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َّ
ملخ�ص البحث
ُّ
عيل،
حتتل قض َّية التصنيف يف فضائل ومناقب آل الرسول والسيام اإلمام ّ
عيل -الفكرة املركز َّية التي تدور حوهلا
كبريا عند مصنِّفي املذهب فهو -أي اإلمام ّ
ح ِّي ًزا ً
بق َّي��ة األفكار التي تبحث يف بيان أحق َّية آل الرس��ول يف مرياث جدِّ هم عىل الصعيد
والتنفيذي.
الديني
ّ
ّ

يس��عى هذا البحث إىل تس��ليط الضوء عىل اجلهود املبذولة يف هذا امليدان والس��يام
مؤ َّلف��ات ابن البطريق ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (ت 600هـ) التي تُعدُّ رائدة بطريق��ة معاجلتها هلذا امليدان
العقيل ،فهو أفحم املعاندين باالعتامد عىل كتبهم وأفكارهم املبثوثة
باالعت�ماد عىل املنهج
ّ

عيل.
فيها يف شخص اإلمام ّ

األول ترمجة الش��يخ ابن
وج��اء هذا البح��ث عىل مبحث�ينَّ ،
وضحن��ا يف املبح��ث َّ

البطري��ق ،فضلاً عن دراس��ة وصف َّية ملؤ َّلفاته -يف املبحث الث��اين -والتي تدخل يف إطار

عملنا.
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ِ  ابن البطريق ا-الت�صنيف يف �إمامة �آل البيت ومناقبهم

Abstract
The issue of classification in the virtues of the Prophet
Mohammad (PBUH), especially Imam Ali (PBUH), occupies a large
place in the work of the doctrine, namely Imam Ali, the central
idea which revolves the rest of the ideas that are discussed in
the statement of the right of the Prophet (PBUT) in the legacy of
their grandfather on the religious and executive level.
This research aims to shed light on the efforts exerted in this
field through the writings of Ibn Al-Batreek Al-Hilli (D. 600 A.H.),
which are considered as a pioneer in the way of dealing with this
field based on the mental approach.
He persuaded the intransigence by based on their books
and ideas that mentioned the person of Imam Ali (peace be
upon him).
This research included two topics, in which we explained
the biography of Shaikh Ibn Al-Batreek as well as a descriptive
study of his writings which fall within our work.

ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة
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مقدِّ مة البحث
رب العاملني الذي ع َّلم بالقلم ،ع َّلم اإلنسان ما مل يعلم ،والصالة والسالم
احلمدُ هلل ِّ

حممد وآل بيته الط ِّيبني الطاهرين.
عىل َّ
أ َّما بعد

َّ
فإن التأليف يف إمامة آل الرس��ول س��مة العصور اإلس�لام َّية األوىل بالنسبة

مهم لكثري من العل�ماء والفقهاء
لعل�ماء املذه��ب ،فقد مثلت الش��خص َّية العلو َّية راف��دً ا اًّ
نثرا
واألدب��اء ،فج��اء التأليف يف مناقب آل بيت الرس��ول وفضائله��م وخصاهلم ً

وش��عرا ،واهلدف منه َّأولاً كشف قيم السامحة التي يم ِّثلها أهل البيت ،فضلاً عن
ً
عيل بن أيب طال��ب ،فكثرت األقالم
بي��ان أحق َّيتهم يف اخلالف��ة،
ً
وخصوصا اإلمام ّ
التي حتدَّ ثت يف هذا امليدان ُ
وخ َّطت آالف املج َّلدات يف هذا املضمون ،ومل تُرتك ش��اردة

أو واردة إلاَّ وكُتب عنها يف القرون اخلمسة األوىل لإلسالم ،فرتاكمت الكتب وتعدَّ دت
ٍ
اهلجري عن عقل َّية خرجت عن
واحد ،إىل أن أثمر القرن الس��ادس
العنوانات ملوضو ٍع
ّ
املعتاد فقدمت اجلديد عن طريق اعتامد التفكري العقيل ،محُ ِ
اول ًة إسكات اخلصوم باالعتامد
ّ
ِ
عىل مؤ َّلفاهتم التي رشحت القرآن الكريم واألحاديث النبو َّية ،فكان ابن البطريق احل يِّ ّل

ثم يفحمهم بام فيها من
جيم��ع ِّ
الصحاح واملس��انيد ألبناء العا َّمة ،ويثبت طرق روايته��اَّ ،
عيل بن أيب طالب.
حجج وبراهني عىل القول بإمامة أمري املؤمنني ّ

األول تك َّف��ل ببيان ترمجة ابن البطري��ق بصورة كاملة
قس��م البحث عىل قس��منيَّ :
ُي َّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
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ابتدا ًء من اس��مه و ش��يوخه وتالمذت��ه و مؤ َّلفاته ،وغ�ير ذلك ممَّا يتعلق به .أ َّما القس��م
وخصوصا اإلمام
خيص الكتب التي أ َّلفها يف بيان إمامة آل الرس��ول،
ً
اآلخر :فهو ُّ

عيل ،وهي مخس��ة كتب تناولت هذا املوضوع الذي س��يطر عىل عرص ابن البطريق
ّ

والعصور التي تلته.

218

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

م.د .حم َّمد حليم ح�سن

املبحث الأ َّول
حل ِّل ّي (600-523هـ)
ابن البطريق ا ِ
�أ َّو اًل :ع�صره

ينتمي العلاَّ مة حييى بن البطريق األسدي ِ
اهلجري ،فقد ولِد
احل يِّ ّل إىل القرن السادس
ّ
ّ
ع��ام (523هـ)( )1يف مدينة ِ
احل َّلة التي كانت حديثة التمصري عىل يد (صدقة بن منصور)

يف عام (495هـ)( ،)2وبذلك تكون ِ
احل َّلة سياس ًّيا حتت سيادة اإلمارة املزيد َّية.

لقد ه َّيأت األوضاع السياس�� َّية املضطرب��ة يف العراق الفرصة لـ(صدقة بن منصور)

اخلاص��ة باملزيد ِّي�ين( ،)3فضلاً عن م��ا يتمتَّع ب��ه (صدقة) من
يؤس��س ه��ذه اإلمارة
َّ
أن ِّ
واضحا يف ظه��ور اإلمارة ،إذ ُعرف عنه أنَّه كان حس��ن
مواصف��ات ج ِّيدة كانت س��ب ًبا
ً
السرية ،كريم ،عادلاً  ،متواضعا ،كثري اإلحسان( ،)4ونتيج ًة لذلك « َك ُثر العمران يف ِ
احل َّلة
ً
اً
و ُبني��ت الدور الس��كن َّية الفاخرة وصارت ش��ي ًئا مألو ًفا فيها ،حتَّى ص��ارت أفخر مدن

العراق وأحس��نها»( ،)5لك َّن اإلمارة املزيد َّية مل تكن ذات اس��تقالل كامل ،فهي خاضعة
الس��لجوقي الذي
بش��كل معينَّ للدولة الع َّباس�� َّية يف بغداد اخلاضعة بدورها للس��لطان
ّ
حكم البالد يف تلك املرحلة(.)6
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احلالة السياس َّية

الس��يايس بني
جراء الرصاع
لق��د تأ َّث��رت احل َّلة باألوضاع السياس�� َّية س��ل ًبا وإجيا ًبا َّ
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م
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قوة اخلالفة واستعادة
اخلالفة الع َّباس َّية والسلطة السلجوق َّية يف بغداد ،مع ظهور حاالت َّ

هيبتها يف حكم بعض اخللفاء( ،)7فكان الس�لاجقة َّ
يتدخلون يف الشؤون الداخل َّية ملدينة
ِ
احل َّلة ،فيع ِّينون من يش��اؤون عىل مناصبها اإلدار َّي��ة من دون الرجوع إىل بني مزيد ،فقد
وجردوا اخللفاء من سلطتهم الدنيو َّية(.)8
استأثروا بالسلطة الفعل َّية يف البالدَّ ،

ِ
دائم ما كانت تساند اخلليفة
وبذلك كانت مدينة احل َّلة داخلة يف هذا الرصاع ،لكنَّها اً

الس��لجوقي انطال ًقا من مفهوم العروبة ،فقد قاتلت عش��ائرها إىل جانب
عىل حس��اب
ّ
السلجوقي لبغداد(.)9
مرارا لصدِّ الغزو
ّ
اخلليفة ً

حممد ،فتهاوت دولتهم،
ويف عام (547هـ) مات الس��لطان
السلجوقي مسعود بن َّ
ّ
فعادت ِ
معسكرا لتحرير باقي البالد
احل َّلة رسم ًيا إىل الدولة العباس َّية ،واتخَّ ذها الع َّباس ُّيون
ً
من بقايا السالجقة( ،)10لكن رغم ذلك مل تستقر مدينة ِ
احل َّلة ،ففي عام (552هـ) استوىل

