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رضوان هللا عليه ترجُع عالقتي بالشيخ الكراجكي 

بدايـِة غرامي و ،أّيام الشـباب األُولىإلى 

يوَم وقعُت في  ،كنُت في حوالى العاشـرة .بالقراءة

 ،مكتبة جـّدي الشيخ حبيب رضواُن هللا تعالى عليه

على كتاٍب مطبوٍع طباعًة عرفُت فيما بعـُد أنها 

 .ُز الفوائد(ـجّذابًا هو )كن يحمُل اسـماً  ،حجرّية

كْت خيال وحرّ  ،ّل كلمة "كنز" هي التي جذبتنيولع

تمع في السهرات الذي كثيرًا ما اس ،الفتى

إلى حكاياٍت غرائبّية  العائلّية الحميمة

وما  ال تخلو غالبًا من ذكر الكنوز ،ومغامرات

على الرُّغم  ،مضيُت في قراءتهالُمهّم أنني  .إليها

لتأكيد لم أُكن أفهُم الكثيَر مّما من أنني با

أقرؤه. لكّن عقَل الفتى الذي ُكنتُه يومذاك تعّلَق 

وكان يجـُِد ُمتعًة غامضًة في ُمتابعِة  .بالكتاب

ويوَم اتخـذْت  .القراءة فيه بدأٍب يومًا بعـَد يوم

نة األُسـرُة قراَر ترحيلي إلى "النجف األشرف" سـ

نُت الَجـدَّ بحمِل تأذاس ،م ألطلَب العلم فيها7402

ثم  .ورافقني طواَل سـنواِت إقامتي فيها .الكتاب

 .م7432رافقني أيضًا في رحلة العودِة منها سـنة 

لسـُت أدري كم  .وما يزاُل في مكتبتي حتى اليوم

ولكنني أكاُد أحفُظ ما فيه عن ظهرِ  .مـرًة قرأتـُه

وهي نفسُـها النسـخُة التي اتخذتها مصـدرًا  .قلب

وأنا ُأحـبُّ أن أعتقد أّن  .ّيًا لهـذا الكتابساسأ

ر بالكتاب كان بمثابِة تعّلقي ذلك التعّلق الُمبكّ 

إلى  ،دورـدر المقـما ُيشبه القيُر إلى إصبٍع ُيش

أي اليوم الذي سـأكتُب فيه  .ُمسـتقبل األّيام اآلتي

متخذًا من  .رضوان هللا عليههـذا الكتاب على مؤلفه 

  .ساسّيًا لعمليأمصدرًا  ه النسخة بالذاتهذ

حثو عاَلَم الب لُت  نـدما دخ ـدرَة  ،ع حُظ ُن بدأُت ُأال

ومن ذلك أننا ال  .الشيخ الكراجكيالمعلوماتِ عن 

باستثناء بعض ما  .نجـِد كتابًا خاصًّا على سـيرته

صّنفاته من ُم تاب أو ذاك  هذا الك شرو  به نا   .قّدم 

 وهــي ال تزيــُد علــى أن تكــوًن نقــوالت تجــوُد مــن

جود جّردُ  ،المو قوالٍ  ُم عاَدة أ كرورة ُم ضيُف  ،م ال ُت

جديدًا وال ُتعالُج إشكالّية من اإلشكالّيات الكثيرة 
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فطفقُت ال  .ُمعالجًة جاّدةً التي تطرحها سـيرة الرجل 

ف نهـُأ حَت يـديّ ع قُع ت صًة لتسـجيِل ما ي أو  ،ّوُت ُفر

 مـــــا يِعــــــنُّ لـــــي مـــــن ُمالحظـــــاتٍ 

هـذا أو ذاك قٍة ب شـؤونه ذات عال في  .من  ضُعها  أ

خاص ـفٍ  سـتمرار ،ُمغّل مو با ضطرُّ  ،ظّل ين يُث أ بح

وهو من  .دائمًا إلى اسـتبداله بآخـَر أكبَر حجماً 

بــًا فــي أوائــل الملّفــات التــي تحتــلُّ مكانــًا رحْ 

عندما عقدُت العزَم على و .الخزانِة الُمخّصصة لمثله

هذا في  ّـروع  تاب الش غـدا  ،الك قد  ف  كان الُمغّل

حافالً بمختلف القصاصات واالقتباسات  ،ضخمًا سميناً 

سوخة صّورًة أو من مام  .ُم لى االهت ضافة إ هـذا باإل

البالغ الذي أواله األخ العزيز الشيخ رضا ُمختاري 

والحقيقة أن ذلك  .لجمع المعلومات وتصوير األصول

ه يرًا في تصنيف هـذا الكتاب كّل  .قـد أعانني كث

جِة  لى در ساءلإ ني أت لوال :اآلن أن نُت  هذا  هل ك

سـأصبُر نفسـي على تقميـش مثِل الماّدِة التي  وذاك

 وجدُتها جاهزًة عند الشّروع ؟ 

(9 ) 

ُبغيتي فيما أنا ُمقبٌل عليه من صفحاِت هـذا 

أو هو أقرب ما  ،أن أضَع تعريفًا شـامالً  ،الكتاب

يتناوُل جوانَب  .بالكراجكي ،يكون إلى الشمول

يحدوني إلى ذلك شـعوٌر  .أعماَله سـيرَتُه وضروبَ 

نحن  .َمنكوُر الفضل ،حادٌّ بأنه مهضوُم الحقّ 

الشـيعُة معروفون بإجاللنا الكبيرلذوي األثـَر من 

ونتداوُل  ،نذكُر فضلهم ،علمائنا الماضين

لكّن  .الرضوان ونذكرهم بالرحمة وطلبِ  ،أعمالهم

مع االعتراف بفضله ومكانته عند  ،الكراجكي

عند َمن ينبغي أن يكونوا عملّيًا منكوٌر  ،الخواص

حتى  .أولى الناس بمعرفته والتعريف به وبأعماله

فإذا  .لقبه "الكراجكي" غيُر مألوٍف عنَد أكثرنا

َمن  :فإّن الّرْجـَع الذي سيأتيكَ غالباً  ،أنت أطلقته

 هو هـذا ؟ 

 ،سـُأدلي به اآلن ،هناك سـبٌب آَخر ذو ملمٍح شخصيّ 

نطوي على ُمصادرٍة على البحث يمع علمي بأنه 

وذلك أمٌر يتجّنب الباحُث  .لنتائجه واسـتباٍقٍٍ 

ومع ذلك  .اإلدالَء به في ُمقّدمة بحثهبحّق المنهجيُّ 
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دون أن أفرضه  ،ني سأقوله بوصفه حافزًا شخصّياً فإنّ 

أنا ابُن المنطقة  ،ذلك أنني .فرضًا على القارئ

َدينًا أراني أحمُل  ،التي عمَل فيها الكراجكي

 لسُت أجـُِد سـبيالً لوفاء بعضه .قيكبيرًا له في ُعنُ 

وأعمَل كّل ما في  ،إال بأن ُأنّوَه بصاحبه وبأعماله

وسـعي ليأخَذ حّقه من الذكر الحميد بين َمن أن 

 .أضعُف اإليمان هـذاو .ينبغي أن يعرفوه ويذكروه

إذ  ،الفيـنـّه هو الذي كان الّرائَد األّوَل ألسذلك أ

إليهم ما سـما بثقافتهم الخاّصة إلى  حملَ 

ما  .َر نهضةأثمرْت نهضًة إثف ،العالية معارجها

وهـذه  .لها الوارفة حتى اآلنّيـأ ظالفنزاُل نت

أرجو أن يودَعها  .ارٌة أعرُف جّيـدًا أنها غامضةإش

 ،وُنضيئهاعلى أن نوضحها  .هالقارُئ مؤّقتـًا ذهنَ 

  .ث اآلتيةفي مطاوي البح ،إن شـاء هللا تعالى

(3) 

 .سـنقسـُم ماّدَة الكتاب إلى أربعة فصوٍل أساسّية

أو  ،كّل فصٍل ُيعالُج إشـكالّيًة من إشـكالّيات البحث

ُيجيُب على تسـاؤٍل أو سـؤاٍل تطرحُه الماّدُة األّولّية 

  .التي بين يدينـا

ـ في الفصل األّول "عصُر الكراجكي" سـنتناول 

ذي عاش فيه ما نرى أنه واصفين من مالمِح العصر ال

ُيملي ذلك علينا  .وأعمالهوثيُق الّصلة بسيرته 

ضرورُة أنه ما من سبيٍل لفهِم وتقييم أعماِل 

  .البشـر إال بالنظر إلى ظرفها ومواصفاته

السّـيرة األّولّية" سـُنخّصصه ـ الفصل الثاني "

نعني بوصف "األّولّية"  .ّية للكراجكيـللسّيرة األساس

من ما هو ُمشَتَركٌ مع سـيرة أيّ إنسان  ّية"/ "األساس

  .مّما ُيعنى به كاتُب أيّ سـيرة .شـؤون حياته

ـ في الفصُل الثالث "عاَلمه الفكري وأعماله" 

اسـتثماَر ما وصلنا إليه من معلوماتٍ به سـنبدأ 

فُنجيُب على  .ونتائج في الفصلَين السـابقَين

الكراجكي ؟  ما هي خصوصّية :هما ،سؤالَين أساسيَين

 كيف تفاعَل مع مواصفات الواقع الذي اضطرب فيه ؟ 

حيث ـ في الفصُل الرابع واألخير "ُمصنفاته" 

سنحاوُل تقديم أوفى إحصاٍء ُتتيحُه لنا المصادُر 
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ومن  .التي بين ايدينا لُمصنفاته من ُكُتـبٍ ورسائل

في وجٍه من  ،الغنّي عن البيان أّن هذا الفصل هو

  .ٌة ِلما بدأنا به في الفصل السابقُمتابع ،وجوهه

باستعراِض  في الـ "ختام" سـُنتّوُج البحثَ 

مع عنايٍة خاّصٍة  .النتائج التي وصَل إليها

إضافًة  البحثُ بالتنويه بالمواطن التي أضاف فيها 

إلى ما هو معروٌف وُمتداَول من  ،تسـتحقُّ الذكر

 ،ابتغاَء ُمسـاعدة القارئ .سيرة وأعمال الكراجكي

الذي ال اّطالع له على ُمسـتوى األبحاث واألعمال في 

 على اإلضافة أو اإلضافات التي نجحَ  ،نطاق الكتاب

سـواٌء على ُمسـتوى تصحيِح ما  .كتاُبنا في تحقيقها

أم على ُمسـتوى الّتحـّرر من بعض  ،هنالك من أخطاء

أم على ُمسـتوى اكتشاف مواطن األصالة في  ،األوهام

  .لسّـيرة والتنويه بهاأعمال صاحب ا

(4 ) 

بالنسـبة للمصادر األساسّية التي اعتمدناها في 

  :البحث نقول

 .إّن أكثرها أهمّيًة هي ُمصنفاُت الكراجكي نفسه

 ،حقًا أن الرجل لم يعَمـْد إلى تظهير صورته فيها

ولكنه  .ولم يتحـّدْث عن نفسـه في قليٍل وال كثير

وهو يتجَول  ،حديثفي نطاقٍِِ تسجيل ما سـمعه من ال

كما  .السّـماعمكان ر ـكثيرًا ما ذك ،في األقطار

الذي كتَب  التاريخأنه كثيرًا ما أتى على ذكر 

أو لَمن كتبها أو وّجهها أو  ،فيه بعَض ُمصنفاته

وبذلك كّله قّدَم لنا منبعًا غنّيًا  .توّجـَه بها

وأعاننا على ِعمارة سـيرٍة مبسوطٍة  .بالمعلومات

ن غير الُممكن عمارتها بذلك الَبسْـط من كان م .له

بالنظِر إلى بؤس المصادر في منحنا صورًة  .دونها

  .وافيًة عنه وعن سيرته وأعماله

ن ُمصنفاته هي مصُدرنا األساسي جـّدًا لمعرفة إثم 

 ،شـأن َ عاّمـِة أهـل القلم ،ذلك أنه .أفكاره

أودَع فيها ُجملَة أفكاره وحوافزه الفكرّية 

  .وهـذا واضح .وآرائه

في الدرجة الثانية من حيث األهمّية تأتي 

في مقّدمتها )معالم  .مجموعٌة من المصادر األّمهات

وهو مؤلٌف  .العلماء( البن شـهرآشوب المازندراني
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ولكنه عاش وكتَب في "حلب" بعد  ،إيراني األصل

فيما  ،وبذلك ُأتيَح له أن ُيسـّجل .الكراجكي بُمـّدة

بعَض معالم صورة  ،ة الكراجكيعّلقه على سـير

كما كانت ما تزال حّيـًة في أوساط  ،صاحبنا

وأيضًا )لسان الميزان( البن  .الشيعة في المنطقة

ولكن ألنه  .ليس ألصالته بنفسه ،حجر العسقالني

عن كتاب ابن  ،فيما ترجم به للكراجكي ،اقتبـس

يعة ـأبي طّي الحلبي المفقود )رجال / تاريخ الش

عاش في  ،وهـذا كاتٌب حلبٌي ثانٍ  .ة(/اإلماميّ 

وثّنى على عمل سابقه  .المدينة نفسها

وإن بنحٍو أوسـع  ،المازندراني في هذا النطاق

ولم  .بكثير، ولكّن كتابه مفقوٌد حتى اآلن من أسـف

وفي  ،يبَق منه إال ما اقتبسه عنه الُمصنفون

  .العسقالنيرأسـهم ابن حجر

ادراألقّل أهمّيًة هناك مجموعٌة من المص ،طبعاً 

نذكر  .فائدتها فيما خصّ سيرة الكراجكيبالنسبة ل

و)أمل  ،منها )الفهرست( لُمنتَجب الدين الرازي

وما ترجم  ،محمد بن الحسن الحّر العاملياآلمل( ل

)ُمستدَرك وسائل الشيعة( للُمحّدث في به له 

و  ،و )رياض العلماء( لعبد هللا أفندي .النوري

 ،ساريمحمد باقر الخوان)روضات الجنات( ل

مع  .ا ُبُزرك الطهرانيو)طبقات أعالم الشيعة( آلغ

يخنا الطهراني )الذريعة إلى ـتنويٍه خاٍص بكتاب ش

حيث عرضَ  ،ذلك أنه سـّجل .تصانيف الشيعة(

ُمالحظاٍت ثمينة كان  ،لمصنفات الكراجكي في كتابه

قد وقع عليها أثناء تنقيبه الصبور في المكتبات 

  .والعاّمةالخاّصة 

 ،فضاًل عن عـدٍد من المصادر غير الشيعّية ،هـذا

في الغاية من حيث التي زّودتنا بصورٍة للكراجكي 

. تماماً من منظوٍر ُمختلف ذلك ألنها أتْت  .األهمّية

 .رى تظهيُرها في األوساط غير الشيعّيةـأعنى كما ج

وإن تُكن في الوقت نفسـه قد عكسـْت موقعه العالي 

منها كتابا  خصُّ بالذكـرن .ـاط الشيعّيةفي األوس

الذهبي ) تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم( 

وكتاب الصفـدي  ،و )الِعَبـر في خبر َمن غَبـر(
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وهـذا من أكثر ُكّتاب  .)الوافي بالوفيات(

  .السّـيرة خبرًة بأعالم "الشـام" خصوصاً 

الكتاب فيما خّص ُمصنفات بالنسبة لمصادر

به ـفإّن مصدرنا األساسي هو الفهرست ش .جكيالكرا

 ،ُنعّرُف بهـوس .تهالذي ُكتب في حيا ،الشّامل لها

هذا  تتناوُل بحثًا على كاتبِ  ،نقدّيةمع دراسٍة 

وذلك  .هوعلى متنه كما وصلنا بصورتيَ  ،الفهرست

من به للفصل األخير  سـُنهيّء في المدخل الذي

  .الكتاب
 

 نوالحمــد هلل رب العالميـ

/ ربيع اآلخر  72بعلبـك في 

 هـ7437

 م 9272نيسان / إبریل  4

 

 ـــــــــــــ
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(7) 

عن   تب  صرحين نك سانٍ  ،الع لى إن ضافًا إ ُم

فإن مانكتبه يمكن أن يقع تحت غير  ،بعينه

نوان تب .ع ظور الكا عًا لمن يراه  ،تب ما  ول

حرى  ذكَ أ صر. بأن ُي عالم الع مح وم من مال ر 

تب لى الكا عًا ع خ ،وطب هو ينت سب ب و ما ُينا

له  عالمعم مح والم لك المال خذ  ،من ت أن يأ

ــبان  ــّيةَ بالُحس ــوع شخص ـــ الموض ــان ـ  االنس

له  يادين عم كريوم طه الف تأتي  .ونم ما  كي

العالقة بين العصر واإلنسان في الكتابة على 

  .في واقع الحالعليه نحو ما كانت 

كان ع  كي  ما أن الكراج شيعّيًا وب مًا  ال

ًا  يراً إمامّي ته ،كب ضى حيا عرف  ،ق لم ت تي  ال

ستقرار ماً  اال هو  ،يو بّيُن و ُم وُي صّنُف ُيعّل وُي

بكّل ما  ُمنافحًا عن إيمانه ،وُيسـاجلوُيحاوُر 

لك له ،م بّين  غي أن ُي ن ينب نًا لَم فإن  ،وُمبّي

نا  حريَّ ب يرة ال مح الكث من المال تار  أن نخ

  .لعصره ماله عالقة بُهوّيته ونهج حياته

به عشوائيّ ـمن هنا فقد اختْرُت على نحٍو ش 

صدرْت عن رجٍل ذي ثقافٍة جامعٍة  ،عبارًة جامعةً 

 144)  ين السّيوطي الشهيرهو جالل الد ،أيضاً 

" وفي  :قالحيث  ،م (7050ـ 7440هـ / 477ـ 

سنة ]  غال 414هـ /  134هذه ال عدها  م [ وب

 .والشام والمشرق والمغرببمصر  الرفض وفار

 



                                                    الفصل االول: عصر الكراجكی                                                                                                    

21 

 

ونودي بقطع صالة التراويح من جهة الُعبيدي 

"1.  

 ،كما يبدو للقارئ بأدنى تمُعن ،والعبارة

شديد بالبرم ال ضح  تدلّ  .تن ما  لى أن  ك ع

شاملةٍ  ظٍة  كوين مالح في ت جح  سيوطي وإن ن  ،ال

مدلولَ  درك  لم ُي نه  شامل  إال أ ته ال مالحظ

يق ماءه  .والعم قي ألن انت سلطوي  ــالطَب ال

ل  سان الُمتأّم لى االن غى ع حّد ط لى  ل إ الُمحّل

الوحيَد ؤاَل ـفلم يطرح الس .2اإللغاء الكامل

ضروري هو .ال لرفضُ : و غال ا ماذا " فـار "  ل و

قد نضجت  و لم تُكن مقتضيات ذلـك الغليانل

 في الِقدر االجتماعي ـ السياسي ـ الفكري ؟ 

ــذي  ــالم ال ـــياق الك ــن س ــدو م ــذي يب وال

سيوطي عن ال عاله  سناه أ حّرك  ،اقتب لذي  أن ا

لة  ،شجونه ضد الدو ستيالُء ع كن إال ا لم ي

ــداد ــى بغ ــويهي عل ــة  ،الب ــمة الخالف عاص

سـّية لدى إ ،العّبا لك  يه ذ ما يعن سانٍ و ن

حتى بعد  ،ارتبط ُوجدانه بهذه الدولة ،مثله

ها ضاء أجل نه  ،انق ها وكأ صّور بقاء يث  بح

ـــة ـــى  ،إرادٌة إلهّي ـــروعًا إل ـــبيل مش ال س

ضها غ إالّ  ،اعترا جًا با كون خار مع  ،ياً ـأن ي

دون  ،ما يترّتب على حامل الوصفَين من أحكام

ــا  ــام بأدائه ــى اهتم ــه أدن ــدو من أن يب

عن هذا الطريق  نجحتْ  وإلى أيّ حـد   ،السياسي

لة شرعّية العاد لة ال صفة الدو ساب    ،في اكت

 ،قد سقطْت بالفعلكانت كما أنه تجاهل أنها 

                                                 
ــر  1. ــاء، ط. مص ــاريخ الخلف ـــ / 7111ت م، 7404ه

 . 453حيي الدين عبد الحميد / بتحقيق محمد م
سه /  .2 به نف في كتا قول  نه ي لك أ هو 3من ذ ، و

حديث  فاطميين: " إن ال فة ال سـاد خال لى ف ستدّل ع ي
باس ال  ني الع لى ب صل إ مر إذا و هذا األ بأن  ورد 
مريم أو  بن  سـى  لى عي سلموه إ تى ُي عنهم ح خرج  ي
يامهم  مع ق فة  سّمى بالخال ن ت لم أن َم هدي. فُع الم

 باٍغ".خارجٌ 
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ومعها سقطْت ُحّجّية هذا الذي ُيسّميه "الحديث" 

ولكنه ما عّتم أن تجاوز أزمته . هعُ وبان وضْ 

، فصّرح عن إلى ما هو أوسع بكثير المكانّية

" غال  :ة الفاقعةبتلك العبار ،كامل مكنونه

ام والمشرق والمغرب ـالرفض وفار بمصر والش

 .مع مابين أرباب هاتيك الُدول من فروق ."

 ،مثــل ســّيافٍ أعمــى ،ولكــنهم جميعــًا عنــده

نوان  لك الع حت ذ سواء ت حد   لى  ضوون ع ين

  .الّرفض :الترذيليّ العريض

(9) 

ق مان  من الز بة  لك الحق قة أن ت د والحقي

ــهدتْ  ــامَ  ش ــدتَين ُدول ع قي ــر القاع ــى غي ل

ــولتَين ــدّيتَين المقب ــة  التقلي ــن الثقاف م

ــمّية ــلطٌة  :الرس ــالةُس ــدُ  ،باألص ــذه تعتم  وه

الذي يكون دائمًا  ،بالتفويضسُلطٌة و  .بسَ النّ 

 م هُ علن منحَ فتُ  .وبطشهمرضوخًا للعسكر ،شكلّياً 

 .ما هو في يدهم بالفعل

عراق"في  شام"و "ال مت  "ال صر قا في ع

كــّل  تقــخر ول مــن خــارجثــالث دُ الكراجكــي 

هي  ،دةـالسائالسياسّية راف والتقاليد ـاألع

ة في زْ الدولة المَ   "العراق"ط وجنوب ـوسيدّي

لة .م (7705ـ 7572هـ /  040ـ451)  والدو

ــط الحمْ  ــمال ووس ــي ش ــة ف ــام"دانّي )  "الش

ني  .م (7551ـ 424هـ /  144ـ171 لة ب ودو

غرب  في  شام"عمّار  هـ / 444ـ 405)  "ال

ها  ،م (7755ـ7501 ها أن جامع بين مر ال األ

ُّكانّيٍة  عدٍة س من قا ساسٍ  لى أ مت ع ها قا جميع

أو وهذه قادْت  ،أنجبت قيادًة سياسّية ،محّلّية

ًة باهرةً  ْت حالًة تنموّي ترافقت في أزمانٍ  ،َرَع

ــة ُمتقاربــةٍ  بحيــث دخلــت  ،مــع نهضــٍة فكرّي
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 "سـطرابل"و "حلب"و "الحّلة" عواصمها الثالث

بوصفها مراكز  ،وابـع األبـأوس من التاريخَ 

ن ـر تعــدادهم مـــأنجبــت َمــن يعُســ ،علمّيــة

ماء  باءالعل يث أنّ  ،واألد صم  وبح هذه العوا

ضيئة  نارات العلميّة الُم نت الم لثالث كا ا

الوقـت الذي كان فيه العالم في  ،الوحيدة

 ،ثقافًة لـم ولن ُتقّدم جديداً  اإلسـالمي يلوكُ 

صعيد لى  ظالع صعيد  ،ريـالفكر الن لى  وال ع

لي سـي العم ه ،األداء السـيا بر  كان أك ّم ـو

 ،في النطاق السـياسـي ،ُمثقفيها / فقهائها

خزانة التجارب التاريخّية ما أن يغرفوا من 

لطانهم الُمطلق على ـف سُ ويـالس ألرباب غُ و  ـُيس

 رعّية التــيّـ فيمنحــونهم صــفة الشــ ،النــاس

 .متسبوها بالفعل بالدم الُمراق ألسالفهاك

(3) 

ضْت  ة"نه ة  "الحّل ُّكانّية عربّي عدٍة س لى قا ع

ة سد .ُكردّي ني أ من ب لة  ،العربيّة  القبي

الكبيرة التي كانت تعُمُر منذ قرون المنطقة 

حتى منطقة  "الكوفة"الُممتّدة من  ،الفراتّية

 ،األهوار، الجبايش( ،تنقعات )البطائحـالمس

 ،اوليينوالُكردّية من األكراد الج .وما تزال

ضًا  ستنقعّية أي ضي الُم نزل األرا نت ت تي كا ال

يث ُمصّرْت  نة ح لى و ،"الحلّة"مدي عدٍة ع قا

ــة  ــي الفراتّي ــالح األراض ــي استص ــة ه تنموّي

  .وزراعتهاالخصبة الشاسعة 

ا  لب"أّم ني  "ح من ب ُّكانّية  عدٍة س من قا ف

مــن القبائــل تغلــب وبنــي كلــب وســواهما 

ة هذه  ،العربّي ها و لف جميع نزل مخت نت ت كا

ناطق  يرة"م سط  "الُفراتيّة الجز شمال وو و
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شام" عة  ،"ال هي زرا ة  عدة تنموّي من قا و

من محصوالت التي ما تزال حتى اليوم  ،القطن

  .المنطقة

فمن قاعدٍة سُّكانّية من بني  "طرابلس"وأّما 

مانيينهمْدان  كانوا ،الي لذين  لون ا  ينز

ـ التــي ُتعــرف اليــوم بــ ،"ل الظّنيــينجبــ"

ــنّية" ــرق ،"الّض ــة ش ــمال المدين ــع أن  ،ش م

نة  يرة المدي جاورةالكب  ،"طرابلس"أي  ،الُم

 ،كانت في حالٍة ممتازة من حيث صالحها للسّكن

كانوا القريبة ولكن الهمدانيين في الجبال 

ها نزول إلي بون ال ش ،يتجّن غزوات ـخ ية ال

ة  ة الرومّي ئة البحرّي هاالُمفاج ما  ،علي فل

حر نَ أمِ  عد أن  ،الب قوّ ب سلمون  ًة غدا الم

ة  عةً بحرّي ية ،راد نة الخال طوا المدي  ،هب

 ،فجأًة مدينًة ُمزدهرةً  "طرابلس"وهكذا برزْت 

الصناعي واستخدامه  ،بفضل زراعة قصب السُّكر

لورق ُّكر وا تاج الس ت ،في إن نذاك  اوكان آ

وأيضــًا بفضــل  ،مــاّدتَين ثمينتــَين نــادرتَين

بنــي عّمــار مــن أمرائهــا الُمســتنيرين 

  .الطائيين

(4) 

 و "حلــب"مــدينَتي قــد عــرف الكراجكــي ول

بل وُنرّجح أنه ُولـد  ،معرفًة جّيدة "طرابلس"

ه عاش فيها ومن المؤّكـد أنّ  ،ونشـأ في هـذه

ته خواتيم حيا في  لة  ترًة طوي ما، ف ن ك ه ـأ

لمّ  فه أ س في تطوا بـالوا ة"ـع  تي ،"طبرّي  ال

كانــت فــي ذلــك األوان مــن عواصــم التشــّيع 

سة  شام"في الرئي ما  ،"ال ثل ك في م نت  كا

 و "حلبـ "المواصفات السُّكانّية والتنموّية ل

مانيي  ،"طرابلس" شعريين الي من األ ها  أهل

ومــثلهم فــي التشــّيع  ،األصــل كالهْمــدانيين

كوُّف ثُر  ،والت عاش أك يث  في مح منهم  يٍل  ن ج



                                                    الفصل االول: عصر الكراجكی                                                                                                    

25 

 

ـــة" ــوا  ،"الكوف ــا وينزل ــل أن يهجروه قب

ة" ة  ،"طبرّي غـدوا عاّم يث  هاح ما  ،أهل ك

ــدينته ـــت م ــرات  ،مكان ــى عش ــافة إل باإلض

نًا  ،المزارع الُمطيفة ببحيرتها العذبة موط

ٍة رائدة تفيدًة من خصوبة ـسمُ  ،لتجربٍة تنموّي

 .1 والمناخ الدافئ ،رة المياهـووف ،األرض

إلى مع منطق السّيوطي  وإذا شئنا أن نسيرَ 

ل يث يِص ضًا  ،ح نا أي نذكر ه نا أن  فإن علي

صر"  س"م َة اإل ن ف ،ماعيلّيةـالفاطمّي هؤالء مّم

نده  لرفض" ع نى "ا شملهم مع ضاً ي ما  ،أي ك

ملـــة الرّ كمـــا نـــذكُر  ،هد عبارتـــهـتشـــ

س عن  ،طينّيةـالفل في  ما يك عرف  تي ال ن ال

هلهــا وُأمرائهــا بنــي المذهبّيــة ألُهوّيــة ال

ـا نظن  ،الجراح الطائيين ًا نّ ظوإن كّن َا قوّي

ن من الشـيعة بمعنىً مجميعًا أن هؤالء كانوا 

 موضعَ  اكانسـنعرف أن موطنيهما و ،المعاني

  .الكراجكيخاص  من اهتمام 

عاش  ،"الحّلة"باستثناء  ،المواطن في تلك

كي  ـرهالكراج َة ُعُم مل  ،عاّم ها ع سـًا وفي دار

  .وُمتحّمالً وُمصّنفًا وُمبّلغاً 

هذه  لى  نا إ صل ب قد و كالم  ما دام ال و

كلَّ طرب فيه المرحلة من وصف العصر الذي اض

ضَطَرب ضيف أنّ  فإنّ  ،ُم نا أن ُن قد علي ته   حيا

منصادف يرَة  قوَد األخ ة  ت الع ترَة الذهبّي الف

قبل أن  ،األُولى للتشّيع في المنطقة الشامّية

نزل  هبه وي لبالءُ  اب صليبي  ا شـّي ال الوح

بعد وفاته بنصف قرن  ،القادم من "أوروبة"

باً  ها ،تقري له كّل في مقات صيبه  سقطتْ  ،فُي  ف

                                                 
نا "  .1 من كتاب سـع  ثامن والتا صلين ال ظر الف ان

سورّية "، ط.  نان و في لب شيعة  تاريخ ال سيس ل التأ
 .م7442هـ / 7471بيروت 
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ــمُ  ــّيع ال عواص ــرى التش ــاكب ــة" :كله  "طبرّي

لى  ،"صيدا"و "صور"و "طرابلس"و ضافة إ باإل

مــا يعُســـُر إحصــاؤه مــن البلــدان والقــرى 

ها كل  من عة ل غدتْ  ،التاب ة  و ماراتٍ التينّي إ

ها ّكانُ ـوتبعثر سُ  ،انـالوجه واللسالنظام و

يدة مواطن جد في  سلمون  نْت  ،الم لبُ "وعا  "ح

ضطراب هذا اال يل  من عقاب لويالت  س ،ا وط قـوب

لك الحواضر سّية وت جارُب سيا ة ضاعت ت ثقافّي

ئدةو ة را ستمّرتنّ ألو  ،تنموّي نت  ،ها ا لكا

بة  يدٍة للتجر يٍة جد لى بدا ْرعًا ع بًا ُمش با

سالمّية  ةاإل فق  ،التاريخّي من األ ها  خرج ب ت

الخالفة  ها إليه دولـةُ أوصلتدود الذي ـالمس

  .وعسكُرها الُمستوَردالُمتهالكة الوراثّية 

(6) 

كّله فيما يعود إلى الّصورة السياسّية  كذل

كي أيّ  ها الكراج ضطرب في تي ا قة ال للمنط

فإذا نحن أردنا أن ُنلمَّ بما ينبغي  ،ُمضطَرب

ة ياة العقلّي جوه الح من و به  ماُم   فإنّ  ،اإلل

  :نقـولعلينا أن 

في زمانه كان التشّيع اإلمامي قـد اجتاز 

هي و ،في "العراق" أزماته الفكرّية الكبـرى

هو  ،حيـديمكن أن نضعها تحت عنوانٍ و أزماتٌ 

ضور ترة الح هاُء ف ليهم العلني انت مة )ع لألئ

سالم تّـ (ال ما تر في ، و عرف  ا ُي يه مّم ب عل

التي  ،(رةفترة الَحيْ )األدبّيات الُمعاصرة بـ 

اقتضــى إغالقهــا جهــودًا حثيثــًة مــن كبــار 

علــى رأســهم الشــيخ  ،الُمصــّنفينالعلمــاء و

ب مد  يد مح مان )الُمف بن النع مد  ـ 113ن مح

ـــ / 471 ــ 441ه ــّيد  ،م(7522ـ ــذه الس وتلمي

سين ) بن الح لي  ضى ع هـ / 411ـ 100الُمرت

ــ 430 ــر  ،م(7547ـ ــا التنظي ــذين توّلي الل
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طى ـس ،ّيع اإلماميـالكالمي للتش ائرَين على ُخ

ئ شـالرا ير ه كـد الكب بن الح م ) ح: ـام 

ليتوّلى الشيخ الطوسي ثم  ،م (152هـ / 711

مد س مح ـ 440هـ م/ 435ـ 110ن ) ـبن الح

 ،ُمهّمة التنظيرالفقاهتيبعدهما من م ( 7531

وعلى يد أولئك الرّواد وصل التشّيع اإلمامي 

ليغدو كلُّ  ،كالمًا وفقهاً إلى ُمستقّره الفكري 

النظرّيــة  داخــلَ محصــورًا تطــّوٍر مــن بعــدهم 

ة ة الفقهّي سال ،الكالمّي سبْت ـتي اكت عيهم ـب

  .مّيةـرسصفة ال

كانت الشّـاسـعة المنطقة الشامّية  ومع أنّ 

لك األوان  شيعّيةٍ في ذ ُّكانّيٍة  ة س  ،ذات أكثرّي

أنظمــة ُحكــم قوّيــة  تْ قــد أنجبــ اهــومــع أنّ 

لة ِراك  تظلّ  اهفإنّ  ،وفاع لك الح عن ذ نأى  بم

كريّ  عن  ،الف ليالً  يد ق ما يز ستمّر  لذي ا ا

َل إلى ُمستقّرهالقرن من الزمان    ،قبل أن يِص

ولم ُتقّدم  ،تِفد من نتائجهـسا لم تهأنّ  كما

بذاتّيتها ُنخبُ  سامي  في الت ذكر  ساهمًة ُت ها ُم

ة ش ،الثقافّي لى أن ت لك إ يه  عَ يُّ ـوأّدى ذ أهل

باهتًا خامدًا ال حيوّية  ،في األعّم األغلب ،كان

يه مع  ،ف سب  كرًا يتنا بًا وف جب أد لم ُين ف

ته  ة األصيلةُهوّي ا  ،وحوافزها الفكرّي وإن كّن

 ،ذات نَفسٍ شيعي صريح ،نعدم إشاراتٍ عارضةال 

عالء  بي ال ثل أ ئه م شعرائه وُأدبا بار  ند ك ع

 ،وُأسامة بن ُمنقذالطائي المعّري وأبي تّمام 

رًا ـحيــث حّقــق اتصــاالً ُمباشــ إالّ  هــمّ اللّ 

ه ."العراقـ"ب صراً ـو ني ح صر  ،ذا يع تى ع ح

أّما خارَج  ،ا الحيويومداه "حلب" ،الكراجكي

طاق  شهذا الن قد عا شـف عاٌت  يعّية ال ـت جما

إال حّب أهل البيت ) عليهم  ّيعـتعرف من التش

سالم ( تزال ،ال في  ما  يوم  تى ال ستمّرة ح ُم
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، بعد و"ألبانيا" "األناضول"و "الشام"بعض 

هو العلوّيون نسـبّيًا أن اكتسبت اسمًا جديدًا 

  .والبكتاشّيون

(5) 

كيُ  صر الكراج جَد  عا لب"م جد و "ح بدايات م

حتــى الــبالء  ،االلتــين كانتــ ،"سـرابلــط"

ــليبي ــدتين  ،الص ـــام" الوحي ــارتي "الش من

ضيئتَين فيهما َدَرَج عدٌد وافـٌر من أعالم  ،الُم

ُصّنفت  وفيهما ،األدبالشعر وو حديث والفقهال

عـة يرة ُمتنّو ٌب كث ضَع  ،ُكُت يزال مو ما  ضها  بع

يوم تى ال ية ح تا  ،العنا ما كان دارا وفيه

ما بين "األناضول" و"عريش  العلم الوحيدتَين

ومعلوٌم أن مجَد هاتين المدينتَين قـد  .مصر"

هض  غداد"ن بـ "ب صال  عدة االت لى قا تي  ،ع ال

ة يارات الفكرّي قى الت يوم ذاك ُملت نت   ،كا

ناِة وأيضًا من ُرّواد ووالكراجكيُ نفسـه من  ُب

  .ذا االتصالــهثمرات 

(1) 

ين بناِء تعارفٍ ببدايِة في الطريق باتجاه 

بين  قارئ و كيال طل  ،الكراج صفه ب هذه بو

س من ـالبُ  ،يرةـال صلحة ّد  يه لم مل عل الع

وأيضــًا لمصــلحة القــارئ  ،والباحــثالبحــث 

َد ُمقارنــًة ســريعًة ُـ رأيــُت أن نعقــ ،الحصــيف

نه كي أي ،بي بين  ،بين الكراج سو ، ـيوطيال

من تباعُ  صريهما  بين ع ما  لى  لك ألنّ  ،دـع  ذ

في  ،لخاصة الُمختلفةُوجهة نظره ا منهمالكل  

نات الس ّية للعصر الذي عاش فيه ـياسـالُمكّو

كي سيوطي  ،الكراج نه ال ر ع بارٍة ذات عّب بع

ليسٍ تـنفَ  لى ،حلي به إ هى  سـليٍط صفٍ و انت

ناه ٍٍ  جامع ناه ، قرأ فاتوقّيم ما  ر  ،في وعّب

اً  يرًا عملّي كي تعب نه الكراج خالل  ،ع من  أي 
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صنفاً الُمختلفة طته ـأنش رًا وُم حاوراً  ُمفّك  ،وُم

الشخصــّية شــبكة عالقاتــه أيضــًا مــن خــالل و

التي سـنِقف عليها فيما يأتي إن  ،الواسعة

  .شـاء هللا تعالى

فلقد رأينا في العبارة التي اقتبسناها 

سيوطي عن ال عاله  يَر أنّ  ،أ لم  لك ه  كّل ت في 

التي  ،األصيلةالعربّية ة ّـ ياسيـالنشؤات الس

ــاُء  ــا أنح ــّجْت به ــراق"ض ــ"و "الع  "امـالش

فــي العصــر الــذي عــاش فيــه  ،"إفريقيــا"و

ها أنّ  إالّ  ،ــعلى تنّوعها البالغ  ،الكراجكي

لرفض ياٌن ل جاهالً  ،غل غي ُمت ا ينب شـئٍ مّم كلَّ 

ـــِم  ــارن يأأللعال ــين االعتب ــذه بع ــن  ،خ م

ُّكانّية عدها الس ص قوا في  ،العربيّة ةيلاأل

ئة سـكرّية الطار صر الع بل العنا لى  ،ُمقا إ

ها ال سي حّق ظام السيا يق الن في تخل عي  طبي

جدانها  لى ُو قرب إ ها األ صلحتهاوثقافت  ،وم

ضًا  لى وأي قّـ إ عي ح سـي ها الطبي في واألسا

ماّدّيًة في حفز  ،التنمية الماّدّية والمعنوّية

ة اإلنتاج واستغالل الموارد وسـائل  الطبيعّي

 نوّيًة في إنتاج الُمثّقف العضويومع ،الُمتاحة

ــي ــذي  ،الُمنتم ــه ال ــوّلى علي ـــده أن يت وح

ةـسالتّ  والبلوغ بها  ،امي بالثقافة الّذاتّي

بوصــفها حــوافز  ،إلــى معارجهــا الطبيعّيــة

ماع  سة واالجت في السيا فةسـلوكّية  . والثقا

ألنه رأى إليها فقط  إالّ  ل منهـالفشوما ذاك 

قط  سي وف ظام السيا خالل الن ضه من  لذي يمح ا

حـده  لوالءو ظام  .ا هذا الن قد كان مع أن 

  .بعيد زال وانتهى منذ زمن

ا الكراجكي فإنه تعامل مع الجميع في  أّم

 ،بإيجابّيٍة ُمطلقة "مصر"وفي  "الشام"أنحاء 

ها مع رجال صيٍة  قاتٍ شخ نى عال هم ،فب صّنف ل  ،و
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ُمتحّررًا دائمًا من كّل  ،وحاورهم ،وأخذ عنهم

  .الُعقد التاريخّية

ف السُلطوي  وفي هذا الفارُق ما بين الُمثّق

رّ  ف الُح نه  ،والُمثّق في ذه قارئ  حتفظ ال ولي

لحاجتنا إليها دائمًا فيما  ،بهذه الُمالحظة

  .يأتي إن شاء هللا تعالىس
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 إشـكاليّاُت البحـث.  ــ 7
 ــ إشـكاليُّة اســم.  9
ــ في األصل والمولـد  3

 والنشـأة. 
ــ تحصيله ورحـالتـه في  4

 األقطـار. 

                                                                                            

ــ وفاتـه ومـدفنـه. 6
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 .ي اُت البحثإشـكال ـ 7
 (7 ) 

شكالتٍ  حث ُم لى البا كي ع سيرُة الكراج طرح  ت

بنحٍو جّيٍد  فمع أن ذكره ُمنتشرٌ  ،عسيرةٍ جّمـٍة و

فإننا ال نجُِد له  ،َيرِـ في ُكُتب التراجم والسّ 

ها  ها أو روا مات كتب شاملًة أو معلو مًة  ترج

ع صروه و لذين عا يرين ا من الكث حٌد   ،رفوهـأ

ن ذكرهم ه وكلُّ ما وصلنا  ،بهـتُ ـو في كُ ـمّم

لـع عن الّس ُف  خذها الخَل عاٌت أ  ،فَـ نه انطبا

نتيجُة ألسلوب حياته التي لم  ،وال ريب ،وذلك

 .تعرف االستقراَر يوماً 

عن  إنّ  شُر  ها الب تي يخزن عات ال االنطبا

فة  تازٌة لمعر صادُر مم هي م لبعض  ضهم ا بع

ــاالً  ــوعها إجم ــدة  ،موض ــًا للقاع ــك تبع وذل

رونأنت كما ي :القائلة ك اآلَخ  ،ولكنها .عرُف

افٍة ـالتقطها ُمصّوُرها من مسضوئّيٍة مثَل صورٍة 

ــًة تضــيُع فيهــا  ،بعيــدة ــًة ُمجَمَل تــأتي عاّم

صيالت س ،التف ما أن  في ـبين هي  ناس  يرَة ال

ق بأس ،النهاية تفصيالتٌ  مائهم وأصلهم ـتتعّل

ــاتهم  ــواريخ حي ــواطنهم وت ــوطنهم أو م وم

ش مالهم و قاتهم ـوأع مبكة عال لى  ،الهموأع إ

  .ما هنالك

نا نعرف مايكفي عن المكانة فإنّ  ،ومن هنا

فوس  في ن كي  نت للكراج تي كا ية ال العال

وعَكسـَها َمن  ،اربهمـلى اختالف مشـمعاصريه ع
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بهم في ُكُت نه  جـّلوه ع ما س عدهم في  ،جاء ب

 ،ولكّننا ال نعرف ما ُيذكر عن أّولّيات سـيرته

لذي  ساسَ ا كون األ صُلُح أن ي ا ي يه مّم نى عل ُتب

وال  ،وال أصَله ، حقيقَة بعض اسمهال ،مارُتهاـعِ 

ــده ــاريَخ مول ــاَن وت ــه  ،مك ــاَن وفات وال مك

تاريخ تحصيله العلمي  حتى أنّ  ،ومدفنه بعضَ 

 .ُملتبس

 (9 ) 

مٍة  قَدم ترج كيإّن أ من  للكراج هي  صلتنا  و

ــ ــاني عش ــرة / الث ــادس للهج ــرن الس ر ـالق

مــن  أي بعــد قــرنٍ ونصــف تقريبــاً  ،للمــيالد

ته فان ،وفا صّنفان معرو ما م في  كتبه شا  عا

بةـس بن  ،نواتٍ ُمتقار لي  بن ع مد  ما مح ه

ـــش ــدراني ) ت: ـهرآش ـــ /  011وب المازن ه

يه  ،م (7742 بن بابو لي  لدين ع وُمنتجَُب ا

اللــذين  ،م (7714هـــ / 010رازي ) ح: ّـ الــ

ذّيال فيهما على  ،صّنفا كتابين معروفين أيضاً 

شـي ئد لل تاب الّرا سالك بن ـخ الطو مد  ي مح

ــ ـــ /  435 :تن ) ـالحس ـــّمى 7531ه م( الُمس

سـت سـت  ،()الفهر ستيفاَء "فهر يه ا صَد ف وق

يعني بـ "اصحابنا" ُمصّنفي  ،1ُكُتب أصحابنا "

ش صراً ـال ية ح م ،يعة اإلمام بان ه ـا والكتا

 و  ،ـدراني( للمازن)معالم العلماء

يعة ـلماء الشــايخ / عُ ـفهرسـت أسماء مش)

ـــنّ ومُ  ــــم  ،فيهم (ص ــــت اس ـــوع تح المطب

عروف  ،ـت (ـالفهرس) ثر والم )  ـمـباسأك

ب الدين ( للرازي والظاهر أن  ،فهرست ُمنتَج

                                                 
م 7411هـ/ 7451الطوسي: "الفهرست " ط. بيروت  .1

 /21 - 21. 



36                                                                                                                                                                                             

 الكراجكی 

الترجمة التي وضعها ابن شهرآشوب للكراجكي 

يه بن بابو تاب ا في ك ها  لى مثيلت  .سابقٌة ع

بن ش تاب ا شـوأن ك يـهرا بين  كان  دي ـوب 

به  ُطُّ كتا هو يخ لرازي و هذه مالح ،1ا ظٌة و

شوب  بن شهرآ كي وا سيرة الكراج مع  سب  تتنا

ألننا نعرف أن الكراجكي عاش الشطر  ،كليهما

وكذلك  ،األكبر من عمره في المنطقة الشّامّية

شوب بن شهرآ ضًا ا سنوات  ،أي ضى ال لذي أم ا

حيـُث  ،األخيرة من عمره ومات وُدفن في "حلب"

ع أن يكون ذكُر الكراجكي ما زال  من الُمتوّق

ياً  في " أ ،باق يدًا  عاش بع قـد  لرازي ف ا ا ّم

 .2لم يبتعد عنها  ،الّريّ "

تدقيق أنّ  هذا ال جة  تي  نتي مة ال الترج

ــراجم  ــي أمُّ الت ــوب ه ــن شهرآش ــا اب عّلقه

ها للكراجكي. دون أن يعني ذلك بالضرورة أنّ 

ضلها هذا  ،أف تاريخي  ها ال قديرًا لموقع وت

  :سُنثبُت نّصها
 

بن عثمان القاضي أبو الفتح محمد بن علي ” 

كي تاب  .الكراج حا)له ك بار اآل التعجُّب ) (دأخ

ــ(ةمــفــي اإلما  (،لٌة فــي المســحأمســ) ،ن، حَس

 (،الســالمألٌة فــي كتابــة النبــي عليــه ـمســ)

 (،الحــاجّ ك ـالمنهــاج فــي معرفــة مناســ)

يل ) (،زارالمَ ) براهيم الخل يارة إ صر ز ُمخت

سالم يه ال لوزيري) (،عل تاب ا ل ) (،ك شرُح ُجَم

شرح االستبصار )رضي هللا عنه.  ،ضىللمرت (العلم

هار لى األئمّة األط لنص ع شّجر) (،في ا  (،الُم

االستطراف ) (،ُمعارضة االضداد باتفاق األعداد)

كتاب  (،ي ذكر ما ورد في الفقه في األنصافف

                                                 
انظر مالحظة ُمحّقق كتاب " الفهرست" البن  .1

مقّدمة  بابويه، الُمحّقق األرموي، بهذا الشأن في
 .20هـ.ش. / 7133.الكتاب،ط. قم 

 .1المصدر نفسه /  .2
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ــؤمنين) ــين ألوالد الم ــالة ) (،التلق ــواب رس ج

"  (األخوين
1

  

ــ ــنصّ غ ــع أن ال ـــوم ــهـنيٌّ بأس  ،ماء ُكُتب

يا تيبالق لدين اآل ب ا نصّ ُمنتَج لى  ه فإنّ  ،س إ

ونحن  ،نهـبالمعلومات الشخصّية عجّدًا هزيٌل 

شـوب  بن شهرا نتهم ا هـذا ال كتم بأنّ في  ه 

فـع كان يعر ما  باب هّنا  هـذا ال بل  ،من 

ش عن ال ثه  لذي ور منهج ا ضعًا لل يخ ـنراه خا

ــي ــّنفات  ،الطوس ــام لُمص ــولي االهتم ــذي ي ال

جال لى حس ،الر صّية ـاب المعلوـع مات الشخ

النظر إلى وصفه إّياه ولكننا ُنلفـت  ،عنهم

ضيـ "ب ف ،"القا صٌف ان هو و بهـو في  ،رد 

ناـح ما بحث س ،دود  عـو فَة ـنقُف  نده الوق

  .اء هللا تعالىـبَة في محّله إن شـالمناس

به  له  ترجم  ما  فإن  لدين  ُب ا ا ُمنتَج أّم

دَّ ـولكنه أش ،أكثَر غنىً بالمعلومات الشخصّية

  :قال .ًا بإحصاِء الُمصّنفاترـفق
 

بن  مد  فتح مح بو ال قُة أ عاِلُم الث شيخ ال " ال

قرأ على السّيد ، فقيُه األصحاب .علي الكراجكي

المرتضى علم الُهدى والشيخ الموّفق أبي جعفر 

ولــه تصــانيف  .الطوســي رحمهــم ] كــذا   [ هللا

ها تاب التعجُّب :من نوادر .ك تاب ال نا  .ك أخبر

ه عنه"الوالُد عن والد
2
.  

ن ـعــه اآلن ـفيمــا نقتبســ ،ونحــن ال نرمــي

مؤلفَين  ــّباقَينهـذين ال تدقيِق ،الّس إلى ال

ــ ــي نّص ــا ف ــّم  يهمابم ــن َث ــات وم ــن معلوم م

                                                 
معالم العلماء،ط. بيروت، دار األضواء، الت. /  .1

 . 74ـ  771
 .755الفهرست لُمنتَجب الدين /  .2
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بِة اآلن بل كلُّ ما نبتغيه  ،تركيبها هو بمثا

 ربــــــــــــــــِط نــــــــــــــــزاعٍ 

صادر  لك فإنّ  ،مع الم مع ذ من و نا  بدَّ ل ه ال 

اه بـ " ارعِة إلى اإلشارِة إلى وصفه إيـالُمس

ه " قرأ على السّيِد وإلى أنّ  ،فقيه األصحاب "

بي شيخ الموفّق أ هدى وال لم ال ضى ع  المرت

سي "  فر الطو لم  ،جع تان  تان المعلوم وها

ثم ال بدَّ لنا من  ،نجدهما لدى ابن شهرآشوب

ه  "  :حيث قالنقد الجملة التي ختم بها نّص

حيــث  ،أخبرنــا الوالــُد عــن والــده عنــه "

ــدُ  ــمير العائ ــى  الض ــُع إل ــه" يرج ــي "عن ف

كي  يبالكراج هو  ،وال ر نه و حظ أ نا ُنال ولكن

ُيحصـي شــيوَخ جـّده الحسـن بـن الحسـين بـن 

لـم يـذكر  ،المـدعو حسـكا ،بابويـه الُقّمـي

كي  ينهم الكراج صّيًة  ،1ب ته ع عُل عبار ا يج مّم

نا لى أفهام لى ،ع شاء هللا إ عودٌة إن  نا   ول

  .هذه اإلشكالّية 

(3) 

ا "الّنزاع" الذي ربطناه ما دمنا نخوضُ هذ

علينا أن نلتفَت أيضًا إلى  فإنّ  ،مع المصادر

خصوصًا وأنها أكثر  ،ـيعّيةالمصادر غير الش

ببعِض عدداً  نا  ها أتت ما أن من . ك يف  هو طر

  .سيرة الكراجكي

يزان سان الم تاب )ل جر سنبدُأ بك بن ح ( ال

سقالني ) ت:  ي .م (7441هـ/ 102الع  س ألنّ ـل

ذه المجموعــة مــن ـم هــدـهــذا الكتــاب أقــ

 ،أقرب إلى عصر الكراجكيه ألن وأالمصادر، 

قط بل  كـالّ  نف لى ـأل نا إ عوُد ب حـد ه ي أ

                                                 
 .14 ـ11نفسه /  .1
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ع صيلة،  شـيعّية األ صادر ال تاب ) ـالم بَر ك

المفقود تاريخ / رجال الشيعة / اإلمامّية ( 

يدة بن حم يى  طّي  ،ليح بي  بابن أ عروف  الم

ــي )ت: ـــ/315الحلب ــل  ،م (7212ه ــذي نق ال

  :قال .ني عنه ما ترجم به للكراجكيالعسقال

بفتح الكاف وتخفيف  ." محمد بن علي الكراجكي

كاف ثم  جيم  ْر ال لّراء وكس مل  ،ا لى ع سبًة إ ن

 وهي الكراجِك "  ،الخَِيم

في الثناء عليه في ذكِر  " بالغ ابن أبي طيّ 

ةاإلمام ك .ّي ل ه ــَر أن لـوذ في ذ صانيف   ،كـت

خ نه أ كَر أ عـوذ بي الصّالـذ  مع  ،حن أ واجت

ِر سنة  ،بالعين زربي ومات في ثاني ربيع اآلخ

تسٍع وأربعين وأربع مائة " 
1
.  

س طيّ ـإّن لم بي  بن أ ها  ،ات ا تي نعرف ال

على  ،واضحٌة جّدًا في هذا النصّ الغني ،جّيداً 

جازه بأعالم  ،إي ته  في خبر صًا  ها خصو نقرأ

  .وعالقة الكراجكي باثنين منهما ،"حلب"

لنصّ  نّ إثم  ض ا من ُي ستفدناه  ما ا لى  يُف إ

ــافاتٍ  ــابقَين إض ـــيعيَين الّس ــدرَين الش المص

منهــا مــا يتعّلــق بإشــكالّية لقبــه  ،هاّمــة

كي" يل ،"الكراج عد قل له ب سنفرُغ  لذي   ،ا

ومنها ما يتصل بصورة الكراجكي بين الشيعة 

بعد ما يِقلُّ قليالً عن قرنين من  ،في "الشام"

لثناء بحيث ُيبالغ ابن أبي طي في ا ،وفاته

يه يه  ،عل عن الفق خذ  نه أ له أ ها قو ومن

المعروف  ،الجليل تقي الدين بن نجم الدين

بي ) ت:  صالح الحل  ،م (7500هـ/441بأبي ال

شام"  في "ال شأنًا  شيعة  هاء ال لى فق هو أع و

نه شيعي  ،في زما شاعر ال مع بال نه اجت وأ

  .العين زربي

                                                 
م، ُمصّورة 7417هـ/7145لسان الميزان،ط. بيروت  .1

 .155/  0هـ: 7117عن طبعة حيدر آباد الّدكن 
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( لخليل بن ـُنثّني بـ )الوافي بالوفياتوس

ــف ــك الص ـــ/134دي ) ت: أيب ــا 7132ه م ( ِلم

قة  بأعالم المنط جارى  برٍة ال ُت من ِخ صّنفه  لُم

ومن هنا أتى كتابه الضخم  ،الشامّية خصوصاً 

  :قال ،وافيًا كما سّماه

كي فتح الكراج بو ال لي أ بن ع مد  شيُخ  ،" مح

 "  .الشيعة

مات  ،وهو الخيمي ،" والكراجكي بكافَين وميم

شهر في  صور  سنة تب عين ربيع األّول  سٍع وأرب

ئة بع ما ضة ،وأر حول الّراف من ف كان  عًا  ،و بار

  .لقي الكبار مثل المرتضى" ،في فقههم

األغالط )و (،تلقين أوالد المؤمنين)" له كتاب 

 (موعظــة العقــالء)و (،فيمــا يرويــه الجمهــور

عدد ما جاء في )وكتاب  .(المنازل)و .للنفـس

 "(المؤمن)وكتاب  .(عشراالثنـى 
1
.  

(8) 

عفي وُ  نا ـسعنا اآلن أن نز قد وقف نا  م أن

ــ ــيلتَين الرئيس ــرجمتَين األص ــى الت تَين ـعل

 رةـوهي كانت وقفٌة مباشِ  ،األولى .للكراجكي

 .المازنــدرانيفــي نــصّ ابــن شهرآشــوب 

ية ش ،والثان ير ُمبا هي غ بن  في ،رةـو نصّ ا

بي طيّ الحل بي  صـًا  ،ا سـه ُملّخ لذي اقتب  ا

جر بن ح في ،ا جّدًا  يرًا  عل كث ما ف به  ك كتا

ــزان( ـــان المي ــامالن .)لس ــان ُمتك  ،والنّص

جة  في معال ما  ستفادة منه لى اال سنعمل ع و

كي سيرة الكراج يرة ل شكالّيات الكث إن  ،اإل

  .شاء هللا تعالى

أّما ما بقي من المصادر غير الشيعّية حتى 

القرن الثامن للهجرة / الرابع عشر للميالد 

نى  ير غ ها كب ليس في حوٍ ف لى ن ه ع ما يخّص  في

م ( ال 7141هـــ/ 141فالــذهبي ) ت: .مباشـــر

                                                 
م: 7437هـ/ 7117الوافي بالوفيات،ط. فيسبادن  .1
4  /715. 
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يف نا بطر بـ "  ،يأتي كي  صفه الكراج سوى و

ر( به )الِعَب في كتا شيعة "  شيخ  ،1رأس ال و" 

َير أعالم النبالء  الّرافضة وعالمهم " في ) ِس

شيعة 2(  شيخ ال ضة، .]و حول الراف من ف  ..

غوي  حوي ل صولهم ن هم وُا في فقه منجم بارع 

ولقــي الابــار  طبيــب، رحــل إلــی العــراق

سالم  یعنکالمرت تاريخ اإل . [124: 15/213في 

  إنـهم ( ف 7132هـ / 134وأّما الصفدي ) ت: 

فـ[] خه  في تاري لذهبي  بع ا شيُخ  ت قال:" 

بارعًا في  ،الشيعة " و " من فحول الّرافضة

 .فقههم "

صـــاحب  ،" رأسُ الشـــيعة: ووصـــٌف ُمقـــاربٌ  

التصــانيف " نجِــده لــدى عبــد هللا بــن اســعد 

فــي )مــرآة م ( 7133هـــ/131اليــافعي ) ت: 

عًا . وهم 3الجنان(  فيما قالوه يعكسون جمي

باَع السّ  طار ـاالنط خارَج إ كي  عن الكراج ائَد 

به ع ،مذه قـب ثة  هاء ثال تهـد ُز من وفا  .رون 

وإنما  ،س فيها من جديدـوفيما خال ذلك فلي

هي كتاباٌت منسوخٌة نسخًا عّما استعرضناه في 

صدرَين األس سّيَينالم ها  .ا في مجموع ها  لكن

ية صُلح كبدا نزاع ،ت بط  بة ر بين  ،أو بمثا

ــث ــ ،الباح ــفه س ــيرة  اعياً ـبوص ــى الَس إل

صادُر  ،الحقيقيّة به الم نا  ما أتت بين  و

 .إجماالً 

سم هذا الق غادر  بل أن ن نَة  ،ق فإّن أما

نا مع ـربط نزاع وأيضًا استكمالَ  ،االستقراء

ن يفرضــان علينــا ذكــَر معلــومتيَ  ،المصــادر

                                                 
 .225/  1م:  7437ط. الكويت  .1
 .71/727م:7412هـ /7452ط. بيروت،  .2
م،  7415هـ /  7145مرآة الجنان، ط. بيروت  .3

 7111طبعٌة ُمصّورٌة عن طبعة حيدر آباد الدكن سنة 
 .15/  1هـ: 
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به  ،نادرتَين في كتا ندي  بد هللا أف ما ع أورده

ضالء ( ياض الف ماء وِح ياض العل شهير ) ر  ،ال

  :قال

" وقــد رأيــُت بخــط الشــيخ حســن بــن الشــهيد 

وجدُت : على ظهر فهرست الشيخ الطوسي ،الثاني

مه هللا شـهيد األول رح شـيخنا ال خّط  عض  ،ب في ب

  :مجاميعه ما صورته "

ل قرأوا ع لذين  سماء ا س" أ ضى ـى ال ّيد المرت

 ،من ديار مصرالفتح الكراجكي  [ وأبو  ....]

كان  .[....له ] لمو لة خازن دار الع  بالّرم

"
1
.  

خازن  كان  صر " و "  يار م من د له "  فقو

دار العلم بالرملة " معلومتان طريفتان لم 

وما رأيُت أحدًا أوالهما  ،يرهـنجدهما عند غ

 ،والهماذكر أُ  ،نعم ،تحّقان من اهتمامـما تس

ها خٍذ ب كَر آ خ ،ذ حيـف لدين الطري  :ت) ُر ا

م ( في كتابه ) مجمع البحرَين 7314هـ/7510

لُع النيّرَين ( ستكون .2ومط عودٌة إن  و نا  ل

ل لى المع ها  ،ومتّينشـاء هللا إ في محّل كلٌّ 

  .وِوفق ُأطروحتها ،المناسب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
هـ. 7457م رياض العلماء وحياض الفضالء،ط. ق 1.

