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 في القرنين الرابع والخامس الهجري  علساء اإلمامية ىالشذاط الحديثي لد

 م. عباس جاسم ناصر
 مركز دراسات البررة والخليج العربي - جامعة البررة

 السلخص
بدبب انيساك الحكام في مبلذ الجنيا وانذغاليع عغ االىتسام  –كان لزعف الجولة العباسية      

األثخ الكبيخ في ضيػر ثػرات في مشاشق متفخقة مغ الجولة اإلسبلمية، أفخزت ىحه  -بذؤون األمة 
الثػرات تأسيذ دول شيعية، كجولة البػييييغ في إيخان، والجولة الفاشسية في شسال أفخيقيا، والجولة 

 العخاق وسػريا. الحسجانية في شسال 
لقخنيغ ا لحخية التفكيخ فيان تػفخ الطخوف الثقافيو والدياسية واالجػاء االجتساعية السبلئسة     

الخابع والخامذ اليجخب ادة الی مزاعفة جيػد عمساء الذيعة في نذخ الثقافة الجيشيو في اوساط 
وبجأوا  يع،عمػمنذخ و م  أىل البيت )عمييع الدبلالتعخيف بسحىب  فإخحوا عمى عاتقيعالسجتسع 

مختمف العمػم  التي جسعػا فييا أحاديث أىل البيت ورواياتيع التي تذتسل عمىليف الکتب أبت
 .والفشػن 

والتي  لقخنيغ الخابع والخامذ اليجخب ا التي ألفت فيعشج الذيعة  مغ أىع الكتب الحجيثية    
مذيخ ل  اب مغ ال يحزخه الفقيوكتي، )مذيخ الكميشل  الکافي): يالکتب االربعة ىاشتيخت ب

وىشاك جػامع حجيثية اخخة ، مذيخ الصػسيل  االستبرارو)  تيحيب االحکام، وكتابي )الرجوق 
 جىخ السختمفة.دونت في ىحه الفتخة لکشيا فقجت بدبب حػادث ال

تأليف كان التأليف عمى أنحاء شتى وبشعػانات مختمفة عمى اختبلف السػضػعات، فكان    
التاريخ ، كتب الفزائل والسشاقب، كتب الکتب الکبلمية والعقائجية، التختيب بالسأثػر، السدانج
 .الخجال، وكتب الجعاء والديارات، كتب والديخة

الجيػد ، الثقافية ة، الحخكةالحسجانيية، الجولة الفاشس، الجولة بػيوآل الكلسات السفتاحية:    
 األربعة.لکتب ، االحجيث ، كتبالحجيثية
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Hadith activity among Imami scholars in the fourth and fifth  
centuries AH 

M. Abbas Jassim Nasser 
University of Basra - Center for Basra and Arabian Gulf Studies 

Abstract 
      The weakness of the Abbasid state - due to the rulers' preoccupation 
with the sanctuary of the world and their preoccupation with caring for the 
affairs of the nation - had a great impact on the emergence of revolutions 
in separate areas of the Islamic state. These revolutions resulted in the 
establishment of Shiite states, such as the Buyid state in Iran, the Fatimid 
state in North Africa, and the Hamdani state in Northern Iraq and Syria. 
The availability of the appropriate cultural, political, and social conditions 
for freedom of thought in the fourth and fifth centuries AH led to the 
multiplication of the efforts of Shiite scholars in spreading religious culture 
in the circles of society. The house and their novels that include various 
sciences and arts. 
     Among the most important hadith books for the Shiites that were 
written in the fourth and fifth centuries AH and which are famous for the 
four books are: (Al-Kafi) by Sheikh Al-Kulayni, (kitab man la yahduruh 
alfaqih) by Sheikh Al-Saduq, and my books (Tahdheeb Al-Ahkam) and 
(Al-Istibsar) by Sheikh Al-Tusi, and there are hadith collections Others 
were written during this period, but were lost due to various accidents. 
     The authoring took place in various parts and with different subsidies 
on different topics. It was the authorship of the musnads, the arrangement 
according to the aphorisms, theological and doctrinal books, the books of 
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virtues and virtues, the books of history and biography, the books of 
supplications and visits, and the books of men. 
 

     Keywords: Al Buwayh, the Fatimid state, the Hamdani state, the 
cultural movement, modern efforts, hadith books, the four books. 
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 السقدمة
ان القخنيغ الخابع والخامذ اليجخة يعتبخان مغ العرػر السيسة في تجويغ الحجيث وسائخ      

 العمػم والسعارف عشج الذيعة االمامية.
 والذيخ السفيج ،ى 983)ت/ والذيخ الرجوق  ،ى 923)ت/ ن کبار السحجثيغ كالذيخ الكميشيإف

 يوالذيخ الصػس ،ى 304)ت/ يوالديج الخض ،ى 394)ت/ والديج السختزی ،ى 339)ت/
 کانػا مغ عطساء ىحيغ القخنيغ.  ى 340)ت/

فالکتب االربعة دونت في ىحه الفتخة، الی جانب السئات مغ الکتب الحجيثية وما يتعمق بيا مغ عمػم 
 الحجيث. 

فبلبج مغ التعخف عمی ىحه الثسخات السبارکة مغ تشػع العمػم وازدىار الحخکة الحجيثية في     
 السجتسع والتعخف عمی کيفية نذػءىا في السجتسع االسبلمي. 

السباب في ازدىار الحخكة الحجيثية في ىحه الفتخة ىػتػفخ الذخوط السشاسبة لشذخ ان مغ اىع ا   
 : فكانت ثبلثة مباحث عجةالحجيث مغ الشاحية الثقافية واالجتساعية.، فبلبج مغ التعخض الي ذلظ في 

 في القخنيغ الخابع والخامذ اليجخب  ةالحاکس ةالدياسيالحالة  االول: 
 في القخنيغ الخابع والخامذ اليجخب.  الدائجة ةواالجتساعي ةالثقافي اءجػ الثاني: األ

 الثالث: الجيػد الحجيثية في القخن الخابع والخامذ اليجخب 
 

 في القرنين الرابع والخامس الهجري  ةالحاکس ةالدياسيالحالة  السبحث االول:
الزعف  أاألفػل وبجمع انقزاء القخن الثالث وابتجاء القخن الخابع آلت الخبلفة العباسية الی     

رکانيا، فقج کان الخمفاء مشيسکيغ في امػرىع الذخرية مغ مختمف الشعع والسبلذ الجنيػية أيجب في 
وقج فػضػا ادارة الببلد وسياسة االمة الی الػزراء واالعػان، وکان الػالة يتدلفػن الی الخمفاء بجفع 

سجتسع لتثبيت سمصانيع وکان الػزراء الخشاوة الزخسة التي يأخحونيا مغ الصبقات الفقيخة في ال
 . (1)يعدلػن ويشرب بجليع آخخون لسجخد رغبة الخميفة في التغييخ

وعمی اثخ ذلظ کان التشافذ بيغ السقخبيغ الی الخميفة لمديصخة عمی مشرب الػزراه مغ االمػر    
ية وإىساليا لذؤون وىحا مسا ادة الی ارباك االدارة العباس ،مخ االّمةأالذاغمة ليع عغ االىتسام ب

 الجولة خرػصًا مع مبلحطة سعة رقعة االرض التی کان يديصخ عمييا. 
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وىشا بجّأت الثػرات السحمية في السشاشق الشائية والتی آلت بعزيا الی تکػيغ دول صغيخة وقػية    
ودولة الفاشسييغ في  ببلد فارس،فكان ضيػر دولة البػييييغ في ، معارضة لمحکع العباسي في بغجاد

ودولة الحسجانييغ في شسال العخاق وسػريا مغ الشساذج الحية ليحا الػضع الستازم  ،شسال افخيقيا
 . (2)لمخمفاء العباسيغ في ىحا العرخ

، (3)فان ُرقعة آل بػيو أخحت تتػسع عمی حداب الجولة العباسية حتی بمغت مشصقة خػزستان
غ ثع مغ الديصخة عمی الخميفة نفدو، حيث استػلت عمی بيت واستسخت حتی استػلت عمی بغجاد وم

وصار أمخ عدل ونرب الػالة بيج ، (4)السال وجعمت لمخميفة راتبًا معيشًا يتقاضاه مغ بيت السال
 البػييييغ. 

فيحه الجول الثبلث والی جانبيا دول صغار اخخة نذأت ىشا وىشاك کانت ليا ميػل شيعية فحاولت 
السبادئ الذيعية في الببلد. والسقرػد مغ السبادئ الذيعية ليذ خرػص بکل جج ونذاط نذخ 

 عع مغ الديجية واالسساعيمية وغيخىسا. أ اإلمامية، بل ما يقابل فکخ العامة، 
نفتاح لمفکخ الجيشي الذيعي عمی السجتسع وانفت  السجال أمام عمساء مغ االوىکحا حرل نػع 

مة بجون ان يكػن ىشاك مانع مغ ذلظ بلمي بيغ صفػف األالسحىب لتبميغ وتخويج احکام الجيغ االس
 بل کانت بعس الحکػمات ىي التی تداىع عمی نذخ ىحا الفکخ في السجتسع. 

وليحا فان ىحه الفتخة تعتبخ مغ افزل الفتخات لشذخ الجيغ في السجتسع والشّظ أن التعخف عمی حقيقة 
ی دراسة االوضاع الدياسية واالجتساعية الحکػمات القػية التي نذأت في ىحه الفتخة يداعج عم

 وتحميميا في ذلظ العرخ ونبجأ بحکخ الحکػمات االکثخ تأثيخًا في نذخ الحجيث. 
 هـ (  334هـ ـ  333)  يةبهيهال دولةلاأواًل: 

وججت اسخة آل بػيو في السشاشق التي کان يدػدىا الفکخ الذيعي، حيث حکع تمظ السشاشق 
 .  5) )صمى هللا عميو وآلو  عمساء مغ ابشاء الخسػلحکػمات زيجية يخأسيا 

مکانًا حريشًا لمثػار الذيعة بعيجًا  (7)الستسيدة بجباليا الذاىقة وغاباتيا الکثيفة (6)وکانت شبخستان
 عغ تحخکات وتصمعات الحکام العباسييغ. 