مهلهل بن أيب العسكر عىل مدينة ِ
احل َّلة مستغلاًّ حالة احلرب بني بغداد والسالجقة ،ويف
عام (555هـ) س��يطرت خفاجة عىل س��واد ِ
احل َّلة ،وقد وافقت بغ��داد عىل ذلك األمر،
ليس��تمر حكمه��م إىل عام (568هـ) لتنتقل إمارة ِ
احل َّلة إىل بن��ي خزنة ،وهم من خفاجة
ثم س��يطر بنو كع��ب عليها مع كثري م��ن املعارك واإلغارات الت��ي ك َّلفت املدينة
ً
أيضاَّ ،

الكثري عىل املستويات مجيعها(.)11

ونتيج ًة لذلك مل تس��تقر ِ
اهلجري ،فقد حكمها
احل َّلة سياس�� ًّيا طيلة القرن الس��ادس
ّ

ثم يع��ود األتراك إليها،
والس��لجوقي،
املزي��دي،
ّ
ثم قبائ��ل خفاجة وكعبَّ ،
والعبايسَّ ،
ّ
ّ

ُّ
يتم عن طريق احلروب وإراقة الدماء وتدمري املدينة .وقد اس��تمر احلال عىل
وكل ذل��ك ُّ
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احلالة الفكر َّّية

لقد نش��أت يف مدينة ِ
احل َّلة هنض��ة علم َّّية وأدب َّية كبرية اس��تمرت لقرون عدَّ ة ،فربز

كبري من العلامء واألدب��اء الذين كانوا روافد فكر َّّية متد ِّفق��ة بالعلم واملعرفة،
فيها ع��د ٌد ٌ

غزي��را جتاوز آالف املصنَّف��ات يف العلوم واملعارف،
تارك�ين وراءه��م إر ًثا علم ًّّيا وأدب ًّيا
ًّ
فأغنوا املكتبة اإلس�لام َّية بالكتب الق ِّيمة التي أمست -حتى يومنا هذا -مناهج دراس َّية

والعلمي،
الفقه��ي،
ت��دور عليها رحى البحث واملناقش��ة يف الكثري م��ن مراكز البحث
ّ
ّ
واألكاديم��ي .ولقد نبغ عدد كبري من أئمة الفقه والدين واألدب يف ِ
احل َّلة ،فحازت عىل
َّ
ّ
زعامة الدين ُحق ًبا طويلة(.)12

احلل) الذي ُّ
تدل مؤ َّلفاته وطريقة
ومن أبرز علامء تلك احلقبة الزمن َّية (ابن البطريق يِّ ّ
طبعي ،فالعلوم واملعارف تس�ير
تقديمها عىل ُر ِق ِّي احلياة الفكر َّّية يف ذلك العرص ،وهذا
ّ
ٍ
ٍّ
معاكس للحالة السياس�� َّية واالقتصاد َّية يف بلد من البلدان ،فنجد عد ًدا من العلامء
بخط

ورام ،وابن
الذي��ن م َّثلوا ذل��ك العرص من أمث��ال (ابن ادريس ،واب��ن حمُ يدة ،والش��يخ َّ
احل يِّل ،وابن سنان اخلفاجي ِ
ِ
احل يِّ ّل)(.)13
ّ
السكوين ّ
ّ

ثان ًيا :ا�سمه
حممد بن البطريق
عيل بن َّ
هو الش��يخ أبو احلس�ين حييى بن احلس��ن بن احلس�ين بن ّ
األسدي ِ
احل يِّ ّل( ،)14ولِد سنة (523هـ) يف مدينة احل َّلة( ،)15تل َّقى علومه األوىل يف مدينته،
ّ
اإلمامي ،وتع َّلم النحو والنث��ر واللغة حتى صار
ث��م درس الفقه والكالم عىل املذه��ب
ّ
َّ
مفتي��ا أله��ل حم َّلته ،توفيِّ يف ِ
احل َّلة عام (600هـ) يف ش��هر ش��عبان ،وله س��تَّة وس��بعون
ً

عا ًما(.)16

ينتمي الشيخ ابن البطريق ِ
احل يِّ ّل إىل أرسة جليلة -وهم من الشيعة اإلمام َّيةُ -عرفت
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
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«ه��ذه األرسة بالعل��م والفض��ل واألدب»( ،)17والبطري��ق لقبهم ،ويعني يف لغة الش��ام
(معر ٌب) ومجعه عىل بطارقة ،وهو احلاذق يف أمور احلرب وفنوهنا عند
وال��روم« :القائد َّ

ال��روم ،وهو ذو منصب متقدِّ م عندهم»( ،)18وربام جاء هذا اللقب لألرسة نتيجة تواجد
ٍ
يب معينَّ ٍ .
قديم يف
منصب حر ٍّ
أحد أفراد أرسته اً
والرجل بحسب ما يصفه حم ِّقق كتاب (اخلصائص)« :بأنَّه من نوادر الدهر ،ونوابغ

احلق وزهق الباطل ،وق َّلام يوجد مثله
الس��لف املاضني ،وكبار املجاهدين إلع�لاء كلمة ِّ

يف معارصيه واملتقدِّ مني عليه واملتأخرين عنه ،لكن لق َّلة نرش آثاره و ُبعد الناس عن تناول
كتبه مل ينترش صيته ومخل ذكره حتَّى عند ذويه ِّ
املتأخرين ،وليس هو َّأول ش��خصية مخل
ِذكرها بني األنام ،وال َّأول قارورة كُرست يف اإلس�لامَّ ،
فإن أكثر الناس إ َّمعة وهم أبناء
م��ن غلب وتر َّأس ،ويف ِّ
جل أمورهم مق ِّلدون وعن ِّ
احلق واللحاق به كاس��لون،
توخي ِّ
وحتمل العناء لنيل املعايل متقهقرون»(.)19
وعن بذل اجلهود ُّ

ثال ًثا� :شيوخه

()20

ٍ
قرأ الشيخ ابن البطريق ِ
لفيف من علامء املسلمنيً ،
آخذا منهم احلديث
احل يِّ ّل عىل يد

والتفس�ير واللغة والكالم والفقه ،فنجده يروي عن أعالم عدَّ ة تتلمذ عليهم يف مراحل

حيات��ه ،وق��د ذكر ش��يوخه يف كتب��ه؛ لذلك يمكن اس��تخراج ش��يوخه من مت��ون كتبه،
وهم:

الطربي املتوفىَّ عام (524هـ) تقري ًبا ،صاحب
عيل
ّ
1.1الشيخ عامد الدين َّ
حممد بن ّ
222

عيل
كتاب (بش��ارة املصطفى) ،وهو عامد الدين أبو جعفر َّ
حممد بن أيب القاسم ّ
اآلميل ،العامل اجلليل ،الثقة الواسع الرواية،
الطربي
عيل بن رستم
ّ
ابن َّ
ّ
حممد بن ّ
اهلجري وفقهائهم وحمدِّ ثيهم(.)21
من علامء اإلمام َّية يف القرن السادس
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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املازندراين ،املل َّقب برشيد الدين،
حممد بن شهر آشوب بن نرص بن أيب احلسني
َّ 2.2
ّ
ِ
متبح ًرا يف علوم الدين
ِّ
املفس ،ولد عام (489ه��ـ) ،كان ِّ
وع��ز الدين ،األديب رِّ
واحلدي��ث والرجال ،ل��ه (مناقب آل أيب طالب) ،و(معامل العلامء) ،توفيِّ س��نة
(588هـ)(.)22

الواسطي املتوفىَّ سنة (587هـ)،
العكربي
حممد
ّ
ّ
3.3أبو جعفر إقبال بن املبارك بن َّ
روى عنه يف شهور من عام (584هـ)(.)23

الباقالين اإلمام املقرئ
4.4الش��يخ اإلمام أبو بكر عبد اهلل بن املنصور بن عم��ران
ّ
املتوفىَّ سنة (593هـ) ،روى عنه صحيح مسلم يف عام (579هـ)(.)24

5.5فخر اإلسالم أبو عبد اهلل أمحد بن الطاهر ،وهو يروي عنه مسند أمحد(.)25
الواس��طي،
عيل بن الوزير أيب العالء
ّ
6.6األمري أبو احلس�ين َّ
حممد بن احلس��ن بن ّ
األول س��نة (585ه��ـ) كتاب (اجلمع بني الصحيحني) أليب
روى عنه يف ربيع َّ
نرص
احلميدي(.)26
ّ

وغريهم ممَّن ذكرهم يف كتبه( )27من أمثال:
الواسطي.
•أيب جعفر املبارك بن املبارك احلدَّ اد
ّ
املوصل.
عيل
يِّ ّ
عيل بن احلسني بن ّ
•أيب الربكات ّ
املوصل.
حممد بن أمحد بن عبيد
• َّ
يِّ ّ

عيل بن منصور ،قايض الوقف الكبري.
•القايض أبو الفتوح نرص اهلل بن ّ

حممد بن أيب هاش��م
الكش) س��نة
ّ
•نج��م الدين َّ
العلوي الذي قرأ عليه (رجال يِّ ّ
(577هـ).