 . 71ـ 73/  4بتحقيق السّيد أحمد الحسيني: 
ط. المكتبة المرتضوّية إلحياء اآلثار  .2 

 .113/  1الجعفرّية، طهران، الت: 
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 .ـمإشكالي ةُ اس ـ 2
(7) 

َب اسـم الشخص ) اسمُه الخاصّ إّن مُ  اسم  ،رّك

سرته :لقبه ،والده أو أكثر النسبُة  ،اسُم ُأ

نة لٍد أو مه لى ب من ....إ هي  لخ. (  صون  ا ح

ّيرة سوره ،الس لَف  مُن خ شير  يك ما ُي تين  الم

صاحبه ة  من ُهوّي صر  لى عنا بًا  ،إ فنحن غال

يمكن أن نعرف عّدة ُأمور عن الشخص من ُمجّرد 

 هـذا في العاّم السّائر.  .عرفة اسمهم

ــا ــوع بحثن ــبة لموض ــ ،بالنس ــإن َع ْوَل ـف

المعلومات عن األسئلة التي تطرُحها سيرُة أيّ 

وقــد باَتــْت معروفــًة لــدى القــارئ  ،إنســان

صيف ع ،الح لى ا مٍة ـيدعونا إ تصار أي معلو

لدينا تٍة  ما  ،ثاب لى  ها ع ثر في سى أن نع ع

جِدنا حيث فشلْت وُتن ،يسُـدَّ الثغرات الكبيرة

  .كافُة المصادر

صيفو قارئ ح عه أيُّ  ترضُ أن يتوّق ا أف أ  ،مّم

لى نُ ن  جة األُو نا بالدر ني ه سيرع يان  بتف وب

إرضاًء للُفضول  ،لقبه ) الكراجكي ( ُمناسـبة

ثم طمعًا بمعرفة ما يكتمه هذا  ،أوالً البحثي 

سرار  من أ نا  في علي ا خ يب مّم قب الغر الل

ُنخّصص كّل ـوعليه فإّننا س ،ثانياً  سيرة صاحبه

ما تحت العنوان أعاله الكتشاف ما ُيخّبئه هذا 

ق في أن  .بـالل سببًا  ته  نت غراب لذي كا ا

له موا  ن ترج ُة َم شرَحُه عاّم حاول  لك  ،ُي وذ

سـنرى أنها  ،باعتباره إشـكالّيًة أسـاسـّية
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ما  لى  سـبقونا إ ن  كل َم من  ة  جت بخّف عول

  .نعالجـه

(9) 

صِل مع  ،والمصادرُ  صّحِة أ تسليمها جميعها ب

هاِ  سبِة محمد بن علي بن عثمان إلي أعني  ،ن

لى  مة إ كي"كل ها ،"الكراج في  فإن تذهب 

  :مذهبَين اثنَينير الكلمة ـتفس

قوُل  سـمًا ـ األّول: ي سقوالً حا ها ن بًة ـأن

 ،إلى قريٍة "على باب واسط" اسمها "كراَجك"

ومــن  ،أو " كراُجــك" بضــّمها ،بفــتح الجــيم

علوم أن "واسط" مدينٌة بناها الحّجاُج بن الم

في سف الثق عراق  ،يو لى ال مويين ع لي األ وا

قٍع  ،م(171ــ  344هـ /  40ــ  10) في مو

صرة" ـمتوسّ  فة" و"الب بين "الكو من 1ٍط  ، و

سُمها تى ا نا أ يوَم  ،ه ها ال قة ومحّل المنط

تي ف ها ال في ي فة  كوت" المعرو نة "ال مدي

أن  المــذهب"العــراق". ومــؤّدى هــذا جنــوب 

قد ُولد أو نشأ  ،أو سلٌف قريٌب له ،الكراجكي

 أي أّن الرجــل عراقــيّ  ،مدينـــةفــي تلــك ال

نقَل  ،هذا المذهبوقد نقل  ،المنبت أو األصل

به خٍذ  ش ،آ ـُزرك ال غا ُب ني يخ آ   فيالطهرا

ابس(  طبقات أعالم )كتابه  الشـيعة( / )الّن
نى  2 به )الك في كتا مي  باس الّق شـيخ ع وال

ــ ــ ،3اب( واأللق ــذا ـوس ــيل ه ــى تأص نعمُل عل

مذهب  شـتهال صل ،ومناق يان أ شئه أي ب ه ومن

فيما يأتي قريبًا إن  ،من الصّحة ةومقـدارحظّ 

 . اء هللاش

                                                 
ير 1 صرة، وبتعب غداد والب بين ب يق  ير دق . وبتعب

 أدق: بين بغداد والعمارة.
 .714ط. قم، الطبعة الثانية، الت /  2
 .754/  1 ط. طهران، مكتبة الصدر، الت: 3
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الثــاني: أن "الكراجكــي" تعنــي  ـــــ

  :وقد وردت في المصادر بثالث ِصَيغ ،الخيمي

كي " يْ "الخَ  ـــ لى "الكراج ضافًة إ  :مي" ُم

مي " كي الخي ل ." الكراج مرآة ـوذ في )  ك 

واإلضافة  ،2و ) روضات الجّنات (  1الجنان ( 

ة أي  .ةـُل اللغـكما يقوُل أه ،تعني الغيرّي

ــي " ــي  ،أن "الخيم ــا ف ـــذًا بم ــأخ ذين ـه

  .ير " الكراجكي "ـغهي صفٌة هي  ،المصدرَين

لـ "  ارحةٌ ـعلى نحو أن " الخيمي " ش ــ

ــي " ــو ا" :الكراجك ــي. وأب ــتح الكراجك لف

ــيوالكرا ــي الخيم ــي جك ــاب " ف ــر( كت )الِعَب

لذهبي  كي3ل مي " ،. و " الكراج في  أي الخي

ــذهب( ـــذرات ال ــي ]4)ش [  ...، و " الكراجك

ن ـناه عـوهو الخيمي " في النص الذي اقتبس

يل بل قل يات ( ق لوافي بالوف يع . ) ا والجم

  .العالقة بين الكلمتَين  ما هيدون بيان 

ث ــ صيغُة الثال شـوال ضـة  مع  ،اً ارحٌة أي

ي لـب ما أجم صـان  سابقانـه الم "  :دران ال

محمد بن علي الكراجكي، بفتح الكاف وتخفيف 

نسـبًة إلى عمل الخيم  ،الّراء وكسْـر الجيم

وفي  5وهي الكراجك " في ) لسان الميزان ( 

  .النصّ المثقتَبس عن ابن ابي طيّ قبل قليل

                                                 
 .15/  1مرآة الجنان:  1
ماء  2 حوال العل في أ نات  ضات الج ساري: رو الخوان

 .274/  3هـ:  7147والسادات، ط. قم 
 .225/  1العبـر:  .3
شر  .4 عة والن جاري للطبا تب الت يروت، المك ط. ب

 .211والتوزيع، الت: / 
 .155/  0لسان الميزان:  .5
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يكون علينا فيما يلي أن نسُبَر غْوَر بل ـوس

اربة أطنابهاهذا الفوضى  أغوار التي  ،الّض

ــا أن أكثر ــدو لن ــريب ــى عناص ــيٌّ عل ها َمبن

ال يستنُد إلى الذي نراه  ،االرتجال العشوائي

  .وال يرجُع إلى تحقيق ،تدقيق

(3) 

حّدث  لى الُم مذهب األّول إ صحاب ال ُِع أ وَمرج

مؤّرخ  مد وال بن مح كريم  بد ال سعد ع بي  أ

سمعاني  في7733هـ / 032)ت: ال به  م (  كتا

الــذي وضــعه لخدمــة  ،الشــهير ) األنســاب (

غراض  حديث أ هل ال سـاً أ نًا  ،أسـا كون ُمعي لي

ُرواة  بون إليهـن ينتسمَ  لهم على ضبِط ما أو

حديث  هـم في ال لدان أو ألقاب سماء ب من أ

ــخاص ــع أو أش ــخ ...مواق ــذه ،ال ــي  ،أخ أعن

مذهب س ،ال سماعيل ـعن أ سم إ بي القا تاذه أ

 010 :مي اإلصفهاني )تبن محمد القرشـي التي

 ،أله عن المنسـوب إليهـحيث سم ( 7745هـ/ 

قال إذ كي" :ُي هذا  ،"الكراج به  فورًا فأجا

" هـــذه النســبةإلى :تــردُّدأدنــى ومــن دون 

ذ 1وهي قريـٌة على باب واسط "  .كراجك . وُم

س سـذاك  صفهاني  ماُت اإل ثالـارت كل  .ْيَر األم

ياقوت نه  خذها ع موي  فأ / هـ 323) ت: الح

ــدان7221 ــم البل ــي ) معج ــن 2( م ( ف . وع

زري ) ت: َـ الجمحمد بن محمد وت أخذها ـياق

في7212هـ / 315 يـب  م (  في تهذ باب  ) الل

سـاب بن و، 3( األن مؤمن  بد ال لدين ع صفيّ ا

حق  بد ال غع م  7111هـ / 114 :دادي ) تـالب

الع  صد االّط في ) مرا نة (  سـماء األمك لى أ ع

                                                 
ــروت  .1 ـــاب: ط. بي ــمعاني: األنس ـــ /  7451الس ه

 .42/  0م: 7411
صادر  .2 يروت، دار  لدان: ط. ب جم الب ياقوت: مع

 .441/ 4دار بيروت، الت: 
 .11/  1ط. بغداد، مكتبة المثنى، الت:  .3
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قاع  ثم 1( والب لرحمن لدين الل اـج.  بد ا ع

سـيوطي ) ت: ا ّب 7050هـ / 477ل في ) ُل م ( 

ن  ،2اللباب في تحرير األنساب (  وغيرهم مّم

صرهم ُُر ح ردّ  ،يعس كّل ُي صفهاني ال مات اإل ُد كل

حرف فًا ب نَزل ،حر كالٌم ُم ها  يه  ،وكأن ال يأت

  .من بين يديـه وال من خلفهالباطل 

 ؤال السمعاني أستاذه يدلُّ على أنه لمـفس

مع أنه كان واسع االطالع  ،يُكن باألمر عليماً 

وكتابه الضخم ما يزال  ،جّدًا في هذا الباب

به في با جَع األّوَل  يوم المر تى ال لى  ،ح ع

يه صّنَف ف ن  ثرة ِ َم يه ،ك جة إل ظيم الحا  ،وع

فًة  عراق" معر عرف "ال قد  هو  نه  عن أ ضالً  ف

وإن أمرًا كهذا يكون  ،3خالفًا ألستاذه  ،جّيدة

في الغاية يجب أن يكون جاهالً به ألمٌر مثُله 

ُد ذلك أن الكلَّ أخذوه عنه ،من الغموض  ،يؤّي

  .ّل عنه أحدـتقـلم ُيخالفه فيه ولم يس

  .إذن فأصُل هذا المذهب هو مصدٌر وحيدٌ 

ساٌت و ها هذه ُمالب ها أن قاُل في ما ُي قلُّ  أ

 تبعُث على الّريب في دّقة جواب اإلصفهاني. 

لك أنّ أ لى ذ ْف إ لرّزاز )  ِض سهل ا بن  سلم  أ

ـــ / 242ت:  ــه 450ه ــي كتاب ــأتِ ف ــم ي م ( ل

ــة  ــذه القري ــر ه ــى ذك ــط( عل ــاريخ واس )ت

مة كَر  ،المزعو صادر ذ في الم ُِد  نا نج مع أن

حّدث  ،كراجكييٍََّن آخرَين ُمعاصرَين له هما الُم

م  137هـ / 241علي بن عيسى الكراجكي ) ت: 

                                                 
 .7701/  1م: 7404هـ/ 7111ط. القاهرة  .1
 .254/  2م:  7447هـ / 7477ط. بيروت  .2
به،  .3 مة كتا في مقد سمعاني  مة لل ظر الترج ان

ألسـتاذه فـي "ِسـَير أعـالم النـبالء" ط.  والترجمـة
 . 11ـ  15/  25م: 7412هـ / 7452بيروت 
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مـد  ،( ضًا أح حّدُث أي خوه الُم ع1وأ اش . وآخر

كوجك الكراجكي هو الحسين بن علي بن  ،بعده

م ( ُذِكــر فــي ) تهــذيب  434هـــ /  104)ح: 

سنة  باطرابلس  حّدث  نه "  شق ( وأ تاريخ دم

حث  ،2"  104 ثر البا ما يع حثٍ رب يد ب وبمز

 الحاملين للقبسماء الرجال أعلى مزيٍد من 

أِضْف إلى كّل ذلك أن البلداني العارف  ،نفسه

هـ / 110قدسي البشاري )ح:محمد بن أحمد الم

في 431 سيم  سن التقا به )اح في كتا ني  م( ع

رى المعرفة األقاليم( بإحصاء  الُمطيفة بـ ُق

سط " سمها  ،"وا يًة ا ها قر يذكر بين لم  و

 . 3 "كراجك"

يب هذا التنق غزى  ما  ،م يًة " مه أن " قر

ط ـرُّ في وسـتستق ،تُكن غير ذات شأنٍ بنفسها

عراق" عةٌ  ،"ال ها أرب خرُج من من  ي قّل  لى األ ع

ــب رجــال  ،المعــارف الــذي ُتتــرجم لهــم ُكُت

ثم ال يعرفها من بين كّل الُمصنفين  ،الحديث

لدان ساب والب تاريخ واألن شخصٌ  ،في ال إال 

  .ابإّن هذا ألمٌر ُعج ،ش في إصفهانواحٌد عا

يه فإنّ  صَل ـنوعل صيالً أ لًة وتف في جم ا نن

مة ية المزعو لك القر جود ت عًا  ،و لذلك وَتْب

                                                 
ذكر علّيًا يوسـُفٍُ الَمّزي: في "تهذيب الكمال في  .1

أسماء الرجال"، ط. بيروت بتحقيق بشار معروف،ط. 
تاريخ  11ـ27/11م: 7410هـ/7453 في: " يب  والخط

ـــر ـــداد"، ط. مص ــــ / 7144بغ  72/  72م: 7417ه
الني فـــــي "تقريـــــب التهـــــذيب" والعســـــق

وفي "تهذيب التهذيب"  2/42م:7410هـ/7140ط.بيروت
و أّما أحمد فقد 15ـ1/134ط. بيروت، دار صادر،الت:

 .42/  0ذكره السمعاني في "األنساب":
يروت  .2 شـيخ  7414هـ / 7144ط. ب ناء ال م باعت

. ولكـن فـي " تاريخ 143/  4عبد القادر بدران: 
/  74م:  7440هـ /  7470يروت مدينة دمشق " ط. ب

، ورد اسمه هكذا: "الحسين بن علي بن كوجك 2314
أبـو القاسـم الكـوجكي"، مـع قولـه أنـه " حـّدث 

". وما من ريبٍ عندنا أن نسخة 104باطرابلس سنة 
 بدران أضبط بكثير من نشْرة األصل.

 .01م / 7453ط. ليدن أحسن التقاسيم،  .3
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في ن في أن ن صاحبنا و سم  في ا كي"  "الكراج

  .أسماء غيره هي نسبٌة إليها

(4 ) 

مي" سبته "الخي ـا ن ا  ،وأّم نا مّم قد عرف ف

 : قبل قليل أنها على ثالثة أنحاء فاتَ 

  .صفٌة أو نسبٌة ُأخرى غير "الكراجكي"ـ ـ

بمعنــى أن  ،شــارحٌة لـــ "الكراجكــي"ــــ 

  .المنسوب إليه ) كراجك ( يعني الخَِيم

فـ  .= خيمةأو كرُجك َكْرَجك  :ُمفردها ـ وال بّد ـ

  ."الكراجكي" هو َمن يعمُل في الخَِيم

ولكن المنسوب إليه بلٌد  ،شارحٌة أيضاً  ــ 

  .أو موقع

ومن الواضح أن النحَو األّول يرجع إلى أحد 

وعليــه فــإن  .النحــوين الثــاني أوالثالــث

  .البحَث ينحصُر فيهما

طول عد  نا ب قة أن لم  والحقي يب  حثٍ وتنق ب

مة ني خي جك( تع د أن )كر ما يؤّي لى  ثر ع  ،نع

ــمُ  ــذكرها الُمعج ــم ي ــي  ول ــد الَمعن الوحي

ها في  ،بأمثال تِرد  لم  تي  مات ال أي الكل

ة عاجم العربّي عاجم  ،الم لة الم ني )تكم أع

هارت دوزي ستعرب رين كّن  .العربيّة( للُم ول

في لى الن ليالً ع صُلُح د لك ال ي ثال  ألن ّ  ،ذ أم

عاجم هذه الك في م ضَبط  لم ُت لة  مة الدخي ل

شـأَن ُفَصح  ،واالستيفاءُقِصـد فيها االسـتيعاب 

ة َل معاملَة الفصيح ،العربّي لكي  ،أو ما عوِم

صحتها عدم  لى  ليالً ع ها د عدم ذكر كون  أو  ،ي

عدم ورودها في اللغة اليومّية الّدارجة على 

  .على ألسنة الناس في عصٍر أو غيره

 ،ماإلى بلٍد أو موقع  وأّما أن تكون نسبةً 

بل يمكن القول أن  ،عليه أيضاً  دليلٍ  فما من

ع لى  قائٌم ع لدليل  يف  ،دمهـا ست أدري ك ول
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ــٌث  ــمح باح ــّرسس ــر  ،ُمتم ــة النظ ــرف بدّق ُع

ــاري ــات ( كالخوانس ــات الجّن ــّنُف ) روض  ،ُمص

" وكان الخيم أو ذا الخيم :لنفسه بأن يقول

خيم في  ،أو ذات ال سبة  ها الن قع إلي الوا

ضاً كال ل ،مه أي في ت عة  ضع الواق ك ـمن الموا

ي ي .1ار " ـالد ني د ص"ار ـيع قال  ،"رـم

ي ) مجمع ـلطريحي فلك تعليقًا على كالم ـذل

حرَين ( لى  ،الب ناه إ ناه وأرجع لذي ذكر ا

ذلك أن ليس  ،أصله في خاتمة القسم السابق

في "ديار مصر" بلٌد أو موقٌع يحمل أحد تلك 

ثة سماء الثال يذ ،األ عم،  سن ياقوت أ ماء ـكر 

قع ثة موا ها  ،ثال سبة إلي كون الن كن أن ت يم

مي( كًة  ،)الخي فةٍ ُمحّر كاتٍ مختل يُث  ،بحر بح

ولكنها  ،ها من حركٍة إلى غيرهاتختلُف قراءتُ 

غامرة ضع ال من الموا ها  تي  ،جميع من ال

د ُولد أو ـانًا قـتصّور أن انسالعسـير جـّدًا 

  .عاش فيها كي ُينسب إليها

 (6) 

نحــن اآلن لــم يمكــث فــي غربالنــا هــوذا 

"الكراجكــي" تعنــي كلمــة غيــر أن  النقــدي

م َِيم ، ي""الخَْي في الخ مُل  ن يع نى َم حٍو بمع بن

فإذا نحن فرضنا أن ليس هناك من  ،أو غـيره

جٍه آخَ  س رَ ـو تذكره ـفي تف لم  مة  ير الكل

في  ،يظلُّ مقبوالً وهو احتماٌل  ،كاّفـةالمصادر 

ــال  ــّل االرتج ـــة ظ ــالوالخّف ـــوسَ  نذيل ـا َم

الطريقة التي تعامل بها أرباُب المصادر مع 

ادر قب الّن نا  ،ـ هـذا الل عّيُن علي نه يت فإ

س هذا التف خُذ ب هب  ،يرـاأل ما ذ نه  صًا وأ خصو

                                                 
ــات:  .1 ــات الجّن ــ274/  3روض ــى . ه ــب عل ذا العْت

الخوانساري َمبنيٌ على قراءة "وكان" كما وردْت في 
نا  فإّن عتب كأّن (،  ها ) و ا إن قرأنا صدر. أّم الم

 عليه يهون.
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بار من الك ثٌة  يه ثال في  ،إل نًا  ضحهم بيا أو

في النص  ،أن ابن أبي طيّ الحلبيـهذا الشـ

نه ـاقتبســه عــالــذي البــالغ الوضــوح 

  :حيث قال ،وذكرناه قبل قليل ،نيقالــالعس

َِيم  [ .....] الكراجكي" نسـبًة إلى عمل الخ

هي  جكو ب ،" الكرا في ـوالذه ر ()ي   ،الِعَب

فــي  .والصــفدي فــي ) الــوافي بالوفيــات (

اللــذَين اقتبســناهما الُمشـــابهَين النّصــَين 

والجميــع مــن  ،أيضـــاً عنهمــا قبــل قليــل 

ة المنطقــة الشـــّاميّ بالخُبــراء الكبــار 

  .وأعالمها

إلى  ،مؤَقتًا على األقلّ  ،وعليه فإننا نذهبُ 

مي" أنّ  ني "الخَْي كي" تع ن  ،"الكراج نى َم بمع

َِيم في الخ مُل  بن  ،يع مد  سرة مح لى ُأ مًا ع َعَل

س في ا مل  ن ح يره مّم مان وغ بن عث لي  مه ـع

س سـالن لوم أن  ،هاـبَة نف من المع ضروب و

  .من أكثر منازع ألقاب األُسـرات الِمَهـن

كّـ ونُ  ناذ نا  ،ر ه ما ذهب يد  سبيل تأي لى  ع

ــه ــك  ،إلي ــن كوج ــي ب ــن عل ــين ب ـــ "حس ب

الذي عرفنا مّما فات قبل قليل  ،الكراجكي"

طرابلس" في " حّدث  عاش و نه  صاحبنا  ،أ بل  ق

سنين من ال قوٍد  عّدة ع هذا  ،ب ظاهر أن  فال

سرته من ُأ حّدث هو  سين بن  ،الُم سمه "ُح الحظ ا

ة علي" ذا السّمة الشيعّية غير وأنه  ،الخفّي

التي كانت يومذاك  ،عاش وحّدث في "طرابلس"

كز  ًا األّول المر سـّيًا واجتماعّي شيعة سـيا لل

شام" غرب "ال تدلُّ  ،في  سات  هذه الُمالب كّل  و

لى أنّ  يب ع بُل الّر ما ال يق حّدثين ب حد الُم ه أ

التي  ،الشيعة الذين أنجبتهم هذه المدينة

صلي باالحتالل ال يل  عد قل لذي  ،بيسُتنَكب ب ا

َر أهلها خَها إلى ـومسَ  ،وضرَب على مجدها ،هّج
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وفي  .الوجه واللسانالنظام وإمارًة التينّيَة 

رف العصيب والفوضى الهائلة التي  ،هذا الّظ

باإلضــافة إلــى البعثــرة  ،نتجــْت عنهــا

ــرى  ــُدنًا كب ــْت ُم ــي اقتلع ـــكانّية الت السُّ

وأطاحــْت بُســـكانها علــى ُمختلــف  ،بأكملهــا

  ،كم ضاع من أسماء رجاٍل معارف ،ـالّدروب ـ

راث كم ُتنوسـي و بَق منها ،ثمينمن ُت  ،لم ي

قي س ،إن ب في ـإال أ ضائعٌة  عض إماٌء  سناد ب

  .وكم لهذا من أمثال ،األحاديث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 .ـ في األصل والمولد والنشـأة1

 (7 ) 

أنه في  ،وعجائبه راجكيمن غرائب نهج الك

به ما كت ضوعاته  ،كّل  نّوع مو ته وت لى كثر ع

ضه س ،وأغرا عن نف حّدث  سـات ه ـلم يت ومالب

ناُد الكالم ـإال حيث يقتضي إس ،إطالقاً حياته 

قـول  صدرهالمن لى م ضًا  ،إ يذكر َعَر قـد  يث  ح
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في  ،ربما ،وإال .أين كان حين سـمع ماينقله

إن  الذي سـنذكره ،كتابه الفقيد )الّرحلة(

صنفاته صي ُم يث ُنح عالى ح ك، ناـه ،شـاء هللا ت

سـناد في األ ك ،أي  ما يذ يرًا  كان ـكث ر م

نًا تاريخه ،ماعـالسّ  تفيُد من ـنسـوس ،وأحيا

مختلف حيث نعرض لرحالته في  ،إن شاء هللا ،ذلك

طارا لك ،ألق خال ذ ما  لى فإنّ  ،وفي يأتي ع ه ال 

ئلة التي ـاألس نأيّ ما ُيعيننا على اإلجابة ع

س سيرُة أي إن ها  س ،انـتطرح ها األ ـئلة ومن

كّـ  تي ر ضمنّية ال ثة ال نوان الثال ها ع بنا من

باإلضافة إلى حياته  ،ذلك ،أعالهم ـهذا القس

ما تركنا  ،غالباً رار ـتقـالتي لم تعرف االس

ليس لدينا  ،وترك المصادر من قبلنا حائرين

  .ال نملك عنها جواباحائرة سئلة أإال 

سبُب اضطراب القليل  ،ـبفيما نحس ،هو ذا

ته صله ومنب عن أ صلنا  لذي و لك  ،ا من ذ

هافتتَين  شهادتَين الُمت تهال صله ومنب  ،عن أ

للمحقق علي بن عبد العالي الكركي أوالهما 

ما ل ،م (7011هـ /  445)ت:  بد هللا وثانيته ع

  .(7171هـ / 7715اإلصفهاني الجيراني )ت:

  :يقول اإلصفهاني  

شيخ حسن بن الشهيد الثاني " وقد رأيُت بخط ال

سي شيخ الطو ست ال هر فهر لى ظ خط  :ع جدُت ب و

عه  عض مجامي في ب مه هللا  شهيد األّول رح شيخنا ال

 "  :ما صورته

ضى سّيد الُمرت لى ال قرأوا ع لذين  سماُء ا  :" أ

يز بد العز بن ع سالّر  لى  بو يع من  ،أ كان  و

ستان ] كي  ....طبر فتح الكراج بو ال من [ وأ

خ. [ ال ...] ديار مصر
1

 

                                                 
 71ـ73/  4رياض العلماء:  .1
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ًا بن عبد العالي الكركي  ولكن الشيخ علّي

م( يقول في إجازته للقاضي 7011هـ/ 445)ت: 

  :صفيّ الدين عيسى

" ومــن أجــالّء علمائنــا وفقهائنــا ورؤســائهم 

لب هاُء ح ير ،فق عٌ كث هم جْم هاء  .و منهم فق و

ومنهم الشيخ األجّل السعيد أبو الفتح  ،طرابلس

اء " نزيُل الّرملة البيض ،الكراجكي
1

 . 

تند في ما ـاسقـد والظاهر أن كالًّ منهما  

مٍة ُجزئيّةٍ  لى معلو له إ قع  ،قا صادف أن و

ها عرف .علي كي ،مثالً  ،كأن ي صّنف  أن الكراج

يخًا أو عاش ـأو لقي ش ،كتابًا في "طرابلس"

صر" في "م لك ،مـّدًة  ما هنا لى  ه ،إ ذا ـف

دليٌل  ،وقد صدر عن عَلمَين عارفَين ،االضطراب

حاالً في  لفنا الّصالح لم يكن أفضلَ ـأن سعلى 

من  فذهـب إلى أنه ،بكثير أن مّناـهذا الش

لك  هذه أو ت هل  لـدان أ سـبٍة من الب لمنا

يةٍ  ليس  ،واه يه و هب إل ما ذ سفي  ،تنداً ـُم

  .تقراءـإلى بحثٍ وتنقيبٍ واس ،بالتأكيد

لد  ،رـكّل البش أنَ ـش ،على أن الرجل قد ُو

س لٍد وُأ تزّوجفي ب جب ـرة و صنّ  ،وأن قد  ف ف

 ،ن عم  لهـُكُتبه ) كنز الفوائد ( الب هرَ ـأش

ــل ــا قي ــ ،2فيم ــا أن ـــكم ــه ـه صّن ف كتابي

                                                 
يروت  .1 نوار،ط. ب حار األ /  751م: 7412هـ/7451ب

13 
عة " ط.  .2 في "الذري بزرك  غا  شيخ آ لك ال قال ذ

ضواء، يروت، دار األ ما 71/737الت:  ب ستندًا، في . ُم

عة  يران طب سائل" ط. إ ستدرك الو لى "ُم بدو، إ ي

ة،الت:  شير 1/441حجرّي نا أن ُن جب علي نه ي لى أ . ع

يث  لك ح من ذ شيئًا  يذكر  لم  كي  لى أن الكراج إ

ئد (،  نز الفوا به ) ك ل كتا في ُمقتَب ُيتوقَُّع، أي 

وإنما مّهـَد لكتابه، في أّوِل جملٍة منه، بقولـه:" 

دك هللا " وكّرره بعـُد في غير موضع، )انظر  إعلم أّي

ـــطفوي، الت:  ـــة مص ـــران، مكتب ـــاب ط. إي الكت

ه كالمه إلى  35و43و75و2 ( التي قد تعني أنه ُيوّج
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)التعريــف بوجــوب حــّق الوالــدين ( و ) 

 .1التأديب ( البنٍ أو اثنين له 

ي ضوء الوح طة ال هـنق في  مة ـدة  ذه الُظل

قة رة ،الُمطِب ير ُمباِش صغيرًة وغ ن  ما تُك  ،مه

يث ال  من ح نا  عتأتي كّل  ،نتوّق خارج  من  أي 

 ،رـيرته بنحٍو أو آخَ ـالمصادر التي عرَضْت لس

سـم  مة الق في خات يه  نا عل ما وقف ني  أع

حيث ذكرنا حسينًا بن علي بن كوجك  ،السابق

كي طرابلس" ،الكراج في "ا حّدث  نه  هي  ،وأ و

طرابلس" سها " في  ،نف فة  نة المعرو المدي

فــإذا صــّح مــا  ،"لبنــان" اليــوم وال ريــب

رة ـه مــن ُأســـنه هنــاك أنـــرناه عــاســتظه

نه  ،صاحبنا قوَل أ ليالً ال قّوي ق لك ُي فإن ذ

  .وهللا أعلم ،ي األصل والمنبتـطرابلس

(9 ) 

وضمنًا مكاُن  ،وكما ُغّم علينا أصله ومنبته

ارٍة ـأدنى إشأيضًا فإننا ليس بيدنا  ،مولده

ال  .إلى تاريخ مولده ومكان أو أمكنة نشأته

يره ممّ  من غ نه وال  له م موا  فوه ن ترج أو عر

قوه م ،أو ل ضـاأل لذي يق بأن ُر ا نا  ي علي

ظ سـنن في ُمالب سـَر  جِـ  ،يرتهـات  سى أن ن َد ع

وإْن على نحو  ،ماّوٍر ـتصفيها ما ُيعيُن على 

  .أو غيـَرهاذه النقطة ـُيضئ ه ،بـالتقري

 ،فوجدنا أن ُأولى َمروّياته ،بحثنا ونّقبنا

هي عن "أبي  ،كما وردت فيما وصلنا من ُكُتبه

                                                                                                                     
ضًا أيَّ قارٍئ  شخٍص بعينه، ولكنها يمكن أن تعني أي

 ُمفتَرض. 

هران،  .1 سائل، ط. ط ستدرك الو نوري " ُم حّدث ال الُم

 .441/  1ريخ: ط. حجرّية دون تا
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المعروف بابن  ،الحسن علي بن أحمد اللغوي

ار سعين  ،1زّك سٍع وت سنة ت في  فارقين  بمّيا

ية"  عرف  ،م 7551/  2وثالثما نا ال ن مع أن و

ألننا لم نقع  ،هذا ،من هو ابُن زّكار اللغوي

ر في كّل ما تحت يدنا من مصادر، ـله على ذك

يرة  هي كث عةجـّدًا و ِدُ  ،وُمتنّو نا ال نج  فإن

ردُّد في األخذ بُمعطى هذه الرواية ـببًا للتـس

جه اآلن ما نعال نة  .في هذه المدي لك ألن  ذ

أي أنها اليوم  ،ر"ـالتي تقع في "ديار بك

ز ـكانت من مراك ،ةـة التركيّ ـفي الجمهوريّ 

ش شـّامي األسـالت سـّيع ال مة ّية ـا ما القدي و

تغرب ـولذلك فإننا ال نس ،حتى اليومزال ـت

ع بدًا  ك مَ دـأ ها ـذ حد أعالم صادر ر أ في الم

فـّة جاُهالً  ،كا هالً أو ت ا  ،ج ذ مّم نه يؤَخ مع أ

 ابن زكـّار رواه الكراجكي عنه ووصفه به أنّ 

فـاً  ًا معرو حّدثًا ولغوّي ه .كان ُم من  ذا ـو

ــل ــل أو التجاُه ــو  ،الجه ــر ه ـــذا األخي وه

ج ت ،حـاألر مـأن ياقو لـًا الح عـوي  ّرج ـم ُي

مـف سـعةـي ال ه اّدة الوا تي عّلق في ـال ا 

ــ ــدان (ـكتاب ــم البل ــوان  ه ) ُمعج ــت عن تح

فارقين" ها ،"مّيا من أعالم حٍد  كر أ لى ذ  ،ع

ه ـزم به في كتابـرى عليه والتـخالفًا ِلما ج

ماالً  جـّدًا أن  ،3إج سـتبَعد  من الُم كون و ال ي

 .قـد خرج منها أحـٌد يسـتحق الذكر

ية  هذه الّروا من  هُم  نا نف ن فإن ما يُك مه

كا نه  سنة أ في ال سّن 7551هـ/ 144ن  في  م 

وعليه فُيمكن تقديُر تاريخ  ،الرحلة والتحّمل

                                                 
شق  .1 تاريخ دم بن  227/  41في  لي  ستطرادًا: ع ا

 يحيی بن زكار الفارقي النحوي أبوالحسن.

 .111/  7كنز الفوائد: .2

 .11ـ  210/  0معجم البلدان:  3
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مولده تقديرًا أنه في سنٍة ما من سبعينّيات 

  .هذا القرن على أقّل تقدير

لى شأته األُو خصّ ن ما ي ا في لم  ،أّم نا  فإن

وإن بالتضــّمن أو  ،نقــع علــى أدنــى إشــارة

ما اضطرب في شير إلى  ما ُي ه االلتزام، إلى 

 .إّبان الفتّوة وأوائل الشباب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 

 

 ـ تحصيله ورحالته في األقطار 4

(7 ) 

الظاهُر أن لقاء الكراجكيّ شيخَه ابن زّكار 

لة  ل المرح في ُمقتَب كان  فارقين"  في "مّيا

َمُتها التجواُل في ـالتي سِ  ،الطويلة من عمره

والظاهُر أيضًا أنه في  ،البالد ولقاُء الشيوخ

س لة نف سـالرح مد الح با مح قي أ بن ـها ل ن 

أو  410ت:) 1ود الّرافقــي ـبس بــن مسعـــعنــ

م ( في مدينة "الرافقة" على 41أو7542هـ/13

فرات هر ال يوم "سورّية"شمال  ،ن نه  ،ال ولك

بل لم  ،ألمٍر ما لم يسمع منه ولم ينقل عنه

                                                 
سان  .1 في "ل سقالني  يدًة الع مًة فر له ترج ترجم 

. فقال:" كان شيعّيًا غاليًا. قرأ 242/ 2الميزان":

شيخ المف لى ال ار] ع بد الجّب ضي ع قي القا يد. ول

الُمعتزلي[. وعّمَر مائة سنة وأكثر. قال الكراجكي 

قًة.... الخ..  يُت له حل عُت به بالّرافقة، ورأ اجتم

ها في "أعيان  وقد نقل السّيُد األمين الترجمة بنّص

 . وفاتت آغا بُزرك في "النابس".227/ 0الشيعة": 
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به من ُكت صلنا  ما و قًا في صاً  ،يذكره إطال  خصو

مع أن الّرافقي  ،في كتابه )كنز الفوائد (

يذ  سـتاذه من تالم يدأ شيخ المف مع أنّ  ،ال  و

الكراجكي اجتمع به في "الّرافقة" ورأى له 

ة"  ،"حلقًة عظيمًة يقرأون عليه مذهب اإلمامّي

به  صف  ما و به و ئه  بر لقا خذنا خ ما أ وإن

الني فــي كتابــه )لســان حلقتــه عــن العســق

يزان( خذه1 الم لذي أ يب ،، ا بن  ،وال ر عن ا

ابي طيّ الحلبي في كتابه المفقود ) تاريخ 

ة( شـيعة / اإلمامّي جال ال خذه  ،/ ر لذي أ ا

ــدوره ــاً  ،ب ــَب أيض ــوص  ،وال ري ــد نص ــن أح ع

بشهادة قول العسقالني:  ،الكراجكي المفقودة

عُت به بالّرافقة ،" قال الكراجكي  ....اجتم

 الخ. " 

حَظ ه    نا أن ُنال جُب علي نه ي لى أ نا ع

  :أمرين

ّد أن  :األولـ  هذين ال ُب شيخيه  قاءه  أن ل

ضرورَة أنه  ،يكون مسبوقًا بتحصيٍل علمي  جّيد

ناُه  ما رأي لى  َُط إ قول أن ينش ير المع من غ

 أن يكون قـدمن دون  ،حتى اآلن قد نشُط إليه

  .بلغ مرحلًة كافيًة من النُّضج العلمي

نه بش مة ع هذه المعلو لى  ،يهاـقّ ـإذن ف ع

ــاأهم ــلُّ  ،ّيته ــًة ال تق ــا معلوم ــي وراءه ُتخف

ــةً  ــن  ،أهمي ــع ــٍة س ـــمرحل ــن س يرة ـابقٍة م

  .عندنا تماماً  مجهولةٍ  ،الكراجكي

ثاني ــ كي  :ال بدأ الكراج ما ي نه حين أ

ّامّية  ة الواسعة بالمنطقة الش رحلته العلمّي

                                                 
ـــ  .1 ــا ب ــه هن ــه لّقب ــة أن ــع مالحظ ـــه. م نفس

طٌأ من  عن "الّرافقي "، وهـو خ "المرافقي"، بديالً 

أخطـاٍء كثيرة جـدًا فـي الكتاب، سببها كّلها بؤس 

طأ  لى الخ مين إ سّيد األ فت ال قد الت يق. و التحق

 وصّححه.
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في  ـَح لديناترجّ ، فهذا ُيقّوي ما واالهاوما 

بلسي األصل أنه طرامن  ،خاتمة القسم السابق

مهمــا تُكــن غيــر  ،وهــذه نتيجــةٌ  ،والنشــأة

لة لّدائم  ،مؤّص نا ا عن افتقار ليالً  نا ق ُتعّزي

ــريحة  ــوص الص ــى النص ــث إل ــذا البح ــي ه ف

شـِرة طرابلس"  ،الُمبا لُم أن " نا نع لك أن ذ

لذي في األوان ا نت  ًة  كا ضرًة علمّي يه حا شّب ف

ن فيها من  ،من االزدهار يءعلى شـ تزهو بَم

لم جال الع لم"  ثم ،واألدب ر بـ "دار الع

ني عمّار  مراُء ب ها ُأ تي أحكم يرة ال الكب

وكانت مقصَد الطامحين إلى إغناء  ،العلماء

طار من األق عارفهم  هذه  ،م ٍة ك ئٍة غنّي في بي و

تى  يد الف خذ ب ن يأ عَدَم َم عة لن ُي لى الُطل إ

ويهّون السؤاَل قليالً عّما ضاع  ،عاَلم المعرفة

  .من أسرار نشأته

(9 ) 

ــة  ــذه المرحل ــا ه ــن غادرن ــى إذا نح حت

تاريخ بَ  من  ضة  لبالد  دءِ الغام في ا سْيره 

ية لة التال نا المرح صيله، ودخل يث  ،وتح ح

خل "ب نه د ماالً أ لُم إج لى نع ضر ع غداد" وح

ضهم ها أو بع نا  ،علمائ ما زل نا  جُد أن ن

ضاربة ماتٍ ُمت في معلو خّبُط  ن  ،نت لى َم تدوُر ع

 ،الحاضرة كان أستاذه الرئيس في هذهالذي 

التي كانت بتاريخ دخوله إّياها تحتفُظ بقسٍط 

فٍر  لوان وا نّوع األ كريّ الُمت ها الف من توّهج

  .والمذاهب

شأن هذا ال في  سندًا  يات  لى الروا  ،إن أع

بن  لي  لدين ع جب ا به ُمنت نا  ما أتا هو 

لرازي )ح: يه ا قال 7714هـ/010بابو يث  م( ح
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 الكراجكی 

كي لى الكراج قه ع ما عّل سيّ " :في لى ال د قرأ ع

. 1"  المرتضى والشيخ الموفق أبي جعفر الطوسي

مثلما  ،وقد ترّددْت هذه الرواية في المصادر

ـــل  ـــى أص ـــمعاني عل ـــة الس ـــرّددت رواي ت

  .كما سُـقنا قبل قليل ،"الكراجكي"

لي ) ت:  ماد الحنب بن الع  7514فالمؤّرخ ا

م ( يِصــُف الكراجكــي بأنــه "مــن 7311هـــ / 

وقــد  .2ريف الُمرتضــى" حاب الشــار أصـــكبــ

عـه  متاب هـفي يه ـا ذ سماعل بب إل شإ ا ـا

غدادي )ت: قال7425هـ / 7114الب من :م ( ف  "

 3ّيد المرتضى العلوي " ـتالميذ الس

كاتب السّـيرة ذو الذهن اللّماح محمد أّما 

سـاري ) ت قـر الخوان  م(7140هـ/ 7171 :با

" :ُيرّدُد عبارة ُمنتجب الدين حرفًا بحرف فهو

ــــــّيد ال ـــــى الس ـــــرأ عل ـــــىق  ُمرتض

فر ]   بي جع ق أ شـيخ الُموّف دى وال لم الُه ع

ما هللا"  سي [ رحمه عـد  .4الطو ب ب نه ُيعّق ولك

" وهو يروي عن الشيخ المفيد : قليل ليقول

صره ن عا يد  .وَم شيخ المف عن ال ته  ورواي

صّرح به في كتابه كنز  ،بطريق اإلجازة كما 

وهـذا الكالم إجماالً ينقضُ بعُضه  .5الفوائد" 

  .بعضا

في  نا  شـيخ باحثي لى  صلنا إ تى إذا و ح

هـ 7114آغا بزرك الطهراني )ت:  ،المتأخرين

لفه ـنراه ُيكّرر مضمون عبارة س ،م ( 7415/ 

س قول ،اريـالخوان ضى ـق" :في لى المرت رأ ع

                                                 
 .755الفهرست /  .1

تب  .2 هب،ط. المك ن ذ بار َم في أخ لذهب  شذرات ا

 .211/  2التجاري للطبع والنشر والتوزيع،الت.: 

م: 7407م 7431هـ/7111دّية العارفين،ط. طهران ه .3

2  /15. 

 254/  3روضات الجنات:  .4

 .275/  3نفسه: .5
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مّما يوهم القارئ ألول وهلة أنه  .ي"ـوالطوس

ولكنه ُيسارع بعد قليل إلى  .يأخذ بمضمونها

في ُرتبة تالميذ الطوسي.  ُيعـدُّ  ،" نعم:القول

يد يذ المف من تالم كان  نه  نه  ،ولك يروي ع و

وعن  413كما يروي عن المرتضى في  .تصانيفه

ظاهر أنه لوا 1" 441سالّر بن عبد العزيز في 

 . ُيريُد من الرقمين تأريخ الرواية

عٍة  مام مجمو حُث أ قف البا نادر أن ي من ال

با ،من اآلراء من ال بٍة  عن ُنخ ادرة  حثين الّص

عارفين س ،ال سـحول م من  صيلّيٍة  يرة ـألٍة تف

 ُتعاني من مثل  ،إنسانٍ مكشوفٍة بما حّرَر وصّنفَ 

إن المغــزى األساســي لهــذه  .هــذا االضــطراب

لم  سألة  هذه الم في  حث  هي أن الب ظة  الُمالح

قّدم  ـر يت قدُّمًا ُيذَك من ت قرون  سعة  خالل ت

مان لرازيّ  .الز فاة ا سنتي و بين  ما  َين هي 

 وآغــام ( 7714 هـــ 010) ح:جــب الــدين ُمنت

لرغم  ،م(7415هـ /  7114 :ت )بزرك  لى ا ع

توالي  لى ال باحثين ع من ال ستٍة  مام  من اهت

ها لدين  .ب جب ا نا أن ُمنت لوح ل َن وي قد خّم

ــائب ــر ص ــًا غي ــاد  .تخمين ــن العم وأن اب

وإسماعيل باشا كالهما قد نقال في كتابيهما 

خرى  صادر أ في م يه  عا عل ما وق ير أّول  غ

لى  .مذكورة عا ع لم يّطل يد  ما بالتأك وأنه

س لديهما خبرة كافية ـولي ،نصوص الكراجكي

تي بالظروف  هاال ضطرب في سّيد  .ا حده ال و

محمد مهدي بحر العلوم قطع بصدق بأنه "من 

يرًا "  نه كث يد وروى ع شيخ المف مذة ال . 2تال

بر طع ال هذا الق في أن  شكٍ  من  ما  من  يءو

ته مرة خبر هو ث ترّدد  كي ال صوص الكراج  ،بن

                                                 
 .711طبقات أعالم الشيعة )النابس( /  .1

جف  .2 ة،ط. الن ئد الرجالّي   1م: 7433هـ/7113الفوا

 /152. 
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" وروى :بشهادة ما ختم به عبارته حيث قال

يرًا " نه كث ظة  ،ع هـذه مالح حال ف كّل  لى  وع

نة عاملي ) ت ،ُمزم حـر ال ند ال جدها ع  :ن

في 7342هـ / 7754 به م(  مل(كتا مل اآل  ،)أ

" وهو يروي عن الشيخ المفيد وَمن  :قالحيث 

  .1عاصره " 

لدى الُمتأ يرَة  عُث الح ما يب كّن  لل هو  ،ّم

ما  ني كليه ساري والطهرا صرار الخوان ُة إ عّل

أنه  ،على القول في عبارتيهما الُمتشابهتَين

مع أننا ال نجد  .من تالميذ المرتضى والطوسي

في  يل  نى دل لـك أد لى ذ من كّل ع صلنا  ما و

ك مــا الحظــه ـوذلــ .مصــنفات الكراجكــي

س سـاري و قـالخوان يث ي ته ح "  :ولـّجَل ُمالحظ

ي ل ه ] أي في كنز الفوائد ـأَر في مـإال أّن

عن  نه ] أي  ته ع صريَح رواي يره  في غ [ وال 

السّيد المرتضى [ وال ذكر لشيخنا أبي جعفر 

[  ...فضالً عن روايته عنه ] ،الطوسي رحمه هللا

له  ،نعم .يخ بقليلـبل طبقته فوق طبقة الش

ـــيخ  ــايخ الش ــن مش ــٍر م ــن كثي ــة ع الرواي

" :يقــول ن الطهرانــيإ. ثــم 2ه " وأســاتيذ

ُيَعـدُّ ] أي الكراجكي [ في ُرتبة تالميذ  ،نعم

سـي يد .الطو يذ المف من تالم كان  نه   ،لك

كما يروي عن المرتضى  .ويروي عنه تصانيفه

 . 3"  413في 

ٌر ـهو أممن االثنَين هذا الموقُف الُمترّدد  

 ،ذين الباحثَين الجليلَينـدى هـنادٌر جدًا ل

                                                 
غداد  .1 مل ط. ب مل اآل سيد 7110أ يق ال هـ، بتحق

 .211/  2أحمد الحسيني: 

 .275/  3ات الجنات: روض .2

 .711طبقات أعالم الشيعة ) النابس ( /  .3
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لدّقة في البحث نهما سوى اـاللذين ال نعرف ع

 .النظر والتدقيقطول واالعتداد بالرأي بعد 

ع حٍو خاص إلى ما في  فُت بن بارة شيخنا ـوُنل

" ُيعدُّ في ُرتبة :حيث يقول ،الطهراني من خلل

أن جـّدًا مع أن من الواضح  .تالميذ الطوسي"

ق قة الشـ"طب فوق طب سي [  يخــته  ] الطو

يل" صد ،بقل ساري ب سّجل الخوان ماالحَظ و  .قك

هـ/ 444فمن المعلوم أن الكراجكي توفي سنة 

في حين أن الشيخ الطوسي توفي سنة  .م7501

ر ـأي بعد الكراجكي بأحد عش ،م7531هـ/435

قليل" في عبارة الـ "ذلك هو  .قمرّيةنة ـس

  .الخوانساري

هذه  مه هللا  نا رح شيخ باحثي من  يٌر  سهٌو كب

ذ الكرا جكي بالفعل على الُمزاوجة بين تتلُم

ـــد )ا ـــيخ المفي ـــ / 471ت: لش  ،م (7522ه

يخ الطوسي ـوبين ِعـداده في ُرتبة تالميذ الش

مَين  ،م (7531هـ / 435ت: ) بين الَعل مع أن 

  .زهاء نصف قرن من الزمان

عن الس ته  ضى ــأمّا رواي في ّيد الُمرت

ما 413سنة ال نص، ك من  هم  في  ُيف ني  الطهرا

 ،هانَده إليـر سـفإنه لم يذك ،ختام عبارته

ه ثر علي لم نع يب  او عـد التنق نده وال ب ال ع

يره ند غ هاع حال فإن كل  لى  لى  ،. وع تى ع ح

ال تصلُح إمارًة على أن الكراجكي  ،فرض صّحتها

ــى ـــّيد الُمرتض ــى الس ــذ عل ــه .تتلم أي  ،ألن

كـراجكي سّن كان  ،ال فوق  تاريخ  لك ال في ذ

ير لب بكث ية .الط عن أن الروا ضالً  ما  ،ف ب

ألن  ،عندناكبيٍر  ع ريبٍ موض ،فيها من تأريخ

ضى سّيد الُمرت ستاذه  ،ال لف أ لذي خ شيخ ا ال

موقعــه منبــر التــدريس وفــي  علــىالُمفيــد 

ب مي  غدادـ "العل سـنة  ،"ب لى  411توفي  ع
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جح نه  .األر قول أ ية ت ناك روا كن ه وإن ي

سـنة  في ال فـي  سنة  ،هـ413تو في ال أي 

نفســها لروايــة الكراجكــي عنــه حســب نقــل 

  .الطهراني

ه عد  صادرب مع الم ة  لة النقدّي  ،ذه الجو

 أعتقد أن القارئ الحصيف قد بدأ يلمُح وجهَ 

سـيرة  من  سألة  هذه الم في  ندنا  صّحة ع ال

إنه بالتأكيد تتلمذ في "بغداد"  .الكراجكي

سواه يد دون  شيخ المف لى ال شيخه  ،ع نه  وأ

لرئيس سّيد  ،ا تردُّد ال نى  هب دون أد ما ذ ك

الذي سبق  في النصّ  ،بحر العلوممحمد مهـدي 

يل بل قل به ق عن كتا سـه  نا اقتبا لى  .ل وع

ــ ــن كتاب ــرة م ـــواهد كثي ــك ش ــز  هذل )كن

ئد( يرة  .الفوا يات الكث في الروا ها  نرا

ــه ــَر" ،عن ــا "ذك ــي عنوانه ــ ،الت  ،ّدثني""ح

ني" ليّ"  ،"أخبر لى ع شيخ "أم ني ال ها تع وكّل

يـد يب  ،الُمف لًة ال ر ها دال تدّل بمجموع هي  و

على نحو ما  ،وطويلة يها على عالقٍة ُمباِشرةف

ستاٍذ  بين أ كون  رب  ي يذه  ُم ها و. 1وتلم مثل

  .2في كتابه )االستبصار(  كثيرٌ 

من أسف فإن كّل هاتيك الروايات الكثيرة 

خة ير مؤّر يد غ شيخه المف ما درَج  ،عن  مثل

يره عن غ يات  في الروا بًا  يه غال لو  .عل و

ّدة  ،انها كانت ألعاننا ذلك على التأريخ لُم

مذه عل س .يهتتل عدَم و لن ن نا  يلة ـولكن

                                                 
ــــفحات:  .1 ــــر الص ، 725، 757، 755، 41، 11أنظ

)ُمكّررًا مرتين(،  220، 734ُمكّررًا ثالث مّرات(، 731)

211 ،214. 

في  .2 شور  صار(، من سّمى االستن قد ُي صار، ) و االستب

سالمي  مد إ ناء مح شيعه( باعت حديث  يراث  ة )م دورّي

 . 754ــ  751يزدي، الدفتر الثاني / 
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نًا  مين تخمي شأنللتخ هذا ال في  قّل  لى األ  .ع

نا لك أن سنة  ذ فارقين"  في "مّيا ناه  رأي

حيث لقي شيخه اللغوي ابن  ،م7551هـ / 144

 .ذكرنا في خاتمة القسم السابق كما ،زّكار

سنة  صر"  في "م ناه   ،م7573هـ / 451ثم رأي

سيني  سى الح بن مو طاهر  من  سمع  يث  لم و 1ح

بين كان  ين  يد أ ما ُيف نه  نا م نك  يأت ذي

ريخ ثم يتتابُع من بعد هذا التا .التاريخَين

أمــاكن ذكــَر وغيــره فــي )كنــز الفوائــد( 

ــف  ــي مختل ــة ف ــة الُمؤّرخ ــتيطانه المؤّقت اس

لة ير طوي ة غ صل زمنّي لدان، بفوا سنِقُف  ،الب

مّما يسـمح لنا بأن ُنخّمن  .عليها بعد قليل

يك  ناَء هات كان أث نه  مان أ سنوات الث ال

فــي  451و  144الفاصــلة بــين الســنتين 

غداد" يد.  ،"ب شيخ المف لى ال ضر ع يث ح ح

  .هللا أعلمو :ونقول هنا أيضًا وأيضاً 

ّدة  ناء الُم لة أث في الطوي ضاها  تي أم ال

عراق" يـد ،"ال شـيخ الُمف لـذًا لل سمع  ،ُمتت

أكثرهم مّمن نجـُِد  ،ر الُمحّدثيناعددًا من صغ

بوصفهم فقط المصادر ُمختلف ي ذكرهم اليوم ف

شابهة بارٍة ُم كي" أو بع شايخ الكراج من م "، 

سيرتهم في  ليس  منهم أن  هم  ما  ممّا ُيف

ـــر مــا أهــّم  وأن روايتــه عــنهم هــي ،ُيذَك

نذكر منهم  ،يمتازون به من بين أهل العلم

مزة  بن ح بد هللا  بن ع لي  سن ع با الح  ،2أ

بو يد هللا  بن ُعب مد  بدهللا مح با ع شريف أ ن ال

                                                 
 .112/  2كنز الفوائد:  .1

 . 711نفسه /  .2
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سيني  طاهر الح بن  سين  بن و ،1الح سين  الح

ي  مد القّم بن أح مد  بن و ،2مح يى  شريف يح ال

سيني  با الح بن طباط براهيم  بن إ مد   ،3أح

بن ُعبيد هللا بن و أبا عبد هللا الحسين بن علي 

بابن الواسطي  أبا الحسن و ،4علي المعروف 

بن  لي  بن ع مد  بن[مح مد  صخر األزدي  ]مح

  .5البصري 

(3 ) 

روجه من "بغداد" أمضى مابقي له من بعد خ

ُمســـتقّرًا العمــر، أي زهــاء األربعــين ســنة 

أنحاء "الشام" و ُمختلف ُمتجّوالً في أو مؤقتًا 

صر" صدناه  ،"م قد ر ها ف نٍة أوغير في في مدي

سنة  صر"  عاله ،م7573هـ/451"م نا أ ما قل   ،ك

ثم رصدناه في مدينة "الّرملة" الفلسطينّية 

سنتين  م 7520هـ/ 473م و7574هـ/ 475بين ال

سّجل ذلك في رواياتٍ  ،أي زهاء السبع سـنوات

حّدثين فيها  عدٍد من الُم وبسبب  ،6لسـماعه ل

طول إقامته فيها اكتسب وصف "نزيل الرملة" 

بل  سناه ق لذي اقتب لنصّ ا في ا نا  ما رأي ك

كي قق الكر عن الُمح يل  ها  ،قل صد أثناء ق

                                                 
. وله ذکر استطرادي في تاريخ 701و  13أيضًا /  .1

شق  کة 42/145دم شجرة المبار في ال کر  يه ذ ، وألب

730. 

 . 700أيضًا /  .2

 . 747أيضًا /  .3

ـــــــــًا /  .4 و . 717و  753و  11و  17و  15أيض

 . 21"التفضيل" / 

ضًا /  .5 سنة 704و  04أي صر  يه بم قرأ عل  .423 ،

سيراألعالم  في  ته  ظر ترجم توفي 412: 71/311ان  ،

 .441سنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا /  .6 أيض

و215و231و211و220و717و733و732و722و727و32و37

. والتفضيل، نشرة "ُبنياد بعثت" باعتناء 212و217

 . 27و74هـ / 7451الُمحّدث األُرموي، 
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ًا سـنة  ي حيث لق ،م7527هـ / 472"مكة" حاّج

يه  حّدث والفق يل الُم بن الجل مد  بن أح مد  مح

مع منه أحاديث ـوس ،اذان الُقّميـعلي ابن ش

ج يرة س به ّـ كث في كتا نز )لها أو بعضَها  ك

ئد (  في  ،1الفوا خر  ضها اآل سّجل بع ما  ك

ـُتبه ثة  ُك ضيل( الثال عن  2)التف نة  و )اإلبا

  .4و )االستبصار(  ،3 (الُمماثلة

"بلبــيس" بعــد هــذا رصــدناه فــي مدينــة 

سنة  صرّية  في  ،5م  7521هـ / 471الم ثم 

ــنة  ــي الس ــاهرة" ف ـــ/ 423"الق  ،6م 7514ه

والظاهر أنه كان ُيقيم في "مصر" أثناء ما 

ــنتين ــك الس ــين هاتي ــب ،ب ــب ـش هادة الُكُت

الة ـ)الرســ :الكثيــرة التــي صــّنفها هنــاك

ة(  مختصر القول )و 8ي( ـو )الكاف 7العامرّي

فة  بي في معر مة بالن سائر واألئ بة و الكتا

  .وربما غيرها أيضاً  ،9اللغات( 

سنة  طرابلس"  في " صدناه  هـ/  413ثم ر

حيث لقي شيخه أبي الحسـن علي بن  ،10م 7541

وما من ريبٍ في أن إقامته  ،الحسن بن منده

فترات وربما على  ،في هذه كانت طويلة جّداً 

                                                 
ــــًا: .1 و  707و  721و  727و  15و 31و 31/  7أيض

و  251و  252ُمكـّررًا ثـالث مـّرات و  710/  2و  702

 .212و  225

 . 45ـ  25التفضيل /  .2

ُنشر في دورّية )سفينة( باعتناء علي الداقوقي،  .3

 . 13ـ  111/  70السنة الرابعة، العدد

 . 725ــ  750االستبصار /  .4

 .151/  7أيضًا:  .5

 .720/  7أيضًا:  .6

 254/  77الذريعة:  .7

 240/  71نفسه:  .8

 .251/  25أيضًا:  .9

 .711و "النابس" /  1تفضيل /ال .10
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ع بة أو متبا نه  .دةـُمتقار من أ لك  نا ذ عرف

 ،ر من تلميٍذ من تالميذهأكثفيها قرأ عليه 

تي  ب ال من الُكُت عدٍد  بر  ها أك صّنف في نه  وأ

)البستان(  :وصلت إلينا صّنفه في بلٍد واحد

أبي طالب عبد هللا  الذي صنفه ألميرها القاضي

ـــار ــن عّم ــد ب ــن محم ــين ال)و ،1ب والد ألتلق

ـــؤمنين(  ـــه و ،2الم ـــل وتنبي )ردع الجاه

ــل(  ــوم و، 3الغاف ــّج ي ــيرفي ح ــّدة البص )ُع

غدير( ا نـا و ،4ل لذي عرف ئد( ا نز الفوا )ك

ه بن عّم له ال نه عم قول أ يه ال فات ف ا    ،مّم

) معونة الفارض( و ،5)مختصر طبقات اإلرث( و
 ،7)نهــج البيــان فــي نســك النســوان( و ،6

وغيرها مّما سنقُف عليه فيما سيأتي إن شاء 

  .هللا

في بَر أو أقام ـع ولكننا نعرف أيضًا أنه

 ،ير مؤّرخةـتٍ متفاوتة وغبلدان غيرها إقاما

يث  حديثح عض ال من و ،سمع ب خر  عددًا آ صّنف 

  .ُكتبه

ة" في "طبرّي نوب  ،ف في ج شّيع  صمة الت عا

ـــه ـــي زمان ـــام" ف ـــة ،"الش ـــّنف ثالث  ص

ها  ب ألمير سـمه ،ُكُت عرف ا لذي ال ن صارم  ،ا

لة  ضبهاالدو هي وع خرين  هد(  :ذو الف )الزا

                                                 
 .750/  1الذريعة:  .1

 .424/  4نفسه:  .2

 .211/  75أيضا:  .3

 .221/  70أيضًا:  .4

 .255/  25أيضًا:  .5

 .213/  27أيضًا:  .6

 .170/  24أيضًا:  .7
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ضبي(  سك الع سوان( و )المن سك الن  ،1و)منا

لم تكُن ممّ  ها  ته في نه أن إقام هم م ا نف

  .بالقصيرة

ش في "دم في ـو صرّية(  تاب )النا صّنف ك ق" 

الدولة أعمال اليوم والليلة ألميرها ناصر 

 .2ابن حمدان 

علــى الســـاحل اللبنــاني  ،وفــي "صــيدا"

 )اإليضاح عن :صّنف كتابين هما ،اليوم

في   ما  مؤمنين ب فاع ال كاح( و)انت كام الن أح

سالط يدي ال ين( أ
3

م ، حدًا  حديثًا وا سمع  بي و ن أ

حة بن طل مد  بن مح بد هللا  به  ،ع في كتا سّجله 

)التفضيل( 
4

.  