مغ ذرية فاشسة  )صمى هللا عميو وآلو ، الحيغ کانػا بقيادة آل الخسػل(8)فانتقل الييا الديػد
)عميو الدبلم  وقامػا بشذخ الجيغ والعقيجة الديجية عمی يالدىخاء)عمييا الدبلم  واوالد الحدغ بغ عم

 اوسع نصاق مسکغ. 
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وتسکشػا في الشيايةة مةغ اعةبلن حکػمةة عمػيةة فةي تمةظ السشصقةة بدعامةة الةجاعي الکبيةخ الحدةغ بةغ 
ع عمی وجػب االمةخ بةالسعخوف والشيةی عةغ السشکةخ وان الفکخ الديجب القائ، لميجخة 250زيج في سشة 

بالدةةيف کةةان الدةةبب فةةي بةةث روح الثةةػرة بةةيغ السدةةةمسيغ الةةحيغ کةةانػا يقصشةةػن تمةةظ الةةببلد، فکةةان فةةةي 
الصبيعةةي ان يبةةخز مةةغ بيةةشيع مةةغ يتصمةةع لمقيةةام بسيسةةة الجيةةاد والةةجفاع عةةغ العقيةةجة والسةةحىب فةةي کةةل 

 –الحدةةةغ بةةةغ زيةةةج العمةةةػب فةةةي شبخسةةةتان  -لكبيةةةخ  قةةةام )الةةةجاعي ا  ه 250وفةةةي سةةةشة ، فخصةةةة متاحةةةة
مةغ قبةل آل شةةاىخ فبدةر سةيصختو عمةةى آمةل ، وبعةج معةةارك داميةة تغمةب الةةجاعي  (9)وقاتةل أميةخ آمةةل

الكبيةةةخ عمةةةى سةةةارية مخكةةةد الحكػمةةةة، وتسكةةةغ مةةةغ االسةةةتيبلء أيزةةةا عمةةةى سةةةائخ بةةةبلد ديمةةةع وجخجةةةان 
، وفةي ىةةحا العةام أرسةل األميةةخ ى282تةى عةام وشبخسةتان، وقةام مقامةو مةةغ بعةجه ي بةغ زيةج العمةةػب ح

، وكان أفخاد عدكخه قخابةة العذةخيغ ألفةًا، (11)أحج قادتو إلى حخب ي بغ زيج (11)إسساعيل الداماني
فغمبةةػا أوال عمةةى عدةةكخ الدةةامانية، ولكةةغ بعةةج ذلةةظ تسكةةغ الدةةامانيػن مةةغ تغييةةخ السػقةةف لرةةالحيع، 

واسةةتػلى الدةةامانيػن ى   282و فةةي جخجةةان، فةةي شةةػال سةةشة وقتةةل ي بةةغ زيةةج بعةةج أيةةام، ودفةةغ جثسانةة
، فةي جةيبلن ى903مػقتا عمى ببلد ديمع، الةى أن قةام الشاصةخ األشخوشةي، الحدةغ بةغ عمةي فةي سةشة 

فأرسةل دعاتةو إلةى بةبلد ديمةةع ، فترةجا لةو ي الرةعمػك، الةػالي مةةغ قبةل الدةامانييغ بيةحه الةةببلد، أال 
، وفةةي أواخةخ عسةةخه (12)يصخة عمةةى آمةل وعمةةى سةائخ بةةبلد مازنةجرانأن الةجاعي تسكةةغ مةغ التغمةةب والدة

سةشة )قخر االعتدال عغ الدياسة واالنذغال بسيام الجعػة، فألف كتبا فةي الفقةو والعقائةج، الةى أن تةػفي 
، فقةةام مقامةةو صةةيخه )الةةجاعي الرةةغيخ  ي بةةغ القاسةةع، فةةجارت معخكةةة بيشةةو وبةةيغ  أسةةفار بةةغ  ى903

انقخضةت دولةة وبسقتمةو  ، ى 934يج مخداويج بغ زيار قائج جةير أسةفار سةشة ) شيخويو حتى قتل عمى
 . (13)الديجية في شبخستان

أعمةةةغ اسةةةتقبللو فةةةي شبخسةةةتان وجخجةةةان عةةةام و مةةةخداويج بةةةغ زيةةةار الجولةةةة الدياريةةةة، أسةةةذ  بعةةةج ذلةةةظ
الػاقعةة  إصةفيان، وىةجد حمةػانو ىسةجان  لاحتبلقةام بةالسجن والسشةاشق، ف سائخامتج نفػذه إلى و ، ى934

 عاسةةتسخ حكةة .كةةخجمجيشةةة عمةةى  عمةةى الحةةجود العخا يةةة، ومةةخداويج ىةةػ الةةحب عةةيغ عمةةي بةةغ بػيةةو واليةةاً 
 .(14)ى320عام  الىالديارييغ 

وکان عمي والحدغ وأحسج اوالد بػيو يستيشػن صيج االسساك في شبخستان وتػلی بػيو في اول امخه 
فػصل  ا تييأت لو الطخوف اخح بفت  الببلد اأُلخخ وبعج ان  (15) يادة دويمة صغيخة باسع مخداويج

 . (16)ى992الی اصفيان وشيخاز وفت  خػزستان وبغجاد في سشة 
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عشفػان سمصة الجولة البػييية  ى992ويعتبخ دخػل االخ االصغخ )احسج بغ بػيو  الی بغجاد في سشة 
 .وقجرتيا

يقػل الجكتػر محسػد غشاوب الدىيخب: ويبجو أن البػييييغ كان ليع اىتسام بالعمع واألدب، وفي ذلظ 
مغ خاص أو بذكل تأثيخىع  ة، وكان بدببواألدبي ةالعمسي ةبػ بالخر ي كان يستازلبػيياعيج ان ال
ة يمػر الدياساألالحخب و  أمػر اعتسجوا عمييع فيقج ، و يغرز اب اً نيع استػزروا كتابكػ وزرائيع،  خبلل
، فكان أىل صيتيع في اآلفاق بحيث ارتفع ةوعطسذات ىيبة  ءأسسا مشيع تشجس، فيةة والساليواإلدار 
 األدبو في ميجان والعمع والفمدفة  ةكثيخ  تجاانتكانت ليع و  ،جوا مشيعيقرجونيع ليدتفيواألدب  العمع

 .(17)الفكخب قػيًا ججاً  الرعيجكان أثخىع في بحيث 
ألبشاء بػيو مشيا: لقب ألقابًا  م 334 – 333ى/993- 999)وقج مش  الخميفة العباسي السدتکفي

عساد الجولة لعمي، ورکغ الجولة لحدغ، ومعد الجولة ألحسج، وقج رفع مغ شأن األخػة الثبلثة سياسيًا 
 .(18)واجتساعياً 

وکانت الجولة العباسية تجار مغ قبل االخػة الثبلثة ولع يكغ لمخميفة اب سمصة في ادارة الجولة، وليذ 
 االسع.  سػا لو مغ الخبلفة 

 ابغ کثيخ في ىحا السجال:قال 
وضعف أمخ الخبلفة ججا حتي لع يبق لمخميفة أمخ والنيي والوزيخ أيزا، وإنسا يكػن لو كاتب 
أقصاعو، وإنسا الجولة مػرد السسمكة ومرجرىا راجع إلي معد الجولة، وذلظ الن بشي بػيو ومغ معيع 

 ىج غربػا االمخ مغ العمػييغ، حتمغ الجيمع كان فييع تعدف شجيج، وكانػا يخون أن بشي العّباس ق
عميو بحلظ، إال  وا جسيعيعأشار فعدم معد الجولة عمي تحػيل الخبلفة إلي العمػييغ واستذار أصحابو 

 .(19)كان سجيج الخأب فييع، فقال: ال أرا لظ ذلظ رجبل واحجا مغ أصحابو
 ه (  765ه  962الفاطسية )  الدولةثانيًا: 

ان الذيعة اإلسساعيمية حاولػا القيام بثػرة عمی الخبلفة العباسية في اواخخ القخن الثالث في العخاق 
 واليسغ لکشيع فذمػا في تمظ السحاوالت ولعمو مغ جية قخبيع لمعاصسة بغجاد. 

فاختاروا مشاشق نائية عغ مخکد الخبلفة مثل شسال أفخيقيا لتثبيت دعػتيع واقامة حکػمة شيعية 
 . (21)كىشا
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، وانيع )عميو الدبلم واخحوا بالتبميغ النفديع باعتبار انتدابيع الی اسساعيل ابغ االمام الرادق
فاشسيػن وعمػيػن، وانيع احق بالخبلفة مغ العباسييغ فابتجأت دعػتيع في مجيشة تػنذ بجعػا ان 

 واالئسة  عمي وآلو )صمى هللاالسيجب السشتطخ والسبذخ بو مغ قبل الخسػل ىػ (21)عبج هللا الذيعي
عمی السدمسيغ وتکػيغ نػاة  ةىة ونجحػا في تسخيخ ىحه الفکخ  234وذلظ في سشة  )عمييع الدبلم 

 . (22)الجولة الفاشسية ىشاك
مرخ والذام واالستيبلء عمييسا، وقبل ان  بعجه مغ التقجم شخقا نحػ جاؤواوتسکغ الحکام الحيغ 
مخ ببشاء مجيشة القاىخة کسقخ وعاصسة لمخبلفة أمرخ  ي السعد لجيغ هللايجخل الخميفة الفاشس

، وىکحا شاع السحىب الذيعي االسساعيمي (23)الفاشسية وبشی فييا اکبخ جامعة ديشية باسع األزىخ
 .(24)في شسال أفخيقيا

وکانت ادارة الجولة بجسيع شئػنيا الدياسية والثقافية والقزائية والسعامبلت تصبق عمی وفق السحىب 
 .(25)عيمياإلسسا

کتابو دعائع االسبلم عمی الفقو  ى 949ي)ت/الشعسان بغ ي السغخب يوعمی ىحا االساس دّون القاض
حيث ان روايات ىحا الکتاب کميا عغ الشبي ، (26)االسساعيمي، ليكػن مخجعًا لمػالة في ادارة الببلد

قية مغ الخمفاء ؛ وسبب ذلظ تواالئسة السعرػميغ الی عرخ االمام الرادق)عميو الدبلم 
)وأخبار ىحا الكتاب أكثخىا مػافقة لسا في كتبشا السذيػرة اإلسساعيمية، فقج ذكخ العبلمة السجمدي: 

لكغ لع يخو عغ األئسة بعج الرادق خػفا مغ الخمفاء اإلسساعيمية ، وتحت سخ التقية أضيخ الحق 
« فزائل االئسة االشيار شخح االخبار في» ولو کتاب آخخ بعشػان  ،(27) لسغ نطخ فيو متعسقا

 ن مغ اىع کتب الذيعة السؤلفة في ذلظ العرخ مغ تخاث اإلسساعيمية. االکتاب انوىح
 هـ (  329ـ  923ثالثًا: الدولة الحسدانية ) 

ضع بصػن ربيعة بغ ندار، اتغمب بغ وائل مغ أع يبش وتعج قبيمةيشتدب الحسجانيػن إلى قبيمة تغمب، 
مشيع في اإلسبلم و  ،الجاىمي، ليع محل في الكثخة والعجدالعرخ في  نيةاخ شراليعتشقػن الجيانة وكانػا 

وحسجان  ،ثبلثة بيػت: آل عسخ بغ الخصاب العجوب، وآل ىارون السغسخ، وآل حسجان بغ حسجون 
وقج أّمخه ، محتخمًا مغ القبائل األخخا قبيمة  وزعيع مغ األثخياءىحا ىػ جج الحسجانييغ، وكان 

 . (28)ى 283عشيع سشة  استقبللومعة مارديغ القخيبة مغ السػصل، ثع أعمغ عمى ق العباسيػن 
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 -والج سيف الجولة  – (29)بغ حسجان بغ حسجون  الييجاء عبج هللاأبػ غ االميخ يّ عُ ى  239في سشة 
أبػ تػفي ى  932وفي سشة  السكتفي، الخميفة العباسي مغ قبل اميخًا عمی السػصل وضػاحييا

االمارة ابشو حدغ )ناصخ الجولة  وجعل اخاه عمي )سيف الجولة  اميخًا عمی حمب الييجاء فخمفو في 
 . (31)وحسز في الذام