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
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حل ِّل ّي (ت600هـ) اختيا ًرا
الت�صنيف يف �إمامة �آل البيت ومناقبهم -ابن البطريق ا ِ

راب ًعا :تالمذته
ق��رأ عىل ش��يخنا اجلليل عدد من العل�ماء والفقهاء يف احلدي��ث وعلم الرجال

والفقه والكالم ،وهم:

املرتجم له ،كان فاضلاً
احلل ،وهو اب��ن
َ
ع�لي بن حييى بن احلس��ن بن البطريق يِّ ّ
ّ 1.1

ثم عاد إىل العراق ومات يف
أصول ًّيا ،كتب بالديار املرص َّية أ َّيام الدولة الكاملةَّ ،

بغداد عام(642هـ)(.)28

اهلوراوي ،الراوي
عيل اخل َّياط الشيخ اجلليل الفقيه أبو احلسن
ّ
عيل بن حييى بن ّ
ّ 2.2
العبادي ،يروي عن ابن البطريق وابن إدريس(.)29
يب بن مسافر
ّ
عن الفقيه عر ّ

املوس��وي املتوفىَّ س��نة
العلوي
عيل
ّ
ّ
3.3فخ��ار بن مع��د بن أمح��د رشف الدين أبو ّ
شاعرا ،له كتاب
فقيها،
نس��اب ًةً ،
ً
(630هـ) يف كربالء ،املكنَّى بأيب الغنائم ،كان َّ
(احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب)(.)30
َّ

املوس��وي ،قرأ عىل ابن طاووس
عيل ،صفي الدين أبو جعفر
ّ
َّ 4.4
حممد بن معد بن ّ
وابن البطريق ِ
احل يِّ ّل ،يرجع نسبه إىل اإلمام الصادق(.)31
عيل بن زه��رة الكبري املع��روف بابن زه��رة املتوفىَّ عام
َّ 5.5
حمم��د ب��ن عبد اهلل ب��ن ّ
(585ه��ـ) ،وهو ابن أخ أيب امل��كارم محزة بن زهرة صاح��ب كتاب (الفقيه)،
املرتجم له(.)32
وهو يروي عن شيخنا
َ
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املش��هدي املتوفىَّ ع��ام (594هـ) ،وه��و من عل�ماء اإلمام َّية
حمم��د ب��ن جعفر
ّ
َّ 6.6
وحمدِّ ثيهم ،لك َّن روايته عن ابن البطريق ّ
حمل ّ
شك؛ ألنَّه ولِد سنة (533هـ) يف
املشهدي املولود عام (510هـ)
رواية؛ لذلك ال جتوز هذه القراءة ،فكيف يقرأ
ّ

عىل يد من هو أصغر منه؟(.)33

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

م.د .حم َّمد حليم ح�سن

خام�سا :م�ؤ َّلفاته
ً

الب��ن البطريق ِ
احل يِّ ّل عرشة مؤ َّلفات فقط ،امت��ازت باجلودة والكثافة الفكر َّّية املبن َّية

ع�لى املنطق وال��روح العلم ّية .كان��ت مؤ َّلفاته من حي��ث املوضوع دين َّي��ة فقه َّية بصورة
عيل بن أيب طالب ،إذ
واضحة،
ً
خصوصا فيام خيص آل الرسول ،والسيام اإلمام ّ

أخذ عهدً ا عىل نفسه بالدفاع عن عقيدة البيت
دي( ،)24وإظهار أحق َّيتها ،ودحض
املحم ّ
َّ
أقوال املخالفني هلا بالدليل والربهان الذي ال يصدر عن فقهاء الطائفة فحس��ب ،بل بام

يص��در عن مجيع فقهاء املس��لمني ،وبذلك امتازت مؤ َّلفاته باملوضوع َّية التي تس��تند إىل
ِ
عيل بن أيب طالب ومناقبه وإمامته.
آراء الفرق األخرى يف فضائل اإلمام ّ
وق��د ذكرت املص��ادر( )35التي تناولت ابن البطريق ِ
احل�ِّل�يِّ ّ مؤ َّلفاته مجيعها ،لكن ممَّا
يؤس��ف له أنَّه ليس ُّ
كل ما أ َّلفه موجود بني أيدين��ا ،وبذلك فقدت املكتبة الفقه َّية بذلك
َ
بعضا من أهم الكتب يف جمال دراس��تها .وتُقس��م كتب الش��يخ اب��ن البطريق ِ
احل يِّ ّل عىل
ً
ِّ
قسمني:
ع�لي بن أيب
األول :م��ا يتَّص��ل بموض��وع إثب��ات اإلمام��ة وبي��ان مناق��ب اإلمام ّ

طالب ،وهي مخسة كتب:

األئمة االثني عرش.
1.1اتِّفاق صحاح األثر يف إمامة َّ
2.2كتاب خصائص الوحي املبني يف مناقب أمري املؤمنني.
3.3عمدة عيون صحاح األخبار.
4.4املستدرك املختار يف مناقب املختار.
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املخفي من مناقب
5.5كشف
املهدي.
ّ
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
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أيضا(:)36
الثاين :ما يتَّصل بموضوعات ُأخر ،وهي مخسة كتب ً
1.1عمدة عيون ِصحاح األخبار

2.2هنج العلوم إىل نفي املعدوم املعروف (بسؤال أهل حلب)
3.3رجال الشيعة
4.4الر ُّد عىل أهل النظر يف تص ُّفح أد َّلة القضاء والقدر.
احلج ومتعة
5.5تص ُّف��ح الصحيحني يف حتليل املتعت�ين ،واملقصود باملتعتني متع��ة ِّ
النساء.

ٍ
هذه هي مؤ َّلفات الش��يخ ابن البطريق ِ
واحد ،بل
احل يِّ ّل ،والتي مل تركِّز عىل موضو ٍع

خصوصا فيام يتع َّلق
تنوع��ت يف املضامني بني الدي��ن والتاريخ والفقه وحتَّى املجتم��ع،
ً
َّ
كثريا من الناس من ناحية ج��وازه أو حرمته،
ب��زواج املتع��ة ،هذا املوضوع الذي ش��غل ً

يوضح اللبس احلاصل يف
وكت��اب (تص ُّف��ح الصحيحني يف حتليل املتعتني) ،من عنوان��ه ِّ
القول بزواج املتعة.

�ساد�سا :منهجه وعلم َّّيته
ً

يعدُّ الش��يخ اب��ن البطريق ِ
احل�ِّل�يِّ ّ من أع�لام الطائفة الش��يع َّية ،فيصف��ه املريزا عبد

األفن��دي األصفه��اين «بأنَّ��ه ه��و وكتاب��ه العم��دة مش��هوران مذكوران يف أس��انيد
اهلل
ّ
أن ش��هرته وعلميته يف مس��اند اإلجازات مل ِ
اإلج��ازات»( ،)37واحلقيقة َّ
ت��أت من فراغ،
َّّ
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واحلج��ة والربهان يف
ب��ل ج��اءت ملنهجه الذي اش��تُهر به ،وال��ذي يعتمد ع�لى الدليل
َّ
()38
عيل ابن أيب
حم��اورة اآلخري��ن ،معتمدً ا ع�لى العقل يف الر ِّد ع�لى املخالفني يف إمام��ة ّ

طالب.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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عيل بن أيب طالب ومناقبه بصورة
ويقوم هذا املنهج عىل تدوين فضائل اإلمام ّ

رصحي��ة ،لكن ليس من مؤ َّلف��ات علامء الطائفة الش��يع َّية وفقهائها ،ب��ل من كتب علامء

ذاكرا
العا َّمة ومس��اندهم ،باالعتامد عىل كتب الصحاح واملس��اند التي ص��درت عنهمً ،

موض ًحا ملعضالهتا ،لكن بلس��اهنم إذا اس��تدعت الرضورةُّ ،
وكل
رشح اآليات الكريمة ِّ
ذلك بلغة وأسلوب يمتازان بالبساطة واملرونة عىل مستوى املعنى واللفظ.

واجلدي��ر بالذك��ر َّ
أن هذا املنهج ال خيلو م��ن منفعتني :األوىل وه��ي الظاهرة وهي

تدوين فضائل آل البيت النبوي ،واألخرى :هي الر ّد عىل املعاندين من باب (من

فمك أدينك).