صور" في " صيدا"  ،و لـ " جاورة  صّنف ) الُم

جوم ( تاب الن بـدو ،ك ما ي كر  ،في يث ُذ ح

كذا سـُمه ه لي  ا بن ع مد  في  ،لصُّوري"ا"مح

ــُزرك ــا ُب ــه آغ ــذ عن ــذي أخ ــوط ال  المخط

ا ي ،5هذه المعلومة   لىمّم أن إقامته  دلُّ ع

ضاً  صيرة أي ن بالق لم تُك ها  لب" .في في "ح  و

سمع حديثًا واحدًا من أبي العباس أحمد بن  

 ســــّجله فــــي ،إســــماعيل بــــن عنــــان

  .6)كنز الفوائد(  

من  سـتظهُر  لهن لك ك نه ا ،ذ في أ ضطرب 

ــين ــرة ب ــه األخي ــور"  أيام ــيدا" و "ص "ص

لب" ة" و "ح ـددًا  ،و"طبرّي ضي ُم كان يق يث  ح

تةُمتفا كان  ،و يـس  ته الرئ كز إقام كن مر ول

                                                 
 22/  21و  11ـ211/  22و72/72انظر: الذريعة:  .1

 على التوالي

 73/  24نفسه:  .2

 .447و  132/  2أيضًا:  .3

 . 17التفضيل /  .4

 .11/  24أيضًا:  .5

 . 17كنز الفوائد /  .6
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طرابلس" لوم أّن و ،في" ُدن من المع هذه الُم

ًا جميعها كانت مراكز شيعّية  ـًا ُكّلّي أو ُجزئّي

قبـــل نكبتهـــا بـــالغزوات الصـــليبّية 

  .وتداعياتها

غادَر هـذا القسم علينا أن نفي  قبل أن ُن

حيُث اقتبسنا  ،القارئ بما وعدناه به آنفاً 

به ا ترجم  كيما  شوب للكراج خصُّ  .بن شهرآ أ

  :لنقول .وصفه إياه بـ "القاضي"

ــنصّ  ــاحُب ال ــه ص ــرد ب ــف انف ـــذا الوص  ،ه

صادَق على  واالحتماُل الوحيد الذي يمكن أن ُن

هــو أن يكــون قاضــيًا فــي  ،قبولــه مبــدئّياً 

ولكن هـذا يتعارض مع ما نعرفه  ."طرابلس"

كـّد هو مؤ ا  في  ،مّم ضاء  صب الق من أن من

ك نة  ستقّر  ،انالمدي تي ا ترة ال ناء الف أث

ها كي في ها الكراج بن  ،في بد هللا  لب ع بي طا أل

ونظن أن  ،أميرها فيما بعـد ،محمد بن عّمار

ــين  ـــهرآشوب ب ــن ش ــى اب ــتبه عل ــر اش األم

بّراج بن ال فه ا كي وخل شـغل  .الكراج لذي  ا

عل  نة بالف في المدي ضاء  صب الق مـّدة من

  .طويلة

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 .ـ وفاته ومدفنـه 0
(7) 

يل أن  بل قل فات ق ا  نا مّم كي عرف الكراج

بين  ته  من حيا يرة  سنوات األخ في ال ضطرب  ا

"طرابلس" و  :ُمُدن الساحل اللبناني الكبيرة

ــور" ــيدا" و "ص ــة  ،"ص ــى مدين ــافة إل باإلض

يدة ير البع ة" غ  ،في "وادي األردن" ،"طبرّي

  .ام"ومدينة "حلب" شمال "الش

المفهوم والٌمنسجم ما من هنا نجِـُد أن من 

له  هاُت تنق صادرُأم توفي من  ،الم نه  سنة أ

فن فيها "صور" مدينة في م 7501هـ / 444 وُد
1.  

نة و هل مدي حـُد ُمعمّـري أ لي أ قد روى 

صور" نه  ،" عأ عـّدة  نذ  لةٌ ـم جرْت ًمحاو  قود 

الذي كانت  كانمالفي  ،قبرهموضع اف ـالكتش

يه  بف سالمق مة الّدار نةـرة القدي  ،ة للمدي

 ى أن ُيعثـرَ ـعس ،بقصـِد سَـْبره ش الموقعُ ـوُنب

يه  لى أيّ ف قع ثٌر لل شاهٍد  ،برـأ جريّ أو  ح

ا  ،باقٍ  ضع مّم عارفعادًة يو بور الم لى ق  ،ع

لى  تؤد  إ لم  لة  كّن الُمحاو جةأي ول  ،نتي

عومُ جـّدًا ذلك أمٌر مفهوم الحقيقة أن و  ،توّق

                                                 
ــــذهب: .1 ـــــذرات ال ــــالم 1/211ش ـــــير أع و"س

و"الـوافي 1/225و"الِعبر"للـذهبي:71/727النـبالء":

 . 4/715بالوفيات":
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 ،من بعده ن المدينة رزحـتْ ألننا نعرف أذلك 

كيمن أي  عـد الكراج ه ،ب صف ـُز قرن ون اء 

َر الُمحتلّ  ،ل الصليبيالقرن تحت االحتال   وندّم

ها له  أثناء ما  نى كّل  ها أد قة بُهوّيت عال

سالمّية ها  ،اإل ضمنها مقبرت من  مة و وال القدي

  .ريب

(9) 

ه من  ياقـذا السّ ـفي  نا  ـّد ل قوف الُب الو

ه ـرز الدين في كتابـحما أورده محمد  على

ق عارف( ـ)مرا قال د الم يث  قح ده ] ـأن "مر

ــ ــي [ ببغ ــي الكراجك ــة ـيعن ــي الجه داد ف

ية إلى باب   ،بجانب الرصافة ،لكوفةاالمؤّد

برأس الجسر  ،رقّية لنهر دجلةـفي الضّفة الش

المعروف بجامع  ،ةـفي جامع الصفويّ  ،القديم

ف صفّية تحري يـث ،اً ـاآل ية المولو  ة "ّـ م بتك
1.  

ــرُد  ــذه مينف ــارف( به ــد المع ــّنف )مراق ص

ن سـنده إليها إال 2المعلومة  قوُل . ولم يُك

قام قالناظر الم ما  جلٌ  ،، في هو ر ما  ،و في

بـدو مور  ،عاديٌّ  ،ي هذه األ ثل  له بم لم  ال ع

  الدقيقة.

لذي  ،هـذا كان ا ضًا أن الم لم أي مع الع

صفه  صّنف و حـّدث الُم بر الُم ضًا ق يه أي جد ف يو

يل  بن الجل مد  شـيخ مح نيال قوب الُكلي  ،يع

ف كتاب )الكافي( الشهير أي أنه بقعة  ،مؤّل

                                                 
 7147معارف،ط. النجف محمد حرز الدين: مراقد ال.1

 .72ـ2/277م:7417هـ/

تاب:"  .2 هذا الك صاحب  قول  قارئ ب خذّن ال وال يؤ

هـ. قاله 444توفي ] يعني الكراجكي [ ببغداد سنة

يره".  نان وغ كذا   [ الج مرآت ]  في  يافعي  ال

في  يافعي  لى ال سبته إ يق. ون ير دق كالم غ هذا ال ف

الترجمـة الُمـوجزة التـي عّلقهـا للكراجكـي غيـر 

تاب:ص ظر الك لذي 1/15حيحة. ان ن ا عرف َم . وال ن

  .قصده بقوله:" وغيره"
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مدينٍة في  ،ل الزائرينمن قبَ معروفة مقصودة 

وصاحُب القبر المزعوم عاِلٌم ذومكانٍة  ،كبيرة

وجود خبر وبالتالي فإّن دواعي نقل  ،عالية

على نحٍو  متوّفرةٌ  قبر عالم شـهير كالكراجكي

تاز ع ،ُمم هذه قا فةٌ و ٌة معرو قوُل  ،دٌة نقدّي ت

برٍ  قل خ لّدواعي لن توّفُر ا ندما ت نه ع ثم  ،أ

بٌب كافٍ ـفهذا س ،فقطبنقله راٍو واحد  ينفردُ 

  .للريب فيه وأكثر

هذا القبر  بةِ ـنفي صّحة نسن وعليه فإننا 

 .إلى الكراجكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الفصل                          
 الثالـث

عاَلـُمـه                                            

 الفكـري وأعمالـه 
 

  
                                        

 ـــ تـمـهــيــــــــد 

ـــ الكـراجـكـي  7      

 رائـــدًا 

 ـــ فـي مـصــــر  9      

ـــ فـي  3      

 الرملــــــة 

 ي طـرابلـــــســـ ف 4      
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  تمهيـد ــ
ما يسـُعنا  ُبغيتنا في هذا الفصل أن نسـُبرَ 

َـ من س غوار ْبره  كيسـيرة أ يذًا  ،الكراج تلم

تحّمالً  حّدثاً  ،وُم ستاذًا وُم حاوراً  ،أ صّنفًا وُم  ،ُم

غاً  شـدًا وُمبّل لك  .ُمر سوذ ما ـا لى  تنادًا إ

صره مح ع من مال تى اآلن  ناه ح ا  ،عرف لى ّم وإ

وإلى  ،ناه فيما فات على سيرته األّولّيةعّلق

س عن نف هو  سّجله  شيوخه ـما  ساتذته و ه وأ

فيما وصلنا من  ،والمواطن التي اضطرب فيها

صّنفاته إذن فُيمكننا اعتبار هـذا الفصل  .ُم

وكّل ما سـبق  .ذروة البجث في هـذا الكتاب

هو  ما  بة إن يـٍد بمثا ئٌةٍٍ وتمه عـداٍد وتهي إ

 ـُن بنا بحثه تحت عنوانما يحسُ للوصول إلى 

 .هـذا الفصل

ـا زمامُ  نا أّم هون فينا ودليل حن ُمتج ما ن

يه هو ،إل صادر ف فة الم يه كا سبغه عل  ،ما ُت

خصوصًا  ،من أوصافٍ عريضة ،شيعّيًة وغير شيعّية

ها شيعّية من ير ال هذه  ،غ ها ألن  تاز بأن تم

ر ـالباهــسُ الحضــوَر الفعلــي العملــيَّ ـتعكــ

ثـّر  سـع والمؤ نهوالوا في زما كي   ،للكراج

خلَ  به ومذهبيّ و دا حدود مذه لى  ،هيخارَج  ع

ها خـذ معلومات تي تأ لى ال كـس األُو ثر  ،ع أك

 .عن ُمصّنفاته ،ما تأخـذ
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ماف ل في صفدي لنتأّم يه ال قول ف ش:ي يخ ـ" 

ش ضة "  .يعةـال حول الّراف يافعي  ،1من ف وال

ــر(  ،2" رأس الشــيعة" :والــذهبي فــي )الِعَب

" شيخ :َير أعالم النبالء(والذهبي أيضًا في )سِ 

  .3الّرافضة وعاِلمهم" 

  :ونقــول  

ال عنــد هــؤالء  إن هــذه األوصــاف العريضــة

الكراجكي من  هتند بالتأكيد إلى ماكتبـست

ُنرّجُح أنهم لم يّطلعوا عليها  ،كثيرة ُمصّنفاتٍ 

ها لى أكثر ضوٍر  ،أو ع عن ح باٌع  هو انط بل 

له أين سٍع  ـٍر ووا باهٍر وُمؤّث صيّ  حلّ شخ  ،ما 

عرف اآلن  صبحنا ن حن أ ماالً ون نه غطّى إج أ

  .بحضوره الشخصي أقطار "مصر" و "الشام"

" رأس :خصوصًا قوُل القائلَين ،االنطباعاتتلك 

 ،وال ريب ،استفادها أولئك المؤّرخون ،الشيعة"

  ،في زمانه ومن بعده من ترّدداتها بين الشيعة

له  ألن هؤالء وحدهم هم الذين يملكون االعتراف

وإنما استفادها أولئك  ،بهـذه المرتبة بينهم

صاحبها صر  من ع سبّيًا  ماني ن قربهم الز ضل    ،بف

بدون ذلك ما من سبيٍل لهم لمعرفة هذا الموقع 

   .المُمتاز "رأس" بين الشيعة

محرومون  ،من أسـف ،فإننااليوم أّما نحن 

في  باع  هذا االنط ثل  كوين م نامن ت  ،أذهان

الشاســع عــن عصــر بســبب ُبعــدنا الزمــاني 

كي ضور ،أّوالً  ،الكراج ضعف ح سبب  تى  هثم ب ح

الشــعبّية حتــى بــين اليــوم فــي الثقافــة 

                                                 
 .715/  4الوافي بالوفيات:  .1

على  225/  1و "الِعبر":  15/  1مرآة الجنان:  .2

 .التوالي

 .727/  71ِسَير أعالم النبالء:  .3
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ث أّن بحي ،ُنخَبهمبعض بل وحتى بين  ،الشيعة

مع ـن سمَ من النادر أن تجِـَد بين ُعُرض الناس 

سمه ع ،با عرف  عن أن ي يك  ما  .نهـناه ولطال

س ضهم ا من بع شـسمعنا  جود  من و خص ـتغرابًا 

مل يب يح سم الغر هذا اال ثل  ضعُف  ،م ضًا  وأي

ماالً  شيعّية إج بة ال في المكت ضوره  كم  ،ح ول

ق ضا ـش شيخ ر ثة ال خي البّحا عي أ شقي م يُت و

 ،فــي التنقيــب عــن ُأصــول الرجــل ،مختــاري

بات لف المكت في مخت ها  ثرة مخطوطات  ،الُمبع

ش شـأو المن ئاً ـورة ن عه  ،رًا ردي يتمنّى م

ش لم ُتن لو  حث أن  ها ،رـالبا ضعها  ،ألن بو

حالي ته ،ال عن غايا حث  عد البا بل  ،قد ُتب

  .وربما ُتضّلله

صل ،إذن هذا الف من  مي  لى أن  فنحن نر إ

َج العاَلَم الفكريّ للكراجكي ـَع  ،نِل وأن نتتّب

له سـّر  ،أعما ْف  غاَء كش سرارابت هذا بل أ

الحضور الباهر الذي كان له في زمانه ومن 

يده عين .ُبع سبحانه .وهللا الُم يه  عالى  وعل وت

 .قصُد السبيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـ الكراجكي رائـدا   7
(7) 

بـدأ  عي أن ن حو من الطبي سعي ن سبر ال

مع  حٍو ُمتسِـٍق  لى ن كي ع غوار الكراج ما أ

وعليه فإننا سنبدأ  ،أطوار حياتهنعرفه من 

شئه لده ومن لى مو شارٍة إ ما  .بإ لى  ل إ لنِص

َحــَدثٍ فــي ســيرة حياتــه  نــراه أهــّم وأبــرزَ 

  .الحافلة

رّجُح أنه ُولد  ولقد علمنا مّما فات أننا ُن

ش نان" ـون شمال "لب طرابلس"  نة " في مدي أ 

يوم قوى  .ال ترجيح ي هذا ال قة أن  والحقي

حث في التأمُّل والب قّدم  مع الت ندنا  من  .ع و

نه ُرّب  ظر أ حث والن هل الب ند أ لوم ع المع

شكالّيًة  لو إ صغيرة تج مٍة  يرةمعلو وُرّب  .كب

غ ها فت ها مثُل ضاُف إلي صغيرة ُي مة  دو ـمعلو

تَين موع االثن من مج بَر  ل .أك  ،مثالً  ،كـمن ذ

أننا عرفنا مّما فات أنه بدأ برنامج رحالته 

فارقين" لك األوان  ،في "مّيا في ذ كان  نه  وأ

فهذا ُيقّوي أنه  ،على قدٍر من النضج العلمي

قة ناء المنط طرابلس"  ،من أب بن " نه ا وأ

الوحيد الذي  زَ ـكانت المرك األنه ،التحديدب

شامّية أن  قة ال ناء المنط من أب حٍد  كن أل يم

أنه دخل "بغداد"  ننا نعرفإ ثم ،ل فيهيحصّ 
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يخ الُمفيد ـيخها الجليل الشـحيث قرأ على ش

فيها  وأنه مكث  ،محمد بن محمد بن النعمان

هـ / 451م و 7551هـ / 144ما بين السنتين 

وعلى كّل حال فإنه ما من  ،حعلى األرجم 7573

ش يبٍ  ،ـاّحةٍ ُم غداد"  ،وال ر له "ب صل دخو في أ

شيخه ذاك لى  ها ع ته في لك ،وقراء هو  وذ

  .الُمهّم اآلن

ُتخفي خلفها معلومًة األخيرة هذه المعلومة 

على  ،لكن ال تراها ،أكبر بكثير، كثيٍر جداً 

 العــيُن الخبيــرُة بالتــاريخ إالّ  ،ِكَبِرهــا

ق قافي للمنط ا  ،ةالث سان مّم نه أول إن هي أ

بين  لة  تاد الّص نان" ار بـ "لب يوَم  عَرُف ال ُي

عراق" بين "ال تي  ،بالده و لك الصّلة ال ت

جُد وطنه فيما بعد جُد  ،سيقوم عليها م بل م

  .التشـيُّع في المنطقة الشّامّية إجماالً 

فيما  ،ولقد ُكّنا ألمحنا في فاتحة الكتاب

إلى شئٍ  ،"سُقناه تحت عنوان "عصر الكراجكي

من  ة  بالغ األهمّي م ال هذا الَمْعَل صُل ب ا يّت مّم

 .معالم تاريخ التشّيع المجهول في "الشام"

له تاح  بة المف كن  ،نراه بمثا نه ال يم بدو

طّوره خه وت صحيحٍ لتاري صّوٍر  ناُء ت ضًا  ،ب وأي

وهذا أوان االسـتفادة مّما  .لصورته الحالّية

مع  ،به وعليه فإننا سُنذّكر .قّدمنا به هناك

قام سب الم ما ُينا ّع ب من التوس نًة  .شئٍ  معو

م وتقديرأهمّيــة ـللقــارئ الحصــيف علــى فهــ

ـــذا  ــي ه ــة ف ــي التاريخّي ــادة الكراجك ري

 .النطاق

(9 ) 

ــي  ــة ف ــرة الرئيس ــوم أن الفك ــن المعل م

مامي شّيع اإل لم  ،الت شريع  ترة الت هي أن ف
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 ،تنتِه بوفاة الرسول ) صلوات هللا عليه وآله(

هي وأن الوال عده  من ب ة  لى األُّم رًا ية ع حْص

المتوالين )علــيهم االثنــى عشـــرلألئّمــة 

  ومن .عيبهم اسـتمّرْت فترة التشـر ،السالم(

نا  طوال ه نه  لى فإ ليالً ع يد ق قرنين ما يز

صدرَ  ة م كان األئّم صف  كام ون يه  األح والتوج

  .للمؤمنين

يه  باقر )عل مام ال نذ اإل مة م مع أن األئ و

سالم( جوا 112ـ 171/  هـ774ـ40) ال م( انته

صلبة فٍة  يب ثقا لى ترك مى إ جًا ر كون  ،نه لت

ّائدة ُلطوّية الس فة الس عن الثقا من  ،بديالً 

تأسيسُ ورعايُة لذلك النهج البارزة  المعالم

سـتقل كريّ ُم كٍز ف صّية ،مر عٍة ق يدٍة  ،في ُبق بع

يدها ُـلطة و عين الس عُد  ،عن  فت ب ما ُعر هي 

م" بـ "ُق تزال  ما  يث أعال .و شعرّيون ح ها األ ُم

  ،نهضوا بعمٍل رياديّ في نقد وتبويب الحديث

طّور  شكال الت كّل أ نوان ل حة والع كان الفات

عدُ  من ب عت  تي تتاب ضًا و ،ال همأي أي  ،مع أن

مة سالم(  ،األئ يه ال كاظم )عل مام ال نذ اإل م

ظيم 144ـ130هـ / 711ـ741) ضوا بتن م( نه

 أتباعهم الُمنتشرين في شرق العاَلم اإلسالمي

ماً  مأ ُمحَك صده  ،تنظي برز مقا قديم من أ ت

تدريب كالء  و نوان ُو حت ع يادات محليّة ت ق

مام يوم ،اإل تى ال ته ح ننُعُم ببرك نزال   ،ما 

يره لك وغ كّل ذ مالً  ،مع  باره ع جب اعت ا ي مّم

شامالً  عدادّيًا  لى إ يه ع سيكون ف لذي  يوم ا لل

ــهم ــؤونهم بأنفس ــؤمنين إدارة ش ــى  ،الم عل

لك كّل ذ من  لرغم  لِة فإ ،ا هاِء مرح نه بانت

مة ني لألئ ضوِر العل برى  ،الح بة الُك بالغي

س يه ال شر )عل ثاني ع مام ال بدأت  ،الم(ـلإل

ت غـف ضطرابـرٌة بال ف ،ة اال يث ُوص بـ ـبح ْت 
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ِة  .(فترة الَحْيرة) إشعارًا بما دخل على األُّم

يق ضطراب عم ها ،من ا قاد راعي سبب افت  ،ب

  .التي طالت زهـاء قرنٍ من الزمان

ضتْ من ق ضطراب نه هذا اال غداد"  لب  في "ب

بار عالم الك من األ عٌة  ش ،مجمو ئدهم ال يخ ـرا

يد من ثم  ،م(7522ـ410هـ / 471ـ114) المف

هـ 411ــ 100)تلميذه السّيد المرتضى بعده 

ثــم تلميــذ هــذا الشــيخ  ،م(7547ــــ 430/ 

 .م(7531ــــ 440هـــ / 435ــــ 110)الطوســي 

لى رأبِ الصّدع ال بالتوالي ع لوا  يق عم عم

ليالً على  .اآلخذ في االتساع يُد ق وخالل ما يز

نجحوا  ،والمنهجينصف قرنٍ من العمل الدائب 

مة جاوز األز ندما ،في ت نه ع يث أ توفي   بح

سنة  سي  شيخ الطو خرهم ال  ،م7531هـ / 435آ

س لى ُم صل إ قد و مامي  شيُّع اإل تقّره ـكان الت

كري اً  ،الف ًا وفقهّي طة  ،كالمّي هذه النق من  و

الذي ما يزال عالقًا  ،طّوَره الداخليت تابع

  .حتى اليوم

(3 ) 

لى   موَجز إ ّْرد ال هذا الس َل ب يُد أن نِص نر

ــرة  ــام" و "الجزي ــاطق "الش ــول أن من الق

بمــا فيهــا مــن  ،الُفراتّيــة" و "األناضــول"

كانت خارج ذلك  ،تجّمعاتٍ شيعّية كبيرة العدد

فنحن النعرف  ،التطّور اإليجابي بكافة أشكاله

حداً  ضة  أ في النه شارك  قد  ها  من أبنائ

الفكرّية التي افتتحها اإلمام الباقر )عليه 

سالم( ها  ،ال لى قمّة عظمت سريعًا إ صلت  وو

وبهائهــا علــى يــد اإلمــام الصــادق )عليــه 

وأيضًا ليس لدينا أي دليل على أن  ،السالم(

بارع  ميّ ال مل التنظي لدقيقالع لذي  ،وا ا
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م الكاظم عرفنا أنه بدأ بجهود وقيادة اإلما

سالم( يه ال مة  ،)عل عده األئ من ب عه  ثم تاب

قد شملها  ، ـالُمتوالون )عليهم السالم( 

نه ما من أحٍد من إثم  ،بعنايته في َمن شمل

ها ضاً  ،أبنائ عرف أي ما ن صاالً  ،في ق ات قد حّق

ُمباشرًا بالحِراك الفكري الحاسم الذي قاده 

ــة  ــالم الكبارالثالث ــك األع ــه أولئ ــي ووّجه ف

غداد لب"  ،""ب سوى "ح ه  لك كّل من ذ ستثني  الن

التي ُيقال أّن محمدًا بن  ،ومنطقتها الشاسعة

الحسين بن إسـحاق بن اإلمام الصادق )عليه 

 .انتقل إليها ونشـر فيها التشـيُّع ،السالم(

سادتها وعلماؤها ونقباؤها من  وعنه تسلسـل

هَرة ني ُز سرة ب شهيرة  ُأ لى  .1ال تى ع كن ح ول

أعنــي انتقــال  ،واقعــةفــرض صــّحة أصــل ال

ها له في لب" وعم لى "ح سحاقي إ تى  ،اإل بل وح

فإننا ال نرى  ،مهما يُكـنله فيها أيّ تأثيٍر 

ّيع ـار التشـيرًا النتشـأنها تصلُح وحدها تفس

 عُ ـأوسأمٌر  ،ارـأعني ذلك االنتش ،ألنه ،فيها

يو ثُر تعق ير ـأك هود دًا بكث صل بج من أن يح

يد  شخصٍ  كانوح ـًا  ما ،أّي نهم و في أ يبٍ    ن ر

قد  ،ُمعّقـدة يرجُع إلى عوامل تاريخّية عديدة

والعامــُل  ،ّكانيـيكــون منهــا العامــل الُســ

والعامــل  ،والعامــُل الثقــافي ،يـياســـالس

ولقد اعتدنا أن  ،ير ذلكـإلى غ ،اإلنتاجـي

لمثل هذه األمور يراتٍ صغيرة ـتفسكثيرًا نرى 

 ،بطٌل وحيدٌ في قلبها يكون دائمًا  ،الكبيرة

ــوذج  ــا أنم ــل وم ــحابي الجلي ــي ذر الص أب

يه( ضوان هللا عل فاري )ر عو ،الغ م ودوره المز

                                                 
يروت  .1 شيعة،ط. ب يان ال /  4م: 7411هـ / 7451أع

74. 
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ش مل"ـفي ت بل عا هل "ج نا ،ّيع أ  عن أذهان

فإن األمر بحاجٍة إلى  ،وعلى كل حال ،ببعيد

بحانه أن ـأل المولى سـنس ،ٍة وتحقيقـدراس

  .يوّفقنا للتفرُّغ له

تي  سباب ال هي األ ما  عرف  نا ال ن مع أن و

لتْ  مة ) حا سالمبين األئ ليهم ال يه ع بين توج ( و

شيعة  لى ال نايتهم إ شرين ع يك الُمنت في هات

قاع شك  ،الب ما ن نا  نت في فإن ها كا أن

ة سبابًا حقيقّي ما  ،أ مرِء و بين ال حوُل  ا ي مّم

حبّ  نًا  ،يروم وُي ظن ظ يًا ن قدمتها قو في م أن 

بصعوبات االتصال يتصُل  ،طبيعيّ جغرافيّ عامٌل 

 ،لٌمنتشرة في مناطق شاسعةبتلك الجماعات ا

سة لى درا جٍة إ ضًا بحا نا أي مر ه ضًا  ،واأل وأي

  .نسأل المولى التوفيق

ن هذا الوضع إجماالً بشـّقيه  فإنّ  ،مهما يُك

كــان ُنقطــَة االفتــراق بــين طــوري التشــّيع 

 ،ومنه وغرباً  ،في "العراق" وشرقاً  ،اإلمامي

بًا  حدُث غال فإنه ما من اثنين  ،جّداً وكما ي

إال واتسعْت الشّـّقُة  ،قان في أّول الطريقيفتر

وهكذا تابع  ،بينهما كلما أغّذا في السّـير

ّيع الفقهي الكالمي تطّوره الدائم بفضل ـالتش

توالين مه الم شّيع  ،ليز لمو ،أعال ا الت أّم

سه لى نف طوى ع نه ان شامي فإ عد  ،ال صًا ب خصو

وفي  ،ء الصليبي وتداعياتهأن نزل به البال

يطرة ـســوأدهاهــا  لتــداعياتمقدمــة هــذه ا

على  ،ناصر العسكرّية القادمة من األطرافالع

التي عمدْت إلى اضطهاده  ،جهاد الُغزاةموجة 

ـــه ــئ إالّ  ،وتهميش ــها ال لش ــم يمحض ــه ل  ألن

ّرعّية لبة ،الش ة الّص ته الثقافّي سبب ُبني  ،ب
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يق ات التوف لى عملّي صي ع تي تستع تي  ،ال ال

فشيئًا أخـذ  وشيئاً  ،برعت فيها مذاهُب ُأخـرى

ّو الُمكفهّر ـوفي هذا الج ،هـينطوي على نفس

بالكوارث  فل  يه ْت نمَ الحا فة السّ ف ّر ثقا

تلجأ  ،وهو رّد فعٍل دفاعيّ نموذجيّ  ،والكتمان

تحــت عنــوان  ،إليــه الجماعــات حــين تكــون

  .في دائرة الخطر ،ثقافتها الخاّصة

(4 ) 

الذي ارجوأن يكون واضحًا  ،بهـذا البيان

يه ما ف ية ب طوة  ،الكفا قدير الخ لى ت ُل إ نِص

 ،التي اتخذها الكراجكي ،الّرائدة الُمذهلة

فة سابقٍة معرو شـطَر  ،دون  هه  َم وج حين يّم

غداد"  صّية"ب لى  ،الق ضر ع يث ح فدخلها ح

يد شيخ المف ًا  ،شيخها ال هذا معنّي كان  يوم 

شيعي ضع ال ترميم الو مايزال  ،ب كان  لذي  ا

الغيبة طول أة تحت وط ،يهتّز اهتزازًا عنيفاً 

سالم( يه ال شر )عل ثاني ع مام ال برى لإل  ،الُك

سنة  بدأت  تي  بل  ،م 445هـ /  124ال أي ق

خصوصًا في  ،والدة الشيخ المفيد بخمس سنوات

الذي كان عالقًا  ،ظّل الجّو الجدلي الُمحتدم

ختلف المذاهب والمدارس بين مُ  ،في "بغداد"

ة حافظواكان على الجميع أن  ثحي ،الفكرّي  ُي

كري َرك الف هذا الُمعَت في  توازنهم  لى  عن  ،ع

  .طريق الُمشاركة في الجدل العالق

يوم حن ال عالي  ،ون نا ال في موقع ُف  إذ نِق

مان  تأملينفي الز رين ُم سؤال  ،ُمفّك فإن ال

طرُح نفسَ  لذي ي ير ا هوه الكب نا  ماذا  :علي ل

ــابن  ـــدا ب ــذي ح ــّدافع ال ــان ال ــاذا ك وم

  .بغداد" ؟ل إلى "يشُـّد الّرحال"طرابلس" 
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شر إنّ  ياراتٍ  حوافز الب في خ بًا  مُن غال تك

نوٌن ومعموٌل به بين الناس ـبين ما هو مسمن 

حوله ياتهم  ،ممن  حون درَب ح لذي يجتر ا ا أّم

حًا  سابقٍة اجترا هممن دون  ما  يٌل  هذا  ،فقل

طاالً  صبحوا أب ا أن ي ناس إّم من ال لنمط  ا

  وذلك في حالة ما إذا نجحت ريادتهم ،كباراً 

غد سلوكاً و قًا م من  ،ْت طري صبحوا  ا أن ُي وإّم

  .لينـكبار الفاش

يد  شيخ الُمف سم ال لدينا أن ا بت  من الثا

قّل في  ترّدُد بين ُنخبة الشيعة على األ كان ي

بحيــث أن وفاتــه ســنة  ،الســاحل اللبنــاني

 ،م كان لها صدىً واضحًا بينهم7522هـ / 471

ـدى  لك الّص ثار ذ من آ نا  قي ل قد ب صيدٌة و ق

ثاه  بن ر سن  بد المح صور" ع شـاعر " ها  ب

هـــ / 474الشــهير بالصــوري )ت: ،غلبــون

  :مطلعها ،م(7521

    يـا لـه طـارٌق من الحــدثــان 

 ألحـق ابـَن النعمــان بالنعمــان 

ـــــٌة    ــــل صيحـ ــــغ أه ـــــت تبّل أصبح

 ام صوَت العويل من بغـــدان الشــــــــ

ن أنم نا ُنخّم كيّ  ن ه م الكراج هه إذ يّم وج

 يعــرُف  ،علــى األقـــلّ  ،َب "بغــداد" كــانصــو

  .َمن يقصد

يه  ُِد عل لذي ال نج ير ا سؤاَل الكب كن ال ول

سّجله وكتبه هو بًا في ما درك  :جوا هل كان ُي

تتَح الصّ  ته إذ اف غزى خطو مَة وم بين قي لة 

مامي شيع اإل تراٍق  ،طوَري الت ّـسَ الخ بذلك أس و

باهرة ؟  جه ال يل نتائ عد قل له ب هل سيكوُن 

لك عل ذ عي ف ستيعاب لو ،عن و ضرورة عن ا

 إعادة اللُّحمة إلى ما فّرقته صروف الزمان ؟ 
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رّجح    سيبقى دون من الُم سؤال  هذا ال أّن 

  .جواب

نْ  ما يُك لك  ،مه يه أن ذ يب ف ا ال ر فإّن مّم

التقى  ،رـاللقاء كان لحظًة من لحظات الده

ضع  ترميم و َة  يه ُمهّم لى عاتق مل ع ن ح يه َم ف

 ،القادم من "الشام"هذا ب ،الشيعة المأزوم

وقامــت بــين  .أعمــق وأدهــىالُممّثــل ألزمــٍة 

يذ سـتاٍذ بتلم قُة ُأ ظاهرًا عال نين  كن  ،االث ل

دركها  ُع أن ُي تي أتوّق قة ال سه الحقي أيُّ بنف

صيف به ج ،قارئٍ ح عى قل كال و له  ما ُيمّث دًا  ّي

قــة بينهمــا كانــت أعمــق ، أن العالاالثنــَين

 وأكبر بكثير.

سـرعان ما بدأْت  ،رائدَين كانت عالقًة بين

ها تؤتي ثمار كي  في  ،بادرُة الكراج ها  مثُل

ها صادفْت محّل بادرٍة  ثُل أي  نت  ،هذا م وكا

ةيحاستجابًة صح فبعد زهاء  ،ّيًة لحاجٍة حقيقّي

غداد" من "ب جه  من خرو قدين  بدأ  ،الع يث  ح

عه على الّدرب الذي تب ،تجواله في البلدان

لدين ه عبّـده بلديُّ  بد العز ا بن ع يز  عز

بّراج بن ال ير ا  ،م( 7511هـ /  417) ت  نحر

ها  ،م 7511هـ /  424سنة فدخلها  كث في وم

حضر حيُث  .م 7543هـ /  411ُقبيل السنة  حتى

وكان  .ُمـّدة أربع سنوات على السّيد المرتضى

ثــم بعــد وفــاة األســتاذ  .مــن خــواصّ تالميــذه

سي 7547هـ / 411)ت: شيخ الطو قرأ م ( الزم ال ي

يه  سنواتمـّدة عل مس  ندما ر .خ لى وع جع إ

ها شيخ في فة ال صار خلي طرابلس"  ثم والُّه  ،"

بن أبو الحسن علي جالل الُمْلك الفقيه ها أميرُ 

ـ  7517هـ /  442ـ  434 :) حكم محمد بن عّمار

وشــغل هــذا المنصــب حتــى  ،م ( قضــاءها 7541

 .وفاته
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  على أهمّيته ،همّيًة من كّل ذلكلكن األكثر أ

الذي نعمُل من المنظور التاريخي  ،البالغة

 شّقيّ التشّيعُ  بينأعني إعادة اللُّحمة  ،عليه

ته هو  ،ــ عدَينالمتبا ناء إقام نه أث أ

دْت المدينة بفضله ـالطويلة في "طرابلس" غ

إليها تعّج بالقادمين  ،ُمزدهرةً حاضرًة علمّية 

يه سة عل حاء للدرا لف األن عرُف  ،من ُمخت ن

 ،الطرابلسيأبي كامل بن عبد العزيز  :منهم

سي مان الطرابل بن عث بد هللا  بن  ،وع سعد  وأ

بي روح بن أ مد  بن  ،أح سين  بن الح بد هللا  وع

ومحمـــد بـــن عمـــر  ،هبـــة هللا الطرابلســـي

تقي أبا الصالح و .من "طرابلس" ،الطرابلسي

لدين  بيا بي ،الحل سن الحل بن الح مد   ،ومح

بي سن الحل بن الُمح لي  بن ع مد  من  ،ومح

لب" س ."ح هانيوالح يز الجب بد العز بن ع  ،ن 

قاهرة" بد هللا  .من "ال بن ع بد الجبّار  وع

قر لّرازي ئالُم مد  ،ا بن أح لرحمن  بد ا وع

س عي الني يد  ،ابوريـالخزا عروف بالمف الم

مــن  ،ومحمــد بــن محمــد اآلوي ،النيســابوري

ــران" ــا ."إي ــيداوي وأب ــتح الص ــن  ،الف م

صيدا" شي ." ميح الحب بد هللا  ،وُك بن ع حان  وري

 ماإلى منبته ماُتشير نسبته نذيلال ،الحبشي
يرهم .1 ناك غ رّجح أن ه من الُم ضاع ممّ  ،و ن 

يام اآل كوارث األ في  كرهم  يةذ كّل  ،ت لى  وع

على نحو ما فإّن ذكر هؤالء منسـوبين  ،حال

عن الحركة  طّيبةً  يكفي لمنحنا فكرةً  ،رأينا

  .التي جمعتهمالجديـدة العلمّية 

                                                 
هؤالء ضمن َمن ترجمنا لهم أنظر الترجمة أو ذكر  .1

 منهم في كتابنا "أعالم الشيعة". 
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أن هذا  ينـعلينا أن ُنالحظ هنا مدهوش

الذي يجب أن نعتبره  ،رـاإلنجاز الباه

ُزهاء قد حصل في  ،بامتيازوًة تاريخّيًة ـخط

 ن ــّدُة ما بيــي المّ ـه .رن فقطـنصف ق

ــداد" ــي "بغ ــول الكراجك ــيرورة  ،دخ ــى ص حت

ل ةـ"طراب ضرًة علمّي لذي  ،س" حا قدار ا بالم

د ما قلناه آنفًا ــاألمر الذي يؤكّ  ،وصفناه

  .وضرورتها هعن عبقرّية بادرت

بادرة  هذه ال ضل ل ييٍم أف سبيل تق في  و

سريعة  ها ال يةونتائج نا أن  ،الُمتوال علي

ع مل" ب بل عا ضة "ج ها بنه ثة ـُنقارن د ثال

هي  ،اً ـقرنين تقريب ذه اقتضت عملَ ـفه .قرون

ْودي بين  سين الَع بن الح سماعيل  ئدها إ را

ــي )ت ـــ /  015 :الجزين ــال  ،م(7714ه وأعم

محمد بن مكي هيد األول الشباعثها وبانيها 

ني  من  ،1م(  7114هـ / 113 :)قالجّزي ما  و

هو االمتيازس" هذا ـشك  في أن ما منح "طرابل

ي واالقتصــادي والجغرافــي ـياســـها السّ وضــعُ 

مّما أشرنا إليه أعاله تحت عنوان  ،المؤاتي

كي" صر الكراج لوم أن و ،"ع بل من المع "ج

كا مل"  من عا مًا  ملن محرو هذه العوا  كّل 

 .واألسـاسـّيةاإليجابّية 

كي   يادة الكراج صل بر ما يت ه في لك كّل ذ

ــداعياتها ــا وت ــارئ  ،ومغزاه ــذهبّن بق وال ي

ــٍل الظــنُّ  نــا بتلــك الوقفــة إلــى أنّ  ،ُمتعّج

بّراج بن ال ند ا لة ع لى  ،الطوي نا ع قد خرج

، بل ٍّ  الّ ك ،عمود البحث وأمانِة عنوان القسم

                                                 
نا،  .1 ناه ه ما أوجز صيل  بل لتف نا "ج ظر كتاب ان

ومـا  31/  2550عامـل بـين الشـهيدَين"،ط. دمشـق 

 بعدها.
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يادة .هي منهما في الصميم أي  ،ذلك أن الّر

إنما تأخذ معناها من تتابعها  ،كانتريادة 

ها  لىوتكامل سهاغيريد  ع يادًة  .مؤّس وإّن ر

صاحبها و ند  قُف ع طُع ت عدمن تنق بادرٌة ل ،هب

 .وهـذا واضح .تفتقر إلى الّصدق والصّحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .ـ في مصـر 2

 

مال ـس ع أع نذ اآلن أن نتتّب نا م يكون علي

هاال لف وجوه كي بمخت في  ،كراج جّول  هو يت و

  .األقطار

هـذا في  نا  ما أن طاه ،وب ُع ُخ هو  نتتّب و

لٍد إلى بلدـيس نا  ،يُر من ب نبدأ بـ سـفإن

ما ثم غيرها حسب الترتيب التاريخي  ،"مصر"

 . وسـعنا ذلك

أن  هنــا يِجــُب علينــا أن ُنمّهـــَد بــالقول

الذي كان الغالَب  ،لكالمي ـ الجدليالمنحى ا

لى لك  ع في ذ غـداد"  في "ب ِة  ياة العقلّي الح

ــ ،األوان ــام أس ــور اهتم ـــومح يخ ـتاذه الش

قد ترك آثاره الواضحة على تلميذه  ،المفيد

صنّ  حاوراً ُم يث  ،فًا وُم يه سـنراه بح بًا عل غال

مره بدو أ س ،في  حى ـثم  بة َ المن نرى غل

عد ما ب يه في شادي عل ــ اإلر غي   ،التبلي

ه المقــام فــي وخصوصــًا بعــد أن اســـتقّر بــ

  ."طرابلس"

(7 ) 

ه بعد أن غادر أنّ  ،1ولقد عرفنا مّما فات 

 ،م7573هـــ / 451ُقبيــل الســنة  ،"بغـــداد"

                                                 
من  .1 ثاني  صل ال من الف بع  سم الرا ظر الق ان

ــي  ــه ف ــيله ورحالت ــوان " تحص ــت عن ــاب، تح الكت

 األقطار".
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صر" لى "م في  ،توجّه إ ها  صدناه في يث ر ح

وتحديدًا في  ،ثم رصدناه فيها ،السنة نفسها

ثم في  ،م7521هـ / 471سنة  ،مدينة "بلبيس"

نا أنه ورّجح ،م7514هـ / 423"القاهرة" سنة 

هذا  في  كان  يرتَين  سنتَين األخ بين ال ما 

 ،أو ذاك من أنحاء "مصر" دون تحديدالبلد 

  .ألننا لم نرصده في أي بلد آَخرال لشئ إال 

صر" يد ،في "م قي كان  ،دون تحد ن ل أّوُل َم

الشريف أبا الحسن طاهر  فيما يبدو، ،فيها

هـ 451سنة بن موسى بن جعفر الحسيني اآلوي 

ه ،م7573/  شيعي و ني  حّدث إيرا ماو ُم  ،ميإ

مع ـحيث س ،كان قد مّر أو أقام في "الحّلة"

فسمع منه  ،فخار بن َمَعـدّ الحّلي منه الفقيه 

 ،سّجلهما في )كنز الفوائد( ،حديثَين غريبَين

طويالً  مرًا  عاش ع بي  ٍر مغر لى ُمعّم ما ع أوله

والثاني على جبٍل أسود بـ "البلقاء"  ،جـّداً 

بخــط موســى بــن عبرانّيــة مرقــوٍم عليــه بال

مران.  لي ع مام ع لى اإل يدوران ع حديثان  وال

  .1)عليه السالم( وإمامته 

صر" ضاً  ،في "م يٍد أي حّدثًا  ،دون تحد قي ُم ل

ضاً  ًا أي ًا إمامّي ا  ،إيرانّي بو الُمرّج / هو أ

مد بو حا جاء/ أ بو الر في  ،أ نى  باختالف الُك

محمد بن علي بن أبي طالب  مختلف المصادر،

لديّ  لّرازيّ  الب ي ،ا يه ذ ـتلم حّدث والفق الُم

 ،محمد بن إبراهيم النعمانيابن أبي زينب 

بة( تاب )الغي يذ  ،صاحب ك بدوره تلم هـذا  و

فسمع منه  ،الُمحّدث والفقيه الشـيخ الُكليني

ــث ــة أحادي ــز  خمس ــي )كن ــًا ف ــّجلها أيض س

                                                 
. وانظر ذكَر شيخه 232و  04ـ701كنز الفوائد /  .1

 . 43هذا في "طبقات أعالم الشيعة" )النابس( / 
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وحديثَين  ،1كّلها من ُطُرق الشيعة  ،الفوائد(

رَين  في آَخ حدهما  عن سّجل أ نة  به )اإلبا كتا

 .3واآلخر في )التفضيل(  ،2الُمماثلة( 

تي  ،م7514هـ/  423سنة  سنة ال هي ال و

رّجح ما ُن صر" في ها "م في  ،غادر في قي  ل

الحسن محمد بن علي  "القاهرة" القاضي أبا

صخر األ بن  مد  شخصٌ  ،4زديبن مح هو  عرف  و ال ن

وال ذكر له فيما بين أيدينا  ،عنه ما ُيذَكـر

تفيده من ـسوى ما نس. وهي كثيرة من مصادر

ناد األحاديث التي رواها عنه الكراجكي ـأس
سابقَيه ،5 شيعّيًا ك كن  لم ي نه  نه ،أ  ،ولك

 ،لم يُكن قاضيًا في "مصر" ،فيما ُنرّجُح بقّوة

صر"  في "م ضاء  صب الق عرف أن من نا ن لك ألن ذ

ة كان محصورًا بفقهاء مذهبها   ،فقطالفاطمّي

ض ن جعل ُق سماعيليين اًة من غير اإلوأن أّوَل َم

ها منهم  ،في من و ضاٌة  ةُق لك  ،اإلمامّي هو الم

  .األفضل أمير الجيوش الشيعي اإلمامي

ندما يوصَف  ،إذن ضي" هـذا فع بـ "القا

نه ما أل ر كان  فإن لٍد آَخ في ب ضيًا  ير قا غ

                                                 
. والترجمة لشيخه 121و  734و  31و  15نفسه /  .1

لرُّواة(  بغ ا شيعة" )نوا عالم ال قات أ في "طب هذا 

 .714و  4و )النابس( /  245/

اإلبانة عن الُمماثلة، منشور في دورّية "سفينه"  .2

ــالل  ــي ج ــاء عل ــنة باعتن ــّداقوقي، الس ــاقر ال ب

 .72ـ70/177الرابعة:

موي  .3 حّدث األُر ناء الُم ثت" باعت ياد بع شرة: "ُبن ن

 . 77هـ / 7451سنة 

سيرأعالم 4 في  مة  له ترج سبق، و ما  کره في قّدم ذ . ت

 .441النبالء و تاريخ اإلسالم و غيرهما توفي سنة 

ــــد /  .5 ــــز الفوائ . 144و  151و  215و  720كن

جوب يف بو لدين"،ط.قم  و"التعر  71هـ/7121حق الوا

 . وذكره في الحديث األخير بعنوان "شيخي". 25و
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صر" صر"  فإن ،وإذن ،"م بـ "م جوده  كان و

  .وجودًا عابرًا أو ما شابه

ن ما يُك يث ه فإنّ  ،مه ثة أحاد نه ثال سمع م

في النيْ  حدها  لةأ من المعتز نوان ،ل  حت ع   ت

ة" لب  ،"القدرّي بي طا صرة أ في ُن ثاني  وال

والثالث في  ،للنبي ) صلوات هللا عليه وآله(

وقد سّجلها جميعها في  ،كالٍم لعيسى بن مريم

  .1)كنز الفوائد( 

ها قي في مذكور ل ير  تاريخٍ غ في  ،وب أي 

يد صر" دون تحد با  ،"م بن أ بة هللا  سم ه القا

حديثًا  نه  سمع م صّواف و مر ال بن ع براهيم  إ

ة  لة / القدرّي من المعتز يل  في الن حدًا  وا

  .2سّجله في كتابه نفسه  ،أيضاً 

بيس" إثم  في "بل له  جرى  سًا  يذكُر مجل نه 

وهــي مدينــة غيــر  .م 7521هـــ /  471ســنة 

قاهرة" عن "ال يرًا  يدة كث غرب  ،بع لى ال إ

ها يه .من في  ،وف ن أي  عٌة مّم لس " جما المج

كالم ستماع ال حّب ا لعُ  ،ُي لى  ومط يه إ سه ف نف

ًا عويصاً  ،السؤال"  ،فسأله أحدهم سؤاالً كالمّي

 .3ذكره وذكر ما أجاب به بالتفصيل 

ياً  سًا ثان يذكُر مجل نه  ما أ من  ك جٍل  مع ر "

ة هاء العاّم لم  ،فق في دار الع به  عُت  اجتم

هل و ،"ما تقول في القياس:ألهـبالقاهرة" س

ثم أورد جوابه عن  ،تستجيزه في مذهبك ؟ "

سـؤال  ساء  ،4ال حد الرؤ لس أ ثًا "مج وثال

                                                 
 .35ـ  704و  724و  05كنز الفوائد /  .1

 . 44كنز الفوائد /  .2

 .747نفسـه /  .3

 .241أيضًا /  .4
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بمصر فجرى خوضٌ على عدد األئمة عليهم السالم 

  .1وما ورد من البشارة بهم قبل اإلسالم" 

جرْت له  ،جـّداً وأخيرًا يذكر حادثًة غريبًة 

"في شهر وذلك  ،مع رجٍل مجهوٍل في "القاهرة"

ستٍ وعشرين وأربعماية " ربيع اآلخ  ،2ر سنة 

ــة  ــة ال أهمّي ــة والحادث ــبة قيم ــا بالنس له

نا ما  ،إلي هاوإن في نّص يدة  ئدة الوح  ،الفا

 ،أليامه األخيرة فيها بالشهرفيها أنه يؤّرُخ 

 .مّما النجِـده في غيره

فــذلك كّلــه جمــاُع مــا يــذكره عــن نفســه 

في "مصر" في السنوات التي أمضاها وأعماله 

  :تفيدـه نسومن .هافي

بل  ،أنه لم يُكن ُيخفي مذهبه فيها :ـ أوالً 

ء أنه من فقهالدى الكاّفـة  من المعروفكان 

ذلك عرفنا ذلك من خطاب  ،يعة اإلمامّيةـالش

جل  لذي ،لهالر س ا يه ال في ـطرح عل ؤال 

ياس  عامٍ أمرالق كانٍ  بـ  ،في م لم  دار الع

حسـب  ،وهو "من فقهاء العامة" ،"القاهرة"

ما تقوُل ":حيث قال له ،كراجكي ــعبارة ال

  ."؟ تجيزه في مذهبكـوهل تس ،في القياس

ياً  مذهبيّ  :ـ ثان جدل ال كالم  ،أن ال في ال

ًا  ،وغيره ـّرًا علنّي ال كان آنذاك في "مصر" ُح

بل إننا رأينا  ،من أهل السُـلطةعليه قيود 

ساء"  حد الرؤ لس أ في "مج حٌث  جرى ب قد  نه  أ

مة اال لى األئ لنصّ ع لى ا شر )ع نى ع علـيهم ث

ــالم مّمــا  ،( والبشــارة بهــم قبــل اإلســالمالس

عارض  مًا يت سماعيلّيةتما يدة اإل  ،مع العق

نحوٍ لكن النقاش جرى ووصل إلى نهايته على و

                                                 
ضمن  .1 هار،  ة األط لى األئّم لنص ع في ا صار  االستب

ي دورّية " ميراث حديث شيعه " باعتناء محمد إسالم

 . 721يزدي، الدفتر الثاني / 

 .734أيضًا /  .2
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جـّداً  عيّ  في  ،طبي لكو لى ـش ذ دَحضُ ع اهٌد ال ُي

بر كريّ ال ناخ الف ق يءالُم لذي  ،معـمن ال ا

ــر"  ــه "مص ــْت ب ــتمّتع ــى عه ــة ـعل د الدول

ةالفا بّدالن ،طمّي تَين ُت كال الُمالحظ صورة  و ال

هذا  في  ستهم  فاطميين وسيا عن ال شائعة  ال

ُتشير إلى  يةالُمالحظة الثان كما أنّ  ،النطاق

قّل أو  ،سبب لى األ سـباب ع حد أ يار أ اخت

لتكون ميدان عمله في بدو  الكراجكي "مصر"

مره ـة  .أ من الحرّي مؤاتٍ  ناخٍ  ُع بُم يث يتمّت ح

  .النسبة لعملهالضروري جدًا ب
 

(9 ) 

يذكره  ما  نب  لى جا كيُ إ سه  الكراج عن نف

، هناك مصدٌر آَخر يمكنأن في "مصر"وأعماله 

ة  شواغله الفكرّي مه و فة همو في معر يدنا  يف

ته في ناء إقام تي  ،هاأث صّنفات ال هي الُم

ها ها في ها .كتب ستًة من لي  ما ي سنذكر في  ،و

لدليل  يه ا قام عل لنصّ أو  يه ا جاء عل هي ما

على أنه يجب  ،ها من أعماله في "مصر"بأن

على أنه من الُمحتَمل جّدًا أن هناك  ،بيهنالت

التي  ،األخرىمن جملة الُمصّنفات غيرها أيضًا 

  :وهي .أغفل المؤلف فيها ذكر مكان التصنيف

وهو من  .ـ األصول في مذهب آل الرسول 7

ولكن اسمه ُينبئ عن  .ُكتبه الفقيدة حتى اآلن

ماالً  ضوعه إج ـا  ،مو من أّم نه  لى أ نا ع دليل

ــر" ــي "مص ــنفاته ف ــو  ،مص ــذكره فه ــا ت م

 7521هـ /  471أنه فرغ منه سنة من المصادر

أنه كان على نحٍو شـبه مؤّكـد ونحن نعرف  .م

تاريخ هـذا ال يب في  صر" دون ر ما  ،في "م ك

  .1ذكرنا قبل قليل 

                                                 
ــائل:  .1 ــتدرك الوس ــة":  411/  1ُمس /  2و"الذريع

714. 
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  ،ـ الكافي في صّحة االستدالل برؤية الهالل 2

يه كتابًا سابقًا له في ُنصرة وهو كتاٌب نقض ف

عدد قول بال عدم  ،ال قول ب لى ال يه إ هب ف ذ

ثين عن الثال ضان  شهر رم ِص  صر  ،نْق سمه )مخت ا

والظاهر أنه  ،البيان عن داللة شهر رمضان(

فلما أظهر شيخه الشيخ  ،من أوائل ُمصّنفاته

لنقص  خول ا ية ود قول بالرؤ صرَة ال يد ُن الُمف

عه ضان تب شهر رم لى  ب ،ع ما ي صّنف  ،دوفي و

هذا كافي(  به )ال في  .كتا له  صنيفه  كان ت و

  .1"مصر" 

ـ ُمختصر القول في معرفة النبي واألئمة  1

غات سائر الل بة و قاهرة  .بالكتا له بال "عم

ظان" بي اليق تب  ،أل نص  كا في  ما ورد  قًا ِل وف

به ست ُكُت بو  .2فهر هو أ من  عرف  سنا ن ول

هذا ظان  ماالً  .اليق يب إج كن ال ر نه في ول أ

ةك  ،ان من ذوي المكانة في الدولة الفاطمّي

صريح  عدم الت ـد  كي تعّم ظاهر أن الكراج وال

  .واكتفى بكنيته لسببٍ غير معروف ،باسمه

 هوهو من ُكُتب ،ـ ُمختصر دعائم اإلسالم 4

يدة  ضاً الفق شر  ،أي لم ينت نه  ظاهر أ وال

واألصــل ألبــي حنيفــة  ،وُيعــَرف خــارج "مصــر"

 ،م( 411ـ/ هــ 131)ت: النعمــان بــن محمــد 

وهذا  ،صر"الشهير بـ "م نيفقيه اإلسماعيليّ 

ـــذا ــب ه ــرف ُكُت ــن أع ــاب م ــا  الكت وأكثره

صريحٍ على أن الكراجكي  وما من نصٍ  ،انتشاراً 

ولكن واقع  ،قد اختصره عندما كان في "مصر"

قّوة لك ب رّجح ذ حال ُي تاب  ،ال ضرورَة أن الك

صل  صر"األ خارج "م بًا  ا  ،لم يكُن مطلو مّم

نافى  صاره يت كي باخت مام الكراج لو مع اهت

  .خارجهافي كان 

                                                 
/   71ُمســتدرك الوســائل / نفســه و "الذريعــة"  .1

240. 

 .251/  25ُمستدرك / ايضًا و "الذريعة": .2
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 ،كسابقه ،واألصل ،ـ االختيار من األخبار 0

لـ )دعائم  وهو بدوره ُمختصرٌ  .للنعمان نفسه

فيكــون )االختيــار( اختيــارًا مــن  ،اإلســالم(

هذا صر  كان  .ُمخت سبة لم يه بالن كالم عل وال

 .تأليفه هو كسابقه

ة3 سالة العامرّي في ،ـ الر ها  قاهرة  عمل ال

لة قوام الدو ير  لى  ،1بأمر األم فذها إ وأن

وهي في الرد  على الُغالة  ،"2العامريّ القاضي
وال نعرف َمن  ،وهي أيضًا من ُكتبه الفقيدة ،3

هذا لة"  قوام الدو يُر  هو  ،هو "األم ن  وال َم

ضي" عامريّ القا من  ."ال ما  عّل األّول منه ول

ذي  والثاني قاٍض غير ،ُأمراء العسكر الصغار

 .شـأن

يان عن الب نيّ  من الغ هتّم  ،و ندما ي نه ع أ

ــب  ــير ُكُت ــام بتيس ــذا االهتم ــي ه الكراجك

أيضًا عندما يخدُم و ،سماعيليين في "مصر"اإل

من  تابَين  تبك به ال ناك ُكت صّنفها ه لَين ي  رج

 ،كما استقربنا أعاله ،فيهاالدولة  رجالَ من 

ـه فذلك  لى كّل ّـر إ ناء مؤش لى ب مل ع نه ع أ

ــة ودّ  ـــة عالق ــه ّي ــي لنفس ــالُمحيط السياس ب

سـيطر  وسنرى فيما سيأتي إن ،والثقافي الُم

  .شاء هللا أنه التزم هذه السياسة أينما حلّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                                 
. ومن المعاصرين للمصنف من االُمراء قوام الدولة 1

ل هائ الدو بن ب فوارس  ظر أبوال مان ان صاحب کر ة 

مل  في الاا ته  سالم 4/131ترجم تاريخ اإل  21/14، و 

 .474، توفي سنة 243و 

حة 2 بن طل يدهللا  سبتين: عب هاتين الن عرف ب من ي . وم

بن محمد العامري القاضي لانه متقّدم عليه فلعله 

مـن ُاسـرته، و کـذلك أحمـد بـن بشـير بـن عـامر 

 .132العامري القاضي الشافعي توفي سنة 

عة:  .3 سالة 254/  77الذري نوان "الر ها بع . ذكر

ــــة. و  ــــوان 251/  70العامرّي ــــا بعن . ذكره

 ."العامرّية"
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ملة 1  .ـ في الر 
 (7 ) 

وهي  ،و"الّرملة" مدينة في جنوب "فلسطين"

بالنســبة  ،مدينــة ُكبــرى فــي "الشــام" أّولُ 

  .ادم من "مصر" َعْبَر "سيناء"للق

نةو قع المدي نى مو قـد ج هاهذا  ل  ،علي

 ،ظـاهٍر أو مكتـوم ،بٍ ذبحيُث كانت موضع تجـا

قة  في المنط سيهم  كل  ُمناف فاطميين و بين ال

شرق  ساء"  من "األح قادمين  طة ال من القرام

والبويهيين والعّباسيين في  ،"جزيرة العرب"

غداد" مدانيين  ،"ب صلوالح لى " في "المو إ

  .غيرهم

شول ،هـذا قرنُ ـقد  ل هد ال في ـا لد  ذي ُو

كما رجحنا فيما فات  ،بعينّياته الكراجكيـس
خصومهم من كثيرة بين الفاطميين و وقائعَ  ،1

ئك ها  ،أول نة كان مركز لة""الرمدي ا  .م مّم

بن  شق( ال تاريخ دم يل  في )ذ باره  ِـُد اخ نج

لى للكتاب ،القالنسي كان  ،منذ الصفحات األُو

تي من  كُة ال ها الحر ها أبرز أ ل ها هّي وقاد

سين  فاطميين الح مامي لل شيعي اإل لوزير ال ا

 ،م(421ـ111هـ / 471ـ115بن عليّ المغربي )

يه  حّدث والفق براهيم سبط الُم بن إ مد  مح

                                                 
انظر الفقرة الثانية من القسم الثاني أعاله،  .1

 .تحت عنوان " في األصل والمولد والنشأة"
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صــاحب كتــاب  ،ابــن أبــي زينــبالنعمــاني 

ــة( ــة  ،)الغيب ــن الخليف ــًا م ــك انتقام وذل

 الــذي أمــر بقتــل والــد ،الحــاكم بــأمر هللا

لوزير  ها لى  ،وعّم جأ إ سه والت هو بنف جا   ون

حيــث أغــرى حاكمهــا باســتقدام  ،"الّرملــة"

فر  بن جع سن  شريف الح سني ال ة"الح  ،من "مّك

ة  فٍة علوّي عالن خال هاوإ ضر  ،في عل ح وبالف

نة لى المدي شريف إ سنة  ،ال فة  يع بالخال وبو

وعلى الرغم  ،وُلّقب بالراشـد ،م7575هـ/ 457

سع وا يد الوا نّوع من التأي يه لُمت لذي لق ا

يّ  ير محّل ًا وغ شروع محّلّي موال  ،الم فإن األ

بْت في النهاية  ة المبذولة تغّل على الفاطمّي

بي هاء المغر قى  ،د يث يل لى ح بًا إ فّر هار ف

بين من الُمتغّل هذا أو ذاك  يرًا ل ظه وز  ،حظو

ة" دون أن  لى "مّك ت إ فُة المؤّق جع الخلي ور

لنسبه  ،وفيما يبد ،احتراماً  .1يمسّـه سـوء 

شريف مؤامرٍة  ،ال ضحّيَة  قع  نه و قديرًا أل وت

  .حاكها غيره

ما  حن إن سون تاريخي ـن ّـرد ال هذا الس وُق 

لـداني  نةــ الُب هـذه المدي لى  نه  ،ع مع أ

  ،قد يبدو ألول وهلة خارجًا عن عنوان القسم

ما أغفله شـيئًا مه ُيبّيُن لنا ألن إالّ  يءال لشـ

ّية الكامنة في ن التهّيؤات الشيعم ،التاريخ

لة" صر  "الّرم كيفي ع صُلُح  ،الكراج ممّا ي

                                                 
صادر  .1 شروعه وم عن م صًا  له، وُملّخ مة  ظر الترج ان

ــا " ــه بكتابن ــي ترجمت ــه ف ــات عن ــالم المعلوم أع

 .الشيعة"
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وسنزيد  ،بيانًا ألسباب إقامته الطويلة فيها

  .إن شاء هللا ،هذا البيان وضوحًا بعد قليل

 (9 ) 

ــا  ــات أنن ــا ف ــا فيم ــد عرفن ــدنا ولق رص

كيّ  سنتين  الكراج بين ال ما  لة"  في "الّرم

ــــ / 475 ــــ / 473م و 7574ه أي  ،1م 7520ه

ـّدة  سنواتُم شهر  .سبع  ـّدٍة أ ها لُم سنة غادر

ًا  ،م7527هـ / 472 كة" حاّج ها "م صد أثناء ق
يه ،2 حّدَث والفق شيخه الُم قي  يث ل يل  ح الجل

وسمع منه  ،محمد بن أحمد ابن شاذان القّمي

يث  نز كثيرةعـّدة أحاد به )ك في كتا سّجلها 

 .3 وغيره الفوائد(

في   يه  لس إل من ج من أّول  كان  قد  ول

القاضــي أســـد بــن  مع منــهوســ "الّرملــة"

 ميأو السّلــَـ  ْلميـإبــراهيم بــن ُكليــب الّســ

شيعيّ إماميّ  ،4الحّراني  تكّلم  حّدٌث وُم هو ُم  .و

                                                 
ــد /  .1 ــز الفوائ ــيل / 215و 231و 717كن . والتفض

74. 

