم الدينيَّة 
وا بعلم النجوم ملعرفة  واإلنس��انيَّة إىل علوم ُأخر منها علوم النجوم والطب، فقد اس��تدلُّ
 انيَّة وعىل كلِّ من ُينكر وجود اهلل س��بحانه تعاىل، وما ُأنزل عىل الرسول احلقائق الربَّ
ة املعصومني، حينم ُس��ئل  م��ن اآليات القرآنيَّ��ة دليل عىل ذلك، فهو علم األنبياء واألئمَّ
اإلم��ام الصادق ع��ن علم النجوم ق��ال: »هو علم مــن علوم األنبيــاء فقلت: أكان 
ع��ّل بن أيب طالب خبرًيا بعلمه؟ فقال: كان أعلم النــاس به«)205(، وقد ألَّف اإلمام 
ه بعضهم ب�)كنز  ل(، بينم سمَّ ى )توحيد املفضَّ الصادق كتاب اإلهليلجة)206( أو املسمَّ
ا عىل امللحدين املنكرين للربوبيَّة واحتجاًجا عليهم، فناظره  احلقائق واملعارف()207(، ردًّ
ة البح��ث اهتمَّ النقيب عبد  في��ه طبيب هن��دّي حتَّى أقرَّ باألُلوهيَّ��ة والوحدانيَّة، ويف مدَّ
احلميد بن أس��امة )ت597ه�/1200م( بعلم الطب والنجوم وكانت له معرفة واسعة 
ه )فرج املهموم يف معرفة  هبم)208(، وقام ريّض الدين عّل ابن طاووس بتأليف كتاب سمِّ
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هن��ج املالل يف علم النج��وم()209(، أو )َفَرُج املهموم يف معرفة منه��ج املالل واحلرام من 
علم النجوم()210(، وأش��ار ابن طاووس إىل كلمة )املالل( يف بداية الكتاب، وقد يكون 
خطأ من نقل نسخة املخطوطة أي وضع امليم بداًل من احلاء، لكن نجد كالمها صحيح، 
ألَنَّ اب��ن طاووس ذك��ر يف هذا الكتاب تراجم من اش��تهر بعلم النجوم س��واء كان من 
علمء الش��يعة أو علمء املسلمني من املذاهب األُخر حتَّى علمء ما قبل اإلسالم)211(، ثم 
مون وهو األمانة والصدق يف ذكر األحداث،  ُيَبنيِّ املنهج الذي جيب أْن يسري عليه املنجِّ
مني يف هذه األوقات الذي  وليس من أجل رضا أصحاب الس��لطة، إذ قال: »متويه املنجِّ
��ى عىل امللوك واألعيان وذوي املقامات«)212(، هذا م��ن جانب، ومن جانب آخر  يتمشَّ
مون مثل قول أحدهم  مني، نذكر حوادث مل يصدق فيه��ا املنجِّ ة أق��وال املنجِّ ع��دم صحَّ
م هربوا،  ألمري املؤمنني عّل ل�مَّ أراد اخلروج ملقاتلة اخلوارج يف معركة النهروان: إهنَّ
 فق��ال ل��ه اإلمام ع��ّل: »كذبــت ال واهلل ما َعــربوا النهــروان وال تــاوزوا األثيالت 
وال النخيــالت حتَّــى يقتلهم اهلل عىل يدي عهد معهود وقــدر مقدور، ال ينجو منهم 
عــرشة وال يقتل منَّا عــرشة«)213(، ويف رواية َذك��ر أنهَّ َقِدم إليه رجل ل��ه معرفة بالنجوم 
الطوال��ع واملراج��ع وتقويم القطب يف الفلك ومعرفته باحلس��اب وال��ضب والتجزئة 
قك بذا فقد  واجل��رب، وق��ال له ليس الوقت املناس��ب للخروج، فقال له: »مــن صدَّ
ب القرآن واســتغنى عن االســتعانة باهلل«)214(، وُيَبنيَّ أم��ري املؤمنني أنَّه ليس كلُّ   كذَّ

م  مون صحيح أنَّه سيحدث أو سوف حيدث، وهذا ما وقع عندما تنبَّأ املنجِّ ما خُيرُب به املنجِّ
ر هوالكو بع��دم اهلجوم عىل بغداد والقضاء عىل اخلالفة العبَّاس��يَّة؛  حس��ام الدين وحذَّ
ألنَّ الطال��ع ينذر بوقوع س��تَّة كوارث عظيمة تش��مل الطبيعة وهوالكو ش��خصًيا)215(، 
د نص��ري الدين الط��ويّس تكذيب   غ��ري أنَّ هوالك��و امتن��ع عن األخ��ذ بنبوءته، وق��د أكَّ
��ة هبم، فإنَّ طاهًرا جاء  ما س��يحدث، حينم قال له: »لو قيل إنَّ للعبَّاس��يِّني مكرمة خاصَّ
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ل عىل يد ابنه باالتِّفاق  ًدا األمني، وُقتل املتوكِّ من خراس��ان بأمر املأمون، وقتل أخاه حممَّ
مع األمراء. كذلك قت��ل األمراء والغلمن املنتر واملعتز، وقتل عدد من اخللفاء عىل يد 
 :د مجلة أشخاص فلم ختتل األمور«)216(، وجاء هذا مطابقًة لِ�م وصفهم الرسول حممَّ
م��ون الذين يدعون معرفة الغيب بمقتىض  مون ورب الكعبة«)217(، فاملنجِّ »َكــذَب املنجيِّ
النظ��ر يف أحوال النجوم وهم كاذبون ولو صدقوا؛ ألنَّه ال يعلم الغيب إالَّ اهلل س��بحانه 
م س��نة 650ه�/1252م عند مش��هد اإلمام  وتع��اىل، وَتمَّ تأليف هذا الكتاب يف20 حمرَّ

ا يف كربالء)218(. احلسني حينم كان ريّض الدين عّل بن طاووس مستقرًّ

ألَّف ريض الدين عّل بن طاووس كتاب )األمان من أخطار األس��فار واألزمان(، 
مته: »وقد رأيت أْن أضيف كتاًبا مفرًدا حيتاج إليه اإلنس��ان يف أس��فاره  ق��ال عن��ه يف مقدِّ
 يأخ��ذ من��ه ب��اهلل… وأجعل��ه أبواًب��ا، وكلُّ باب يش��تمل ع��ىل فصول أذك��ر فيها 
 م��ا يتهيَّأ ذكره م��ن املنقول وما يفتحه م��ن مواهب العقول وربَّم ال نذكر األس��انيد 
ض إىل  وال مجيع الكتب التي نروي منها ما نختاره ونعتمده«)219(، وإنَّ االنسان قد يتعرَّ
أمراض يف أثناء الس��فر كالصداع والزكام ووجع األسنان وعرق النساء والعرق املديني 
وغريه��ا، لذلك حتتاج كله��ا إىل العالج، ومنها العالج الروح��ّي بالدعاء واالبتهال إىل 
اهلل س��بحانه وتع��اىل، فأخذ يذك��ر األدعية املأثورة ع��ن آل بيت العصم��ة، ثمَّ يذكر 
فوائد العس��ل وأثره يف ش��فاء األس��قام، وذكر ابن ط��اووس أنَّه اعتمد ع��ىل كتاَبني مها 
 )ب��رء الس��اعة( لل��رازي يف الط��ب، و)تدب��ري األب��دان يف الس��فر من امل��رض واخلطر( 

لقسطا)220( بن لوقا)221(.
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اخلامتة

ة الدينيَّة التي  كان النقباء حميطني بمختلف العلوم الدينيَّة واالنس��انّية، ونظًرا للحريَّ
 ح مظلوميَّة أهل البيت مارس��ها الش��يعة يف ظلِّ حكم املغول، كانت نتاجاهتم توضِّ
ة،  وردَّ كّل من ينكر منزلتهم، فضاًل عن نرش أدعيتهم التي ُتعدُّ من أهمِّ االسلحة الفكريَّ
ولي��س هذا فحس��ب بل يعقدون جمالس��هم العلميَّ��ة يف بيوهتم الت��ي أصبحت من أهم 
املراكز التعليمّية، فأخذ يتوافد عليهم طلبة العلم؛ لينهلوا علومهم، فضاًل عن إعطائهم 

ج عىل أيدهيم كوكبة من العلمء. إجازات التي تسمح هلم بنرش العلم فتخرَّ
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 مام احلسن )ع(اإل

 احلسن املثنى

 داود

 احلسن

 اسحاق

 حممد الطاووس

 محدأ

 حممد

 امحد

 حممد

 جعفر

 سعد الدين موسى

 النقيب رضي الدين علي النقيب مجال الدين امحد عز الدين احلسن

النقيب رضي 
 الدين علي

 النقيب قوام الدين حممد

النقيب جمد الدين 
 حممد

النقيب قوام الدين 
 حممد

 النقيب غياث الدين عبد الكريم

 علي القاسم بوأالنقيب 

النقيب صفي 
 الدين حممد
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الهوام�ص

