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قواعد الن�شر يف املجلة 
القواعد  وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

اآلتية:
يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي . 1

وخطواته املتعارف عليها عاملًيا.
2 . )CD(وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق

simplified Arabic« عىل أن  بحدود)5000- 10000( كلمة بخط 
ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

ُتقبل النصوص املحققة ملخطوطات كربالء، عىل أن تكون حمققة عىل وفق . 3
فيها  يذكر  حتقيق)دراسة(  مقدمة  تتضمن  وأن  عليها،  املتعارف  املناهج 
الباحث املنهج املعتمد ومواصفات النسخة املعتمدة ومصدرها، ويرفق مع 

العمل املحقق صورة املخطوطة املعتمدة كاملًة.
يف . 4 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود)350( كلمة.

الباحث، وعنوانه، وجهة . 5 البحث عىل اسم  أن حتتوي الصفحة األوىل من 
اإللكرتوين مع مراعاة  اهلاتف، والربيد  الوظيفي، ورقم  العمل، والعنوان 
عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك. 

أواخر . 6 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 
بأن  ــارة  واإلش التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصــول  وتراعى  البحث، 
تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، 
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سنة النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر 
اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

حالة . 7 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعى يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 
أسفل . 8 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن. 
للمرة . 9 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ُقّدم  قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشار  وأن  األوىل، 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 
ة وسيلة نرش أخرى. . 10 أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ
تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة . 11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات 
فنية. 

ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل . 12
أصحاهبا سواء أقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: 

يبلغ الباحث بتسّلم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من أ. 
تاريخ التسّلم. 

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.
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البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 	. 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل 

إعدادها هنائيًّا للنرش. 
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.ه. 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة و. 

مالية جمزية. 
يراعى يف أسبقية النرش: ـ. 13

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. أ. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 	. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. د. 

ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة:. 14
)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
ع  )العراق/كربالء املقدسة /حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.
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كلمة العدد
ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ

ألمدِه،  انقطاَع  اَل  متواصاًل  كثرًيا  محًدا  وباطِنة،  ظاِهرًة  نِعمِه  َعىل  هللِ  احلمُد 
والصالُة والسالُم َعىل خرِي خلقِه سّيدنا ونبّينا وحبيب قلوبِنا حمّمد وَعىل آل بيتِه 

الطيبنَي الطاهريَن. 

بنتاجاِت  احلافِلة  العلمّية  مسريِتا  ضوِء  يِف  كربالَء  تراِث  جمّلَة  فإّن  بعُد،  ا  أمَّ
باتْت  حّتى  الرائدة،  العلمّية  املجاّلِت  ِمن  أصبحْت  َقد  املتخصصنَي  الباحثنَي 
مصدًرا مهامًّ ِمن املصادِر اّلتي اَل يستغني َعنها الباحُث بصورٍة عاّمة، واملتخصُص 
بالرتاِث بصورٍة خاّصة؛ ألهّنا مجعْت بنَي األبحاِث األكاديمّية الرصينة، واألبحاِث 
احلوزوّيِة، فضاًل عىل اهتامِمها بتحقيِق الرتاِث املخطوِط ألعالِم كربالَء، وعلامِئها ، 
وَقد نرشْت املجّلُة يِف أعداِدها جمموعًة طّيبًة ِمن األبحاِث والتحقيقاِت يِف جماالٍت 
واألصوُل،  والفقُه،  القرآِن،  وعلوُم  واألدُب،  واللغُة،  التاريُخ،  ِمنها:  عديدة، 
رْت هيأَتا املجّلة إصداَر ملٍف خاصٍّ  وعلُم الكالِم، وغريها، أّما يِف هذا الَعدد فقرَّ
مرور  بمناسبِة  الشهرستاينُّ   الديِن  هبُة  السّيُد  وهَو  كربالَء،  أعالِم  ِمن  َعَلٍم  عْن 
َن ملُف العدِد بحًثا بعنوان: الفكُر اإلصالحيُّ للسّيد  ا َعىل وفاتِه، تضمَّ مخسنَي عامًّ
هبة الديِن الشهرستايّن، وحتقيق ثالث رسائل: األوىل بعنوان: حديٌث مَع الدعاِة، 
وهَو عبارٌة َعن حواٍر عقائديٍّ للسّيد هبة الديِن الشهرستايّن مَع بعِض املسيحينَي، 
والثانيُة يِف ِعلِم العروِض موسومة: برواشح الفيوِض يِف علِم العروض، والثالثُة: 
اهللِ  فر	  ديواِن  حتقيق  العدد  هذا  ضمَّ  كذلك  دوزي،  املسترشِق  نقِد  يِف  رسالٌة 
الفاضِل  النصوِص الرشعّية عنَد  يِف  قراءاٌت  األّوُل  احلويزّي، إضافًة إىل بحثني: 
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الدربندّي كتاب إكسري العباداِت يِف أرساِر الشهادات مثااًل، والثايّن موقف أهايل 
كربالَء ِمن ثورِة العرشين.

إضافًة  حتّقَق  وأْن  القّراِء،  رضا  والتحقيقاُت  األبحاُث  هذه  تناَل  أْن  ونأمُل 
جديدًة يِف حقوِل املعرفة.  

ويِف اخلتاِم ندعو الباحثنَي األفاضَل واملحققنَي الكرام إىل رفِد املجّلِة بأبحاثِهم 
القّيمة وحتقيقاِتم الدقيقِة اّلتي تصبُّ يِف خدمِة العلِم وطاّلبه.

أخَذ اهللُ بأيدِينا نحو السداِد والرشاِد وخدمة البالِد والعباِد. وآِخُر دعواَنا أِن 
احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصالُة والسالُم عىل حمّمد وآل بيتِه الطيبنَي الطاهريَن.

رئيس التحرير
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ر�شالُة املجّلة
الُم َعىَل أرشِف األنبياِء واملرسلنَي سيِّدنا  الُة والسَّ احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصَّ

ٍد وآلِه الطَّاهريَن املعصومنَي، أّما بعد: حممَّ

اِث ورضورِة العنايِة بِه وإحيائِه ودراســتِه من  فأصبــَح احلديُث عن أمّهّيِة الرتُّ
البدهّيــاِت التي ال حَيُســُن إطالُة الــكالِم فيها؛ فإنَّ األّمَة التــي ال ُتعنى برتاثِها وال 

تكّرُم أسالَفها وال تدرُس مآثَرُهم وآثاَرُهم ال ُيرجى هلا مستقبٌل بنَي األمِم.

ومن مّيزاِت ُتراثِنا اجتامُع أمَريِن:

أولهما: الغنى والشمولّيُة.

ثانيهم��ا: قّلُة الدراســاِت التي ُتعنــى به وتبحُث يف مكنوناتِــه وُتربزه، فإّنه يف 

الوقــت الذي نجد باقي األمِم تبحُث عن أّي يشٍء ماّديٍّ أو معنويٍّ يرتبُط بإرثها، 
وُتــربُزه وُتقيُم املتاحَف متجيًدا وتكرياًم لــه، وافتخاًرا به، نجُد أّمَتنا مقرّصًة يف هذا 

املجاِل.

فكــم من عاملٍ قىض عمــَره يف خدمِة العلــِم واملجتمِع ال يكاُد ُيعرُف اســُمه، 
فضــاًل عن إحياِء خمطوطاتِــه وإبراِزها لألجيــاِل، أو إقامِة مؤمتــٍر أو ندوٍة تدرُس 

نظرّياتِه وآراَءه وطروحاته.

لذلــك كّلِه وانطالًقا من تعاليِم أهِل البيِت التي أمرتنا بحفِظ الرتاِث اذ 
قاَل اإلماُم جعفُر الصادق للمفّضِل بِن عمر: »اكتْب وبثَّ علَمك يف إخوانِك، 
فإْن مــتَّ فأورث كتَبك بنيــك«، بادرت األمانُة العاّمُة للعتبِة العّباســّيِة املقّدســِة 
بتأســيِس مراكــَز تراثّيٍة متخّصصٍة، منهــا مركُز تراِث كربالَء، الــذي انطلقت منُه 
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جمّلُة تراِث كربالَء الفصلّيُة املحّكمُة، التي سارت بخطًى ثابتٍة غّطْت فيها جوانَب 
متعددة من الرتاِث الضخِم هلذِه املدينِة املقّدسِة بدراساٍت وأبحاٍث علمّيٍة رصينٍة.