 .32كنز الفوائد /  .2

ــــًا /  .3 و  707و  721و  727و  15و  31و  32أيض

ــًا ( و 710 ــّررًا ثالث و  212و  225و  251و 252) ُمك

ضيل" / 212 ــًا: " التف ظر أيض و  45ــ  25. وان

ة عـــن و "اإلبانـــ725ــــ   750"االســـتبصار" /  

و "التعريف بوجوب حق  13ـ 111المماثلة /

 . 20و  22الوالدَين " / 

ــة. و  .4 ـــْلم( القبيل ــى )َس ــبًة إل ــْلمي" نس " الّس

لٌد معروفة بجوار  َـَلْمَية"، ب َـَلمي" نسبة إلى "س "س

ساب"  يوم. انظر"األن سورّية" ال سط " مص" و نة "ح مدي

ـ  211/  1م: 7411هـ / 7451للسُّمعاني،ط. بيروت 

حـّران"، 15 لـى " سـبٌة إ هـي ن ني" ف ا "الحّرا . أّم

حـٍد  ير وا ها غ خرج من لـب"،  جوار "ح نت ب لٌد كا ب

صر  في ع شيعة  حّدثي ال من ُم لي(  ما ي تابع في (

الكراجكـي ومـا قاربـه. ولـيس إلـى "حـّران" فـي 

سبته  من ن ستفاد  ما ُي ة". ورب يرة الُفراتّي "الجز

ََلْمَية" ووُ  من "س صله  يب، أن أ هذا الترت لـد أو ب

 نشـأ في "حّران".
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شي  كـره النجا ضًا ذ جال(َعَر  ضمن ،في )الر

لي األزدي بن ع مد  بن مح سين  مة للح  ،الترج

شايخ  شايخه، أي م من م نه  نه أ هُم م ما ُيف ب

شي  سق. 1النجا له الع ترجم  ما  في ك الني 

ووصفه بأنه "صاحُب مناكير  ،)لسان الميزان(

ضوعات"  حق  ،2ومو نه ب مألوٌف م صٌف  هذا و و

ّلمي  لهالس هو مث ن  جده  ،وَم سه ن صُف نف والو

الذي ال  ،3لدى الذهبي في )ميزان االعتدال( 

سقالني  عن الع قّل  جال  ي من ر يل  مًا بالن را

شيعة بن  ،ال عن ا قل  ما ين كن األول منه ول

كــان مــن أشـــّد  " :فقــالكــره عســاكرأنه ذ

ش مًا" ،يعةـال كان ُمتكّل لى  ،و ثر ع لم نع و

فلعّل  ،الترجمة له في )تاريخ مدينة دمشق(

ق سقالني له ـما ن تابالع في الك ضـًا  ورَد  َعَر

كما ترجم له آغا ُبُزرك  ،الترجمة لغيره ضمن
مًة مُوجزة 4 ضًا و ،ترج ستاذنا أي سأ ّيُد ـال

فوصفه بأنه من  ،ديـوالصف ،5الخوئي فوّثقه 

القرية  ،كبرا"ـوأنه قدم "عُ  ،ّران"ـأهل "ح

يخ الُمفيــد بجــوار ـالتــي خــرج منهــا الشــ

كما أنه حّدث بـبلده  ،وحّدث بها ،"بغـداد"

وفي )ُبغية الطلب في تاريخ حلب(  ،6"حّران" 

ة"  فمن كّل ذلك  ،7أنه سمع بـ "حلب" و "مّك

ش كان  نه  عرف أ ةـن لدان  ،يخًا ُرَحَل طاف الب

روبه مع تتقاطُع د وها هو اآلن ،مع وُيحّدثـيس

                                                 
ــروت  . 1 ــي،ط. بي ــال النجاش ـــ / 7451رج م 7411ه

 .7/710بتحقيق محمد جواد النائيني:

2 7  /112 

يروت  .3 مد 7431هـ / 7112ط. ب لي مح يق ع م، بتحق

 .253/  7البجاوي: 

 24طبقات أعالم الشيعة )النابس( /  .4

م: 7411هـ / 7451معجم رجال الحديث، ط. بيروت  .5

1 / 15. 

 0/  4الوافي بالوفيات:  .6

لب، ط.  .7 تاريخ ح في  لب  ية الط عديم: ُبغ بن ال ا

 .4/7007م باعتناء سُهيل زّكار:7411هـ / 7451دمشق
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لة"دروب  في "الرم كي  هذا  ،الكراج سمُع  في

نه  يرةم يث كث يه ،أحاد سنقُف عل ما  إن  ،ك

  .شـاء هللا

نز   في )ك نه  يه ع ما يرو لى  ستنادًا إ وا

ئد(  يرهالفوا كيّ  ،وغ قاء الكراج كان ل قد  ف

لة"األّول  في "الّرم هذا  شيخه  سنة  ،ب في 

لسٍ  .م7574هـ / 475 في مج نه  سمع م يث  ح

حدٍ  من  ،وا ها  يث كّل عة أحاد بدو، أرب ما ي في

لي  مام ع ضائل اإل في ف فة  يث المعرو األحاد

سالم) يه ال ّماع  ،1( عل جالس الس ظاهر أن م وال

ما عت بينه سّجله  ،تتاب ما  موع  لغ مج يث ب بح

شر  سعة ع ئد( ت نز الفوا في )ك ثه  من أحادي

سجّ  .2حديثًا  موٍع  بر مج هو أك في كو به له  تا

حـد حّدثٍ وا عن ُم عة  ،هذا  يث األرب واألحاد

هي لى  باقي ،األُو يع ال بين جم يثُ  ،من   األحاد

ومنه عرفنا تاريخ دخوله  ،المؤّرخة الوحيدةُ 

لة" تاريخ  ،"الّرم حديثَين بال نه  سّجل ع ما  ك

وصــفه فــي  .3نفســه فــي كتابــه )التفضــيل(

  .الثاني منهما بـ "نزيل بغداد"

سم ضًا  لة" أي من في "الّرم من ع  بي كل   " أ

ع بن  بد هللا  مد ع ماسـمح بن ح من  4 "ثمان  و

"أبــي ســعيد أحمــد بــن محمــد بــن الُجنيــد 

لّرازي"  مد  5ا باس أح بي الع من "أ نوح بن و

                                                 
 .12ـ  215كنز الفوائد /  .1

هامش  .2 في ال سندناه  ما أ لى  ضافة إ ظر، باإل ان

)  32) حــديثان( و 37الســابق: المصــدر نفســه / 

و 270و717و 733ديثان( و)حـ 732و722و 727ثالثـة( و

 . 231و211و220

 . 17و  70/ التفضيل  .3

 .37كنز الفوائد /  .4

 .717نفسـه /  .5
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ــ ــي الش ــد الحنبل ــن محم ــديثًا  1افعي" ـب ح

محديثاً  حٍد  كِر أ لى ذ ثر ع لم نع هؤالء ـ. و ن 

ثال صادرـثال من م يدينا  بين أ ما  هي  ،ة في و

مّما ُيفهم منه أنهم كانوا  ،تنّوعـةكثيرٌة ومُ 

ي هل الحد صغار أ لى  ،ثـمن  بوا ع لذين دأ ا

رابطين لة" ُم ما  ،نزول "الّرم نـه ك مع ـسأ

منصور  ريف أبيـضًا حديثًا واحدًا من "الشأي

ذه ـوه ،2يني العريضي" ـأحمد بن حمزة الحس

كما لقي  ،ير مؤّرخة أيضاً ـاألحاديث األربعة غ

ين بن عبد هللا بن أبي ـلحسأبا عبد هللا افيها 

م 7574/ هـ 475نة ـسال في يـكامل الطرابلس

 ســّجلهما ،فقــطه حــديثَين نـوروى عــ ،أيضــاً 

وأيضًا  ،3في كتابه )التفضيل( أيضًا بنّصهما 

سأ سـبا الح بن الب مد  بن مح لي  اط ـن ع

سّجله في كتابه  ،فسمع منه حديثاً  ،البغدادي

  .4نفسه 

ـا  مؤّرخٍ أّم سمعه  ،فيما يبـدو ،آخر حديثٍ 

لة" في "الّرم كي  بي ف ،الكراج عن " أ ما  هو 

وذلك . "سعد أحمد بن محمد الماليني الهروي

ــي  ــروأربعماية" "ف ــت عش ــنة س ــّوال س . 5ش

                                                 
 .231أيضًا /  .1

ضًا /  .2 عالم 230أي قات أ في "طب ُزرك  غا ُب كره آ . ذ

نابس( /  شيعة" )ال شايخ 73ال من م نه " صفه بأ ، فو

ــل  ــي المفض ــن أب ــروي ع ــه "ي ــي"، وأن الكراجك

و من مشايخ الطوسي". مّما ُيفهُم الشيباني، الذي ه

 منه أنه كان، هو اآلَخـر، شيعّيًا إمامّيًا.

 . 27و  74التفضيل /  .3

 . 717التفضيل /  .4

ضًا /  .5 مالين" 717أي لى " سبًة إ ماليني" ن . و"ال

وهي "ُقرى ُمجتمعة على فرسخين من هراة". أي أنها 

ة.  حدود اإليرانّي قرب ال يوم،  ستان" ال غرب "أفغان
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فيها  به كثيراً والظاهر أن المقام لم يُطل 

تاريخ هذا ال عد  يل  .ب عد قل صده ب نا سنر ألن

حيث أتّم كتابه )األصول في مذهب  ،في "صور"

  .كما سنعرف إن شاء هللارسول( آل ال

من ه ـو فيما ضّمنه ُكُتبَ ـولم يذكره ،ذاهـ

صنيفها مواطن ت لى  شـاراتٍ إ لم إ ضًا  ، وأي

ــ ــا عر ـيذك ــّذاكرون فيم ـــال ــى ـّلق وه عل

على  .أنه صّنف أحدها في "الّرملة" ،ُمصّنفاته

نهأن نـا أ سـّجل ه عب  نا ُن أن جـّدًا من الّص

صّورَ  غ ،نت ثل  في م جالً  بة ـأّن ر رامه بالكتا

صنيف  صرُف عنهوالت صرافًا تامّ مين ّدة ا ان ًا ُم

ل نُ  .نينـبع سـس  ،ّجُل هنا احتمالـسوبالتأّم

مال جّرَد احت ية  ،ُم صّنفات التال كون الُم أن ت

  :وهي ،قد كتبها في "الّرملة"

كار ــ مانإذ هل اإلی حّق أ جوب   ،اإلخوان بو

  .1 ي"ـيخ أبي طالب البابلـذه للشـأنف

 ،تطراف فيما ورد في الفقه من األنصافاالسـ 

فتح بي ال ضي أ حاكم 2صّنفه للقا بد ال بن  ع

  .3 "سعيد الفارقي

ئرـ  حاجّ والزا ُع ال كتبه للقائد أبي  ،ُمقِن

  .5 ،4البقاء فرز بن بالك / براك" 

عاً  لذهن وطب في ا قدح  لم ين مال   هذا االحت

ش ير ما سبب يءمن غ ما  ير  من أن  ،ولغ بل 

                                                                                                                     
ــمعاني:  ــاب للُس ــعد  714/  0) األنس ــو س (. وأب

کما في تاريخ دمشق  472الماليني توفي بمصر عام 

 فالتاريخ المذکور في الانز فيه تصحيف.0/740

 453/  7الذريعة:  .1

ــام 2 ــوفي ع ــر، ت ــم مص ــرابلس ث ــي ط ، 410. قاض

 و غيره. 251انظرترجمته في رفع اإلصر: 

 .72/  2نفسـه: . 3

 عند ذکر کتبه. . الحظ ما سيأتي4

 . 727/  22أيضـًا:  5
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الذين خدمهم الكراجكي بُكتبه  ُأولئك الثالثة

صادر في الم هم  كر ل عن  ،ال ذ نا  قد نّقب و

ب في البرامج ذات أسمائهم بمساعدة الحاسو

مع أنهم  ،فلم نخرج بطائل ،السّـعة الكبيرة

عة صب الّرفي صحاب المنا قاضٍ  ،شيخٌ  :من أ  ،و

ئد ا  ،وقا كانوا مّم هم  ظّن أن لى ال يدعونا إ

ؤّرخين مــن منطقــٍة بعيــدٍة عــن اهتمــام المــ

نايتهم هذا ،وع تي بين من  ،و ناطق ال الم

ال  ،ُصرقاستوطنها الكراجكي لفترٍة تطوُل أو ت

  .على "الّرملة"إالينطبُق 

إّن الفائدَة التي نخرُج بها  ،أخيرًا نقول

الكراجكي في هذه المدينة ال أعمال من تتبُّع 

به  فًة  يدنا معر كري تز مه الف يادًة وبعال ز

كـَر ِع عضَ ب نّ بل من أ ،ُتذ ما عرفناه من تتّب

ها له في ما  أعما تنعكس إن مرآٍة  شـبُه ب هو أ

سها نة نف صورُة المدي ها  كان من أُ  ،في موٍر 

لوال  ها  كن أن ال نعرف كييم صوص الكراج  .ن

عٌة  ها أرب مُع في ندما يجت حّدثين فع من الُم

ة  شـيعة اإلمامّي عارف ال حدٍ الم قتٍ وا  ،في و

 أســد بــن :باإلضــافة إلــى الكراجكــي ،هــم

والحسين بن  ،والشريف ابو منصور ،إبراهيم

فهذا دليٌل  ،بي كامل الطرابلسيأعبد هللا بن 

ــا ــى أنه ــدَحض عل ــة ،ال ُي ــت  ،أي المدين كان

ــالهم ــل أمث ــالحًا لعم ــوعًا ص ــذا ،موض  ،فه

باإلضافة أيضًا إلى استجابتها لمشروع خالفٍة 

ة فيها ا فات  ،علوّي يدلُّ  ،ــكما عرفنا مّم

ذاُت ُهوّيٍة كانت على أنها يَب بما ال يقبُل الرّ 

فنحن  ،وعلى كّل حال ،شيعّيٍة غالبة على األقلّ 

 تلشـــام" إجمــاالً كانــ"اأقطــار نعتقــد أن 

مورةً  نذاك مع شيعة آ سـينزُل  ،بال ما  لوال  و

ه يد الغُزاة  اب لى  بالٍء ع من  يل  عد قل ب
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 ،تاريخه الحقيقيأكثُر َلما ضاع  ،الصليبيين

يو مؤّرُخ ال كان ال ما  ْف وَل لى كش ضطّرًا إ م ُم

 .تاريخه الضائع من خالل مرآة

(3) 

س هذا الق غادرة  بل م من  ،مـق نا  ـّد ل ال ُب

 وف عند معلومٍة ُكّنـا قد أشـرنا إليهاالوق

بل ندها  ،1 من ق بالوقوف ع قارئ  عدنا ال وو

هي ما ينفرُد به عبد هللا أفندي  ،بما تسـتحقّ 

حيث قال عن  ،في )رياض العلماء( ،اإلصفهاني

"  دار العلم بالّرملة كان خازنَ " الكراجكي أنه
2.  

عرف  حن ن نديون بد هللا أف دّققاً باح ع  ،ثًا ُم

صبوراً  بًا  ضابطاً  ،وُمنّق سـًا  ما  ،ومقتب كن  ول

نا له ه ف ،يقو عن ت ضالً  بـف ما رُّده  قـدر  ه ب

وف ذلك أنه ليس من المعر ،غريٌب جِـداً  ،نعلم

رج ـولم يخ ،أن هذه المدينة ذاُت ماٍض علميّ 

ح ها أ هـمن من أ لمـٌد  سـوبون  ،ل الع والمن

ه قديمًا من ها  ه ،مـإلي هل ـو من أ بًا  م غال

حديث ها ،ال طارئون علي هم  مـا  قادمون  ،إن

ولم  ،3األقطارمختلف باط فيها مؤّقتًا من للرّ 

 ،تنيرينـتتمّتع في يوٍم من األيام بُحّكاٍم ُمس

بالعلم عون و ،يهتمّون   ،هوأهلَ  شـؤونهير

لون ع همويعم ته ل سـير أدوا ما  ،لى تي وإن

انتهاُز أبـدًا دأبهم  ،ينكانوا زعماء قَبليّ 

ـــّيةا ـــَرص السياس ـــرهم أن و ،لُف ـــة أم  غاي

 ،تيجيّ لمــدينتهمااالســتريســتغّلوا الموقــع 

سو ها المكا نوا من في أن يج صوٌر  هم مح َب ـهّم

سهم ة ألنف نع  ،المالّي سببٍ ُمق من  ما  نه  أي أ

له بول قو حال ،لق كّل  لى  ما فإ ،وع من نـه 

                                                 
انظر خاتمة القسم األول من الفصل الثاني، تحت  .1

 عنوان "إشكالّيات البحث".

 .71/  4رياض العلماء:  .2

معاني. .3  انظر مادة "الّرملي" في "األنساب" للسُـّ
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 الكراجكی 

حدٍ  صاحبنا  ،أ نديسـوى  شير  يذكرُ  ،األف أو ُي

 ،بهشأو ما أ"دار علم"  هاأنه كان فيإلى 

وال خفى ال يَ فإنه بالفعل لو كان وأمٌر كهـذا 

التاريخ هـذا كم في  ،ومع ذلك نقول ،َتمكيُ 

  تهّجُل قولـفنحن ُنسوعليه  ،من خفايا وخبايا

لى ُعه هذه تهع من  ،د به  نا  ما أدلي مع 

 الزمَةًٍ  التي باتـتْ  ،قائلين قولتنا ،الحظاتمُ 

 علم أهللا و :هذا البحث من لوازم

 ـــــــــــــــــــــــــــ
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 ـ في طرابلس 4

(7) 

سـنكون ُمضطّرين في هـذا القسم وما بعـده 

عــن الترتيــب التــاريخي  اضــطرارًا للتخّلــي

ته سام  ،لتحّركا في األق به  نا  لذي التزم ا

سا ثة ال حن بقةالثال تن ون هو ه تتبُّع خطوا و

  .من بلـٍد إلى بلـديتنّقُل 

 تْ ـتسارع ذلك ألنه بعد أن غادر "الّرملة"

ته لم ي ،خطوا ـد و سُع من ت صلنا  جيالته ـما و

 .تهالحركترتيبي  دقيق  رْصـدٍ لتغطيِة  اً ـكافي

وهــو عــام  ،م7520هـــ / 473نة ـفبعــد الســ

ــ ــه إي ــور" و  ،اهاـُمغادرت ــي "ص ــدناه ف رص

ما شـّقة على ُبعـد  ،اٍم واحدـيس" في ع"بلب

ما عام ،بينه في  .م 7521هـ / 471 هو ثم 

سنة  قاهرة"  نا  .م7514هـ / 423"ال ما قل ك

أين وما ندري على نحو التحقيق .1فيما فات 

سنتَين كان هاتين ال سبع  ،بين  ـّدة  أي ُم

ر ـبعد عشس" ـثم رصدناه في "طرابل .سنوات

. وأيضًا 2م 7544هـ / 413سنة الفي  ،نواتـس

  .ال ندري أين كان أثناء تلك السنوات العشر

  .هـذا من جهـة

                                                 
 راجع قسم "تحصيله ورحالته في األقطار".  .1

ضيل /  .2 ب70التف شيخه أ قي  يث ل لي . ح سن ع ا الح

 بن الحسن بن منده وسمع منه. 
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 الكراجكی 

ل ترة "طراب فإن ف خـرى  هة ُأ من ج من ـو س" 

ف ،يرتهـس مالـهي أح ئل األع من  ،لها بجال

الكافـّة من وعالقات واسـعة بس ـتصنيفٍ وتدري

كابر ناسوا األ س ،ل ما  يلـك عد قل   ،نعرف ب

من  يرًا  عددًا كب ها دّون  ها  .هبتكوفي وفي

وفيها  ،تتلمذ عليه كلُّ َمن نعرفه من تالميذه

 ،بنــى شــبكة عالقاتــه النافعــة والواســـعة

خاتٍ  ها تأري ضًا أقلُّ ها أي شـ ،ولكن إال  يءال ل

نادرة ها  سماعاته في ثرُ  ،ألن  كان أك قد   و

تأريخ لى  صه ع به سماعاته حر لذلك  ،دون ُكُت

هافإنّ  كان في نه  ستبعد أ في  ،نا ال ن أي 

طــوال الُمــّدتين الغــائمتَين  ،"طــرابلس"

مذكورتين  عـال عدهما  ما ب توّفُر و ما ت دا 

وسنزيُد هذه النقطة تفصيالً  ،األدّلة على غيره

  .وتوثيقًا فيما يأتي إن شاء هللا

ـه ما لفترة "طرابلس"  ،لذلك كّل صًا ِل وخصو

سـنبدأ فإنّ  ،من أهميّة خاصّة بالكالم نا 

  .على الّتـوّ عليها 

(9) 

فــي فاتحــة مّمــا قــّدمنا بــه ولقــد كــان 

نبـذٌة  ،تحت عنوان "عصر الكراجكي" ،الكتاب

طرابلس" تاريخ " حًا  ،عن  ها إلما نا في ألمح

الحافل من أسرار تاريخها اثنين ين إلى سـرّ 

سرار ماباأل ُة  :، ه لى عّل فاجئ ع ها الُم ظهور

حداث سرح األ هاتفسيرو ،م شّيع أهل لى  ،ت أو ع

غالبهم قّل  صل ،األ حتالل ال تى ا هاح  ،يبيين ل

ِـدُ  قارئ  ويج سال صاً نقوله ـما  حٍو  ،ُملّخ بن
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ث صيالً َر أك في  تف ير  سيس بكث نا )التأ كتاب

  .1لتاريخ الشيعة في لبنان وسورّية( 

ثاً  سـّرًا ثال ضيَف  يـُد أن ُأ قد  ،واآلن ُأر

ذي عالقــٍة بموضــوع  رَ اآلن غيــللقــارئ يبــدو 

هو ما  ،ني أراه منه في الّصميملكنّ  ،الكتاب

ُة الُكُتب تذهب  نيْت بتاريخ ـالتي عُ إليه عاّم

ا يعسُر إحصاؤه ،قديمًة وحديثة المدينة   ،مّم

م أن أُ  ـار، الذين أعلن أّولُه مراءها بني عّم

ها مدينتهم وجوار ستقالل  ها  ،ا ما وحكمو ُحك

ستقالً  نوا وب ،بيـد الصليبيينقبل سقوطها ُم

ضربوا أروع كما  ،حضورها البهيّ في التاريخ

ــة ب ــار األمثل ــى حص ــابرتهم عل ــبرهم وُمص ص

ــة ــليبيين للمدين ـــًا  ،الص ــال خمس ــذي ط ال

هؤالء كانوا من المغاربة  ،ــوعشرين سـنة 

لدين الُمعّز الخليفة مع "مصر" الذين قدموا 

من م( 410ــ 402هـ / 130ـ  147)الفاطمي هللا 

تامة من بني كُـ وبالتحديد  ،شمال "إفريقية"

عــًا مــن القبيلــة التــي كّونــت نو ،البربــر

االرستقراطّية السياسّية ـ العسكرّية في 

 .الدولة الفاطمّية بالمشرق

شائع  طأ ال هذا الخ شُأ  َبُ  ،من ما أحس  ،في

س بين  عل  جد بالف نه يو كُـ ـأ في تامة ادة 

صر"  سمَ "م مل اال سرٌة تح س أ ن  ،هـنف منهم َم و

لة  في الدو ية  صب عال ة شغل منا بـ الفاطمّي

خون ،"مصر" علمًا نفسـَه  االسمَ  فلما رأى مؤّر

هد  ناء الع طرابلس" أث مْت " سرٍة حك لى ُأ ع

 سارعوا إلى القول دون تمحيص أنّ  ،الفاطمي

لك من ت تى ،هذه  خون ح قل المؤّر صرنا  وتنا ع

يق تدقيق أو توث توى دون  هذه الف ضر   ،الحا

                                                 
 .وما بعدها 721م / 7442هـ /  7471ط. بيروت  .1
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ثر  لوم أن أك من المع ناو بوا تاريخ ن كت  ،َم

ما بُ  ترة و هـذه الف في  صًا  هم  ،دهايعخصو

ّـاخ هم أ ،ُنس ثُر ممّا  خون حقيقيّونك  ،مؤّر

ــاس  ـــيقرأه الن ــا س ــدّققون فيم ــون وُي ُيمحّص

  .ويبنون عليه

يه   نذهُب إل لذي  لوا حثٍ وتأّم طول ب عد    ،ب

أن ذلك أمٌر يتنافى مع كل  ما نعرفه عن بني 

مالهم سيرتهم وأع طرابلس" و مراء " ار ُأ  ،عّم

ــك  ــمذل ــانوا أنه ــد ،ك ــ ،بالتأكي يعًة ـش

كانوا  ،على األقلّ  ،أوائلهم بل إنّ  ،إمامّيين

تشهُد سيرتهم على أنهم  ،ضاةعلماء فقهاء قُ 

وا أهله ـورع ،وا العلم اهتمامًا خاصاً أولـٍََ 

  .بما ينـُدُر مثله من صنوف الّرعاية

كُـ   ار ال نو عّم ا ب برأّم قد  ،تامّيون البر ف

لم ُيعَرف  ،كانوا قدًة قَبليين من رجال السيف

بالعلم و قة  نى عال لهعنهم أد مٌر  ،أه هو أ و

سبليس  ضع ا صولهم  ،تغرابـمو لى أ بالنظر إ

غتهم  ةول مذهب  ،البربرّي من  كانوا  ما  ك

لة الفاطميّة سماعيليين ـشأي  ،الدو يعة إ

  .بالتحديد

نا هم  ،ه ّراء أن حِد الُق باِل أ طر ب قد يخ

ثــم  ،فــي بــدو أمــرهمكــانوا إســماعيليين 

ة في "طرابلس" لوا إلى إمامّي لسببٍ أو  ،تحّو

يره هذا  ،غ كّن  ضًا ول عن أي جّدًا  يٌد  مٌر بع أ

بنـــي إمـــارة ذلـــك أن  ،تصـــّور العـــارف

قامــت علــى  ،الُمســتقّلة فــي "طــرابلس"عّمار

قة  ناتٍ دقي ة تواز لف بين وذكّي قوى مخت ال

ـــة ـــي المنطق ـــارعة ف ـــّية الُمتص  ،السياس

الحمـــدانيين والســـلجوقيين والبـــويهيين 

ومّما ال ريب فيه أن  ،إلى غيرهموالفاطميين 

إلى الكبــارّول بعــض ُأمرائهــا وقادتهــا تحــ
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بعد أن كانوا إسماعيليين  ،المذهب اإلمامي

ة لة الفاطمّي في الدو قّدمين  مالً  ،ُم سيكون ع

ستفزازّيًا  لة ا ياز للدو عتهم بامت تي ر ال

ستردُّ عليه  ،وبادلوها هم بالمثل ،وقّدمتهم

شأنها في هذا شأَن أي دولٍة تقوُم على  ،بُعنف

ة صبّيٍة مذهبّي حال ،ع كّل  لى  مرًا  ،وع فإن أ

صمت ـرَّ ب كن أن يُم هذا ال يم يرًا ك  ،إذن ،خط

  .فعدم ذكره دليٌل على عدم حدوثه

إّن بنــي عّمــار ُأمــراَء  ،لكــل ذلــك نقــول

ل عـ"طراب هم  حاحـس"  طيّ  ،رٌب أق ني   .من ب

ةالقبيلة  التي كانت ذات  ،الكبيرة والقوّي

ُّكاني  ضور س سيح شام" بـارز وسيا  ،في "ال

إلــى بــذلك  ُمســـتندين ،ًا فــي جنوبــهخصوصــ

مؤّرخ يزي ال يث  ،المقر سح ير  بَ ـساق ن كب

"عبد :هكـذا أمين الدولة أبي طالب اأُلسـرة

اربن الحسين بن قندس بن  هللا بن محمد بن عّم

طائي سف ال بي يو بن أ يس  بن إدر بد هللا   .1" ع

راسوالمقريزي مؤّرخٌ خبير  عرف "مصر"  ،ذو ِم

فًة جيّدة ها معر ها  .وأهل في تاريخ صّنف  و

مؤلفاتٍ معروفة ُمتَداَولة حتى وخططها وناسها 

يوم لو  ،ال ما  نّ أف تاميين َل كانوا ُك قوم  ال

لك يه ذ في عل هذا  ،خ نا ب خرج علي ما  وَل

 .الذي يشهُد على اطالٍع أصيل ،الُمفّصلب ـالنس

(3) 

يامَ  شهد ق لم ي كي  ـد أن الكراج  من المؤّك

ستقّلة سّية الُم لة الطرابل درك و ،الدو لم ُي

ار ذلك أنه توفي في السنة  ،إمارة بني عّم

وكما  ،فيما فات ُقلناكما  ،م7501هـ /  444

                                                 
فا، ط.  .1 فاطميين الخُل بار ال فا بأخ عاظ الُحن ات

 . 233م /  7441القاهرة 
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ماع  ضع إج حال هو مو كل  لى  عالُن  ،1ع وإ

المدينة بإمارته  القاضي أبو طالب استقاللَ 

أو  ،م7531هـ /  404في السنة  لم يحصل إالّ 

علــى اخــتالف  ،م7515هـــ /  432فــي الســنة 

، 2في هذا الشـأن اء وُمحَدثين قدمالمؤّرخين 

ش ،إذن صٌل ع نا فا سـفهاه ثالث ـر  نوات أو 

قيام بين الكراجكي وبين وفاة سـنة رة ـعش

  .الُمستقّلةارة بني عّمار ـإم

مت  بًة قا صلًة طّي عرُف أن  فنحن ن لك  مع ذ و

ضي  مارة القا ّـس األول لإل بين المؤس نه و بي

ــب  ــي طال ــد هللاأب ــه  ،عب ــّنف كتاب ــه ص ول

رام( تان( ـ)البس في الفقه، أو )بستان الِك

ألنه رّتَب  ،ّجر(ـالُمشبـ )أيضًا قد ُيعّبر عنه و

فــي فيــه أبــواَب الفقــه بعنــوان الّشــجرات 

حيث  ،نصّ على ذلك في فاتحة كتابه ،الفقه

"القاضي الجليل أبي طالب هكذا ذكره باسمه 

القاضي  ذلك أنّ  ،3 عبد هللا بن محمد بن عّمار"

                                                 
( من الفصل الثاني، تحت عنوان 0انظر القسم ) .1

 "وفاته ومدفنه".

تاريخ د .2 سي:"ذيل  بن القالن مثالً، ا ظر،  شق"، ان م

ـــــروت  ـــــريم 41م / 7451ط. بي ـــــد الك . وعب

شق  تراك" ط. دم بة:"العرب واأل . 245م / 7437غراي

 و ) تابع في الصفحة التالية ( 

Gaston Wiet, Une inscription d,un prince de 

Tripoli de la dynastie de Banu Ammar , publ 

, par l , Instut des hautes Etudes 

Marocaines ,Paris 1928 ,p.280 

الُمحــّدُث النــوري: ُمســتدرك الوســائل، الطبعــة  .3

هران  ست، ط صّورة باألوف ة الُم /  1هـ:7111الحجرّي

. وفي هذا دليٌل قاطٌع 750/  1. و "الذريعة": 444

ما  سن"، ك ليس "ح بد هللا" و ضي "ع سـم القا لى أن ا ع

في عاّمة المصادر. ومنها ) ُمعجم األنساب واألسرات 

لتاريخ اإلسالمي( للمستعرب زامباور، الحاكمة في ا

صر  شائعة. 735م / 7407ط. م طاء ال من األخ هذا  . و

وفي هذا أيضًا شهادٌة إضافّيٌة على أصالة معلومات 
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عــالن اســتقالله بإمــارة قبــل إحتــى  ،كــان

طرابلس" في  ،" جـّدًا  بارزة  صّيات ال من الشخ

ّامّية  قة الش ماً المنط ته  ،عمو في مدين ليس  و

م 7531هـ /  404بدليل أنه في السنة  ،حسـبُ 

إلنهاء الّنزاع بين أمير "حلب" محمود توسّط 

بـــين الخليفـــة و ،بـــن نصـــر المرداســـي

صرالفاطمي  كم)الُمستن هـ /  411ــ  421:ح

واليه  الخليفةُ  أمرَ حيث  ،م ( 7544ــ  7510

ش لى "دم لى ـع بالهجوم ع مالي  بدر الج ق" 

لب"  ضاعها"ح ضي  .وإخ لب فنهض القا بو طا أ

نزاع هاء ال في إن جح  ما ون ساطة بينه  ،بالو

ولنالحظ هنا  ،وبذلك جّنَب المدينة شـّر الحرب

صاحبه  صف  كي و ضًا أن الكراج حة أي في فات

سـتان(  به )الب يل""الق بـكتا ضي الجل  ،ا

الذي سُيعرف به بعد  ،اإلمارة ُمجّردًا عن لقب

يل لة" :قل مين الدو صلُح  ،"أ ا ي كون مّم أن ي

ليالً  ًا د بذلك التاريخ قوّي ن  على أنه لم يُك

  .قد أعلن استقالل "طرابلس" بإمارته

صّنف   نه  ضًا أ نذكُر أي سه  ّياق نف في الس

سوان(  سك الن في منا يان  هج الب تاب )ن ك

مره بع ئب "أ بو الكتا يل أ شيخ الجل له ال م

ار"  ّدة البصير  ،1أحمد بن محمد بن عّم و )ُع

غدير( يوم ال حّج  طرابلس  ،في  صّنفه ب لذي " ا

ــب  ــي الكتائ ــيخ أب ــن [للش ــاد" ] اب  2عم

ولنالحظ  .القاضي أبي طالب وأخ وهو)كذا (، 

                                                                                                                     
المقريزي عن األُسرة، مّما عالجناه قبل قليل، حيث 

لنصّ  في ا بد هللا"،  سه، أي "ع سم نف ضي باال كر القا ذ

 الُمقتَبس عنه أعاله.

 . 441/  1الوسائل: ُمستدرك  .1

. ومن الواضح أن "عماد" هي 221/  70الذريعة:  .2

 تصحيف عّمار.



118                                                                                                                                                                                             

 الكراجكی 

بي  في لق فة  ير المألو جة غ هذه الُمزاو نا  ه

فهم منه الذي يُ الرجل بين "الشيخ الجليل" 

وبين "أبو الكتائب"  ،أنه كان أيضًا فقيهاً 

فهـذا يصلُح دليالً  ،وهو لقب ذو نكهٍة عسكرّيةٍ 

سـرة ة الُمزدوجة لأُل التي أحسنت  ،على الُهوّي

ها لى  ،توظيف ية إ في النها صلتها  يث أو بح

 .اإلمارة

ـد   سـبيل أن ُنمّه لى  ُـقناه ع كالٌم س هـذا  ف

ه سيزرُع في تي  قارئ األرضَ ال كيُّ لل ا الكراج

  .غرسَـه

(4 ) 

تعريفًا إجمالّيًا حينما نشرُع في التعريف  

في كي  صّنفات الكراج طرابلس" بُم صفه  ،" بو

شاط جوه ن من و هًا  سّيةاتوج هذه  ه األسا في 

سيرته من  لة  في  ،المرح بّدالً  حظ ت نا ُنال فإن

طاب ضوعات والخ يب ،هو ،المو جٌة  ،وال ر نتي

هنا يطغى  ،ّنفاتلتبّدل الُمخاَطبين بهذه الُمص

  ،على ُمصّنفاته الطابع التعليمي ـ اإلرشادي

و اآلن ا هفه ،الذي يهتّم حتى بتلقين الصغار

ني  دينيينبين ظهرا شيعة الَم من ال قوام   ،أ

خالفًا  ،بحاجٍة إلى َمن ُيعّزز ثقافتهم الخاّصة

السّـنّية في  ،ِلما كان عليه األمر في "مصر"

ّية في ُنخبتها واالسماعيل ،قاعدتها الشعبّية

لطوّية في  ،السُـّ يه  كان عل ما  فا ِل ضًا خال وأي

لة" لك  ،"الّرم في ذ نت  ها كا نا أن وإن رّجح

ش يوالً  ستبطن م نت  ،يعّيةـاألوان ت ها كا ولكن

ساذجة التصُلُح لبناء ثقافٍة  ،بالتأكيد ميوالً 

سكة هود  ،ُمتما يد وبج لى  سامي ع لة للت قاب

ها في هذا شأن ،أي الفقيه ،الُمثّقف الُمنتمي

  .شأن التشيُّع الشامي
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صّنفاته    سم م نا سنق لك، فإن لى ذ ناًء ع ب

في القسم األول ماورد فيه النصّ  :إلى قسمين

طرابلس" في " صّنفه  نه  لى أ ريح ع في  ،الّص و

لدالئل  قوُم ا ما ت ثاني  سم ال مارات الق واإل

وهو غالبًا ما يذكر هو أنه  ،على مثل ذلك

ن مــن أهــل "اإلخــوا ،عملــه لـــ "اإلخــوان"

  .وما شابه ذلك ،اإليمان"

   :القسـم األّول

ستانـ 7 قه ،الب بل  ،في الف نا ق قد قل و

عبد هللا ابن نه صّنفه للقاضي أبي طالب إليل ق

 . عّمار

وُقلنا  ،نهج البيان في مناسك النسوانـ  2

أحمـد بن  ،نه عمله ألبي الكتائبإقبل قليل 

ـار بن عّم مـد  لب  ،مح بي طا ضي أ خي القا أ

 . فيما بعـد أمير "طرابلـس ،بـد هللاع

ـّدُة البصير في حّج يوم الغدير 1  ،ـ ُع

 .والكالم فيه كسابقه

صّنفه بـ  ،ـ التلقين ألوالد المؤمنين 4

  .1"طرابلس" 

جزٌء واحٌد ُمتصل بكتابه " .ـ التهذيب 0

 .2 "التلقين ألوالد المؤمنين

"كتبه  ،ـ ردع الجاهل وتنبيه الغافل 3

  .3بطرابلس" 

"عمله بطرابلس  ،ـ ُمختصر طبقات اإلرث 1

 . 4للُمبتدئين" 

                                                 
 .24/  4، والذريعة 441/  1ُمستدرك الوسائل:  .1

 ُمستدرك / نفسه.  .2

 . 211/  75، و "الذريعة" 441/  1نفسه: .3

 . 25/  25ُمستدرك / نفسه، و "الذريعة":  .4
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ــ 1 ــهام ـ ــتخراج س ــى اس ــارض عل ــة الف معون

  .1"صّنفه في طرابلس لبعض اإلخوان"  ،الفرائض

ما هي  مان  ب الث هـذه الُكُت لنصُّ  ف تـى ا أ

رّيُح  لى الّص نـة ع في مدي فـه  ـا صّن ها مّم أن

  ."طرابلس"

 

 :القســــــم الثانـي  

عالم بحقيقة إسالم أمير المؤمنين عليه ـ اإل7

سالم نز  ،ال به )ك في كتا جه  ما أدر هو م و

ئد( ته ،الفوا في فاتح ته :قال  ا عمل "ومّم

ــبعض ــوان ل ــٌف  ،2" اإلخ ــذا وص ــه وه ال يمنح

  .لغير أبناء مذهبهعادًة الكراجكي 

 ،نحوًا من ألفي ورقة يكون" ،ـ األنيس 2

 ،ى مثلهلم ُيسبق إل ،جعله ُمبّوبًا في كل  فن

 ،3مات رحمه هللا ولم يبلغ غرضه من تصنيفه" 

  ،وخصوصًا من الحجم الكبير للكتاب ،ومن هذا

خر  في أوا صنيفه  ًا بت كان معنّي نه  هم أ نف

ُمّدًة طويلة جمع ماّدته قضى في  وأنه ،حياته

له ،جـّداً  غًا  ضرورة ُمتفّر كون بال  ،دون أن ي

س حّرر ق نه  رّجح أ لذي ُي مر ا لى األ نه ع مًا م

حيث اسـتقّر به المقام  ،األقل في "طرابلس"

 . في السـنوات األخيرة من عمـره

  ،ـ البيان عن ُجمل اعتقاد أهل اإليمان 1

جٌة  سـالٌة ُمدَر ئد(ر نز الفوا ها  ،في )ك عنون

الٌة كتبُتهــا إلــى أحــد ـ"رســ:فيــه بقولــه

  .4" يا أخيألَت ـ"س:بدأها بقولهو ،"اإلخوان

                                                 
 .213/  27 ُمستدرك / نفسه، و"الذريعة": .1

 .771كنز الفوائد /  .2

 .441/  1ُمستدرك:  .3

 .754كنز الفوائد/  .4
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فهذا ُيرّجح  ،"عمله لولده" ،ـ التأديب 4

  .1طرابلس" "أنه كتبه بعد استقراره في 

ُمدَرٌج في )كنز  ،ـ التعجُّب من أغالط العاّمة0

ئد( ته ،الفوا في فاتح تاٌب :قال  هذا ك "ف

ــد  ــه أن أح ــى عمل ــداني عل ــوانح  ....اإلخ

 . 2الخ.  ....ألني أنـوس

"عملها  ،ـ التعريف بوجوب حّق الوالدَين 3

لده"  ر ،3لو ضًا ُي هذا أي في ف ها  نه كتب ّجُح أ

  ."طرابلس"

 ،ح الّرجلينــ القول الُمبين عن وجوب مس 1

س ئد(ـر نز الفوا في )ك جة  ها  ،الٌة ُمدر عنون

 الٌة كتبُتهــا إلــى أحــدـ"رســ:فيــه بقولــه

  .4" اإلخوان

 ،ـ الرسالة الّصوفّية في خبر مظلوم وُمراد 1

  .5" اإلخوان"سأل في عملها بعضَ 

"  ،حّق أهل اإليمان ـ إذكار اإلخوان بوجوب 4

ــرج  ــي الف ــّل أب ــيخ األج ــى الش ــذها إل أنف

  .6" البابلي

"صّنفه  ،ـ روضة العابدين وُنزهة الناظرين 75

  .7لولده" 

"صّنفه  ،ـ رياضة العقول في ُمقّدمات األصول 77

  .8لولده" 

 . 9"عمله البن عّمه"  ،ـ كنز الفوائد 72

                                                 
 .277/  1، و"الذريعة: 441/  1ُمستدرك:  .1

 .153كنز الفوائد /  .2

 .441/  1مستدرك:  .3

 .15ـ  34كنز الفوائد /  .4

 .444/  1مستدرك:  .5

 .441/  1نفسه:  .6

 .441/  1ُمستدرك:  .7

 نفسه.  .8

 ايضا. .9
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 ،ـ البرهان على طول ُعمِر صاحب الزمان 71

ــي  ــة ف ــالٌة ُمدَرَج ــه رس ــهير كتاب ــز الش )كن

ئد( ها  ،الفوا في فاتحت لى نصّ  صّنفها ع نه  أ

سنة  سنة أي  ،1م 7510هـ /  421في ال في ال

ــة ــي آل التالي ــه ف ــدناه في ــاريخٍ رص ــر ت خ

جـّدًا أن ُيصّنف في ومن الُمستبّعِد  ،"القاهرة"

قة شكلة الدقي تي ،هذا الم خواصّ  يه ال من 

ةالشيعة ا "مصر" التي كانت تحت في  ،إلمامّي

ــماعيليين ــم اإلس ــك األوان ُحك ــي ذل ــن  ،ف وم

 إطالقًا باالعتقادِ المعلوم أن هؤالء ال يأخذون 

خالفًا  ،سواٌء صاحب الزمان أم غيره ،بالمهدي

ـــيعة ـــّنًة وش ــلمين ُس ــور المس أي أّن  ،لجمه

شكلة غير قائمة بالنسبة إليهم وعليه  ،الُم

رّجح    ،في "طرابلس" اأنه صّنفهبقّوٍة فإننا ُن

من  جه  عد خرو ها ب قـّر في ها واست تي دخل ال

بل ُيمكن أن نعتبر هذه  ،كما عرفنا ،"مصر"

بــل أيضــًا  ،الرســالة أّوَل مــا صــّنفه فيهــا

من لمرحلِة األخيرة بدء هذه التأريخًا ضمنّيًا 

ــ ــل س ــا  ،يرتهـمراح ــه إّياه ــا دخول عنوانه

ها ستقراره في ب ،وا يُث ت ته ح ّدلت اهتماما

ت ةوأولوّيا تي ن ،ه الفكرّي يال ها ال وم قرأ

تارهفي ضوعات ما اخ صّنفاتهل مو حن  ،ُم ها ن و

هذه ااآلن  نراه سالةفي  شـرَع  ،لّر قـد  في و

شيعة  مه ال ة لقو شكالت الفكرّي جة الُم معال

ة ها ،اإلمامّي سها  ،ومن لى رأ لك بل وع في ذ

الُمشكالت التي انبجسْت فيما ُيعَرُف بـ  ،األوان

ّرة( ترة الَحْي لزال فأ ،)ف شبه الز ما ُي حدثت 

يدتهم ة لعق ية الفكرّي نيّ  ،في الُبن من الغ و

أن من أبرز لدى القارئ العارف عن البيان 

                                                 
 . 241كنز الفوائد /  .1
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  ،هـذا ،عناوينها ما عالجه في هذه الرسالة

ــة أو  ــرى عقيدّي ــّنفاتٍ ُأخ ــى ُمص ــافة إل باإلض

وصوالً إلى حـد   ،و فقهّية أو عبادّيةأخالقّية أ

في  سـالة  ضع ر قين أوالد و مؤمنتل ما ين ال

غي ف ينب لوهـأن يعر به أو يعم لوا   ،وه ويعم

خـرى في ُمختصر طبقات اإلرث عملها  التي ،وُأ

ل تدئينـفي "طراب بل  ،س" للُمب نا ق ما ذكر ك

  .قليل

رة هي ـفهـذه الُكـُتـب والرسائل الثالث عش

رّجحُ  سـتندين ،ما ُن ها ُم مارٍة أو غير لى إ  ،إ

طرابل في " صّنفه  ا  ها مّم حن  فإذا ،س"أن ن

ض ماأ ها  عاله و فنا إلي ناه أ نا ذكر نـه إقل

يكون مجموع ما صّنفه  ،قـد صّنفه قطعًا فيها

لـس" ش في "طراب حدًا وع بين ـوا صّنفًا  رين ُم

  .الةـكتابٍ ورس

(6 ) 

ثاني  جه ال سّية الو له األسا جوه أعما من و

ــو ا ــا ه ــامُ فيه ــداد  الهتم ــدريس وإع بالت

 به حضورُ  وهو جانٌب أصيٌل مّما يوَزنُ  ،الفقهاء

عاِلم  يهال كي ومن  ،الفق بل الكراج من ق

  .بعـده

ا فات قبل قليل أن حركَة  ،ولقد عرفنا مّم

ــ ــاءس وـالتدري ـــداد الفقه ــ إع ــبح ـل م ُتص

على  في "طرابلـس" إالّ بّين  ذات أثـرٍ  رةً ـظاه

عز الدين القاضي الفقيه فيها خلفـه  عهـد

بـّراج بن ال يـز  عد ،عـبد العز فاة  أي ب و

سـنينالكراج من ال لٍة  قوٍد قلي لك  .كي بع وذ

ج عيٌّ  مٌر طبي لك أن  ،داً أ هذا ذ ناس ل هوض ال ن

له مر ومث يغ  ،األ ضهم نفسَ وتفر لب ل هـبع ط

لم ما ،الع لوعي  إن مرًة  كون ث قائٍم عاّم ي

ةـع يه  ند الكاّف ما يعن لى  جة إ لى الحا ع
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م عاِلمُ ـوُيقّد يه  ه ال كونالفق يث ي يث  ،ح بح

جودُ  كون و له  هي جًة حوعم عهحا ة لُمجتم  ،قيقّي

لم ي لذي  مر ا ضجاأل لـَه  ن يؤتي ُأكـُ لى و إال ع

بّراج بن ال هـد ا ضل  ،ع كن بف يادة ول هود ر ج

  .كما هو واضحوأعمال الكراجكي 

حـده دون  له و عرف أن  يان ن هـذا الب ب

ضلُ  ش سـواه ف ـَبق و ش رفُ ـالّس يادة و ارة ـالّر

ّـس دائمًا أن  الّرّواد من شـأنهم لكن ،المؤس

ن يأتي ـُيعبّ  ،لغيرهم يزرعوا دون الطريق لَم

لتضيع  ،الكثيرينالكين ـبعدهم من جموع الس

ثارهم  عـُد هم آ ما ب زَدَحمفي قدام  في ُم أ

ــابعين ــث  ،الت ــيُن الباح ــا إال ع ــال تراه ف

  .قـالُمدقّـ الخبير

حث  نه بالب هّم أ لف الُم في مخت يب  والتنق

وصلنا إلى أسـماء تالميـذه التالية المظاّن 

  :أسـماؤهم

بن الُمحسّ ــ  7 لي  بن ع مد  فر مح بو جع ـن أ

بي جواهر  .الحل عـدن ال به )م يه كتا قرأ عل

ته  جازه بقراء خواطر( وأ ضة ال له  ،1وريا و

جازة  في إ ها  شارُة إلي جازة وردْت اإل نه إ م

ي سـز مي ل ّـان الّره بن حس لي  لدين ع ديد ـن ا

 رمـن خشـين بـالدين الحس

الطائي  
2

المة الحّلي وفي اإلجازة الكبيرة للع ،

لبني ُزهرة الحلبيين 
3

.  

سي ــ 2 مل الطرابل بي كا بن أ یز  بد العز  .ع

كرت روايته عن الكراجكي في إجازة العالمة ذُ 

                                                 
قم  .1 جواهر، ط.  عدن ال سيد 7115م ناء ال هـ باعت

 . 14حسين الموسوي البروجردي / 

 . 12/  751بحار األنوار:  .2

 . 721/  751نفسه:  .3
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هرة  ي لبني ُز وفي إجازة صفي الدين  ،1الحّل

غدادي  لوي الب مد الع بن مح سن  بن الح مد  مح

بي  بن ا مد  بن أح مد  لدين مح شمس ا سّيد  لل

 3)رياض العلماء( وفي  ،2المعالي الموسوي 

العاملي  ولكن الحرّ  ،4و )ُمستدَرك الوسائل( 

له كي ،ترجم  عن الكراج ته  يذكر رواي لم  .  و

 ،بيـَد أّن ما ترجم له به حافٌل باالشتباهات

بن  عض ُكتُب ا يه ب سـب إل نه ن لك أ من ذ و

بّراج  فكأن تشابه اسمي ابن أبي كامل  ،5ال

سـهو هذا ال في  عه  بّراج أوق بن ال من  ،وا و

ـــّراجا ـــن الب ـــوم أن اب ـــر  ،لمعل الُمعاص

ولكنــه فــي  ،لــيس مــن تالميــذه ،للكراجكــي

لعبد هللا بن عبد الواحد الترجمة التي عّلقها 

"يروي عن عبد العزيز بن أبي  قال إن هـذا

كامل الطرابلسي عن عبد العزيز بن البّراج 

يع  كي جم مان الكراج بن عث لي  بن ع مد  ومح

ن ابن أبي كامل ويؤَخـُذ من ذلك أ ،6ُكُنبهما" 

  .قد تتلّمـذ على الكراجكي

عبد الرحمن بن أبو محمد الشيخ الُمفيد  ــ 1

ترجم له  ،أحمد بن الحسين النيسابوري الخزاعي

فذكر أنه قرأ على  ،7الرازي ُمنتجب الدين 

                                                 
 أيضــًا.  .1

 . 37ــ  735/  751أيضــًا:  .2

. وانظـــر "بحـــار 710/  1ريـــاض العلمـــاء:  .3

 . 12ــ  17/  751األنوار": 

 . 415/  1ُمسـتدرك الوسائل:  .4

 . 744/  2أمل اآلمل:  .5

 . 732/  2نفسه:  .6

و  741/  2. وانظر: "أمل اآلمل: 10الفهرسـت /  .7

 711و "ُمنتهى المقال" /  33/  4"روضات الجنات: 
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ن قرأ عليهم باإلضافة  ،وهم ،الكراجكي في َم

كي لى الكراج ضى ،إ سّيد الُمرت شريف  ،ال ال

  ،بن عبد العزيزسـالّر ،يخ الطوسيالش ،الّرضي

يبعُث على قد وهذا  ،ابن البّراجعبـد العزيز

نه  ظن أ تهال نت قراء ما كا في  رب يه  عل

غـداد" عاش ودرس ،"ب يث  ثر  ؟ح . ساتذتهأأك

قول  لدين ي جب ا كن ُمنت ضًا ول أي  ،نهإأي

 ."سافر في البالد شرقًا وغرباً  ،النيسابوري

مّما  ،لف "وسمع األحاديث من المؤالف والمخا

ءة ُمعّلقــًا بــين يتــرك مســألة مكــان القــرا

مالَين ته  ،احت صل قراء فإن أ حال  كّل  لى  وع

  .وهـذا واضح ،عليه ثابت

 ،ـيـد ریحان بن عبد هللا الحبشـأبو محم ــ 4

شـيعي ـٍم  عـرُف عاِل هـو أ في  و عاش  مامي  إ

ة صر" الفاطمّي ظاهرٌة  ،"م شـةو ير الده  ،ُتث

بداً  ته ع بـدأ حيا نه  لك أ كاً  ذ حّرر  ،مملو ت

 ،1وتفّقه وغـدا "من فقهاء اإلمامّية الكبار" 

نافس  صّنفيها تت هات ُم لف اتجا صادر بمخت والم

مه قواه وعل عه وت هـده وور شادة بُز   ،في اإل

سيرت عن  حّدث  حين تت ها  في لكن لى  ه األُو

 ،التحصــيل والّطلــب تختلــف اختالفــًا شــديداً 

سـبًا علميّ  له ن تورُد  ُّنّية  صادر الس ًا ال فالم

                                                                                                                     
لّرواة ":  جامع ا قال "  443/  7و " قيح الم و"تن

 . 245/  2ط. "إيران" الحجرّية، الت: 

ــ .1 ــاهير ال ــات المش ــالم ووفي ــاريخ اإلس ذهبي: ت

م باعتنـاء  7440هــ /  7470واألعـالم، ط. بيـروت 

ــدمري: ) ــر ت ـــ  007عم ــوافي  141( / 035ـ و "ال

ــات"  ــزان":  735/  74بالوفي ــان المي /  2و "لس

434 . 
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صر"  حدود "م عن  به  خرج  صادر  ،1ي ا الم أّم

فتقــول أن روايتــه هــي عــن عبــد الشــيعّية 

بي الصالح أبي كامل والكراجكي وأالعزيز بن 

ومــن المعلــوم أن هــؤالء جميعــًا  ،2الحلبــي

ـّدًة أو غيرها في "طرابلـس" ا  .عاشـوا ُم مّم

ل في نه درس وحّص نه أ هم م قى  ،هاُيف يث الت ح

  .في زمنٍ واحـدٍ ثالثة أولئك الشيوخ ال

شكلة  ها هنا م يـَد أن  كاد  ،ب فالمصادر ت

سنة  توفي  نًا  لى أن ريحا مع ع هـ /  035ُتج

وذلك أمٌر إن صّح فإنه يجعل تتلمذه  ،م 7734

ِلمـا  ،على أولئك الثالثة في حدود االستحالة

ق بين طب يل  ني طو صٍل زم من فا نا    تهمهاه

  .الزمان يِصُل إلى حـّد قرنٍ من ،وطبقة ريحان

لذي   هوا يهبل و ،أظّن هُب إل نا  أنّ  ،أذ هاه

يب فيما  ،خطأ في تاريخ الوفاة لصعوبة الّر

شيعّية صادر ال يه الم مع عل هي  ،ُتج ثر و األك

أيضــًا و ،الســيرة العلمّيــة لريحــانب خِبــرةً 

عًا  ثر اطال جازاتبكثيراألك سـل اإل لى سـال  ،ع

تصحيف كلمة "السنتين"  ،أعني الخطأ ،منشؤه

ــى " ــتين"إل ــصٍ  الس ــي ن ــيوطي ل ف ــث لس حي

"مات ] يعني ريحان[ في حدود السنتين :يقول

سمائة" صادر تن .وخم كن الم لنص ول لت ا اق

ن تدقيق وتمّع صّحفًا دون  يرًا  ،ُم صُل كث ما يح ك

من الغني عن البيان أن التاريخ و ،من أسـف

                                                 
هار  .1 سيوطي:" أز سابقين و: ال صدرين ال ظر الم ان

صر"  بوش" ط. "م بار الح في أخ عروس  هـ / 7143ال

11. 

سائل:  .2 سـتدَرك الو مل ":  415/  1ُم مل اآل   2و "أ

 . 45ــ  14/  1و "أعيان الشيعة:  725/ 
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تتلمــذ ســب مــع يتنا الــذي أورده الســيوطي

  .كالشاإل وبذلك ينحلّ  ،الحبشي على أولئك

ظفر بن الّداعي بن  ،السـيّد أبو الفضلــ  0 

مري اإلال لوي الع هـدي الع كره  .ستراباديم ذ

فوصفه  ،في )الفهرسـت(الّرازي ُمنتجب الدين 

صالح" يه  شيخ :قالثم  .بـ "فق لى ال قرأ ع "

وهـذا كّل ما نعرفه  .1أبي الفتح الكراجكي" 

  .عنه

الحســـين بـــن هبـــة هللا  ،أبوعبـــد هللاــــ  3

ــيلطرابال ــدن  ،س ــاب )مع ــن كت ــخًة م روى نس

جواهر خواطر ال ضة ال كي وريا نه( للكراج  ،ع

عنــد الســّيد محمــد رضــا رآهــا آغــا ُبــُزرك 

يزي سّيد ،التبر ب ال من ُكُت هي  لي و بد الع   ع

ساري تراب ،الخوان بأبي  شهير   7143)ت:  2ال

صّورٌة عن  ،م(7421هـ /  وفي مكتبتنا نسخٌة ُم

طٍة ل تابمخطو ها ع ،لك ل ب صديقنا تفّض نا  لي

ــدمري ــر ت ــدكتور عم ــتاذ ال ــابق  ،األس تتط

في ما  مع  سـنُدها  قّدمتها /  تي  م سخة ال الن

ُزرك غا ُب ها آ ما  ،رآ نهك بة هللا ،أ بن ه  ،أي ا

كي  عن الكراج ضة يروي  شيخه )رو تاب  ضًا ك أي

بدين(  كان  ،3العا نه  عرف أ هذا ن من  ن ف مّم

  ."طرابلس" في تتلمذ ُمـّدًة غير قصيرة عليه

ن وقفنا فهؤال  ء السـتة الفقهاء هم كل َم

ليهم يل ،ع يب الطو عد التنق يـذ  ،ب من تالم

                                                 
سـت /  .1 مل": 14الفهر مل اآل و  74/  2. وانظر:"أ

ــابس( /  ــيعة" )الن ــالم الش ــات أع ــث 44"طبق . حي

ضافٍة أو  لدين دون إ جب ا نص ُمنت ينقالن  نان  االث

 تعليق. 

عة:  .2 ك22ــ 227/  27الذري ها . و شارة إلي ّرر اإل

 . 34في "النابس" / 

 . 34النابس /  .3
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ومــن الُمحتَمــل جـــّدًا أن هنــاك  ،الكراجكــي

ذلك أننا الحظنا أن العثور على اسم  ،غيرهم

إن  ،كان مسألة حظ ،هـذا أو ذاك من السـتة

ُقينا بل س سئلتنا  ،أق نا وأ حائرة وإال بقي ال

 اب تسـجيٍل منهجيٍ لغيوما ذلك إال  ،المؤرقة

صودٍ  نب  مق هـذا الجا فائق األهميّة ل من ال

ا يفتح الباب  ،الحافلةسـيرة الكراجكي  مّم

واسـعًا الحتمال أن يكون هناك غيرهم مّمن لم 

جازةٍ  جود إ حظ بو سعف ال يةٍ  ُي عن  او روا هم  ل

نا صلت إلي حال ،شيخهم و كَل  لى  ما  ،وع فإن 

ري يكفي لوضعنا في صورة ما كان يج عرفناه

كي يـد الكراج لى  طرابلس" ع لك  ،في " في ت

ّدد مــن انبعاثهــا الُمتعـــاآلونــة الُمبّكــرة 

نب سـيّ  ،الجوا مٍل تأسـي باره  ،من ع جُب اعت ي

يمتّد ـســبــل  ،س"ـغيــر محصــوٍر بـــ "طرابلــ

  ،مع ابن البّراج خصوصاً و ،مع تالميذهتأثيره 

سا عد المؤ من ب ية  لتقط الّرا لى  ،سّـ لذي ا إ

كما رأينـا أعاله  ،وغيرهه رب "الشام" كلّ ـغ

والبحــُث  ،مــن عديـــد تالميــذ ابــن البــّراج

 مفتوح. 