د بن عّز الدين احلس��ن بن موس��ى بن جعف��ر، كان يتوىلَّ نقابة الب��الد الفراتيَّة  )1( ه��و جمد الدين حممَّ
ه إليها هوالكو بعد قدومه مع الوفد إلنق��اذ املناطق الفراتيَّة. ينظر: ابن  يف عهد العبَّاس��يِّني، ث��مَّ ردَّ
الفوط��ي، جمم��ع اآلداب، ج5، ص508، اب��ن عنبة، عم��دة الطال��ب، ص190، كحالة، معجم 

املؤلِّفني، ج9، ص224.
)2( هو مجال الدين أمحد بن موس��ى بن طاووس، من أكابر فقهاء األماميَّة وجمتهدهيم، عال�ًم باحلديث 
ورجال��ه، متكلًِّم، أديًبا، ش��اعًرا، رتب نقيًبا للطالبيِّني للِحلَّة، وعرف عنه بحس��ن تدبري ش��ؤوهنم 
وإدارة أمورهم وصيانة حقوقهم عىل الرغم من مس��ؤوليَّته الواس��عة املتمثِّلة بالتأليف والتصنيف 
 .والتدري��س، وبقي يف خدمة الدين والناس إىل أْن وافاه األجل ودفن يف مش��هد أمري املؤمنني
ينظر: ابن داوود، رجال ابن داوود، ص45، التفريّش، نقد الرجال، ج1، ص174، اخلوانسارّي، 

روضات اجلنَّات، ج1، ص66.
��ب باملصطفى، ولد باحِللَّة س��نة  د ب��ن ريّض الدين ع��ّل بن موس��ى، امللقَّ )3( ه��و صف��ّي الدي��ن حممَّ
643ه�/1245م، وتوىلَّ نقابة بغداد واملشهد الكاظمّي بعد وفاة والده سنة664ه�/1265م، 
ة، ثمَّ عرض عليه عطا امللك اجلوينّي صاحب الديوان نقابة  الذي ألَّف ألجله كتاب كشف املحجَّ
. ينظر: ابن طاووس،  ل االنقطاع يف داره حتَّى تويفِّ الطالبيِّني عىل س��ائر البالد، فرفض ذلك وفضَّ
ة، ص44، ابن الطقطقي، األصيّل، ص132، ابن زه��رة احللبّي، غاية االختصار،  كش��ف املحجَّ

ص58.
)4( هو غياث الدين عبد الكريم بن أمحد بن موس��ى، ُولد يف كربالء س��نة 648ه�/1249م ونش��أ يف 
ا عروًضا،  ابة، نحويًّ ة، ووصف عنه بأنَّه كان فقيًها، نسَّ احِللَّة وترعرع فيها، وانمز بذهن وحافظة قويَّ
حافًظ��ا لألحادي��ث واألَخبار، فاق األوائل ومل يلحق به اآلخرين فانتهت إليه رئاس��ة الس��ادات، 
وُأس��ندْت إلي��ه نقابة الطالبيِّني بعد وفاة والده. ينظر: اب��ن داود، رجال بن داوود، ص130، احلرُّ 

العامّل، أمل األمل، ج2، ص158.
ب بلقبه، ولد يف  ى باسم أبيه واملكنَّى بكنيته، وامللقَّ )5( هو ريّض الدين عّل بن ريّض الدين عّل، املسمَّ
النجف س��نة 647ه�/1249م، فكان رفيع القدر سخيًّا عابًدا وجيًها عند العلمء والفقهاء. ينظر: 
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ونة، موارد اإلحتاف، ج1، ص110. األفندي، رياض العلمء، ج4، ص161، كمُّ
)6( إجازات : اإلجازة تعني الكالم الصادر عن املجيز املش��تمل عىل إنش��ائه اإلذن املش��تملة عىل ذكر 
الكت��ب التي صدر اإلذن يف روايتها عن املجيز إمجااًل وتفصياًل، وعىل ذكر املش��ايخ كلُّ واحٍد من 
ة،  ة وحتريريَّ هؤالء املشايخ طبقة بعد طبقة إىل أن تنتهي إىل املعصومني، واإلجازة نوعان شفويَّ
ا اإلجازة  ��ام الصحابة والتابع��ني، أمَّ أم��ا األوىل فقد كان��ت متنح يف العصور اإلس��الميَّة األوىل أيَّ
اه أحد التالميذ. ينظر:  ة وهي أْن يكتبوا الش��يوخ إجازاهتم عىل الكتاب الذي درس��هم إيَّ التحريريَّ
الشيخ الصدوق، من الحيضه الفقيه، ج4، ص435، العامّل، الرعاية يف علم الدراية، ص259-

260، فيَّاض، اإلجازات العلميَّة، ص23-22.
ى دار  ة عند الصفا، تس��مَّ )7( هو الصحايّب األرقم بن عبد مناف بن أس��د املخزومّي، كانت داره بمكَّ
اإلسالم، وفيها كان رسول يدعو الناس إىل اإلسالم، وممَّن أسلم فيها عمر بن اخلطَّاب، وشهد 
األرقم املش��اهد كلَّها مع رسول، تويفِّ سنة 55ه�/675م. ينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، 

ج3، ص242، ابن خيَّاط، طبقات خليفة، ص54.
)8( الطربّي، املنتخب من ذيل املذيل، ص23.

ة األكاب��ر الذي ذكرهم ابن حج��ر وحضوا دروس اإلمام الص��ادق هم: حييى بن  )9( أم��اَّ االئمَّ
س��عيد، واب��ن جريج، والس��فيانني، وأيب حنيفة، وش��عبة، وأيوب الس��ختيايّن. ينظ��ر: الصواعق 

املحرقة، ص201.
رّي، احلياة الفكريَّة، ص247. )10( الشمَّ

)11( هو مجال الدين يوس��ف بن حاتم بن فوز بن مهند املش��غرايّن، الفقيه، العابد، تتلمذ عىل يد عدد 
، وصنَّف كتاب األربع��ني يف فضائل أمري املؤمنني، وكتاب الدرِّ  ّ ق احِللِّ م��ن الفقهاء، ومنهم املحقِّ

ة اللَّهاميم. ينظر: احلرُّ العامّل، أمل اآلمل، ج1، ص190. النظيم يف معرفة األَئمَّ
، الرس��ائل التس��ع، ص19، البحرايّن، حلية األبرار، ج2، ص10، اخلوانس��ارّي،  ّ ق احِللِّ )12( املحقِّ

روضات اجلنَّات، ج2، ص337.
، بح��ار األن��وار، ج104، ص45، الطه��رايّن، الذريع��ة إىل تصاني��ف الش��يعة، ج1،  )13( املجل��ّيّ

ص233.
م��ة(، التربيزّي، م��رآة الكت��ب، ص427-428، كلربك،  )14( العام��ّل، ال��درُّ النظي��م، ص4 )مقدِّ

كتابخانه ابن طاووس، ص45.
)15( احل��رُّ العام��ّل، أمل اآلم��ل، ج2، ص26، املجلّي، بحار األن��وار، ج106، ص18، اخلوئّي، 

معجم رجال احلديث، ج3، ص81.
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ينّي )حيًّا 664ه/1265م(، العامل، الفقيه، ولد  د بن أمحد بن صالح القسِّ )16( هو ش��مس الدين حممَّ
��ني )كورة من ضواحي الكوفة(، ودرس باحِللَّة وتتلمذ عىل يد علمئها، ومنهم فخار بن معد،  بقسِّ
وجعف��ر بن ن��م، ونقيب ابن طاووس. ينظر: احلرُّ العامّل، أم��ل اآلمل، ج2، ص241، األفندي، 

رياض العلمء، ج5، ص25، الطهرايّن، األنوار الساطعة، ج4، ص148.
د بن  ��ينّي )حيًّ��ا 664ه/1265م(، وإبراهيم بن حممَّ د بن أمحد بن صالح القسِّ )17( وهم عّل بن حممَّ
��ينّي  د بن أمحد بن صالح القسِّ ��ينّي )حيًّا 664ه�/1265م(، وجعفر بن حممَّ أمح��د بن صالح القسِّ
)حيًّ��ا 664ه���/1265م(. ينظ��ر: احلرُّ العام��ّل، آم��ل اآلم��ل، ج2، ص8، ص53، ص198، 

األفندي، رياض العلمء، ج4، ص188، التربيزّي، مرآة الكتب، ص428-427
)18( احلرُّ العامّل، أمل اآلمل، ج2، ص250، الطهراين، األنوار الساطعة، ج4، ص154-153.

)19( ابن طاووس، سعد السعود، ص26-25.
د  ق من جبل عامل، تردَّ )20( ه��و نج��م الدين طومان أو طمن بن أمحد العامّل، الفقيه، املجتهد، املحقِّ
د بن جعفر، والنقيب  ��ة ودرس عىل يد علمئها، ومنهم فخار بن معد، ونجي��ب الدين حممَّ إىل احِللَّ
ريّض الدين بن طاووس، ثمَّ أخذ يس��افر إىل احلجاز ويف طيبة تويفِّ س��نة 728ه�/1229م. ينظر: 

احلرُّ العامّل، آمل اآلمل، ج1، ص103-104، البحرايّن، لؤلؤة البحرين، ص207-205.
)21( األفندي، رياض العلمء، ج3، ص22، األمني، أعيان الشيعة، ج7، ص402.