ملاذا تراثُ كربالء؟
إنَّ لالهتامِم والعنايِة برتاِث مدينِة كربالء املقّدسِة منطلقنِي أساسّينِي:

، يتلّخص بأّن تراُث هذِه املدينِة شــأُنه شــأُن بقّيــِة تراثِنا ما زاَل به  ُمنطَلٌق عامٌّ
حاجٍة إىل كثرٍي من الدراساِت العلمّيِة املتقنِة التي ُتعنى به.

ا  ، يتعلق هبذِه املدينِة املقّدســِة، التي أصبحْت مــزاًرا بل مقرًّ وُمنطَلٌق خــاصٌّ
وُمقاًما لكثرٍي من حمّبي أهِل البيِت، منُذ فاجعِة الطفِّ واستشهاِد سيِِّد الشهداِء 
 ،اإلمــاِم أيب عبد اهلل احلســني بن عيل بــن أيب طالب ســبِط رســوِل اهلل
فكان تأســيُس هذِه املدينِة، وانطــالق حركٍة علمّيٍة يمكــُن وصُفها باملتواضعِة يف 
بداياِتا بســبِب الوضع الســيايس القائم آنذاك، ثّم بدأت تتوّسُع حّتى القرِن الّثاين 
عشـــَر اهلجرّي إذ صارت قبلًة لطالِب العلِم واملعرفــِة وتزّعمِت احلركَة العلمّية، 
ابع عــرش للهجرِة، إذ عــادت حينذاك حركات  واســتمّرت إىل هنايــاِت القرِن الرَّ

االستهداف السلبي هلذه املدينة املعطاء.
فلذلك كّلِه اســتحّقت هذه املدينُة املقّدسُة مراكَز وجماّلٍت متخّصصًة تبحُث 
يف تراثِهــا وتارخِيها وما رشــح عنهــا ونتج منها وجرى عليها عــرَب القرون، وتربز 

مكتنزاِتا للعيان.

اهتماماتِ جملّةِ تراث كربالء

إنَّ أفَق جمّلِة تراِث كربالء املحّكمة يتّسُع بسعِة الرتاِث بمكّوناتِه املختلِفة، من 
العلــوِم والفنوِن املتنوعــة التي ُعني هبا أعالُم هذه املدينِة مــن فقٍه وأصوٍل وكالٍم 
ورجــاٍل وحديٍث ونحٍو ورصٍف وبالغٍة وحســاٍب وفلٍك وأدٍب إىل غرِي ذلك ممّا 
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ال يسُع املجاُل الستقصاء ذكرها، دراسًة وحتقيًقا.

ومّلــا كان هنــاك ترابٌط أكيٌد وعلقٌة تاّمة بني العلــوِم وتطّوِرها وبني األحداِث 
التأرخييَِّة من سياســّيٍة واقتصادّيــٍة واجتامعّيٍة وغريها، كانت الدراســاِت العلمّيِة 
التــي ُتعنــى بتأريِخ هذه املدينــِة ووقائِعها ومــا جرى عليها من صلــِب اهتامماِت 

املجّلِة أيًضا.

مَنْ هم أعالمُ كربالء؟

ال خيفــى أّن الضابطَة يف انتســاِب أّي شــخٍص أليــة مدينٍة قــد اخُتلَف فيها، 
فمنهم من جعَلها ســنواٍت معّينة إذا قضاها يف مدينٍة ما ُعّد منها، ومنهم من جعَل 
الضابطَة تدوُر مداَر األثِر العلمّي، أو األثر واإلقامة مًعا، وكذلك اختلَف الُعرُف 
ا لطالِب العلِم  بحســِب املدد الزمنّيِة املختلفِة، ومّلا كانت كربالُء مدينًة علمّيًة حمجًّ
وكانت اهلجرُة إليها يف مدٍد زمنّيٍة طويلٍة مل يكن من السهِل حتديُد أسامِء أعالِمها.

فكانت الضابطة فيمن يدخلون يف اهتامم املجّلة هي:

أبنــاُء هذه املدينِة الكــراِم من األرِس التي اســتوطنتها، فأعالُم هذه األرس   -1
أعالٌم ملدينِة كربالء وإن هاجروا منها.

2- األعالُم الذين أقاموا فيها طلًبا للعلِم أو للتدريس يف مدارِسها وحوزاِتا، 
ا هبا. عىل أن تكوَن مّدة إقامتِهم معتدًّ

وهنا ال بّد من التنبيِه عىل أّن انتساَب األعالِم ألكثر من مدينٍة بحسِب الوالدِة 
والنشــأِة من جهِة والدراســة والتعّلم من جهٍة ثانيٍة واإلقامة مــن جهٍة ثالثة أَلمٌر 
متعارٌف يف تراثِنا، فكم من عاملٍ ينســُب نفســُه ملدٍن عّدة، فنجُده يكتُب عن نفِســه 
مثــاًل: )األصفهايّن مولًدا والنجفّي حتصياًل واحلائرّي إقامًة ومدفنًا إن شــاء اهلل(.
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فمن نافلِة القوِل هنا أن نقوَل: إّن َعّد أحد األعالِم من أعالِم مدينِة كربالء ال 
يعني بأّيِة حاٍل نفي نسبته إىل مدينته األصلّيِة.

حماورُ اجمللّة

مّلــا كانت جمّلُة تراِث كربــالَء جمّلًة تراثّيــًة متخّصصًة فإهّنا ترّحــُب بالبحوِث 
الرتاثّيِة مجيعها من دراســاٍت، وفهــارَس وببليوغرافيا، وحتقيِق الرتاِث، وتشــمُل 

املوضوعاِت االتية:
تاريــُخ كربــالء والوقائُع واألحــداُث التي مــّرت هبا، وســرية رجاالتا . 1

وأماكنهــا وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كّل 
ما يتعلق بتارخيها الشفاهي والكتايب.

دراسُة آراء أعالِم كربالء ونظرياِتم الفقهّية واألصولّية والرجالّية وغريها . 2
وصًفا، وحتلياًل، ومقارنًة، ومجًعا، ونقًدا علميًّا.

واملوضوعّيــِة . 3 العاّمــِة،  أنواِعهــا  بمختلــِف  الببليوغرافّيــة  الدراســاُت 
، واملكانّية  كمؤّلفاِت أو خمطوطاِت علامِء كربالء يف علٍم أو موضوٍع معنّيٍ
كمخطوطاِتــم يف مكتبٍة معّينٍة، والشــخصّية كمخطوطــاِت أو مؤّلفاِت 

َعَلٍم من أعالِم املدينِة، وسوى ذلك. 
دراســة شعر شعراء كربالء من خمتلف اجلهات اسلوًبا ولغًة ونًصا وما اىل . 4

ذلك، ومجع أشعار الذين ليس هلم دواوين شعرية جمموعة.
حتقيق املخطوطات الكربالئية. . 5

وآخُر املطاِف دعوٌة للباحثنَي لرفــِد املجّلِة بكتاباِتم فال تتحّقُق األهداُف إاّل 
باجتامِع اجلهوِد العلمّيِة وتكاتِفها إلبراِز الرتاِث ودراستِه.
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وآخُر دعوانا أن احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصالُة والســالُم عىل أرشِف األنبياِء 
واملرسلنَي سيِّدنا حمّمٍد وآلِه الطاهريَن املعصومنَي.
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امللخ�س
بسم الله الرحمن الرحيم 

واحلمــد هلل رب العاملــني وأفضل الصالة وأتّم التســليم عــىل املبعوث رمحة 
للعاملني الصادق األمني أيب القاسم حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين. 

أمــا بعد... فقد شــغل تراث األّمة اإلســالمّية حّيًزا مهامًّ مــن الفعل والقول 
عنــد أربــاب العقول وجهدوا للدفاع عنه بشــّتى الوســائل، إذ كام هــو معلوم أّن 
تراثنا اإلســالمي كان حمّط أنظار املســترشقني بجميع مدارسهم؛ لغرض التنكيل 
بــه والبحث يف هفواته وهناته؛ إلظهارها وتوظيفهــا وجعل القارئ هلا يبتعد عن 
الدين اإلســالمي، والنتيجة معلومة هي النفور عن اإلســالم وحماربته؛ ولكن من 
نعــم اهلل علينا علامؤنــا األفاضل الذين ضّحوا بأوقاتــم وكّل ما يملكون لغرض 

الذّب عن الشبهات التي ألصقت به. 