ــا ف  ــن ه ـــدناُ نح ـــد وج ــذ  ق ــين تالمي ب

ــيَّ  ــي الحلب ــ الكراجك ــريَّ و يَّ والطرابلس المص

مّما يدلُّ على أن  ،ستراباديَّ واإل والنيسابوريَّ 

ــُب  ــه تكتس ــي أّيام ــدأْت ق ــد ب ــرابلس" ق "ط

ًا مقصودًا من بوصفها مركزًا علميّ  ،جاذبّيتها

يدة شارة  ،مواطن بع ـد اإل ما يؤّي هذا  في  و

يل بل قل قـْت ق تي سب مالَ  ،ال سّجلنا احت يث    ح

لنا  لم تِص له  رين  يذ آَخ جود تالم  ،سماؤهمأو

ل لك أن ب سـذ عـدًا وأ ٍة  انتاذًا يتمّت بجاذبّي

تمتـدُّ ما بين "مصر"  ،فاعلة في رقعٍة واسعةٍ 
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سابور" ج ،و"ني عدد ّدًا أن يقتـيبعُـُد  صر 

 .همماءَ ـن أحصينا أسعلى مَ  االُطالب فيه

(5 ) 

 من وجوه نشـاطه األسـاسـّيةالوجه الثالث 

نقرأه اليوم في شبكة العالقات التي بناها 

  .من حوله أينما حلّ 

هذه القراءة ال تقّل أهمّيًة عن وجَهي نشاطه 

نا عليهما في القسمَين ـاللذَين وقف يَيناألُخر

ّابقَين لك أ ،الس بار  نّ ذ كان باالعت جل  الر

ــّم  ،األّول داعيــة ومــن المعلــوم أن مــن أه

أن ُيحسن  ،األدواتِ لَمن حمل العبء الذي حمله

يعمل على إعداد نفسه الستيعاب الفكر الذي 

أن يكون على عالقٍة طّيبٍة بكاّفة  ثم ،تبليغه

ناس سـعه أن  ،ال في و كون  لن ي لك  بدون ذ و

  .يؤّدي ما حمله

الكراجكي  فقد رأينا أنّ  ،لفي الشـّق األوّ 

لى  عامالً ع مره  من ع شباب  ترة ال ضى ف قد أم

أوالً في "طرابلس" كما رّجحنا  ،بناء معارفه
وحتى بعد أن خرج منها  ،ثم في "بغداد" ،1

لدان في الُب لق  جل فإنّ  ،وانط لك الر ظّل ذ ه 

ال  ،الذي يحرص على السّماع والتلّقي ،الطُّلعة

د منها الكتساب المزيد  ويستفيُيفّوُت فرصًة إالّ 

عارف له  ،من الم في عم ها  ثّم توظيف من  و

غًا  صانيفهُمبّل ته وت في ُمحاورا نا  ،و ما أن ك

الحظنا أنه بنى عالقًة طّيبًة بالوسط الثقافي 

ة  صر" الفاطمّي في "م سيطر  سي الُم  ،2والسيا

صُلب عوده لم  ضًا حتى أنه بعد أن نضج و وأي

عن  ستنكف  سيكُن ي ما ا ستفهام في تغلق اال

                                                 
انظر فاتحة القسم األول من الفصل الثالث، تحت  .1

 عنوان "الكراجكي رائدًا". 

لث،  .2 صل الثا من الف ثاني  سم ال تام الق ظر خ ان

 تحت عنوان "في مصر". 
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يه نز  ،عل به )ك في كتا كره  ما ذ لك  من ذ و

  :الفوائد( قال

مي   جٍل عج لة بر في الرم عُت  نُت اجتم قـد ك "و

وكان يحفُظ شُـبهًا  ،ُيعَرف بأبي سـعيد البرذعي

قّدم  باب ت ني  باب ] يع هذا ال في في  قديم  ال

مه  ما ُأكّل يرًا  نُت كث حَدث[ وك لى الُم جود ع الو

ة بات الُحّج يه بإث ستظهر عل يه وأ فأورد  ،عل

يه في يد ما  بر  نت أك ُبهًة كا مًا ش ليّ يو  ،ع

مُت عليها بكالٍم لم أقنع به فأحكيه ثم  ،وتكّل

سّيدنا  ضرة  لى ح غداد إ لى ب بًا إ بُت كتا كت

نه ضي هللا ع جدين ر ضى ذي الم شريف المرت  ،ال

يه شبهة ف كرُت ال ها ،وذ به عن ليّ جوا  ،فورد إ

تهُ  ما وجد جواب و ُبهة وال كُر الش نا أذ عد ب فأ

" ذلك من الكالم في هذا الباب
1
.  

ـُبهةَ  وجواَب السـّيد الُمرتضى  ثم أورد الّش

من ـب عليه بجوابٍ آخـر ـّ وعق ،تفصيالً  عنهـا

لـِم ،2عنـده  ،فهـذا أنموذٌج من تواضع العا

كما يدلُّ على أنه لم يُكن  ،مع تمّكنـه وفضله

بما دون أن يكون  ،ام االحتجاجـيكتفي في مق

سـه هو  يـعنف ما  تـاٍم ب ناٍع  دلي ُـ لى اقت

ــ ،بـه يراه  ما ال  ساجله ب لزُم ُم   ،وال ٌي

له  جـِد  نـُدر أن ن له أو ي في مث شـبهه  ما ُي

عالم ـَير األ جدلهم  ،ِس في  يه  جوا عل ما در و

  .وسـجاالتهم

ثاني  ّـّق ال قًة سفي الش نى عال نه ب جـُِد أ ن

ســـواٌء  ،بالنــاس أينمــا حــلّ حميمــًة طّيبــة 

ــاس  ــاديبالن ــب  ،ينالع ــحاب المناص أم بأص

لطة ورجال السياسـة  ،الدينّية أم بأهل السُـّ

من أمير إلى قائد إلى  على ُمختلف درجاتهم

ضاة ضي ُق عاً  ،قا هؤالء جمي صّنف ل جًا  ،ف معال

                                                 
 . 1كنز الفوائد /  .1

 . 75ــ  1نفسه /  .2
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أو  ،أو ُمجيبــًا علــى أســـئلتهم ،هواجســـهم

هم  نـًا ل نهُمبّي ُـُن بيا يًا  ،ما يحس أو ُملّب

طالب ا م يلٌ هم مّم لـِم وظيفي  هو دخ فة عا

ما صّنفه من  ،ومن المؤسف جّدًا أن ُجلّ  ،الدين

من  سـائل  بابر ًا  ،هـذا ال ضاع نهائّي قـد 

 ه كــانمّمـــا يــدلُّ علــى أنــ ،فيمــا يبـــدو

لهذها أو يوجّ فِـ ُين بْت  من ُكت ها ل دون أن  ،ه

ينســـخُها  ،منهــا يحــتفظ لنفســـه بُنســـخةٍ 

وعن هذا الطريق ُيمكن  ،الناسـخون فيما بعد

ناأن تصِ  ن  ،ُل إلي في َم صٌر  ضه ُمنح كأّن غر و

بْت له ومع ذلك فإننا سـنِقُف فيما يلي  .ُكت

من هـذا  على ما تذكره المصادر من ُمصّنفاته

والتعريفِ بكّل  ،مع ذكر َمن ُكتبْت له ،الباب

ح كنـوا يث أم منهم ح فيو ،ٍد  ضوع  ما  مو

صنَّف  ئل الُم ّـراتمن دال في أن  ،ومؤش طامعين 

معنا القارئ في كّل ذلك بعضَ ما  نجـَِد ويجـِدُ 

لمنطقــة عملــه ضــاع مــن تــاريخٍ إنســـانيّ 

تستنكف عن ذكره ُكُتُب التاريخ مّما  ،وناِسـها

 الرسـمي. 

لى أنّ  هـذاع في  شـرع  بل أن ن من  ،ه ق

ننــا ســـنستخدم هــذا إ :الضــروري أن نقــول

ــّنفات وأســمائها  المــنهج بوصــف هــذه الُمص

ب هم بمثا ّنفْت ل ن ُص سماء َم شـيُر  ،ة دوالّ وأ ُت

شـارًة  ستوفيهاإ ها ال ت قٍة ولكن لى حقي  ،إ

هم  صّنف ل ن  كي بَم قة الكراج نى أن عال من بمع

ئك  صّنفاتأول هذه الُم في  صرة  ن ُمنح  لم تُك

قط يه هم أنّ و ،ف جأوا إل ما ل من إن له  ما  ِل

في عالية علمّيٍة شـعبيّ واسـع ومكانٍة  رٍ ُحضو

 بنفســـههــو بناهمــا وأسّـســـهما  .النفــوس

سـه ناس ،لنف بين ال سـابقة  ير  لى غ نه  ،ع أل

و في غرب "الشـام"  شيعيّ إماميّ م ِـ أّوُل عال

ة"في  يث "طبرّي ا  ،"األرُدّن" ح نا مّم ما علم ك

لـُِم  ،فات ـِرَد العا بين أن َي يٌر  فرٌق كب في و

ناس  مع ال ته  سٍ عالقا ضٍع مؤسَـّ لى و له  ،ع
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فيسـتفيد ، تقاليده الّراسـخة المعمول بها

وبــين أن يكــون هــو  ،ويبنــي عليهــامنهــا 

 . فيبني لَمن بعـده ،الّرائـدالمؤسّـس و

نـا سـنذكُر فيما يلي أسماَء َمن وعليه فإنّ 

مع التعليق على كل ذلك  ،صّنف لهم وما صّنف

سب ما ُينا تاريخي  ،ب سل ال عاة التسل مع ُمرا

  .ما أمكن

 ،العامري القاضي ،األمير قوام الدولةــ  7

ــب  ــر كت ـــلألمي ـــالة رس ـــم )الرس الًة باس

ــة( "أمــر بعملهــا األميــر قــوام  ،العامرّي

أنفــذها إلــى العــامريّ "لكنــه و ."الدولــة

 ،والُمالحظ أنه نسبها إلى القاضي .القاضي"

ها مر بعمل لذي أ ير ا لى األم سبها إ لم ين  ،و

"في  والرسالة ،وهـذا ُمخالٌف ِلما هو معهود

نا ولس ،الجواب عن مسألٍة سألْت عنها الُغالة"

وال من  ،و هذا األمير وال القاضيـنعرف من ه

الة" هؤالء "الُغ من س .هم  هر  كن يظ ياق ــول

كالم أنّ  صرّيانال ما م ها ،ه سالة ،ألن  ،أي الر

1"ُعملْت بالقاهرة" 
 . 

ضاةــ  9 ضي الُق سـم  ،قا سالًة با له ر تب  ك

ضان( شهر رم لة  في دال يان  صر الب هي  .)ُمخت و

في م عـدد  قول بال صرة ال ئل في "ُن فة أوا عر

شهور" ة ،ال ني القمرّي هو  .يع عـدد"  و"ال

ــابّية  ــة الحس ــل الطريق ــد أوائ ــي تحدي ف

وكانت  .البصرّية، في مقابل الرؤية الشـهور

فقهاء الطريقة الحسابّية هي ما عليه عموم 

ة  شيعة اإلمامّي لك األوان ال مفي ذ له نو  ،قب

ــة ــين أن الرؤي ــي ح ــة  ،ف ــفها الطريق بوص

                                                 
سائل:  .1 ستدرك الو َة 444/  1ُم صوص الُمقتَبس . والن

 كّلها عنه. 
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ــ ــات أوائ ــرّية إلثب ــهورالحص ــت  ،ل الش كان

به  مول  ند المع هاء ع سُّّنةفق جاء  ،ال تى  ح

يد شـيخ المف كي ،ال ستاذ الكراج صر  ،أ فن

وُمـذ ذاك حصل انقالٌب جـذريّ  ،القول بالرؤية

وتبعه الجميع بمن فيهم السّيد  ،في المسألة

  .المرتضى والكراجكي

هـذا ضاة"  ضي الُق هو "قا ن  عرف َم  ،ال ن

رًا فــي ُمقّدمــة وُنــرّجح أن اســمه كــان مــذكو

ذا ـرْت العــادة فــي هـــكمــا جــ ،الةـالرســ

ل س ،هـومث تب فهر كن كا فـه ت ـول به حذ ُكُت

ولو  ،" عمله بالرملة لقاضي الُقضاة" :فقال

ــأ ــالّن ــثالً  ،ه ق ــاة :م ــي الًقض ــه لقاض "عمل

لنا ال يمكن نحن و ،بالرملة" الختلف المعنى

أنه يعني قاضيًا للقضاة  مّما قالهأن نفهم 

ل ضي إبل  ،ة"في "الرم ها لقا له في نه عم

المقّر الرسمي ألن  .غيرهافي مكانٍ آخر  قضاةٍ 

صب  هـذا المن صاحب  يع ل حـدى الرف في إ هـو 

ــ ـــق" :نـالعاصمتَي ـــرة" أو "دمش  ."القاه

ان المقصود قاضي قضاة ــإذا ك ،نقولوعليه 

ه نه ،رة"ـ"القا لك أ نى ذ ضي ،فمع  ،أي القا

س في ،ماعيليـإ ضاة  كّل الُق كان  ما  صر"  ك "م

هــي  ،تثناء فتــرٍة قصــيرةـباســ ،الفاطمّيــة

ير  ضل أم لك األف ها الم كم في تي ح ترة ال الف

يوش سماعيلييو ،الج لوم أن اإل من من المع ن 

عدد قول بال صار ال في  ،أن سالة  كون الر فت

مذهبهم صرة  سـَتبَعد ،ُن مٌر ُم هـذا أ ما  ،و في

نـا بـدو ل لّدواعي  ،ي فاء ا ـة النت الجـِّدّي

 والنتيجة ،كي بموضوع كهـذاالهتمام الكراج

يـد  في ال قى  نه ال يب عة أ هـذه الُمراج عد  ب

ُكتبت لقاضي الُقضاة  إال أنهاالنقدّيـة للنص 
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وهــي نتيجــٌة ال تــروي غليــَل  ،ق"ـفــي "دمشــ

ل حث الُمتأّم في  ،البا عاجز  هـُد ال ها ُج ولكن

  .1هـذا البحث العسير

سـائل 3 ه .ــ  ّـائل"ـذا "صّنف ل به  الس كتا

له هـش( )الُمد في عم سـأل  هـذا  ."سـائل" و

ّلق به كاتب فهرست ُكُتبـه على اسم ـكل ما ع

تاب  سـالة الك تى دون أن  .2أو الر يذكر ح

ضوعه لى أنّ  ،مو قّل ع لى األ يدّلنا ع نه   ولك

كي ك الكراج سـائل لم ي سـؤال  لى  ضي ع ن ُيغ

  .أّيًا كانيأتيه 

ُزرك يقول  نّ إثم  إبراهيم ن الشيخ إآغا ُب

ميال هـذا 7444هـ /  450)ت:  كفع عـّد  م ( 

تاب من  الك مين(  لـد األ به )الب خر كتا في آ

ها" مأخوذ عن صادر  ،3 "الُكتُب ال من م أي 

وهـذا يدّل على أن  ،هـذا فيما يبـدو كتابه

سالة تاب أو الر يوم  ،هـذا الك قود ال المف

أي  ،الكفعميكان موجودًا في عصر ،على األرجح

ق عة  لى أرب يـُد ع ما يز عـد  فاة ب من و رون 

فه نا ،مؤل عـّذر علي قد ت حث ،و عـد الب  ،ب

ت من  ُزركالتثّب في هـذا الكتاب  نقل آغا ُب

  .الكبير غير الُمفهـَرس

صّنف لهم بهـذا  ./ اإلخوانــ بعض اإلخوان  4

نوان بع  الع سائلأر لى  ر فارض ع نة ال )معو

اســتخراج ســهام الفــرائض( "فيــه ذكــُر مــا 

لُوّراث قاُت ا ستحّقه طب لـلسوا ،ت ى ــبيُل إ

 ،4ير انكسـار" ـن غـم مـراج سـهامهـاسـتخ

                                                 
 نفسـه. والنصوص الُمفتبسَه عنه أيضًا.  .1

 أيضًا.  .2

 . 205/  25الذريعـة:  .3

 . 441/  1ُمسـتدرك الوسائل: . 4
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سـالة الّصوفيّ  ب ،ة(ـو )الر في خ هي  ر ـ" و

لوم ومُ  مؤمنين . 1راد" ــمظ فـاع ال و )انت

الذي "حـدا على بما في أيـدي السّـالطيـن ( 

ـــدا"  ـــهم هللا بصي ــوان حرس ــه اإلخ و . 2عمل

ــّمن  )األصــول فــي مــذهب آل الرســول( " يتض

بار  ـةاإلخ ير أدّل من غ مذهب  ها  ،بال عمل

صور "  خوان ب هـ. 3لإل ثل وفي لة م من الّدال ا 

  .ما قلناه على سابقتهما

فيما  ،يعني بطلب العلم .ــ الُمبتـدؤن 6

بـدو لُوّراث( .ي قات ا صر طب هم )ُمخت  ،صّنف ل

نه "ُعمل للُمبتـدين إقال كاتُب فهرست ُكُتبـه 

قه ب .4]كـذا[ بطرابلس"  ا عّل عـد ويظهر مّم

يه  جدوٍل ف عن  بـارة  نه ع بارة أ هـذه الع

بحيث ُتغني الُمبتـدئ  ،فرضّياٌت إرثّية محلولة

سـابّية  ات الح ـدةعن العملّي يه  ،الُمعّق وف

ـر  يٌل آَخ ند دل ة ع صـد الّرعائّي لى المقا ع

ــّنف ــين ا ،الُمص ـــُذ بع ــي تأخ ــار الت العتب

 احتياجات ُمختلف الناس وخصوصًا تالميذه.

وال  ،بو طالب نقيب الطالبيينـ الشـریف أـ 5

صّنف له )الرسالة  ،نعرف َمن هو على التحقيق

ة  نوان العلوّي عة بع سها المطبو هي نف ( و

صّنف في الُمقّدمة  ،)التفضيل( حيث يذكره الُم

بــــ "ســــّيدنا الشـــريف الجليـــل نقيـــب 

طالبيين"  يذكره 5ال ست  تب الفهر كن كا . ول

لة كما صّنف له )رسـا ،6بكنيته "أبو طالب"

                                                 
 . 444/  1نفسـه:  .1

 . 441/  1أيضًا:  .2

 . 441/  1أيضـًا:  .3

 . 444/  1أيضـًا:  .4

 . 1التفضيل /  .5

 . 441/  1 ُمسـتدَرك: .6
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ـــّة(  ــة العل إزاح
ــًا  ،1 ـــّماها أيض ــي س الت

ة  سـختها الخطّي مة( ون في اإلما ـد  )الُمعتَم

  .2وصلتنا 

حاكم  ــ 1 بد ال فتح ع بو ال ضي أ بن القا

( توّلی قضاء طرابلس 410سعيد الفارقي ) ـ 

 ثم مصر أّيام الفاطميين.

ــه  ــي كتاب ـــذا القاض ــي له ــّنف الكراجك ص

ــ ــه م ــي الفق ــا ورد ف ـــتطراف فيم ن )االس

صاف( لى  ،3األن سـَبق إ لم ُي يٌب  تاٌب غر هو "ك و

  .مثله "

لة 8 خـر الدو ير ُذ به  ،ــ األم له كتا صّنف 

قه  في ف هو  كاح( و كام الن في أح ضاح  )االي

 فكأنّ  ،بين اإلمامّية واإلسماعيلّيةما الخالف 

الكراجكي قد خرج في هذا الكتاب عن النهج 

 ،التــوفيقي الــذي التــزم بــه فــي "مصــر"

ونحن أيضًا ال نعرف  ،ليه قبل قليلإوأشـرنا 

يق حو التحق لى ن ير ع هـذا األم هو  ن   ،َم

مــن نــص كاتــب  ،ولكننــا نعــرف علــى األقــل

ست ي ،الفهر في "ص كان  نه  م .دا"ـأ ر ـ"أ

نة ـدا في سـبعمله األمير ُذخـر الدولة بصي

ولم نقع على  .4دى وأربعين وأربعماية" ـإح

لكن و .ذكـٍر له فيما بين أيدينا من مظانّ 

منهجٍ  ضوع ب هـذا المو في  صنيف  مره بالت أ

ت بومن الثا ،خالفي يدّل على أنه كان إمامّياً 

مورًا  كان مع ناني  سـاحل اللب نـدنا أن ال ع

شـيعّيةٍ  ٍة  نذاك بأغلبّي بل  ،آ نا ق قـد وقف و

ليل على الرسالة التي صّنفها لـ "االخوان" ق

                                                 
 . 37/  77الذريعة: .1

 . 271/  27نفسـه:  .2

 . وكذلك االقتباس التالي. 441/  1نفسـه:  .3

 . 444/  1أيضـًا:  .4
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يـدا" بـ  ،بـ "ص هم  صّنفها ل تي  خرى ال واأُل

  ."صور"

ــان 2 ــو اليق  ـــيخ أب ـــ الش ــه  ،ـ ــّنف ل ص

و )ُمختَصــر  1) نصــيحة االخــوان(  رســـالتين

له  يه وآ صلى هللا عل بي  فة الن في معر قول  ال

األُولــى  ،2 بالكتابــة وســـائر اللغــات(

ظان أدام هللا  بي اليق شـيخ أ لى ال فذها إ "أن

مل بالقاهرة  ةوالثاني ،تعالى تأييـده" "ُع

ظان" بي اليق ن  ،أل نـدري َم ما  لذي و هـذا ا

ولمــاذا كــتم  ،كّنــاه بـــ "أبــي اليقظــان"

سـمه نوان  ،ا في ع سالًة  له ر صنيفه  كن ت ول

ما لى منه لى "اإل األو هـٌة إ ها ُموّج  ،خوان"أن

يـده  عالى تأي بـ "أدام هللا ت له  لدعاء  مع ا

باإلضافة إلى أن موضوع الرسالة الثانية  ،"

كل ذلك ُيشـعر بأن أبا  ،ُمختصٌّ بـالنبي وآله

  .ظان هـذا كان أيضًا من اإلمامّيةاليق

 صّنف له رسـالة ،ــ أبو الفرج البابلي 72

بعنــوان )إذكــار االخــوان بوجــوب حــّق أهــل 

أيضًا ال نعرف َمن نحن و ،أنفذها إليه 3(اإليمان

والذي يتبادر إلى الذهن  ،هو هـذا "البابلي"

لة نة  ،ألّول وه بل" المدي لى "با سـوٌب إ نه من أ

ئ ة البا ع ،ـدةالعراقّي نا ن هـاولكن لم  رف أن

 ،ولم يخرج منها أحـد ،تُكن معمورًة في اإلسـالم

به  في كتا يذكرها  لم  ُـمعاني  يث أّن الس بح

 .)األنسـاب(

 .الكراجكي يصفه بـ "الشـيخ األجّل" نإثم 

فمن  .الذي ُيفهم منه أنه كان فقيهًا معروفاً 

                                                 
 . 441/  1أيضـًا:  .1

 . 444/  1أيضـًا:  .2

 . 441/  1أيضـًا:  .3
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ومــن موضــوع الرســـالة وعنوانهــا )  ،هنــا

خوانإذكار  هة إلى  ( نفهم أنها ....اإل ُموّج

ــا ــٍة وفقيهه ـــيعّيٍة إمامّي ــة ش ــر  ،جماع غي

  .في مكانٍ غير معروفمعروفين و

لة 77  صارم الدو ير  هـذا  ،ــ األم سـم  وا

صنفات  من ُم عـدٍد  بأكبر  فاز  لذي  ير، ا األم

صّحفًا "عارم الدورلة" مّرًة  الكراجكي، ورد ُم

ها  تي ورد في مـس ال مّرات الخ من ال حـدًة  وا

ّرات ـأّما في الم ،اسـمه في فهرسـت ُمصنفاته

مع تحليته  .األربعة الباقية فقد جاء صحيحاً 

 بُمختلف األلقاب. 

صنفات بين كتابٍ   صّنف له الكراجكي خمس ُم

 :ورسـالة هي

له ــ )الزّ  لوك( "عم في آداب الم هـد  ا

ضيلتَين أدام هللا  لة ذي الف صارم الدو ير  لألم

  .1علّوه"

 ،في مقّدمات صناعة الكالم(ــ )المجالـس 

ــة ذو " ــارم الدول ــر ص ــا األمي ــر بعمله أم

لّمـا آثـر االطالع  ،الفضيلتَين حرس هللا عمـره

  .2 "بهـذا العلم

ضبي (ــ  سـك الع له  ،)الَمن مـره بعم "أ

خرَين  ضبها ذو الف لة وع صارم الدو ير  األم

  .3" قـد ذاع في األرض ،بطبرّية

الحاج (  ــ )المنهاج إلى معرفة مناسـك

مل سكٌ كا هو من مٍل  ،"و قٍه وع لى ف شتمل ع ي

يارات ئة  ،وز لى ما يـد ع حـٌد يز جـزٌء وا

                                                 
 . 441/  1أيضــًا:  .1

 أيضــًا.  .2

 . 441/  1أيضــًا:  .3
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صّنفه لألمير عارم ]كـذا[ الدولة يحجُّ  ،ورقة

  .1به " 

سـكٌ  يف( ــ )من سـوان لط سـك الن  في منا

تـه" "أمره بعملها صارُم الدولة حرس هللا ُمـدّ 
2.  

ــي  ــة" ف ــة "طبرّي ــوم أن مدين ــن المعل وم

األردّن" كانت في ذلك األوان عاصمة التشـّيع "

شـام" نوب "ال من  ،في ج عًا  ها جمي كان أهل و

ة شيعة اإلمامّي في  ،ال ها اآلن  حن نرا ها ن و

وهي تتمّتع بإمرة الكاشـفة مرآة الكراجكي 

 ،بحـــرف ال يــذكره التــاريخ الرســـمي رجــلٍ 

فـه  ـا صّن بـدو مّم نه ي طالع ولك ثـر اال له وآ

يرًا يتمّتع بثقافٍة ممتازة أم عليه أنه كان

شـة ل يٍة ُمده نوطواع لب  ،هعالِم زما يث يط بح

منه أن ُيصّنف له رسالًة بمثابة ُمقدمة لعلم 

كالم بة  ،ال كون بمثا حاج لي كامالً لل سكًا  ومن

ـه في حّج له  شـٍد  غرض  ،ُمر سائه لل يًا لن وثان

سـه بين  ،نف نه و فرق بي عرف ال ثًا الن وثال

ــرًا  ،األول ــوأخي ــًا ف ــوككتاب  ،ي آداب المل

هـد(  سـمه )الّزا من ا بـدو  هر( ي أو )الّزا

خالق  لم األ في ع نه  يه أ موع ف نه مج أو أ

 . طرائف

براك  79 بن  فرز  قاء  بو الب ئد أ / ــ القا

صّنف له رسالًة بعنوان ) الُمقنع للحاّج  .بالك

ـدو لي أن اسـم هـذا والذي يب ،3والّزائر(

                                                 
 . 441/  1أيضــًا:  .1

 . 441/  1أيضــًا:  .2

 . 441/  1أيضـًا:  .3
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قد ئـد"  صحيف كا "القا ة ت عّرض لعملّي لةت  ،م

ذلك أن هـذا النمط من االسـماء األعجمّية لم 

ة  فة المحلّي في الثقا عـُد  خل ب قد د كن  ي

شـامّية صر  ،ال مع العنا تى  ما أ نه إن وأ

جة  لى مو طراف ع من األ مة  سكرّية القاد الع

صليبيين زاة ال هاد الُغ يـد  ،ج ما يز عـد  ب

صنيف  تَرض لت تاريخ الُمف من ال قرن  عـلى ال

سالة من المُ  ،هذه الر كون و ضًا أن ي ل أي حتَم

التي تشيع في  ،االسـم من االسـماء البدوّية

من  رة  صورة والُمحاَص ة المح ها الثقافّي بيئت

سمّية فة الر ل الثقا تى و ،ِقَب لى ح صّحة ع فْرض 

 :بعناصره الثالثة االسم فإنّ  ،اءةرهـذه الق

قب) ية ،الل خاص ،الُكن سم ال نا  (اال بـدو ل ي

باس ية االلت ف ،في غا جب  في وال ع خوض  نحن ن

 .لجانب غير الَمرئيّ من التاريخا

بن  73 مـد  بـن مح مـد  ئب أح بو الكتا ــ أ

ـار بـاً  ،عّم سـالًة وكتا لـه ر هـج  :صّنف  )ن

له  مره بعم سـوان ( "أ سـك الن في ُن يان  الب

مد  بن مح مد  ئب أح بو الكتا يل أ شيخ الجل ال

ماد"  يوم  ،1بن ع حّج  في  صير  ـّدُة الب و )ُع

ــتصّ  ـــر( "يخ ــر الغدي ــة أمي ــات إمام بإثب

جـزٌء  ،المؤمنين عليه السالم في يوم الغدير

[ عمله بطرابلس  ....]. واحـٌد مائتا ورقة

طال هللا  ار أ ئب عّم بي الكتا يل أ شيخ الجل لل

قاه"  تذا  ،2ب فات أن ه ما  نا في قـد قل و

األمير هو أخو أبي طالب عبد هللا بن محمد بن 

  .عّمار اآلتي ذكره

                                                 
ـــًا:  .1 ــاد" 441/  1أيضـ ــح أن "عم ــن الواض . وم

 تصحيفٌ لـ "عّمار". 

 . 441/  1أيضـًا:  .2
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  ،ـد هللا بن محمد بن عّمـارــ أبو طالب عب 74

عـد )ت ما ب طرابلس" في ير " هـ / 434 :أم

 ،وكان في زمان الكراجكي قاضيها .م ( 7517

صاحب الكلمة  ،حتى بهـذا العنوان ،وإن يُكن

ومن هنا دعا له الكراجكي بـ  ،االُعليا فيه

صّنف له كتاب ) البستان(  ،"أدام هللا سلطانه"

ليل أبي طالب "صّنفه للقاضي الج ،في الفقه

سـلطانه  ار أدام هللا  بن عّم مد  بن مح بد هللا  ع

  .1وكبت شـانيه وأعداءه " 

صر الدــ  76 ير نا سـاألم لة الح سو بن ح ن ين 

مدان  هابن ح شق ) ولي ير دم هـ/ 442ـ433 :أم

وهو أميٌر من سُـاللة ُأمراء . (م 7248ــ  7247

موا مدانيين ) حك لب" الح هـ / 144ــ112:"ح

بعـــد أن خســـروا  ،الــذين ،(م7551ــــ 441

ها مارتهم علي غامرين  ،إ لى ُم ضهم إ حّول بع ت

سـكريين برزهم ،ع هـذا أ لة  صر الدو  ،ونا

ّدم على ـثم تق ،س"ـفكان ُمستخّدمًا بـ "طرابل

م صر" ـُأ هراء "م سـوق فة الُم تنصر ـر الخلي

فاطمي ش ،ال مرة "دم لي إ ما و مرتينـك  ،ق" 

صر" في "م كة  في معر تل  يرًا ُق له  فصنّ  .2وأخ

)الرسالة الناصرّية في عمل ليلة  :رسـالتَين

الجمعــة ويومهــا ( "عملهــا لألميــر ناصــر 

                                                 
 أيضـًا.  .1

نبالء":  .2 عالم ال في "سَِير أ له  مة  ظر الترج ان

ــبحي، ط.  12/  74و 71/110 ــر" للمس ــار مص و "أخب

ف7177بوالق  عاظ الُحن مة هـ و "ات بار األئ ا بأخ

يروت  فا"،ط. ب فاطميين الخل م / 2557هـ / 7422ال

و  241/  4و "تهـــذيب ابــــــن عســـاكر":  10

 75"الكامل" البن األثير،ط. بيروت، دار صادر،الت: 

 /15 . 



                                                                         . فی طرابلس                           4 / عاَلمه فی الفكری وأعماله: لثلفصل الثاا

143 

 

ــق"  نه بدمش ضي هللا ع لة ر سـلية  ،1الدو و)ت

سـاء(  لة "الرؤ صر الدو ــر نا ها لألمي عمل

  .2 "رضي هللا عنه

َمن فيهم  ،فهؤالء خمـس عشرة شـخصًا وجهـةً 

 دينّيــةً  أصــحاب المناصــب الرفيعــةهــم مــن 

ة فيهم  ،ودنيوّي ضًا و من ن مَ أي ة هم  عاّم

َمن ينزل بلـدًا أو غيره من وفيهم  ،العباد

ــّية ــة أو القص ـــدان الّداني ــتهم  ،البل جمع

كي  يُة الكراج همعنا في  ،ل هم  صنيف ل بالت

ضوعات لف المو سئلتهم ،مخت لى أ بًا ع  ،ُمجي

سهم جًا هواج نُب ، ُمعال ها الجا لب علي وإن غ

  .اإلرشادي التعليمي

هـذ ضور و لى الح شـرًة ع لًة ُمبا يدلُّ دال ا 

ــٍة المعنــويّ  الواســـع للكراجكــي فــي منطق

سـعةٍ  غرب  ،شـا لى  صر" إ بين "م ما  تـّد  تم

وهــو أمـــٌر يصــعُب  ،"الشـــام" إلــى جنوبــه

مـَرْت  تي ع بة ال بالروح الوّثا سـيره إال  تف

بحيث حّقق هـذا اإلنجاز  ،هـذا الكبير جوانحَ 

اع ســـّنه، علــى الــرغم مــن ارتفــ ،الُمــذهل

قال صعوبات االنت ير  ،و مًا غ لك يو دون أن يم

  .علمه وقلمه

نـه  ما أ لى ك شـرة ع ير ُمبا لًة غ يـدّل دال

قرأنا  ،أجزاٍء من تاريخٍ ضائع لمنطقة عمله

ن كتب لهم من  ّـراتٍ عليها في أسـماء َم مؤش

ماء  قادٍة وعل مراء و ضاةأ جـُد  ،وق ن الن مّم

بين  ما  كـرًا في حدهم ذ منأأل ب  يدينا  ُكُت

ّـَير والطبقات وما  ،التاريخ والتراجم والس

                                                 
 . 441/  1مسـتدرك:  .1

 . 441/  1أيضــًا:  .2
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ــياُع  ــا ض ـــماء وأمثاله ـــذه االس   ألنّ إالّ ه

ما للكلمة من  لطويٌ بكلّ تاريخنا المكتوب سُـ 

عاني ي ،م ملُ ن ـمَ  رى إالّ ـال  ف يع لى  ْرض ـع

مثلما كان  ،خـي على التاريـورهم الطاغحض

هم الــذي ال يقــّل ي حيــاتهم حضــورـم فـــلهــ

  .شـر ومقاديرهملى البُطغيانًا ع

ف إلى ذلك الجائحَة الصليبّية الفظيعة  أِض

قرنٍ  صف  كي بن فاة الكراج عد و صلت ب تي ح ال

 ،وبعثرت سُـّكان المنطقة كّل ُمبعَثر ،تقريباً 

ال  ،وفي األثناء ضاع تاريٌخ وتراٌث كبير جـّداً 

قديرًا  لك ت لة إالّ له نم جوات الهائ في الف  

ا دراســـة التــي نصــطدم بهــا كلمــا حاولنــ

  .تاريخها وأعمال أعالمها
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 مـد خـَـــــل 
 (7) 

بين  ،تتنّوُع ُمصنفاُت الكراجكي تنوُّعًا بالغاً 

الفقه وأصوله وعلم الكالم ــ ومن أبحاثه 

اإلمامة الذي فاز بأكبر قسـٍط من االهتمام 

الهيئة والحسـاب  فيما صنفه ــ وعلم

  .واألنسـاب واألخالق واألدب

 ،والتنّوُع لم تفرضه فقط ثقافتـُُه الجامعة

وإنما أيضًا حاجاُت البيئة الثقافّية التي 

كان بين ظهرانّيها في الوقت الذي سـطَر 

بوصفه  ،فينبري ،فيه هـذا الكتاب أو ذاك

 خفيرًا 

وولّيًا للذين  ،لألفكار التي يؤمن بها

وأمينًا على المعارف  ،ونه اإليمانُيشـارك

إلى الكتابة شـارحًا أو  ،التي حملها ــ

ه الُمثّقف إنّ  ،ُمسـاجالً ُمحاورًا أو ُمبّينًا أو 

الُمعلـّق  ،الوظيفي / الُعضوي / الُمنتمي

 ،النفـس أبـدًا بالبناء العقلي لقومه

بأكثر ُصَوره  ،وبالتسامي بثقافتهم الخاصة

  .هّمـًة ونقاءً 

ه في فإنّ  ،وكما الحظنا سـابقاً  ،نامن ه

وذلك بالنظر  ،"الشـام" غيَره في "مصر"

 ،إلى الموضوعات التي عالجها هنا وهناك
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بل إنه في مدينة "طرابلـس" وفي غـرب 

ـيَره في هـوغ ،وجنوب "الشـام" عموماً 

الـذي رافقنا  ،والقارئ الحصيف ،"الّرملة"

ابق من الكتاب، يمكنه أن في الفصل السـ

فهو في  ،ُيالحَظ ذلك من غير ما صعوبة

هي كتَب أحيانًا في موضوعاٍت  ،مثالً  ،"مصر"

أقرُب إلى ما يدوُر في أوسـاط النخبة وما 

أّما في  ،يقتضيه التواصُل الفكرّي معها

فإّن القسـَم األكبَر مّما كتبه  ،"طرابلـس"

 ،ُموّجـٌه إلى عاّمـة الناس وإلى بعض تالميذه

ُمبّينًا  ،ن والناشـئينبل وإلى الفتيا

 . وُمعلمًا وُمرشـداً 

على كثرة  ،أنه ،ومّما ُيكمُل هـذه الُمالحظة

فإنه نأى بنفسـه  ،ما كتَب وتنّوِع موضوعاته

غالبًا عن تلك التي تدخل في باب ما ُيسـّمى 

تلك التي ُيعنى بها  يعنأ ،بالترف الفكريّ 

  خاّصة الخاّصة.

ا عسُـر فهو في الفقه نراه ُييـسّـُر م

ومن أمثلة ذلـك  ،ويجمُع ما تفّرَق عند غيره

في التيسـير كتابـه )معونـة الفارض علـى 

وكتابه  ،اسـتخراج أسـهم الفرائـض(

)التلقيـن ألوالد المؤمنين( وتكملته 

كتابه  ،وفي جْمع ما تفّرق .)التهذيب(

)روضة العابدين ونزهة الناظرين( في فقه 

وما كان  ،اً ما كان منها مفروض ،الصالة

 ،وما كان منها تطّوعاً  ،منها مسـنوناً 

وكتابه )البسـتان( الذي قسـم فيه أبوابًا 

حتى  ،وفّرع كلَّ فرٍع )فـنٍ( منها ،من الفقه

  .حصل كلُّ بابٍ شـجرة كاملة

لم تِصل  ،وفي علم الكالم كتب عـّدة رسـائل

ولكن يبـدو من عناوينها أنه أراد  ،إلينا

 ،ٍة ُمبسّـطٍة في هـذا العلممنها تقديَم مادّ 

وفي  ،الُمعّقـد في لغته التقنّية الخاّصة

 ،وفي أسـاليب معالجاتها ،إشـكالّياته
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نذكر منها )ذكُر األسـباب الّصاّدة عن معرفة 

الصواب( و )رياضة العقول في ُمقّدمات 

  .األصول(

وقـُل مثل ذلك في ُكتبه في علم الهيئة 

ُدَرر في مبنى )نظم ال :والتوقيت والحسـاب

و)إيضاح السـبيل إلى  ،الكواكب والصَُّور(

علم أوقات الليل( الذي زّينه بالصَُّور 

وكتابه في الحسـاب  ،الُموضحة ِلما بّينـه

الهندّي وأبوابـِه وعمل الجذور والُمكّعبات 

 .إلى غير ذلك .المفتوحة والصُّمّ 

لقـد كان الرجُل في أكثر ما كتب ُمعلـّمًا 

بنحٍو  ،نشـْر المعارف من كّل لون يعمُل على

وهم  ،يسـتفيُد منه أكثُر الناس حاجًة إليها

 في الوقت نفسـه أقلـّهم قـدرًة على تحصيله

وإحباطاتهم  ،بحكم موقعهم االجتماعي

وذلك  ،ومسـتواهم الثقافي ،التاريخّية

مرمًى ومقَصٌد وثيُق الّصلـة بموقعه في 

ه رائـدًا بوصف ،ُمجتمعه األصلي في "الشـام"

افتتح الّصلـَة وعّبـَد الطريَق بين جناحي 

اللذَيـن يفصُل بينهما  ،التشـّيع اإلمامي

 ،أعني التشـّيع ،حيث نهض .نهـُر الفرات

فكرّيًا في المنطقة الُممتـّدة شـرق النهر 

 .ابتـداًء من "إيران" و "آسـية الوسـطى"

ولكنه لم ُيحقق إنجازًا ُمماثاًل وال ُمشـابهًا 

 .ي المنطقة األخـرى الُممتـّدة غـرَب النهرف

فكأنه تّيار انقطع وتوّقـف تدفـّقـه في بعض 

فنهَض بالعمل التاريخّي الُمنتظـَر  ،َمسـاره

أّولهم ورائدهم  ،مجموعٌة من الـّرّواد

وذلك  .عملوا على وْصل ما انقطع ،الكراجكي

 ،هو الّدوُر التاريخّي الذي اضطلع به

لقسـم األّول من الفصل ووقفنا عليه في ا

 ،تحت عنوان "الكراجكي رائـدًا" ،الثاني

ونحن إنما ّنذكـّر به في هـذه المرحلة مـن 

لبيان العالقة التكاُملّية الرائعة  ،البحـث
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الّرائـُد  :بين ملمحَين من مالمح سـيرته

  .والُمصنـّف
(9) 

األمـر الثاني الـذي نسـتحسـُن بيانـَه في 

نظر إلى أسـلوبه في ي ،هــذا المدخـل

  .الكتابة والتصنيف

إّن القارئ ِلمـا وصلـَنا من نصوص 

الكراجكي قراءًة نقـدّيـًة سـُيالحُظ أمورًا 

  :ثالثة

 ناقـُة الكلمة وبراعـةُ إ :ــ األّول 

بحيُث يعسُـر أن تسـتبدلها  اختيارها

  .بغيرها

قـّوُة الجملة وصالبـُة  :ــ الثاني

يكٌة خرجـَْت على التـّّو ها سـبفكأنّ  ،تركيبها

 من 

  .بوتق صائغ

تسلـسـُل األفكار ووضوُحها  :ــ الثالـث

بحيُث يسـتسـلم القارئ للعْرض السـهل 

  .الواضح دون أن ُيكلـّفه ذلك كبيَر ُجهـد

صُل أيضًا هـذه الُمالحظات تتّ  ومن الواضح أنّ 

بوصفه  ،بوظيفة الكتابة عنـد الكراجكي

كتابُة عنـده وسـيلة ال ،ُمثقفًا وظيفّياً 

إليصال األفكار إلى كّل َمن ينبغي أن 

أو لتصحيحها لـدى كّل َمن يحمل  ،يحملها

وجميع الناس عنـده ال يخلو أن  ،غيرها

ولذلك رأيناه  ،يكونوا من أحـد هـذَين

  .يلتزم فيما يكتُب تلك الصفات الثالث

وإّن بعض نصوصه قطٌع أدبّيٌة في غاية  ،هذا

بالذكـر منها رسـالته )التعريف  نخصُّ  ،الجمال

وأفرغ  ،التي خّطها البنه ،بُوجوب حق الوالدين(

إلى جانب ما نـدَب  ،فيها عاطفته األبوّية
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 ،نفسـُه إليه من وظيفٍة إرشـادّيٍة ــ تعليمّيةٍ 

هو َجماُع  ،فجاءْت الرسـالُة عامرًة بنفـٍَس جّياشٍ 

امتازْت  ـفيما نحسـَب  ـومن هنا  ،حافزَيه

  .جمالها األدبيب

(3 ) 

األمُر الثالُث الذي يجُب أن نقـَِف عنـده في 

فات مدخل هـذا الفصل الُمخّصص للتعريف بُمصنّ 

هو مصدرنا الذي أخـذنا منه أو  ،الكراجكي

  .عنه ماّدة هـذا الفصل

كلُّ المصـادر التي ُعنيْت  :وهـنـا نقـول

بنحٍو أو غيره بالترجمة له قـد خّصصْت 

غيرًا أو أكبر قلياًل مّما علـّقته مًا صـقسـ

 ،ألسـماء بعض ُمصنفاته دون قْصـِد االسـتيفاء

 ،وقـد ذكرناها فيما فات مصـدرًا مصـدراً 

  .وليـس في اإلعادة هنا إفادة للقارئ

كّل هاتيك لكّن مصـدرًا وحيـدًا من 

وّجـَه اهتمامه إلى إحصاء هاتيك  ،المصـادر

ع التعليق على م ،الُمصنفات مصـدرًا مصـدراً 

قاصدًا  ،أسـماء أكثرها بما ُيناسـب

على األقّل حتى  ،االسـتيفاء فيما يبـدو

أعني  ـوذلك  ،تاريخ تسـطير هـذا اإلحصاء

لبيان أعمال شـخٍص واحـٍد  وضَع ُمصنٍف ُمستـقل  

ولم  ،أمـٌر نادٌر في ذلك األوان وما قبله ـ

يكـُن من االهتمامات التقليدّيـة ألرباب 

نا نراه ونرى صاحبه ومن هنا فإنّ  ،صنيفالت

إذ  ،ُمسـتحقًا للتنويه والتقدير الكبيرَين

لواله لضاعـْت حتمًا أسـماُء كثير من تلك 

  .مثلما ضاعـت أعياُن بعضها ،الُمصنفات

بيـَد أّن هاهنا ما يسـتحّق أن يقَف عنـده 

يتلخُّص في  ،ُمتأّنيـةالباحث وقفـًة نقدّيـة 

من هو كاتُب هـذا  :التاليالسـؤال 

على األقل  ـأو  ،الفهرسـت ؟ والجواب عليه

البـُّد  ،منهجّيـاً فْرُض حتم  ،ُمحاولة ذلك ـ
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إذ نحن ُمقبلون في هـذا  ،غنى عنهوالمنه 

ُمصّنفًا الفصل على التعريف بُمصنفات الرجل 

ُمسـتندين إلى هـذا المصـدر الذي  ،ُمصّنفاً 

ن نبحث مّما يقتضي أ ،وصفناه بأنه وحيـد

وما هو إال كاتبه الذي  ،عـن ســنده األّول

من دون ما سـببٍ  ،أغـفل أو ُأغـفل اسـمه

  .معروف
(4 ) 

ولقـد وصلنا هـذا الفهرسـت في    

  :صيغتَين أو نشـرتَين

ضمن كتاب )ُمسـتدَرك الوسـائل(  :ـ األُولى
1

للُمحـّدث الميرزا حسـين النوري  

عن مصـدر اقتبسـه  ،م(7452هـ / 7125)ت:

حيث  ،ُيسـّميه بـ "فهرسـه المخصوص" .مجهول

"ذكُر بعض مؤلفاته :الكالَم بالقول افتتحَ 

ولم أَر من الُمترجمين  ،]يعني الكراجكي[

فالالزُم علينا  ،َمن اسـتوفى مؤلفاته

وإن بنينا على عدم ذكر الكتب في  ،ذكرها

 ،لوجودها في الكتب المعروفة ،التراجم

عاصريه ]أي ُمعاصري قال بعض مُ  ،فنقول

 ،الكراجكي[ في فهرسـه المخصوص ما لفظه

فهرست الكتب التي صنفها الشيخ الفقيه 

أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان 

الخ. "  ...الكراجكي
2
وهو إنما قال "بعض  .

مؤلفاته" ألنه بعد أن أنهى اقتباسـه عـن 

اسـتدرك  ،المصدر المجهول الذي أخـذ عنه

لتَين هما )اإلبانة عن عليه اسـَمي رسـا

أعني  ،وطبعًا هو ،الُمماثلة( و )الفهرسـت(

                                                 
هران  .1 سائل: ط. ط سـتدرك الو  441/  1هـ: 7111ُم

 فيما بعد بـ: ُمستدرك. . وسنذكره44ــ 

 . 44ــ  441/  1ُمسـتدَرك:  .2
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لم يقـُل شـيئًا على  ،الُمحّدث النوري

ألن هـذه الشـروط الفنّية  ،مواصفات مصـدره

لتحقيق النصوص لم تكـُن قد جرى 

اسـتيعابها في البيئة العلمّية في 

 ،ولم تكـُن معمواًل بها في زمانه ،"النجف"

النا في األخـذ عنه إنما هو فرأسـم ،إذن

وهي ثقٌة في محلها  ،هبنقلالتاّمـة ثقتنا 

  .وال ريب

نصٌ في الموضوع نفسـه كان قد  :ـ الثانية

اسـتنسخه لنفسه واسـتدرك عليه السّيد عبد 

م( 7440هـ / 7473العزيز الطباطبائي )ت:

وُنشـر ُبعيـد وفاته  ،م7412هـ / 7451سـنة 

الكراجكي( في بعنوان )مكتبة العالمة 

السـنة  ،4و  1العـددان  ،دورّية )تراثنا(

هـ 7473رجب ــ ذو الحّجة  ،الحادية عشـرة

وذلك عـن أصٍل وجـده ضمن  .454ــ 130/ 

في "المكتبة المركزّية"  3400مجموع برقم 

والظاهر أنه لم يكـُن  ،طهران"ـ "جامعة ب

ولذلك فإنه  ،ينوي نشـره حينما اسـتنسـخه

توثيقه وتحضيره كما تقتضي لم يهتّم ب

 ،التي كان يعرفها جّيـداً  األصول الفنّية

ولم يلتفْت ناشـروه إلى ضرورة اسـتدراك 

  .هـذا النقص

 ،هل النشـرتان مأخوذتان عن أصٍل واحـد

 ولو بالواسـطة ؟ 

ألّن من الُمستـبعـَد جـّدًا ، ريب في ذلك

وجود أصلَين اثنَين على هـذه الدرجة من 

نقول ذلك حتى بعـد ُمالحظتنا ما  ،التشـابه

في رأسـها أّن  ،بين االثنتين من فروق

النسـخة الثانية أوردْت أسـماَء الُمصنفات 

"من الكتب  :مقسـومًة على موضوعاتها

"من  ،"من الكتب في اإلمامة" ،الكالمّية"

 ....الكتب النجومّية وما يتعلـُّق بها"



154                                                                                                                                                                                             

 الكراجكی 

ولى ـْت منه النسـخُة األُ َـ الخ. مّما خل

ّن الثانية فاتها أن تذكـَر إثم  ،غالباً 

)ُحّجـُة العالـِم على  :أسـماَء بعض الُمصنفات

)البيان عن ٌجملة اعتقاد  ،هيئة العالـَم(

في حين ذكرتها  .)الّرحلة( ،أهل اإليمان(

وقـد اسـتدركها السـّيد  ،األُولى

ولكنه في  ،الطباطبائي في نسـخته

سـّماها  اسـتدراكه ذكر اسـَم رسـالةٍ 

)الجواب عن ثالث آيات( 
1
والحقيقة أّن  ،

وإنما هي  ،هـذه ليسـت رسـالًة ُمسـتقلـّةً 

 .فصُل من فصول كتابه )كنز الفوائد(

بشـهادة أنه عنونها فيه بـ "فصل" 
2
وقـد  .

 ...اسـتعمل الكراجكي هـذا التقسـيم "فصل

  .كثيرًا جـّدًا في كتابه فصل"

ّن هـذا إقوُل كال النوري والطباطبائي ي

أي ُمعاصري  ،الفهرست هو ألحد "ُمعاصريه"

وقـد ثنـّى صاحُب )الذريعة( على  ،الكراجكي

قولهما حيث عرَض في كتابه لذكر الفهرست 

"فهرسـت تصانيف الكراجكي :فقال ،نفسـه

لبعض ُمعاصريه" 
3
ولكنه كان قبُل قد احتمل  ،

أن يكون "من تأليف هـذا الولـد ]يعني 

ـَم ـر اسـولم يذك ،الكراجكي[موسـى ابن 

ولعله كان مذكورًا في آخـر  ،ه تواضعاً ـنفس

النسـخة الناقصة المنقول عنها في 

الُمسـتدَرك" 
4
وهـذا يدلُّ على أنه لم يكـُن  ،

يصـدُر في قوليه الُمختلفَين عن رأٍي ثابتٍ 

مّما تركُن إليه نفـُس الباحث بعد أن  ،لديه

يجتهـَد فيه يسـتفرَغ ُوسـعه في البحث و

  .برأي

                                                 
 . 141مكتبة العالمة الكراجكي /  .1

 . 42ــ  213كنز الفوائد /  .2

 . 15ــ  114/  73الذريعة:  .3

 . 241/  77نفســه:  .4



                                                       الرابع: مصّنفاته                                                                                                             لفصل ا

155 

 

األقوال في هـذه كافة وابتغاَء اسـتيعاب 

نذكُر أيضًا إشـارة  ،الُمعّقـدةاإلشـكالّية 

آغا ُبُزرك إلى رأي صديقه وزميله في 

النوري "اآلقا حسين التتلمـذ على الُمحـّدث 

وهو محمد رضا بن محمد  ،رضا اإلصفهاني"

هـ / 7132ــ7211حسـين اإلصفهاني )

حيث احتمل أّن مؤلف  .1م( 7441ــ7115

الفهرسـت هو "الشيخ أبو القاسـم علي بن 

وذلك بدليل أنه رأى في  .الشيخ الُمفيد"

" ابن الُمفيد" بدَل "ابن :نسـخٍة ) (

يعني بذلك ما علـّق به صاحُب  .الُمسـتفيد"

على  ،بحسـب نّص )الُمسـتدَرك( ،الفهرسـت

كتاب )غاية اإلنصاف في مسـائل الخالف( 

ف بينه ] "في مسـائل خال:فقال ،لكراجكيل

 .يعني أبا الصالح الحلبي [ وبين الُمرتضى

ونصَر والدي رحمه  .نصَر فيها رأَي الُمرتضى

  .2رضي هللا عنهم" وأبي الُمسـتفيد هللا 

هوذا كّل ما وقفنا عليه من آراٍء في 

أوردناها  ،الجواب على السـؤال المطروح

وهي  .غيرناكي ال نبـدأ من حيث انتهى 

وليـس  ،ةٍ وءكلـّها َمبنّيٌة على مالحظاٍت مجز

 ،على دراسـٍة نقدّيـٍة شـاملٍة لنّص الفهرسـت

وسـيكون علينا فيما بقي من هـذا المدخل 

طامعين أن تأتي  ،أن ُندلي بدلونا في هـذا

  .أو على األقّل بقليل ماء ،بملئها

(0) 

                                                 
ترجم له ترجمًة ُمسـهَبًة في: طبقات أعالم الشيعة  .1

 . 101ــ141)نفباء البشر( / 

سـتدرَ  .2 سير 441/  1ك: ُم باختالفٍ ي سه  لنصّ نف . وا

 . 12ــ 117في"مكتبة العالمة الكراجكي" / 
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والحقيقة أّن الفهرسـت حافٌل بضروب 

إلى  ،وإْن من بعيـد ،ل التي ُتشـيرالّدالئ

ولكن هـذا النمط من "الّدالئل" ال  ،كاتبه

م ما فيها من ُـ  بتراكتـُفصح عن خبيئها إالّ 

كـلُّ  ،إنها كالحقيقة اإلحصائّية ،معلومات

معلومٍة معلومٍة ليسـْت تعني بنفسـها كبيَر 

ولكنها إنما تكشـُف ما تكتمه من  ،أمـر

لها إلى معلومٍة رار فقط بعـد تحويـأس

فائـدة بالتحديد وهـذه هي  ،واحدة

وهـذا ما لم يفعله كلُّ الذين  ،اإلحصاء

  .سـبقونا إلى البحث عن جوابٍ على السـؤال

فيما علـّقه كاتُب الفهرسـت على أسـماء 

حشـٌد كبيٌر من األدلـّة  ،الُكتـُب والرسـائل

 ،على أنه كان قريبًا جـّدًا من الكراجكي

وعلى خصوصّيات  ،على خصوصّياته وُمّطلعاً 

أصحابه الذين تشـكـّلْت منهم شـبكُة عالقاته 

 ،إلى ما هنالك ،وعلى ما صّنف ،الواسـعة

  :وسـُنفّصُل فيما يلي الكالم في هـذا كلـّه

 ،حينما يذكُر األميَر صارم الدولة :7ـ 

الذي عرفنا فيما فات أنه الذي حظي بأكبر 

خـدم بها  عـدٍد من الُمصّنفات التي

نراه يدعو له بـ  ،الكراجكيُّ شـخصًا واحـداً 

"حرَس هللاُ ُمّدته" و "أدام هللا ُعلّوه" و "حرَس هللاُ 

ُعمـره" 
1
مّما ُيفهُم منه أن كاتب الفهرسـت  .

ويعرُف أيضًا أنه كان  ،كان يعرف المدعو له

في الوقت الذي كـتبه فيه ما يزال حّيًا 

  .وفي منصبه

                                                 
 ، على التوالي. 441و  441/  1ُمسـتدَرك:  .1
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ذكُر األميَر ناصر الدولة حينما ي :2 ـ 

أي أنه  .الحْمداني يدعو له بـ "رضي هللا عنه"

كان يعرف أنه قـد توفي وقت كتابة الفهرسـت 
وقد كان على قيـد الحياة وال ريب عندما  .1

  .صّنف له الكراجكي

في كتابه )الرسـالة العلوّية(  :1 ــ

يذكُر الكراجكي َمن كتبها له بأوصافه 

الشـريف الجليل نقيب "سـّيدنا :هكـذا

الطالبيين" 
2
أّمـا كاتُب الفهرسـت فإنه  ،

ا علـّقه على الرسـالة نفسـها فيم ُيضيفُ 

مّما يدلُّ على أنه كان  ،كنيته "أبو طالب"

  .يعرفه معرفًة شـخصّية

 )ُعـّدة البصيركتاب في تعليقه على  :4ــ 

"عمله بطرابلـس :( يقوليوم الغديرحّج في 

بي الكتائب عّمار أطال هللا للشيخ الجليل أ

بقاه" 
3

  :. وفي هـذه العبارة داللتان

على أنه يعرف َمن كـُتبـَْت له  :ــ األولى

  .فوصفه بـ "الشيخ الجليل" ،معرفًة شـخصّيةً 

أن أبا الكتائب كان ما على  :ــ الثانية

فدعـا له  .َت كتابة الفهرسـتـيزال حّيًا وق

  ." أطال هللا بقاه" :بقوله

قد بحثنا في المصادر عن تاريخ وفاة ول

فلم  ،أبي الكتائب أحمد بن محمد بن عّمار

ولو اننا ُوّفقنا ألمكننا أن  ،نخرج بطائل

لكتابة  ،وإن تقريبّياً  ،نضع تاريخاً 

فـإن مّما الريب  ،وعلى كل حال ،الفهرسـت

                                                 
 نفسـه وبالتوالي نفسـه.  .1

 . 441/  1أيضًا:  .2

 أيضــًا.  .3
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استنادًا إلى ما أوردناه من  ،فيه أنه

صف الثاني في وقتٍ ما من الن ُكـِتب ،مالحظات

من القرن الخامس الهجري / الحادي عشـر 

  .الميالدي

إنه كثيرًا ما يأتي على ذكـِر عـدِد  :0ــ 

وهو كثيٌر  ،صفحات كّل كتاٍب أو رسـالةٍ 

ويمكن االّطالُع عليه فيما يأتي من  ،جـّداً 

و يـدّل داللًة أكيـدًة على أنه  .هـذا الفصل

 ،ن عيانوإنما ع ،ن سَـماعـلم يكـُن يكتُب ع

كانت أكثرها باألحرى أو أي أن الُمصنفات 

  .بين يديه

ت كان ـفمن كل  هـذا نعرف أن كاتَب الفهرس

وُمّطلعًا على  ،قريبًا جـّدًا من الكراجكي

كافـة خصوصّياته وخصوصّيات أصحابه 

ينفي ضمنًا ما احتمله هـذا و ،تهومكتب

من  ،وذكرناه أعاله ،"اآلقا رضا اإلصفهاني"

حب الفهرسـت هو علّي ابن الشـيخ أّن صا

ألن هـذا كان ُمقيمًا في  ،الُمفيـد

فرصة  ولم يكـُن لديه أدنى ،"بغـداد"

  .لمعرفة كّل تلك التفصيالت الدقيقة

وُيقّربنا  ،لكّن هاهنا أيضًا ما ُيحـّدُد أكثر

وذلك في النّصين  ،من الجوابُأخـرى مسـافًة 

  :التاليًين

)جواب كتاب لى في تعليقه ع :ــ األّول

الّرسـالة الخازمّية / الحازمّية( يقول 

"وهي الـّردُّ على أبي  :كاتب الفهرســت

رحمة هللا شـيخي  تلميـذالحسـن بن أبي خازم 

  .ن كّل بيانـوهو نصٌّ صريٌح ُيغني ع .1" عليه

                                                 
 . 444/  1أيضــًا:  .1
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)غاية كتاب في تعليقه على  :ــ الثانـي

"يتضّمُن  :اإلنصاف في مسـائل الخالف( يقول

لنقَض على أبي الّصالح الحلبي رحمه هللا في ا

نصـَر  .مسـائل خـُلـْف بينه وبين الُمرتضى

ونصر والدي رحمه هللا  .فيها رأَي الُمرتضى

وأبي الُمسـتفيد رضي هللاُ عنهم" 
1
.  