د بن عبد اهللَّ بن عّل بن زهرة بن عّل اإلسحاقّي، احللبّي، الفقيه الشيعّي، ولد يف حلب  )22( هو حممَّ
س��نة 564ه���/1169م، ودرس وروى علمء عره ومنهم عّمه أيب امل��كارم محزة بن عّل، وجمد 
الدين العديمّي، ابن شهرآشوب. ينظر: الذهبّي، تاريخ اإلسالم، ج45، ص262، احلرُّ العامّل، 

أمل اآلمل، ج2، ص280، اللجنة العلميَّة، موسوعة طبقات الفقهاء، ج7، ص228.
)23( املجلّي، بحار األنوار، ج104، ص39.

ّ من العلمء البارعني يف الفقه واألُصول والرجال  )24( هو تقّي الدين احلس��ن بن عّل بن داوود احِللِّ
وال��كالم، له التصانيف الغزي��رة، والتحقيقات الكثرية، درس وقرأ وحظ��ي باهتمم النقيب مجال 
. ينظر: ابن داوود، رجال ابن  ّ ق احِللِّ الدين أمحد بن طاووس، فضاًل عن علمء عره أمثال املحقِّ
مة(، ص75، التفرييّش، نقد الرجال، ج2، ص43، املازنداريّن، منتهى املقال،  داوود، ص5 )املقدِّ

ج2، ص417.
)25( رجال بن داوود، ص45.

، احلنفّي، ولد باملوصل، ودرس وسمع علمء  ّ )26( هو عبد اهلل بن أيب الثناء حممود بن مودود املوصلِّ
د بن زيد احلس��ينّي، ورحل  احلنفيَّة، كم وقرأ هنج البالغة عىل نقيب املوصل الس��يِّد حيدر بن حممَّ
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ة، ثمَّ عاد إىل بغداد،  إىل دمش��ق، ثمَّ عاد إىل بغداد سنة 660ه�/1261م، وَوِل القضاء بالكوفة مدَّ
ف��درس بمش��هد أيب حنيفة، وأفتى إىل أن مات س��نة 683ه���/1284م. ينظر: ال��ربزاّل، املقتفي 
عىل كت��اب الروَضَتني، ج1، ق2، ص61، ابن تغرّي ب��ردّي، املنهل الصايف، ج7، ص122، ابن 

قطلوبغا، تاج الراجم، ص177-176.
)27( احلرُّ العامّل، أمل اآلمل، ج2، ص164، اخلوئّي، معجم رجال، ج11، ص342.

)28( ه��و مجال الدين احلس��ني بن ب��در بن إياز بن عب��د اهلل، كان أوحد زمان��ه يف النحو والتريف، 
ة، تويفِّ سنة  ومن تصانيفه قواعد املطارحة واإلس��عاف يف اخلالف، وىل مش��يخة النحو باملستنريَّ
681ه���/1282م. ينظر: الصفدّي، الوايف بالوفيات، ج12، ص212، الس��يوطّي، بغية الوعاة، 

ج1، ص532.
)29( ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج5، ص243.
)30( ابن زهرة احللبّي، غاية االختصار، ص58.

)31( ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج4، ص193.
)32( هو عّل بن احلس��ني بن محَّاد بن أيب اخلري اللَّيثّي، أحد كبار الش��يعة اإلماميَّة، ولد ونش��أ بمدينة 
د بن أمحد  ، وحممَّ ّ واسط، ثمَّ ارحتل إىل احِللَّة، وروى عن مجاعة من الفقهاء، منهم: جعفر بن نم احِللِّ
ينّي، وعبد الكريم بن طاووس، ومن آثاره: قوت األرواح وياقوت األرباح، هناية  ابن صالح القسِّ
الس��ؤول يف فضائل الرسول، روضة األزهار يف الرس��ائل واألشعار، حيًّا سنة 756ه�/1355م. 

ينظر: األفندي، رياض العلمء، ج33، ص425-426، كحالة، معجم املؤلِّفني، ج4، ص29.
)33( احلرُّ العامّل، أمل اآلمل، ج2، ص179، اخلوئّي، معجم رجال، ج12، ص390.

)34( جممع اآلداب، ج1، ص55، ج2، ص443-442.
م��ة األديب من بيت العلم  ��د بن هبة اهلل البغدادّي العالَّ )35( ه��و فخر الدين عّل بن يوس��ف بن حممَّ
والرواي��ة والفقه والدراي��ة، درس عند ريّض الدين الصاغايّن عامل النح��و العروض، وغريهم من 
علمء عره، وتويفِّ سنة 707ه�/1307م. ينظر: ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج3، ص93، ابن 

اجلزرّي، غاية النهاية يف طبقات، ج3، ص103.
)36( هو عالء الدين أرشف بن أمحد بن احلس��ن بن مودود احلس��نّي التربيزّي، املقرّي، من الس��ادات 
ًدا كريم النفس. ينظر:  وعلمء عره، أصله من احلجاز واستوطنوا تربيز، فكان مجيل السرية متودِّ

ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج2، ص285، األمني، أعيان الشيعة، ج3، ص467.
)37( ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج2، ص285.

��ابة، قد  ، كان فاضاًل، أديًبا، نسَّ ّ د بن أمحد اليحيوّي احِللِّ )38( هو فخر الدين أبو احلس��ن عّل بن حممَّ
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ر وكتب بخطِّه، وتويفِّ س��نة702ه�/1302م. ينظر، ابن الفوط��ّي، تلخيص جممع اآلداب،  ش��جَّ
ونة، منية الراغبني، ص382-381. ج4، ق3، ص 255، ابن كمُّ

)39( ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج3، ص86.
د بن أمحد ابن األعرج احلس��ينّي، العامل الزاهد،  د بن عّل بن حممَّ )40( هو جمد الدين أبو الفوارس حممَّ
مة ابن  م��ن البي��ت املعروف بالفقه ومعرفة األنس��اب، وقد روى عن فقهاء ع��ره، ومنهم: العالَّ
د بن القاس��م ابن ُمعيَّة، وغريهم. ينظر: اب��ن عنبة، عمدة الطالب،  ، وتاج الدين حممَّ ّ ��ر احِللِّ املطهَّ
ص333، احل��رُّ العامّل، أمل اآلم��ل، ج2، ص282، ص289، اخلوئّي، معجم رجال احلديث، 

ج17، ص331.
)41( ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج4، ص520-519.

)42( املصدر نفسه، ج1، ص32، ص44.
)43( املصدر نفسه، ج3، ص376.

)44( مه��ذان: مدين��ة مش��هورة من مدن اجلبال، بناها مهذان بن فلوج بن س��ام بن ن��وح، وانمز بمئها 
العذب، وأطيبها هواء. ينظر: القزوينّي، آثار البالد، ص483، البغدادّي، مراصد االطِّالع، ج3، 

ص1464.
)45( هو أبو سعد عبد اللطيف بن احلسن بن أمحد الفهرّي اهلمذايّن، كان خطيًبا حسن األخالق مجيل 

اهليئة. ينظر: ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج4، ص453-452.
)46( ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج4، ص453-452.

)47( أران: اسم أعجمي لوالية واسعة وبالد كثرية، منها، كنجة، وبرذعة، وشمكور، وبيلقان، وبني 
أذربيجان وأّران هنر يقال له الرس. ينظر: ياقوت احلموّي، معجم البلدان، ج1، ص136.

د بن عبداهلل بن أمحد الطويّس، الفقيه ذات أموال وأمالك يف نخجوان. ينظر:  )48( هو أبو عبد اهلل حممَّ
ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج5، ص92.

)49( ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج1، ص464.
)50( احل��رُّ العام��ّل، أم��ل اآلم��ل، ج2، ص49، اخلوانس��ارّي، روضات اجلنَّ��ات، ج2، ص188، 

مة اخلواجة نصري الدين الطويّس، ص37. رضوى، العالَّ
مة، ص30. )51( الطباطبائّي، مكتبة العالَّ

)52( ه��و علم يبحث فيه عن صور نظم كالم اهلل تعاىل من حي��ث وجود االختالفات املتواترة، ومن 
أجل صون كالم اهلل تعاىل من التحريف والتغيري، ورووه الصحابة عن الرسول بطرائق خمتلفة 
يف بعض ألفاظ وكيفيَّات احلروف وأدائها، ثمَّ تناقلوا تلك القراءات حتَّى صارت س��بع طرائق أو 



195

د. رنا ر�سمي ها�سم

شر
ع ع

ساب
د ال

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ل 0
يلو

ـ/أ
1ه

44
ل 2

ألوَّ
ع ا

ربي

ع��رش. ينظر: ابن خلدون، تاريخ اب��ن خلدون، ج1، ص437، ابن اجل��زرّي، النرش والقراءات، 
ج1، ص8 وما بعدها، طاش كربى زادة، مفتاح السعاده، ج2، ص6، ص51-24.