وبــني أيدينــا أحد اجلهود العلمّية التي بذهلا ســامحة آية اهلل الســّيد هبة الدين 
الشهرســتاين للرّد عىل آراء املســترشقني بالرتاث االســالمي، وذلك عندما طلب 
منــه املؤّرخ املرصي الشــهري حســن حبيش أن يطلــع عىل ترمجته لكتــاب »تاريخ 
مسلمي اسبانيا« للمسترشق اهلولندي َرِينَْهاْرت ُدوِزي فوقف سامحة السّيد ناقًدا 
أمامه، وقد عثرنا عىل وريقات عند حفيده الســيد اياد الشهرســتاين، أجاد املؤّلف 
الشهرستاين يف صياغتها العلمّية، وجاءت حتت عنوان: »رسالة في نقد دوزي«، 
وقد أمجل السيد الشهرستاين ردوده العلمّية بتسع نقاط أساسّية، منها مثاًل: حتديد 
األخطاء العلمية التي وقع فيها دوزي، والتي منها تاريخ وفاة إسامعيل ابن االمام 

الصادق، ومنها أيًضا اّتام اإلسامعيلية باإلحلاد والكفر.
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وانســجاًما ومنهج البحث التارخيي فقد قّســمنا بحثنا هذا عىل ثالثة مباحث 
شمل األول إظهار معامل السرية العلمية والشخصية للسيد هبة الدين الشهرستاين؛ 
فيام شمل املبحث الثاين الوصف املادي والعلمي للمخطوط وطبيعة املادة العلمية 
التي وظفها الســيد الشهرســتاين، وجاء النص املحقــق يف املبحث الثالث من هذا 
البحث، والذي كان عملنا فيه يتحّدد يف إرجاع اعتامدات الســّيد الشهرســتاين إىل 
أصوهلا التارخيّيــة، فضاّل عن إيضاح بعض املبهامت مــن الكلامت، وكان اهلامش 

مساحتنا العلمّية هلذا الغرض. 

ندعــو مــن اهلل أن نكــون قد ُوّفقنــا يف عملنا هــذا راجني مرضاتــه عّز وجل 
ومغفرته يوم ال ينفع مال وال بنون إاّل من أتى اهلل بقلب سليم. 

يا. ان الكلمات المفتاحية: دوزي، هبة الدين، الشهرستاني، نقد، الخالفة في إسب
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Abstract
All praise is due to God, prayer and peace be upon our master and prophet 

Mohammed and his progeny, the light of right guidance whom God removed 

all impurity from them and to make them completely pure.

Islamic nation heritage had important space of action and speech to intel-

ligent people who bravely defended it by all means. It is well-known that our 

Islamic heritage was a place of attraction to the orientalists in all their schools 

to penalize to search in its slips to show and exploit them. It is also to make 

readers get away of Islam religion. The result is known, that is reluctance and 

fighting Islam. Luckily, Allah granted us with our great scholars who sacri-

ficed their time and with what they possessed to dismiss doubts that it was 

accused with.

In our hands, one of the scientific effort that seyed Hibt ul Din Al Sherh-

stani exerted to reply the orientalists’ opinions in the Islamic heritage. That 

happened when the famous Egyptian historian, Hassan Habshi asked him to 

read his translation to the book “Spain Muslims History” the orientalist Dutch 

Rinehart Dozy. So, seyed Hibt ul Din Al Sherhstani criticized it. We found 

some papers with his grandson seyed Iyad Al Sherhstani when the author Al 

Sherhstani did its scientific formation well. It came under the title’ A mes-

sage in Dozy’s criticism to Hibt ul Din Al Sherhstani’. seyed Hibt ul Din Al 

Sherhstani summed up his scientific replies in nine basic points. One of these, 

for example, is limiting the scientific mistakes that Dozy committed, date of 

Ismail’s Ibn Imam Sadiq (p.b.u.h.) death and accusing Ismaili sect by unbelief 

and atheism in accord with the historical research methodology, We classi-

fied our research into three sections. The first tried to show the scientific and 
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personal biographical features of seyed Hibt ul Din Al Sherhstani. The second 

contained the materialistic material nature that Al Sherhstani employed. The 

verified text was included in the third section where our work was limited by 

returning back seyed Iyad Al Sherhstani employments To their historical ori-

gins, in addition to clarifying some ambiguous expressions. The margin was 

our scientific areas for this purpose. We pray Allah Almighty that we succeded 

in our current task asking his consent The Day when neither wealth nor sons 

shall benefit except him who comes before Allah with a pure heart.

Key words: Dozy, Hibt ul Din Al Sherhstani, criticism.       
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: معامل �شرية هبة الدين ال�شهر�شتاين  اأّوالاً
اسمه ونسبه ومولده  .1

حممد عيل بن حســني بن حمســن بن مرتىض احلســيني، امللقــب بــ)هبة الدين 
الشهرستاين( ولد يف سامراء سنة)1301هــ/1884م()1(.

ة ورحالته:  نشأته العلمّي  .2

نشــأ الســيد هبة الديــن يف كربالء حيث قرأ فيهــا العلوم العربية، وقســاًم من 
الفقه واألصول، هاجر بعدها إىل النجف، فبقي فيها ســت عرشة سنة)2(، قرأ فيها 
عىل الشيخ مال كاظم اخلراســاين)3( وشيخ الرشيعة الشيخ فتح اهلل األصفهاين)4(؛ 

)1(  الزركلي، األعالم، 	 6، ص 309.
)2(  األمين، أعيان الشيعة، 	 10، ص 261.

)3(  محمــد كاظــم الخراســاني، رجل دين ومرجع وفقيه شــيعي مشــهور، بإســم اآلخوند 
الخراســاني. ولد في مدينة مشهد عام)1255هـ(، نشــأ هناك في حجر أبيه وكان تاجرا، 
وأخذ في تحصيل العلم، ثم هاجر إلى طهران، ثم هاجر الى النجف االشــرف وفيها برز 
اســتاذا ومرجعا توفي سنه)1329 هـ( ودفن في مقبرة وادي السالم. األصفهاني، أحسن 

الوديعة، 	1، ص181، ص184.
)4(  فتــح اللــه بــن محمــد جــواد األصفهانــي الملقب بشــيخ الشــريعة: فقيــه إمامي، من 
كبــار المشــاركين فــي ثــورة العــراق األولــى علــى االنكليــز. أصله مــن شــيراز، ولد 
ســنة)1266هــ(، من أســرة تعــرف بالنمازية، ومنشــؤه بأصبهــان، تفّقه وقــرأ العربية. 
وانتقــل إلــى النجــف فانتهــت إليــه رئاســة علمائها، فــي ســنة)1338 هجــــ( انتقلت 
 إليــه الزعامــة وانتقــل مركز القيــادة من كربــالء إلى النجــف. توفي ســنة)1339هــــ(. 

الزركلي، األعالم، 	 5، ص135.
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تــرك النجــف ســنة)1330هــ( فرحــل إىل البــالد العربيــة، وبالد اهلنــد، دامت 
رحلته نحو ســنتني، فختم رحلته بحج بيت اهلل احلرام وعاد إىل النجف يف رجب 

سنة)1332هــ(، ومنها عاد إىل كربالء)1(.

أثره العلمي   .3

كان للســّيد هبة الدين أثر علمي كبري يف العــراق وامتّد إىل بقية بلدان الوطن 
العــريب، فمن اثاره أصدر جملــة العلم يف النجف، وقد نحا فيهــا منحى إصالحيًّا 
مل يألفــه النــاس من قبل، تصّدى من خالهلا إىل بعــض التقاليد الطارئة عىل أذهان 
املتدّينني، وقد وصلت إىل بعض البلدان اإلســالمّية خار	 العراق، فكان هلا نفس 
الصدى)2(، وكذلك أنشأ مكتبة اجلوادين العامة التي كانت نواتا مكتبته الكبرية، 

واختذ هلا قاعة يف غرفة من غرف املقام الكاظمي)3(.

أما مؤّلفاته فهي كثرية اليسع املقام لذكرها، فمن أبرزها: 

• األثر احلميد يف تاريخ زيد الشهيد)4(.	

• اإلمامة وطرق الزعامة)5(.	

• باب الفراديس يف حتقيق املشهد املشهور بمشهد احلسني يف الشام)6(.	

)1(  األمين، أعيان الشيعة، 	 10، ص 261.

)2(  األمين، أعيان الشيعة، 	 10، ص 261.
)3(  المصدر نفسه، 	 10، ص 261.

)4( آغا بزرك، الذريعة، 	 1، ص 112
)5(  المصدر نفسه، 	 2، ص 342.

)6(  المصدر نفسه، 	 3، ص 7.
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• بدايع األفكار جمموعة من الفوائد املتفرقة)1(.	

• الشمعة يف أحوال ذي الدمعة)2(.	

• أرجوزة يف النحو، اسمها عقد احلساب يف علم اإلعراب)3(.	

• ما هو هنج البالغة طبع سنة 1961م)4(.	