 ،خالفًا لسـابقه ،من الواضح أّن هـذا النصّ 

عـدا عليه النسّـاُخ بما أضاَع  ،ُمضطرٌب جـّداً 

التي كان ُيمكن أن تكون  ،َض داللتهعلينا بع

وقـد أجلنا النظَر فيه  ،وحاسـمةقوّيـة 

أن نكشـَف في أماًل  ،مـرارًا وتكـراراً 

وبالنتيجة  ،الموضَع الذي ناله التصحيف

وصلنا إلى أّن اإلشـكال محصوٌر في كلمتَين 

"ونصَر فيها :اثنتَين في الجملة األخيرة

وهما  ."دوأبي الُمسـتفيوالدي رحمه هللا 

الكلمتان اللتان قرأهما اإلصفهاني "وابن 

وهـذه قراءٌة ال نراها ُمنسـجمة  .الُمفيد"

قراءتها "رأيَ  نقترحُ و ،مع السّـياق

 .الجملة الُمفيـدةالُمفيـد" وبذلك تتـّم 

أن الكراجكي نصَر رأيَ  وتكون خالصة العبارة

في  ،الشـيخ المفيـد والسـّيد الُمرتضى

 ليت كاتبَ  ويا .ي الّصالحُمقابل رأي أب

 .الفهرسـت صّرَح بموضع الخالف بالتحديـد

لكان من الُممكـن أن نتحّقَق من األمر  ،إذن

بالرجوع إلى نصوص الُمفيد  ،على نحٍو أفضل

وهي معروفٌة  .في المسـألةوالُمرتضى 

  .وميسـورة

فإّن وصَف كاتِب الفهرسـت  ،وعلى كّل حال

هو  ،إجمالها على ،"والـديالكراجكي بـ "

ما تالها جعلها  غاية األمر أنّ  ،أمٌر ثابتٌ 

                                                 
. ومثلــه بــاختالفٍ يســير فــي 441/  1أيضــــًا:  .1

 . 12ــ 117عالمة الكراجكي" / "مكتبة ال
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 :أي .ها مفعوٌل به لـ "نصَر"تبـدو وكأنّ 

بالنسـبة  ،والنتيجة ،نصَر الكراجكُي والدي

أن والده هو شـخصٌ  ،ِلما ُنعالجه اآلن

أّما بقرائتنا  .آخـَرغير الكراجكي

نصر والدي  :أي ،الُمقتَرَحـة فتكون فاعالً 

الفارق بين القرائتَين أن  ،يدرأَي الُمف

وتِصُل  ،الثانية منهما ُتصّحُح العبارة كلـّها

  .وهو المطلوب ،بالُمتأّمل إلى نتيجٍة واضحة

نـا نـُرّجـُح بقـّوة أّن واضعَ وعليه فإنّ 

على هـذه  ،الفهرسـت هو ابٌن للكراجكي

كما  ،كافـُّة الدالئلوتتآزُر النتيجة تتالقى 

وصفه إّياه بـ "شـيخي" أنها ال تتنافى مع 

ألن الجمع بين الوصفَين  ،في النّص األّول

فليـس  ،"والـدي" و "شـيخي" سـهٌل جـّداً 

ولكن هـذا  .ـذا أّوُل ابٍن يتتلـمـُذ ألبيهـه

الذي صّنف له  ،االبن هو غير موسـى

أخاه ولذلك فإن  ،الكراجكي إحـدى رسـائله

ولم  ،كاتب الفهرسـت قال "صّنفه لولده"

  .صّنفه لي :ـُليق
(5) 

إحصاء ُمصنـّفات بسـنبدأ على التـّّو 

اسـتنادًا إلى ما تحت يدنا من  ،الكراجكي

وفي رأسـها المصدران المذكوران  ،مصادر

وسـنمنُح اسـَم  ،قها أبتثّياً ـوسـننس ،أعاله

أّمـا ما سـنذكره  ،خاّصًا بهكّل ُمصنـٍّف رقمًا 

 ،ندناغير مسـبوٍق برقم فهو ما لم يِصّح ع

أنه من  ،ولو على نحو االحتمال المقبول

 .ُمصنـّفاته

 

 
 

 

 

 

المصّنفات

: 
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.  تشــجيٌر في ذكـر 23
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.  التعّجب في اإلمامة 24

 من أغالط العاّمة
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.  التلقين ألوالد 26

 المؤمنين

.  التنبيه على أغالط 27

 أبي الحسـن

.  التنبيه على 28

 حقيقة الُمالئمة

 .  التهـذيب29

 .  الجليـس31

.  جواُب رسـالة 31

 األخوَين

لرسـالة .  جواُب ا32

 الخازمّية

.  ُحّجــة العاِلـم 33

 فـي هيئـة العاَلـَـم

.  الحساُب الهنـديّ 34
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والُمكّعبات المفتوحة 
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ــ دليل النصّ بخبر 

الغدير على إمامة أمير 

 المؤمنين عليه السالم

.  الُذخـُر للمعـاد 36

 في تصحيح االعتقاد

.  ذكـُر االسـباب 37

الّصاّدة عن معرفة 

 الّصواب

 .  الّرحلـة38

 .  الّرّد على الُغـالة39

.  الـّرّد على 41

 الُمنّجمين

.  رْدُع الجاهل 41

 وتنبيه الغافل

ــ رسـالة إزاحة 

 العلـّة

 .  الرسـالة الّصوفّية42

.  الرسـالة 43

 العامرّية

 .  الرسـالة العلوّية44

جواب .  رسـالة في 45

سـؤاٍل في وجوب الحّج 

 وبعض علله ومناسـكه

.  الرسـالة 46
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 الُمصن فـات
 

رسالٌة في  .اإلبانة عن الُمماثلة ــ 7

االسـتدالل على تساوي طريقّي إثبات نبّوة 

)صلوات هللا عليه وآله( خاتم األنبياء 

االثنى بالنّص لألئمة مامة وإثبات اإل

كّل ما  بحيث أنّ  ،م()عليهم السالعشـر

المسلم على ُمنكر نبّوته في تدلُّ به ـيس

يصلُح دلياًل على ما يذهب  ،مقابل اليهودي

في  ،من إثبات اإلمامة بالنصّ يعي ـالش إليه

وهـذا هو  ،هال ُمنكرمقابل الُمعتزلي ال

 ،معنى "الُمماثلة" في عنوان الرسـالة

من طرائف فن  ،المنهج في االسـتداللوهـذا 

  .والُمساجلة عند الكراجكيتصنيف ال

أّن هـذه  علىجـّدًا ٌة ـقويّ  ةـواألدلّ 

 اسـمي نفسـها المعروفة بــالرسالة ه

التي رأى آغا ُبُزرك  ّر(ـّر والفـس الكـ)مجل

نسخًة منها عند الشيخ محمد السماوي بخّط 

اّل إبراهيم الجبلي ـعيد ابن المُ ـمحمد س

 ،م7312/  "هـ7541صيام 27"فرغ منها في 

"الحمد هلل على ما منحنيه من  :أّولها

ته على َمن بعثه وصال ،اده وهدايتهـإرش

د فرضنا أّن ـ"وق :ولـقي .ببرهانه وآياته"

م ـدهـأح :سٍ ـفي مجلثالثـًة اجتمعـوا 

 ،ُمعتزلي] كـذا   [ ـر واآلخ ،وديـيه
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تناظروا في أنهم . وإمامييعّي ــر شواآلخ

حتى بينهم النظر فتراجع  ،النبّوة واإلمامة

هـذا  و .ّر"ـّر والفَ ـبيه بالكـحصل في التش

يذكره هو نفسـه ما المنهج في التصنيف 

مجلس الكّر الُمحّدُث النوري على كتاب )

وحاسـمة ًة ـمّما يدلُّ داللًة قويّ  .1 والفّر(

  .على أن االسـمَين هما لعمٍل واحـد

والرسـالة نفسُـها ُتذَكُر أيضًا في بعض 

وهـذا  .در باسـم )إيضاح الُمماثلة(المصا

تصّرٌف مألوٌف في ألفاظ أسماء الًكُتب مع 

 .المحافظة على المعنى

وذلك أمٌر  ،وبناًء على القول باالتحاد

فإن علينا أن ُنشـيَر  ،مؤكـٌّد على كل حال

إلى أن الُمحّدث النوري يذكر )مجلس  ،هنا

الكّر والفّر( في جملة الُمختصرات التي 

، 2الكراجكُي كتابه )كنز الفوائد(  ضّمنها

ولكنها غير موجودة تحت أي اسـم ال في 

وال في طبعة  ،نشـرة الشـيخ عبد هللا نعمة

التي  ،هـ7122طهران الحجرّية سنة 

ويقول آغا ُبُزرك  ،اعتمدناها في عملنا هـذا

أنها غير موجودة أيضًا في النسـخة الخّطّية 

عن نسخٍة  وهـي منقولـةٌ  ،التي كانـت عنـده

يعني محمد بن الحسن  ،بخّط الفاضل الهندي

أي  ،وكتب .م(7124هـ / 7711اإلصبهاني )ت:

فهرسـتًا لمحتويات نسـخته  ،الفاضل الهندي
3.  

                                                 
سائل:  .1 ستدرك الو عة": 444/  1ُم . وانظر:"الذري

 . 01ــ  01/  7

 ُمستدرك / نفسـه.  .2

 . 01ــ  01/  7الذريعة:  .3
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العددان  نشر اإلبانة في دورية تراثنا

هـ ق بتحقيق علّي جالل  7421( سنة 13و  10)

 باقر الداقوقي.

ُدمی و نْ وترجمه إلی الفارسية حميد سليم گَ 

هـ  7113سنة  70ُنشر في دورّية سفينة العدد 

 ق.

 فهي تسعة: ةوأّما نسخه الخّطي

مخطوطة ماتبة مجلسی الشوری اإلسالمي بطهران 

ُنسخت في القرن الحادي عشر. )فهرستا  43/0711

70/713.) 

مخطوطة ماتبة مجلس الشوری اإلسالمی بطهران 

ب ، نسخها أبوطالب بن أبي ترا7240و برقم 

 (4/725)فهرسها  هـ. 7541سنة 

ب لجامعة طهران في آلداية الّ مخطوطة ماتبة ک

، نسخها محمود 1/725مجموعة الحامة المرّقمة 

بن حسام المشرقي الجزائري ليونس بن حسن 

/ ربيع األّول سنة  21الصيمري في الثالثاء 

 (2/47)فهرسها هـ.  7570

مخطوطة بمرکز إحياء التراث اإلسالمي بقم، 

سخت في القرن الثاني عشر نُ  ،2/2135المرّقمة 

أو الثالث عشر و أصلها للمحّدث األُرموي. 

 (.7/71)فهرس مخطوطات االُرموي )مخطوط( 

مخطوطة بمرکز إحياء التراث اإلسالمي بقم، 

سخت في القرن الثالث عشر ، نُ 2/2132المرّقمة 

نسخ ناسخه من نسخة محمد إبراهيم بن محّمد 

هـ  7722ي في محّرم الحرام سنة معصوم الحسين

رجب  25التي أصلها من نسخٍة ُنِسخَت في األربعاء 

 (71/ 7. )مخطوطات االُرموي 7771المرّجب سنة 

مخطوطة مدرسة اإلمام الصادق عليه السالم 

 25، ُنِسخَت يوم األربعاء 2/44بقزوين، برقم 
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. و الظاهر هذه النسخة 7771رجب المرّجب سنة 

 لسابقة.أصل النسخة ا

مخطوطة ماتبة شاهچراغ بشيراز، و برقم 

، نسخها عبدالوّهاب ابن قاسم الرازي. 1/143

 (1/715)فهرسها 

مخطوطة الماتبة المرکزية لجامعة طهران، 

، ُنسخت في القرن الثالث عشر. 7/1712وبرقم 

 (.73/411)فهرسها 

مخطوطة الماتبة المرکزية لجامعة طهران، 

 (.77/273. )فهرسها 7/1250وبرقم 

ينفرد بذكره ابن  .ــ أخبـار اآلحـاد 2

ه تجاهَل ذكرَ وقد  .1المازندراني شـوبآشـهر

ولم يجهله  .آغا ُبُزرك في )الذريعة(

  2.ولهـذا داللته طبعاً  .بالتأكيد

يبـدو من اسـم الكتاب أو الذي و

ُحّجّية أو الرسـالة أنه على بحٍث ُأصولي  في 

 هذا. وقد كان عدم ُحّجّيـِة أخبار اآلحاد

ي هو الرأ ،أعني عدم ُحّجّيتها ،المذهب

 . ئد بين علماء اإلمامّية في زمانهاـالسّ 

على غير يما يأتي إن شـاء هللا فوسـنِقُف 

رسالة مّمـا تفّرد بذكره ابن شـهرآشوب 

 .وتجاهلها آغا ُبزرك

وهو ما اختاره  .ــ االختياُر من األخبـار 1

أبي للقاضي  كتاب )األخبار( في الفقهمن 

قاضي مصر  ،النعمان بن محمد بن حّيونحنيفة 

هـ / 131)ت: هيرـماعيليين الشـوفقيه االس

 ،أي )األخبار( ،بدورهوهـذا  .م (411

                                                 
ــواء،الت  .1 ــروت، دار األض ــاء،ط. بي ــالم العلم مع

/774. 

فی  .2 له  بدليل قو جواهر  عدن ال هو م نه  ان أ يم

 «.الی اآلحادمرتبة علی ترتيب تو»المقدمة 
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اختصاُر صاحبه لُمصّنَفه الكبير )دعائم 

اختار  . والظاهر أن الكراجكي1اإلسـالم( 

  ."مصر"منه إّبان إقامته في 

 ،حّق اإليمان ــ إذكار اإلخوان بوجوب 4

مع وصفه  ،هكـذا ورد االسـم لدى الّنوري

بي أبأنه "في كّراسة أنفذها إلى الشيخ 

ولكن آغا ُبُزرك صّحح  .2الفرج البابلي"

 .3هل اإليمان" أحّق  ....":االسـم فقال

ولكن  ،والتصحيح وإن كان يبدو لنا معقوالً 

والظاهر أنه اجتهاٌد  ،صاحبه لم يذكرُمستنده

  .منه

 انفسـه ـيه .ةــة العلّ ـإزاحــ 

ورة أدناه ـمذكال .ة(ـالة العلويّ ـ)الرس

و )التفضيل( المذكور أيضًا في  .(44م )ـبرق

 محله الُمناسـب دون نسْـقه في الترقيم 

ــ االسـتطراف فيما ورَد في الفقه في  0

وفي  .النوريالُمحّدث هكـذا لدى  .األنصاف

ي ذكر وأنه "ف .)مكتبة العالمة الكراجكي(

 ،غريٌب لم ُيسـَبق إلى مثله ،النصف في الفقه

 ،4د الحاكم" ـح عبـصّنفه للقاضي أبي الفت

م " ـوب ذكره باسـشآهرـن شـاب نّ ـولك

االستطراف في ذكر ما ورَد في الفقه في 

  .5األنصاف" 

 .االستبصار في النّص على األئمِة األطهارــ  3

وفي )مكتبة النوري الُمحـّدث هكذا عند 

                                                 
 . 155/  7و "الذريعة":  441/  1مستدرك:  .1

مستدرك / نفسه، وفي "مكتبة العالمة الكراجكي"  .2

 :"إّدكار". 111/ 

 . 453/  7الذريعة:  .3

 . 441/  1مستدرك:  .4

 . 771معالم العلماء /  .5
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وأنه "كتاٌب يتضّمُن ما  .العالمة الكراجكي(

النّص على  ورَد من طريق العاّمِة والخاّصِة من

وفي  ،1جزٌء لطيف"  ،السالم  األئمةعليهم أعدادِ 

ونحن  ،2(..عـدٍد من المصادر)االستنصار.

في المسـطور  األخذ باالسـمنميل إلى 

في على هذا النحوالعنوان أعاله لوروده 

أنســُب نه إثم  ،بنشـرتيهته ت ُمصنفاـفهرس

أن الكراجكي ونحن نعرف  ،بموضوع الرسالة

بحيث تأتي  ،في اختيار أسماء ُمصنفاته دقيقٌ 

ر وال نجـُِد كبي ،لموضوعاتهاتمامًا ُمطابقًة 

ي طلَب الذي يعن ،معنى في )االستنصار(

عن طريق  ،طلُب التبصرةنرى أّن و ،الّنصرة

  .ـبأنس االطالع على نصوِص الباب،

وقد اهتّم علماؤنا بهذا الاتاب فالحظ 

، وعّدة العالمة 114اليقين البن طاووس 

 .7/71المجلسي ضمن مصادر في بحار األنوار 

وکتابا الاافي للاليني وإيضاح دفائن 

النواصب البن شاذان القمي من المصادر 

المهّمة لهذا الاتاب، واستفاد من األول 

ي لذکر لذکر روايات الخاصة، ومن الثان

األول بواسطة روايات العامة، وسنده إلی 

الشيخ المفيد عن ابن قولويه عن الاليني، 

الثاني فهو معاصر له وقد التقی به وأما 

 في ماة وأخذ عنه مباشرة.

علی أن هناک کالم في اتحاد مئة منقبة مع 

واالستبصار في  2/444اإليضاح فالحظ الذريعة 

                                                 
ستدرك:  .1 كي"  441/  1م مة الكراج بة العال و "مكت

 /114. 

نوار: .2 حار األ مل": 71/   7ب مل اآل ، 211/  2، "أ

 ها.  154/  1"الفوائد الرجالّية": 
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)ميراث حديث  751النص علی االئمة األطهار ص 

 شيعه، دفتر دوم(.
 

 

 سبب تألیف الکتاب
 ذکر الاراجاي في سبب تأليف للاتاب:

نك» ماجری بي ني  ا بلغ صمك  ولّم بين خ من و

المنــاظرة فــي اإلماتــه، ومطالبتــه بــذلك 

و تعّجبه  ،بإيراد النصوص علی أعيان األئّمة

اثني  من القطع علی أّنهم )صلوات هللا عليهم(

ن يصّح في ذلك ورود خبر، عشر، واستعباده أ

عملُت لك هذا الاتاب حّجًة وعمدًة، وجعلت ما 

ّدًة،  يرًة وُع صوص ذخ من الن ه  به أودعُت شّد  لُي

لب  ضمونه ق بَت بم لف، وُيا لوليّ المؤا ضد ا ع

العدّو المخالف، حسب ما يلزمني لك من الحّق 

من  ق  صرة المحّق في ن ليّ  عّين ع جب، ويت الوا

التيسير واالختيار، الفرض الالزب، عند وجود 

 «.وعدم التعّذر واألعذار، وباهلل أستعين

ويحتوی الاتاب علی االحاديث الخاصة 

الناصة علی األئّمة األطهار، وأحاديث العامة 

الهاروني مع الخضر عليه  في ذلك، وحديث

 السالم، وخبر قس بن ساعدة.

رًة ـالرسالة نش رتْ ـُنشولقـد  ،هـذا

بالمطبعة  "نجفال"في ُمتعّجلة تجارّية 

بعنوان م 7423هـ / 7143نة ــسالعلوّية 

دار "ثم أعادْت نشـرها  ،( ....تنصارـ)االس

عن ُمصّورًة باألوفسـت  "بيروت"في  "األضواء

هـ /  7454نة ـسنشْـرة "النجف" نفسـها 

رًة ُمحققًة ـنشبعـُد نها ُنشـرْت إثم  ،م7411

مي الـباعتناء محمد إس ،ختَين خطّيتَينـعلى نس

م في دورّية 7451/  .ش .هـ7117يزدي سنة 
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( الصادرة عن "دار يعهـ)ميراث حديث ش

ــ 14الدفتر الثاني /  ،"قمّ "الحديث" في 

وهـذه  .( ...تبصار.ـ، بعنوان )االس714

  .أقرُب النشـرات من الصّحـة
 

 مخطوطاته:

. مخطوطة ماتبة مجلس الشوری اإلسالميّ، 7

ّمد بن علي ، نسخها مح3/4033مة ّـ المرق

)فهرس  هـ. 435الشهير بصفي الدين عام 

 (72/232مخطوطات الماتبة 

. مخطوطة الماتبة المرکزية لجامعة 2

، ُنسخت في 15/3474بـ  طهران، المرقـّمة

 (73/114)فهرسها  القرن الثالث عشر.

. مخطوطة الماتبة المرکزية لجامعة 1

، نسخها 4/2711بـ المرقـّمة وطهران، 

 (4/110رسها )فه الحسن.

. مخطوطة ماتبة آيةهللا المرعشي، 4

، نسخها عبدهللا بن محّمد 1/74311المرقـّمة بـ 

. )فهرس الماتبة 7211سعيد الخوانساري عام 

11/704) 

مخطوطة ماتبة آية هللا المرعشي، . 0

. 7113ُنسخت عام  ،بـ 2/72153المرقـّمة بـ 

 (12/077)فهرسها 

مرعشي، . مخطوطة ماتبة آية هللا ال3

 (75/41)فهرسها  3/1344المرقـّمة بـ 

. مخطوطة ماتبة مدرسة سپهساالر، 1

 (1/774. )فهرسها 71/2011المرقـّمة بـ 

. مخطوطة ماتبة مدرسة صدر بازار 1

. )فهرسها 73/474بإصفهان، المرقـّمة بـ 

1/311) 
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ــ األُصول في مذهب آل الرسول عليه  1

بالمذهب من  ر/اإلخبار"يتضّمن األخبا. المـالس

نة ـصورفي سعملها لإلخوان ب ،غير أدّلة

  .1جـزُء لطيف" ،رة وأربعمايةـثمانية عش

إذن فهـذه الرسـالة من األعمال  

 ،التعليّمة الُموّجهة إلى الشيعة "اإلخوان"

مّما كان موضع عناية الكراجكي بعد أن 

  .استقّر به المقام في وطنه

المؤمنين  ــ اإلعالم بحقيقِة إسـالم أمير 1

أدرجه بهذا العنوان في )كنز  ،عليه السالم

"هـذا ُمختَصٌر :وقّدم له بالقول ،الفوائد(

جمعُت إلخواني فيه من الكالم في إسـالم أمير 

ُب االنتهاُء ـالمؤمنين صلوات هللا عليه مايج

 ،2لة عليه" واالعـتماُد في المسأ ،إليه

)هدّية في و .3االسـم نفسه في )الذريعة( و

"اإلعالم بحقيقِة إيمان أمير :لعارفين(ا

اسـٌم وهو . 4المؤمنين وِوْلـدِه الكرام" 

وبالتحديد  ،ه، بعضُ فيما يبـدوُمرتَجٌل 

بموضوع العالقة له  ،"وِوّلـدُه الكرام":قوله

فإّن االسـَم  ،وعلى كّل حال .إطالقاً  الرسالة

  .ُب الرسـالةحالمذكور أعاله هو ما أثبته صا

اًل ونشره علي موسی الاعبی في حّققه مستقّ 

ومع األسف فإّن  ،فالحظ 27نشرية تراثنا عدد 

فحثالً  ،فيه بعض التخريجات غير الصحيحة

بنقله عن الحديث الثالث صّرح المصنف 

                                                 
 . 441/  1مسـتدرك:  .1

 . 21ــ  771كنز الفوائـد /  .2

 . 211/  2الذريعة:  .3

عارفين، ط.  .4 ة ال غدادي. هدّي شا الب سماعيل با إ

م، ُمصّورة باألوفسـت عن طبعة 7431هـ / 7111طهران 

 . 15/  2م: 7407إستامبول 
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 الغيبةخّرجه عن الكيني إال أّن المحقق 

غير مذکور في مع أن الطوسي الطوسي  للشيخ

 هذا الطريق.

"في  .ّذر اإلجماعــ اإلقناع عنـَد تعـ 4

وُيفهم من كّل  ،1لم يتّم"  .ُمقـّدمات الكالم

وهـذا كّل ما  ،ذلك أنه كتاٌب كالمّي جدليّ 

  .نعرفه عنه

ــ انتفاُع المؤمنين بما في أيـدي  75

"حـدا على عمله اإلخواُن حرسـهم  ،السّـالطين

والظاهر أنه رسـالٌة على فرٍع  ،2هللا بصيـدا" 

كتبها بطلٍب من الشيعة "اإلخوان" في  ،فقهيّ 

 "لبنان"السّـاحلّية في  "صيدا"مدينة 

عالَج فيها الحدوَد الشّـرعّية  ،اليوم

موال المشـبوهة التي تحت يـد لالنتفاع باأل

وهـذه من الفروع  ،السّـلطة الفعلّية أصحاب

  .الفقهّية التقليدّية في ُكُتبنـا الفقهّية

دَر بأمير المؤمنين ــ االنتقام مّمن غـ 77

"وهو النقُض على ابن شـاذان  ،عليه السـالم

ولم  ،3األشـعري فيما أورده في آية الغار" 

إلى معرفة من  ،وتنقيببعد طول بحٍث  ،نِصل

 ،هـذا ،هو "ابن شـاذان األشعري"

من بين الكثيرين الذين حملوا  ،بالتأكيـد

مّمن ترجم لهم الذهبي في  ،هـذه الكنية

 ،فحات كتابه )اإلعالم بوفيات األعالم(ُمختلف ص

لكن و ،وأحاَل فيه ُمحققه إلى ُمختلف المصادر

للشيخ الطوسي نقٌض على الحسن بن ُيذَكـر أّن 

اذان البغدادي ـأحمد بن إبراهيم ابن ش

                                                 
 . 441/  1مسـتدرك:  .1

 . 132/  2نفسـه. و "الذريعة":  .2

 . 441/  1ُمسـتدرك:  .3
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ألة ـفي مس م(7511هـ /  420 :ّزاز )تـالب

فربما كان هو المقصود بنقض  ،الغار

ا ال ُيوَصف بـ ولكّن هـذ ،الكراجكي أيضاً 

  ."األشـعري"

 ،لفي ورقةأوًا من ـيكون نح ،األنيـســ  72

إلى  َبقلم ُيسـ ،نّ ـجعله ُمبّوبًا في كّل ف

مات رحمه هللا ولم يبلغ غرضه من  ،مثله

  .1تصنيفه" 

أن  ،إجماالً التعليق ويؤَخـُذ من هـذا  

 ،هـذا الكتاب هو أكبُر ُكُتب الكراجكي حجماً 

ولكن مادته لم ُتجَمع  ،تخَبمجموُع ُمنوأنه 

خّص كّل بابٍ  ،عشـوائّيًا بل ُنسـقت على أبواب

أوموضوع من  ،منها بفن  من الفنون

وهـذا . وأنه توفي دون أن ُيتّمه ،الموضوعات

أمٌر مفهوٌم ألن هذا النمط من التأليف ال يتّم 

اإلضافة  فيُمؤلفه  يسـتمرّ وإنما  ،منهجّياً 

ناسـب كتابه أو كلما عّن له ما يُ  ،إليه

الُمعّبر عنه  ،عدم تمامهو ،أو ذوقه مزاجه

داللًة يدلُّ  ،بـ "لم يبلغ غرضه من تصنيفه"

 بتأليفهعلى أّن الكراجكي ظّل مشـغوالً ضمنّية 

  .أواخر عمرهحتى 

 .ــ إيضاُح السبيل إلى علم أوقات الليل 71

 ،"يتضّمن ذكَر المنازل الثمانية والعشـرين

 ،وُصورها ،ا من بعضقَع بعضهوموا ،وكواكبها

واالسـتدالل على  ،لى معرفتهاواإلرشـاد إ

  .2في مائتي ورقة"  ،أوقات الليل بها

                                                 
 نفسـه.  .1

 . 441/  1أيضـًا:  .2
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أن المقصوَد عن البيان  یً ومّما هو في غن 

 بـ "المنازل الثمانية والعشرين" منازلُ 

ّما عّلقه كاتب ويؤخذ م ،المعروفةالقمر

على اسـم الكتاب  فهرسـت مؤلفات الكراجكي

 ،أنه كتاٌب متوسّـط الحجم ،واقتبسـناه أعاله

ابتغاَء مسـاعدة القارئ على  ،ُمزّيٌن بالصَُّور

وتزيينه بالّصور  ،ُحسـْن اإلفادة من الكتاب

 .أمٌر يسـتحق التنويه به

عمله  ،ــ اإليضاح عن أحكام النكاح 74

خـر الدولة في سـنة ذبصيدا بأمر األمير 

ُج في ُجـزٍء يخر ،إحدى وأربعين وأربعماية

فيه الخالُف بين اإلسـماعيلّية  ،واحـد

  .1واإلمامّية" 

ال نعرف َمن هو هـذا األمير زيادًة على  

لكي نعرَف بالتالي السـبَب  ،المذكورلقبه 

أو الظرف الذي دعاه إلى االهتمام بموضوع 

ال ُيهّم  ،وما فيه من فقٍه ُمقاَرن ،الكتاب

  . الُمختّصينعادًة إالّ 

ّنة واإلمامّيةــ  70  ،اإليضاح بين السُـّ

 بهذا العنوان في )ُمسـتدَرك(ره ـرد بذكـانف

وذكره  ،2)كنز الفوائد(  تضّمنهمن بين ما 

في "مكتبة العالمةالكراجكي بعنوان "اإليضاح 

ولكننا . 3بين طريقي الّزيدّية واإلمامّية" 

وقد  ،بالنجـده اليوم في كل طبعات الكتا

سـابقه وهو غير  ،ه( ذكرُ فات صاحَب )الذريعة

ألن هـذا مذكوٌر في )الُمسـتدرك(  ،بالتأكيـد

  .عنوانٍ ُمسـتقّل كما عرفنـاب

                                                 
 . 444/  1أيضـًا:  .1

 أيضـًا.  .2
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رسالٌة هي نفسها  ،ــ إيضاح الُمماثلة

، التي ذكرناها 1)اإلبانُة عن الُمماثلة( 

 ،و )مجلُس الكّر والفّر( ،(7سابقًا برقم )

في المحّل التي سـنأتي على ذكرها 

  .الُمناسـب

سـيأتي إن شـاء هللا باسـم  ،ــ الباهـر

  .(04)الكتاب الباهر( برقم )

ــ البرهان على طول عمراإلمام صاحب 73

وبيان الزمان عليه وعلى آبائه أفضل السـالم 

من الرسائل التي ضّمنها  ،جواز تطاول األعمار

، هكذا ورَد اسـُم 2)كنز الفوائد( كتابه 

"البرهان :(وفي )الُمستدَرك .الرسالة فيه

وفي ، 3على طول عمر القائم صلوات هللا عليه" 

"البرهان على صّحة طول :)هدّية العارفين(

سـنة  اصّنفه ،4ُعمر اإلمام صاحب الزمان" 

نّص على ذلك فيما قّدم به  ،م7510هـ /  421

  .للرسالة

ُمشكلة على عالج  تعملُ  من الجلّي أن الرسالةو

هرت مع انتهاء الُمشكالت التي ظ رئيسـّية من

 ،فترة الحضورالعلني لألئمة )عليهم السالم(

واستنادًا إلى  ،(فترة الحيرة)فيما ُيعَرُف بـ 

فإننا ُنرّجُح أنه  ،المذكور أعالهتاريخ تصنيفها 

رعاية حيث انصرف إلى  ،كتبها في فترة طرابلس

المدينة رين في ـمختلف شـؤون الشيعة الُمنتش

من الُكُتب كبيرًا ًا حيث كتب عـددو ،وما واالها

هـذه و ،مّما وقفنا عليه أعاله ،والرسائل

 طبعًا ُمستقالً  بعوقد ط .فيما ُنرّجحمنها الرسالة 

                                                 
 . 057/  2انظر: الذريعة:  .1

 . 31ــ  241كنز الفوائد /  .2

  .444/  1ُمسـتدرك:  .3

 . 15/  2هدّيـة العارفين:  .4
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في بيروت  في مرکز الدراسات والبحوث العلمّية

  .بتحقيق السّيد حسن التبريزي

 ،وهو معنًى لم ُيطَرق ،ــ الُبسـتان 71

من بوابًا أقسّـم فيه  ،وسـبيٌل لم ُيسـلك

حتى حصل كّل  ،وفّرَع في كّل فٍن منها ،الفقه

ثين يكون نّيفًا وثال ،باٍب شـجرًة كاملةً 

بي طالب عبد صنفه للقاضي الجليل أ ،شـجرة

وكبت  ،هللا بن محمد بن عمَّارأدام هللا سـلطانه

أّوُل أميٍر على  وهـذا .1شـانئيه وأعداءه" 

طرابلـس من أسـرة بني عّمار وباني 

في )معالم العلماء( سـّميه يوُ  ،اسـتقاللها

أنه  ذلكربما ُيسـتفاُد من و ،2)الُمشَـّجر( 

شوب ابن شهربن علي  فه محمدفي عصر ُمصنّ 

الذي  ،م(7742هـ / 011)ت: المازندراني 

وصّنف كتابه الشـطر األخير من عمـره عاش 

كان الكتاُب معروفًا في  ،هـذا في حلب

  .بهـذا االسـممنطقته 

 ،ان عن ُجَمل اعتقاد أهل اإليمانــ البي 71

)كنز كتابه من الرسـائل التي ضّمتها 

"رسالٌة كتبُتها :عنونها بقوله ،3الفوائد( 

ل خوان وسـّميُتها بالبيان عن ُجمَ إلى أحـِد اإل

  .اعتقاد أهل اإليمان"

 قّدَم لها بالقول:"سـألَت يا اخي أسـعدكَ 

أن  ،وأّيدَك بإحسـانه وإسـعافه ،لطافهأهللاُ ب

 ،من اعتقاد الشـيعة المؤمنينُأثبَت لك ُجمالً 

المذهب يكوُن عليها أبناُء  وُأصواًل في

                                                 
 . 441/ 1ُمسـتدرك:  .1

 . 771معالم العلماء /  .2
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وتجعلها  ،َك بهالُتذاكر نفس ،ينترشـدسالمُ 

 . 1ُعـّدًة لطالبها " 

" البيان عن :وفي )هدّية العارفين(

فهو كتاٌب تعليميّ  ،إذن .2اعتقاد اإليمان" 

مّما كان  ،ان"الشيعة "اإلخوأحـد ُموّجٌه إلى 

موضع عناية الكراجكي بعد أن استقّر به 

  .المقام في طرابلس

مجلة  على صفحاتالرسـالة هذه ُنشـرْت 

وهذه هي النشـرة  ،3)العرفان( الصيداوّية 

  .التي وقفنا عليهابعنوانٍ ُمستقّل الوحيـدة 

وهذه الرسالة مع صغر حجمها تحتوي علی 

 نقاط هامة نشير الی بعضها:

قسيم اإلدراك إلی عقلي وسمعي، وعدم . ت7

ص  775انفااك األول عن الثاني، کما في ص 

 من کنز الفوائد.

. تبيين مسؤولية األنبياء واألئّمة أنها 2

تنبيه الناس علی طريق االستدالل في 

العقليات، و تفقيههم علی ما ال يعلمونه إالّ 

 .775به من السمعيات. کنزالفوائد 

قالء في الدنيا في . تحديد وظيفة الع1

زمان غيبة المعصوم بأن يأخذوا معالم 

الدين في زمان الغيبة من أدلة العقل 

وکتاب هللا عزوجل و األخبار المتواترة عن 

و عن األئمة عليهم و ما أجمعت  رسول هللا )ص(

عليه الطائفة اإلمامية وإجماعها حجة... و 

أّما األطفال يموتون دون البلوغ والمجانين 

في بله من الناس فإن هللا يتفضل عليهم و ال

                                                 
 . 754نفسـه /  .1

 . 15/  2هدّية العارفين:  .2

 وما بعدها.  111/  4المجلد العاشـر:  .3
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بأن تامل عقولهم ويدخلون الجنان. القيامة 

 .770ـ  774کنز الفوائد 

جـزٌء لطيف"  ،عمله لولـده ،ــ التأديب 74
وهو غير كتابه ) التعريف بوجوب حّق  ،1

الوالدين( اآلتي ذكره بعـد قليل برقم ) 

 ألن كاتب فهرسـت ُكُتبه ذكر هـذا ذكراً  ،(20

وهو العارُف بُمصنفات  ،ُمسـتقاًل كما سـنعرف

فلو كان هو نفسـه لـَما كـّرر  ،الكراجكي

  .ذكرها

و  4/117273آقا بزرگ في الذريعة وذهب 

فالح السائل إلی و ابن طاووس في  77/754

قالئاًل في  اتحادهما، إاّل أّن ُکلِبرگ رّد ذلك

ن إ: »077کتابه: ماتبة ابن طاووس ص 

برسي نسب ثالثة تأليف إلی النوري الط

الاراجاي و أّنه کتبها إلی ابنه: روضة 

)کتبه ألی ابنه  العابدين ونزهة الزاهدين

(، و التعريف 7111: 77/241موسی: الذريعة 

بوجوب حق الوالدين، والتأديب )مستدرك 

(، وحام 1/441الحجرية الوسائل، الطبعة 

آقا بزرگ باتحاد الجزء األول للفالح مع 

عليه، وانظر يف دون أن يقيم دلياًل التعر

النسخة المطبوعة للفالح )بتحقيق االُموري و 

ش بطهران فلم يرد  7115محمد اآلخوندي سنة 

فيها ما يدل علی االتحاد اللهم إالّ أن يقال 

المطبوعة، و أما الروضة فإنه يقع  بنقص

وفي ثالثة فصول، وأما  يقع في ثالثمئة ورقة

ه في جزء واحد، التأديب فقيل عنه ان

فاألقرب للواقع أّن التأديب هو رسالة بخالف 

الروضة، وال يمان البت القطعي في المووضع 

                                                 
ـــتدرك:  .1 ــة"441/  1ُمس ــر: "الذريع /  1: . وانظ

277 . 
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بينها )ونسخة  إال بعد المقارنة العلمية

الروضة موجودة بخالف التأيب، انظر الذريعة 

(، فمن المتحمل ظاهرًا اتحاد 111: 1/277

هذه الرسالة )أي التعريف( مع التأديب، 

قائالً:  41ص  ابن طاووس في فالح السائلونقل 

ذکر الشيخ محمد بن علي في رسالته إلی 

ولده في فضل صالة الظهر من يوم الجمعة ما 

هذا الفظه: لصالة الظهر يا بني من هذا 

اليوم شرف عظيم، وهي أول صالة فرضت علی 

أّنها الصالة سيدنا رسول هللا )ص(، و روي 

لی في األمر هللا تعا الوسطی التي مّيزها

علی الصلوات فقال جّل من قائل:  بالمحافظة

حاف وا علی الصلوات والصالة الوسطی و ،

ما قدمناه من حديث زرارة عن  روی الاراجاي

محمد بن مسلم. والرواية التي ذکرها ابن 

رويت من طاووس عن الاراجاي هي هذه: فإّنني 

کتاب امر أذينة فيما رواه عن زرارة و 

لم قاال: سمعنا أبا جعفر عليه محمد بن مس

حاف وا علی السالم و سألناه عن قول هللا 

فقال: هي صالة  الصلوات و الصالة الوسطی

الظهر، وفيها فرض هللا الجمعة، وفيها الساعة 

التي ال يسأل هللا فيها عبد مسلم خيرًا إالّ 

 .(41أعطاه اّياه. )فالح السائل 

ـزٌء لطيف" جُ  ،في الخواتيم ،حفـةــ التُ  25
كلمة في معنى مقبول ولم يتبّين لنا وجٌه  ،1

لفقدان  ،في التعليق"الخواتيم" هـذه 

آغا ُبُزرك لم ُيعّلق  كما أنّ  ،الرسـالةنسـخة 

ما جرْت على الكلمة بما يشـرح معناها ك

                                                 
 ُمسـتدرك / نفسـه.  .1
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، مّما يدّل على أن حاله في 1عادته عليه 

نقول هـذا مع  ،هـذا لم يُكن أفضل من حالنا

احتمال أن تكون الكلمة "الخواتيم"  تسـجيل

  .ُمصّحفة

 رسـائلمن ال ،ــ التذكرة بُأصول الفقه 27 

 .2)كنز الفوائد( كتابه التي ضّمنها 

 ،"التذكرة بُأصول الفقه:عنونها بقوله

اسـتخرجته لبعض اإلخوان من كتاب شـيخنا 

الُمفيد أبي عبد هللا محمد بن محمد بن 

 . س سـّره"النعمان رضي هللا عنه وقدّ 

 ،ّزكَ ـأدام هللا ع ،"سـألتَ :قّدم لها بالقول

أن ُأثبَت لَك ُجماًل من القول في ُأصول الفقه 

ليكوَن لكَ تذكرًة بالُمعتَقـد في ذلك  ،ُمختَصرة

تُّ ـ"وقد أثب:ختمها بقولهثم  ،3ُميسّـرة" 

 ،ُجمَل ما سـألَت في إثباته ،دك هللاـأيّ  ،لك

ليكون  ،جه وداللتهّردًا من ُحجـوأوردُته ُمج

 ولم أتعـّد فيه مضمونَ  ،رتُ ـتذكرًة لك كما ذك

" حسـبما طلبتَ  ،يخنا المفيد رحمه هللاـكتاب ش
4.  

الذي اليهّم  ،موضوع الرسـالةوُيؤخـُذ من 

أنه  ،وخصوصًا طلبة العلمإال أصحاب االختصاص 

  .بطلبٍ من أحـد تالميـذهكتب هـذه الرسـالة 

 فة منها:وفي الاتاب فوائد طري

. حصر األدلة الشرعية باتاب هللا و سنة 7

النبي وأهل بيته الطاهرين، والطرق الموصلة 

العقل لمعرفته حجية القرآن ودالئل  إليها:

األخبار، واللغة ألنه طريق إلی فهم معاني 

الاالم، واألخبار وهي طريق للوصول إلی الاتاب 

                                                 
 . 452/  1الذريعة:  .1
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والسنة وأقوال األئّمة عليهم السالم کنز 

 .713ص ائدالفو

. تقسيم معاني القرآن إلی ظاهر وباطن 2

وأّن الظاهر هو المطابق لخاص العبارة، 

والباطن ما خرج عن خاص العبارة فيحتاج 

العاقل في معرفة المراد من ذلك الی األدّلة 

انظر کنز  الزائدة علی ظاهر األلفاظ.

 .711الفوائد ص 

. عدم جواز نسخ الاتاب بالسنة. کنز 2

 .741الفوائد 

. عدم حجية خبر الواحد، وحجية الخبر 1

 741و  745کنز الفوائد  المقرون بالدليل.

 .243و نحوه أيضًا 

 وأما مخطوطاته فهي عشرة منها:

ـ مرکز األبحاث والدراسات اإلسالمية  7

 .444/  1: 7/412بقم. فهرسها 

ـ ماتبة مجلس الشوری اإلسالمي مجموعة  2

. و 72/411 :21/217الطباطبائي: فهرسها 

بقية مخطوطاتها هي ضمن کنز الفوائد فتذکر 

 هناك.

عملها لألمير  ،ــ تسـليُة الرؤسـاء 22

 ،1جـزٌء لطيف"  ،ناصر الدولة رضي هللا عنه

فات أن األمير المذكور هو  ولقد عرفنا مّما

 ،تغلبين ابن حمـدان الين بن الحسـالحسـ

من سُـاللة الحمدانيين ُأمراء  ،2أمير دمشـق

  .حلب

                                                 
 . 441/  1ُمسـتدرك:  .1

له  .2 نا  يث ترجم سابق ح صل ال خواتيم الف ظر  ان

 بإيجاز. 
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يبـدو من اسـم الكتاب أو الذي و 

أنه مجموٌع فيه طرائف أو حكايات  ،الرسـالة

مّما يصلح أن يكون موضع  ،وما إلى ذلك

  ."تسـلية الرؤسـاء"

ـد ـجيٌر في ذكـر الُمعقبين من ُولـــ تشـ 21

الحسـن والحسـين صلوات هللا عليهما
1 . 

والتشـجير فٌن من فنون التصنيف في علم 

على في الُمصنَّف ُتعرض فيه األنسـاب  ،ـاباألنس

من  ،ُمتسـلسـلةوشـجونٍ شكل شـجرٍة ذات فروع 

ومن  .الخ ....اآلباء إلى األبناء فأبنائهم

في تتبُّع وما على الّراغب  ،هنا أتى اسـمه

وهو يتحّرك السّـياق  إال أن يتبع ،ما نسـبٍ 

 ،ه الطريقةوهذ ،ليحُصَر النسـب ،إلى. ..من

فإنها  ،تبـدو بالغة التعقيد توإن كان

 ،الدخيلةب الُمزّيفة تسـاعد على كشـف األنسا

ولكنها تحتاُج إلى خبرٍة عاليٍة علمّيٍة 

 فُمسـاهمة الكراجكي في هـذا الفنّ  ،وفنّية

بهـذا الكتاب يدّل على تمّكنه من علم 

وسيأتي: مختصر کتاب ابن . النسـب وفّنه

سن خداع في ذکر المعقبين من ولد الح

 والحسين، واليبعد اتحادهما.

 .من أغالط العاّمةفي اإلمامة ــ التعّجب  24

وفي  هكـذا ورد اسم الكتاب في )الُمسـتدرك(

وفي  .2)مكتبة العالمة الكراجكي(

غالط العاّمة في أ"التعّجب من :)الذريعة(

وعبارة آغا ُبُزرك أقرُب  .3مسـألة اإلمامة" 

م يذكر ولكنه ل .إلى ُأسـلوب الكراجكي

                                                 
 . 441/  1ُمسـتدرك:  .1

ي" و "مكتبة العالمة الكراجك 441/  1ُمسـتدرك:  .2

111 . 

 . 275/  4الذريعة:  .3
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فآثرنا االسم المذكور في  .ُمسـتنده

  .المصدرَين

ُطبع في  ،مـط الحجـو كتاٌب متوسـوهـ 

الطبعة  بَ ـحس ،)كنز الفوائد(خاتمة 

الحجرّية التي اعتمدناها في هـذا الكتاب 
 .وهو هنا ُيسـّميه "كتاب التعّجب" فقط .1

عند ابن شـهرآشوب "التعّجب اسـم الكتاب و

ولكن اإلضافة التي قرأناها  .2في اإلمامة" 

تبدو  ،على اختالفها ،عند النوري وآغا ُبُزرك

  .ُمنسجمًة تمامًا مع موضوع الكتاب

 ،على صغـره ،والحقيقُة أن هـذا الكتاب 

ه ـنكما أ ،الكراجكي ما صنفهن أمتع ـمو ـه

فقه وعلم الى معرفته الواسـعة بـدّل علـي

تمتعه فضاًل عن  ،والسّـَيروالتاريخ كالم ال

  .بروحٍ نقدّيٍة عالية

ويعود سبب تأليف )التعجب في اإلمامة( 

من الانز ما  153کما ذکره المؤلف في ص 

ذکره الشيخ المفيد في آخر کتابه أطراف 

الدالئل وأوائل المسائل حيث ِعقد بابًا في 

والذي سبب إعجاب بعض أغالط العامة، 

معاصرين ا لاراجاي إاّل استقّله فطلب من 

ما يزيد عليه، فاستجاب اجاي أن يؤلف الار

له فوضع کتابه هذا وذکرتنا قضاتهم 

وأغالطهم الموجبة للتعجب، ومن الطريف أّن 

السيد المرتضی وهو أيضًا من أقران 

الاراجاي و تالمذة المفيد أيضًا کتب ومن 

 هذا المنطق أيضًا کتابه عجائب األغالط.

وطبع التعجب مّرتان: االُولی ذيل کنز 

ق و  7122فوائد في الطبعة الحجرية لسنة ال

باهتمام محمد حسين بن محمدرضا التبريزي، 

                                                 
 . 111ــ  153كنز الفوائد /  .1

 . 771معالم العماء /  .2
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وبتحقيق  7427والثانية وبصورة مستقلة عام 

فارس حسون کريم في قم، انتشارات 

 دارالغدير.

وترجم أيضًا إلی الفارسية مع كنز 

محمد باقرالامره ای الفوائد بواسطة ميزرا 

ت، طبع في طبعة و ذکر بهامشه بعض التعليقا

 الفردوسي بطهران.
 

 وأما مخطوطاته:

. مخطوطة ماتبة الروضة الرضوية 7

صفر  70، ُنسخت في 1214المقّدسة، المرّقمة 

 .77/231. فهرسها 413المظّفر عام 

مخطوطة ماتبة الروضة الرضوية  . 2

. الفهرس 71004المقّدسة، المرّقمة ض 

 .715األلفبائي لها ص 

 مجلس الشوری اإلسالمي. مخطوطة ماتبة 1

، ُنسخت في القرن 70133، المرّقمة بطهران

 .715الحادي عشر. فهرسها المختصر ص 

. مخطوطة ماتبة مجلس الشوری اإلسالمي، 4

، نسخها أبوطالب بن أبي تراب 7240المرّقمة 

 .4/711. فهرسها 7541سنة

. مخطوطة الماتبة المرکزية لجامعة 0

خها السّيد هاشم نس، 2/1250طهران، المرّقمة 

الحسيني في  بن السّيد محّمد الموصلي األعرجي

. 7570ذي قعدة الحرام عام  70األربعاء 

 .77/2732فهرسها 

. مخطوطة الماتبة المرکزّية لجامع 3

 .71/231. فهرسها 71/1417طهران، المرّقمة 

. مصّورة مخطوطة مرکز إحياء التراث 1

. 7514م نسخت عا 2224اإلسالمي بقم، المرّقمة 

 .3/211فهرس مصوراتها 
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. مخطوطة مرکز إحياء التراث اإلسالمي 1

، نسخت في القرن 0/4751بقم، المرّقمة 

الثالث عشر. فهرس مخطوطات االُرموي )مخطوط( 

7/142. 

. مخطوطة مرکز إحياء التراث اإلسالمی، 4

، ُنسخت في القرن الثاني 7/2153المرّقمة 

 .7/142عشر. فهرس مخطوطات االُرموي 

. مخطوطة بمجموعة السّيدمرتضی 75

، نسخها محّمد بن 4النجومي، المرّقمة 

 21إسماعيل بن إبراهيم الارمانشاهي في 

. توجد مصّورتها 7217شعبان المعّظم سنة 

بمرکز إحياء التراث اإلسالمي بقم، المرّقمة 

وفهرس النسخ ، 7/211. دليل المخطوطات 7331

 .0/774المصورة للمرکز 

مصّورة مخطوطة مرکز إحياء التراث . 77

، ُنسخت في يوم 1/7014اإلسالمي، المرّقمة 

. فهرس 7153ذي حّجة الحرام عام  71األحد 

 .4/107مصوراتها 

. مخطوطة ماتبة الوزيري بيزد، 72

، ُنسخت في القرن الثاني 2/7721المرّقمة 

 .1/131عشر. فهرسها 

الوطنية، المرّقمة . مخطوطة ماتبة ملك 71

، نسخها محّمد علّي بن عبدالاريم 4/7213

ب سنة جّ رجب المر 24لمروزي في يوم السبت ا

 .0/210. فهرسها 7213

. مخطوطة ماتبة ملك الوطنية، المرّقمة 74

، نسخها محّمد کاظم التبريزي في 7/7010

 .0/210. فهرسها 7151شعبان المعّظم سنة 

. مخطوطة الماتبة المرکزية لجامعة 70

، نسخها مرتضی بن 7/371رّقمة طهران، الم
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السّيد علّي الپيشاوري التيرائي الحائري في 

 .3/2731. فهرسها 7151ذي قعدة الحرام 

. مخطوطة ماتبة کّلية اإللهيات لجامعة 73

 .124. فهرسها ص 1/037طهران، المرّقمة 

. مخطوطة ماتبة آية هللا المرعشي، 71

لان ُذکر في الفهرس أنها ؛ 4/31المرّقمة 

 .11 /7مخطوطة الطرائف البن طاووس. فهرسها 

. مخطوطة ماتبة کّلية اآلداب بإصفهان، 71

النسخ  ة. فهرسها في نشر2/21المرّقمة 

 .0/152الخطية 

. مخطوطة ماتبة التربية في التبريز، 74

 .41. فهرسها 34المرّقمة 

. مخطوطة ماتبة الثقافة والفنون 25

نسخها ، 1بمشهد المقّدسة، المرّقمة ب ـ 

. 7154محّمد بن داود الحسيني المشهدي عام 

 .44فهرسها ص ف ـ 

زي، ع. مخطوطة ماتبة الرجائي الم27

نسخها عبدالعلي بن محّمدحسن الرجائي 

. مجلة تراثنا، العددان 7171عام  المعزي

 .754و  751

. مخطوطة ماتبة آية هللا الجليلي 22

 .241. فهرسها 2/244بارمانشاه، المرّقمة 

رسـالة  ،ــ التعریف بوجوب حّق الوالدَین 96 

افتتحها  ،كتبها لولده ،صغيرة في كّراسـة

الباّر  ،"اعلم أيها الولـُد الحبيب:بقوله

على هـذا النحو ُمبّينًا  وتابعَ  ." ...النجيب

باالسـتناد دهما والأصنوف حق الوالدَين على 

  .إلى نصوٍص من القرآن والحديث والسّـيرة

حامد الطائي على نسختَين  عتناءُنشـرْت با 

ثم أعاد  .1خطيتَين في دورّية )تراثنا( 

                                                 
ــددان .1 ــرة ) 4و1الع ــة عش ــنة الحادي ( 44و41الس

 . 454ـ  130بالترقيم العام /
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قها السـّيد حسن الموسوي البروجردي تحقي

 ،1ونشـرها نشـرًة ُمسـتقلة  ،على عـّدة ُنسـَخ

لتحقيق ونشْـر سـسـلة من ضمن مشـروعه 

مصادر كتاب )بحار األنوار( للشيخ 

لی لشيخ مرتضی األخوان إترجمه ا. المجلسـي

الفارسّية وُنشر في مجّلة پيام حوزه العدد 

 هـ ش. 7111العشرين عام 
 

 وأما مخطوطات التعریف بوجوب حق الوالدین:

مخطوطة ماتبة آية هللا المرعشي، المرّقمة 

. 7503سخت في يوم الخميس عام ، نُ 1/1344

 (75/741)فهرسها 

مخطوطة ماتبة آية هللا المرعشي، المرّقمة 

علی التقريب في القرن الثالث  ، ُنسخت2/74314

 (11/734عشر. )فهرسها 

مخطوطة ماتبة آية هللا المرعشي، المرّقمة 

، نسخها عبدهللا بن محّمد سعيد 4/74311

 (11/703. )فهرسها 7211الخوانساري عام 

مخطوطة ماتبة آية هللا المرعشي، المرّقمة 

. )فهرسها 7114في عام  ، ُنسخت7/72153

12/075) 

الروضة الرضوية المقّدسة، اتبة مخطوطة م

ة للسيد مهداال. )فهرس الاتب 7/7540المرّقمة 

 .(111الخامنئي 

مخطوطة الماتبة المرکزية لجامعة طهران، 

، نسخها الحسن. )فهرسها 7/2710المرّقمة 

4/113) 

مخطوطة ماتبة المدرسة الصدر بازار 

 (1/312. )فهرسها 4/474بإصفهان، المرّقمة 

                                                 
 هـ. ش.  7110هـ /  7421ط. قم  .1
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السّيد محمد علّي القاضي  مخطوطة ماتبة

الطباطبائي بتبريز. )نشرة النسخ الخطية 

1/027.) 

مخطوطة ماتبة مدرسة سپهساالر، المرّقمة 

صفر المظّفر  72في يوم األربعاء  ، ُنسخت3/1117

بّر ا ». و رد في الفهرس باسم 445عام 

 (.1/241. )فهرسها «لوالدين

مخطوطة ماتبة الروضة الرضوية المقّدسة، 

، نسخها الحسن الخوانساري في 3/7513مرّقمة ال

القرن الثالث عشر. )فهرس الاتب المهداة 

 إليها من قبل السيد

 (121الخامنئي  

تفضيل أمير رسالة في ــ التفضيل / 

 المعروفة باسـمرسالة هي نفسها  .المؤمنين

رها ذكـ علىأتي وسـن .)الرسـالة العلوّية(

الُمحّدث  حّققها جالل الدين .( 44برقم ) 

م 7405/ هـ 7115نة ـرها سـاألُرموي ونش

على نسخٍة بخط السّيد محمد باسـم )التفضيل( 

الشهير بابن  ،بن محمد بن الحسن الحسيني

هـ / 7501قاسم العاملي العيناثي )ت: 

 ثمّ  .عن نسخٍة بخط الشهيد الثاني ،م7341

" )عليهم سة أهل البيتـمؤسّ "أعادت نشـرها 

نة ـسباالسـم نفسـه  ،تـد بعثُبنيا ،السـالم(

م ـواالس .م7442/  ش .هـ7137هـ / 7451

 لة في تفضيل أمير المؤمنين"ا"رسـاآلَخـر

  .والكلُّ واحـد .1غير مصدر ورد فـي

 وفي الرسالة فوائد شّتی منها:

                                                 
 254/  3و"روضات الجنات":  211/  2أمل اآلمل:  .1

 يرها. وغ 104/  4و "الذريعة": 
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ذيل  70ـ معنی حب هللا، قال في الصفحة  7

حديث الطير: محبة هللا تعالی ليست ميل طباع 

 عناها الثواب.ّنما مإو

: 23ـ حدود الشفاعة قال في الصفحة  2

فأّما قوله: يجيء حتی يقف علی جهّنم فيخرج 

فإّنما معناه أّنه يخرجه منها « من يحبمنها 

بالشفاعة فيه، فقد ثبت أّن ألمير المؤمنين 

عليه السالم شفاعة مقبولة کشفاعة رسول هللا 

)ص(، وکذلک لجميع األئمة عليهم السالم، 

معنا أّنه يدخل « يدخل فيها من يحب»له: وقو

فيها من يستحق دخولها مّمن اليشفع في مثله، 

وأّما إدخاله أولياءه فالمراد به الذين 

هم غير مشوبة بالمعاصي، ألّن الحسان تحسنا

أّنما هو علی من خلط عماًل صالحًا وآخر 

 «.سيئاً 

توجد مخطوطة له بماتبة آية هللا گلپايگاني 

 .7501مؤرخة عام  73/0111: 1/4474

"صّنفه  .ــ التلقين ألوالد المؤمنين 23

وهو من  .1كّراسـتان" ،جـزٌء لطيف .بطرابلس

 التي صرفَ  ،األعمال التربوّية ــ التعليمّية

بعـد أن اسـتقّر  ،إليها عنايته الكراجكي

من بين ُكُتب  ،طرابلسمدينة به المقام في 

هـذه و ،عديدة وضعها للغرض نفسـه ورسـائل

ُموّجهٌة  ،اكما يبـدو من اسـمه ،الرسـالة

إلى تعليم الفتيان الناشـئين ما يجب أن 

  .يعرفوه من ُأمور دينهم

                                                 
سـتدَرك:  .1 عالم 441/  1ُم في "م سه  سم نف . واال

 . 15/ 2و"هدّية العارفين": 771العلماء" / 
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وجاء ذکرها في رسالة مهنا بن سنان إلی 

من أجوبه  21العالمة الحلي کما فی السؤال 

ما : »720المسائل المهّنائية الثانية ص 

النا يقول سيدنا في المختصر الذي صنفه مو

وسّماه واجب االعتقاد علی جميع العباد إذا 

حفظ المالف وعرف معانيه هل ياون بذلك 

معرفته ناجيًا بذلك في عارفًا يجب عليه 

دنياه وآخرته، وکذلك تلقين أوالد المؤمنين 

للشيخ الاراجاي هل ياون کذلك، وأي 

المختصر أنفع ألوالدنا ونسائنا، أفدنا أفدك 

 «.هللا من فوائده

ا يدل علی ان الاتاب کان مقاربًا لما وهذ

صنفه العالّمة وأنها کانا بحوزة ابن سنان 

 في المدينة المنّورة.

 :]صّحح ــ التنبيه على أغالط أبي الحسـن 21

ره في ـ"في فصٍل ذك .البصري الحسـين[

 . 1اإلمامة لطيف"

في هكـذا وردت كنية البصري "أبي الحسن" 

 .ناهش أدالمصدر المذكور في الهام

هو محمد بن و .يقة أنه أبو الحسـينوالحق

الشـهير  شـيُخ االعتزال ،علي بن الطّيب

وصاحب الُمصنفات  ،الُمعاصر للكراجكي

. والظاهر 2م( 7544هـ /  413)ت: الكالمّية 

أن "التنبيه" هو على ما أورده البصري في 

كتابه )شرح األصول الخمسـة( في شـأن 

  .اإلمامة

                                                 
 . 444/  1ُمسـتدَرك:  .1

ـَير أعالم النبالء":  .2  71انظر الترجمة له في "ِس

 /011 . 
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عتزلة البصرة أبعـُد عن والمعروف أُن مُ 

منظور الشيعة إلى مسألة اإلمامة من ُمعتزلة 

  .بغـداد

 مةئــ التنبيه على حقيقة الُمال 21
كـذا  ،1

وفي  ،في الهامـش أدناهفي المصـدر المذكور

الذي حققه السـّيد  فهرسـت مؤلفات الكراجكي

 بعد وفاته شـرعبد العزيز الطباطبائي ونُ 

باسـم "مكتبة العالّمة م( 7440هـ / 7473)ت: 

"التنبيه على حقيقة البالغة"  :الكراجكي"
2.  

ال أقّل  ،الصحيحاألخيرهواالسـم والظاهر أن هذا 

وهي برسـمها  ــ"الُمالِئمة"موضع االختالف ألّن الكلمة 

تسـاعُد على ال  ــل بحالة التأنيث ـاسـم فاعهـذا 

 ،من اسـم الكتابالقارئ بمعنًى مفهوم  يخرجَ أن 

خالفًا ِلما نعهده من تسـميات الكراجكي الدقيقة 

ووجه  ،خالفًا لكلمة "البالغة" ،لُمصنفاتهالواضحة 

التصحيف فيها إلى "الُمالئمة" واضٌح جـّدًا لتشابه 

  .الّرسـم

عطيات فنحن ال نملك من المُ  ،وعلى كّل حال

وال  ،ما يؤّهلنا للقطع بهـذا الشـأن

كما سـب للتعليق على الكتاب بما ُينا

بسـبب افتقارنا لنسـخته  ،اعتـدنا

 .فضالً عن اضطراب اسـمه ،الفقيـدة

صنفه  ،ُمتصٌل بالتلقين" ،ــ التهـذيب 24

ذكر العبادات يشـتمل على  ،بطرابلـس

ُل ـُرُب فهمه ويسـهُ ـالشّـرعّية بتقسـيٍم يق

ن سـبعوٌد ـزٌء واحـج ،دـكثير الفوائ ،حفظه

                                                 
 . 444/  1ُمسـتدَرك:  .1

( السنة 44و41) 4و  1دورّية "تراثنا" العددان  .2

شر ية ع ة الحاد ــ ذو الحّج جب   130هـ /  7473ة، ر

 . 454ــ 
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مصدر المذكور في غير الاسـمه و .1ورقة " 

" تهذيب الُمسـترشـدين" :في الحاشية أدناه
. وهـذه الكلمة "الُمسـترشـدين" من 2

الّدارجة في القاموس اللغوي الكلمات 

حسـب )هدية فوجودها  ،3للكراجكي 

في اسـم هـذا العارفين( و )الذريعة( 

للغة ُمصنفه ولمضمون جـّدًا ٌب اب ُمناسـالكت

  .معاً  الكتاب

"ُمتصٌل  ،أي الكتاب ،الحظة أنهبمُ  ،نهإثم 

"يشتمل على ذكر  أنهو ،بالتلقين"

 العبادات"، يعني أن الكتابين يتكامالن

والثاني في فقه  ،لهما في العقائدأوّ  ،معاً 

وذلك أمٌر مألوف في هـذا النمط  ،العبادات

  .من الُمصنفات

]و ذکره الشهيد الثاني في رسالة صالة 

 الشهيد الجمعة المطبوعة ضمن رسائل

 :7/225الثاني  

وقال القاضي أبوالفتح محّمد بن عليّ 

بتهذيب الاراجاي رحمة هللا في کتابه المسّمي 

ذکر جملًة من أحاام بعد أن  المسترشدين

د المعتبر فيها خمسة ما الجمعة وأّن العد

 هذا لفظه:

تنعقد  وإذا حضرت العّدة التي يصّح أنْ 

م مرضّيًا بحضورها الجماعة يوم الجمعة إمامه

                                                 
و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدرك:  .1

 /111 . 