��ة والركيبيَّة  )53( ه��و علم يبحث ع��ن كيفيَّة النطق بألف��اظ القرآن ومدلوالهت��ا وأحكامها اإلفراديَّ
ة واالتِّعاظ بم  ومعانيه��ا، وفائدت��ه حول القدرة عىل اس��تنباط األحكام الرشعيَّة عىل وج��ه الصحَّ
فيه من القصص والعرب، وُيبنيِّ أس��باب نزول اآليات القرآنيَّة، وناس��خها من منسوخها، وحالهلا 
يها من مدنيها، وما يأمر به أو ينهي عنه. ينظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،  من حرامها، ومكِّ

ج1، ص440، حاجي خليفة، كشف الظنون، ج1، ص427.
)54( احلرُّ العامّل، أمل اآلمل، ج2، ص206، املجلّي، بحار األنوار، ج1، ص12، اخلوانس��ارّي، 

روضات اجلنَّات، ج4، ص315.
)55( سعد السعود، ص3.

)56( كلربك، كتابخانه ابن طاووس، ص28.
ة، ص174. )57( ابن طاووس، كشف املحجَّ

)58( سعد السعود، ص4.
)59( املصدر نفسه.

)60( رجال ابن داوود، ص45.
)61( ابن داوود، رجال ابن داوود، ص45، احلرُّ العامّل، أمل اآلمل، ج2، ص30.

ث، من بيت العدالة  د بن فخر الدين أيب س��عد املب��ارك بن حييى، املقرئ واملحدِّ )62( هو أبو نر حممَّ
م واملعرفة كان شيًخا بالرباط املس��تجّد. ينظر: الذهبّي، تاريخ اإلسالم،  والعلم والرئاس��ة والتقدُّ

ج51، ص348، القيّي، توضيح املشتبه، ج8، ص82.
)63( ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج4، ص244.

)64( ه��و ما يروى ع��ن النبّي من قوله وفعله وتقري��ره، ويعدُّ احلديث املص��در الثاين بعد القرآن 
الكريم؛ لكونه يفصل الكثري من األمور التي مل يفصلها القرآن، فمثاًل تفصيله الصالة التي ذكرت 
��ق هبا من أوق��ات وكيفية أدائها،  بالق��رآن م��ن دون تفصيل، فأخذ الرس��ول ُيبِّ��ني كلَّ ما يتعلَّ
ونظًرا ألمهيَّة احلديث ظهرت مس��ألة الس��ند، ومن أجله وضع الباحث��ون رشوًطا ملن ُتقْبل روايته 
تها، منها: الصدق والفقه والعقل والضبط والعدالة واإلس��الم، وقد لقبوا علمء  بع��د أحكام صحَّ
احلدي��ث ب�: أحلافظ واملحدث واملس��ند. ينظر: ابن الصالح، عل��وم احلديث، ص3، ابن خلدون، 

تاريخ بن خلدون، ج1، ص443.
حاح، ج5، ص2094. )65( اجلنن : مجع جنة، وهي السرة، اجلوهرّي، الصِّ
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حاح، ج5، ص2068. )66( اإلحن: مجع إحنة، أي احلقد. ينظر: اجلوهرّي، الصِّ
)67( الترشيف باملنن، ص62-61.

 )68( التف��ريّش، نقد الرج��ال، ج3، ص303، احلرُّ العامّل، أمل اآلم��ل، ج2، ص205، اخلزرجّي، 
آل طاووس، ص202.

)69( إنَّ تاري��خ تأليف س��نة 660ه�/1261م، وقيل س��نة 662ه�/1263م. ينظ��ر: األمني، أعيان 
الشيعة، ج8، ص362، الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج4، ص190.

)70( الترشيف باملنن، ص213.
ل من مجع املس��ند يف  )71( ه��و أبو عبد اهلل نعيم ب��ن محَّاد بن معاوية بن احلارث اخلزاعّي املروزّي، أوَّ
احلديث، ولد يف مرو، ورحل اىل العراق واحلجاز يف طلب حلديث، ثمَّ س��كن مر، وبعدها عاد 
إىل العراق يف خالفة املعتصم، وسئل عن القرآن: أ خملوق هو، فلم جييب، فحبس يف سامراء، حتَّى 
مات يف السجن س��نة 228ه�/843م. ينظر: اخلطيب البغدادّي، تاريخ بغداد، ج13، ص307، 

ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج73، ص149.
ا بن حييى بن احلارث، شيخ احلنفيَّة بنيسابور يف عره، له مصنَّفات كثرية يف احلديث،  )72( هو زكريَّ

وتويفِّ سنة 298ه�/911م. ينظر: الصفدي، الوايف بالوفيات، ج14، ص136.
)73( املجلّي، بحار األنوار، ج104، ص41، كلريك، كتابخانه ابن طاووس، ص52.

)74( ابن طاووس، الطرائف يف معرفة أهل الطوائف، ص300.
، إرش��اد االذهان، ج1، ص66، كركوش، تاري��خ احِللَّة، ج2، ص42، احلكيم،  ّ م��ة احِللِّ )75( العالَّ

أرسة آل طاووس، ص9.
)76( ابن داوود، رجال ابن داوود، ص130، البحرايّن، لؤلؤة البحرين، ص262، األفندي، رياض 

العلمء، ج3، ص165-166، اخلوئّي، معجم رجال احلديث، ج3، ص139.
)77( احلرُّ العامّل، أمل اآلمل، ج2، ص205.
)78( املجلّي، بحار األنوار، ج104، ص42.

ة، اآليات 47-44. )79( سورة احلاقَّ
ة، ص138، البغ��دادّي، إيضاح املكنون،  )80( اب��ن طاووس، فرج املهموم، ص42، كش��ف املحجَّ

ج2، ص151، الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج16، ص73.
)81( املجلّي، بحار األنوار، ج104، ص42.

ة، ص110. )82( ابن طاووس، كشف املحجَّ
)83( ابن طاووس، ص109.
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ة، ص112. )84( ابن طاووس، كشف املحجَّ
)85( ينظر: املصدر نفسه، ص119.

)86( ابن داوود، رجال ابن داوود، ص45، احلرُّ العامّل، أمل اآلمل، ج2، ص29.
)87( اب��ن داوود، رجال ب��ن داوود، ص45، املجلّي، بحار األن��وار، ج105، ص154، الزركّل، 

األعالم، ج1، ص261.
ة  )88( ابن داوود، رجال بن داوود، ص45، احلرُّ العامّل، أمل اآلمل، ج2، ص30، البغدادّي، هديَّ

العارفني، ج1، ص98.
)89( هو حييى بن أمحد بن حييى األكرب بن احلس��ن بن سعيد اهلُذّل، شيخ اإلماميَّة يف وقته، كان جامًعا 
ة تصانيف، ومن أش��هرها: اجلامع للرشائع،  لفن��ون العلوم األدبيَّة والفقهيَّ��ة واألصوليَّة، وله عدَّ
وتويفِّ س��نة 689ه���/1290م. ينظر: اب��ن داوود، رج��ال اب��ن داوود، ص202، التفريّش، نقد 

الرجال، ج5، ص61.
)90( احلرُّ العامّل، آمل اآلمل، ج2، ص30، املجلّي، بحار األنوار، ج106، ص14.

)91( اخلوانسارّي، روضات اجلنَّات، ج4، ص218.
)92( احلرُّ العامّل، آمل اآلمل، ج2، ص55، األفندي، رياض العلمء، ج1، ص112.

)93( سورة الفرقان، اآلية: 77.
)94( ابن طاووس، ص131.

)95( ابن طاووس، فالح السائل، ص7.
)96( َذَكره يف األمان من أخطار..، ص90، الدروع الواقية، ص33.

)97( ابن طاووس، فالح السائل، ص15.
)98( املصدر نفسه، ص7، األمان من أخطار..، ص90.

)99( مهج الدعوات، ص258، ص273.
)100( األم��ان، ص90، إقبال األعمل، ج2، ص236، حماس��بة النفس، ص22، الطهرايّن، الذريعة 

إىل تصانيف الشيعة، ج5، ص129.
)101( ابن طاووس، الدروع الواقية، ص34.

)102( املصدر نفسه، ص34-31.
��ة،  )103( اب��ن ط��اووس، إقب��ال االع��مل، ج3، ص22، األم��ان، ص36، ص91، كش��ف املحجَّ

ص144.
)104( ابن طاووس، إقبال األعمل، ج3، ص22.
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��ة، ص145، كل��ربك، كتابخانه ابن  )105( اب��ن ط��اووس، ف��الح الس��ائل، ص46، كش��ف املحجَّ
طاووس، ص90.

ة، ص 145. )106( كشف املحجَّ
)107( ابن طاووس، إقبال األعمل، ج3، ص370.

)108( املصدر نفسه، ج3، ص 95.
)109( املصدر نفسه، ج3، ص116.