أثره السياسي  .4

للســّيد هبة الدين موقف من احداث عرصه السياســّية، فقد كان من أقطاب 
احلركة الدســتورية يف العــراق وإيران منــذ عام)1324هــ حتــى 1330هــ()5(، 
وبعــد عودته مــن رحلته العلمّيــة كانت بداية احلــرب العامليــة األوىل، ومّلا احتّل 
اإلنجليــز العــراق كان ممّن خر	 للمقاومة مــع العلامء، فكان يف جبهة الشــعيبة، 
وقــد دّون ذكرياته عن تلك احلوادث يف رســالة ســامها اخليبة يف الشــعيبة)6(، ومّلا 
كان الســّيد هبة الدين أحد وكالء املريزا حممد تقي الشــريازي، ُارســل للعشــائر 
حيّثهــم فيهــا عىل الوحدة والثــورة ضد بريطانيــا)7(، وقد تــرأس املجلس العلمي 
السيايس واإلعالمي للثورة، الذي كان يدعو الناس بلزوم االشرتاك يف الثورة)8(. 

)1(  المصدر نفسه، 	 3، ص 63.
)2( )األمين، أعيان الشيعة، 	 1، ص 214.

)3( اغا بزرك، الذريعة، 	 1، ص 503
)4(  األميني، معجم المطبوعات النجّفية، ص 375.

)5(  األمين، أعيان الشيعة، 	 10، ص 261.

)6(  األمين، أعيان الشيعة، 	 10، ص 261.
)7(  فريق المزهر، الحقائق الناصعة في الثورة العراقية، ص305

)8(  المصدر نفسه، ص 247
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وملا قام احلكــم الوطني يف العراق اختري وزيًرا للمعارف يف أّول وزارة أّلفت 
يف عهد امللك فيصل األول، ثم اســتقال منها فاســتقالت الــوزارة كلها، وعاد إىل 

كربالء.

وبعد سنة اختري رئيًسا ملحكمة التمييز الشيعّية عند تشكيل املحاكم الرشعّية، 
وهــي املحكمة التي عرفت باســم جملــس التمييز اجلعفري، ثم فقــد برصه فأّدى 
ذلك إىل تركــه العمل احلكومي)1(، وأقام مرتّدًدا بني الكاظمية وبغداد حتى وفاته 

سنة)1386هــ/1968م()2(.

)1( الزركلي، األعالم، 	 6، ص 309.
)2( األمين، أعيان الشيعة، 	 10، ص 261.
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ا: رينهارت دوزي:  ثانياً
هو مســترشق هولندي من أصول فرنســية بروتســتانتية، هاجر أســالفه من 
فرنســا إىل هولندا يف منتصف القرن الســابع عرش. ولد يف)ليدن(، سنة)1820م( 
ودرس هبــا، اشــتهر خصوًصا بأبحاثــه يف تاريخ العرب يف إســبانيا، دخل جامعة 
ليدن يف 1837، فأبدى تفوًقا ظاهًرا عىل أقرانه يف اللغات واآلداب احلديثة. فأتقن 
الفرنســية واإلنجليزية واألملانيــة واإليطالية. وأكبَّ عىل دراســة اللغة األملانية يف 
العرص الوسيط، وقد أوىل رينهارت دوزي اللغة العربية اهتامًما كبرًيا، حيث اطلع 
عــىل كثري من كتــب األدب والتاريخ العريب واإلســالمي، كام كان لــه العديد من 
الكتب من أشهرها: )معجم دوزي بالعربية والفرنسية(، و)كتاب العرب يف دولة 
العبَّاديني(، و)كتاب تاريخ املســلمني يف إسبانيا( كام ُنرش له بالعربية كتاب)تقويم 

سنة 961 ميالدية لقرطبة()1(

(1) 5 www.hindawi.org/contributors، www.iicss.iq
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ا: و�شف املخطوط واأهميته. ثالثاً
وصف المخطوط: ينقسم الوصف بحسب املهتمني بتحقيق املخطوطات عىل 

وصفني األّول ماّدي، واآلخر علمي. 

1- الضص  املارّا  والذا ميكن  مجاله باآلتا  -

أ- املخطــوط بخــّط املؤلــف، وهي نســخة مكتبــة اجلواديــن بالكاظمية؛ إذ 
 جتتمــع فيهــا أغلب مؤّلفــات هبة الديــن الشهرســتاين، وقد حصلــت عليها من 
أ.د. إســامعيل طه اجلابــري، والذي وصلت اليه من قبل الســّيد أياد حفيد آية اهلل 

العظمى السيد هبة الدين الشهرستاين. 

ب- اخلط واضح ورسم األحرف عايل املستوى من الوضوح وإظهار عالمة 
التنقيط وحتريك احلروف، ودّقة خمارجها.

	- ال يوجــد أي نقــص أو طمــس أو ما شــابه ذلــك يف املخطــوط بل هي 
كاملة. تبدأ بالعنوان: »رســالة يف نقد دوزي« وتنتهي بـ»نســأله ســبحانه أن يكثر 
يف الوســط اإلســالمي واملحيط العــريب.. من خيدمون العلــم بصدق وإخالص، 
 وأن حيفــظ لنــا هــذا »املرتجــم« كمثــال حســن ملــا أســلفنا، الكاظميــة – بغداد 
 11 ذي القعــده 1361 هـــ، 20 ترشيــن الثــاين 1942م هبــة الديــن احلســيني 

الشهري بالشهرستاين. 

د- املخطوط عبارة عن عرش أوراق ويف كّل ورقة معدّل ثامنية أسطر، ويف كل 
سطر تقريًبا ثامن كلامت. 
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2- الضص  العلما للمخطضط وأمهّيّته  -

يمكن إمجال الوصف العلمي للمخطوط وأمّهّيته باملحّددات اآلتية: -

أ- تأيت أمّهّية هذه املخطوطة يف كوهنا تعكس ثقافة آية اهلل العظمى السيد هبة 
الدين الشهرستاين، ففضاًل عن ميدان عمله يف الفقه وأصوله نراه قد أحكم القول 
يف ميــدان مهّم من مياديــن املعرفة أاّل وهو التاريخ، ومن امللفت للنظر أن الســّيد 
الشهرستاين وهو يف صغر سنّه كان عارًفا بفنون التاريخ وميادينه وال سّيام التاريخ 
الفاطمــي، وكان بصدد الكالم عن الطلب الذي طلبه منه الدكتور حســن حبيش 
الذي ترجم كتاب »تاريخ مســلمي إســبانيا« لدوزي، وهذا ما أشار إليه رصاحة 
- حفظه اهلل –)من حســن ظنّه( ان انظر يف  يف متن هذه املخطوط قائاًل: »طلب ايلَّ
الكتــاب وما حيويه.. مع إبداء املالحظات فيه.. وكنت من صغر ســنّي، مشــغوفا 
بالتطلع عىل آثار الدولة الفاطمية اإلسالمية.. متحرًيا ألخبار اإلسامعيلية.. حتى 
رســمت الرســائل فيه ومنهم، وتصّفحــت كتًبا هلم وعليهم.. فبــادرت إىل إجابة 
هذا الطلــب املوافق لذوقي وشــوقي.. فأحطت ُخرًبا بالفصــل املختص بالدولة 

الفاطمية.. التي قامت يف مرص ويف شامل إفريقية«)1(. 

ب- ممّا يلحظ عىل األمّهّية العلمّية هلذه املخطوط أّن الســيد الشهرســتاين قد 
أجاد بالرّد عىل آراء دوزي يف كتابه »تاريخ مســلمي إســبانيا« باســتعامل الدالئل 
العلمّيــة، ومثال ذلك: قوله: »خيال املؤلف.. أّن نظرّية اختفاء اإلمام مدّبرة، حينام 
ا، فعن أمري املؤمنني عيل  املتصّفح يف املأثورات االســالمية، يراها قديمة العهد جدًّ
بــن أيب طالب، أّنه قــال يف خطبة له:  »اللهّم إّنك ال خُتيل األرض من حّجة إّما 

)1(  راجع ورقة)4( من المخطوط. 
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ظاهًرا مشهوًرا أو باطنًا مستوًرا... الخ««)1(. 