وأخح کل واحج مغ االخػيغ في بشاء دولة مدتقمة ضسغ مشصقة نفػذه وحيث كان ىحان االخػان 
فػذىسا في مشاشق ن هفقج کان ليسا االثخ الکبيخ في انتذار  االثشي عذخب يعتشقان السحىب الذيعي 

 .  92) ه933)ستسخ حكع الحسجانييغ في الذام إلى سشة او ، (31)وتذيع السشصقة برػرة عامة
ىػ مغ السحجثيغ الحمبييغ مسغ كان في و  مغ أعبلم القخن الخابع اليجخب  (33)ن ابغ شعبة الحخانيإ

ظ وکتابو )تحف العقػل عغ آل الخسػل  دليل عمی انتذار الفکخ الذيعي في تم، ذلظ العرخ
  .(34)الببلد

، ومغ األسخ (36)والحب أتّع تأليفو في مجيشة حمب أيزاً « الغيبة»وکتابو  (35)وكحلظ الشعساني
مغ العمساء السعخوفيغ ومسغ يشتدب الي مجيشة حمب وکتاب  وىػ ،(37)زىخة آلالعمسية، اسخة 

)الُغشية  مغ اآلثار الفقيية السيسة في مرادر الذيعة وىػ مغ الکتب السؤلفة في ضل الجولة 
 . (38)الحسجانية في حمب

 (39) ى 332ي)ت/الربلح الحمب يبأاضافة الی ان شخريات اخخة نذأت في حمب مثل 

 فقة . وغيخه. صاحب کتاب )الکافي في ال
 في القرنين الرابع والخامس الهجري.  الدائدة ةواالجتساعي ةالثقافي اءجه السبحث الثاني: األ

لمتأليف والترشيف  اً طخف مشاسبال كانلسجتسع في اواليجوء الدياسي  الجؤوبةالثقافية  الحخكة في ضل
ذلظ تزاؤل التعرب الصائفي ضج الذيعة مغ قبل ابشاء العامة  ىساعج عمو في تمظ الحقبة الدمشية، 

ن آل بػيو لع يسارسػا اب نػع مغ ث إحيآنحاك، ن ػ اثخ انتذار الػعي الثقافي الحب وّفخه البػييي
الزغر عمی اتباع السحاىب االخخة وجعمػا حخية االعتقاد والخأة عمي رأس قائسة ادارتيع 

 . (41)لمببلد
االمة مغ  فيوالخأة الثقافي العام الدائج  األخخا، التدامحية تجاه السحاىب وکانت ىحه الدياسة

وکان لدمػك آل  ،اإلسبلمية بجسيع الفخق والسحاىب ومشيا الذيعة العقيجةالتي ميجت الشاعة  العػامل
 بػيو في التعامل مع الذعب واحتخام معتقجاتيع ورعايتيع لمذئػون العقائجية والجيشية وتسيدىع بالعفػ
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مشاوئييع مسا زاد في محبة الذعب ليع واستسخارىع في  تجاهالی القػة  المجػءوالدساح وعجم 
 . (41)الدمصة

يعي، ولکشيع لع يفخضػا السحىب فخضًا وکان آلل بػيو مػاقف مذخفة في خجمة واشاعة الفکخ الذ
 . (42)عمی الشاس تصبيقًا لمدياسة السخنو التي اتخحوىا کسشيج ليع في الحياة

 مدتػة عال، نحکخ مشيا: عمىقامػا بخصػات مذخفة الضيار التذيع و 
 م )عميو الدبلعمی االمام الحديغوإقامة العداء عبلن الحجاد اغبلق األسػاق وإ  أمخ معد الجولةة  3

 . 39) ىة952سشة)في عاشػراء 
ميخ السؤمشيغ اإلمام أرب تشي  عيجًا بسشاسبة  ةذة الحج38اعبلن يػم الغجيخ ) ب أمخة اصجار  2

 .(44)لئلمامو والخبلفةعمي بغ أبي شالب )عميو الدبلم  
 .(45)ة اصجار مخسػم بکتابو شعائخ الذيعة عمی ابػاب مداجج بغجاد 9
في « حي عمي خيخ العسل»وقػل « الذيادة بالػاليو ألميخ السؤمشيغ»باعبلن ة الدساح لمذيعة  3

(46)االذان
. 

(47)ة بشاء مخاقج االئسة االشيار في العخاق 5
. 

 أداميػل آل بػيو الی التذيع واضيارىع لتأييج السحىب الذيعي الی جانب حبيع لمعمع والسعخفة فشجج 
الی انتخاب وزراء ليع مغ عمساء شيعة اومشحازيغ الی التذيع في دوائخ الجولة فانتخب ي بغ 

کسا انتخب تمسيحه ، (49)ب وزيخا لخکغ الجولة حاکع الخ و  ،وحيج عرخه في الفمدفة والشجػم (48)العسيج
سيشا الفيمدػف وانتخب ابغ  ،(51)الراحب بغ عباد السحّجث واالديب والستکمع وزيخًا لسؤيج الجولة

مؤسذ اضخع  (52)، کسا انتخب شابػر بغ اردشيخ(51)االسبلمي والصبيب، وزيخًا لذسذ الجولة
وجػد العمساء الکبار وُامخاء العمع واالدب في الببلط الحاکع فإن مکتبو في بغجاد وزيخًا لبياء الجولو، 

ادة الی ازدىار العمع والسعخفة في الجولة، وتذجيع روح التعمع والتثقف في ابشاء الذعب وکان 
 العمساء يشالػن التقجيخ مغ أصحاب الدمصة وبحلظ ازدىخ حب السعخفو والعمع في الببلد. 
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 الرجوق کتابو )عيػن األخبار . الی الػزيخ الراحب بغ عبادوفي مثل ىحه الطخوف اىجة الذيخ 

ويقػم عزج الجولة البػييي بتکخيع الذيخ السفيج وعيادتو  (53)ليكػن ضسغ کتبو في السکتبة الذييخة
 .(56)«ويقال انو قال لو: اشفع تذفع (55)وبسداعجتو مالياً  (54)في مخضو

اثخ ضاىخ في اشاعة الفکخ الذيعي القائع عمی وکانت الحخية في ابجاء الخأب واعتشاق السحىب 
 اساس التفاىع بيغ السحاىب واحتخام السعتقجات الجيشية لآلخخيغ. 

وتسكغ الذيعة مغ الترخي  بسحىبيع وذکخ عقائجىع في السجتسعات العامة واالشتخاك بفعالية عامة 
واالجابة عغ کل ما يصخح  في مجالذ السشاضخة والبحث العمع واثبتػا تفػقيع في البحث واالستجالل

، (57)حػل عقائجىع لمجسع وکان الذيخ الرجوق يقيع السجالذ الحجيثيو في رب ونيذابػر وبغجاد
والذيخ   السفيج يقيع مجالذ إلمبلء الحجيث في بغجاد، وکان الذيخ السفيج اکثخ نجاحًا مغ غيخه في 

حيث کان قج جسع بيغ العمع  ،سعتدليوعبج الجبار ال( 59)بو الخصيب البغجادب صخحکسا  (58)بغجاد
والػافخ وقجرة السشصق واالستجالل والجيج الستػاصل في نذخ حقائق الجيغ وبيغ الدىج والتقػة والعسل 

مة، الرال  حيث کان وجػده بيحه الرفات الفخيجة شػکة في عيػن السشافقيغ والحاقجيغ عمی األ
 والسرخيغ عمی ايجاد التفخقو بيغ صفػفيا. 

 السبحث الثالث: الجههد الحديثية في القرن الرابع والخامس الهجري 
، ادة الی مزاعفة لحخية التفكيخان تػفخ الطخوف الثقافيو والدياسية واالجػاء االجتساعية السبلئسة 

جيػد عمساء الذيعة في نذخ الثقافة الجيشيو في اوساط السجتسع فقام العمساء بجورىع في التعخيف 
ليف الکتب في مختمف العمػم أعمػم السختمفو التي يستاز بيا الفکخ الذيعي وبجأوا بتبالسحىب وبال

فأخح  ،والفشػن ونذخوا السقاالت والخسائل الستشػعة واقامة السجالذ العمسية والتثقيفية البشاء االمة
لبلجيال  الفکخ الذيعي مجخاه في القمػب والعقػل وتخّسخت الثقافة الذيعية في االذىان لتکػن مشاراً 

 القادمة. 
نو السشبع الخئيدی لکثيخ مغ العمػم وکان العمساء يخغبػن وکان الحجيث في مقجمة تمظ الجيػد، أل

فيو اکثخ مغ غيخه مغ الفخوع واالختراصات العمسية ولحا فقج کثخ التجويغ في ىحا العمع في حػاضخ 
يثية الذيعية في قع وبغجاد وخّمف وبغجاد، وتػسعت السجارس الحج (61)الحجيث مثل مجيشة قع والخب 

وکانت لمعمساء آثار في مجال عمػم الحجيث أيزًا مغ فقو اإلسبلمية، عمساؤىا آثارًا خالجة في العمػم 
 .(61)الحجيث وغخيب الحجيث ونقج الحجيث وتجويغ الجػامع والسرشفات الحجيثية
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 أواًل: أنهاع السؤلفات الحديثية 

 ـ تدوين الجهامع الحديثية  1

تتألف مغ جسع االحاديث الستشاضخة والستذابية في السػضػع  أو )كتب الحجيث ، الجػامع الحجيثية
في مکان واحج وتختيب السػضػعات السختمفو بذکل معّيغ کالتختيب حدب االبػاب الفقيية وغيخىا، 

واستسخ التأليف بيحا الذکل الی  )عميو الدبلم صحاب اإلمام الخضاأوقج ابتجأ بتأليف الجػامع 
 . (62)القخنيغ الخابع والخامذ لميجخة حيث ُالفت جػامع فقيية کبيخة

والجػامع السذيػرة عشج الذيعة تعخف بالکتب االربعة وىي التخال محر انطار العمساء والسحققيغ مغ 
 :يربعة ىالذيعة. وىي مغ اآلثار الخالجة لمقخنيغ الخابع والخامذ اليجخب؛ والکتب اال

ىة   وقج تأثخ بسجرسة قع الحجيثية حيث الف ىحا  923الکافي، تأليف الذيخ الكميشی )ت/ )أ 
 الکتاب الحب يزع االصػل والفخوع والخوضة، وقج دونو في بغجاد وانتذخ ىشاك.

ىة   وىػ مغ عمساء مجيشة  983كتاب مغ ال يحزخه الفقيو، ألفو الذيخ الرجوق ) ت/ )ب 
 . (63)قع
ىة   شخحًا لکتاب )السقشعة  الستاذه الذيخ  340تيحيب االحکام، ألفو الذيخ الصػسي ) ت/  )ج 

  وحيث ان االستاد والتمسيح کانا مغ عمساء بغجاد فان الکتاب يعج مغ ثسار مجرسو 339السفيج )ت/
  .(64)بغجاد الحجيثية

في کتاب آخخ باسع ثع ان الذيخ الصػسي انتخب مغ ىحا الکتاب أحاديث خاصو وجسعيا )د  
 االستبرار، فرارت الکتب اربعة. 