)110( إنَّ إقب��ال األع��مل أصب��ح كتاًبا واح��ًدا يضمُّ فصول الس��نة، إذ طبعته اجلمهورية اإلس��الميَّة 
اإليرانيَّة سنة 1416ه�/1995م، بتحقيق جواد القيُّومّي األصفهايّن بثالثة أجزاء، وطبعة بريوت 

سنة 1417ه�/1997م بتقديم الشيخ حسني األعلمّي بجزٍء واحد.
)111( ابن طاووس، فالح السائل، ص 8، إقبال األعمل، ص106، سعد السعود، ص137.

)112( ابن طاووس، فالح املسائل، ص8.
)113( املصدر نفسه، ص15.

ًقا، من  )114( هو أس��عد بن عبد القاهر بن أس��عد األصفهايّن، أبو الس��عادات، كان عال�ًم فاضاًل حمقِّ
أج��لِّ مش��ايخ ريّض الدين بن طاووس، ال��ذي روى عنه كثرًيا يف كتبه، كم ق��رأ عنده نصري الدين 
الطويس وميثم بن عّل البحرايّن، له كتب منها: كتاب رشح الوالء يف رشح الدعاء، وكتاب توجيه 
الس��ؤاالت يف حلِّ اإلش��كاالت، وكتاب جام��ع الدالئل وجممع الفضائل، وتويفِّ يف حدود س��نة 
ة العارفني، ج1،  640ه�/1242م. ينظر: احلرُّ العامّل، آمل اآلمل، ج2، ص32، البغدادّي، هديَّ

ص205، اخلوانسارّي، روضات اجلنَّات، ج1، ص102.
)115( ابن طاووس، ص15.

)116( الطهراين، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج23، ص287.
)117( ابن طاووس، مهج الدعوات، ص3.

)118( املصدر نفسه، ص69.
)119( وم��ن كتب األدعية األُخر هي: أرسار الصالة وأنوار الدعوات، األرسار املودعة يف س��اعات 
الليل والنهار، إغاثة الداعي وإعانة الساعي، جمموعة األدعية، التحصيل، التمم ملهامِّ شهر الصيام، 
ان الثرى، املجتنى من الدعاء املجتبى، حماسبة النفس، البشارات بقضاء  غيَّاث سلطان الورى لسكَّ
��ة بعد امل��مت، وغريها. ينظر: اب��ن طاووس، األمان م��ن األخطار،  احلاج��ات ع��ىل يد األئمَّ
ص90-91، إقب��ال األع��مل، ج1، ص346، ج3، ص295، الترشي��ف باملنن، ص200، مهج 
الدع��وات، ص143، األم��ني، أعي��ان الش��يعة، ج8، ص361، الطهرايّن، الذريع��ة إىل تصانيف 
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الش��يعة، ج2، ص49، اللجنة العلميَّة، موس��وعة الفقهاء، ج7، ص 309، كلريك، كتابخانه ابن 
طاووس، ص66 وما بعدها.

)120( ابن طاووس، مهج الدعوات، ص411.
ة، ص131. )121( كشف املحجَّ

اد أمجل روح عابدة، ص118-117. )122( رشيعتي، اإلمام السجَّ
)123( اب��ن داوود، رجال اب��ن داوود، ص46، احلرُّ العامّل، آمل اآلم��ل، ج2، ص30، البغدادّي، 

إيضاح املكنون، ج1، ص49.
)124( ابن داوود، رجال ابن داوود، ص46، العامّل، التحرير الطاوويس، ص8، املازنداريّن، منتهى 

املقال، ج1، ص353.
)125( الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج1، ص363.

)126( املجل��ّي، بح��ار األن��وار، ج31، ص119، ج53، ص97، الكنت��ورّي، كش��ف احلج��ب 
واألستار، ص304، الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج12، ص59.

)127( بحار األنوار، ج56، ص57، ص90.
)128( حسني، كشف احلجب واألس��تار، ص304، الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج12، 

ص59.
ّي، مفاتيح اجلنان، ص459. )129( القمِّ
مته(. )130( ابن طاووس، ص15 )مقدِّ

ة، ص139. )131( كشف املحجَّ
)132( مصباح الزائر، ص26، ص 42 وما بعدها.

ة، ص139. )133( كشف املحجَّ
ة فقد  ا م��ا ذكره عن األئمَّ )134( يذك��ر ابن طاووس يف زي��ارة فاطمة الزهراء مظلوميَّتها، أمَّ
ذكر مكانتهم وعىل س��بيل املثال منزلة أمري املؤمنني وفضله عىل سائر املسلمني. ينظر: مصباح 

الزائر، ص53، ص73.
)135( الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج20، ص320-319.

)136( هو علم يتعرف منه أنس��اب الناس وقواعد الكليَّة واجلزئيَّة، والغرض منه االحراز عن اخلطأ 
لة، واجتهدوا  لة وجمملة مفصَّ نف الناس يف هذه الفن كتًبا خمترة ومطوَّ يف نسب شخص، وقد صَّ
د بن السائب  ��ابة هش��ام بن حممَّ غاية االجتهاد، وبحثوا عن اآلباء واألجداد، ومن اش��هرهم النسَّ
الكلبّي )ت204ه�/819م(، إذ صنَّف مخس��ة كتب، وهي املنزل، واجلمهرة، والوجيز، والفريد، 
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��ابني. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، ج1، ص178- وامللوك، ثمَّ اقتفى بعده عدد من النسَّ
.179

)137( سورة احلجرات، آية: 12.
)138( الرمذّي، سنن الرمذّي، ج3، ص237.

)139( البيهقّي، السنن الكربى، ج7، ص64.
)140( أبو نر البخارّي، رسُّ السلسلة العلويَّة، ص12.

)141( األحكام السلطانيَّة، ، ص96.
)142( صبح األعشى، ج11، ص162.

)143( كمونه، موارد اإلحتاف، ج1، ص110.
)144( ديوان النس��ب : من تأليف أيب القاس��م عّل بن احلس��ن املرتىض، ويضمُّ ثالث جملَّدات، لبني 
احلسن، لبني احلسني، الباقي بني أيب طالب وبني العباس، وكان مصنَّفه أوىص بأْن ُيلقى يف دجلة؛ 
د،  لعدم وثوقه بم أودعه فيه من األخبار، ولكن اشراه السيِّد عّل بن طاووس وبعده إىل ولده حممَّ
ثمَّ إىل أخيه ريّض الدين عّل. ينظر: ابن زهرة احللبّي، غاية االختصار، ص75، الطهرايّن، الذريعة 

إىل تصانيف الشيعة، ج9، ق4، ص1185.
ة، ص132. )145( كشف املحجَّ

)146( ابن عنبة، عمدة الطالب، ص206.
)147( ابن زهرة احللبّي، غاية االختصار، ص75.

ة، ص132. )148( كشف املحجَّ
)149( ابن طاووس، ص22، ص35، ص52، ص149.
)150( ابن الفوطّي، جممع اآلداب، ج3، ص376-375. 

)151( املصدر نفسه، ج2، ص442.
ر اإلماميَّة، ص105. )152( اللهوف عىل قتىل الطفوف، ص10، البدراوّي، تطوُّ

)153( إقبال األعمل، ج2، ص370.
ة، ص36. )154( كشف املحجَّ

ة،  )155( ينظر: اليقني، ص278، مجال األس��بوع، ص307، سعد السعود، ص298، كشف املحجَّ
ص52، ص62، ص73، ص135.

)156( اليقني، ص126.
)157( رشح هنج البالغة، ج1، ص12.
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)158( اليقني، ص13.

)159( اليقني، ص30.
ة، ص147-146. )160( كشف املحجَّ

)161( الطه��رايّن، الذريع��ة إىل تصاني��ف الش��يعة، ج8، ص176، كلربك، كتابخان��ه ابن طاووس، 
ص75.

ة، ص194. )162( كشف املحجَّ
)163( املصدر نفسه، ص138.
)164( املصدر نفسه، ص132.
)165( املصدر نفسه، ص128.
)166( املصدر نفسه، ص111.
)167( املصدر نفسه، ص128

)168( ابن طاووس، إقبال األعمل، ج3، ص93.
)169( اب��ن ط��اووس، املالح��م والفت��ن، ص300، ص373، املجتبي من دع��اء املجتبي، ص83، 

اللهوف عىل قتىل الطفوف، ص101.
)170( ابن طاووس، األمان من أخطار، ص43، املجلّي، بحار األنوار، ج73، ص239.

از، من األدباء الفقهاء،  )171( ه��و املعاىف ب��ن زكريا بن حييى اجلريرّي النهروايّن، املعروف باب��ن الطرَّ
ل��ه ش��عر، ت��وىلَّ القضاء ببغ��داد نيابة، ل��ه تصاني��ف يف التفس��ري واألدب، تويفِّ يف النهروان س��نة 
390ه���/1000م. ينظر: ابن اجلوزّي، املنتظم يف تاريخ األم��م، ج15، ص24، الذهبّي، تذكرة 

احلفاظ، ج3، ص1011.
)172( املجلّي، بحار األنوار، ج104، ص41.

)173( ابن طاووس، إقبال األعمل، ج2، ص113، ص115، ج3، ص121، ص160، ص303، 
ص337، املجلّي، بحار األنوار، ج43، ص196، ج95، ص355.