	- عىل الرغم من ِقدم أسلوب النقد العلمي الذي استعمله السّيد هبة الدين 
الشهرســتاين إاّل أّنــه يمّثل قّمة اهلرم النقدي آنذاك وهــو نقد املتن، دون االلتفات 
إىل نقد الســند أو الرجوع إىل املوارد التي اعتمد عليها صاحب النّص املراد نقده، 
فمدارس النقد احلالّية وال سّيام يف جامعة كربالء تقوم عىل تتّبع املوارد التي اعتمد 
عليهــا صاحب النّص ومطابقتها، بل تعتمد عىل تفكيــك اجلذور التارخيّية للنّص 
والوقوف عند أصوله، وربام يرجع عدم إيراد ذلك عن الســّيد الشهرستاين عىل ما 
يبــدو إىل عدة نقــاط: يأيت يف مقّدمتها أّن املخطوط الذي بــني أيدينا هو عبارة عن 
مالحظات دّوهنا الســّيد عىل الكتاب، وأراد أن يضع إصبعه عىل اخلطأ ويأيت 

باجلواب الصحيح.

فضاًل عن أّن تطّور دراســة موارد املرّويــات يف حليتها احلالّية جاءت متأخرة 
إذ يمكــن أّن نحّددهــا يف بداية عــام 2011م، إذ التفتت جامعة كربالء والســّيام 
قســمنا -قســم التاريخ- إىل تبويب تلك املوارد وإرجاعهــا وجتذيرها والوقوف 
عند مقاصد النّص وحدود املؤّرخ، ناهيك عن الوقوف عىل ميثولوجيا النصوص 

التارخيية والسّيام التي ترتبط بالقرن األّول اهلجري. 

)1(  راجع ورقة)6( من المخطوط. 
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ا: منهجنا يف حتقيق املخطوط:- رابعاً
يمكن أن نلّخص املنهج الذي اتبعناه يف حتقيق املخطوط باملحّددات اآلتية: -

1- من اجلدير باإلشــارة هنا أّن قرب وفاة املؤلف عن زماننا هذا أكفتنا عناء 
التعامــل مع الرموز واالشــارات القديمــة؛ إذ كان اخلّط واضًحــا ومجياًل إىل حّد 
كبري، لذا قمنا بنســخ املخطوط وقّسمناه عىل متن)والذي فيه املاّدة النّص املحّقق( 
وهامش)والذي ذكرنا فيه بعض التوضيحات لبعض الكلامت، فضاًل عن إرجاع 

الردود التي اعتمد عليها السّيد الشهرستاين إىل مواردها. 

2- قــام الســّيد الشهرســتاين برتقيــم أوراق رســالته املخطوطة ولكن 
رُضبت مجيع األرقام باســتثناء ورقة رقم)واحد( ما دعانا إىل اّتباع الرتقيم اخلاّص 
بنســخ النصــوص املخطوطة، وهــو أن نضع هنايــة كّل ورقة عند املؤّلف»الســيد 

الشهرستاين« بني قوسني مضلعني ] [.

3- حتتــا	 بعض النصوص التي وقف عندها الســّيد الشهرســتاين إىل إعادة 
نظــر أي متّعن وتدّبر، لذا انربينا اىل الوقوف عندها وتوضيحها أكثر؛ لتعّم الفائدة 

عند القاصد واملريد.
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الورقة الولى من المخطوط
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الورقة األخيرة من المخطوط
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خام�شا: الن�س املحقق 
ر�شالة يف نقد دوزي ]1[

ه وله الحمد بسم اللَّ

يف عرصنــا العصيب، وقد امتز	 بنو الغرب بجمهــرة آثارهم، مع العرب يف 
ديارهم، وتبادل الفريقان باحلّســّيات والنفســّيات، والدراســة والسياسة، مّست 
احلاجة إىل أقالم حكمة، ورجال علم، تتوّســط بني الرشق والغرب يف)1( التفاهم 
والرتمجــة، فقّيَضت املصلحــة العامة، هلذه املهمة وأمثاهلا، أمثــال الفاضل البّحاثة 
األستاذ»حســن حبــيش«)2( املــدّرس يف»كلّية امللك فيصــل األّول« ببغــداد، مّمن 
درســوا اللغتني، وأخذوا َحظًّــا يف الثقافتني، وكان من أمر األســتاذ املومأ إليه أن 
تصّفــح األبحاث اهلاّمه، وما إليه حاجة أبناء عــرصه ومرصه، فوقع االختيار بعد 
االختبار، عىل فن التاريخ؛ اذ لعلامئه املكانة الرفيعة يف املجتمع االســمى، قاصيها 

ودانيها، قدياًم وحديًثا، ويف آرائهم حكومة قضائّية، وفصل للخالف واخلصام. 

ومن املأل األممي شــعور رشيــف بإزاء شــخصّية التاريخ القضائّيــة، َكَحكم 
ل  مقبول، وكحاكم فاصل، وكمنتقم عادل، ويف ديوان ]2[ حمكمته العليا، تســجَّ

)1(  في اصل المخطوط)فى( وسوف نذكرها أينما حلت)في(. 
لقــب  مصــر  علمــاء  وأحــد  ومترجــم  مــؤّرخ  محمــود،  محمــد  حبشــي  حســن    )2(
بشــيخ المؤّرخيــن العــرب، وصلــت مؤّلفاتــه إلــى أكثــر مــن خمســين مؤّلــف، ولــد 
والالتينيــة  االنجليزيــة  منهــا:  اللغــات  مــن  لعــدد  متقنًــا  بارًعــا  كان  م،  ســنة 1915 
2005م.  ســنة  توّفــي  الماجســتير  رســائل  مــن  العديــد  علــى  أشــرف   والفرنســية، 

راجع: موقع الموسوعة الحرة على الشبكة الدولية لألنترنت.
https: //ar.wikipedia.org/.
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قضايا العدل واجلور مجيًعا.

حتــى إذا جاء موعد حكومته انتقم للمظلوم من الظــامل، بحكم ال راّد عليه، 
وقّوة تنفيذ ال مهرب منها، وال َمعِدل عنها، هذا مقام التاريخ يف النفوس وأسمى 

من هذا وأسمى. 

غري أّننا نأســف جّد األســف، عىل األقطار املغلوبة عىل أمرها، التي خست 
حّرّيتها واســتقالهلا، فخست عىل أثر ذلك هذا القضــاء العادل، الذي هو املالذ 

الوحيد، ملن غدرت حّقه قّوة الظاملني.. 

أجــل.. عرف بحاثــة)1( مرص هذه املنزلــة الرفيعة للتاريخ فأقبــل عليه إقبال 
الظمــآن عىل النَّمري العذب، متوّســاًم يف ُكّتــاب الغرب حّرّية الفكــر، ودّقة النظ، 
ونزاهة الضمري، فانتخب من بني هؤالء اســتاذ فرنسا الشهري املسترشق رينهارت 
بيرت دوزي املتويف سنة 1883 م، ومن كتابه»تاريخ مسلمي اسبانيا«، »جزء اخلالفة 
يف اسبانيا« الذي دّوت شهرته اآلفاق، فعزم عىل أن يقدم يف ترمجته إىل بني الضاد، 
ينبوًعا غزير املواد...»الينضب معينه، قرأ كتابه واســتطابه اذ رآه مزهًرا نضرًيا بال 
نظري، وغديًرا عذب النمري« قد رّق ماؤه، وراَق إنشــاؤه، وجتمل بناؤه، وما أمجل 
أن يتهنــدس الغريب يف بنــاء التاريخ العريب ]3[ اكمل ترمجتــه يف وقت وجيز وقد 
زانته الرتمجة حســنًا عىل حسن، وزادته زهًوا عىل زهو، وشهدت للمرتجم بلطف 

قرحيته، وكامل مقدرته.

)1( علــى الرغم من االعتناء عالي المســتوى من الســيد الشهرســتاني بالكتابة اال انه 
ســقط منه في بعض االحيان اضافة نقطتي)التاء المربوطة( وســنضعها أينما حّلت 

فــي   المخطــوط. 
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- حفظــه اهلل –»من حســن ظنّه« أن أنظــر يف الكتــاب وما حيويه،  طلــب إيلَّ
مع إبداء املالحظات فيه، وكنت من صغر ســنّي مشــغوفا بالتطلــّع عىل آثار دولة 
الفاطميني اإلســالمية، متحّرًيا ألخبار اإلســامعيلّية، حتى رســمت الرسائل فيه 
ومنهم، وتصّفحت كتًبا هلم وعليهم، فبادرت إىل إجابة هذا الطلب املوافق لذوقي 
وشــوقي، فأحطت ُخرًبا بالفصل املختّص بالدولة الفاطمية، التي قامت يف مرص 
ويف شــامل إفريقّية، وأقامت ســًدا منيًعا، يف وجه هجــامت الصليبّيني، عىل أفريقيا 

واملغرب. 