وال خيف��ى عىل أح��د َّ
/العق�لي ال يرتك جمالاً للمش��كِّكني
العلمي
أن ه��ذا املنه��ج
ّ
ّ

وال فسحة للنقاش يف ما تقدِّ مه كتبه التي هتدف إىل بيان املكانة الرفيعة آلل الرسول،

عيل بن أيب طالب.
ويف مقدِّ متهم أمري املؤمنني ّ

فيقول واص ًفا منهجه« :إذ رأيت أكثر طلبة العلم -إلاَّ من عصمه اهلل تعاىل -منك ًّبا

عىل االش��تغال بام وضعه هلم مش��اخيهم من املصنِّفني يف األصول والفروع إخال ًدا منهم
بمجرد
راحا لوظيفة النظر يف موضع الدليل ،إذ مجيع الدين ليس
إىل راح��ة التقليد ،وإ ِّط ً
َّ

صح من س��نَّة الرس��ول
مؤس��س عىل كتاب اهلل ،وما َّ
االقتب��اس وال التخم�ين ،بل هو َّ
األم�ين؛ َّ
ألن من ال يراعيهام طالب للعلم من غري س��بيله ،ومقتحم ولوجه من غري بابه

ودليله ،فأثار يل ذلك عز ًما ...يف أن أؤ ِّلف كتا ًبا مل يسبق إىل مثله قديم عرص بالتصنيف،
ِ ِ
ٍ
الغوي
وتقويم للجاهل
الزكي،
تنبيها للعامل
ّ
وال حدي��ث عهد بالتأليف من كلاَ الطرفني ً
اً
ّ
النبي األ ِّم ّي.)39(»...
الغبي ،إذ هو من كالم ِّ
العيل وقول ّ
ّ
الرب ّ

فهو يبينَّ َّ
صحته من أقوال
أن منهجه جديد ،ويعتمد عىل القرآن الكريم ،وما ثبتت َّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
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حل ِّل ّي (ت600هـ) اختيا ًرا
الت�صنيف يف �إمامة �آل البيت ومناقبهم -ابن البطريق ا ِ

حجة عىل العالِـم واجلاهل.
الرسول ،فيكون بذلك َّ
يقول حم ِّقق كتاب العمدةَّ :
«إن هذا األس��لوب أو املنهج جديد مل يستعمله أحد ممَّن

سبقه»( ،)40ففتح بذلك با ًبا جديدً ا للتأليف أمام َمن جاء بعده من العلامء والفقهاء.

عم
أ َّم��ا علم َّّيته فهي تتجلىَّ يف أقوال العلامء والفقهاء فيه وأصحاب الرجال ،فضلاً اَّ

يشهد به منهجه الذي سار عليه يف تأليف كتبه ،وعىل النحو اآليت:

التربيزي« :الشيخ األجل شمس
األفندي
•قال صاحب كتاب (رياض العلامء)
ّ
ّ
األسدي ،املتك ِّلم الفاضل ،العامل املحدِّ ث اجلليل ،صاحب
الدين ابن البطريق
ّ

كت��اب (العمدة) وغريه من الكت��ب يف املناقب العلو َّية ،وقد رأيت من يمدحه
بقوله :الش��يخ شمس الدين مجال اإلس�لام ،العامل الفقيه ،نجم اإلسالم ،تاج

األنام ،مفتي آل الرسول.)41(»

عالـم ،حم ِّق ًقا ،ثق ًة ،صدو ًقا »...كام
•الش��يخ ابن البطريق
ّ
األسدي «كان فاضلاً  ،اً
العاميل يف أمل اآلمل(.)42
يصفه
ّ

•وجاء وصفه يف تأس��يس الشيعة بأنَّه« :املتك ِّلم الفاضل ،املحدِّ ث اجلليل ،وهو
أشهر من أن تُرشح أحواله»(.)43

متكلم ،قرأ
فقيها
•قال الش��يخ آغا برزك
الطهراين يف (الثقات العيون) :إنَّه كان ً
اً
ّ
متنس��كًا حتَّى ص��ارت الفتوى يف
النح��و واللغ��ة والنظم والنثر ،وكان زاهدً ا ِّ
مذهب اإلمام َّية إليه(.)44
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ه��ذه أب��رز األقوال يف علمية الش��يخ اب��ن البطريق ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،وهي عىل س��بيل املثال
َّّ

ال احلرص ،وإلاَّ س��نجد ع�شرات األقوال يف كتب الرتاجم والرج��ال التي تناولت هذه
الشخص َّية العلم َّّية.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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املبحث الثاين
حل ِّل ّي يف �إمامة �آل البيت
م�صنَّفات ابن البطريق ا ِ
ومناقبهم
عيل ،بدأ منذ القرون
بدأ التأليف يف مناقب آل الرسول والسيام يف اإلمام ّ

األوىل لظهور اإلسالم ،فلو راجعنا بعض الكتب التي قامت بجمع هذا املجهود الكبري

حق آل الرس��ول ،لوجدنا آالف الكتب وبمج َّلدات عدَّ ة تدور
لعلامء املس��لمني يف ِّ
ح��ول هذا املوض��وع ،ولعل خري كتاب يمكن مطالعته للوق��وف عىل هذه املؤ َّلفات هو

الطهراين املتوفىَّ سنة (1389هـ)،
كتاب (الذريعة إىل تصانيف الشيعة) للشيخ آغا برزك
ّ
وغريها من املؤ َّلفات التي جعلت حمور اشتغاهلا يدور حول هذا املوضوع.
األول
عيل بن أيب طالب يأخذ يف هذه الكتب ُبعدينَّ :
فالكالم يف مناقب اإلمام ّ

هو ِذكر مناقب أفضل ش��خص َّية بعد الرسول ،والوقوف عىل ارتباطها ومدى قرهبا
من الذات اإلهل َّية ،وكش��ف الدور املرسوم هلا من ِق َبل السامء ،واآلخر :هو إثبات أحق َّية
عيل يف وراثة الرسول يف ِّ
كل يشء ،فالذي يرتبط بالرسالة السامو َّية هبذا
اإلمام ّ
ومالئم خلالفة الرسول.
حلا
اً
الشكل ال بدَّ أن يكون صا ً

هلا:

بعضا منها عىل سبيل إيضاح الفكرة العا َّمة
والكتب( )45كثرية يف هذا امليدان ،نذكر ً
النسائي املتوفىَّ سنة (303هـ).
•اخلصائص العلو َّية :لإلمام
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
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القم ِّي املتوفىَّ سنة (350هـ).
•خصائص أمري املؤمنني :ابن دؤل ِّ
حممد احلسن بن أمحد بن القاسم
•خصائص أمري املؤمنني يف القرآن :للنقيب أيب َّ
عيل بن أيب طالب املتوفىَّ سنة (358هـ).
ابن َّ
حممد بن ّ

حممد بن أيب أمحد بن احلسني بن
األئمة :للرشيف
الريض أيب احلسن َّ
•خصائص َّ
ّ
البغدادي املتوفىَّ سنة (406هـ).
موسى
ّ

•خصائص أمري املؤمنني من القرآن املبني :للش��يخ أيب القاس��م عبيد اهلل بن عبد
احلسكاين ،املتوفىَّ سنة (490هـ).
اهلل املعروف باحلاكم
ّ

ِ
النطنزي املتوفىَّ (550هـ).
عيل
ّ
•اخلصائص العلو َّية عىل سائر البرَ َّية :ألمحد بن ّ
•كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني :للعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل املتوفىَّ (726هـ).

أنوار اليقني يف أرسار أمري املؤمنني :للحافظ الربيس ِ
احل يِّ ّل املتوفىَّ سنة (813هـ).
ّ

ع�لي بن أيب
وغريه��ا م��ن الكتب التي مجع��ت اآليات واألحادي��ث يف ِّ
حق اإلمام ّ
طالب ،لكن من أبرزها مؤ َّلفات الش��يخ اب��ن البطريق ِ
احل يِّ ّل التي جرت عىل منهج
عق�لي يعتمد عىل أق��وال علامء املذاه��ب األخرى ،وبذل��ك ُيفحم املناقش�ين وير ُّد كيد
ّ
املعاندين ،ولش��يخنا اجللي��ل مؤ َّلفات عدة -كام أس��لفنا -لكن لي��س مجيعها يدخل يف

عيل
ضم��ن موضوع التأليف يف إثبات اإلمامة وبيان املناق��ب واخلصال احلميدة لإلمام ّ
ابن أيب طالب ،فالكتب التي تدخل ضمن عملنا هي:
230

1.1عمدة عيون صحاح األخبار.
ويص املختار.
2.2املستدرك املختار يف مناقب
ِّ
3.3كتاب خصائص الوحي املبني.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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األئمة االثني عرش.
4.4اتِّفاق صحاح األثر يف إمامة َّ
املخفي من مناقب
5.5كشف
املهدي.
ّ
ّ
املخفي) فقد ظفرت هبا،
فأ َّما كتاب (العمدة ،واملس��تدرك ،واخلصائص ،وكش��ف
ّ

التوصل إليه؛
األئمة االثني عرش) مل اس��تطع
ُّ
لك��ن كتاب (اتِّفاق صحاح األثر يف إمامة َّ