)174( الطه��رايّن، الذريع��ة إىل تصاني��ف الش��يعة، ج4، ص215، كلريك، كتابخان��ه ابن طاووس، 
ص103.

ة، ص125. )175( ابن طاووس، كشف املحجَّ
ب بأمني الدين، املف��سِّ الكبري مصنِّف جممع  )176( ه��و أبو عّل الفضل بن احلس��ن بن الفضل، امللقَّ
��ا، ذا معرفة بعلوم  ًقا، لغويًّ ًثا، حمقِّ ء علمء اإلماميَّة، فقيًه��ا، حمدِّ البي��ان يف تفس��ري القرآن، من أج��الَّ
ضت إليه مدرس��ة باب  ُأخ��رى، ثمَّ انتقل من مدينة مش��هد إىل بيهق س��نة 523ه���/1128م ففوَّ
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الع��راق، وأقام ببيهق إىل حني وفاته س��نة 548ه�/1153م. ينظر: ابن بابويه، فهرس��ت منتجب 
الدين، ص97، التفريّش، نقد الرجال، ج4، ص14.

)177( التفريّش، نقد الرجال، ج1، ص91، ص105، ج3، ص249، املجلّي، بحار األنوار، ج1، 
ص 12، ص31.

ة، ص139، املجلّي، بحار األنوار، ص40. )178( ابن طاووس، كشف املحجَّ
)179( سورة البقرة، اآليه: 180.

)180( طرف من األنباء، ص111.
)181( الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج15، ص162.

)182( ابن طاووس، ص109.
مة الكتاب(. )183( عني العربة، ص15 )مقدِّ

)184( ه��و أب��و إس��حاق أمحد بن إبراهي��م النيس��ابورّي الثعلب��ّي، كان أوحد زمانه يف عل��م القرآن، 
وواعًظ��ا وحافًظا عال�ًم، بارًع��ا يف العربيَّة، موثًقا، وله كتاب العرائ��س يف قصص األنبياء، وتويفِّ 
427ه���/1035م. ينظ��ر: الذهب��ّي، س��ري أع��الم النب��الء، ج17، ص436، الس��بكّي، طبقات 

الشافعيَّة، ج4، ص58.
)185( هو أبو احلس��ن عّل بن أمحد النيس��ابورّي، املفسِّ النحوّي، أس��تاذ ع��ره وواحد دهره، كان 
مه ويعظِّمه. ومن مصنَّفاته البسيط والوسيط والوجيز يف التفسري، ورشح ديوان املتنبِّي،  النظام يكرِّ
ورشح أسمء اهلل احلسنى، تويفِّ بنيسابور سنة 468ه�/1075م. ينظر: السبكّي، طبقات الشافعيَّة، 

ين، ص67-66. ج5، ص241، السيوطّي، طبقات املفسِّ
)186( عني العربة، ص1.

ان، حيث أراد اجلاحظ بي��ان منزلة اخللفاء الثالثة وإظهار  )187( العثمنيَّ��ة :وه��م أنصار عثمن بن عفَّ
ة وأوالها باإلمامة أبو بكر بن  مناقبه��م عىل مناقب اإلمام عّل حيث قال: »إنَّ أفضل هذه األمَّ
ة استحقاقه إسالمه  ة منزلته وشدَّ �هم عند أنفسهم عىل فضيلته وخاصَّ ل ما دلَّ أيب قحافة... وكان أوَّ
مة  عىل الوجه الذي مل يس��لم عليه أحد يف عامله وىف عره«. ينظر: اجلاحظ، العثمنيَّة، ص5 )مقدِّ

ق(. املحقِّ
)188( ابن داوود، رجال ابن داوود، ص46، الطربيّس، خامتة مستدرك الوسائل، ج2، ص433.

ة األدب،  )189( هو أبو عثمن عمرو بن بحر بن حمبوب بن فزارة الليثّي الكنايّن البرّي، من كبار أئمَّ
ة مؤلَّفات،  وأح��د ش��يوخ املعتزلة، ولد يف الب��رة وتويفِّ فيها س��نة )255ه���/ 868م(، له ع��دَّ
منه��ا البخالء، والبيان والتبيني، واألخ��الق يف تاج امللوك وغريها. ينظر: ابن النديم، فهرس��ت، 
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ص208، السمعايّن، األنساب، ج2، ص6، ياقوت احلموّي، معجم األدباء، ج16، ص74. 
)190( بناء املقالة الفاطميَّة، ص 447.

)191( ابن طاووس، بناء املقالة الفاطميَّة، ص42.
)192( كني، توضيح املقال، ص290.

د بن احلسن الطويّس، وكتاب  )193( الكتب اخلمسة هي: كتاب الرجال، والفهرست، اليب جعفر حممَّ
، وكتاب أيب احلس��ني أمحد بن العبَّاس النجايّش األسدّي، وكتاب  ّ اختيار الرجال من كتاب الكيشِّ

أيب احلسني أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل الغضائرّي. ينظر: العامّل، التحرير الطاوويّس، ص4.
مة(، احلرُّ العامّل، ج2، ص159، الطربيّس، خامتة  )194( ابن طاووس، فرحة الغرّي، ص24 )املقدِّ

مستدرك الوسائل، ج2، ص321، الطباطبائّي، رياض املسائل، ج2، ص80.
)195( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، ج4، ص54.

)196( ينظ��ر: اليعق��ويّب، تاري��خ اليعق��ويّب، ج2، ص182-193، املس��عودّي، التنبي��ه واالرشاف، 
ص157-255.

ة، ج2،  )197( اليعق��ويّب، تاري��خ اليعق��ويّب، ج2، ص225، اب��ن الصبَّ��اغ املالك��ّي، الفص��ول املهمَّ
ص738.

)198( اب��ن داوود، رج��ال ب��ن داوود، ص131، الطه��رايّن، الذريع��ة إىل تصانيف الش��يعة، ج10، 
ص126.

)199( رجال بن داوود، ص131.
ة العقليَّة والرّد عىل  ة واألدلَّ ن الدفاع عن العقائ��د اإليمنيَّة باحلجَّ )200( عل��م الكالم : هو علم يتضمَّ
��لف وأهل الس��نَّة، ويعدَّ الق��رآن الكريم  املبتدع��ة م��ن املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب السَّ
ة األنبياء وما  املصدر األساس الذي استمدَّ منه علمء الكالم مادَّهتم إلثبات وجود اهلل وصفاته ونبوَّ
ى هذا العلم ب�: علم أصول الدين، وعلم النظر واالستدالل،  يتعلَّق برس��التهم من املعاجز، ويسمَّ
وعلم التوحيد والصفات، وعلم الرشائع واألحكام. ينظر: ابن خلدون، تاريخ بن خلدون، ج1، 

ص458، اجلرجايّن، التعريفات، ص156.
)201( املجل��ّي، بح��ار األن��وار، ج104، ص43، الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الش��يعة، ج14، 

ص205، كلريك، كتابخانه ابن طاووس، ص97.
)202( املجلّي، بحار األنوار، ج104، ص43.

كة واملتحيِّزة، ويس��تدلُّ بكيفيَّات  )203( النج��وم : هو علم ينظر يف حركات الكواكب الثابتة واملتحرِّ
تلك احلركات عىل أشكال وأوضاع لألفالك لزمت عنها هذه احلركات املحسوسة بطرق هندسيَّة، 
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ينظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج1، 487.
)204( الط��ب : صناعة يف بدن اإلنس��ان م��ن حيث يمرض ويصّح، فيح��اول صاحبها حفظ صحته 
وي��داوي املرض باألدوية واألغذي��ة بعد أن تبنيَّ املرض الذي خي��ص كّل عضو من أعضاء البدن 

وأسباب تلك االمراض. ينظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج1، ص493.
)205( ابن طاووس، فرج املهموم، ص2.

)206( االهليلج��ة : االهليلج ه��و ثمر معروف له منافع مجَّة ذكرها األطب��اء كإزالة الصداع، وحيفظ 
العق��ل وغريه��ا، وأثناء مناظرة اإلم��ام الصادق الطبي��ب هندي كان بيده ه��ذه الثمرة. ينظر: 

الزبيدّي، تاج العروس، ج2، ص117-116.
)207( ابن شهرآشوب، معامل العلمء، ص159، ابن طاووس، األمان من أخطار، ص91، املجلّي، 

بحار األنوار، ج58، ص55، الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج6، ص49.
)208( ابن الساعي، جامع املختر، ج9، ص86.

)209( ابن طاووس، فرج املهموم، ص 9.
)210( املصدر نفسه، ص260.

)211( املصدر نفسه، ص121، ص154، ص183.
)212( املصدر نفسه، ص5.

)213( اب��ن ط��اووس، ف��رج املهم��وم، ص105، للمزيد ينظ��ر: اليعق��ويّب، تاريخ اليعق��ويّب، ج2، 
ص193، املسعودّي، مروج الذهب، ج2، ص406.