وىشاك جػامع حجيثية اخخة دونت في ىحه الفتخة لکشيا فقجت بدبب حػادث الدمغ، مشيا کتاب 
 . (65))مجيشة العمع ، لمذيخ الرجوق 

 ـ الکتب السدتقلة  9
أيزًا  يکبلم ىالع و جتساإلخبلق واألوا في العقائج ،تجويغ الکتب السدتقمة في السػضػعات السختمفو

 مغ ثسار الجيػد الحجيثية في القخن الخابع والخامذ اليجخب. 
ی السجتسع مالحاکع ع وان عجد الکتب السجونة برػرة مدتقمة تبمغ مئات العشػانات، فان الجػ

االسبلمي آنحاك مغ حيث مجالذ الحجيث الستعجدة، والسشاضخات بيغ العمساء وشخح السػضػعات 
 في مجال التأليف والترشيف.  يذجعًا لمسزالعمسية کان م
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فالذيخ الرجوق مغ اوائل الدباقيغ في ىحا السيجان، فقج ألف ما يقارب مغ ثبلثسئة رسالو وکتابًا 
حجيثيًا واکثخ تمظ السؤلفات ىي في مػضػعات مدتقمو مشيا: کتاب )التػحيج ، في السعارف االليية، 

و)ثػاب االعسال وعقاب االعسال  في األعسال الحدشة ، في مباحث االمامة، (66)و)کسال الجيغ 
 . (67)والديئة... وغيخ ذلظ

  ماليـ األ 3
وىحا الشػع مغ التجويغ ىػ نتيجة لعخض الحجيث برػرة خاصة وىػ أن يقخأ الذيخ عغ حفطو أو 
عغ کتاب لو، حجيثًا باسشاده، ويسميو السدتسع عغ ذلظ الذيخ. وعشجما تجتسع إمبلءات مجالذ 

مبلىا فيقال أ بمتعجده في کتاب واحج يصمق عميو عشػان االمالي. وغالبًا ما يشدب الی الذيخ الح
وغالبًا ما يجّون السدتسمي تاريخ انعقاد السجمذ ومکانو  الرجوق. يمالأو  يالذيخ الصػس يمالأ

 وبعس السبلبدات التاريخية التی حرمت عشجه لتحجيج زمان ومکان السجمذ بجقو. 
الذيخ  يمالأو   43)السفيج يمالأ، و (68)الرجوق  يمالأ: يمالما يػجج اليػم مغ کتب األ ومغ اشيخ

وىي مغ نتاجات القخنيغ الخابع والخامذ اليجخب والکتب  ،الديج السختزی يمالأو  (71)الصػسی
 مالي حجيثية. أکميا سػة الکتاب االخيخ ىي 

االثشيشية، وىی مغ جسع وتجويغ ما حّجث بو يحيی بغ مالي دية واأليمالي الخسولمديجية أيزًا: األ
 . (71)ىة   في ايام الخسيذ واالثشيغ 323الحديغ الذجخب الجخجاني ) ت/

 .(72)ـ تأليف السداند 3
واحج تحت عشػان اسع  والسدانج نػع آخخ مغ السجّونات والکتب الحجيثية التی يشقل فييا أحاديث راو

وىحا االسمػب لع يكغ ساريًا بيغ الذيعة  ،يب خاص بيغ أحاديث الکتابوالتخت ،الخاوب لتمظ األحاديث
النيع کانػا ييتسػن بتختيب األحاديث مػضػعيًا غالبًا ولکغ العامة استسخوا عمی التجويغ بيحا الذکل 

 شيمة قخون متسادية. 
کتاب تحف  والحب يسكغ االشارة اليو مسا ألف عمی ىحا االسمػب مع بعس التعجيل في السشيج ىػ

کان السؤلف قج جسع في ىحا الکتاب أحاديث ، العقػل عغ آل الخسػل، البغ شعبة الحخاني
الدبلم  في ثبلثة عذخ بابًا وجعل ما روب عغ کل امام  عواالئسة)عميي )صمى هللا عميو وآلو الشبي

قػلو عغ في باب خاص بحلظ االمام ورتب تمظ الخوايات تختيبًا مػضػعيًا سػاء کانت الخواية مش
 . (73)نيا کانت مغ اقػال ذلظ االمام نفدوأم أ ،الشبي بصخيق ذلظ االمام
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لمذيخ الرجوق، کتاب عيػن اخبار الخضا)عميو الدبلم ،  ونسػذج آخخ ليحا الشػع مغ التأليفات ىػ
فقج جسع السؤلف فيو جسيع ما روب عغ االمام الخضا)عميو الدبلم ، اضافو الی ما روب بذأن 

ن دونا عمی ما روب حػل االمام االکتاب وىحان ،مغ الخوايات االخخة  )عميو الدبلم خضااالمام ال
 . (74)غيخه أمسػاء کان الخاوب االمام نفدو 

 ـ التأليفات الستفرقة  7
إثخ شيػع الثفافة الجيشيو في االوساط االجتساعيو عسج السؤلفػن الی تأليفات اخخة حدب االذواق 

الثقافة الجيشيو في اوساط السجتسع بسختمف االساليب وحدبسا يخوق لمسخاشبيغ والفشػن او الجل نذخ 
عبج هللا البخقي  يابجاع مغ الذيخ ابمغ  فطيخت مؤلفات حجيثية مختبة عمی االعجاد مثبًل، وىػ، بيا

، وتبعو الذيخ الرجوق بتأليف (75)ضسغ كتاب السحاسغ القخائغ األشكال و حيث الف کتاب )
 . (77)ىة   بتأليف )معجن الجػاىخ  333الفت  ي بغ عمی الکخاجکي ) ت/وأبػ  (76))الخرال 

تأليف عبج هللا بغ   28)ومشيا جسع وتأليف األحاديث عمی اساس نػع الدشج، ککتاب )قخب االسشاد 
 تأليف جعفخ بغ احسج القسي.  (79)ىة   وکتاب )السدمدبلت  900جعفخ الحسيخب ) ت/

 بالسأثهر فديرـ الت 6
 عواىل بيتو)عميي )صمى هللا عميو وآلو القخآن الكخيع باألحاديث السأثػرة عغ الشبي تفديخوىػ 

 . (81)الدبلم ، عمی تختيب الدػر واآليات الػاردة في القخآن الكخيع
، وقج شاع في ) عمييسا الدبلم الی عرخ اإلماميغ الباقخ والرادق التفديخويخجع ىحا الشػع مغ 

 مشيا:  والخامذ اليجخب فطيخت مؤلفات ججيجة عمی ىحا السشػال نحکخالقخنيغ الخابع 
 .(81)ى 920)ت/ العياشي تفديخ  أ 
(82)ى 902)ت/ عمی بغ إبخاهيع القسي تفديخ  ب 

. 
(83))مغ اعبلم القخنيغ الثالث والخابع اليجخييغ  فخات بغ إبخاهيع الکػفي تفديخ  ج 

. 
 ـ الکتب الکالمية والعقائدية 5

في القخنيغ الخابع والخامذ اليجخب في مػضػعات عقائجية وکبلمية ميّسة بشاء ىشاك مؤلفات دّونت 
عمى االسذ السشصقية لمسحىب الذيعي التي ىي مغ اتقغ االسذ العقائجية في االسبلم، ولکغ 

وقج استغّل عمساء السحىب  ،الحکام حاولػا دومًا سّج االبػاب في وجػه االستجالل السشصقی لمذيعي
في القخنيغ الخابع والخامذ لشذخ عقائجىع السبشية عمی االستجالل  (84)الدياسي فتخة االنفخاج
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وانتذخت  ،والسشصق فکتبػا کتبا عجيجه في الکبلم والعقيجه في مختمف الفخوع السصخوحة في الداحة
تحخيف، واشتيخ التجويغ في مباحث التػحيج والعجل والشبػة والسعاد، الکتب رّد الذبيات والخد عمی 

مػضػع االمامة وباالخز امامة أميخ السؤمشيغ عمي بغ ابي شالب)عميو  کثخ ماکتبػا فيو ىػوا
وحاولػا  )عمييع الدبلم الفارق السيع بيغ السحاىب اإلسبلمية ومحىب اىل البيت الدبلم  الحب ىػ

تی ح ،االستجالل عمی أحقيتو في الخبلفة وإمامة السدمسيغ وذلظ بالخوايات التی رواىا مخالفػىع
يكػن استجالليع عمی اساس قاعجة )ألدمػىع بسا ألدمػ بو أنفديع   وکانت نتيجة جيػد العمساء في 

 ذلظ العرخ الکتب التاليو: 
 السدتخشج في امامة أميخ السؤمشيغ؛ لسحسج بغ جخيخ الصبخب الذيعي.   أ 
 ى .999)ت/ فزائل أميخ السؤمشيغ؛ البغ عقجة الديجب  ب 
 .  ى 934 /) ت غ السدعػدببغ الحدي ياثبات الػصيو؛ لعم  ج 
 ي )مغ عمساء القخن الخابع اليجخب .کفاية االثخ؛ لعمي بغ ي الخداز القس  د 
 اليجخييغ . مغ أعبلم القخنيغ الخابع والخامذي )ايزاح دفائغ الشػاصب، البغ شاذان القس  ه 
 ى .339)ت/ تفزيل أميخ السؤمشيغ؛ لمذيخ السفيج  و 
  ى .333ي )الفت  الکخاجک يبشيار ألاالستشرار في الشز عمی االئسة األ  ز 
 . 85)دالئل االمامة؛ لسحسج بغ جخيخ بغ رستع الصبخب   ح 

وقج فقج الكثيخ مغ السؤلفات السجونة في القخنيغ الخابع والخامذ مغ اليجخب ولع ترل إليشا، فعمی 
 سبيل السثال والحة ذکخ الذيخ الشجاشی مغ کتب الذيخ الرجوق مايأتي: 

 . (86) )عمييع الدبلم ئسةاثبات الشز عمی اال  أ 
 .(87)  عميو الدبلم)اثبات الشز عمی أميخ السؤمشيغ   ب 
 .(88)  عميو الدبلم)اثبات الخبلفة ألميخ السؤمشيغ  ج 
 .(89)ابصال االختيار واثبات الشز  د 

يسكغ  يوبسخاجعو کتب الفيارس التی صشفيا قجماء االصحاب مثل رجال الشجاشي والفيخست لمصػس
 الػقػف عمی کثيخ مغ اسساء الکتب التي فقجت اثخ مخور الدمغ وحػادث الجىخ. 
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 .(91)ـ الفزائل والسشاقب 4
ما يعج شخفًا وکخامة لبلندان السترف بيا؛ والسشاقب جسع مشقبة  جسع فزيمة، وىػ الفزائل ىػ

 غجويغ في ىحيغ السػضػعيقخان والشطائخ، والتوىػما يسكغ لمفخد ان يتباىی بو ويفتخخ بو بيغ األ
 اشتيخ في القخنيغ الخابع والخامذ اليجخب بذکل واض  وکبيخ. 