لذل��ك س��يقترص عملنا يف هذا البحث ع�لى ما وضعت يدي عليه من كتب الش��يخ ابن
البطريق ِ
احل يِّ ّل ،عىل َّ
األئمة االثني عرش) وحسب
أن كتاب (اتِّفاق صحاح األثر يف إمامة َّ
العن��وان مل خيرج موضوعه عن املوضوع العام الذي نعمل عليه يف مؤ َّلفات الش��يخ ابن
البطريق ِ
وخصوصا أمري املؤمنني
احل يِّ ّل ،وهو التأليف يف إثبات إمامة آل الرسول،
ً
عيل بن أيب طالب.
ّ
ويف اآليت بيان هلذه الكتب:

�أ َّو اًل :عمدة عيون ِ�صحاح الأخبار
مقس��م عىل س��تة وثالثني فصلاً ،
يتأ َّلف الكتاب من جزأين ،لكن يف كتاب واحدَّ ،

يف ِّ
كل فص��ل جمموعة من اآلي��ات واألحاديث واألقوال واملناقب يف آل الرس��ول

عيل بن أيب طالب ،وقد قام بتحقيق هذا الكتاب الش��يخ
ً
وخصوصا أم�ير املؤمنني ّ
اخلامنئي يف طهران
البهادري ،وقامت ممثل َّية الس�� ِّيد
املحمودي ،والش��يخ إبراهيم
مالك
ّ
ّ
ّ

بطبعه وتوزيعه عام (1412هـ).

متت��از لغة الكتاب بالوضوح واملرونة ،بعيدً ا عن الصعوبة اللغو َّية ،وبذلك خياطب

مجي��ع الطبق��ات االجتامع َّي��ة ،فقد عم��د املؤ ِّلف إىل إيص��ال املضمون بأس��هل األلفاظ

وأوضحها يف س��بيل خماطبة أكرب قدر من الناس وكشف احلقائق هلم ،وقد اعتمد يف ِّ
كل
والقراء ،وهو االعتامد يف مجعه للمناقب
خاصا ُع ِرف به فيام بعد بني الفقهاء
كتبه
منهجا ًّ
ً
َّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
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وس��نَنِهم،
والفضائ��ل العلو َّية عىل األحاديث واآلي��ات الواردة يف صحاح أهل العا َّمة ُ
وذلك بنسق خاص وترتيب مبتكر(.)46

البخاري ومسلم،
وقد استخرج هذه املناقب والفضائل يف (العمدة) من صحيحي
ّ

عمر
ومن صحيحي
احلميدي ،ومن كتاب ِّ
ّ
الصحاح الستَّة جلامعه الشيخ أيب احلسن بن اَّ
الثعلبي ،ومناقب
العبدري ،ومسند أمحد بن حنبل ،والكشف والبيان إلسحاق بن نعيم
ّ
ّ

الواس��طي ،وفضائل الصحابة ،وغريها من الكتب التي اس��تعملها
الفقيه البن املغاز ّيل
ّ
الشيخ ابن البطريق ِ
احل يِّ ّل يف كتاب (العمدة)(.)47
وعن س��بب تأليف الكتاب ،فقد ذكره يف ديباجة الكتاب ،يقول ابن البطريق ِ
احل يِّ ّل
لـم كثر اخت�لاف العام واخلاص يف مناقب أمري املؤمنني
يف مقدِّ م��ة كتابه« :أ َّما بعد ،فإنَّه اَّ
ع�لي ب��ن أيب طالب (صلوات اهلل وس�لامه عليه) ،وذهب الن��اس يف ذلك ّ
كل مذهب،
ّ
فوصف ُّ
كل فريق من مناقبه عىل قدر وس��عه وطاقته ،وما وصل إليه من طرقه وروايته،
وإن اختلفت آراؤهم يف االعتقاد بإمامته إمجا ًعا ال يدخله شوب غرام ،وال يعرتيه حوب

أثاب ...إذ رأيت أكثر طلبة العلم إلاَّ من عصم ُه اهلل تعاىل منك ًّبا عىل االشتغال بام وضعه

راحا
هلم مش��اخيهم من املصنِّفني يف األصول والفروع إخال ًدا منهم إىل راحة التقليد وإ ِّط ً
بمجرد االقتباس وال التخمني ،بل
لوظيفة النظر يف موضع الدليل ،إذ مجيع الدين ليس
َّ
صح من سنَّة الرسول األمني؛ َّ
ألن من ال يراعيهام طالب
مؤسس عىل كتاب اهلل ،وما َّ
هو َّ
للعلم من غري س��بيله ،ومقتحم ولوجه من غري بابه ودليله ،فأثار يل ذلك عز ًما ...يف أن
أؤ ِّلف كتا ًبا مل يس��بق إىل مثله قديم عرص بالتصنيف ،وال حديث عهد بالتأليف من ِكال
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العيل
الغوي
وتقويم للجاهل
الزكي،
تنبيها للعامل
الغبي ،إذ هو من كالم ِّ
ّ
الطرفني ً
ّ
اً
ّ
الرب ّ
النبي األ ِّم ّي.)48(»...
وقول ّ
لعيل بن أيب طالب ،لكن االختالف بالطريقة التي
فاهلدف ه��و إثبات اإلمامة ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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يق��دِّ م هبا أد َّلته ،ف��أراد أن يثبت هلم (املخالف�ين يف القول بإمامة أم�ير املؤمنني) بالدليل

القاط��ع املعتمد ع�لى اآليات واألحاديث واألخبار ال��واردة يف كتب علامئهم وفقهائهم

صحته��ا -اإلمامة -ووجوب
الت��ي تعتمد ع�لى القرآن الكريم والس��نَّة النبو َّية الرشيفة َّ
االلت��زام هبا وبتوابعها من األمور الدنيو َّية واألُخرو َّية ،وهو هبذه الطريقة ُيفحم العقول

أي يشء تعرتضون وجتادلون؟!
و ُيسكت األفواه ،فالدليل منكم وفيكم ،فعىل ِّ

ولع��ل أه��م ما يميز كت��اب (العمدة) أنَّه عندم��ا يرشع ِ
َّ
بذكر اآلي��ات واألحاديث
ِّ
َّ

صحة
يذكرها بإس��نادها الكامل مهام طال أو قرص من دون ملل أو كلل ،والغاية إثبات َّ

ثم يسرتسل بعد ذلك يف رشح اآليات واألحاديث النبو َّية
ما يقدِّ مه يف آل الرسولَّ ،

الرشيفة وعىل كثرهتا حتَّى يصل إىل هناية الكتاب وقد استوىف خ َّطة عمله َّ
وبث املضمون

واخلاصة يف ثناي��ا الكتاب بصورة هادفة ليس فيها أي
موز ًعا األفكار العا َّمة
املطل��وبِّ ،
َّ
عقيلُّ ،
ف��كل ما يقوم به هو ع��رض آراء العلامء والفقهاء يف
تز ُّم��ت أو ُّ
متس��ك بيشء غري ّ
طارحا الس��ؤال الذي يق��ف رواء هكذا مؤ َّلفات:
عيل ابن أيب طالب،
ِّ
ً
ح��ق اإلمام ّ
عيل بن أيب طالب،
إذا كان��ت هذه الصفات واآليات واألحاديث يف أم�ير املؤمنني ّ

فل�ماذا هذا االبتعاد عنه ،ملاذا هذا العداء له وألهل بيته وحم ِّبيه؟ وهكذا تتواىل األس��ئلة،

ولكن هذه األسئلة ال تنتظر إجابة ،بل هي للتاريخ؛ لتكشف مدى الظلم الواقع عىل آل
الرسول
عيل من ِقبل فئات مع َّينة من املسلمني.
ً
وخصوصا اإلمام ّ

و�صي املختار
الـم�ستدرك ُ
ثان ًياُ :
الـمختار يف مناقب ِّ
حيمل عنوان هذا الكتاب معنى إمتام اليشء أو إكامله ،فقد مجع فيه الفضائل واملناقب

أيضا عىل كتب العا َّمة كـ(احل ْلية) البن نعيم،
التي مل يذكره��ا يف كتاب (العمدة) معتمدً ا ً
للبهائي،
و(املغازي) البن اس��حاق ،و(الفردوس) البن ش�يرويه ،و(مناقب الصحابة)
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

233

حل ِّل ّي (ت600هـ) اختيا ًرا
الت�صنيف يف �إمامة �آل البيت ومناقبهم -ابن البطريق ا ِ

وغريها من الكتب التي مل يذكرها يف كتاب العمدة(.)49
قام بتحقيق الكتاب (سعيد عرفانيان) ،وصدر عام (1436هـ) عن مكتبة العلاَّ مة

املجليس ،لكن الكتاب عىل الرغم من أنَّه استكامل لكتاب (العمدة) ،إلاَّ أنَّه خيتلف
ّ

عن��ه من حيث اهليكل َّية والبناء العام ،فهو خيلو من أ َّية مقدِّ مة ،وبال فصول ،بل عىل هيأة