)214( املصدر نفسه، ص57، ص105.
)215( أش��ار للكوارث املذكورة عىل النحو التال: 1. ال ترشق الش��مس 2. حتبس األمطار 3. هتب 
ريح عاتية ويقع زلزال يدمر العامل 4. ال تنبت األرض النبات 5. مرض اجلنود وهالك احليوانات 
6. يموت امللك األعظم يف تلك الس��نة. ينظر: اهلم��ذايّن، جامع التواريخ، مج2، ج1، ص279، 

خواندمري، تاريخ حبيب السري، ج3، ص61، حيدر، االيلخان هوالكو، ص136. 
)216( اهلمذايّن، جامع التواريخ، مج2، ج1، ص280.

)217( الرازّي، تفسري الرازّي، ج29، ص 199، املجلّي، روضة املتَّقني، ج4، ص194.
)218( ابن طاووس، فرج املهموم، ص260.

)219( األمان من األخطار، ص19.
)220( قس��طا بن لوقا: هو قس��طا بن لوقا البعلبكّي، رومّي األص��ل، كان بارًعا يف علوم كثرية، منها 
الطب والفلس��فة واهلندسة واألعداد واملوس��يقى، فصيًحا باليونانية، جيِّد العبارة بالعربيَّة، ترجم 
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كث��رًيا من الكتب القديم��ة. وله تصانيف كثرية، منها: الفالح��ة اليونانيَّة، وثالث مقاالت يف رفع 
األجس��ام الثقيلة، واملرايا املحرق��ة، واألوزان واملكايي��ل، وغريها. ينظر: ابن النديم، فهرس��ت، 

ص353، ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء يف طبقات األطباء، ص330-329.
)221( ابن طاووس، األمان من األخطار، ص152، ص165.
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امل�سادر واملراجع

: امل�سادر لاً اأوَّ
ابن أيب ُأصيبعة، أبو العبَّاس أمحد بن القاسم )ت668هـ/1269م(. -

عيون األنباء يف طبقات األطباء، حتقيق الدكتور نزار رضا، دار مكتبة احلياة، بريوت، د.ت.. 1
ابن بابوية، منتجب الدين عل )ت585هـ/1189م(. -

فهرست منتجب الدين، حتقيق سيِّد جالل الدين حمدث األرموي، قم، 1366ش.. 2
د بن يوسف )ت739هـ/1339م(. - الربزال، القاسم بن حممَّ

املقتف��ي عىل كتاب الروضَتني املعروف ب�: تاريخ الربزاّل، حتقيق عمر عبد الس��الم تدمري، املطبعة . 3
ة، بريوت، 2006م. العريَّ

البغدادّي، عبد املؤمن بن عبد احلقيِّ )ت739 هـ/1339م(. -
مراصد االطِّالع عىل أسمء األمكنة والبقاع، دار اجليل، بريوت، 1992م.. 4

البيهقّي، أمحد بن احلسني بن عّل )ت485هـ/1092م(. -
السنن الكربى، دار الفكر، بريوت، د.ت.. 5

د بن عيسى )ت279هـ/892م(. - الرتمذّي، أيب عيسى حممَّ
سنن الرمذي، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ط2، دار الفكر، بريوت، 1983م.. 6

ابن تغري بردي، مجال الدين أيب املحاسن يوسف )ت874هـ/1470م(. -
ة، القاهرة، 1984م.. 7 د أمني، مطبعة اهليئة املريَّ د حممَّ املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف، حتقيق حممَّ

التفريّش، مصطفى بن احلسني احلسينّي )ق 11هـ/17م(. -
سة آل البيت إلحياء الراث، مطبعة ستارة، قم، 1418ه�.. 8 نقد الرجال، حتقيق مؤسَّ

اجلاحظ، عمر بن بحر)ت 255هـ/869م(. -
د هارون، دار اجليل، بريوت، 1991م.. 9 العثمنيَّة، حتقيق عبد السالم حممَّ

د )ت 816 هـ/1413م(. - اجلرجايّن، عّل بن حممَّ
التعريفات، حتقيق عادل أنور خض، دار املعرفة، بريوت، 2007م.. 10
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د بن يوسف )ت833هـ/1429م(. - د بن حممَّ ابن اجلزرّي، حممَّ
اء، باعتناء ج. براجسرارس، دار الكتب العلميَّّّّّة، بريوت، 2006م.. 11 غاية النهاية يف طبقات القرَّ
د الضياع، دار الفكر، د.ت.. 12 النرش والقراءات العرش، حتقيق عّل حممَّ

اجلوهرّي، إسَعيل بن محَّاد، )ت 393هـ/1002م(. -
الصح��اح ت��اج اللغة وصحاح العربيَّة، حتقيق أمح��د عبد الغفور عط��ار، ط4، دار العلم للماليني، . 13

بريوت، 1987م.
حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل )ت1067 هـ/1656م(. -

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الراث العريّب، بريوت، د.ت.. 14
ابن حجر اهليتمّي، أمحد )ت974هـ/1566م(. -

ج أحاديثه وعلَّق حواشيه: عبد الوهاب عبد . 15 الصواعق املحرقة يف الردِّ عىل أهل البدع والزندقة، خرَّ
اللطيف، ط2، رشكة الطباعة الفنية املتحدة، القاهرة، 1965م.

د )ت656 هـ/1258م(. - ابن أيب حديد، عبد احلميد بن هبة اهلل بن حممَّ
د ابو الفضل ابراهيم، ط2، دار إحياء الكتب العربيَّة، د. م، 1967م.. 16 رشح هنج البالغة، حتقيق حممَّ

اخلطيب البغدادّي، أمحد بن عّل )ت 463هـ/974م(. -
تاريخ بغداد أو مدينة السالم، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميَّّّّّة، بريوت، د.ت.. 17

د )ت808هـ/1345م(. - ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممَّ
��ام العرب والعج��م والرببر ومن . 18 ى: العرب ودي��وان املبت��دأ واخلرب يف أيَّ تاري��خ اب��ن خلدون املس��مَّ

عارصهم من ذوي السلطان األكرب، دار األعلمّي للمطبوعات، بريوت، 1971 م.
خواندمر، غياث الدين بن مهام الدين احلسينّي )ت942 هـ/1535م(. -

تاريخ حبيب السري يف أخبار أفراد البرش، جابخانه حيدري، طهران، 1380ش.. 19
ابن داوود، تقّي الدين احلسن بن عّل )ت 707هـ/1307م(. -

ة، النجف، . 20 د صادق آل بحر العلوم، املطبع��ة احليدريَّ مة الس��يِّد حممَّ رج��ال ابن داوود، حتقيق العالَّ
1972م.

د بن أمحد )ت748هـ/1347م(. - الذهبّي، شمس الدين حممَّ
تاريخ االس��الم ووفيات املشاهري واالعالم، حتقيق عمر عبد السالم التدمرّي، دار الكتاب العريّب، . 21

بريوت، 1987م.
د بن عمر )ت606هـ/1209م(. - الرازّي، فخر الدين حممَّ

التفسري الرازي، ط3، د.م، د.ت.. 22
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د بن محزة )حيًّا 753هـ/1352م(. - ابن زهرة احللبّي، تاج الدين بن حممَّ
د صادق بحر العلوم، املطبعة . 23 ��ة املحفوظة من الغبار، حتقيق حممَّ غاي��ة االختصار يف البيوتات العلويَّ

ة، النجف، 1962م. احليدريَّ
ابن الساعي، تاج الدين عل بن انجب )ت 674هـ/1275م(. -

د عبداهلل القدح��ات، دار الفاروق، . 24 جام��ع املختر يف عن��وان التواريخ وعيون الس��ري، حتقيق حممَّ
عمن، 2009.

السبكّي، تاج الدين بن عّل بن عبد الكايف )ت756هـ/1355م(. -
د، ط2، دار إحياء الكتب . 25 د الطناحّي وعبد الفتاح حممَّ طبقات الش��افعيَّة الكربى، حتقيق حممود حممَّ

العلمّيَّّّّة، بريوت، 1964م.
د )ت230هـ/845م(. - ابن سعد، حممَّ

الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، د.ت.. 26
د )ت562هـ/1166م(. - السمعايّن، عبد الكريم بن حممَّ

األنساب، حتقيق عبد اهلل عمر البارودّي، دار اجلنان للطباعة، بريوت، 1988م.. 27
السيوطّي، عبد الرمحن بن أيب بكر )ت911هـ/1505 م(. -

د عبد الرحيم، دار الفكر، بريوت، 2005م.. 28 بغية الوعاة يف طبقات اللغويِّني والنحاة، حتقيق حممَّ
ين، دار الكتب العلميَّة، بريوت، د.ت.. 29 طبقات املفسِّ

د عّل )ت 588هـ/1192م(. - ابن شهر آشوب، أبو عبد اهلل حممَّ
معامل العلمء، د.مط، قم، د.ت.. 30

د بن عّل بن احلسني )ت381هـ/991م(. - الشيخ الصدوق، أيب جعفر حممَّ
حه وعلَّق عليه عّل أكرب الغفارّي، ط2، قم، د.ت.. 31 من ال حيضه الفقيه، صحَّ