اطلعــت عــىل الفصل املنــّوه عنه، فوجدت خاللــه آثار العظمــة وما يوجب 
اإلعجاب واإلكبار، غري أّنني استغربت من مواّده النقاط اآلتية: - 

1- ذكــر املؤلــف »دوزي« وفــاة زعيــم اإلســامعيلية: إســامعيل بــن اإلمام 
جعفر الصادق ســنة)145 هـــ / 762م( والذي ترويه الشــيعة)1( أّنه تويّف يف 
سنة)133هـ/750م()2(، أي قبل وفاة أبيه ب 15 سنة، واملثل العريب يقول »أهل 

البيت أدرى بام يف البيت« ]4[. 

)1( إن إســماعيل توفــي في حياة أبيــه بالعريض ونقل إلى البقيع، وإن اإلمام قد كشــف عن 
وجهــه مراًرا أمــام أصحابه، إال أن القاضــي النعمان يقول إن اإلمام عهد إلى إســماعيل 
وإن إســماعيل عهد إلى أبنه؛ وعندما ترجم اليه ابن عنبة قال: »وأما إســماعيل بن جعفر 
الصــادق ويكنى أبا محمد وأمه فاطمة بنت الحســين األثرم بن الحســن بن علي بن 
أبــي طالب ويعرف بإســماعيل األعــر	، وكان أكبر ولد أبيه وأحبهــم إليه كان يحبه 
حبا شــديدا، وتوفى في حياة أبيــه بالعريض حمل على رقاب الرجــال إلى بالبقيع فدفنه 
ســنة ثالث وثالثيــن ومائة قبل وفاة الصادق بعشــرين ســنة«. شــرح األخبار، 	3، 

ص309- 310؛ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، ص 233.
)2( . وروي انه توفي سنة)138هـــ(. المقريزي، اتعاظ الحنفا، 	1، ص15.
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2- يروي املؤّلف »دوزي« عن هيوارت: أّن جعفًرا نصب يف حياته ولده 
إسامعيل إماًما، ولقيه يوًما ثمال)1(، وأّن اإلسامعيلّية ال ترى السكر منافًيا للعصمة. 

أقول: لنا مالحظات ثالث حول هذه الرواية: -

أّواًل: عدم ورود نّص بأّن اإلمام الصادق نصب إسامعيل إماًما يف حياته، 
وإّنام كان حيّبه حبًّا شديًدا، ويعنى برتبيته وتعليمه)2(.. 

ثانًيــا: إّن كتــب الشــيعة - عــىل شــّدة اختالفهــم يف أمــره – مل تــرو ســكر 
إســامعيل بــل ســّجلوا ورعــه، وعلمــه الغزير، وحســن حالــه، وأّنــه كان أهاًل 
لإلمامــة لــو مل يمــت يف حياة أبيــه)3(، أضــف إىل ذلك أهنّــم رووا)4( مجيًعا شــّدة 
حــزن أبيه اإلمام جعفر عىل موته، وأّنه صنع ســجالًّ أشــهد فيه أربعني رجاًل 
 مــن أصحابه يشــهد كلٌّ منهم عــىل أّنه ال يعلم من إســامعيل يف حياتــه إاّل خرًيا، 

)1(  روي ان احــد اصحــاب اإلمام الصادق شــاهد قوًما يشــربون، فيهم إســماعيل بن 
جعفــر. قــال: »فخرجت مغموًمــا، فجئت إلى الحجر، فإذا إســماعيل بــن جعفر متعّلق 
بالبيت يبكي، قد بّل أستار الكعبة بدموعه. قال: فرجعت، وأسندت فإذا إسماعيل جالس 
مع القوم، فرجعت، فإذا هو آخذ بأستار الكعبة قد بّلها بدموعه. قال: فذكرت ذلك ألبي 
عبد الله، فقال: لقد ابتلي ابني بشيطان يتمّثل في صورته«. ابن بابويه القمي، اإلمامة 

والتبصرة، ص71.
)2(  راجــع: الشــيخ المفيــد، المســائل العشــر فــي الغيبــة، ص49. كذلك لم يــورد دعاة 
اإلســماعيلية فــي مصنفاتهم أي نص صريح يؤكــد أن اإلمام الصــادق أوصى البنه 

إسماعيل
)3(  كان رجــاًل صالًحــا وكان والده اإلمام الصادق شــديد المّحبة له والبــّر به. راجع: 

الشيخ المفيد، المسائل العشر في الغيبة، ص49.
)4(  في أصل المخطوط)روو(. 
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ومشى هو يف جنازته حافًيا وبال رداء، وأنزل اجلنازة عّدة مرات وكشف عن وجه 
ولــده)1(، جيد البكاء عليــه، حتى دفنوه يف البقيع، وهذا عمل مل يصنعه أحد يف بنيه   

غريه. 

ثالثا: مل يبلغنا عن اإلسامعيلية أّن السكر عندهم جائز وغري مفسد للعصمة)2(، 
وإسناد مثله إىل مثلهم بعيد جًدا ]5[. 

3- يتهّجم املؤّلف » دوزي« عىل الناهضني تّجم غري املحايد، ويرميهم بسوء 
القصــد والنفاق، يف إظهارهم التدّين باإلســالم، واســتبطاهنم الكفر واخليانة)3(، 

وهذه سرية منكرة، يربأ عنها املؤّرخون النزهاء)4(. 

4- خيــال املؤلــف أّن نظرّيــة اختفاء اإلمام مدبــرة)5(... الخ حينــام املتصّفح 
ا، فعن أمــري املؤمنني عيل بن أيب  يف املأثــورات اإلســالمية، يراها قديمة العهد جدًّ
طالــب، أّنه قال يف خطبة له:  » اللهم إّنك ال خُتيل األرض من حّجة إّما ظاهًرا 

)1(  راجــع ترجمته في: الطوســي الرجال، ص 159؛ التفرشــي، نقــد الرجال، ص 313؛ 
وقــد عــرف انه المســجى بالرداء الن والده ســجاه بردائــه لما مات وادخــل عليه وجوه 
الشــيعة لتشــهد وفاتــه. وروي ايضــا: »فحمل علــى رقاب الرجــال حتى دفــن بالبقيع، 
وكان أبــوه جعفر بن محمد يأمر به، فينزل، ثم يكشــف عــن وجهه وينظر إليه، ففعل 
 ذلك، وهو ُيســار به إلى البقيع مراًرا، وكان ذلك ســبًبا«. راجع: الثقفي، كتاب الغارات، 

	2، ص680؛ القاضي النعمان، شرح األخبار، 	3، ص309. 
)2(  دعائم اإلسالم، 	 2، ص1-127

)3( راجع: دوزي، المسلمون في األندلس، 	2، ص8
)4(  المصدر نفسه، 	2، ص8.
)5(  المصدر نفسه، 	2، ص9.
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مشهوًرا أو باطنًا مستوًرا... الخ«)1(
وعــن أيب حفص يوم وفاة الرســول صــىّل اهلل عليه وآلة وســلم أّنه قال: »لن 
يموت حتى يعود فيسوق العرب بعصاه... الخ«)2(، وقد قالت الكيسانية يف حممد 
ابن احلنفية أّنه غاب يف جبل)3( » رضوى«)4(، يظهر فيمأل األرض قســًطا وعداًل، 
اســتناًدا منهم إىل احلديث النبوي»يظهر املهدي من ولدي، فيمأل األرض قســًطا 

وعداًل بعد ما ملئت ظلاًم وجوًرا)5(. 
5- يذكــر املؤّلــف يف عــدة مواقع: أّن الفــرس كانوا حيملــون للعرب بغًضا 
شــديًدا)6(، يف حني أّننا مل نعثر يف غري كتب األفرنج وأشــياعهم، عىل شواهد جلّية 
مــن بغض الفرس للعرب، بل كان الوداد مســتحكام)7( بينهم وبني اإلمام عيل بن 

)1(  ورد النــص بلفظين وهما: »أو خائفا مغمورا، أو خاف مغمور«. راجع: الصفار، بصائر 
الدرجــات، ص506؛ الصــدوق، كمال الدين، ص302؛ الشــريف الرضــي، الفصول 

المختارة، ص325.
)2(  لــم نعثــر على نص مقولة عمر هذه عند وفاة الرســول ولكن مما جاء في الحديث 
باللفظ االتي: »ال تقوم الســاعة حتى يخر	 رجل من قحطان يســوق الناس بعصاه« وفي 
لفظ اخر: »ليســوقن الناس قحطاني بعصاه«. راجع: ابن حنبل، المسند، 	2، ص417؛ 

البخاري، الصحيح، 	4، ص 159؛ الطبراني، المعجم االوسط، 	4، ص 147.
الكنــي،  علــي  المــال  ص32؛  النعمــة،  وتمــام  الديــن  كمــال  الصــدوق،  راجــع:    )3( 

توضيح المقال، ص219.
)4( وهــو جبل بالمدينة يبعد على مســيرة يــوم ومن المدينة على ســبع مراحل ميامنه طريق 
مكة ومياسره طريق البريراء لمن كان مصعدا إلى مكة وهو على ليلتين من البحر.ياقوت 

الحموي، معجم البلدان، 	3، ص51.
)5(  راجع: المفيد، االمالي، ص390. 