واغمب ما دون فيو فزائل االمام عمي)عميو الدبلم . وان کان ىشاك بعس السجونات في فزائل 
 أيزًا.  )عمييع الدبلم سائخ السعرػميغ

االمام عمي)عميو الدبلم  وإمامتو، ونربو مغ وانسا بجأ التأليف في ىحا الشػع لئلستجالل عمي خبلفة 
بعج وفاة رسػل  حادثة الدقيفةوبعج  ،ى 30سشة )يػم غجيخ خع  )صمى هللا عميو وآلو قبل الشبي

مامتو إ، ترجة الذيعة لبيان فزائل أميخ السؤمشيغ)عميو الدبلم  واثبات )صمى هللا عميو وآلو هللا
لخامذ حيث ازدىخ االىتسام بالحجيث مغ قبل العمساء وفي القخنيغ الخابع وا، بالقخآن والدشة

کثخ مسا کان في أساليب متشػعو أوالصبلب، کثخ التجويغ في مجال الفزائل والسشاقب أيزًا وب
 القخون الدابقة، ويسكغ االشارة الی بعس الشتاجات في ىحا السجال: 

 . ى999)ت/ فزائل أميخ السؤمشيغ، البي العباس احسج بغ ي بغ عقجة  أ 
 . (91)ى 922)ت/ مشاقب االمام أميخ السؤمشيغ لسحسج بغ سميسان الکػفي الديجب  ب 
مغ أعبلم القخن ، )نػادر االثخ في ان عميًا)عميو الدبلم  خيخ البذخ لجعفخ بغ احسج القسي  ج 

 . (92) الخابع اليجخب 
 شخح االخبار في فزائل األئسو األشيار، لمقاضي الشعسان بغ ي السغخبي  د 

 . (93)ى 949)ت/
 .ى 983)ت/ عسخان السدرباني بغ عبج هللا ي بيماندل مغ القخآن في عمي، أل  ه 
مغ أعبلم القخنيغ الخابع ، )حسج القسيأالحدغ ي بغ أبػ مائة مشقبة، البغ شاذان القسي،   و 

 اليجخييغ . والخامذ
حسج بغ أسعيج ي بغ  يبربعيغ في فزائل أميخ السؤمشيغ، ألربعػن حجيثًا عغ األاأل  ز 

 . اليجخب  مغ أعبلم القخن الخامذ، )ابػرب دالحديغ الشي
 يشالب لمقاضي اسساعيل بغ احسج البدت يبأالسخاتب في فزائل أميخ السؤمشيغ عمی بغ   ح 

 . (94) ىة  320الديجب ) ت/
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وىشاك کتب اخخة كثيخة في )الفزائل والسشاقب  قج سّجميا السؤرخػن ولکشيا فقجت ولع ترل اليشا، 
 .(95) کتب الذيخ الرجوق )رحسو هللا مشيا 

  ـ التاريخ والديرة 2
ىة   أثارث ىسع عمساء الذيعة  930مع ضيػر کتب تاريخية كثيخة ومفرمو مثل تاريخ الصبخب ) ت/

في سخد الحقائق وبعيجًا  انحياز وألتجويغ الحػادث التاريخية عمی الشحػ الرحي  ومغ دون مبالغة 
وکان اول ما بجأ بو الذيعة مغ التجويغ  وبتذجيع مغ الحكام البػييييغ،الدابقيغ عغ ضغػط الحکام 

وکان معطع ما جسعو السؤلفػن في التاريخ والديخة  )عمييع الدبلم ،ىػ في تاريخ االئسة السعرػميغ
وتکػنت بحلظ مجسػعات حجيثية ضخسو في ، نرػص الخوايات الػارده عغ اىل البيت في ذلظ يى

 بعزيا:  وفيسا يأتي نحكخ، )عمييع الدبلم والتاريخ وسيخة االئس
 ىة . 983ة  905عيػن اخبار الخضا، لمذيخ الرجوق )   أ 
 .(96) ىة  304ة  953خرائز أميخ السؤمشيغ، لمديج الخضي )   ب 
 ىة . 339لمذيخ السفيج ) ت/  ،الجسل  ج 
 االرشاد في معخفة حجج هللا عمی العباد، لمذيخ السفيج.   د 
 .ى 993)ت/ حسجان الخريبي لمحديغ بغ الكبخا،اليجاية   ه 

 ،(97)اضافو الی کتب اخخة قج فقجت ضسغ ما فقج مغ تخاث الفكخ الذيعي مشيا: مقتل الحديغ
 لمذيخ الرجوق. ا خخ أوالجسل، والتاريخ وكتب 

  ـ الدعاء والزيارات 11 
بتذييج ان الحکػمات الذيعية في القخنيغ الخابع والخامذ اليجخب کانت تػلي الخعاية واالىتسام 

مسا  (98)، وتخب العصاء لمفقياء والسحجثيغ والسفدخيغالعتبات السقجسة وتدييل الدفخ الييا وزيارتيا
 دعيو والديارات في ذلظ العرخ. جسع وتجويغ کتب األتذجيع العمساء وانفاعيع الى ادة الی 

الدوار، وکان مغ لبلستجابة السمحة مغ قبل  دعية نطخاً وتشػعت الکتب السجّونو في السدارات واأل
وقج ، الصبيعي ان تتزسغ کتب الديارة االدعية الػاردة في السدارات وبيان االمػر السدتحبة فييا

 وصمشا مغ التخاث السجّون في ذلظ العرخ الکتب التالية:
 .ى 948)ت/ البغ قػلػيو القسي (99)کامل الديارات  أ 
 .ى 340)ت/ لمذيخ الصػسي (111)مرباح الستيجج  ب 
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 ألبي عبج هللا ي عمی الذجخب الديجب (111))عميو الدبلم  لحديغفزل زيارة ا  ج 
 . ى335)ت/

  الرجال ـ11
نال عمع الخجال اىتسامًا كبيخا مغ قبل عمساء الذيعة االمامية بعج عرخ التابعيغ وحتى العرػر 

مداحة الستأخخة، وقج ذكخت السرادر أسساء عمساء كثيخيغ ليع مرشفات في عمع الخجال، وبسا أن 
 البحث تقترخ عمى القخنيغ الخابع والخامذ اليجخييغ نحكخ أبخز مرشفي ىحه السجة:

 يغقاىحا الفغ ومغ الدب البارعيغ في نقجىة   مغ 35۰ة۲۷۳أبػ العباس أحسج بغ عمي الشجاشي ). 3
السعخوف  في عمع الخجال اسسو )فيخس أسساء مرشفي الذيعة عمع الخجال، لو كتاب  مجالفي 

 . 302)الشجاشيبخجال 
أحجىسا  عمع الخجال ناكتاب لو، مغ أبخز عمساء الذيعة اإلماميةىة   34۰ة۲۳5الذيخ الصػسي ). 2

 . 309)السرادر الخجالية السعتسجة عالفيخست واآلخخ الخجال، ويعّجان مغ أُى
تمسيح الذيخ قال عشو الشجاشي: ، ى 930)ت/ أبػ عسخو ي بغ عسخ بغ عبج العديد الكذي. 9

 . 303)لو كتاب الخجال ، كانت داره محصًا لصبلب العمعالعّياشي
وکان لمذيخ الرجوق أيزًا  ،  305)نو لع نقف عميوأال إوکان لمذيخ الكميشي أيزًا کتاب في الخجال 

خخيغ مغ عجاد السفقػدات ىی مغ مؤلفات آوکتابيغ  ، 304)مجمجاً  35ا بعشػان )السرابي   في کتابً 
بعشػان )السرابي  ، و)الديادات عمی ابغ العباس بغ  يعباس بغ نػح الديخامبغ ال يحسج بغ عمأ

 .  302) سعيج في رجال جعفخ بغ ي 
 

 الخاتسة
 يسكششا مغ خبلل مزاميغ البحث ان ندتخمز الشتائج التالية:

تعاقب حكػمات شيعية في الببلد اإلسبلمي ساىع بذكل كبيخ في تشامي الحخكة العمسية،  ان .3
 ثاراآلعمػم و الانتذار عامبًل ميسا في و  وانصبلقة انفخاجاً  يسكغ عجىا الحقبة الدمشية هىح وإن
 . الدبلم  عمييع) مجرسة أىل البيت في

السجال أمام عمساء  بحيث فد نفتاح لمفکخ الجيشي الذيعي عمی السجتسع مغ االل نػع ػ حر .2
 .السحىب لتبميغ وتخويج احکام الجيغ االسبلمي بيغ صفػف االمة
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 عمييع مجرسة أىل البيت تكغ قج شيجتيالع  في ضاىخةالخواة  عجد زيادة شيجت ىحه الحقبة .9
 .سابقة في عيػد الدبلم 

إضافة الى العمػم السختبصة باألحكام الذخعية نخا أن مجرسة أىل البيت قج تػسعت في  .3
 .تشاول العمػم والسعارف األخخا، كالعمػم اإلندانية والصبيعية  والعمػم العقمية

مغ خبلل الديخ التاريخي نبلحظ بكل وضػح ان الفكخ الذيعي ليذ فكخًا اقرائيًا ويطيخ  .5
ذلظ جميًا مغ خبلل جعل حخية االعتقاد في قائسة أولػياتيع في ضل الحكع الحب يدتشج الى 
مجرسة أىل البيت، إذ لع يفخضػا السحىب عمى الشاس، وىحه الدياسة اتخحوىا كسشيج حياة 

 ليع. 
العارمة لجا عمساء الذيعة في نذخ عمػم أىل البيت أدا الى تعجد الحػاضخ العمسية الخغبة  .4

 فكانت بغجاد والخب وقع مغ الحػاضخ العمسية الخائجة في ىحا السجال.
 

  الههامش
 .223يشطخ: الغفار، عبج الخسػل، الكميشي والكافي: ص .3
 .30يشطخ: الخاونجب، فزل هللا بغ عمي الحدشي، الشػادر: ص .2
مدةةجج ، دزفةػل، بيبيةانتكةػن مجيشةة األىةػاز مخكةدًا ليةا، تزةةع مةجنًا ميسةة مثةل:  يشطةخ: ىةي محافطةة إيخانيةة .9

 .والحػيدةالخفاجية، ، عبادان، ، السحسخةسميسان
 .248ة  243، ص5ثيخ: جيشطخ: الكامل في التاريخ البغ األ .3
ومةا بعةجىا؛ الذةيعة فةي ايةخان دراسةة تاريخيةة مةغ البجايةة حتةى القةخن  32جعفخيان، رسػل، تاريخ اإلسبلم: ص .5

 .933، ي أبػ زىخة، تاريخ السحاىب، اإلسبلمية: ص253التاسع عذخ اليجخب: ص
ى مةةةجن كثيةةةخة، وتدةةةسى اليةةةػم شبخسةةةتان: بفةةةت  أولةةةو وثانيةةةو وكدةةةخ الةةةخاء، أحةةةج أقةةةاليع بةةةبلد فةةةارس يذةةةتسل عمةةة .4

 )مازنجران  وىي مجاورة لجيبلن.
 .39، ص3ياقػت الحسػب، بغ عبج هللا، معجع البمجان: ج .2
وىع مغ ذرية زيج الذييج بغ اإلمام عمي بغ الحديغ )عمييسا الدبلم  يشحجرون مغ زيج بغ الحديغ بةغ مػسةى  .8

 .  328حسج، عسجة الصالب: صالثاني ويقال لػلجه الديػد. يشطخ: ابغ عشبة، جسال الجيغ أ
 التابعة الى محافطة مازنجران اإليخانية. احجا السجن ىي .3
ميبلديةةة الةةى  300مةةغ  بةةبلد مةةا وراء الشيةةخعمةةى  وقةةج كةان أميةةخاً  ىةػ أبةةػ إبةةخاهيع إسةةساعيل بةةغ أحسةةج الدةةاماني .30

 ميبلدية. 302
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B2%D8%A9
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وىػ ي بغ زيج بغ ي بةغ إسةساعيل بةغ الحدةغ بةغ زيةج بةغ الحدةغ بةغ عمةي بةغ أبةي شالةب )عميةو الدةبلم ،  .33
 السمقب بالجاعي الرغيخ.