ــارفين:  .2 ــة الع ــة":  15/  2هدّي /  70و "الذريع

15 . 

قين ألوالد  .3 تاب "التل لى ك به ع نا  ما عّلق ظر  ان

 (. 71المؤمنين" برقم )
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 الصالة في وقتها و إيرادُمتمّانًا من إقامه 

الخطبة علی وجهها وکانوا حاضرين آمنين 

 وجبتْ ذکورًا بالغين کاملي العقول أصّحاء، 

عليهم فريضة الجمعة جماعًة، وکان علی 

بهم  يخُطب بهم خطبتين و يصّلي اإلمامم أنْ 

 رکعتين. بعدهما

َبْق إلى هـذا كتاٌب لم ُيسـ ،ــ الجليـس 15

ضّمنه من  ،عمله كالروضة المنشـورة ،مثله

وُتَحِف الحكماء  ،ِسـَير الملوك وآدابهم

ما  ،وُطَرفهم من ِملح األشـعار واآلداب

لم ُيصّنْف  ،ُيسـتغنى به عن المجموعات وغيرها

الجملة تكوُن خمسـة أجزاء وخمسـماية  ،مثله

فهو ُيشـبه كتابه )تسـلية  ،إذن  .1ورقة" 

ولكّن  .(22اء( السـابق الذكر برقم )الرؤسـ

  .هـذا أكبر حجماً 

يتضّمُن الرّد " .ــ جواُب رسـالة األخوَين 17

وإفساُد أقوالهم وطعنهم على  ،على األشـعرّية

لٌة ارسـفهو  ،إذن ،2تون ورقة" س ،الشيعة

  .موضوعها سجاليصغيرٌة 

في إبطال  ،ــ جواُب الرسـالة الخازمّية 12

وهي الرّد على أبي  .الرؤية العـدد وتثبيت

تلميذ شـيخي  ،الحسـن بن أبي خازم المصري

 ،عقيَب انتقاله عن العـدد ،رحمة هللا عليه

واألرجح أّن المقصود بـ  ،3أربعون ورقة" 

 "شيخي" هو الكراجكي نفسه. 

                                                 
سـتدَرك:  .1 في خ441/  1ُم صواب:  عل ال سمئة . ول م

 ورقة.

 . 111نفسـه و "مكتبة العالمة الكراجكي" /  .2

 . 444/  1أيضًا:  .3
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"الخوارزمّية" بداًل عن :وفي )الذريعة(

"الخازمّية". وهو اشــتباٌه من شـيخنا 

وفي  ،1مه هللا أو خطأ ِطباعيّ رحالمؤلـف 

"الحازمّية " و  :)مكتبة العالّمة الكراجكي (

  .2"ابن ابي حازم" 

القائلين كان من أن الكراجكي  ثابتوال

في  أي الطريقة الحسـابّية ،بُحجّية العـدد

 ،الشـرعّيةإثبات أوائل الشـهور القمرّية 

ومن ضمنها القوُل بأن شهر رمضان ال يكون إال 

وقد صّنف في ُنصرة هذا الرأي رسالته  ،تاّماً 

 ،)مسـألٌة في العـدد وعدم نقص شـهر رمضان(

)ُمختصر البيان عن داللة شهر  انفسـه وهي

ذلك و ،(30برقم أدناه  اانظره) .رمضان(

على سـابقًا الذي كان معموالً به  يُ أو الرـه

نطاٍق عاٍم لدى فقهاء الشـيعة اإلمامّية في 

 "قـمّ " :اإلمامّية الكبرى المراكز الشيعّية

إلى أن أطلق الشـيُخ  ،"بغـداد"و "يّ رّ ـال"و

 القولَ  ونقضَ الُمفيُد القوَل بالرؤية 

 ،عاّمة تالميـذهفي هـذا وتبعه  ،بالعـدد

المذهَب هو وُمـذ ذاك صار  ،ومنهم الكراجكي

هـذه الكراجكي فصّنَف  ،ثم السّـائد الغالبَ 

  .جديد لشـيخهفي ُنصرة االجتهاد ال الرسـالة

بن أبو الحسن و ـولسنا نعرف َمن ه ،هـذا

ولم نعثر على  .حازم هـذا أوأبي خازم 

وال  ،التي بين يديناترجمٍة له في المصادر 

الذي ال فهو مذكوٌر بكنيته دون اسـمه  ،عجب

ا مع ُمالحظة أّن ذكره بالكنية فقط م ،نعرفه

 خصوصاً  ،رةـيدّل على أنه كان ُمقّربًا من األس

                                                 
 . 715/  0الذريعة:  .1

 . 142مكتبة العالّمة الكراجكي /  .2
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أنه قـد يكون من إذا أخذنا في االعتبار

كما يؤّخـذ من قول كاتب  ،تالميذ الكراجكي

ما باإلضافة إلى  ،الفهرسـت "تلميذ شـيخي"

كاتب ذهبنا إليه في "المدخل" أعاله أّن 

فمن  ،إذن ،الفهرست هو ابٌن للكراجكي

أن يذكَر تلميذ أبيه  لمفهومالمألوف وا

 ،الُمقّربينكما يجري غالبًا بين  ،بكنيته

 لم يتبع شـيخه ،فيما يبـدو ،ولكن التلميذ

الحسـاب في اجتهاده االنقالبّي على ُحجّية 

كتب رسـالًة أو كتابًا ينصُر فيه و ،العـددو

أجاب عليها الكراجكي بهـذه  ،رأَيه

  .الرسـالة

 .مـة العاَلَـ ـي هيئـم فـة العالِ ــ ُحّجــ 11

 كلَ ـأّن شـ ىـة علـّداللـُن الـاٌب يتضمّ ـ"كت

وإبطاَل مقال  ،السماوات واألرض كشكل الُكـرة

 ،إذن .1جـزٌء لطيف"  .َمن خالف في ذلك

وله غير كتاٍب في هـذا  .في علم الهيئةفهو

  .العلم

وعمُل  ،ــ الحساُب الهنـدّي وأبواُبه 14

 الجذور والُمكّعبات المفتوحة والصُّمّ 
. في 2

هـذا وهو كتابه الوحيـد في  ،الّرياضّيات

  .العلم

"نقٌض لكالم أبي  ،ــ دامغـُة النصارى 10

الهيثم النصراني فيما رام تثبيته من 

وواضٌح  ،3جـزٌء واحـد"  ،الثالوث واالتحاد

أنها في نقض العقيدة المسيحّية 

الخلقيدونّية في اإلله الواحـد بأقانيم 

                                                 
 . 441/  1ُمسـتدَرك:  .1

 نفسـه.  .2

 ايضــًا.  .3
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 ،ولسـنا نعرُف َمن هو أبو الهيثم ،ثالثة

  .لمنقوضوبالتالي ما هو عمله ا

ــ دليل النّص بخبر الغدير على إمامة أمير 

من الة صغيرة ـرس ،المؤمنين عليه السالم

 1ُطبعت بهـذا االسـم  ،واحـٍد وعشرين صفحة

عنونها على  .عالء آل جعفر) ( بتحقيق 

وعلى  ،الغالف الخارجي بـ )خبر الغدير(

المذكور األصلي اخلي بالعنوان الغالف الد

  .أعاله

أو رسالة  أحٌد أن للكراجكي كتابٌ  لم يذكر

 والحقيقة أنه أحد فصول كتاب ،بهذا االسـم

من وليس بالتأكيد  ،2)كنز الفوائد( 

وما من  ،الُمختَصرات التي ضّمنها ُمصّنفه إياه

 ،وال تثريب على فاعله ،َضْير في أصل النشـر

رها تعميٌم نشْـ في و ،فالرسـالة نافعٌة جـداّ 

أمانة العلم عند أهله ولكن كان من  ،للنفع

ل في وال ُيدخَ  ،أن ُتنشـر بصفتها الحقيقّية

فهـذا  ،روع القارئ أنها عمٌل مسـتقلّ 

يجب أن ُينّزَه أهُل  ،رخيصمْحض سـلوٌب تجارّي أ

خصوصًا إذا  ،عنهوأعمالهم هم أنفسَـ العلم 

أخذنا بعين االعتبار التصّرف الكيفي في 

  .العنوان

 في تصحيح االعتقادــ الُذخـُر للمعـاد  13
3

)االعتقاد( كتاب والظاهر أنه في تصحيح .

محمد بن علي بن  للشيخ الّصدوقالشهير

نسـَج  .م(447هـ /  117)ت:  بابويه الُقّمي

                                                 
ياء  .1 سالم إلح ليهم ال يت ع سة آل الب شرتها "مؤس ن

نا ر خائر تراث سلة ذ تراث"، سل قم 1قم )ال (. ط.

 هـ. 7473

 . 14ــ  220كنز الفوائد /  .2

 . 444/  1أيضــًا:  .3
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على منوال شـيخه فيما يبـدو،  ،هفي

الُمفيد، الذي صّنف ُمراجعًة شـاملًة لكتاب 

وأضفنا إليه ما  ،فإذا صّح هـذا .الّصدوق

ل قليل عن رجوعه عن القول ذكرناه قب

بالعـدد واسـتتباعه لشـيخه في مسـألة 

يظهر لنا التأثير الفكري البالغ  ،الرؤية

 .للشـيخ الُمفيـد على الكراجكي

ــ ذكـُر االسـباب الّصاّدة عن معرفة  11

وهـاتان الكلمتان  ،1"جـزٌء لطيف"  ،الّصواب

هما كّل ما عّلق به كاتب فهرسـت مؤلفاته 

 ،خالفًا لعادته غالباً  ،ـم الرسـالةعلى اس

نراه  ،أن اسـم الكتاب غير عاديّ خصوصًا و

يحتمل ولكنه  ،ُيعالُج بحثًا طريفاً وكأنه 

 ،القارئ فضولّرٌك ـحبحيث يُ  ،عـّدة معاني

وكأنه بحٌث في الحوافز الفكرّية واالجتماعّية 

والسياسّية التي تحوُل بين صاحبها وبين 

  ."معرفة الّصواب"

وإّن اكتفاُء كاتب الفهرسـت بذلك  ،ذاهـ

قــد ُيشـير إلى أن نسـخة  التعليق الُمبتسَـر

  .تحت يـده لم تكن "الجزء"

ومن حسن الحظ أن نسخة منها موجودة وتقع في 

 صحفة وستطبع مع هذا المجلد. 70

ال ذكر لهـذا الكتاب في  ،ــ الّرحلـة 11

 جكيكّل المصادر التي اهتّمت بمؤلفات الكرا

ابن  إليهوإنما أشـار  ،بنحٍو أو غيره

)لسـان الميزان( كتابه العسـقالني في حجـر
في ترجمة الحسين بن بشـر بن علي بن  2

بن ابي االتي اقتبسها عن  ،بشـر الطرابلسي

تاريخ / طّي الحلبي في كتابه المفقود )

"وله  :قالحيث  .(/ اإلمامّية يعةـرجال الش

                                                 
 . 441/  1أيضــًا:  .1

 . 210/  2لسـان الميزان:  .2
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الخطيب البغدادي ] يعني بشـر[ ُمناظرٌة مع 

والظاهر أن . ذكرها الكراجكي في رحلته"

 ،هذا الكتاب هو في رحالت ُمصنفه في األقطار

 سـفنا على فقدانه أمّما يزيـُد في 

ذكرها رسـالٌة  ،ــ الّرّد على الُغـالة 14

التي ضّمنها  رسـائلالنوري في الالُمحـّدُث 

لكن  ،1الكراجكي كتابه )كنز الفوائد( 

وجود لها في الطبعتين اللتين ن الحظنا أال

  .من الكتـابا ـتحت يدن

رات أنهـا "من المختصَ آغـا ُبـُزرك  ويقولُ 

 .2" المطبوع الُمحتوي عليها كنـز الفوائد 

أو كان عنده  ،تباهـفإّما أنه وقع في اش

واألرجُح االحتمال  .طبعة للكتاب ال نعرفها

  .األّول

ذه أيضًا من ه ،ــ الـّرّد على الُمنّجمين 45

النوري أنها الُمحّدث التي يقول  رسـائلال

)كنز الفوائد( كتابه مّما ضّمنه الكراجكي 
أيضًا غير موجودة في الطبعتين هي و ،3

  .اللتين لدينا من الكتاب

"وهو  ،ــ رْدُع الجاهل وتنبيه الغافل 47

الذي طعن  ،نقُض كالم أبي المحاسـن المعّري

في المسْـح على  به على الشـريف الُمرتضى

 ،. والمعّري4مل بطرابلـس" ع ،الرجلَين

الُمفّضل بن  ،هو القاضي أبو المحاسـن ،هـذا

زلي المعّري الُمعتمحمد بن ُمسـعر التّنوخي 

له رسـالة في  ،م(7505هـ / 442الحنفي )ت: 

                                                 
و "مكتبة العالمة الكراجكي" /  444ُمسـتدَرك: /  .1

140 . 

 . 274/  75الذريعة:  .2

و "مكتبة العالمة الكراجكي"  444/  1ُمسـتدَرك:  .3

 ه. / نفسـ

، و"مكتبة العالمة الكراجكي" / 441/  1نفسـه:  .4

115 . 



                                                       الرابع: مصّنفاته                                                                                                             لفصل ا

199 

 

التي هي الظاهر أنها  ،وجوب غسْـل الرجلين

ونقضها  ،طعن بها على الشـريف الُمرتضى

  .كراجكي بهـذا الكتابال

ذكرها آغا ُبٌزرك  ،ــ رسـالة إزاحة العلـّة

" وسُـّمي في أّولها :وعّلق فقال ،بهـذا االسـم

وقد  .) ( بكتاب "الُمعتَمد" في اإلمامة

استنسخه السّيد محمد بن محمد بن الحسن 

ه ـفهـذا هو نفس ،إذن ،1الخ." ...العيناثي

الة ـالمعروف بـ )التفضيل( و)الرس

لدى )الُمعتَمـد( أيضًا بـ ة( وـالعلويّ 

اختلفْت االسـماء  ،يخنا آغا ُبُزركـش

والشـّواهد على ذلك  ،سـّمى واحـدوالمُ 

  .وفيرة

وهي في خبر  ،ــ الرسـالة الّصوفّية 42

سـأل في عملها بعضُ اإلخوان"  ،مظلوم وُمـراد
وقد قلنا غير مّرة أن المقصود بـ "بعض  ،2

 ،أحـد الشيعةلكراجكي في لغة ااإلخوان" 

ان من والظاهر أن "مظلوم وُمراد" هما شخصّيت

  .الّرموز الشعبّية للتصّوف الشعبي

في الجواب عن  ،ــ الرسـالة العامرّية 41

أمر بعملها  ،سـألْت عنها الُغالةمسـألة 

وأنفذها إلى العامريّ  ،األمير قوام الدولة

 ،3ُعملْت بالقاهرة"  ،جـزٌء لطيف ،القاضي

ولسـنا نعرف من هو ذلك "األمير" وال 

 وال َمن هو المقصود تحديداً  ،"القاضي"

 .بـ "الُغالة" 

                                                 
 . 37/  77الذريعة:  .1

و "مكتبة العالمة الكراجكي"  444/  1ُمسـتدَرك:  .2

 /141 . 

 . 142نفسـه و "مكتبة العالمة الكراجكي" /  .3
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ننا ُنالحظ أنه مع أن األمير هو الذي إثم 

 فإن ُمصنفها أنفذها ،"أمر بعملها"

وهذه ُمالبسـاٌت  ،إلى القاضي وخدمه بها 

 ،ُتثير أسـئلًة لسنا نملك جوابًا عنها

  .ألسـبابٍ واضحة

في فضل أمير  ،ــ الرسـالة العلوّية 44

المؤمنين عليه السالم على سـاير البرّية 

 ،سـوى سـّيدنا رسـول هللا صلى هللا عليه وآله

 ،1جـزٌء لطيف"  ،عملها للشـريف أبي طالب

ها بهـذا االسـم في المصدرَين بالهامش فذكرُ 

هـذا هو أدناه يدّل داللًة قاطعًة على أن 

ولكنها ُعرفت أيضًا  ،ـالةاالسـم األصلي للرس

باسـم )التفضيل( و)الُمعتَمـد( و)رسالة 

  .إزاحة العّلة(

السـّيد عبد ُنشـرت بهـذا االسـم بتحقيق 

حيث أثبت وقد أحسـن ُمحّققها  .ز كريمييالعز

  .2لها هذا االسـم دون غيره 

ــ رسـالة في جواب سـؤاٍل في وجوب الحجّ  40

 انفرد  ،وبعض علله ومناسـكه

وعـنه  ،3بذكره فيما نحسـب الخوانسـاري 

فيما السـّيد عبد العزيز الطباطبائي 

  .4استدركه على الفهرست 

األصلي سـم الوالظاهر أن هـذا ليس ا

وإنما هو بياٌن  ،لكتاب أو الرسـالةل

                                                 
ــــتدَرك: .  1 ــــة 441/  1ُمس ــــة العالم ، و "مكتب

 . 111الكراجكي" / 

شـرت في "سلسل .2 ة مصادر بحار األنوار"، ط. قم ُن

 هـ. ش.  7110هـ /  7121

 . 275/  3روضات الجنات:  .3

 . 141مكتبة العالمة الكراجكي /  .4
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وأن االسم األصلي قـد تصّرف به  ،لموضوعه

فيرتجلون  ،الناسخ كما يفعل الُنسّـاخ كثيراً 

كثيرًا  للكتاب الذي بين أيديهماسـمًا 

 ،اسـتنادًا إلى الموضوع كما يفهمونه

 وللكراجكي غير كتابٍ في الحج ومناسـكه. 

في عمل ليلة  ،ــ الرسـالة الناصرّية 43

عملها لألمير ناصر الدولة  ،الجمعة ويومها

خمسـون  ،جـزٌء واحـدٌ  ،رضي هللا عنه بدمشـق

مسـنون يشـتمل على ذكر المفروض وال ،ورقة

كانت عند السـّيد علي بن  ،1والُمسـتحّب" 

في ونقل عنها  ،م(7230هـ / 334طاوس )ت: 

كتابه )جمال األسـبوع بكمال العمل 

 ،حيث سـّماها )عمُل يوم الجمعة( ،المشـروع(

وقد قلنا فيما فات غير مّرة أن األمير ناصر 

ن بن الحسين بن حمـدان الدولة هو الحسـ

أميرًا على دمشـق سـنة  الذي كان ،التغلبي

تاريُخ والية فيمكن أن يكون  ،م7547هـ / 411

تاريخًا تقريبّيًا هـذا األمير على المدينة 

  .لتصنيف الرسالة

]قال السيد ابن طاووس في جمال األسبوع ص 

710: 

ذکر دعاء نافلة الليل: رويناه بإسناده 

إلی الشيخ محمد بن علي الاراجاي من کتابه 

الجمعة فقال: إذا سلم المصّلي في عمل يوم 

من الرکعتين األوليين فليقل: الّلهّم صّل علی 

، كمحّمد الطاهرين أجمعين، وأعّني علی طاعت

ووفقني لعبادتك، اللهم يا إّله جبرئيل 

ومياائل وإسرافيل، اجعل اليقين في قلبی، 

                                                 
و "مكنبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدَرك:  .1

 /111 .. 
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وذکرك والنور في بصری، والنصيحة في صدري، 

ورزقًا واسعًا بالليل والنهار علی لساني، 

غير ممنون وال محظور فارزقني، وسددني لما 

الّلهّم يرضيك عّني فإذا تّمم أربعا فليقل: 

صل علی محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين 

أجمعين، واجعلنا هادين مهديين، غير ضالين 

ألوليائک وحربا ألعدائك، لين، سلمًا ضو ال م

ذا من أطاعك ونعصي من خالفك، الّلهّم ه نحبّ 

الدعاء وعليك التاان في اإلجابة، اللهم 

اجعل لي نورا في قلبي و صدري وسمعي وبصري 

وشعري وبشري ولحمي وعظمي، ونورا يحيط بي، 

الّلهّم اهدني للرشاد، والطف بي بالسداد، 

واکفني شّر العباد، وارحمني يوم المعاد. 

تمم ستًا فليقل: الّلهّم إنك أنت فإذا 

ديع السماوات واألرض ذو المفّضل المّننان، ب

اإلکرام، ال إله إال أنت ذی الجود  الجالل و

واإلنعام، صل علی خير األنام محمد رسولك 

وآله المعصومين الطاهرين الارام اللهم 

وعبدك المستجير، أّني سائلك الفقير، 

لفضلك وثوابك،  الراجي، الخائف عذابك

فاجبر فقري بنعمتك، واجبرني من کسري 

وحقق رجائي من خوفي بغفرانك، برحتمك، وأ

بإحسانك، اللهم أّني مستغفرك فاغفرلي، 

فتب عليّ، اعف عن ذنوبي کّلها  تائب إليك

قديمها وحديثها، الّلهّم ال تجهد بالئي، وال 

تشمت بي أعدائي، وال تجعل النار مأواي، 

فإذا تّمم الثماني فليقل: الّلهّم صل علی 

ئمة محمد رسولك الذي اصطفيت، وعلی األ

الطاهرين أهل البيت، وال ُتعدني سوء 

استنقذتني منه أبدًا، وال تسلبني صالح ما 

لك الحمد والمجد، أعطيتني أبدًا، الّلهّم 
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أنت رب السماوات واألرض، وما فيهن و ما 

بينهن، الّلهّم أنك أنت الحق و قولك الحق و 

الجنة حق و النار حق والساعة حق، الّلهّم 

نت، وعليك توّکلت، وإليك لك أسلمت، وبك آم

خاصمت وحاکمت، الّلهّم ادرأ عّني شر کّل ذي 

شر، واصرف عّني کّل ضّر، الّلهّم صّل علی محمد 

و آل محمد الطاهرين أجمعين، وابدأ بهم فی 

کّل خير، واختم بهم الخير في کّل خير، و 

أهلك عّدوهم من الجّن واإلنس من األولين 

 واآلخرين يا أقدر القادرين.

قال: ويستحب أن يقول في قنوته ليلة 

الجمعة: اللهم إّني أسألك بفضل ليلة 

الجمعة وحرمتها وشرفها ومنزلتها، وبحق 

نبيك محمد صلی هللا عليه و آله الطاهرين 

الدال عليها والداعي إليها والمعروف بها 

والمنبه واجبها، أن تصلي علی محمد و آل 

بيته  محمد الطاهرين خير األنام، وعلی أهل

البررة الارام، وأن تجعلني من القوام 

الصوام، و حّجاج بيتك الحرام، وزّوار قبر 

نبيك محمد عليه و آله أفضل التحية 

والسالم، وقاصدي المشاهد العظام، اکفني شّر 

األنام، وأجر أمري في الدين والدنيا علی 

أحسن النظام، الّلهّم لك الحمد علی ما 

هذه الليلة  هديتني إليه من معرفة حقّ 

الشريفة ويومها، ووفقتني له من ذکر فيها، 

الّلهّم فاجعل دعائي فيها مجابًا، وعملي 

مقبوالً، وذکري لك فيها مرفوعًا، وال تسلبني 

وأدم لي ما أوليتني، واشملني  ،ما عرفتني

أبقيتني، وارحمني إذا بالسعادة ما 

إّني أسألك في هذه الليلة توفيتني، الّلهّم 

مغفرة ماحية للمعاصي، تؤمن أليم  الشريفة
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 عقابك، وتبشر بعظيم ثوابك، اللهم أشرك 

فيك  وإخواني في صالح دعائي والدي وولدي

وأهلي، وعّمنا برحمة منك جامعة، إنك 

ذوالقدرة الواسعة. قال: فإن لم يتيسر له 

أن يورد هذا الدعاء علی وتره فليدع به 

 بعده.

لجمعة ذکر ما يدعی به بعد الوتر ليلة ا

من رواية الاراجاي قال: فإذا فرغت من 

ذکره وقل  وترك فسبح التسبيح الذي تقدم

بعد الوتر: سبحانك الّلهم وبحمدك، ال إله 

ولك  إال أنت،وحدك ال شريك لك، لك الملك

الحمد، تحيي وتميت وتميت وتحيي، وأنت 

الحّي الذي ال يموت، بيدك الخير، إنك علی 

في النهار،  کل شيء قدير، تولج الليل

من  وتولج النهار في الليل، و تخرج الحيّ 

الميت، وتخرج الميت من الحي وترزق من 

تشاء بغير حساب، اللهّم اغفرلنا ما قّدمنا 

وما أّخرنا، وما أسررنا وما أعلّنا، و ما 

أنت أعلم به مّنا، وبّلغنا به من الدنيا و 

اآلخرة آمالنا، واقض کّل حاجة هي لنا، 

و أتم وأسهل التسهيل، سير، بأيسر التي

عافية، وأحمد عاقبة. ثم تقول: سبحان ذي 

الملك والملاوت سبحان ذي الملك القدوس 

 ثالث مرات ففي ذلك فضل عظيم.

 ،رينـة الناظـة العابدين ونزهـــ روض 41

 ،زء األّول في الفرائضـفالج ،زاءـة أجـ"ثالث

ث في ــوالثال ،ـننـر السُ ـي ذكـي فـوالثان

وما  .ذي ليـس بمسـنونـّوع الـالتط رـذك

 شـتملٌ مُ  .ـلمَ ٍم وعَ ـن علـورد في الجميع م

  .1ه لولـده" ـعمل ،ةـة ورقـى ثالثمايـعل

                                                 
 نفســه.  .1
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قال ذلك  ،ىاسمه موسوولـده هـذا  

غا وآ ،1المجلسي عن محمد بن علي الُجبعي 

  .2اسـتنادًا إلى نسـخٍة للكتاب رآها  ُبُزرك

وضة العابدين ]وهناك بعض المنقوالت عن ر

 نذکرها هنا:

. الشيخ الجباعي عن خّط الشهيد: وياره 7

الصالة عمامة ال حنك لها، إالّ ينقص طولها عن 

سبعة أذرع، والظاهر أّن ما ذکره متن الخبر 

 3أو معنا.

: قال 1/150 في الذکري . قال الشهيد2

الاراجاي في الروضة: محل التابير عند 

 إرسال اليدين بعد الرفع.

أبوالفتح محّمد بن عثمان الاراجاي في . 1

َرَوی أّنه کان ُيسَتحّب للمرأة روضة العابدين 

 4أيضًا الِرداء.

. قال العالّمة المجلسي: ورأيت بخط 4

الشيخ محمد بن علي الجباعي رحمه هللا ما هذا 

 لفظه:

دعاء الحج يدعی به أّول من شهر رمضان، و 

ذکره الشيخ أبوالفتح محمد بن علي 

الذي صنفه  روضة العابديناجاي في کتاب الار

أطلب لولده موسی رحمهما هللا: اللهم منك 

ن الناس لی أحد مإحاجتي، و من طلب حجته 

وحدك ال شريك  ،منك فإّني ال أطلب حاجتي إالّ 

لك، أسألك بفضلك ورضوانك أن تصّلي علی 

محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا 

                                                 
 . 221/  25بحار األنوار:  .1

سة  .2 قم مؤس بـس(،ط.  شيعة )النا عالم ال قات أ طب

 . 34سماعيليان، الت / ا

 .1/207ك الوسائل . مستدر3

ــتدر4 ــائل . مس ــة  1410: 1/220ك الوس ــاب کراه ب

 اإلمامية بغير رداء.
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، حجة مبرورة، الً إلی بيتك الحرام سبي

، تقّربها عيني، متقبلة زاکية، خالصة لك

وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغّض بصري، 

 ،وأن أحفظ فرجي، وأن أکّف عن جميع محارمك

من طاعتك وخشيتك، آثر عندي شيء  ال ياون

والعمل بما أحببت، والترك لما کرهت ونهيت 

وعافية، عنه، واجعل ذلك في يسر منك 

ا أنعمت به عليّ. وأسألك أن وأوزعني شار م

تجعل وفاتي قتالً في سبيلك، تحت راية محمد 

نبيك، مع وليك صلواتك عليهما وأسألك أن 

تقتل بي أعداءاك وأعداء رسولك، وأن 

تارمني بهوان من تشئت من خلقك، وال تهّني 

بارامة أحد من أوليائك، الّلهّم اجعل لي مع 

، وصلی هللا علی الرسول سبيالً، حسبي هللا ماشاء هللا

سيدنا محمد رسوله خاتم النبيين، وآله 

 1الطاهرين. 

"وهو كتاٌب عارَض به  .ــ رياض الحِكـَم 41

ن الكتاب الذي أوالظاهر  ،2ابَن الُمقّفع" 

فهو في  ،إذن ،دمنة(عارضه هو )كليلة و

  .األدب الحكمي

 ،العقول في ُمقّدمات األصول ةــ رياض 44

والظاهر أن الَمعنيّ  ،3" "جـْزٌٍ لطيف لم يتمّ 

علم أصول في اسـم الرسـالة بـ "األصول" 

إحـدى الُمحاوالت فتكون هـذه  وعليه ،الفقه

ونشْـره في الُمبكـّرة لتأسيس هذا العلم 

وذلك  ،الوسـط الفكري ــ التعليمي الشـيعي

                                                 
نوار 1 حار األ ستدر21/  43، 40/7. ب ظر م ك ، وان

سائل  صباح 1/01الو مين ص 371، والم لد األ ، والب

222. 

و"مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمســتدَرك:  .2

 /111 . 

ُمسـتدَرك / نفسـه و"مكتبة العالمة الكراجكي" /  .3

112 . 
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من ضمن االتجاه العقلي الذي حمل راية 

ر والظاه ،الشيخ الُمفيدأسـتاذه بداياته 

أي بحجمه ،أيضًا أّن وصف "جـزٌء لطيف"

الكراجكي بالفعل هو ِلمـا أنجزه  ،الصغير

مّما يسـمح لنا بالتصّور أنه  ،من مشـروعه

  .شـاملكان ُيِعـّد الُعـّدة لعمٍل رياديّ 

فإن اسـم هـذه الرسـالة  ،وعلى كّل حال 

من و ،بما فيه من "رياضة عقول" ،ُملفتٌ 

اق "ُمقّدمات تحديد العمل بأنه في نط

وقد نّوهنا غير مّرة بدقـّة  ،األصول"

  .الكراجكي في اختيار أسـماء ُمصنفاته

]  ،في آداب الملوك" .ــ الزاهــد 62 

عمله [ لألمير صارم الدولة ذي الفضيلتَين 

جـزٌء  ،لم ُيسـَبق إلى مثله ،أدام هللا ُعلّوه

في )مكتبة العالمة واسم الكتاب  ،1لطيف" 

هـذا  نحن نـرى أنّ و .2 "الزاهر"الكراجكي( 

إذ ما من عالقٍة موضوعّية  ،أنسـُب بموضوعه

كما أنه  .بين الّزهادة وبين آداب الملوك

سـلوب ُمصّنفه فيما يختاره ألسماء أقرب إلى اُ 

وقد عرفنا مّما فات أّن الكراجكي صّنف  ،ُكتبه

من الُكتب وافـرًا لهـذا األمير عددّا 

  .3والرسـائل 

شـرح االسـتبصار في النّص على األئمة ــ  07

ونقول  .(3ذكرنا األصل أعاله برقم ) ،األطهار

انفرد اآلن على هـذا الـ "شـرح" أنه مّمـا 

وعنه  .4وبـبذكره من القدماء ابن شـهرآش

                                                 
 . 441/  1ُمسـتدَرك:  .1

 . 145مكتبة العالمة الكراجكي /  .2

 انظر خواتيم الفصل السابق.  .3

 . 771معالم العلماء /  .4
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 الكراجكی 

ولم يذكره  .1ماعيل باشا من الُمحَدثين ـإس

ـبَعد جـّدًا أن ـتومن الُمس ،صاحب )الذريعة(

مّما ُيشـِعر  ،أو سها عنهليه يكون قـد خفى ع

وسـنرى  ،بأنه ال يأخذ بكالم ابن شـهرآشوب

الكراجكي لم  والُمالَحظ أنّ  ،لهـذا أشـباهاً 

بما  ،من التصنيفيُكن يميل إلى هـذا النمط 

  .فيه من شـرحٍ لُمصنفات غيره

: کانت 141وفي ماتبة العالمة الاراجاي ص 

 مخطوطة منه في القرن الثاني عشر، قال

صاحب رياض العلماء في تعليقته علی أمل 

 ه نسخة.: عندي من211اآلمل ص 

واألصل للسـّيد  ،ــ شـرح ُجَمل العلم 02

 .المرتضى

انفرد ابن شـهرآشـوب أيضًا بنسبة   

وأيضًا لم يذكره  ،شـرحه هـذا إلى الكراجكي

هو مثل ما في هـذا والمغزى  ،صاحب الذريعة

  .علقنا به على سـابقه

ابت أن الذي كتب شـرحًا للكتاب والث 

، تلميذ السـّيد 2هو ابن البّراج نفسـه 

 ،وُنسـخ هـذا الشـرح ُمتوّفـرة ،المرتضى

و منشـأ اشـتباه ابن ـر أن هـذا هـفالظاه

  .وهللا أعلم ،شـهراشـوب في شـأن الكتابين

 ،ــ ُعـّدة البصير في حّج يوم الغدير 01

ين عليه "يختص بإثبات إمامة أمير المؤمن

جـزٌء واحـٌد مائتا  ،السـالم في يوم الغدير

حتى حصل في اإلمامة  ،بلغ الغاية فيه ،ورقة

 ،عمله في هـذه المسـألة ،كافيًا للشيعة

                                                 
 . 15/  2هدّيـة العارفين:  .1

 . 711/  71الذريعة:  .2
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عمله بطرابلس للشيخ الجليل أبي الكتائب ] 

  .1ابن [ عّمـار أطال هللا بقاءه" 

ولنالحظ أّن ما عّلق به كاتب الفهرست 

ضاع به  ،به اسـُم الكتابيختلُف عّما يوحي 

  .معنى كلمة "حّج"

هو أحمد بن محمد  ،هـذا ،وأبو الكتائب

) ت:  ،وهو أخو أبي طالب عبـد هللا ،بن عّمار

أّول األمراء من ُأسـرة م(  7517هـ /  434

والذي أعلن  ،بني عّمار في طرابلس

وحكمها  ،عن الفاطميين وسـواهماسـتقاللها 

  .ُمـدة

كي ما ُيشـبه موضوع هذا وقد عالج الكراج

ُمعالجًة  ،َب كاتب التعليقـحس ،الكتاب

من فصول كتابه األخير  فصلالُمسـهَبة في 

فيما فات قلنا بعنوان  ،2)كنز الفوائد( 

"دليل النص بخبر الغدير أنه ُنشـر بعنوان 

 على إمامة أمير المؤمنين عليه السـالم"

  .بتحقيق ) ( عالء آل جعفر

ذكره بوصفه كتابًا  ،دابــ العيون في اآل

 .3الطباطبائي عبد العزيزالسـيد للكراجكي 

هـذه  ،نعم ،وهو اشـتباٌه منه رحمه هللا

ُمسـتقّل التي ظنها اسـمًا لكتاب  ،العبارة

لدى الُمحّدث في الفهرسـت بالفعل  وردتْ 

 ،لكتابلكن ليـس بوصفها اسـمًا  ،النوري

ه ما سـردلِ جامعًا بوصفها عنوانًا وإنما 

"ومن الُكتب :قال ،الُكتبأسـماء بعدها من 

المختلفة العيون في اآلداب كتاب معدن 

ثم أخـذ بإحصاء أسماء  ،الخ" ....الجواهر

                                                 
مة الكراجكي" و "مكتبة العال 441/  1ُمسـتدَرك:  .1

 /111 . 

 . 14ــ  220كنز الفوائد /  .2

 . 113مكتبة العالمة الكراجكي /  .3
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 الكراجكی 

أّن جـّدًا عنـدنا ومن الُمحتَمل  ،1الُكتب 

إذ  ،(العنوان)كلمة"العيون" ُمصّحفة عن 

للكلمة في يستحّق التخصيص بالوصف المعنى 

"  :العبارة هكـذاقرأ لتُـ وعليه ف ،السّـياق

ومن الُكُتب المختلفة العنوان في اآلداب 

  ."... الخ. معـدن الجواهر

"نُجـز منه القول  .ة في األصولـــ الغاي 04

. ومن 2في حدوث العالـَم وإثبات ُمحدثه"

أن المعنّي بـ أّواًل التعليق نعرف هـذا 

وليـس علم أصول  ،"األصول" هنا علم الكالم

  .أن الكتاب لم يتمّ نيًا ثاو ،الفقه

"  .ــ غاية اإلنصاف في مسـائل الخالف 00

يتضّمن النقض على أبي الصالح الحلبي رحمه 

هللا في مسـائل ُخلٍف بينه وبين السـّيد 

ونصر  ،نصَر فيها راَي الُمرتضى ،الُمرتضى

والدي رحمه هللا وأبي الُمسـتفيد رضي هللا عنهم" 
ن بن نجم الدين ي الديوأبو الصالح هو تق .3

فقيٌه وكالميٌ  ،م(7500ــ111هـ / 441ــ114)

تخـّرج في بغداد على السـّيد  ،بارز

وله شـْرٌح على كتاب  ،وعاش في حلب ،المرتضى

 . 4اسـتاذه )الذخيرة( 

العبارة األخيرة ًا وأيضًا أّن ضلنالحظ أيو

وقد  ،من النّص الُمقتَبـس ُمضطربٌة جـّداً 

حيث بّيّنا  ،ذا الفصله مدَخـلعالجناها في 

وما نسـتفيده  ،ُوجهة نظرنا في قراءتها

 منها لجهة كاتب فهرست ُمصنفات الكراجكي

                                                 
 . 441/  1ُمسـتدَرك:  .1

و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدَرك:  .2

 /112 . 

كي" /  .3 مة الكراج بة العال سه و"مكت سـتدَرك / نف ُم

 باختالفٍ يسيرجدًا بينهما.  117

 رجمة له في كتابنا )أعالم الشيعة(. انظر الت .4
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]وأن الصواب واألصل فيه: ونصر والدي رحمه 

 هللا رأي المفيد رضي هللا عنهم[.

"في ذكر معاصي الُمتغلـّبين  ،ــ الفاضح 03

  لم .على مقام أمير المؤمنين عليه السالم

  .1يتّم"

 ــ فصيحة اإلخوان
هكذا ورد اسـمها في  ،2

 3وفي )مكتبة العالمة الكراجكي(  ،)ُمسـتدَرك(

ما في أّن  ومن الواضح ،"نصيحة اإلخوان"

ك أنه ال معنى ـذل ،بـ)ُمسـتدَرك( تصحيٌف وال ري

ُف ـفسـنقِ وعليه  ،هنا"فصيحة"  مفهوم لكلمة

  .بالعنوان الثاني في محلـّه اعليه

لم  ،ـت / فهرسـت الكراجكيفهرســ ال 01

ُيذكـَر في )ُمسـتدَرك( وال في )مكتبة العالمة 

وال في أي مصدرمن المصادر التي الكراجكي( 

 ،ُعنيْت بنحو أو غيره بُمصنفات الكراجكي

وإنما أشـار إليه عَرضًا السّيُد ابن طاوس في 

" :قالحيث  .4كتابه )الدروع الواقية( 

[ عظيم  ] القّميوهـذا جعفر بن أحمد 

ذكر الكراجكي في كتاب  ،من األعيان ،الشـأن

 وُيفهم من ذلك أن .الخ." ....الفهرست أنه

  .كان عنـده الكتاب

ــ القول الُمبين عن وجوب الَمسْـح على  01

أشـار إليه في )ُمسـتدَرك( و  ،الرجلين

)مكتبة العالمة الكراجكي( بعنوان "رسالٌة 

                                                 
و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدَرك:  .1

 /110 . 

 ُمسـتدَرك / نفسـه.  .2

و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1مسـتدَرك:  .3

111 . . 

م / 7431هـ /  7111الدروع الواقية، ط. النجف  .4

 . 73/141. وانظر"الذريعة": 241



212                                                                                                                                                                                             

 الكراجكی 

من  هيو ،1في مسح الرجلين في الوضوء" 

)كنز  هكتابة في َـ ضّمنتالمُ  رسـائلال

 والعنوان الذي أثبتناه أعاله ،2الفوائد( 

في التقديم قال  .هو ما ورد هناك

"رسالة كتبتها إلى أحـد اإلخوان :لها

وسـّميُتها بالقول الُمبين عن وجوب مسْـح 

  .الرجلَين"

 ،الرسالة هناكنّص لدى قراءة  ،ولكننا

ن آخرها قسـٌم ال نعرف الحظنا أنه قد سـقط م

ذلك ألن الكالم  ،يبـدو أنه غير قليل ،حجمه

جديـٌد ليبدأ كالٌم  ،فجأًة عن سـياقه ينقطعُ 

العالـَم وإثبات  حدوثُ هو  ،موضوع ُمختلفعلى 

األمر الذي ُيفهم منه أن تصحيفًا  ،الصانع

ضاع به قسـٌم  ،اب النسـخةقد أص كبيراً 

بتصّرفات  وإن ،إن بتصحيف الُنسّـاخ ،منها

وسـُنشـيُر إلى ذلك ومثله  ،بعض )الُمحققين(

  .(32عنـد الحديث على الكتاب برقم )

]وهذه الرسالة مع صغر حجمها فيها فوائد 

 عّدة منها: 

. عدم ترجيح القراءات السبع بعضها علی 7

 وأرجلکم إلی الکعبينبعض، ففي ذيل اآلية

أّن من قرأ  31و  34ذکر في هذه الرسالة ص 

وأرجلکم  بنصب الالم ليس بأکثر ممن قرأها

فقد قرأها ابن كثير وأبو عمر و  بجّرها،

وقرأها  أبوبكر و حمزة عن عاصم بالجّر،

ن عامر والاسائي وحفص عن عاصم ابنافع و 

 بالنصب.

                                                 
و "مكتبة العالمة الكراجكي"  444/  1َرك: ُمسـتد .1

 /140 . 

 . 15ــ 34كنز الفوائد /  .2



                                                       الرابع: مصّنفاته                                                                                                             لفصل ا

213 

 

. عدم جواز العدول عن ظاهر القرآن، 2

 702و  31ففي ذيل اآلية المذکورة آنفا ص 

أو مسح الخف بدل إلی عدم صحة غسل  أشار

 الرجل لما فيه من المخالفة

 لظاهر القرآن. 

. سعة معرفته بأقوال فقهائ العامة، 1

وحينما يتعرض  31ففي ذيل اآلية السالفة ص 

لذکر القائلين بالتخيير بين مسح الرجل 

وغسلها ذکر الحسن البصري و الجبائي 

والطبري، ثم أخذ في رّد ما ذهبوا أليه وأن 

 ن تدالّن علی المسح.کال القراءتي

. اضطالعه بأحاديث العامة، فعند ماينقل 4

أنه  31عن بعض العامة هذا الحديث في ص 

توضأ وجهه و ذراعيه ثم مسح رأسه وغسل 

رجليه وقال: هذا وضوء األنبياء من قبلي ال 

هذا خلط بين  :تقبل الصالة إاّل به، قال

حديثين فی أحدهما أنه )ص( توضأ مرة مّرة 

هذا الذي ال يقبل هللا صالة إالّ به، وفي وقال: 

إلی کيفية الوضوء، وفي  هذ الخبر لم يشر

اآلخر: أنه غسل وجهه ثالثًا ويديه ثالثًا ومسح 

رأسه و غسل رجليه إلی الاعبين وقال: هذا 

وضوئي ووضوء األنبياء من قبلي، ولم يرد 

 فيه: لم يقبل هللا صالة أالّ به.

ت القرآن، فخال . طرح األحاديث فيما إذا0

في الخبر المتقّدم إضافة إلی مناقشته ف

الروائية ذکر أّنه معارض للقرآن و يحب 

 طرحه واألخذ بالقرآن دون الخبر.

إضافة إلی طبعة الرسالة في کنز  و هذا

الفوائد طبعت أيضًا بصورة مستقلة في العدد 

من مجلة تراثنا وبتحقيق علي موسی  74

 الاعبي[.
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في االسـتدالل بصّحة القول " ،ــ الكافي 04

عمله بمصر. نحوًا من مائة  ،برؤية الهالل

  .1ورقة" 

وقد ذكرنا فيما فات )جواب الرسالة 

وهي في الموضوع  ،(12الخازمّية( برقم )

 على )ُمختصر وسـنأتي إن شاء هللا .نفسه

 ،(34برقم )شهر رمضان(  البيان عن داللة

 قبل ،التي نصَر فيها الطريقة الحسـابّية

  .رجوعه عنها

لم  ،"في األخبار ،ــ الكتاب الباهر 35

 . 2يتّم" 

في والظاهر أّن الَمعنّي بـ "األخبار"  

الَمروّيات اسـم هـذا الكتاب أو الرسـالة 

، من صنوف التأريخات من غير الحديث

مّما  ،والروايات والحكايات وما إلى ذلك

كان ُمصّنفه يضّم إليه ما ُيفهم أنه مجموٌع 

ومعلوٌم أن هذا النمط من  ،ويختارهنتخبه ي

التأليف ال ينتهى منهجّيًا باستيفاء الكالم 

 .ألنه ال موضوع ذا حـدود له ،على موضوعه

و ُيذكـّرنا  .وهـذا ُيفسّـر لنا عدم تمامه

  .(72بسابقه )األنيـس( رقم )

انفرد  ،ــ الَكـْرُب والفَرُج في اإلمامـة

 ،3ادي بذكره اسـماعيل باشـا البغد

ن يكون أل مّما يكفي ،ُزركوتجاهله آغا بُ 

أي  ،فقطلإلشارة إليه إشـارًة  وجيهاً سـببًا 

كما جرينا عليه في هـذا دون منحه رقمًا من 

                                                 
و "مكتبة العالمة الكراجكي" /  441/ 1ُمسـتدَرك: .1
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يعني االعتراف أو االحتمال  ألّن ذلك ،الفصل

وهو  ،المقبول على األقّل بصّحة نسـبته إليه

 ،لتفـّرد البغـدادي بذكره ،ما النذهُب إليه

 ،من المصادرُمجّرد ناسـخ بل  ،وهو غير خبير

وهو َمن  ،باإلضافة إلى تجاهل آغا ُبزرك له

ولعله مصحف عن الاّر . في هـذا الباب هو

والفّر في اإلمامة فالحظ ما تقدم في الرقم 

 وما سيأتي باسم مجلس الار و الفر.

"في ُمقّدمات  .ــ الكفاية في الهـداية 37

  .1 لم يتّم" .أصول الكالم

 ــ الكالم في الخالء والَمالء 32
 ،. وهو2

، مّما في الهامـشبحسب المصدرَين أدناه 

وال وجود له في  ،)كنز الفوائد(كتابه ضّمنه 

و"الخالء  .المطبوعتَين اللتين بين يدينا

والَمالء" مـن الموضوعات التي عالجها أهل 

  .الفلسفة والكالم

مله ع ،"خمسـة أجزاء ،ــ كنز الفوائد 31

وفنونّا  ،يتضّمُن أصواًل من األدلـّة ،البن عّمه

وتفاسـير آياتٍ  ،وكالمًا في فنوٍن مختلفة

وأخبارًا  ،ومختصراٍت عملها عـّدة ،كثيرة

  .3ونكاتٍ ُمسـتحسَـنة"  ،سمعها َمروّية

ويافي ألهمّيتها اعتماد کبار العلماء 

عليها کمصدر تراثي مثل العالمة المجلسي في 

حار األنوار، والشيخ الحّر مواضع من ب

                                                 
سـتدَرك: .1 م 441/  1ُم بة العال كي" و"مكت ة الكراج

147 . 

سـتدَرك:  .2 كي"  444/  1ُم مة الكراج بة العال و"مكت

 /140 . 

و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدَرك:  .3

قوع 145/  لى و نا إ قارئ ه فات ال ضرورة إل مع   .

ساء(  سلية الرؤ سالة )ت ضّم ر هذا  في  باعيّ  طأ ط خ

عضَ  ضلل ب قـد ُي ا  تاب، مّم لى الك يق ع لى التعل إ

 ّراء. الق
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، و 72/272العاملي في تفصيل وسائل الشيعة 

 .15/704و  3/4 7و  171و  117/ 70

هـذا الكتاب هو أكثر ُكتب الكراجكي  

ُطبع طباعًة حجرّية في  ،ذيوعًا وانتشـاراً 

وهي الطبعة التي  ،هـ 7122إيران سنة 

ال ألنها  ،اعتمدناها في عملنا هـذا

أو ألنها ، وط النشـر العلميّ ُمسـتوفية لشر

تضُع بين يدي الباحث والقارئ نسخة هي أقرُب 

هي بل  ،طره ُمصنفهـا سإلى مما يمكن 

 ،بالتأكيد ناقصة عن األصل نقصًا فاحشـاً 

سـواٌء فيما  ،واألدلـّة على ذلك كثيرة جـّداً 

أو بأنه من الرسائل في المصادر ُوصف 

كتابه وال  التي ضّمنها الُمصنف فيالُمختصرات 

أم في  ،اليوم فيه الكثير منها نجد

 ،االقتباسـات الكثيرة عنه في غير كتاب

وقوله في التعليق  ،أيضاً فيه والنجدها 

أعـاله "خمسـة أجزاء" يـدّل على أن أصل 

  .الكتاب أكبر بكثير من الذي بين يدينا

هو  فإن اعتمادنا هـذه النسخة ،هكـذا 

  :من قبيل

 إذا اقشـعّرْت ولكّن البالد    

 وصّوَح نبُتها ُرعي الهشيُم  

 ،م7414هـ /  7475أّمـا طبعة قم سنة  

إذ تصّرف )الُمحقق(  ،فهي كارثة على الكتاب

وكأنه قـد ُمنح  ،بمادته حْذفًا وتحويراً   

وذلك  ،أومنح نفسه الحّق في إعادة صياغته

بقواعد إطالقًا ال عالقة لها شـّتى  العتباراتٍ 

واألمل اآلن ُمعّلٌق على  ،وصتحقيق النص

صديقنا السّيد حسن النشـرة التي ُيعـّدها 
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ُمدير مؤسّـسـة "مكتبة  ،البروجرديي الموسـو

ضمن مشروع "سلسلة  ،العالمة المجلسـي"

سـلـّمنا تفّضل فوقد  .مصادر بحار األنوار"

ولكننا لم نسـتفد منها  ،نسـخًة مؤقتة منها

وغير  غير جاهـزةألنها  ،سـتفادة الَمرجّوةاال

 . ُمرقـَّمـة

مشحون بالفوائد الاالمية  بوالاتا

والتفسيرية والروائية و الفقهية فروعًا 

 وُاصوالً، نشير إلی بعضها:

ـ الفوائد الاالمية، ولها النصيب  7

 األوفر من الاتاب:

 13في حدوث العالم، و ص  11ففي التوحيد في ص 

جبه هللا في أول ما أو 41في إثبات الصانع، و ص 

في  712في البداء، وص  752التفار والنظر، و ص 

نفي الجسمية، و  741و  741اثبات الوحدانية، و 

في األّولية،  2مقدمات في صناعة الاالم، و ص  740

في ضيق األلفاظ عن  75في اإلرادة اإللهية، و  70و 

معرفة األسماء والصفات اإلليهية، و  22الوصف، و 

في رّد  05هم الجبرية، و في أّن القدرية  44

 في رد آراء المعتزلة.  07عن الشيعة، و  ءاإلرجا

 757الئل النبوة، و د 11وفي النبوة في ص 

 رّد شبهة البراهمة في النبوة.

حديث الغدير و  220وفي اإلمامة في ص 

إثبات إمامة صاحب الزمان،  735داللته، و ص 

 في إثبات أبي طالب. 11و  10وص 

أجوبة عن سؤال  717، ففي ص القرآنياتـ 2

إنما وليکم هللا و في  704في ثالث آيات، و 

وفي ص  ،إذا الموءوده مسئلتو  رسوله

يذکر أن الذبيح هو إسماعيل عليه  750
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في أعجاز  13و في ص  السالم ال إسحاق،

 القرآن.

فقد ذکر في الاتاب أحاديث  ،ـ الحديث 1

ايتها کثيرة، وذکر أيضًا تارة ما يرتبط بدر

شرح حديث ال تسّبو  75وداللتها، منها في ص 

شرح حديث نطق الدين و  74الدهر، و في ص 

 حياء وامتثال العقل.

ـ الفقه، فالاراجاي فقيه متعمق،  4

له بيان  224، وفي ص ومؤلفاته تدل علی ذلك

في العلل المذکورة للشرائع، وفي صحة 

في  701و  714و  11و  73عبادة الحج، وفي 

 هية.قغاز الفاألل

رد علی  752ـ ُاصول الفقه، ففي ص  0

ذکر  241اليهود في عدم جواز النسخ، وفي 

في التعليقات و القياس  الفرق بين القياس

في حجية الخبر  243في الشرعيات، وفي 

 الواحد.

هذا وفي الاتاب أيضًا ذکر للاثير من کتب 

تطريق إلی ذکر کتاب  221المتقّدمين ففي ص 

بن حاتم القزويني وذکر بعض  العلل لعلي

 فقراتها.

وأيضًا للاراجاي إلمام بعلم الهيئة 

 .213والنجوم کما في ص 

 وأما مخطوطاته:

ماتبة الروضة الرضوّية  مخطوطة. 7

، في مجّلَدين و المجلد 223المقّدسة، برقم 

الثاني منه ناقص، نسخها جعفر بن محمد 
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. 311التسويد في شهر رمضان المبارك سنة 

 (745/ 7هرسها )ف

. مخطوطة ماتبة الرجائي المعزي بمشهد. 2

 (754و  751)مجلة تراثنا العدد 

. مخطوطة ماتبة آية هللا المرعشي بقم، 1

ذي حجة  1ُنِسخت في يوم السبت ، 7713برقم 

 (1/175. )فهرسها 7511الحرام عام 

. مخطوطة مرکز إحيائ التراث اإلسالمي 4

في القرن الثالث ، ُنِسخت 2144بقم، المرّقمة 

 1/7731)فهرس مخطوطات المحدث االُرموي  عشر.

 مخطوط(.

. مخطوطة ماتبة المرکزية لجامعة 0

، نسخها أبوالقاسم بن 3013طهران، وبرقم 

 (73/151. )فهرسها 7213عليّ الحسيني عام 

. مخطوطة الماتبة المرکزية لجامعة 3

 (2/703ـ ف. )فهرسها  1050طهران، برقم 

ماتبة کلّية اإللهيات لجامعة . مخطوطة 1

، ُنسخت في القرن الثاني 344طهران، وبرقم 

 (341)فهرسها، ص  عشر.
 

 طبعاته:

ق في  7122ـ الطبعة الحجرية عام 7

 إيران.

ـ طبعة الماتبة المصطفوية بقم عام  2

 ش. 7134

ـ طبعة دار األضواء في بيروت بتحقيق  1

 ق. 7450عبدهللا نعمة عام 

ذخائر في قم و هي بصورة ـ طبعة دارال 4

 األفست عن الثالثة[.

"في مقّدمات صناعة ،ــ المجالـس 54 

 صارم الدولة مربعملها األميرُ  ،الكالم
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لّمـا آثَر  ، ُعمرهحرس هللا ،ذو الفضيلتَين

ُجـَز منها ثمانيُة  ،هـذا العلماالطالَع في 

لم ُيسـَبق إلى مثل  ،ولم يتمّ  ،مجالـس

كتب الكراجكي  نإقلنا قد  ،1ترتيبه " 

 لهذا األميرعـدداً 

 .من الرسـائل

فصل من » ءمن کنز الفوائد جا 740وفي ص 

وذکرما يرتبط « المقدمات في صناعة الاالم

بالموضوع فال يبعد أن ياون هذا بعض ذلك ذکره 

 اختصارًا في کنز الفوائد.

هو نفسـه  .ـرّ ـَر والفَ َـ ُس الكــــ مجل

أعاله برقم ذكرناه  ،)اإلبانة عن الُمماثـَلة(

(7).  

 ،ال يخلو من َطرافـةللكتاب وهـذا االسـم 

وهو ُمسـتعار من اسـلوبٍ من أسـاليب القتال 

يتبادل فيه الُمتبارزان  .والمبارزةأ

ثم  ،ّر اآلخـَرـرُّ أحدهما ويفـفيك .قعاالمو

، إلى أن تنتهي العكـس وهكـذا دواليك

 ،المعركة بسـقوط أو هزيمة أحدهما

أّن الكتاب ُيصّور مجلـس االسـتعارة سَـبة نامُ و

 ،ومعتزلي ،يهودي :بين ُمختلفينجدٍل فكرّي 

كأنه فيطرح واحـٌد سـؤاالً، ف ،وشـيعي إمامي

 وكأنـهيجيُب عليه المسؤول ف ،بطرحه يِكـرّ 

  .يِفـرّ 

 .ــ ُمختصُر البيان عن داللة شـهر رمضان 30

"يتضّمُن نصرَة القول بالعـدد في معرفة 

عمله  ،وهو الكتاب المنقوض ،ائل الشـهورأو

                                                 
و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدَرك: . 1

 /147 . 
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 ،1جـزٌء لطيف"  ،بالّرملة لقاضي الُفضاة

وغنّي عن البيان أنه صّنفه قبل أن يتبَع رأي 

  .شـيخه الشيخ الُمفيد في القول بالرؤية

ألّن  ،ه بـ "المنقوض" في التعليقووصفْ 

فيما بعـد برسـالتَيه  ُمصنفه نقضه

برقم  قليلقبل التي ذكرناها  ،)الكافي(

التي  ،و )جواب الرسـالة الخازمّية( ،(01)

وكلتاهما في  ،(12أيضًا برقم )قبُل ذكرناها 

شـهر رمضان ُيمكن  وأنّ  ،ُنصرة القول بالرؤية

، كما ُيمكـن أن يكون تسـعًة وعشـرين يوماً 

في حين أّن القائلين  ،أن يكون تـاّمـاً 

بالعـدد يذهبون إلى أنه ال ُيمكن أن يكون 

وال يدخـُل عليه النقُص أبـدا في  ، تاّمـاً إال

 . حاٍل من األحوال

وجدُت تصنيفًا للشيخ محمد بن عليّ »

ضي أّنه قد کان في أّول أمره تالاراجاي يق

قائاًل بقول جعفر بن قولويه في العمل علی 

  أّن شهر الصيام اليزال ثالثين علی التمام

 ثّم رأيت له مصّنفًا آخر سّماه )الاافي في

االستدالل( قد نقض فيه علی من قال بأّنه ال 

ينقص عن ثالثين، واعتذر عّما کان يذهب 

و   تسعا إليه، وذهب إلی أّنه يجوز أن ياون

 عشرين.

ــ ُمختَصُر القول في معرفة النبي صلى هللا  33

"ُعمل  .عليه وآله بالكتابة وسـائر اللغات

وفي  .2بالقاهرة ألبي اليقظان. كّراسـة" 

                                                 
ـــتدَرك:  .1 ـــ 441/  1ُمس ــة  44ـ ــة العالم و "مكتب

. باختالفٍ يسـير. ففـي الثانـي: 147الكراجكي" / 

ضٌح أّن  في األول. ووا ئل"  عن "أوا بدالً  مل"  "العا

 "العامل" المعنى لها.

 . 444/  1ُمسـتدَرك:  .2
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"القول في  :بة العالمة الكراجكي()مكت

  .1"  ..معرفة النبي عليه السالم.

والظاهر أنه هونفسـه ما ذكره ابن شـهراشـوب 

بعنوان "مسـألة في كتابة النبي عليه السـالم"
2

. 

وقد كتب ألبي اليقظان نفسـه رسـالته )نصيحة 

  .(13برقم )أدناه انظرها  ،اإلخوان(

يعني )تنزيه  ،ُمختَصر كتاب التنزيهــ  31

عَبَر ذكَر  ،الُمرتضى رحمه هللااألنبياء( "تصنيف 

وبقي ذكُر األئّمة صلواُت هللا عليهم"  ،األنبياء
ه أي أن ،والعائُد في "َعَبر" هو للكراجكي ،3

إنما أتّم منه فقط ما له عالقة بتنزيه 

  .األنبياء

"للقاضي  ،ــ ُمختصر كتاب الدعائم 31

 ،4قهاء الحضرة" وهو من ُجملة ف ،نعمان

والحقيقة أن القاضي أبي حنيفة النعمان بن 

م( لم يُكن 411هـ / 131محمد بن حّيون )ت:

"من ُجملة فقهاء الحضرة" أي الفقهاء 

بل  ،في البالط الفاطميالعاديين الّرسـميين 

 ،وأعالهم شـأناً  ،قعلى اإلطالأبرزهم  كان

فهـذه ُمالحظٌة تدّل على أّن كاتب فهرست 

ات الكراجكي لم يُكن من ذوي االطالع ُمصنف

 ،في األمور البعيدة ،والُمخالطةالواسـع 

وقد ذكرنا أعاله )االختيار من األخبار( برقم 

والتمييز المنهجي بين الكتابَين  ،(1)

  .واضح

ــ ُمختصر زيارة إبراهيم الخليل عليه  34

وحتى  ،5انفرد بذكرها ابن شـهرآشوب، السالم

وال نظن أنه  ،جاهلهاصاحب )الذريعة( ت

                                                 
 . 142العالمة الكراجكي / مكتبة  .1

 . 774معالم العلماء /  .2

و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدَرك:  .3

 ، حيث في هذا "نُجَز منه" بدالً عن "عبر".110

و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدَرك: . 4

 /115 . 