تضمن
فص��ل واحد م��ن بدايته إىل هنايت��ه يف ( )510صفح��ة ،ومن دون عن��وان ،وقد َّ

عيل بن أيب طالب
ختص مناقب آل الرسول
ً
موضوعات عدَّ ة ُّ
خصوصا اإلمام ّ
وأه��ل بيته األطهار ،مثل مناقب الس�� ِّيدة فاطمة الزهراء ،ومناقب اإلمام احلس��ن
السجاد والباقر والصادق )50(وغريها.
واحلسني ،ومناقب اإلمام
َّ

خيت��ص الكت��اب يف جزء كب�ير منه باآلي��ات القرآن َّي��ة( ،)51فيذكر اآلية وتفس�يرها
ُّ
الصحاح واألس��انيد التي يعمل عليها مع ِذكر س��ند الروايةالتفس�ير َّية ،يف مثل قوله
يف ِّ
ِِ
ِ
ِ
اج َع ْ
��ل يِل َو ِز ًيرا ِم ْن
﴿ه َو ا َّل��ذي َأ َّي��دَ َك بِنَ�ْص�رْ ِ ه َوبِا ْل ُـم ْؤمن َ
تع��اىلُ :
﴿و ْ
ني﴾( ،)52وقول��هَ :
��ت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي﴾( ،)54وغريها
ت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأتمْ َ ْم ُ
َأ ْهل﴾( ،)53وقول��ه﴿ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُ
من اآليات.

أ َّم��ا املنهج ف�لا خيتلف عن منهج��ه يف (العمدة) من حيث تقدي��م املضمون ،ومن

حيث مستوى اللغة والبحث عن احلجج والرباهني من كتب العا َّمة ،لكنَّه ال يقدِّ م طرق
رواي��ة صحاحه وأس��انيده كام فعل يف (العمدة) ،بل يذكرها يف أثن��اء الكالم ،فيذكر َّ
أن

الفالين ،أو َّ
أن هذه اآلية شرُ حت ونقلها عن فالن من
الفالين أخذه من املصدر
احلديث
ّ
ّ

علامء وكتب العا َّمة.
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ور َّب�ما جاء هذا الكتاب عىل هذه الش��اكلة؛ ألنَّه تكملة لكت��اب (العمدة) ،فاملنهج

واض��ح والطريقة معروفة ،فام من دا ٍع إلعادة املقدِّ مة أو توزيع املوضوعات عىل فصول

ومباح��ث ،ك�ما فعل يف بقية كتب��ه ،وإن كان ذلك رضورة ال بدَّ منها؛ لكي يس��تقيم أمر
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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الكتاب ،ويسهل تناقله بني الناس.
منهجا للتحقيق ،بل اكتفى
وعىل الشاكلة عينها سار املح ِّقق ،فلم يضع لنا مقدِّ مة أو
ً

اخلاصة بالكتاب ،عىل َّ
أن ذلك ال يق ِّلل من قيمة املوضوعات
بصنع اهلوامش والفهارس
َّ
التي يقدِّ مها الكتاب ،فهو يف غاية األمه َّية يف إكامل الصورة التي يريد الشيخ ابن البطريق

عيل بن أيب طالب وآل بيته األطهار.
رسمها عن مناقب اإلمام ّ

ثال ًثا :كتاب خ�صائ�ص الوحي املبني يف مناقب �أمري امل�ؤمنني
ِ
أه��م الكتب التي أ َّلفها يف
يعدُّ كتاب (اخلصائص) للش��يخ اب��ن البطريق احل يِّ ّل من ِّ

عيل بن أيب طالب ،وقد أ َّلفه بعد كتايب (العمدة) و(املس��تدرك)(،)55
مناق��ب اإلمام ّ
لك��ن ه��ذا الكتاب ال يعتمد إلاَّ عىل اآلي��ات القرآن َّية املذك��ورة يف ِصحاح وكتب علامء
العا َّمة من دون إرشاك أل َّية شخص َّية أخرى ،كام حدث يف كتابيه السابق ِذكرمها ،فيقول
لـم صنَّفت كتاب العمدة من ِصحاح
ِّ
موض ًحا ذلك -فضلاً عن س��بب التأليف« -فإنيِّ اَّ

ويص املختار صلىَّ اهلل
عيل بن أيب طال��ب
ِّ
األخب��ار يف مناقب إمام األب��رار أمري املؤمنني ّ
األئمة من ذر َّيته األطهار ،وجعلته خدم ًة للمواقف املقدَّ سة الرشيفة الطاهرة
عليه وعىل َّ
النبو َّي��ة اإلمام َّي��ة الن��ارصة لدي��ن اهلل زاده اهلل رش ًفا وع�لا ًء ،وانترش ذل��ك يف األمصار

واألقطارَّ ،
الس�َّم�اَّ ر ،مل أزل متط ِّل ًعا إىل جتريد كتاب مفرد يف
وظل خدير األبرار وحديث ُّ
مناقب��ه صلىَّ اهلل عليه من وحي العزيز اجل َّب��ار مواف ًقا ملا ورد من ِصحاح لفظ املختار ،إذ
هو العلم األطول يف االستبصار والرسُّ األسبل يف االستنصار منري الزناد مبري األضداد،
يف العلم أسبل نجاد ،ويف الدين أشمل بجاد ،ويف الكلم أصفى أبراد ،ويف احلكم أصفى
إيراد ،ويف االنتجاع أنجم ،ويف االتِّباع أس��لم ،ويف احلجة ألزم ،ويف الشبهة أجسم ،ويف

املدحة أعظم»(.)56

َّ
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الصح��اح واألس��انيد الت��ي اس��تخدمها يف كتب��ه ،والتي
وكالع��ادة يذك��ر ط��رق ِّ

عيل بن أيب طالب ،وبالطريقة عينها يف كتابيه الس��الف
ذك��رت اآليات ّ
ح��ق اإلمام ّ
ِذكرمها.
مقس�ًم�اً عىل مخسة وعرشين فصلاً يف
(حممد باقر
ّ
املحمودي) ،جاء َّ
الكتاب بتحقيق َّ
( )276صفح��ة ،يف ِّ
لعيل اب��ن أيب طالب،
كل فص��ل آية قرآن َّية تثب��ت َّ
حق اإلمامة ّ
وبحس��ب م��ا وردت يف كتب العامة ومس��اندهم ،من مثل قوله تع��اىل﴿ :فيِ بي ٍ
وت َأ ِذ َن
ُُ
َّ
ِ
��م ُه﴾( ،)57فيذكر َّ
أن هذه اآلية نزلت يف بيان الرس��ول،
اهللُ َأ ْن ت ُْر َف َ
��ع َو ُي ْذك ََر ف َيها ْاس ُ
َّ
ع�لي وفاطم��ة من أفاض��ل البيوت الت��ي مدحها اهلل تع��اىل( ،)58وقوله
وأن بي��ت ّ
تعاىل﴿ :إِ َّن ي ِريدُ اهللُ لِي ْذ ِهب عنْكُ��م الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِه ًريا﴾( ،)59فقال:
ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
ماَ ُ
حممد بن مصعب قال:
«حدَّ ثن��ا عبد اهلل بن أمحد بن حنب��ل قال حدَّ ثني أيب قال :حدَّ ثن��ا َّ
عمر عن واثلة بن األس��قع قال :طلبت عل ًّيا
حدَّ ثنا
األوزاعي عن ش��دَّ اد بن عبد اهلل أيب اَّ
ّ

يف منزل��ه ،فقالت فاطمة :ذهب يأيت برس��ول اهلل ،قال :فج��اءا مجي ًعا فدخال

ودخلت معهام ،فأجلس عل ًّيا عن يس��اره وفاطمة عن يمينه واحلس��ن واحلسني بني يديه
ثم إلتفع عليهم بثوبه ،وقال﴿ :إِ َّن ي ِريدُ اهللُ لِي ْذ ِهب عنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َرك ُْم
ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
ماَ ُ
َّ
أحق»(.)60
إن هؤالء أهيل [ال َّل ُه َّم أهيل] ُّ
َت ْط ِه ًريا﴾ ال َّل ُه َّم َّ
وفست هذه اآلية الكريمة،
وهكذا يس��تطرد يف الكثري من التفاس�ير التي رشحت رَّ

ثم يربطها باآلية السالفة ِّ
تفسري(الثعلبي) فيقول« :عن أنس بن
الذكر (يف بيوت اهلل) عن
ّ
َّ
أي بيوت هذه يا رسول
مالك وعن بريدة قاال :قرأ الرسول هذه اآلية ،فقال رجلّ :
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عيل وفاطمة-
اهلل؟ فق��ال( :بيوت األنبياء) ،فقال أبو بكر :ه��ذا البيت منها؟ -أي بيت ّ
فقال( :نعم من أفاضلها)»(.)61

وعىل هذا املنوال يسري يف بق َّية فصول كتابه إىل أن يصل إىل هنايته من دون ُّ
تدخل يف
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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اآليات أو رشحها ،لتكون أنجع يف جماهبة الطرف اآلخر.