د أمحد )855هـ/1451م(. - ابن الصبَّاغ املالكّي، عّل بن حممَّ
ة، حتقيق سامي الغريرّي، مطبعة رسور، قم، 1422.. 32 ة يف معرفة األئمَّ الفصول املهمَّ

الصفدّي، خليل بن أيبك بن عبد اهلل )ت 764هـ/1363م(. -
الوايف بالوفيات، حتقيق أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الراث، بريوت، 2000م.. 33

ابن الصالح، عثَن بن عبد الرمحن )ت643هـ/1245م(. -
علوم احلديث، حتقيق نور الدين عنر، حلب، 1966م.. 34

طاش كربى زادة، أمحد بن مصطفى )ت968هـ/1560م(. -
مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، دار الكتب العلميَّة، بريوت، 1985م.. 35
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ابن طاووس، مجال الدين أيب الفضائل أمحد بن موسى )ت673هـ/1274م(. -
بن��اء املقالة الفاطميَّة يف نقض الرس��الة العثمنيَّة، حتقيق الس��يِّد عّل العدن��ايّن الغريفّي، د.مط، قم، . 36

1991م.
ابن طاووس، عبد الكريم بن أمحد )ت693هـ/1293م(. -

فرحة الغرّي يف تعيني قرب أمري املؤمنني عّل، حتقيق الس��يِّد حتس��ني آل ش��بيب املوسوّي، مطبعة . 37
د، د.م، 1998م. حممَّ

ابن طاووس، ريّض الدين عّل بن موسى )ت664هـ/1266م(. -
 إقب��ال األع��مل، حتقي��ق ج��واد قيُّوم��ي اإلصفه��ايّن، مكتب اإلع��الم اإلس��المّي للطباع��ة، د.م، . 38

1414ه�.
س��ة آل البيت إلحياء ال��راث، مطبعة مهر، . 39 األم��ان من أخطار األس��فار واألزمان، حتقيق مؤسَّ

قم، 1409ه�.
س��ة صاحب األمر، . 40 ترشي��ف باملنن يف التعري��ف بالفتن املعروف ب�)املالح��م والفتن(، حتقيق مؤسَّ

مطبعة نشاط، أصفهان، 1995م.
مجال األس��بوع بك��مل العمل املرشوع، حتقيق ج��واد قيُّومي اإلصفهايّن، مطبعة أخر ش��مل، د.م، . 41

1371ش.
سة آل البيت إلحياء الراث، مطبعة ياران، قم، د.ت.. 42 الدروع الواقية، حتقيق مؤسَّ
سعد السعود، مطبعة أمري، قم، 1363ش.. 43
الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، مطبعة خيام، قم، 1399ش.. 44
سة . 45 اف، مؤسَّ فتح األبواب بني ذوي األلباب وبني ربِّ األرباب يف االستخارات، حتقيق حامد اخلفَّ

آل البيت إلحياء الراث، بريوت، 1989م.
فرج املهموم يف تاريخ علمء النجوم، مطبعة أمري، قم، 1363ش.. 46
فالح السائل ونجاح املسائل يف عمل اليوم والليلة، د.مط، قم، د.ت.. 47
ة، النجف، 1950م.. 48 ة لثمرة املهجة، املطبعة احليدريَّ كشف املحجَّ
املجتنى من الدعاء املجتبى، حتقيق صفاء الدين البرّي، د.م، د.ت.. 49
حماسبة النفس، ط4، مطبعة حيدرّي، د.م، 1376ش.. 50
سة آل البيت إلحياء الراث، د. مط، قم، د. ت.. 51 مصباح الزائر، حتقيق مؤسَّ
مهج الدعوات ومنهج العبادات، كتابخانه سنائى، د م، د.ت.. 52
اليقني باختصاص موالنا عّل بإمرة املؤمنني، حتقيق األنصاري، مطبعة نمونه، د.م، 1413ه�.. 53
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د بن جرير )ت310هـ/922م(. - الطربّي، أبو جعفر حممَّ
املنتخب من ذيل املذيل من تاريخ الصحابة والتابعني، بريوت، د.ت.. 54

د بن عّل بن طباطبا )حيًّا 712هـ/1312م(. - ابن الطقطقي، حممَّ
األصيّل يف أنساب الطالبيِّني، حتقيق مهدي الرجائّي، مطبعة حافظ، قم، 1376ه�.ش.. 55

العامّل، حسن بن زين الدين )ت 1011هـ/1602م(. -
التحرير الطاوويّس، حتقيق فاضل اجلواهرّي، مطبعة سيِّد الشهداء، قم، 1411ه�.ق.. 56

العامّل، زين الدين بن عّل بن أمحد اجلبعي )ت 965 هـ/1557م(. -
��د ع��ّل، ط2، مطبعة هبم��ن، قم، . 57  الرعاي��ة يف عل��م الدراي��ة، وتعلي��ق وحتقي��ق عب��د احلس��ني حممَّ

1408ه�.ق.
ابن عساكر، أبو القاسم عّل بن احلسني )ت571هـ/1175م(. -

تاريخ مدينة دمشق، حتقيق عّل شريي، دار الفكر، بريوت، 1995م.. 58
ابن عنبة، مجال الدين أمحد بن عّل احلسينّي )ت 828هـ/1424م(. -

د حس��ن آل الطالق��ايّن، ط2، املطبعة . 59 عم��دة الطالب يف أنس��اب آل أيب طالب، عنى بتصحيحه حممَّ
ة، النجف، 1961م. احليدريَّ

اق )ت723هـ/1323م(. - ابن الفوطّي، كَل الدين أبو الفضل عبد الرزَّ
د الكاظم، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمّي، . 60 تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب، حتقيق حممَّ

طهران، 1416ه�.
احل��وادث اجلامع��ة أو التجارب النافعة يف املائة الس��ابعة، حتقيق مهدي نج��م، دار الكتب العلميَّة، . 61

بريوت، 2003م.
د الكاظم، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمّي، طهران، . 62 جممع اآلداب يف معجم األلقاب، حتقيق حممَّ

1416ه�.
د بن حممود )ت672هـ/1283م(. - القزوينّي، زكريا بن حممَّ

آثار البالد وأخبار العباد، دار صادر، بريوت، د.ت.. 63
ابن قطلوبغا، زين الدين قاسم )ت879هـ/1480م(. -

تاج الراجم يف طبقات احلنفيَّة، مطبعة العايّن، بغداد، 1962م.. 64
القلقشندّي، أمحد بن عل بن أمحد )821هـ/1418م(، . -

د حسني شمس الدين، دار الكتب العلميَّة، بريوت، . 65 صبح األعش��ى يف صناعة اإلنش��اء، حتقيق حممَّ
د.ت.
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د بن عبد اهلل )ت842 هـ/1439(. - القييّس، حممَّ
د نعيم العرقسويّس، . 66 توضيح املش��تبه يف ضبط أسمء الرواة وأنس��اهبم وألقاهبم وكناهم، حتقيق حممَّ

سة الرسالة، بريوت، 1993م. ط2، مؤسَّ
، نجم الدين جعفر بن احلسن )ت 676هـ/1277م(. - ّ املحقيِّق احِلليِّ

الرسائل التسع، حتقيق رضا األستادّي، قم، 1413 ه�.. 67
د )ت450هـ/1058م(. - املاوردّي، عل بن حممَّ

األحكام السلطانيَّة والواليات الدينيَّة، مصطفى البايّب احللبّي وأوالده، مر، 1966م.. 68
د باقر )ت1111هـ/1699م(، . - املجليّس، حممَّ

ة األطهار، ط2، د.مط، بريوت، 1983م.. 69 بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمَّ
د تقي )ت1070هـ/1660م(. - املجليّس، حممَّ

روضة املتَّقني يف رشح من ال حيض الفقيه، املطبعة العلميَّة، قم، 1398ش.. 70
املسعودّي، أبو احلسن عّل بن احلسني )ت346هـ/958م(. -

التنبيه واألرشاف، دار صعب، بريوت، د.ت.. 71
مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ط3، دار اهلجرة، قم، 1984.. 72

د بن أيب يعقوب )ت385هـ/997م(. - ابن النديم، حممَّ
الفهرست، حتقيق رضا جيدد، بريوت، د.ت.. 73

ابو نرص البخارّي، سهل بن عبداهلل بن داوود )من أعالم القرن الرابع اهلجرّي/التاسع امليالدّي(. -
د صادق بحر العلوم، د.مط، د.م، 1962م.. 74 ة، تقديم حممَّ رسُّ السلسلة العلويَّ

اهلمذايّن، رشيد الدين فضل اهلل )ت 718هـ/1318م(. -
د صادق نش��أت وف��ؤاد عب��د املعطي الصيَّ��اد، مطبع��ة وزارة الثقافة . 75 جام��ع التواري��خ، ترمجة حممَّ

واإلرشاد، القاهرة، 1960م.
تاريخ غازان خان، ترمجة فؤاد عبد املعطي الصيَّاد، 2000م.. 76

ياقوت احلموّي، شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل )ت626هـ/1228م(. -
معجم البلدان، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، 1979م.. 77
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