، تقةةةع الةةةى الذةةةسال مةةةغ سمدةةةمة جبةةةال البةةةخز ويحةةةجىا مةةةغ سةةةارب  مخكدىةةةا مجيشةةةة إحةةةجا السحافطةةةات اإليخانيةةةة .32
 .بحخ قدويغ الذسال

؛ الصباشبةةةائي، ي حدةةةيغ، الذةةةيعة فةةةي 8يشطةةةخ: السفيةةةج، ي بةةةغ ي بةةةغ الشعسةةةان، السدةةةائل الجاروديةةةة: ص .39
؛ نذػء السةحاىب والفةخق 523، ص3؛ الذاكخب، حديغ، مػسػعة السرصفى والعتخة: ج52و 34اإلسبلم: ص

 ابق .؛ ي أبػ زىخة، تاريخ السحاىب اإلسبلمية )مرجر س53صى: 3338، 3اإلسبلمية، ط/
 .292الغفار: الكميشي والكافي: ص .33
 ش.ى 3923، سشة 3أنطخ: إليامي، داوود، مجمة ماىشامة مكتب اسبلم، رقع/ .35
 .298الغفار: الكميشي والكافي: ص .34
 .322يشطخ: زىيخب، ي غشاوب، األدب في ضل بشي بػيو: ص .32
 .332، ص35يشطخ: الحىبي، شسذ الجيغ، سيخ أعبلم الشببلء: ج .38
 .230، ص33والشياية: جالبجاية  .33
، الدةةةبحاني، جعفةةةخ، أضةةةػاء عمةةةى عقائةةةج الذةةةيعة 342يشطةةةخ: مغشيةةةة، ي جةةةػاد، الذةةةيعة فةةةي السيةةةدان: ص .20

 .929اإلمامية: ص
 33، ص3يشطخ: األميغ، حدغ، اإلسساعيميػن والسغػل ونريخ الجيغ الصػسي: ج .23
ي بةةةغ أحسةةةج، تةةةاريخ االسةةةبلم ؛ الةةةحىبي، شةةةسذ الةةةجيغ 393، ص33يشطةةةخ: ابةةةغ كثيةةةخ، البجايةةةة والشيايةةةة: ج .22

 .353؛ مغشية، الذيعة في السيدان: ص93و  99، ص23ووفيات السذاىيخ واألعبلم: ج
 .930يشطخ: الدبحاني، أضػاء عمى عقائج الذيعة اإلمامية: ص .29
؛ 23يشطةةخ: الةةػرداني، صةةال ، الذةةيعة فةةي مرةةخ مةةغ االمةةام عمةةي )عميةةو الدةةبلم  حتةةى األمةةام الخسيشةةي: ص .23

 .53السغخبي، نعسان بغ ي، رسالة في افتتاح الجعػة: صالقاضي 
 .355يشطخ: مغشية، الذيعة في السيدان: ص .25
؛ القاضي السغخبي، الشعسةان بةغ ي، دعةائع 43يشطخ: الديدتاني، الديج عمي، قاعجة ال ضخر وال ضخار: ص .24

 .3، ص3اإلسبلم: ج
 .98، ص3السجمدي، ي باقخ، بحار األنػار: ج .22
 .343يعة في السيدان: صمغشية، الذ .28
ىػ األميخ أبػ الييجاء عبج هللا بغ حسةجان بةغ حسةجون التغمبةي العةجوب والةج سةيف الجولةة الحسةجاني، وىةػ أول  .23

 ى.932مغ ولي السػصل مغ بشي حسجان، قتل ببغجاد سشة 
 .999 – 992يشطخ: الغفار، الكميشي والكافي: ص .90

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
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 .4الشدوع: صيشطخ: الحمبي، حسدة بغ عمي بغ ابغ زىخة، غشية  .93
 .999 – 992يشطخ: الغفار، الكميشي والكافي: ص .92
ىةػ الذةةيخ أبةةػ ي الحدةةغ بةةغ عمةي بةةغ الحدةةيغ بةةغ شةةعبة الحخانةي الحمبةةي، مةةغ السعاصةةخيغ لمذةةيخ الرةةجوق  .99

 ى .983الستػفى سشة )
؛ األمةةيغ، محدةةغ، أعيةةان الذةةيعة: 300،ص9يشطةةخ: الصيخانةةي، آقةةا بةةدرك، الحريعةةة إلةةى ترةةانيف الذةةيعة: ج .93

 .385، ص5ج
 ى .940ابغ أبي زيشب الشعساني)ت/ ىػ الذيخ أبي عبج هللا ي بغ ابغ إبخاهيع بغ جعفخ الكاتب السعخوف ب .95
 .34، ص2يشطخ: البغجادب، اسساعيل بغ باشا، ىجية العارفيغ: ج .94
فخادىةا آل زىخة نقباء حمب وساداتيع، ججىع زىخة بغ عمي أبي السػاىب نقيةب حمةب، مةغ اأُلسةخ الكخيسةة التةي أ .92

 مغ رجال العمع والدياسة ومغ السؤّلفيغ، مشيع الديج أبػ السكارم صاحب كتاب الغشية.
 .35يشطخ: الحمبي، حسدة بغ عمي بغ ابغ زىخة، غشية الشدوع: ص .98
؛ الةةةحىبي، شةةةسذ الةةةجيغ ي بةةةغ أحسةةةج، تةةةاريخ 23، ص2يشطةةةخ: العدةةةقبلني، ابةةةغ حجةةةخ، لدةةةان السيةةةدان: ج .93

 .339، ص90ألعبلم: جاالسبلم ووفيات السذاىيخ وا
؛ مغشيةةةة، 523الذةةةخيف، احسةةةج إبةةةخاهيع و حدةةةغ أحسةةةج محسةةةػد، العةةةالع اإلسةةةبلمي فةةةي العرةةةخ العباسةةةي: ص .30

، 92، الجولةة البػيييةة، مجمةة الشبةأ، العةجد/2؛ الذسخب، عمةي، سمدةمة دول الذةيعة335الذيعة في السيدان: ص
 ى.3320جسادا الثانية/ 

 .84اإلمامية: صالدبحاني، أضػاء عمى عقائج الذيعة  .33
 .523يشطخ: الذخيف، العالع اإلسبلمي في العرخ العباسي: ص .32
، 33؛ ابةةغ الجةةػزب، السشةةتطع فةةي تةةاريخ األمةةع والسمةةػك: ج224، ص33يشطةخ: ابةةغ کثيةةخ: البجايةةة والشيايةةة: ج .39

ومةةةا بعةةةجىا؛ يشطةةةخ: الذيخسةةةتاني، تةةةاريخ الشياحةةةة عمةةةى اإلمةةةام الذةةةييج الحدةةةيغ بةةةغ عمةةةي )عمييسةةةا  350ص
 .40، ص3م : جالدبل

 .550 -533، ص8يشطخ: ابغ االثيخ، الكامل في التاريخ: ج .33
، الشجػم الداىخة فةي ممةػك مرةخ ى  823ة  839؛ ابغ تغخب بخدب )532، ص8يشطخ: الكامل في التاريخ: ج .35

 .  229، ص3والقاىخة: ج
 .30، ص5األميغ، محدغ، أعيان الذيعة: ج399، ص؛ 2التشػخي، نذػار السحاضخة : ج .34
 .930، ص2؛ الجيمسي، ارشاد القمػب: ج939و  284ووس، فخحة الغخب: صابغ شا .32
م  أديةةب وشةةاعخ وكاتةةب 323ةةة ى 940ىةةػ أبةةػ الفزةةل ي بةةغ الحدةةيغ بةةغ ي، السعةةخوف بةةابغ العسيةةج )ت/ .38

 ولغػب، ولي الػزارة لخكغ الجولة البػييي.
 .932القسي، تتسة مشتيى اآلمال: ص .33
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 .83، ص3وحياض الفزبلء: جاالفشجب، عبج هللا، رياض العمساء  .50
51. Avicenna (Ibn Sina) (c. 980—1037)", Internet Encyclopedia of Philosophy, 

Retrieved 9-4-2019. Edited. 
ىػ أبػ نرخ سابػر بغ أرد شيخ يمقةب )بيةاء الجولةة ، وزيةخ بيةاء الجولةة أبةي نرةخ بةغ عزةج الجولةة الةجيمسي  .52

 ى.334بغجاد سشة ، وتػفي في ى994ولج في شيخاز سشة 
 .32، ص2الرجوق، ي بغ عمي بغ الحديغ، عيػن أخبار الخضا: ج .59
، 2: ج؛ القسةي، عبةةاس، الكشةةى واأللقةةاب948، ص5ابةغ حجةةخ العدةةقبلني، أحسةةج بةغ عمةةي، لدةةان السيةةدان: ج .53

 .343ص
 353:4الخػاندارب، ي باقخ، روضات الجشات .55
 .933، ص32الحىبي، سيخ أعبلم الشببلء: ج .54
؛ القاضةي التدةتخب، نةػر هللا، مجةالذ السةؤمشيغ: 3033، الةخقع932احسج بغ عمةي، رجةال الشجاشةي: الشجاشي، .52