وبن��ا ًء ع�لى ذلكِّ ،
فإن ص��ورة الدين احلنيف وأركانه س��تصبح واضح��ة للقارئ،
فاآلي��ات واألحاديث والرواي��ات الدينية التي ذكرها ابن البطري��ق ِ
احل يِّ ّل ال ترتك جمالاً
َّ

ِّ
عيل وأهل بيته األطهار ،فهي دلي��ل دامغ خيرتق األبصار عىل
للش��ك يف أفضل َّي��ة اإلمام ّ
دي
صورة حقائق س�ماو َّيةُ ،أ ِريدَ منها بناء دولة العدل واإلنصاف ،دولة اإلس�لام
املحم ّ
َّ
التي ال تغيب عنها شمس احلياة الدنيا.

املهدي
املخفي من مناقب
راب ًعا :ك�شف
ّ
ّ
املخفي) من الكتب التي أضاعها الزم��ن ،فضاع معها جزء من
يع��دُّ كتاب (كش��ف
ّ
ِ
نظرا ألمه َّية هذا الكتاب ،انترش كثري من مباحثه
تاريخ احلركة الفكر َّّية يف مدينة احل َّلة ،لكن ً

احلس��يني اجلال ّيل جلمع هذه
حممد رضا
ّ
ومضامينه يف كتب عدَّ ة؛ فكان ذلك داف ًعا للس�� ِّيد َّ
ثم نرشها يف جم َّلة عل��وم احلديث التي تصدر من كل َّية
املضامني واس��تخراجها وحتقيقهاَّ ،
املخفي عن مناقب
علوم احلديث يف طهران ،يف العدد (1424/13هـ) بعنوان( :كش��ف
ّ

املهدي ،)فقال يف مقدِّ مة الكتاب« :بعد أن و َّفقني اهلل للوقوف عىل اسم الكتاب ومجلة
ّ

من أحاديثه ،عزمت عىل إحيائه ،وحيث مل أجد نس��خة متو ِّفرة ،ومتكَّنت من معرفة منهج

صممت عىل استخراج نسخة منه ،وقد رشحت جان ًبا من
كم وكي ًفاَّ ،
تأليفه وعرفت حمتواه اًّ
الطريق إىل هذا الـمستخرج يف ٍ
ٍّ
مستقل يف الصفحات السابقة من هذه املج َّلة»(.)62
مقال
ُ
قس��مه الس ِّيد اجلال ّيل -فجاء الكتاب عىل الشاكلة
والكتاب عىل أربعة فصول -كام َّ

اآلتية:

يبق من الدني��ا إلاَّ يوم واحد
األول :يف أنَّ��ه ال ب��دَّ من
مهدي ،ول��و مل َ
ّ
•الفص��ل َّ
لبعث اهلل رجلاً من أهل الرسول يمأل األرض قس ًطا وعدل(.)63

َّ
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النبيَّ :
املهدي من ولد فاطمة(.)64
إن
ّ
•الفصل الثاين :يف قول ّ

•الفصل الثالث :يف َّ
أن عيسى بن مريم يِّ
يصل خلف
املهدي.)65(
ّ
ِ
الدجال(.)66
•الفصل الرابع :يف ذكر َّ

ث��م خامتة نقلها من كتاب (العمدة) بخصوص أحاديث عن األمام
املهدي ،إذ
ّ
َّ
يرى أ ا كاالستنتاج منها؛ لذلك نقلها يف هناية الكتاب ،إذ أكَّد ابن البطريق ِ
احل يِّ ّل اعتامده
نهَّ
الصحاح الستَّة ومسند أمحد بن حنبل التي هي عمدة كتب اإلسالم ،فضلاً عن كتب
عىل ِّ
عم ترويه الش��يعة ممَّا هو أكثر يف الرواية ،وأبلغ يف
أخرى كتفس�ير القرآن
للثعلبي ،فضلاً اَّ
ّ

الدراية(.)67

أن اب��ن البطريق ِ
توزع كتابه هذا يف كتب عدَّ ة -إلاَّ
وم��ن امللفت للنظر َّ
احل يِّ ّل -برغم ّ

العقيل الذي يعتمد فيه عىل كتب أبن��اء العا َّمة ،فهو جيمع أحاديثه
أنَّ��ه حاف��ظ عىل منهجه
ّ
دي
من صحاح ومس��اند أبناء العا َّمة؛ لكي يقول هلم :إنَّك��م باالبتعاد عن الطريق
املحم ّ
َّ

إنَّام تبتعدون عن اهلل تعاىل ،وذلك ليس من عند َّياته بل من كتبكم التي تعتمدون عليها يف

دينكم ودنياكم.

بالذكر َّ
وم��ن اجلدير ِّ
احلس��يني
حممد رضا
ّ
أن هذا الكتاب الذي اس��تخرجه الس�� ِّيد َّ
اجلاليل هو اآلن يف طور الطباعة يف مركز تراث ِ
احل َّلة ،التابع للعتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة.
ّ
واحلقيقة َّ
احلل قدَّ م -بتأليف هذه الكتب وهبذا املنهج -خدم ًة
إن الشيخ ابن البطريق يِّ ّ

احلق الذي اغتصبه الطغاة
ثم آلل الرسول األطهار ثان ًيا ،فدافع عن ِّ
كبري ًة لإلسالم َّأولاً َّ ،
كبريا ،فضلاً عن علم َّّية متم َّيزة س��اعدته
و ُف َّس��اد اآلفاق ،وقد بذل يف هذا التأليف جهدً ا ً
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الصحاح ومساند علامء أبناء
لـم هذا الشتات من اآليات واألحاديث َّ
املوزعة يف كتب ِّ
يف ِّ
املحمد َّية العلو َّية ،جما ًهبا
العا َّمة وفقهائهم ،فهو عمل ج َّبار ال يقوم به إلاَّ من آمن بالقض َّية
َّ
وباملقربني منه.
خطرا حمد ًقا به
َّ
املخاطر التي لوال احلالة السياس َّية املضطربة لكانت ً
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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اخلامتة
يع��دُّ الش��يخ ابن البطريق ِ
واحلديثي ،الذي
الفقه��ي
احل�ِّل�يِّ ّ جمدِّ ًدا يف مي��دان العمل
ّ
ّ

عيل ابن
يعم��ل عىل بيان أحق َّية آل الرس��ول يف إمامة املس��لمني ،والس��يام اإلم��ام ّ

أيب طالب ،فقد قدَّ م أفكاره بموضوع َّية واضحة وأد َّلة حاس��مة من القرآن الكريم
والسنَّة النبو َّية الرشيفة.

اعتمد الش��يخ اب��ن البطريق ِ
ختص
احل يِّ ّل
منهج��ا ال يؤاخذ معه فيام يقدِّ م��ه من آراء ُّ
ً

قض َّي��ة إمامة آل الرس��ول ،فيقوم ه��ذا املنهج عىل مجع فضائل آل الرس��ول
ومناقبهم ،لكن ليس من مصنَّفات علامء الش��يعة ،بل من ِصحاح ومس��اند علامء العا َّمة

كابن حنبل وغريه،؛ وبذلك ُيفحم املعرتضني ،ويكش��ف ع��ن موضوع َّية وذهن َّية فائقة
ال��ذكاء فتحت الطري��ق ملن جاء بعده لكي يعمل يف هذا امليدان مس��تمدًّ ا أد َّلته من كتب

علامء أبناء العامة وفقهائهم.
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(ُ )1ينظر :األعالم.141/8 :
( )2معجم البلدان.294/2 :
السلجوقي .45 :وسيف الدولة األمري صدقة بن منصور ،41 :وما بعدها.
(ُ )3ينظر :العراق يف العهد
ّ
(ُ )4ينظر :فوات الوفيات.117/19 :
( )5معجم البلدان.294/2 :
(ُ )6ينظر :الكامل يف التاريخ .133/9 :والبداية والنهاية.191/12 :
( )7ينظرِ :
العبايس األخري.18 :
احل َّلة يف العرص
ُ
ّ
(ُ )8ينظر :م.ن ،18 :وما بعدها.
(ُ )9ينظر :م.ن.35 ،24 :
(ُ )10ينظر :الكامل.373/9 :
ِ
ايس األخري 35 :وما بعدها.
(ُ )11ينظر :احل َّلة يف العرص الع َّب ّ
( )12ينظر :م.ن ،60 :وما بعدها .وتاريخ ِ
احل َّلة.3/2 :
ُ
ِ
(ُ )13ينظر :احلوزة العلم َّّية يف احل َّلة ،117 :وما بعدها.
( )14الثقات العيون يف سادسة القرون .337 :والذريعة إىل تصانيف الشيعة.198/4 :
( )15ينظر :األعالم .141/8 :واحلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة.123 :
َّّ
ُ
(ُ )16ينظر :لسان امليزان .426/8 :واألعالم.141/8 :
( )17تأسيس الشيعة.130 :
( )18لسان العرب.301/3 :
( )19كتاب خصائص الوحي املبني.5 :
خاصة هبا؛ لذلك َذكرهتا كام وجدهتا يف املصادر
( )20بعض الشخص َّيات مل استطع الوصول إىل ترمجة َّ
واملراجع.
(ُ )21ينظر :الثقات العيون .278:وبشارة املصطفى لشيعة املرتىض ،5 :وما بعدها.
(ُ )22ينظر :تأسيس الشيعة .130 :والثقات العيون.273 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