)6(  راجع: دوزي، المسلمون في األندلس، 	2، ص10.
)7(  ورد في أصل المخطوط)مستحكم(. 
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أيب طالب وبنيــه، وهو دليل حّبهم للعرب األقحــاح حتى أهّنم صاهروهم 
وصاهروا ســادات قريش، كعبد الرمحن بن أيب بكر، واحلســن واحلسني أبناء عيل 
بن ايب طالب ]6[، بل واتصل شــيخهم األكرب ســلامن الفاريس)رض( بالنبي 
العــريب اتصــااًل وثيًقــا، حتى قال فيــه ويف قومه»لــو كان العلم يف الثريــا لتناولته 
أيــدي رجــال من فــارس«)1( ويف خرب»لو كان الديــن يف الثريــا لتناوله رجال من 

فارس...«)2( الخ.

ثــم ان الفرس هم الذين خدموا الدين اإلســالمي، واللغــة العربية واألدب 
العريب، خدمة عظيمة يســّجلها هلم التاريخ العريب بمداد الشــكر، فكيف بعد هذا 

كّله، يسوغ للمؤّرخ أّن حيملهم عىل بغض العرب. 

6 – يذكر املؤّلف وفاة احلســن والد حممد املهدي ســنة 271هـ)3(، وأّنه غاب 
يف السداب وهكذا يرسل نقوله إرسال املسّلامت بال مستند. 

ثــم أقــول: مل نجــد يف كتب أتبــاع هذا اإلمــام - وهــم اإلمامّية من الشــيعة 
البالغون أكثر من مخســني مليون نســمه- من يرّصح هبذا القول، وكّلهم جممعون 
عىل أّن اإلمام احلســن العسكري تويّف سنة 260هـ)4(، وغاب ولده يوم وفاته، 

ومل يرّصح أحد من اإلمامّية بغري هذا.

)1(  راجع: الحميري، قرب اإلسناد، ص109.
)2(  ابن حبان، صحيح بن حبان، 	16، ص 63.

)3( راجع: دوزي، المسلمون في األندلس، 	2، ص10
الذهبــي، ص23؛  المسترشــد،  الطبــري،  ص8؛  النــوادر،  االشــعري،  راجــع:    )4( 

مرو	 الذهب، 	4، ص112؛ المفيد، االرشــاد، 	2، ص313، مسار الشيعة، ص49؛ 
الطوسي، التهذيب، 	6، ص 92. 
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وأّمــا السداب الذي يزوره أتباعه»بســامراء« فذاك من أجــل أّنه أثر من آثار 
بيوت األئّمة ومبيتهم ليس غري. 

7- يــروي املؤّلــف قّصًة عن امللك الفاطمي بمرص وأّنه أخذ الســيف بيمينه 
واألموال بشــامله قائاًل: هذا حسبي وذاك نسبي. فيستنتج املؤلف من هذا الكالم 

أّن امللك الفاطمي مل يُك ]7[ فاطمي النسب)1(... الخ. 
أقــول: يصح صدور مثل هذا القول والفعل، من ملوك صّحت أنســاهبم إىل 
النبــي كاإلمام حييى)2( واالدرييس)3( وغريمها، عندما يريد التأثري عىل شــعور 

)1( راجع: دوزي، المســلمون في األندلــس، 	2، ص227 هامش)17(؛ يرى ابن خلكان 
أن نســب الخلفاء الفاطميين ليس صحيًحا ويســتدل بروايــة االتية»اجتمع به جماعة من 
األشــراف فقال له مــن بينهم ابن طباطبا المذكور إلى من ينتســب موالنــا فقال له المعز 
ســنعقد مجلسا ونجمعكم ونسرد عليكم نسبنا فلما استقر المعز بالقصر جمع الناس في 
مجلس عام وجلس لهم وقال هل بقي من رؤســائكم أحد فقالوا لم يبق معتبر فســل عند 
ذلك نصف ســيفه وقال هذا نســبي ونثر عليهم ذهبا كثيرا وقال هذا حسبي فقالوا جميعا 
سمعنا وأطعنا«.وفيات االعيان، 	3، ص82.وحين البحث في حياة ابن طباطبا، سنجد 
بان وفاته كانت في مصر ســنة)ت348هـ/959م( وذلك يعني بأن وفاته سبقت وصول 
الخليفة المعز لديــن الله الفاطمي)341-365هـــ/952-975م( لمصر بحوالي اربع 

عشرة سنة.
)2(  ينوه السيد هبة الدين الشهرستاني الى الحكام في زمنه من ساللة النبي وهم اإلمام 
يحيــى محمد حميد الديــن محمد المتــوكل)1869 - 1948( هو إمــام اليمن من عام 
1904م وحتــى عام 1948 وهو مؤســس المملكــة المتوكليــة اليمنية.الريحاني، ملوك 

العرب ألمين الريحاني، ص178؛ مطهر، ص 12.
)3(  واإلدريســي هــو محمــد بــن علي بــن محمد بن الســيد أحمد بــن إِْدِريــس المعروف 
بـاإِلْدِريســي)1293 - 1341 هـــ / 1876 - 1923 م( مؤســس دولــة األدارســة فــي 
صبيــا، تهامة بالجزيــرة العربية. أصله من فاس، ينتســب إلى إدريــس األزهر بن إدريس 
 األكبــر الحســني الذي أســس دولة األدارســة في المغــرب. كورن ســواليس، كيناهان، 

عسير قبل الحرب العالمية األولى، ص46-45
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الناس خوًفا وطمًعا، أو عندما يقصد تفسري الشعور العام بأّنه حيوم حول املخاوف 
واملطامع أكثر ممّا حيوم حول احلسب والنسب. 

وليت شعري هل يستنتج املؤّلف من هذا القول، اعرتاًفا بسقوط احلسب كام 
يستنتج منه االعرتاف بسقوط النسب؟؟؟. 

8- يرمي املؤلف طائفة الشيعة من املسلمني بسّب مجيع الصحابة)1(، والعياذ 
بــاهلل من هــذه الفرية الشــائعة، كيف وهم يقّدســون عدًدا غري قليــل من صحابة 
الرســول الذين عاشوا بعده كعيل واحلســنني وأيب ذر وسلامن وعامر واملقداد 
والعبــاس وولده وعقيــل وجابر وابنــي الطّيار والرباء، وغريهــم ممّن ال حيصون 
عدًدا، فهل يعقل أن يســّبوا هؤالء وهم يرتضوهنم، غري أهّنم عندما ســلف منهم 
ســّب العتاة من بني أمّيــة والظاملني آلل حممد صلوات اهلل عليــه وعليهم حلقتهم 

التهمة بّحق الصحابة الكرام. 

9- يرمي املؤلف كاّفة اإلســامعيلّية بالكفر واإلحلاد باطنًا)2( وبعضهم ظاهًرا 
حينام مل يقوموا يف سياســة بالدهم بالعرش العشــري ]8[ من معارش ما فعلته أمّية يف 

أّيامها. 

وكيف بعدئذ يؤمن املنصف بآراء املؤّلف يف امللوك الفاطميني، مع قيامهم برتويج 
الدين اإلسالمي ومذهب العدل السامي يف أرجاء إفريقيا والرببر، وما أشادوا يف 
هاتيك الربوع من املســاجد واملدارس وأوقاف األزهر، وال يرتك املؤّلف سّيئًة إاّل 
ويلصقها هبؤالء ظاهًرا أو باطنًا. ويصّورهم بصور شوهاء منكرة ال أسوأ منها. ثم 

)1(  راجع: دوزي، المسلمين في األندلس، 	2، ص11.
)2(  راجع: المصدر نفسه، 	2، ص11.
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يعرتف أخرًيا »بأّن هنضة اإلسامعيلّية كانت يف وقتها كارثة عظمى عىل املسيحيني.. 
الخ« فظهر من كالمه هذا رّس النقمة عليهم ورّس املبالغة يف ذّمهم والوقيعة يف رجاهلم، 
 خصوًصــا عندما حيكي عن ابن حوقل يف كتابه »املســالك واملاملــك« اقرتاًحا منه 

بقتل النصارى املدنيني)1(.. كذا.. 