 .82؛ الرجوق ي بغ عمي بغ الحديغ، کتاب کسال الجيغ وتسام الشعسة:ص354، ص3ج
 .95الصػسي، ي بغ الحدغ، الخسائل العذخ: ص .58
 .293، ص9الخصيب البغجادب، تاريخ بغجاد: ج .53
 .33، ص3زيغ الجيغ ي بغ جسال الجيغ، الخوضة البيية: ج يشطخ: العاممي، .40
 .34و 25يشطخ: السرجر نفدو: ص .43
 .32يشطخ: السرجر نفدو: ص .42
 .3، ص3يشطخ: الرجوق، أبػ جعفخ ي بغ عمي بغ بابػيو القسي، كتاب مغ ال يحزخه الفقيو: ج .49
 .32، ص3يشطخ: الصباشبائي، عمي، رياض السدائل: ج .43
 .252 – 253، ص20ا بدرك، الحريعة إلى ترانيف الذيعة: جالصيخاني، آقيشطخ:  .45
 .  938يشطخ: الجعفخب، عبج الدبلم كاضع، ىجاية الصالب الى مرادر كتاب السكاسب: ص .44
 )مقجمة لجشة التحقيق . 204يشطخ: الرجوق، اليجاية في األصػل والفخوع: ص .42
 .30يشطخ: الرجوق، األمالي: ص .48
 .33 بغ ي بغ الشعسان، األمالي: صيشطخ: السفيج، أبػ عبج هللا، ي .43
  .23يشطخ: الصػسي، ي بغ الحدغ، األمالي: ص .20
 . 342ة  343، ص3يشطخ: حاجي خميفة، كذف الطشػن عغ أسامي الكتب والفشػن: ج .23
 مدانج جسع مدشج فجسعو بأسانيج خصأ شائع.  .22
 .33 – 3يشطخ: الغازب، داود بغ سميسان، مدشج الخضا )عميو الدبلم : ص .29
كتابةةةة »؛ مختةةةارب، عمةةةي، مقةةةال بعشةةةػان58يشطةةةخ: شباشبةةةائي، ي كةةةاضع، کتةةةاب تةةةاريخ حةةةجيث الذةةةيعة: ص .23
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 .33، ص3، مجمة عمػم الحجيث الخقع«السدانج
 .9، ص3يشطخ: البخقي، أحسج بغ ي بغ خالج، السحاسغ: ج .25
 .3يشطخ: الرجوق، الخرال: ص .24
 )مقجمة السؤلف .  33يشطخ: الكخاجكي، أبػ الفت  ي بغ عمي، معجن الجػاىخ ورياضة الخػاشخ: ص .22
 )مقجمة السحقق .  38يشطخ: الحسيخب القسي، عبج هللا بغ جعفخ، قخب اإلسشاد: ص .28
)مقجمةةة السحقةةق ؛ ويشطةةخ  29-22: صيشطةةخ: القسةةي، أبةةػ ي جعفةةخ بةةغ أحسةةج بةةغ عمةةي، جةةامع األحاديةةث .23

 )اليامر .   303، 53السجمدي، بحار األنػار: جأيزًا: 
؛ وأيزةًا: صةائب عبةج الحسيةج، 383، ص2يشطخ: القخشي، باقخ شخيف، حيةاة اإلمةام الخضةا)عميو الدةبلم : ج .80

 .24حػار في العسق مغ أجل التقخيب الحقيقي: ص
 .222يشطخ: الدبحاني، جعفخ، اإليسان والكفخ: ص .83
 .222يشطخ: السرجر نفدو: ص .82
 .24ئب عبج الحسيج، حػار في العسق مغ أجل التقخيب الحقيقي: صيشطخ: صا .89
 238، ص4يشطخ: مجمة فقو أىل البيت )عمييع الدبلم ، العجد/ .83
ان ي بةةغ جخيةةخ ابةةغ رسةةتع )مةةغ أعةةبلم القةةخنيغ الخابةةع والخةةامذ اليجةةخييغ ، ىةةػ غيةةخ ي بةةغ جخيةةخ مؤلةةف  .85

لصبةخب السؤلةف لكتةاب تةاريخ الصبةخب وتفدةيخ الصبةخب، السدتخشج في االمامة، وىسا أيزا غيةخ ي بةغ جخيةخ ا
وغيخىةةا، فةةان ذلةةظ مةةغ أىةةل الدةةشة، واآلخةةخان مةةغ الذةةيعة، وقةةج اشةةتخكػا جسيعةةًا فةةي االسةةع والعرةةخ. يشطةةخ: 

 .90 – 23الصبخب، أبػ جعفخ ي بغ جخيخ بغ رستع، دالئل االمامة: ص
 .983يشطخ: رجال الشجاشي: ص .84
 .983نفدو: ص .82
 .983نفدو: ص .88
 .932و: صنفد .83
وقةال ان مؤلفةو ىةػ ابةػ العبةاس « جدٌء في فزائل عمي عميةو الدةبلم»ذکخ الذيخ الصيخاني ىحا الکتاب بعشػان .30

 .302، ص5، يشطخ: الصيخاني، آقا بدرك، الحريعة: ج ى999عيج بغ عقجة الکػفي )تاحسج بغ ي بغ س
 .32و الدبلم : صيشطخ: الكػفي، ي بغ سميسان، مشاقب اإلمام أميخ السؤمشيغ )عمي .33
 قامت بصباعتو مكتبة االعترام.ى 3325شبع ىحا الكتاب بتحقيق الديج محّسج جػاد الجبللي في قع سشة  .32
شبع ىحا الكتاب بتحقيق الديج ي الجبللي فةي قةع وقامةت بصباعتةو مؤسدةو الشذةخ االسةبلمي التابعةة لجساعةو  .39

 السجرسيغ.
ة باىتسةةام ميةةجب  294ة  305حةةجيث الذةةيعة  مةغ ص شبةع ىةةحا الكتةةاب ضةسغ الجةةدء الدةةادس مةةغ )ميةخاث .33

 ى. 3322السيخيدب وعمي صجرايي خػئي سشة 
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 .930- 983يشطخ: رجال الشجاشي: ص .35
كان في نية السؤلف ان يكةػن ىةحا الكتةاب جةدءًا مةغ مػسةػعة كاممةة فةي أىةل البيةت)عمييع الدةبلم  بعشةػان: )  .34

إتسام مخاده، ولعمو انذغل في تأليف نيةج الببلغةة.  خرائز أىل البيت عمييع الدبلم ، ولكغ عاقو عائق عغ
)مقجمةةة السؤلةةف ؛  92 – 94يشطةةخ: الذةةخيف الخضةةي، ي بةةغ الحدةةيغ بةةغ مػسةةى، خرةةائز األئسةةة،: ص

 .   33، ص3السعتدلي، عبج الحسيج بغ أبي الحجيج، شخح نيج الببلغة: ج
 . 355، ص3يشطخ: القسي، الكشى واأللقاب: ج .32
 .339الذيعة في السيدان: صيشطخ : مغشية،  .38
ذكةةةخ الذةةةيخ الصػسةةةي ىةةةحا الكتةةةاب بعشةةةػان )جةةةامع الديةةةارات  يشطةةةخ: الصػسةةةي، ي بةةةغ الحدةةةغ: الفيخسةةةت:  .33

، والسةةخاد )كامةةل الديةةارات  94؛ وذكةةخه الشجاشةةي بعشةةػان )كتةةاب الديةةارات  يشطةةخ: رجةةال الشجاشةةي: ص32ص
 الحب سساه مؤلفو بيحا االسع.    

تابو ىحا أسساه: )السرباح الرغيخ ، كسةا قةام الدةيج بيةاء الةجيغ السختزةى أبةي الحدةغ قام السؤلف بتمخيز ك .300
 عمي بغ عبج الكخيع بغ عبج الحسيج الشجفي بذخح ىحا الكتاب أسساه: )إيزاح السرباح ألىل الربلح .

ج هللا عبةةارة عةةغ رسةةالة تحتةةػب عمةةى مجسػعةةة مةةغ األحاديةةث والخوايةةات الةةػاردة فةةي فزةةل زيةةارة اإلمةةام أبةةي عبةة .303
الحدةةيغ )عميةةو الدةةبلم  وفزةةل إقامةةة العةةداء والبكةةاء عميةةو، تكفةةل بصبعيةةا ونذةةخىا: مكتبةةة آيةةة هللا السخعذةةي 

 الشجفي)رحسو هللا  في قع السقجسة.
؛ 90، ص3؛ األمةيغ، أعيةان الذةيعة: ج22يشطخ: الحمي، الحدغ بغ يػسف، خبلصة األقػال في معخفة: ص .302

 .285اإلمامية: ص الدبحاني، أضػاء عمى عقائج الذيعة
 .44يشطخ: الدبحاني، دور الذيعة في بشاء الحزارة اإلسبلمية: ص .309
 .922يشطخ: رجال الشجاشي: ص .303
 .922يشطخ: السرجر الدابق: ص .305
 .930يشطخ: السرجر الدابق: ص .304
 .84يشطخ: السرجر الدابق: ص .302

 
 والسراجع السرادر

فةةي التةاريخ، شباعةةة ونذةةخ: دار ابةغ االثيةةخ، عمةي بةةغ أبةي الكةةخم ي بةةغ عبةج الكةةخيع، الكامةل  .3
 م.3344ة ى 3984صادر ة بيخوت ة لبشان، 
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ابةغ الجةةػزب، عبةةج الحسةةغ بةغ عمةةي، السشةةتطع فةةي تةاريخ األمةةع والسمةةػك: دراسةةة وتحقيةةق: )ي  .2
ةةة 3عبةةج القةةادر عصةةا ومرةةصفى عبةةج القةةادر عصةةا ، دار الكتةةب العمسيةةة، بيةةخوت ة لبشةةان، ط/

 م.3332ة ى  3332
الةةةجيغ أحسةةةج الحدةةةيشي، عسةةةجة الصالةةةب، تحقيةةةق: ي حدةةةغ آل الصالقةةةاني، ابةةةغ عشبةةةة، جسةةةال  .9

 .ى3980، 2ط/ –الشجف األشخف  –نذخ: السصبعة الحيجرية 
شةةةةيخب، دار إحيةةةةاء التةةةةخاث  يابةةةةغ كثيةةةةخ الجمذةةةةقي، إسةةةةساعيل، البجايةةةةة والشيايةةةةة، تحقيةةةةق عمةةةة .3

 م.3388ة ى 3308 3العخبي، بيخوت، ط/
 .                                  اإلسبلمية، دار الفكخ العخبي، القاىخة                           أبػ زىخة، ي، تاريخ السحاىب  .5
                         ، النجرو  الااهريف  ري ك رو    ه(     874  ـ      813 )                                      األتابكي، جمال الدين يوسف بن تغري  بري     . 4

  .      1963-  ه     1383     كصي،   –        القاهيف   –                : وزارف الثقا ة    نذخ              كصي والقاهيف، 
االفشةةةةةجب، عبةةةةةج هللا، ريةةةةةاض العمسةةةةةاء وحيةةةةةاض الفزةةةةةبلء، تحقيةةةةةق: الدةةةةةيج أحسةةةةةج الحدةةةةةيشي،  .2

 ى.3309مشذػرات مكتبة السخعذي الشجفي، قع، إيخان، 
مخكةد الغةجيخ لمجراسةات ، نذةخ: اإلسساعيميػن والسغػل ونريخ الجيغ الصػسياألميغ، حدغ،  .8

 ى.3332، 2، ط/اإلسبلمية
األمةةيغ، محدةةةغ، أعيةةان الذةةةيعة، تحقيةةةق حدةةغ األمةةةيغ، دار التعةةارف لمسصبػعةةةات، بيةةةخوت،  .3

 م.3389، ى 3309
بةةغ ي بةغ خالةةج، السحاسةغ، تحقيةق: جةةبلل الةجيغ الحدةةيشي، نذةخ: دار الكتةةب البخقةي، أحسةج  .30

 ى. 3920اإلسبلمية ة شيخان، 
البغجادب، اسساعيل بغ باشا، ىجية العارفيغ، نذةخ دار احيةاء التةخاث العخبةي، لبشةان ة بيةخوت،  .33

 )ب. ت .
ر بيةةةخوت التشةةةػخي، السحدةةةغ بةةةغ عمةةةي نذةةةػار السحاضةةةخة وأخبةةةار السةةةحاكخة، نذةةةخ: دار صةةةاد .32

 ى3933
الجعفةةخب، عبةةج الدةةبلم كةةةاضع، ىجايةةة الصالةةب الةةى مرةةةادر كتةةاب السكاسةةب، تحقيةةق ونذةةةخ:  .39

 ى.3328، 3مخكد األئسة األشيار، قع ة ايخان ة ط/
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جعفخيةةةان، رسةةةػل، الذةةةيعة فةةةي إيةةةخان دراسةةةة تاريخيةةةة مةةةغ البجايةةةة حتةةةى القةةةخن التاسةةةع عذةةةخ  .33
 ى 3390، 2تانة الخضػية السقجسة، ط/اليجخب، نذخ: مؤسدة الصبع والشذخ التابعة لؤلس

حاجي خميفة، كذف الطشػن عغ أسامي الكتب والفشةػن، نذةخ: دار الكتةاب العخبةي ة بيةخوت ة  .35
 لبشان.