م.د .حم َّمد حليم ح�سن
(ُ )23ينظر :كتاب خصائص الوحي املبني.32 :
(ُ )24ينظر :كتاب خصائص الوحي املبني.32 :
(ُ )25ينظر :م.ن ،32 :وما بعدها.
(ُ )26ينظر :العمدة من عيون األخبار ،59 :وما بعدها .وكتاب خصائص الوحي املبني.21 :

(ُ )27ينظ��ر :كت��اب خصائص الوحي املب�ين ،22 :ما بعدها .والعمدة ،60 :وما بعدها .واملس��تدرك
ويص املختار ،1 :وما بعدها.
املختار يف مناقب
ّ
(ُ )28ينظر :تأسيس الشيعة .130 :واألنوار الساطعة يف املائة السابعة.118 :
(ُ )29ينظر :األنوار الساطعة.118 :
(ُ )30ينظر :أعيان الشيعة .393/8 :واألعالم.137/5 :
(ُ )31ينظر :األنوار الساطعة .175 :والثقات العيون.338-337 :
(ُ )32ينظر :الثقات العيون.338 :
(ُ )33ينظر :تأسيس الشيعة .130 :وأمل اآلمل  .345/2 :والثقات العيون.338 :
(ُ )34ينظر :العمدة.42 :
(ُ )35ينظ��ر :لس��ان املي��زان .426/8 :وتأس��يس الش��يعة .130 :وأمل اآلم��ل .345/2 :والثقات
العيون.337 :
(ُ )36ينظر :مصفى املقال يف مصنِّفي علم الرجال .501 :وأمل اآلمل.345/2 :
( )37رياض العلامء وحياض الفضالء.359/5 :
(ُ )38ينظر :م.ن .355/5 :والعمدة.26 :
( )39العمدة.42 :
( )40م.ن.26 :
( )41رياض العلامء ،359/5 :وما بعدها.
( )42أمل اآلمل.354/2 :
( )43تأسيس الشيعة.130 :
(ُ )44ينظر :الثقات العيون.337 :
( )45باإلم��كان مراجعة الكتب اآلتية للوقوف عىل هذه املؤ َّلفات بصورة وافية :الذريعة إىل تصانيف
الش��يعة ،وأم��ل اآلمل يف عل�ماء جبل عامل ،وطبقات أعالم الش��يعة ،وتأس��يس الش��يعة للعلوم
اإلسالم َّية.
(ُ )46ينظر :العمدة.38 :
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(ُ )47ينظر :م.ن.38 :
( )48العمدة ،42 :وما بعدها.
ويص املختار ،5 :ما بعدها .والذريعة.5/21 :
(ُ )49ينظر :املستدرك املختار يف مناقب
ّ
(ُ )50ينظر :م.ن.369 ،289 ،255 :
(ُ )51ينظر :م.ن.43 ،38 ،13 :
( )52األنفال.62 :
( )53طه29 :
( )54املائدة.3 :
(ُ )55ينظر :كتاب خصائص الوحي املبني.18 ،10 :
( )56م.ن.18 :
( )57النور.24 :
( )58كتاب خصائص الوحي املبني.67 :
( )59م.ن ،67 :وما بعدها.
( )60م.ن.68 :
( )61م.ن.80 :
املخفي من مناقب املهدي :جم َّلة علوم احلديث ،ع.231/13
( )62كشف
ّ
( )63م.ن.233 :
( )64م.ن.283 :
( )65م.ن.287 :
( )66م.ن.293 :
( )67م.ن.298-297 :
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م.د .حم َّمد حليم ح�سن

امل�صادر واملراجع
•القرآن الكريم.
الزركيل (ت 1976هـ) ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط.2002 ،15
•األعالم:
ّ
احلسيني،
العاميل (ت 1104هـ) ،تح :أمحد
احلر
ّ
حممد بن احلسني ّ
•أمل اآلمل يف علامء جبل عاملَّ :
ّ
اإلسالمي ،إيران ،د.ط ،د.ت.
دار الكتاب
ّ
يب،
•األنوار الس��اطعة يف املائة الس��ابعة :آغا برزك
الطهراين (ت 1970م) ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
بريوت ،ط1430 ،1هـ2009/م.
يب ،بريوت،
عيل ش�يري ،مطبعة دار إحياء الرتاث العر ّ
•البداية والنهاية يف التاريخ :ابن كثري ،تحّ :
.1988
األصفهاين،
القيومي
الطربي (ت 554هـ) ،تح :جواد
•بشارة املصطفى لشيعة املرتىض :أبو القاسم
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،قم ،ط1422 ،2هـ.
مؤسسة النرش
ّ
َّ
األعلمي ،طهران ،د.ط ،د.ت.
•تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم :الس ِّيد حسن الصدر ،منشورات
ّ
•تاريخ ِ
احل َّلة :يوسف كركوش ،املطبعة احليدر َّية ،النجف.1965 ،
السلجوقي :أمني حسني ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،د.ط.1965 ،
•تاريخ العراق يف العرص
ّ
ِ
ايس األخري (656-545هـ) :لينا مقيم ج َّبار ،رسالة ماجستري ،كل َّية الرتبية،
•احل َّلة يف العرص الع َّب ّ
جامعة بابل.2010 ،
•احلوزة العلمية يف ِ
احل َّلة نش��أهتا انكامشها (األس��باب والنتائج) :عبد الرضا عوض ،دار الفرات،
َّّ
ِ
احل َّلة1434 ،هـ2013/م.
الطه��راين (ت 1970م) ،دار األضواء ،بريوت ،ط،3
•الذريعة إىل تصانيف الش��يعة :آغا ب��رزك
ّ
1403هـ.1983/
اخلوانس��اري (ت
املوس��وي
حممد باقر
ّ
ّ
•روض��ات اجلنَّات يف أح��وال العلامء والس��ادات :املريزا َّ
1313هـ) ،الدار اإلسالم َّية للطباعة والنرش ،بريوت ،ط1411 ،1هـ1991-م.
احلس��يني،
•ري��اض العلامء وحي��اض الفضالء :املريزا عب��د اهلل أفندي (ت 1131هـ) ،تح :أمحد
ّ
مطبعة اخليام ،قم ،د.ط1401 ،هـ.
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عيل كري��م دبوس ،مطبعة الضي��اء ،النجف،
•س��يف الدولة األم�ير صدقة بن منص��ور
ّ
املزيديّ :
.2006
يب ،بريوت ،ط،1
•طبقات أعالم الش��يعة :آغا برزك
الطه��راين (1970م) ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
1430هـ.2009/
ِ
املحمودي ،الش��يخ إبراهيم
•عمدة عيون صحاح األخبار :ابن البطريق احل يِّ ّل ،تح :الش��يخ مالك
ّ
اخلامئني ،طهران ،ط1412 ،3هـ.
مؤسسة اإلمام
ّ
ّ
البهادريَّ ،
الكتبي ،تح :عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلم َّّية ،بريوت،
حممد ش��اكر
ّ
•فوات الوفياتَّ :
د.ط.2000 ،
•الكام��ل يف التاريخ :ابن األثري ،تح :أبو الفداء عبد اهلل القايض ،مطبعة دار الكتب العلم َّّية ،ط،4
بريوت.2006 ،
ِ
املحمودي (ت 600هـ) ،دار
حممد باقر
ّ
•كت��اب خصائص الوحي املبني :ابن البطري��ق احل يِّ ّل ،تحَّ :
القرآن الكريم ،قم1417 ،هـ.
•لسان العرب :ابن منظور (ت 711هـ) ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.
العسقالين (ت 852هـ) ،تح :سلامن عبد الفتَّاح ،دار البشائر اإلسالم َّية،
•لسان امليزان :ابن حجر
ّ
بريوت ،ط1423 ،1هـ.2002/
•املستدرك املختار يف مناقب ويص املختار :ابن البطريق ِ
احل يِّ ّل (ت 600هـ) ،تح :سعيد عرفانيان،
ِّ
املجليس ،قم ،ط1436 ،1هـ.
مكتبة العلاَّ مة
ّ
الطه��راين (ت 1970م) ،دار العلوم للطباعة
•مصف��ى املقال يف مصنِّفي عل��م الرجال :آغا برزك
ّ
والنرش ،بريوت ،ط1408 ،2هـ.

244

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