إّنني أســتميح املرتجم عذًرا من إبداء هذه املالحظات التي رســمتها حسب 
الطلب وطاعًة للضمري وخدمًة للعلم والتاريخ. 

عــىل ان الكتــاب ربام يملك القيمــة الغالية يف ســوق التاريخ، وليس لســفر 
التاريــخ ثمن أغىل من الثقة بصدقه، كام ليس لســفر التاريخ تقريظ أبلغ من حياد 

مؤلفه ]9[ ونزاهة قلمه. 

نســأله ســبحانه أن يكثر يف الوســط اإلســالمي واملحيط العريب من خيدمون 
العلم بصدق وإخالص، وأن حيفظ لنا هذا »املرتجم« كمثاٍل حسٍن ملا أسلفناه. 

الكاظمية – بغداد 11 ذي القعدة 1361 هـ، 20 ترشين الثاين 1942م 

هبة الدين احلسيني الشهري بالشهرستاين ]10[.

)1(  لم نعثر على النص في كتاب صورة االرض)المســالك والممالك( البن حوقل، ولكن 
ما عثرنا عليه في مقدمة المحقق ان دوزي عده جاسوسا للفاطميين، راجع ص 4. 
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امل�شادر واملراجع

أوقاً  الكتب العربية

��� األشعري، أحمد بن عيسى)من أعالم القرن الثالث(:  �
املــــهــــدي،  ــــــــام  اإلم مــــدرســــة  ـــق،  ـــي ـــق حت ط1،   1.الــــــــنــــــــوادر، 

مطبعة امري)قم: 1408هــــ/1987م(.

��� الصفهاني، محمد مهدي الموسوي:  �

ــعــة،  ــشــي ال ـــة يف تـــراجـــم مــشــاهــري جمــتــهــدي  ـــع ـــودي ال  2.احــــســــن 
مطبعة احليدرية)النجف: 1388هـــ/1968م(.

�� أغا بزرك الطهراني:  � � �

3. الذريعة اىل تصانيف الشيعة، ط3، دار االضواء)بريوت: بال تاريخ(.

�� المين، محسن:  � �

التعــارف دار  االمــني،  حســن  وختريــج  حتقيــق  الشــيعة،   4.اعيــان 
)بريوت: 1403هـــ/ 1983م(.

�� الميني، محمد هادي:  � � � �

الــنــعــامن ــة  ــع ــب ــط م ط1،  الـــنـــجـــفـــيـــة،  ـــات  ـــوع ـــب ـــط امل ـــم  ـــج ـــع  5.م
)النجف: 1385هـــ/1966م(.

� ابن بابويه القمي، علي بن الحسين)ت: 329ه�/940م(:  � � � �

املهــدي مــن احلــرية، ط1 حتقيــق، مدرســة اإلمــام   6.اإلمامــة والتبــرصة 
)قم: 1404هــ/1983م(.
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الجعف��ي ��م  إبراهي ب��ن  إس��ماعيل  ب��ن  محم��د  عبدالل��ه،  أب��و  البخ��اري،   ��� � � � � � 

)ت: 256ه�/ 869 م(: 
 7. صحيــح البخــاري، ط3، حتقيــق، مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــري

)بريوت: 1407هـــ/1987م(.
� الثقفي، إبراهيم بن محمد)ت: 283ه���/(:  � � �

8. الغارات، حتقيق، جالل الدين احلسيني)بال تاريخ: بال مكان(.
� ابن حبان، محمد بن حبان بن احمد)ت: 354ه�/ 965م(:  � � � �

9. صحيــح ابــن حبــان، ط2، حققــه وخــر	 أحاديثــه وعلق عليه، شــعيب 
االرنؤوط، مؤسسة الرسالة)بريوت: 1414هـ/ 1993م(.

�� الحميري، أبو العباس عبد الله بن جعفر)ت: 300ه�/912م(:  � � � � �

الــرتاث،  إلحيــاء  البيــت  آل  مؤسســة  حتقيــق  ط1،  اإلســناد،   10.قــرب 
مطبعة مهر)قم: 1413ه / 1992م(.

�� ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل)ت: 241ه�/855م(:  � � �

11. مسند ابن حنبل، دار صادر)بريوت: بال تاريخ(.

�� ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر)ت681ه�/1282م(:  � � � �

عبــاس،  إحســان  حتقيــق،  الزمــان،  أبنــاء  وأنبــاء  األعيــان   12.وفيــات 
دار الثقافة)بريوت: بال تاريخ(. 

� الريحاني، امين:  � � � � �

13. ملوك العرب، ط 8، دار اجليل)بريوت: 1987م(. 

� الزركلي، خير الدين:  � � �
14.األعالم، ط5، دار العلم للماليني)بريوت: 1400هـ / 1980م(.
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��ي ب��ن الحس��ين بن موس��ى الحس��يني ��� الش��ريف المرتض��ى، أب��و القاس��م عل � � 

)ت436ه� / 1044م(: 

15.الفصول املختارة، تقديم، أمحد احلســيني، إعداد، مهدي الرجائي، مطبعة 
سيد الشهداء)قم: 1405 ه  /1984م(.

��ي ب��ن الحس��ين ب��ن بابوي��ه القم��ي ��� الص��دوق، أب��و جعف��ر محم��د ب��ن عل � � � � 

)ت381ه� / 991م(: 

16. كــامل الدين ومتــام النعمة، حتقيق، تصحيح وتعليــق، عيل أكرب الغفاري، 
مؤسسة النرش اإلسالمي)قم: 1405هـــ/1984م(. 

� الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب)ت360ه� /970م(:  � �

17.املعجم األوسط، حتقيق، طارق بن عوض اهلل، عبد املحسن احلسيني، دار 
احلرمني)القاهرة: 1415هـ / 1995م(.

�� الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم)من اعالم القرن الرابع الهجري(:  �

 18.املسرتشــد، ط1، حتقيــق، امحــد املحمــودي، مطبعــة ســلامن الفــاريس
)قم: بال تاريخ(.

� ابن عنبة، جمال الدين أحمد بن علي الحسنى)ت 828 ه (:  �

19.عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، تصحيح حممد حسن آل الطالقاين، 
املطبعة احليدرية، )النجف األرشف: 1380 ه /1961م(

�� فريق المزهر الفرعون:  � �

ــالغ ــب ال مــؤســســة  الــعــراقــيــة،  ـــورة  ـــث ال يف  ــاصــعــة  ــن ال ــق  ــائ ــق احل  .20 
)بال مكان: 1414هــ/1995م(.
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� القاضي، نعمان بن محمد التميمي)ت: 363ه�(:  � �
 21. دعائــم اإلســالم، حتقيــق أصــف بن عــيل أصغــر فيــي، دار األضواء

)بريوت، 1411ه / 1991م(.
22.رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار، حتقيق، حممد احلســيني اجلاليل، 

مؤسسة النرش اإلسالمي)قم: بال تاريخ(.
��� مطهر، عبد الكريم � �

23. سرية اإلمام حييى محيد الدين، دار البشري)عامن: بال تاريخ(.
� المفيد، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري)ت413: ه� / 1022م(:  � �
احلســون تربيزيــان  فــارس  حتقيــق،  الغيبــة،  يف  العــرش  الرســائل   .24 

)بال مكان: بالتاريخ(.
الق��ادر ��د  ب��ن عب ��ي  ب��ن عل أب��و محم��د، أحم��د  الدي��ن،  تق��ي  المقري��زي،   ��� � � � 

)ت: 845ه�/1441م(: 
حتقيــق،  ط2،  اخللفــا،  الفاطميــني  االئمــة  باخبــار  احلنفــا  اتعــاظ   .25 

مجال الدين الشيال)القاهرة: 1416هــ/1996م(.
�� المال علي كني:  � � �

26. توضيح املقال يف علم الرجال، ط1، حتقيق، حممد حسني مولوي، مطبعة 
رسور)بال مكان: 1421هـــ/2000م(.
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ثانيًا  الكتب املعربة 

�� رينهارت دوزي:  � � �

العامة  املرصية  اهليأة  القاهرة  ترمجة حسن حبيش،  األندلس،  املسلمون يف   .1
للكتاب، 1995م.

��� كورنواليس، كيناهان:  � �

سعد ـــن  ب ـــيل  ع ــق  ــي حتــق األوىل،  ــة  ــي ــامل ــع ال احلـــــرب  ــل  ــب ق ــري  ــس ع  .2 
)اليمن / 2009م(.

ا  املضا:ع األلكرتونية ثالثاً
1. http: //readne.com/author/1116

2. https: //ar.wikipedia.org/.

3. www.hindawi.org/contributors

4. www.iicss.iq