 شةةةةبيب آل تحدةةةيغ الدةةةيج: الغةةةخب، تحقيةةةق الحدةةةشي، سةةةيج عبةةةج الكةةةخيع ابةةةغ شةةةةاووس، فخحةةةة .34
 . 1998- ه1419، 1اإلسالكية، ط/ ل دراسات الغديي مخكد: السػسػب، نذخ

تحقيةق: إبةخاهيع البيةادرب، نذةخ: مؤسدةة  ،الحمبي، حسدة بةغ عمةي بةغ ابةغ زىةخة، غشيةة الشةدوع .32
 ى.3332: 3ط/، )عميو الدبلم  اإلمام الرادق

الحمي، الحدغ بغ يػسف، خبلصة األقػال في معخفة الخجال، تحقيق: الذةيخ جةػاد القيةػمي،  .38
 ى.3332، 3نذخ مؤسدة الفقاىة، ط/

عبج هللا بغ جعفخ، قخب اإلسشاد،  تحقيق ونذةخ: مؤسدةة آل البيةتح إلحيةاء  الحسيخب القسي، .33
 ى.3339، 3التخاث، إيخان ة قع، ط/

الخصيب البغجادب، أحسج بغ عمي، تاريخ بغجاد، تحقيق مرصفى عبج القادر عصةا، نذةخ دار  .20
 م.3332ة ى 3332 3الكتب العمسية، بيخوت، ط/

فةةةةي أحةةةةػال العمسةةةةاء والدةةةةادات، تحقيةةةةق: أسةةةةج هللا الخػاندةةةةارب، ي بةةةةاقخ، روضةةةةات الجشةةةةات  .23
 ق.ى 3932اسساعيميان، شيخان ة ناصخ خدخو، 

الديلمي، الحسن بن ابي الحسن دمحم، ارشاد القلوب، تحقيق: السيد هاشم الميالنيي، نشير: دار  .22

 .ه1111، 1إيران، ط/ –طهران  –األسوة للطباعة والنشر 
، نذةخ مؤسدةة طإشةخاف وتخةخيج: شةعيب األرنةاؤو  الحىبي، شسذ الةجيغ، سةيخ أعةبلم الشةببلء، .29

 م.3339ة ى 3339 3الخسالة، بيخوت ة لبشان، ط/
الخاونةةجب، فزةةل هللا بةةغ عمةةي الحدةةشي، الشةةػادر، تحقيةةق: سةةعيج رضةةا عمةةي عدةةكخب، نذةةخ:  .23

 ش.ى 3922، 3، ط/إيخان –قع  –مؤسدة دار الحجيث الثقافية 

ةةة ى 3948ة  القةةاىخةةةة  نذةةخ مصبعةةة األمانةةة، األدب فةةي ضةةل بشةةي بػيةةوزىيةةخب، ي غشةةاوب،  .25
 م.3333

 الدبحاني، جعفخ: .24



 الهشاط احلديثي لدى علماء اإلمامية يف القرنني الرابع واخلامس اهلجرياملؤدبون 

 م. عباس جاسم ناصر                                                                                                        

 

   م(3233حزيران  – 23العدد )ملحق  لة دااسا  ااايخيةدل 
413 

 

413 

أ  أضػاء عمى عقائج الذيعة اإلمامية، نذخ: مؤسدة اإلمةام الرةادق )عميةو الدةبلم ، قةع ة ايةخان، 
 ى.3323، 3ط/

–دور الذةةيعة فةةي بشةةاء الحزةةارة اإلسةةبلمية، نذةةخ: دار األضةةػاء لمصباعةةة والشذةةخ والتػزيةةع ب  
 م.3339 -ى 3333، 3لبشان، ط/ -بيخوت 

مكتةب آيةة هللا العطسةى الدةيج الديدةتاني  ، نذةخ:قاعجة ال ضةخر وال ضةخارالديدتاني، عمي،  .22
 ى.3333، 3، ط/قع –

 الذاكخب، حديغ: .28
 ى3332، 3إيخان، ط/ –قع  –أ  مػسػعة السرصفى والعتخة، نذخ: اليادب 

 ى.3338، 3نذػء السحاىب والفخق اإلسبلمية، ط/ب  
الذخيف الخضي، ي بغ الحديغ بغ مػسةى، خرةائز األئسةة، تحقيةق: ي ىةادب األميشةي،  .23

 ى.3304نذخ: مجسع البحػث اإلسبلمية، مذيج ة ايخان، 
الذةخيف، احسةج إبةخاهيع و حدةغ أحسةج محسةػد، العةالع اإلسةبلمي فةي العرةخ العباسةي، نذةخ:  .90

 .5دار الفكخ العخبي، ط/
، جسةةةةادا 92، الجولةةةةة البػيييةةةةة، مجمةةةةة الشبةةةةأ، العةةةةجد/2ةالذةةةةسخب، عمةةةةي، سمدةةةةمة دول الذةةةةيع .93

 ى.3320الثانية/ 
الذيخسةةةتاني، الدةةةّيج صةةةال ، تةةةاريخ الشياحةةةة عمةةةى اإلمةةةام الذةةةييج الحدةةةيغ بةةةغ عمةةةي عمييسةةةا  .92

 2003، 2، نذخ: مؤسدة انراريان لمصباعة والشذخ، ط/الدبلم
الغةةةجيخ لمجراسةةةات صةةةائب عبةةةج الحسيةةةج، حةةةػار فةةةي العسةةةق مةةةغ أجةةةل التقخيةةةب الحقيقةةةي، نذةةةخ  .99

 .2والشذخ والتػزيع ة بيخوت ة لبشان، ط/
 :الرجوق، ي بغ عمي بغ الحديغ .93

األمالي، تحقيةق: قدةع الجراسةات اإلسةبلمية ة مؤسدةة البعثةة ة قةع، نذةخ: مخكةد الصباعةة والشذةخ أ  
 ى.3332، 3في مؤسدة البعثة، ط/

، 3اليةةادب )عميةةو الدةةبلم ، ط/ اليجايةةة فةةي األصةةػل والفةةخوع، تحقيةةق ونذةةخ: مؤسدةةة اإلمةةامب  
 ى.3338
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الخرةةةال، تحقيةةةق: عمةةةي أكبةةةخ الغفةةةارب، نذةةةخ جساعةةةة السجرسةةةيغ فةةةي الحةةةػزة العمسيةةةة ة قةةةع ج  
 ش.ى  3942ق ة ى 3309السقجسة، ط: 

 م.3383ة  ھ3303عيػن أخبار الخضا، مؤسدة األعمسي، بيخوت، د  
التابعةةة لجساعةةة السجرسةةيغ بقةةع السقجسةةة، كسةةال الةةجيغ وتسةةام الشعسةةة، مؤسدةةة الشذةةخ االسةةبلمي ى  

 ى.3305
الصباشبائي، عمي، رياض السدائل، مؤسدة الشذخ اإلسبلمي التابعةة لجساعةة السجرسةيغ، قةع،  .95

 ى.3332، 3ط/
 الصباشبائي، ي حديغ، الذيعة في اإلسبلم، تخجسة: جعفخ بياء الجيغ. .94
 -قةةةع  – ؤسدةةةة دار الحةةةجيثباشبةةائي، ي كةةةاضع، تةةةاريخ حةةةجيث الذةةةيعة )فارسةةةي ، نذةةةخ مش .92

 ش.ى 3930، 3، ط/إيخان
الصبخب، أبػ جعفخ ي بغ جخيخ بغ رستع، دالئل االمامةة، تحقيةق: قدةع الجراسةات اإلسةبلمية  .98

، 3ايةةةخان، ط/ –قةةع  -نذةةخ: مخكةةةد الصباعةةة والشذةةخ فةةي مؤسدةةةة البعثةةة  –مؤسدةةة البعثةةة -
 ى.3339

الذةةيعة، نذةةخ: دار األضةةػاء لبشةةان ة بيةةخوت ة ، الحريعةةة إلةةى ترةةانيف كالصيخانةةي، آقةةا بةةدر  .93
 م.3389ة   ه3309، 9ط/

الصػسةةةي، أبةةةةػ جعفةةةةخ ي بةةةةغ الحدةةةةغ، الخسةةةائل العذةةةةخ، مؤسدةةةةة الشذةةةةخ اإلسةةةةبلمي التابعةةةةة  .30
 لجساعة السجرسيغ ة قع السذخفة. 

 الصػسي، ي بغ الحدغ: .33
التابعةةةة لجساعةةةة  مؤسدةةةة الشذةةةخ االسةةةبلمي :نذةةةخ ،الفيخسةةةت، تحقيةةةق: الذةةةيخ جةةةػاد القيةةةػميأ  

 ى.3332، 3إيخان، ط/ –قع  -السجرسيغ 
األمةةالي، تحقيةةق : قدةةع الجراسةةات اإلسةةبلمية ة مؤسدةةة البعثةةة، نذةةخ: دار الثقافةةة لمصباعةةة ب  

 ى.3333ة  3والشذخ والتػزيع ة قع، ط/
العاممي، زيغ الجيغ ي بغ جسةال الةجيغ، الخوضةة البييةة فةي شةخح المسعةة الجمذةقية، تحقيةق:  .32

 )ندخة أفدت . 3330، 3ي كبلنتخ، الشاشخ: مكتبة الجاورب ة قع، ط/
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 ى.3334، 3السجرسيغ بقع السذخفة، ط/

 .القاضي التدتخب، مجالذ السؤمشيغ، نذخ دار ىذام .34
 بغ ي:الشعسان  السغخبي،القاضي  .32
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 ى.3933، 2الحديشي، ط/
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 الهشاط احلديثي لدى علماء اإلمامية يف القرنني الرابع واخلامس اهلجرياملؤدبون 

 م. عباس جاسم ناصر                                                                                                        

 

   م(3233حزيران  – 23العدد )ملحق  لة دااسا  ااايخيةدل 
416 

 

416 

ابةةػ الفزةةل ابةةخاهيع، السعتدلةي، عبةةج الحسيةةج بةةغ أبةي الحجيةةج، شةةخح نيةةج الببلغةة، تحقيةةق: ي  .55
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نذةةةةخ: دار السفيةةةةج لمصباعةةةةة ، تحقيةةةةق: الذةةةةيخ ي كةةةةاضع مةةةةجيخ شةةةةانجي، السدةةةةائل الجاروديةةةةةب  

 م.3339-ى 3333، 2، ط/لبشان –بيخوت  -والشذخ والتػزيع 
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