 . 774معالم العلماء /  .5
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وليست هذه هي المّرة األُولى التي  ،جهلها

والحقيقة أن كثرة تفّردات  ،يفعل فيها ذلك

ابن شهراشوب في هذا الباب تبعث على الّريب 

كم كان  :نسـأل ،على كّل حالنحن، و ،وأكثر

حجم هذه الزيارة لكي يهتّم الكراجكي 

ولعل في هنا مقدرة فياون   باختصارها ؟ 

 .معنی: مختصرفي زيارة...ال

"ُعمل للُمبتدين  ،ــ ُمختصر طبقات الُوّراث 15

رفنا مّما ـوقد ع .1لطيف الجدول"  ،بطرابلس

ير ـالكراجكي البالغة بتيس فات عنايةَ 

بعد كافة للناس وغيرهما ه ـد والفقـائالعق

  .فهذا منها ،أن اسـتقّر به المقام في وطنه

عونة الفارض على )ماآلخـَر ه عملَ  وانظر أدناه

  .(14برقم )استخراج سهام الفرائض( 

"لطيف الجدول" وُيفهم من ختام التعليق 

دة جداول ـأّن الُمصنف وضع كتابه على قاع

واالسـتيعاب لطيفة )ربما يعني سـهلة الفهم 

وربما  ،تبّين طبقات الُوّراثواالسـتعمال( 

مّما يؤكـُّد أيضًا وأيضًا  ،كّل منهم أيضًا نصيبَ 

في والتيسـير والتجديد ِسـمة االبتكار 

في فترة التي مازت مصنفاته الَعْرض 

وقد رأينا وسـنرى غير أنموذج  ،"طرابلـس"

  .من أمثاله

                                                 
العالمة الكراجكي" و "مكتبة  444/  1ُمسـتدَرك:  .1

ا  142/  يف". مّم لى "لط قف ع هذا و يث  باختالف، ح

في  جدول. و ليس لل تاب، و صفًا للك مة و عل الكل يج

 هـذا فرقٌ كبير. 
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"في ذكر  .ــ ُمختصر كتاب ابن خداع 17

الُمعقبين من ُوْلـد الحسن والحسين عليهما 

  .1السالم" 

ــ  175للشريف الحسين بن جعفر ) أصله

ينتهي نسبه إلى  ،م(412ــ 422هـ / 112ح:

بثماني اإلمام زين العابدين )عليه السالم( 

ُعرف  .في زمانه "مصر"ابة ـنسّ وهو  .وسـائط

اسـمها )خداع( بـ "ابن خداع" نسبة المرأة 

له  .فُعرف بها "الحجازـ "رّبت جّده الحسين ب

. الُمعقبين من ُوْلد الحسن والحسين( كتاب )

وانظر ما  .2كي الكراج اختصرههو الذي 

 تقدم باسم: تشجير في ذکر المعقبين.

 .3"سـأله في عمله سـائل" .ــ الُمدهـش 12

وفي )مكتبة العالّمة الكراجكي(: "الجدول 

فهل هو نفسه )ُمختصر طبقات  .4الُمدهـش"

نه إوقلنا  ،الذي ذكرناه قبل قليلالُوّراث( 

؟ ليـس في وضعه على "جداول لطيفة" 

اإليجاز أعاله ما ُيعين على التعليق البالغ 

  .جواب

ولكن آغا ُبُزرك يقول أن الشيخ إبراهيم 

م( عـّده في آخر 7444هـ / 450)ت: الكفعمي 

ومعلوٌم  .5)البلد األمين( من مصادر ُكتابه

صنوف العبادات أّن هذا الكتاب هو في 

فهل  .األدعية واألوراد وما إليهاو

                                                 
و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدَرك:  .1

 /114 . 

انظر: علي بن محمد العلوي: "المجدي في أنساب  .2

 . 41ــ743هـ /  7454الطالبيين" ط. قم 

 . 444/  1ُمسـتدَرك:  .3

 . 141ص /  .4

لانه  115. انظر المصباح ص 205/  25الذريعة:  .5

 لم يذکر مؤلفه.
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ها )الُمدهـش( كذلك ؟ أسـئلة ال نملك عن

  .مؤكـّداً جوابا 

"الُمنتخَب من ُغرر  .ــ المراشـد 11

 ،يتضّمن تفسـير آياٍت من القرآن ،الفوائد

 . 1مائتا ورقة"

هـذا هو )ُغـَرُر  ،"غـَُرُر الفوائد"و

 ،الفوائـد وُدَرُر القالئـد( للسـّيد الُمرتضى

 ،مالي الُمرتضى(أيشـتهُر اكثر باسـم )

اب كان ُمنحصرًا ويبـدو من التعليق أن االنتخ

  .بحاثٍ في التفسـيرأبما في الكتاب من 

هـذا أيضًا مّما انفرد  ،ــ الَمـزار 14

وأيضًا تجاهله آغا  ،2بذكره ابن شهرآشوب 

تب ـبين الكُ في )الذريعة( فلم يذكره  ،ُبُزرك

 ،3الكثيرة جـّدًا التي تحمل االسـم نفسه 

 ى آغا ُبُزركلد اآلن أنصار من الواضح وقـد 

نص ابن من واإلنكار  ينطوي على الّرفض موقفٌ 

إن في األمر لسـّرًا  ،شهرآشوب في هذا النطاق

  .لم يبـُد لنا فيه وجهعند االثنَين 

ذكره في  ،ــ ُمزيل الّلـبـس وُمكمل األنـس 10

دون و )مكتبة العالمة الكراجكي( )ُمسـتدرك( 

تحت عنوان "ومن الُكتب النجومّية  ،تعليقأي 

لـّق بها"وما يتع
علـّق  ولكن آغا ُبُزرك .4

"في علم النحو :على اسـم الكتاب بالقول

                                                 
و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدَرك:  .1

 /111 . 

ـــاء /  .2 ـــالم العم ـــّيد 774مع ـــه الس . وأثبت

فات  ست مؤل لى فهر ستدركه ع ما ا بائي في الطباط

 الكراجكي. 

 . 27ــ  171/  25ريعة: الذ .3

و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدرك:  .4

 /113 . 
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 مّما نفهم منه أنه. 1هكـذا ،)النجوم( "

 ،ُمترّدٌد في موضوع الكتاب بين هذَين العلمَين

فلعلـّه اطلع على ما أوجب الترّدد في مصدر 

  .رفهـال نع

في العـمس ــ هر ـص شـدم نقــدد وعــألة ٌ

 ،2م ـذا االسزرك بهـره آغا بُ ـذك ،انـرمض

نقالً عن السـّيد ابن طاوس في كتابه )إقبال 

. وهو نفسه )ُمختصر البيان عن 7/10األعمال( 

وقد ذكرناه أعاله برقم  .داللة شهر رمضان(

(34).  

ــ مسـألة العدل في الُمحاكمة إلى  13

والظاهر أنه في النزاع  ،3"لم يتّم"  ،العقل

األشـاعرة تزلة من جهة وبين الشيعة والُمع

التحسـين  مسألةمن الجهة األخرى على 

  .والتقبيح وهل هما عقلّيان أم شـرعّيان

ــ المسـألة القيسـرانّية في تزويج  11

"جـزٌء  .النبي صلى هللا عليه وآله عائشـة وحفصة

ولسـنا نعرف ما هي اإلشـكالية  ،4لطيف" 

 ،التي عالجها في الكتاب من وقعة الزواج

على أّن كلمة "تزويج" هنا ال يمكن أن تكون 

  .ولعلها من تصحيفات النسّـاخ ،مقصودة

قد ُوّجهْت  "المسـألة"والظاهر أن هـذه 

وهي من المواطن  ،"قّنسـرينمدينة "إليه من 

مّما يدّل على  ،ّيع الشاميـالتاريخّية للتش

                                                 
 . 124/  25الذريعة:  .1

 . 114/  25الذريعة:  .2

سـتدَرك:  .3 في 444/  1ُم تاب  سم الك كر ا قد ذ . و

 دون تعليق.  144"مكتبة العالمة الكراجكي" / 

اجكي" و "مكتبة العالمة الكر 441/  1ُمسـتدَرك:  .4

 /114 . 
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ار صيته بعيدًا عن ميادين عمله ـانتش

  .المعروفةاألسـاسـّية 

"في فضل أمير  ،المسـألة النباتّيةــ  11

المؤمنين صلوات هللا عليه على جميع البرّية 

 ،1عليه وآله" هللا  سـّيدنا رسول هللا صلى سوى

  ."التّبانّيـة":(مكتبة العالمة الكراجكي) وفي

والظاهر أنها رسالة أجاب فيها ُمصنفها 

سـواٌء  ،وأّن المنسوبة إليه ،على سـؤال

هي من  ،باتّية" أم "التّبانية"كانت "الن

ُمرّجحـًا وفي هـذا ال نجـُِد  ،اسم السائل

المنسوب إليه في ألن  ،لدينا بين القراءتَين

  .يءاالسـم ممكٌن أن يكون أي شـ

  .هـ7111في قـّم سـنة الرسـالة ُطبعْت 

 ،ــ ُمعارضة األضـداد باتفاق األعـداد 14

والظاهر  .2جزٌء لطيف"  ،"في فن  من اإلمامة

في الرسالة َعـْرٌض ُمبتكـٌَر لموضوع أن 

  .مّما َبَرَع فيه الكراجكي ،اإلمامة

ذكره آغا ُبُزرك  ،ــ الُمعتَمـد في اإلمامة

عارضًا  ،اشـتباهًا فيما يبـدو ،بهـذا االسم

السّيد جالل  أعـّده للنشرفيه مواصفات ما 

، 3الدين الُمحّدث األُرموي بعنوان )التفضيل( 

ته فيما بعد "مؤسـسـة أهل البيت" ــ ونشر

  ."ُبنياد بعثت" بهـذا العنوان

 ،)التفضيل(و ،هي نفسها )إزاحة العّلة(

الة ـالة )الرساالسـم األصلي للرسو

                                                 
 ُمسـتدَرك / نفسـه.  .1

ُمسـتدَرك / أيضًا و "مكتبة العالمة الكراجكي" /  .2

114 . 

 . 271/  27الذريعة:  .3
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أعاله كما نّوهنا حيث ذكرناها  ،العلوّية(

  .(44برقم )

 .ــ معـدن الجواهر ورياضة الخواطر 15

وي عن "يتضّمن من الحكم واآلداب ومّما رُ 

وهو كتاٌب  ،1رسـول هللا صلى هللا عليه وآله" 

من جواهـر "جمع فيه ُمصنفه متوسّـط الحجم 

 ،وعيون المعاني وُغـررها ،األلفاظ وُدررها

ى ـٌم لَمن وعـوعل ،ن انتفعـه نفٌع لمَ ـما في

فصواًل ُمبّوبـًة في عشـرة  جعلتهُ  ،عمَ وجَ 

 ُمرّتبـًة على ترتيب توالي اآلحاد" ،أقسـام
2.  

 ُنشر حسب اّطالعنا عّدة مّرات:

 7131و  7101و  7114ـ عام  1و  2و  7

 .24/715و  71/171الذريعة  کما في

. وأيضًا: باعتناء السيد أحمد الحسيني 4

ة في مجلة الهادي دعن نسخة خطية وحي

 الصادرة في قم.

فست عن طبعها السابق في الماتبة باإل. 0

 7144المقّدسة سنة  المرتضوية في قم

 م. 7414هـ/

هـ.  422. بتحقيق علی رضا هزار سنة 3

 في قم.« دليل ما»نشره 

. بتحقيق السيد محمد الحسيني 1

 هشـ مع ترجمت 7111النيشابوري في سنة 

نزهة النواظر للمحّدث القمي. نشره مجمع 

 البحوث االسالمية بمشهد المقّدسه.

                                                 
و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدَرك:  .1

 /111 . 

سين  .2 سّيد ح ناء ال قم باعت جواهر،ط.  عـدن ال م

 . 17هـ /  7415الموسوي البروجردي 
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. نشره ماتبة العالمة المجلسّي بتحقيق 1

 7415ين الموسوّي البروجردی سنة السّيد حس

 م. 2554هـ / 
 

 وأّما نسخه الخطّية

مخطوطة ماتبة الروضة الرضوّية المقّدسة، 

صاعد في الحسين ، نسخها تاج الدين 1210برقم 

)فهرسها . 413المظّفر  صفر 21يوم الخميس 

74/027) 

مخطوطة ماتبة الروضة الرضوية المقّدسة، 

لفهرس األلفبائي ص . )ا7543، ُنسخت70171وبرقم 

311) 

مصّورة ماتبة آية هللا المرعشي، وبرقم 

، نسخها أحمد بن الحسين بن أبي 4/7754

 23القاسم بن العودي األسدي في يوم الجمعة

، و 1/272. )فهرسها 145المعّظم عام  شعبان

 توجد مصورتها في مرکز اإلحياء(

، 7723مخطوطة ماتبة آية هللا المرعشي، وبرقم 

لّي بن الحسين بن علّي بن الحسين بن نسخها ع

في السبت أّول يوم  يالعنقان الصائم الحسينيّ 

 (1/241. )فهرسها 452من جمادی اآلخرة سنة 

مخطوطة مرکز إحياء التراث اإلسالمي، 

، ُنسخت في القرن الثالث عشر. 1/2132المرّقمة 

 )مخطوط( 1/7417 ی)فهرس مخطوطات االُرمو

لرضوية المقّدسة، مخطوطة ماتبة الروضة ا

، نسخها زين الدين علّي بن صالح 2702وبرقم 

ذي حّجة الحرام  0الجيالني في يوم الثالثاء 

 (0/241. )فهرسها 7512سنة 

مخطوطة ماتبة آيةهللا المرعشي، وبرقم  .7

 (70/11 . )فهرسها7/0317

مخطوطة ماتبة المسجد األعظم بقم، وبرقم  .2

 (0/2504. )فهرسها 7/411
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ة المدرسة الفيضية، وبرقم مخطوطة ماتب .1

، نسخها مهدّي بن علّي الحاج محّمد 7/2521

. 7247و  7245عبدالهادی الااظمي عام 

 (1/731)فهرسها 

الشيخ عباس القّمي إلى الفارسـّية  ترجمهُ 

ونشـره باسـم )نزهة النواظر في ترجمة 

  .الجواهـر([  ]كـذا عادنم

و نقل الی لغة اردو كما في كتاب 

 .014ص  ،شيعه در هندتأليفات 

ــ َمعونة الفارض على اسـتخراج سـهام  17

"فيه ذكُر ما يستحقه طبقات  .الفرائض

الُوّراث، والسبيُل إلى استخراج سهامهم من 

صنفه بطرابلس  ،كتاٌب ُمفيـدٌ  .غير انكسـار

 . 1سـتون ورقة"  ،جـزٌء واحـدٌ  .لبعض اإلخوان

ث( وانظر فيما فات )ُمختصر طبقات الُوّرا

 هفهـذ .(12و)الُمدهـش( برقم ) (31)برقم 

 ،وكلها في أحكام اإلرث ،ال الثالثةعماأل

مّما وقفنا عليه فيما  ،باإلضافة إلى غيرها

 ،وسـنقف عليه فيما سـيأتي إن شـاء هللا ،فات

في سـعي وعمل الُمصنف إلى تندرج جميعها 

بعد أن  ،للناس كافةواألحكام تيسـير الفقه 

  .هلمقام في وطناسـتقّر به ا

"سـأله  ،ــ الٌمقِنع للحـاّج والّزائـر 12

 ،القائـد أبـو البقاء فـرز بـن بـراك

تنا اوُكنـّا قد سـّجلنا مالحظ ،2ُجـزٌء لطيف" 

حيث  ،فيما فات على اسـم هـذا "القائد"

 ،3كبير لتصحيفارتبنا بأن اسـمه قد تعّرض 

في  مانا يلإ وُنضيُف اآلن إضافًة أوحاها

حيث ذكر اسـمه  ،كتبة العالمة الكراجكي""م

                                                 
ـــــدرك: ُمسـ .1 ــــة  441/  1ت ــــة العالم و "مكتب

 . 14ــ  111الكراجكي" / 

 . 441/  1ُمسـتدَرك:  .2

 انظرها في خواتيم الفصل السـابق.  .3
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والقائد نّزال الغوري  ،1"فور بن نّزال" 

 ووليَ  ،الفاطمي العزيز باهلل الكتامي من قّواد 

بعـد  طرابلس وظّل على إمرتها إلى ما

أو . فهل فرز أو فور 2 م447 هـ /  117 السـنة

؟ احتماٌل مقبوٌل ابنه  ،هـذا ،باألحرى فوز

خصوصًا وأنه هو ايضًا  ،تعّينبل ومُ  ،جـّداً 

إشـكالّية وهـذا يحّل على األقّل  ،"قائد"

 حضوركما أنه ُيطّل بنا على قّوة  ،اسـمه

فوز  فحينما يوّجه إليه شـخصٌ مثل ،الكراجكي

ماعيلّية وال الذي من أصوٍل إسـ ،الكتامي

يوحي اسـم  ،سـؤااًل على موضوع دقيق ،ريب

يعمل ف ،الكتاب بأنه شـبه اسـتنكاري

 :الحظ اسـم الكتابالكراجكي على إقناعه ) 

ع ( ــ فهـذا يدّل على العمل الُمقن

التغييري الذي كان ُيوّجـه التبليغي ــ 

  .جهوَده إليه

من بين جميع الذي  ،يذكره ،ــ المنازل

 اعتنوا بمؤلفات الكراجكي بدرجٍة أو غيرها

يقول  ،4والصفدي  3الذهبي  ،وهم كثيرون

 ،"وله كتاب المنازل:رًا وحياًة ذكهما ُـ أّول

قـد سـّيره إلى أن بلغ سـنة خمـٍس وخمسـين 

                                                 
 .114مكتبة العالمة الكراجكي /  .1

شق / .2 تاريخ دم يل  سي: ذ ظر: القالن مر  14ان وع

بر  ضاري ع سي والح طرابلس السيا تاريخ  تدمري: " ال

ــروت  ــور"، ط. بي ـــ / 7454العص و  211م / 7414ه

شـام  لـس ال سـالم: "طراب يز  بـد العز سـيد ع ال

فــي التـاريخ اإلســالمي"، ط. االســكندرّية، الت / 

07. 

عالم، ط.  .3 شاهير واأل يات الم سالم ووف تاريخ اإل

( 435ــ  447م )حوادث وأخبار7444هـ /7474بيروت 

 . 211ــ  213/ 

 . 715/  4الوافي بالوفيات:  .4
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وهـذا كالٌم واضُح الفسـاد  ،وخمسـمائة"

ألن من الثابت والمؤكـّد أّن الكراجكي  ،جـّداً 

األمر الذي ُيلقي ظالً  ،هـ 444توفي سـنة 

ويبعث على  ،صل الخبرأقوّيًا من الّريب على 

تبه عليه اسـم ـاشالظّن بأن كاتبه قد 

 نا نالحظ أنّ فإنّ  من هناو ،مؤلفه بغيره

 ،الّصفـدي حينما نسـخ المعلومة عن الذهبي

حذف منها ذيلها  ،غالباً كما هي عادته 

وهو األكثر خبرًة  ،ألنه ،الُمتضّمن للتاريخ

 ،اكتشـف ما فيه من فسـاد ،بأعالم الشام

، الخبرأصل وعليه فإننا ال نترّدد في نفي 

جملًة  ،بة الكتاب إلى الكراجكيأي نس

  .وتفصيال

 ،َمنسَـُك لطيٌف في مناسـك النسـوان" ــ 11

  .1 "هـهللا ُمدت أمره بعمله صارم الدولة حرس

ك ـو غير )نهج البيان في مناسـوه 

 .(14م ) ـاء هللا برقـش وان( اآلتي ذكره إنـالنس

ألن هـذا عمله بأمر الشيخ أبي الكتائب أحمد 

  .كما سـنعرف ،ن عّماربن محمد ب

 ،عرف َمن هو هذا األميرلسنا ننحن وهـذا 

الذي صّنف له الكراجكي أكبر عدٍد من 

كما  ،الُمصنفات التي خدم بها شـخصًا واحداً 

  .2قلنا فيما فات

"أمره بعمله  ،ــ الَمنسَـك العضبي 14

األمير صارم الدولة وعْضبها ذو الفخرَين 

                                                 
و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ـتدَرك: ُمس .1

 /114  . 

عدد  .2 صينا  سابق،حيث أح صل ال خواتيم الف ظر  ان

 تلك الكتب. 
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1خُه" ـسْ قد ذاع في األرض ن .بطبرّية
وفي  .

هـذا النص اإلشـارة الوحيدة إلى ماحظي به 

 ،جـِّداً أحُد ُكُتب الكراجكي من انتشار واسـع 

  .بحيُث "ذاَع في األرِض نسْـخـُه"

 ،ــ المنهاج إلى معرفة مناسـك الحاجّ  10

"وهو منسٌَك كامل يشتمُل على فقٍه وعمٍل 

يزيـُد على مائة  ،جـزٌء واحـدٌ  ،وزياراتٍ 

 لألمير صارم الدولةصنفه  ،ورقة

يحجُّ به"  
2.  

ذي ربطته ـال ،رـويبـدو أّن هـذا األمي

 متعلقًا  ان أيضاً ـك ،راجكيـعالقة متينة بالك

 .جـّدًا بالحّج ومناسـكه

]ونقل عنه ابن شهر آشوب في المناقب 

و نحن نذکر بعض ما تقّدمه من النقل  2/747

 :أيضًا رفعًا لإلبهام

عن  المسندعبدهللا العابري و عن أبي  اإلبانة

و شرف أحمد  فضائلأبي يعلی و أحمد و 

المصطفی ألبي سعد النيسابوري واللفظ له 

لو کان لي  ءأشياقال عبدهللا بن عمر: ثالثة 

واحدة منهن لاان أحب إلي من حمر النعم: 

أحدها أعطاء الراية إياه يوم خيبر، و 

تزويجه فاطمة إياه، وسد األبواب إال باب 

علي، قالوا: فخرج العباس يباي و قال: يا 

                                                 
و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدَرك:  .1

ما  141/  صيّ". ك سك الع نا "المن تاب ه سم الك وا

هذه  عّل  ضبها". ول عن "وع بدالً  صرها"  قال "وع نه  أ

 ناسخ أو الطابع. من أخطاء ال

هو  .2 لة" و عارم الدو سـتدرك" " في "ُم سـهما. و نف

 خطأ من الناسخ فيما يبـدو. 
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رسول هللا أخرجت عمك وأسانت ابن عمك، فقال: 

 ما أجرجتك وال أسانته و لان هللا أسانه.

وروي أّن ا لعباس قال لفاطمة ع: انظرو 

إليها کأنها لبوة بين يديها جرواها، تظن 

أن رسول هللا يخرج عمه و يدخل ابن عمه، و 

ه عباءه األحمر فقال ليباي و يجر جاء حمزة 

كما قال للعباس، وقد ذكرنا جواب احمد بن 

حنبل للمعتصم فی ذلك، فقال عمر: دع لي 

ال و ال  خوخة أطلع منها إلی مسجد؟ فقال:

بقدر إصبعة، فقال أبوبار: دع لي کوة أنظر 

إليها؟ فقال: ال وال رأس إبرة، فسأل عثمان 

 مثل ذلك فأبی.

د: لما نودي الفائق عن الزمخشري قال سع

ليخرج من في المسجد إال آل رسول هللا و آل 

علي، خرجنا نجر قالعنا، هو جميع قلع وهو 

الانف فضائل السمعاني روی جابر عن ابن 

خبر أنه سأله رجل فقال: ما قولك عمر في 

في علي و عثمان؟ فقال: أما عثمان فاان هللا 

قد عفا عنه فارهتم أن يعفو عنه، وأما علي 

رسول هللا و ختنه و هذا بيته، و  فابن عم

أشار بيده إلی بيته حيث ترون أمر هللا تعالی 

 نبيه أن

تسعة يبنيي مسجده فبنی فيه عشرة أبيات،  

لنبيه و أزواجه، وعاشرها وهو متوسطها 

لعلي و فاطمة، وکان ذلك في أول سنة 

الهجرة، وقالوا: کان في آخرعمر النبي، و 

 األول أصح و أشهر.

ی کونه، فلم يزل علي وولده في وبقي عل

بيته إلی أيام عبدالملك بن مروان فعرف 
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الخبر فحسد القوم علی ذلك و اغتاض، و أمر 

 بهدم الدار، وتظاهر أنه يريد

أن يزداد في المسجد وکان فيها الحسن بن  

 الحسن، فقال: ال أخرج وال أمان

من هدمها، فضرب بالسياط وتصايح الناس  

دمت الدار و زيد في وأخرج عند ذلك وه

 المسجد.

وروي عيسی بن عبدهللا أن دار فاطمة ع حول 

 تربة النبي ص و بينهما حوض.

وفي منهاج الاراجاي أّنه ما بين البيت 

الذي فيه رسول هللا وبين الباب المحاذي 

لزقاق البقيع ُفتح له باب، وسُدَّ علی سائر 

األصحاب، َمن قلع الباَب کيف ُيسَدُّ عليه 

خُوم، ُفِتح له ب، قلع باب الافر من التُ البا

 أبواب من العلوم[.

وبًا ـبذكره منسالذهبُي انفرد  ــ المؤمن

والكالم عليه هو  ،2وعنه الصفدي  1للكراجكي 

ماقلناه قبل قليل على كتابه المزعوم  مثلُ 

  .اآلخـَر)المنازل(

"عملها  ،موعظة العقل للنفـس ـــ 13 

  .3تَين" نحٌو من الكّراسـ ،لنفسـه

 ،ذكره آغا ُبُزرك بهـذا االسـم .ــ النجوم

"للكراجكي محمد بن علي :وعلـّق بقوله

ارتجالي  آخـر اسـمٌ والظاهر أنه  ،4الصوري"

لكتابه )نظم الُدرر في مبنى الكواكب 

                                                 
 . 211( / 435ــ447تاريخ اإلسالم ) .1

 . 715/  4الوافي الوفيات:  .2

و "مكتبة العالمة الكراجكي"  441/  1ُمسـتدَرك:  .3

 /111 . 

 . 11/  24الذريعة:  .4
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والُصَور( الذي سنأتي على ذكره بعد قليل إن 

وما أثبته آغا ُبُزرك  ،(14برقم ) ،شاء هللا

للكتاب وقع  أخـذه عـن مخطوطةٍ يبـدو أنه 

الُنسّـاخ بأسـماء ما  بُ ـوتالعُ  ،عليها

يرًا جـّدًا إثبات اسـم ُمنتَزع وكث ،ينسـخونه

سـَم الذي ويتجاهل األ ،من موضوع الكتاب

  .شـائع مـرٌ أ ،وضعه مؤلفه

ينقل عنه المجلسـي في أّول  ،ــ النصوص

ولم  ،)بحار األنوار( منسوبًا إلى الكراجكي

 ،ر أحـٌد أن له كتابًا بهـذا االسـميذك

والظاهر أن المقصود كتاب )االسـتبصار في 

  .(3ذكرناه برقم) .النصّ على األئمة األطهار(

"أنفـذها إلى الشيخ .ــ نصيحة اإلخوان 11

. 1أبي اليقظان أدام هللا تعالى تأييده" 

  .وهـذا كّل ما نعرفه عنه

م ل ،2"لم يتّم"  ،ــ نصيحة الشـيعة 11

بل  ،يذكره في )مكتبة العالمة الكراجكي(

مّما قد يبعث  ،اقتصر على )نصيحة اإلخوان(

ولكن ذكرهما  ،على الظن أن الكتابَين واحـد

معًا في )ُمسـتدَرك( مع اختالف التعليق لكل  

منهما يدّل على أنهما بالفعل عملَين 

  .ُمنفصلَين

 .ــ نْظُم الُدرر في مبنى الكواكب والّصَور 14

يتضّمن ذكر  ."وهو كتاٌب لم ُيسـَبق إلى مثله

على ما نطقت به  ،أسـماء الكواكب الُمسـَّماة

                                                 
سـتدَرك:  .1 لى . 441/  1ُم ا قد أشـرنا أعاله إ وكّن

بة  صيحة"، و "مكت لى "ف صّحفًا إ نا ُم سمه ه ورود ا

 . 111العالمة الكراجكي" / 

 . 444/  1ُمسـتدَرك:  .2



                                                       الرابع: مصّنفاته                                                                                                             لفصل ا

237 

 

ومن ذلك نفهم أنه  .1العرُب وأهُل الّرصـد" 

ُمختص  ،لغويّ فّني علمّي أشـبه بقاموس 

 ،بأسـماء الكواكب المعروفة باسـٍم خاٍص بها

أيضًا و ،كما كانت دائرًة على ألسـنة العرب

  .ُمتداولـٌَة بين علماء الهيئةكما هي 

قال السيد ابن طاووس في فرج المهموم ص 

720: 

ومن العلماء بالنجوم المصّنفين فيه 

الشيخ الفاضل محمد بن علّي الاراجاي رحمه 

هللا وقفت له علی تصنيفين فيها وفي صحة أنها 

دالالت علی الحادثات، وتضمن فهرست کتبه 

، ولم أقف تصانيف فيها غير ما أشرت إليه

عليه، ولقد کان فاضاًل في العلم فيها 

 متعمدًا عليه.

ــ نقض رسـالة فردان بعـد الَمروزي في  45

الجزء
2

وال  ،ال نعرف َمن هو "فردان"و .

ولم نعثر على ذكٍر  ،وال "الَمروزي" ،رسـالته

 وإذا كان "الجزء" ،لهم في الَمظانّ 

 كما ،الجزء الذي يتجّزء أو ال يتجّزء :يعني 

فهو من البحوث  ،يتبادر إلى الذهن

الفلسـفية المعروفة القادمة من الفلسـفة 

فإن العبارة  ،وعلى كّل حال ،عند اليونان

ومن ذلك وصفه "رسـالة  ،بُمجملها ُمضطربة

ونحن  .الَمروزي" ] [ فردان" بأنها "بعـد

 لوروده ،للكتاب العنوان أثبتنا هـذا

                                                 
سـتدَرك:  .1 مةالكراجكي"  441/  1ُم بة العال و "مكت

 /113 . 

كي"  .2 مة الكراج بة العال سـه و "مكت سـتدَرك / نف ُم

 /117 . 
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لمؤلفات ن في المصدرَين األسـاسـييَ هكـذا 

 ،والظاهر أنه تعّرض لتصحيفٍ كبير ،الكراجكي

جعله على هـذا النحو من االضطراب واستغالق 

  .المعنى

 ،ــ نهُج البيان في مناسُـك النسـوان47

كتائب "أمره بعمله الشـيُخ الجليُل أبو ال

صنفه  ،هللاُ درَجته أحمد بن محمد بن عّمار، رفع

قلنا  . ولقد1ون ورقة" وهو خمس ،سبطرابل

هو أخو أبي طالب  ،هـذا ،غير مّرة أّن أحمد

 ،م(7517هـ / 434أمين الدولة عبد هللا )ت:

أّوُل ُأمراء بني عّمار في طرابلس وباني 

 ،"الشيخ الجليل"ورجوع هـذا  ،اسـتقاللها

 ،علماء ُقضاةوا نومعلوم أن رجال األسـرة كا

يدلُّ أيضًا وأيضًا على ما كان  ،إلى الكراجكي

مكانٍة عاليٍة عند الكافـّة في  له من

  .المدينة

انفرد بذكره من القدماء  ،ــ النوادر 29 

 ،وعنه آغا ُبُزرك ،2ُمنتَجب الدين الرازي 

 عنوان و ،3فسـّماه )نوادر الكراجكي( 

عندما ُيطلق في عصر الكراجكي "النوادر" 

ديثّية الح المجموعات فهو يعني ،وما قبله

لتي انفرد بروايتها التي ُتعنى باألحاديث ا

  4.ُمحّدث واحد

                                                 
"مكتبة العالمة الكراجكي"  و 441/  1ُمسـتدَرك:  .1

 . 15ــ  114/ 

 . 755الفهرسـت /  .2

 . 145/  24الذريعـة:  .3

4.  
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 ،1 "لم يتّم" ،ــ هداية الُمسـترشـد 41

مّما  ،تعليقأي هكـذا ورد في المصدرَين دون 

ُيفهم منه أن الكتاب لم يُكن بُمتناَول كاتب 

 نه لم يكـُن يعرف عنهإبل و ،الفهرست

 ،ما يسـمح له ببيان موضوعه على األقلّ  

 حيث ُفقـد ما كان والظاهر أّن ُمصنفه أهمله ب

  .قد أتّمـه منه

التي  من الرسـائل ،اإلمامة ــ وجوبُ  44

هي جواٌب على كالٍم و ،2ضّمنها )كنز الفوائد( 

قاله "أحُد الُمخالفين" لرجٍل وصفه الكراجكي 

وقد قلنا غير مّرة أن  ،بـ "األخ الفاضل"

 ،أحـَد الشيعة :هذا يعني في لغة الكراجكي

ما  : تعالى قد قال"إذا كان هللا:قالإذ 

وكانت األُّمـُة  ،يءفّرطنا في الكتاب من شـ

قد ی هللا عليه و آله ُمجتمعًة أن النبي صل

بلـّغ الرسـالة إلى الكافـّة وأّدى فيها 

فما الحاجة  ،األُّمـةاألمانة وبّين لجميع 

 .بعـد ذلك إلى إمام ؟ "

 ــ الوزيري
نفرد هـذا خامـُس مصنٍَّف ي ،3

 ،ن شـهرآشوب منسوبًا إلى الكراجكيببذكره ا

بعد )أخبار اآلحاد( و)المزار( و )ُمختصُر 

زيارة إبراهيم الخليل( و )شـرُح االسـتبصار 

وتجاهلها  ،النّص على األئّمة األطهار(في 

وداللة ذلك  ،جميعها آغا ُبُزرك في )الذريعة(

ولذلك فإننا  ،قـد قلناها فيما فاتواضحة 

                                                 
و "مكتبة العالمة الكراجكي"  444/  1ُمسـتدَرك:  .1

 /144 . 

 . 01ــ  741كنز الفوائد /  .2

 . 774معالم العلماء /  .3
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ولم . بما هناك علمذكرناه على سـبيل ال

  .نمحنه رقمًا في التعـداد

ال ذكر له في كافة المصادر  ،ــ الوصّية

التي اعتنْت بُمصنفات الكراجكي بدرجٍة أو 

قال  ،ره آغا ُبُزركـذكب انفرد وإنما ،غيرها

موجوٌد مع جملٍة من األصول في  ،" الوصية

والظاهر أنه  ،1" مكتبة راجه فيض آبادي 

اسـتنادأ إلى ما ه الُنسّـاخ اسـم مّما يرتجل

 ،يرونه من موضوع الكتاب وهم ينسـخونه

ولعله هو نفسـه )التعريف بوجوب حق 

أو )التأديب( ( 20انظره برقم ) ،الوالدَين(

 ،على أّن اسـم الكتاب ُملِفتٌ  ،(74برقم )

يتناسـُب مع ما نعرفه من دقـِّة وبراعِة 

 ،يضعه من أسـماء ُمصنفاتهالكراجكي فيما 

ال ُبـّد أن يبـدأ  ،ثوالمسألة تتحّمُل مزيَد بح

  .لو كانت في الُمتناَول ،باالطالع على النسخة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                                                 
 . 751/  20الذريعة:  .1
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 خـتـــــــام

 
وآَن  ،هوذا نحن قـد وصلنا إلى نهاية المطاف

فيما  ،بعـد أن وفينا ،أواُن وضع نقطة الختام

ا به القارئ في عنوان بما وعـدن ،نتمّنـى

فعالجنا في فصوله األربعة اإلشـكالّياتِ  ،الكتاب

عصر  :األساسـّية التي طرحناها في العنوان

عالـَمه الفكريّ  ،سـيرته األّولّية ،الكراجكي

ولم يبَق علينا في هـذا  ،وأعماله، ُمصنفاته

الختام إال أن نسـتعرضَ أبرَز النتائج التي وصل 

الذي  ،تغاَء ُمسـاعدِة القارئاب ،إليها الكتاب

ال اطـّالع كافيًا لديـه على ُمسـتوى األبحاث التي 

 ،سـبَق أن عالجْت مثَل أو شـيئًا مّما عالجناه

على ُمالحظة التقـّدم الذي حّققه كتاُبنا في ما 

وذلك بالقياس  ،عالجه من إشـكالّيات الموضوع

التي تتقاطُع  ،إلى ما سـبقه من صنوف البحوث

 ،مع أغراضنا هنا ،بدرجـٍة أو غيرها ،اُضهاأغر

وإْن ُكنُت ال أعرُف كتابًا ُمسـتقالً بالعنوان نفسـه 

ولكّن الكثيرين من القدماء  ،أو بمـا ُيشـابهه

 ،والُمحَدثين قد تناولوا سـيرة الكراجكي

 ،وطرحوا األسـئلة ،فأدلوا ببعض المعلومات

  .واجتهـدوا أحيانًا في األجوبة

الباحث األساسّية هي أن ُيضيف  إّن وظيفة

إضافًة ما إلى المعرفة اإلنسـانّية في 

واإلضافة قد تكوُن في  ،الموضوع الذي يبحثه

كما أنها قد  .أي في ماّدة الموضوع ،األسـاس
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أي في طريقة عرض المـاّدة  ،تكون في الشـكل

وكّلها أغراٌض مشـروعٌة  ،وتنظيمها وتبويبها

اقـَد الخبيَر ولكن الن ،للبحث والباحث

وحـَده هو القادُر على ُمالحظة موطن أو مواطن 

أي حيُث نجَح صاحُبُه في  ،األصالة في البحث

ولذلك فقـد دَرَج الُمصّنفون على  ،اإلضافة

تذييل ُمصّنفاتهم بفصٍل يستعرضون فيه تلك 

وبذلك ُيفيـدون القارئ بجانٍب من  ،المواطن

 الخبرة التي حصلـْت لديهم أثناء

واالّطالع على المصادر  ،لهم في الكتابعم 

 وعليه ،التي اسـتفاد منها في بحثه

نا سـنسـتعرضُ فصوَل الكتاب األربعة فصالً فإنّ  

  .ُمبينين أين أضاف هـذا الفصل أو ذاك ،فصالً 

(7) 

في الفصل األّول "عصُر الكراجكي" رّكبنا 

 ،مالمَح عصره مّما هو أقرُب إلى سـيرته

ُمحاورًا  ،ُمعّلمًا وُمبّيناً  ،الً دارسـًا وُمتحمّ 

  :وذلك من ملمحَين أسـاسـّيَين ،وُمصّنفاً 

وفيه وصفنا بقـدِر ما  ،سـياسـي :ـ األّول

يقتضيه المقام النهوَض األّوَل للتشـّيع 

بعـد أْن وصَل  ،بجناحَيه اإلمامي واإلسـماعيلي

لطوي ـ الرسـمي إلى النهاية  اإلسـالُم السُـّ

نظرًا  ،ـّد أن يِصَل إليهاالتي كان ال بُ 

بحيُث أّنـه اضطُّّر  ،لتكوينه الوراثّي الَهـشّ 

اضطرارًا في النهايِة إلى استيراِد جهازه 

األمني ـ العسكري من خارِج التركيبِة 

 ،الشّـعبّيِة الُمتصلِة به اتصااًل ُمباشَـراً 

 ،كما يقولون ،وبذلك أدخل الدُّبَّ إلى َكـْرمه

ًا فشـيئًا االتصاَل وبـدأ يفُقـُد شـيئ

بالمنابع األساسّية لمصادر ُقّوتـه وِمنعته 

  .التاريخّية
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في هـذا اإلطار ظهرْت مجموعٌة من الكيانات 

األمُر الجامُع بينها أنها  ،السّياسّية الَفتّية

 ،عرٌب أقحاحٌ  :أصيلٌة في منابعها البشـرّية

بالنسـبِة للتشـّيِع اإلمامّي في "العراق" و 

بالنسـبة لإلسـماعيلي  ،وبـربـرٌ  ،"الشـام"

هـذا باإلضافِة إلى أنها  ،في "إفريقيا"

ـ  جميعها حملْت معها مشروعاٍت ثقافّيةٍ 

نجحْت أحيانًا نجاحًا باهرًا  ،تنموّيٍة جديدة

في تخليقٍِِ عناصر بدايٍة جديدٍة للمشروِع 

  .اإلسـالمي  الُمزِمن

فإن  ،بالنسـبة لـ "الشـام" خصوصاً 

َين / الكيانَين اللذَين نهضا في للمشروع

 ،أعني "حلب" و "طرابلس" ،شماله وغربه

ذلك أنهما قاما  ،خصوصّيٌة في غايِة األهمّية

ثقافّيًا على قاعدة بناِء الّصلة بين التشّيِع 

التي انقطعْت  ،الشـامي والتشّيِع العراقيّ 

فكأنه جسـٌد واحٌد انشطر إلى  ،منـذ قرون

 ،نابض في "العراق"وبقي قلبه ال ،شطرَين

فارتاد أعالُم هاتين الحاضرتَين وْصَل العروق 

وبذلك مّهـدا الطريَق لبداياتٍ  ،بالعروق

وسـتظهُر نتائُج هـذا  ،جديدٍة لإلثنَين

في  ،الجديد على عاّمة الُقّراء ،التأريخ

  .القسـم األّول من الفصل الثالث

(9 ) 

في الفصل الثاني "السّـيرُة األّولّيُة" 

لجنا العناصَر التي هي أساسّية في سـيرِة عا

وهي عادًة من أيسـِر البحوث على  ،أّي إنسـان

ولكّن ُأسـلوَب الحياِة غير الُمستقّر  ،الباحث

باإلضافة إلى  ،الذي اختاره الكراجكّي لنفسه

البالء الصليبّي الذي نزل من بعـده 

َجماُع  ،بالمنطقة التي عاش فيها أكثَر حياته
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ما يجُب أن يكوَن معروفًا من عناصر  ذلك أضاعَ 

حظي بمثل المكانة العالية  ،سـيرِة إنسانٍ 

هرة الواسـعة اللتين كانتا له بين  والشُـّ

  .كل  الناس ،الناس

لذلك فقد اضطررنا إلى أن نبـدأ هذا 

حّددنا فيهما  ،الفصل بقسمَين اثنَين

أتبعناهما بوقفٍة خاّصٍة  ،إشكالّياِت البحث

ّيِة لقبه "الكراجكي" لسببَين على إشـكال

أّولهما ألّن عناصر اسم الشّخِص هي من  :اثنَين

شياَء أوكثيرًا ما نعرف  ،مفاتيح سـيرته

ثم ألن  ،كثيرٍة عنه من ُمجّرِد عناصر اسـمه

هـذا اللقب خصوصًا كان موضع اهتماٍم خاٍص من 

ولكننا بالبحث  ،كّل َمن خاضوا في سـيرته

م كانوا يخوضون في والتدقيق اكتشفنا أنه

وهي نتيجٌة سـبقنا إليها سـلُفنا  ،أوهام

المرحوم السّيد عبد العزيز الطباطبائي 

 ،فيما قّدم به لـ )مكتبةالعالّمة الكراجكي(

 ،ولكنه قّدم رأيه للقارئ كحْدٍس شـخصّي صائب

أّما نحن  ،أي من دون أن يقول كيف ولماذا

 ،هـذافقـد نقـدنا وحّللنا ُمختلَف اآلراء في 

وعن هـذا الطريق وصلنا إلى ما وصلنا 

ومن المعلوم أّن بياَن الطريق هو من  ،إليه

أّما ما بقي من  ،حقوقٍِِ القارئ على الكاتب

أقسـاِم هـذا الفصل فقـد خّصصناه للعناصِر 

"األصل  :األساسّيِة من سـيرته الغامضة غالباً 

"تحصيلُه ورحالتُه في  ،والمولد والنشـأة"

  ."وفاته وَمْدفنه" ،األقطار"

(3 ) 

الفصُل الثالُث "عاَلُمُه الفكريُّ  

 .هو في الحقيقة ذروُة البحث ،وأعمالـُه"

ولكنه أيضًا ُمتابعٌة ِلمـا بدأنا به في 
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لنا بيـَد أننا هناك عم ،"السّـيرة األّولّية"

وبيَن  على العناصر الُمشتَرَكة بين سـيرته

رغبًة في  ،أّما هنا فإننا ،أّي إنسانسـيرة 

تفدنا من بعض النتائج ـاس ،تركيِز البحث

 ،التي وصلنا إليها في الفصل السابق

فوقفنا في  ،فعملنا على خصوصّياِت سـيرته

القسم األّول على أكثِر معالِم عاَلمه الفكريّ 

وإْن يُكن هـذا األثر  ،وأبعـدها أثراً أهمّيًة 

من ه ُـ وصروف د محاه الزمانُ التاريخي ق

ولم يبَق منه إال إشـاراٌت  ،ناسذاكرة ال

الّصلِة مع  عني بذلك أنه ارتادَ أ ،ُمجَملـَة

يومذاك في "العراق" األّول المركز العلمّي 

وبذلك أسّـس لتقليٍد كان له من  ،"بغداد"

األثر والتداعيات ما هو عالٌق فاعٌل حتى يوم 

أمٌر لم يلتفت إليه أحـٌد  ذلكو ،الناس هـذا

ته تحتاُج إلى معرفٍة الحظألّن مُ  ،من قبلنا

شـاملٍة ودقيقٍة بالتاريخ الثقافي للمنطقة 

وخصوصًا إلى معرفٍة بتاريخ  ،الشـامّية

التي كانت ُمسـيطرة  ،الجماعات الشـيعّية

قبل أن ينزل  ،سُـّكانّيًا في عصر الكراجكي

ُيزيحها عن ُيبعثرها وف ،بها البالُء الصليبي

حتى  ،ضعيفال ولكن وضعها الثقافي ،مكانتها

 ،لم يُكن ُمكافئًا لوضعها السُـّكاني ،قبل ذلك

اتصالها بالمراكز العلمّية  فِ بسبب ضعْ 

باإلضافة  ،وفي رأسها "بغـداد" ،الشيعّية

لعجزها عن ابتداع وضٍع ثقافّي ذي صفٍة 

ألنها لم  ،مثالً  ،في "حلب" ،مركزّية خاٍص بها

يخ المفيد ـحجم الشكبارًا من ُتنتج أبطااًل 

  .يخ الطوسيـّيد الُمرتضى والشـلسوا

بريادته المهم أّن الشـيخ الكراجكي 

الّرحلة إلى "العراق" أسّـسَ لنهجٍ اسـتمّر من 



                                                                                ختام                                                                                                                         

247 

 

بحيث غـدا تقليـدًا  ،ده وما يزالبع

كان له من اآلثار الجليلة ما يفوُق  ،راسـخاً 

  .اإلحصاء

وأسّـسَ كما اجترحها  ،وبما أّن الّريادةَ 

 :أو فلنُقلْ  ،أخـٌذ فعطاءٌ هي  ،الكراجكيلها 

فإننا خّصصنا األقساَم  ،تحصيٌل فتبليغ

الباقيَة من الفصل لُمتابعته وهو يرتحُل في 

 ،ُمقيمًا هنا وهناك ُمـددًا ُمتفاوتة ،األقطار

 ،اليكلُّ عن العمل ُمحاورًا وُمصّنفًا وُمعّلماً 

من العالقات شـبكًة في األثناء بانيًا 

ما  ،والحيوّيةع وّ الواسعة البالغة التن

 ،وحيوّيتهاتزاُل ُتدهشـُنا بسـعتها وتنّوعها 

بحيُث يعسُـُر علينا أن نتصّوَر كيف كان وقته 

 ،يتسـع لكّل هـذه األعمال في الوقِت نفسـه

خصوصًا مع ُمالحظة أّن بعض ما صّنف يقتضي 

ال ُينفقه بهـذا السّخاء إال  ،ُجهـدًا خارقاً 

بحيث  ،سَـٌع وأكثرإنسـاٌن لديه من الوقِت ُمتّ 

ُينفقه على تصنيِف كتاٍب ُمذهل مثل كتابه 

  .البديع )الًبسـتان(

(4 ) 

الفصُل الّرابع واألخير خّصصناه إلحصاِء 

ُمسـتندين أسـاسـًا إلى  ،ُمصنفات الكراجكي

 ،الفهرسـت الذي وضعه لُمصنفاته شـخصٌ مجهولٌ 

إلى أن بحثنا  ،كان مجهوالً تماماً  :أو فلُنقلْ 

تحت عنوان "َمـْدَخـل" قّدمنا به للفصل  فيما

هنالك إلى أّن كاتب الفهرسـت هو ووصلنا 

هو غير ابنه  ،مجهول االسم ابٌن للكراجكي

وبالنتيجة  ،اآلَخر المعروف باسـمه )موسى(

بين  ،أحصينا أسماَء أربعٍة وتسعين ُمصنَّفًا له

 ،أوردناها منسـوقًة أبتثّياً  ،كتاٍب ورسالة

خاّصًا منها رقمًا ُمصّنٍف كل ُمصنٍَّف  مع منِح اسمِ 
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كما  ،التعليق عليه بما ُيناسـبثم  ،به

ذكِر أسماٍء ُأخرى أتينا في اإلحصاء على 

 ،عدَم صّحَة نسبتها إليهلدينا  لُمصّنفات ثبـتَ 

ومع ذلك فإننا ذكرناها بأسـمائها للتنبيه 

لكن دون منحها  ،على أنها منحولة عليه

هـذه ب ،إجماالً  ،وهذا الّثْبت ،رقماً 

 .إنجاٌز غير مسبوق ،المواصفات

                             

 والحمـُد هلل رّب العالمين 

 ـــــــــــــ
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(7) 

 االسباب الصادة
 

 الرحمن الرحيم  بسم هللاّ 

سى  بن مو ليّ  ضا ع ك الر  حّق ولّي ق ب رب  وّف

 )عليهما الصالة والثناء(.

مد هللّ  ليّ المحا  الح شد، و مولي المرا مد، و

وصلواته على أفضل منذٍر وشاهد، وأكرم عامٍل 

وعابد، سّيدنا محّمد المصطفى ورسوله القائد 

سعد  لى أ سائق إ صد، وال مل المقا لى أج إ

م  عادن الحَِك ة م له األئّم لى آ موارد، وع ال

 والفوائد، والحجج على كّل ُمفَتٍر وجاحد.

خوان  يه اال غب ف ما ر لى  فت ع قد وق عد ف وب

على اإليمان من ذكر األسباب الصاّدة   ّبتهم هللاّ ث

عن إدراك الصواب، وهي رغبٌة تدّل على فضل، 

وطلبٌة شاهدة بشريف عقل، قد بلغ المراد من 

أحكــم االعتقــاد، وأدرك النجــاح مــن أجــاد 

االقتراح، والنفع بمعرفة هذه األسباب كثير، 

والضرر بجهلها خطٌب خطير، إذ كانت المهالك 

ق المسالك، َمن َعَرَفها توّقاها، وَمن على طري

جهلها تلّقاها، والخبر المأثور عن الصادق 

السالم: )وجدُت علم الناس كّله في أربع؛  عليه

ما  عرف  ها أن ت ك، وثاني عرف رّب ها أن ت أّول

نك،  مراد م عرف ال ها أن ت بك، وثالث صنَع 
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نك( عن دي جك  ما يخر عرف  بع أن ت ، 1والرا

ل المعارف، فبمعرفة فهذه أقسام تحيط بُاصو

المكّلف رّبه يصّح له شكره وطاعته، وبمعرفته 

صنَعته يعرف نعمه، وبمعرفته )بمعرفة خ ل( 

مــراده )منــه( يصــّح لــه أن يمتثــل أمــره، 

نه  صّح م نه ي عن دي جه  ما يخر ته  وبمعرف

بر  ثروه ومخ ما أ لى  صائر إ نا  به، وأ اجتنا

 وليّ التوفيق.  ما استخبروه، وهللاّ 

ذه األسباب على أقسام منها ما واعلم أّن ه

ن ة الجهّال، وَم ختصّ بالعاّم ظر  ي جَر الن َه

دين  لى المقّل يدخل ع ما  ها  ستدالل، ومن واال

لى  به ع ضّرة  ظم الم ستدّلين، ويع عض الم وب

ستدالل  ختصّ ذوي اال ما ي ها  فريقين، ومن ال

 فيقود من اعترضه إلى الضالل.

ْن  ة وَم به العاّم ختصّ  ما ي كر  في ذ صل(  )ف

عن إدراك يه صّدهم  ة في في االُّم ظر  جَر الن

 الصواب، وهي أسباب:

منهــا ســلوك مــنهج )منــاهج ر ل( اآلبــاء 

والُمرّبين، واّتباع األهل واألعّزين، واستعظام 

طريقتهم،  صّحة  لم ب عدم الع مع  فارقتهم  م

وهذا الوجه أقوى دواعي العصيان، وأشّد علل 

 الحميان، وبه ضّل األكثر وتضاعف الضرر.

له وم  بين أه شؤ  لد، والن كام الب ها أح ن

فس  لأل ن قد  عه ينع قد، فم سد المعت لى فا ع

                                                 
ــد 1 ــز الفوائ ــ7/225. ]کن ــاب الرس ، 32ول ، وألق

 .2/743واإلرشاد للمفيد 

مة  شف الغ في ک ما  ااظم ک سی ال نه مو لی اب سب إ ون

 .7/24، والتذکرة الحمدونية 1/244

لدينوري  سة ل شي: المجال ضل الرقا لی الف سب إ ون

2/44 :221] 
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يده،  ترادف مز مًا، ي قًا دائ مًا، وخل فًا الز إل

 وال يخلق جديده.

لة   في جم كون  ثر، وال باع األك ها اّت ومن

هذا  ة، و من القّل شًا  ظم، استيحا سواد األع ال

 ما ضّلت به الحشوّية.

ب عن الِدين، ومنها االشتغال بُامور المكاس

ّبين،  ار والمتكس طة التّج في مخال تراق  واالغ

في  ظر  عن الن ياه  سان دن حتّى تلهّي اإلن

ُاخراه، ال يجعل لنفسه وقتًا من زمانه يهتّم 

 فيه بُامور دينه. 

ومنها االنهماك في الّلذات، والتهالك على 

عاجل المسّرات، التي توقع من نفس المنقطع 

ته، ويربح حاضر إليها أن يغتنم عاجل أوقا

لّذاته، ويأخذ من عمره ما خال وَصفا، ويترك 

ز  عن حّي جه  هذا يخر فا، وب مّر وج ما أ خره  آ

 اإلنسانّية، ويدخله في حّيز البهيمّية.

صلة   ماء، وموا سة العل جر مجال ها ه ومن

استماع أقوال الجهالء األغبياء، وترك االّطالع 

فــي العقلّيــات، واالقتصــار علــى الحكايــات 

نة والخر برى والمح فة الك هذه اآل فات، ف ا

عن  دة  قل، والمبّع من الع صة  مى، الُمنِق العظ

 الفضل.

ــّلة،   ــر مض ــان أّن النظ ــّن اإلنس ــا ظ ومنه

يد  ة، وأّن التقل لد ين مزّل لم ا عن ع حث  والب

 فيه أصوب، وهذا باب العطب.

ومنها محّبة أسهل المذاهب، وأقربها إلى  

ارتكـــاب الفـــواحش، استضـــعافًا للعلـــم، 

واستثقاالً للعمل، وهذا شرع كثيرًا من الناس 

من  جراهم  جرى م ما  غالة و مذاهب ال لى  إ

من  يرونهم  ما  مع  سّيما  مار، ال  عي األع منقط

ـــوارد  ـــدة ال ـــات، ووكي ـــل المحافظ جمي
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صغير،  ضعف ال خدعوا المست بذلك  صالت، و والموا

 ل(. وجانب الضعيف الحقير )الفقير خ

 ومنهــا ســماع المــذهب الغريــب، والقــول

المستطرف العجيب، ال سّيما إذا صانه أصحابه 

وَكَتمـــ ]ـــه[ أربابــه، كمــذهب النصــيرّية 

واإلسحاقّية، وَمن نشََأ بعدهم من السُِلسكاوّية، 

فيظّن َمن سمع شيئًا من هذه المذاهب أّنه قد 

لوا  نه ُاو صر ع لذي ق باب، ا صنو الُل فر بال ظ

األلباب، فيعتمد عليه، ويسكن قلبه )نفسه خ 

ليــه، ويــروی أّنــه قــد ظفــر بالُبغيــة ل( إ

المطلوبة، ووجد الدّرة المكنونة، التي ضلَّ 

شرذمة  ها إالّ  تد إلي لم يه باد، و ها الع عن

شورًا،  نده ق صحيح ع كالم ال صير ال فراد، وي أ

والحّق اليقين لديه حقيرًا، وهو مرتبط بما 

 حواه ضاحك مّما سواه.

قدرة،   مرة ال ثروة، وَغ َكَرة ال ها س ومن

ــا ــة، الح ــه واألَنَف ــى التي ــر عل مالن األكث

ــن  ــر ع ــة، والتكّب ــغار ذوي المعرف واستص

فة  هذه آ ستدالل؛ و عن اال ضّجر  سؤال، والت ال

موجودة، وعّلة معهودة، داؤها َعِسٌر، ودوآُؤها 

 متعّذٌر.

بار   هد واالعت لى الز صار ع ها االقت ومن

 بالزاهد:

سان   قول اإلن هو أن ي يه ف صار عل ا االقت أّم

فتُ  لى  إذا َكَف توّفْرُت ع حرام، و )أو خ ل(  عن ال

من  يّدعی  ما  لى  حتج إ لم أ صيام،  صالة وال ال

العلم، وإتعاب النفس إلى تكليف الفهم، وهذا 

قول  في ال لل  ية الز هل، ونها لط والج هو الغ

عل لم  والف فرع والع مل  مل ظ(، ألّن الع )الع

تعالى:   أصل، وال ثبات للفرع بغير أصل، قال هللاّ 
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ْن ِعبَاِدِه اْلُعَلَماءُ    َیخْشَى هللاّ ِإنََّما »   ، وقال النبيّ 1«ِم

يه هللا صلى سائر  و عل لم كال ير ع بد بغ له: العا آ

عدًا. سير إالّ ُب ثرة ال يده ك ير محجّة ال يز  2بغ

وقال أمير المؤمنين عليّ عليه الصالة والسالم: 

 3.ُاْغُد عالمًا أو متعل مًا وال تكن الثالث فتهِلك

بــار بالزاهــد فهــو أن يقــول وأّمــا االعت

هد،  هذا الزا ني  في دي بع  نا مّت سان: أ اإلن

ه ناسك عابد، فيقتدي به ألجل زهده، من  ألّن

غير معرفة بأّن الحّق في يده، ورّبما كان في 

خوض  مبطالً، في ضاالًّ  قده  في معت جاهالً، و هده  ز

معه بحار الظالم، وباستتباع مثله هلك أكثر 

مؤمنين عليّ عليه العوام، وقد قال أمير ال

الصالة والسالم: َقَصم ظهري رجالن: عالٌم متهّتك 

مه  عن عل ناس  صّد ال هذا ي ّك، ف هل متنس وجا

  4بتهّتكه وهذا يدعوهم إلى جهله بتنسّكه.

فيجــب علــى العاقــل احتــرازه عــن هــذه 

العوائق وترك االُنسّية بشيء منها يبّعده عن 

ــة  ــقطًا للمحّب ــيكن مس ــائق، ول إدراك الحق

سالكًا والب صبّية،  هوى والع هاجرًا لل ضة،  غ

فع( ير )مرا ظر غ من  5سبيل الن حدًا  فت أ ملت

                                                 
 .21سورة فاطر: اآلية  .1

: العامل بغير 704. ]في نهج البالغة في الخطبة 2

فال يق،  ير طر لی غ سائر ع لم کال عن ع عده  يده ب  يز

 الطريق إالّ بعدَا من حاجته[.

لدين 3 عالم ا ئد 11. ]أ نز الفوا يه:  2/754، وک و ف

صري  سن الب لی الح سب إ لك، ون بدل )فته طب(  )فتع

لي  ضعفاء العقي في  ما  سول هللا )ص( 1/15ک لی ر ، وإ

مآء  في آداب العل ما  سامع 00ک تذکرة ال ، 14، و

 دق و غيرهم[.وروي عن رسول هللا )ص( والباقر والصا

لف 4 جواهر للمؤ عدن ال لب 23. ]م فی مطا حوه  ، ون

ــؤول  ــيم 241الس ــدر التنظ ــاء 113، وال ، و إحي

 [.7/725، و تاريخ إربل 7/01العلوم 

 . ]لعل هذه اللفظة مسطوبة في النسخة[.5
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ــائالً هللّ  ــر، س ــن   البش ــداد، وحس ــالى الس تع

 التوفيق والّرشاد.

بول  سدة لق حوال المف ثر األ من أك صل( و )ف

قود خ ل( لد ين،  1)لع عن ا صاّدة  جال، ال الر

سوم  فّن من ر بال  حّق، االنقطاع  عن ال شة  والموح

دبّيات، أو نوع من ضروب الرياضّيات، من غير األ

لك  فإّن ذ لديانات،  لوم ا من ع شيء  لط ب أن يخ

مل  قد أك ه  سان أّن فس اإلن في ن قع  ما أو رّب

شرائع  قد أّن ال قائق، ويعت عارف وأدرك الح الم

محال، وعلماؤها جّهال، فيصير ما حفظه من هذه 

اآلداب أعظم صاد  له عن الصواب، وهذه الفنون 

صول ُمنجيات، فإذا اجتمعت بعلوم آالت  وليست ُا

الد ين أعانت ونفعت، وإذا انفردت عنها هلكت 

وأهلكت، وكذلك من انفرد بعلوم العربّية جحد 

ضاف  طب أ لم ال فرد بع من ان قرآن، و جزات ال مع

من  صانع، و قديم ال هي ال قال  بائع ف لى الط إ

لى  عالم إ تدبير ال َب  جوم نس لم الن فرد بع ان

من  كب، و لوم الكوا ضعف ع سة است فرد بالهند ان

الشريعة، ومن انفرد بالمنطق أو بشيء من كالم 

شق  ثّم ع فة  مل المعر قد أك ه  ظنَّ أّن سفة  الفال

لم  لوم،  جود مع ناه مو لذي ذكر هذا ا هم، و كالم

 نحل فيه على أمٍر معدوم.

 وقريب من هذا ما قيل: 

فصادف  عرفت هواها قبل أن تعرف الهوى

 قلبي خاليًا فتمّكنا

 :أيضاً و

   2وما الحّب إالّ للحبيب األّول

                                                 
 . ]ولعل الصواب: لعقول[.1

]من قوله: )وقريب( إلی هنا کان بهامش النسخة  .2

 دها: وبعالمة صح، وجاءبع

 وبالفارسّية:
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طائفتين  لى ال يدخل ع ما  كر  في ذ صل(  )ف

يشترك فيه المقّلدون وبعض المستدّلين، وهي 

 أسباب: 

منها قبول أّول قول َوَرَد على السمع ودخل 

ه يكون قد طرق سمعًا نكرًا،  على القلب؛ ألّن

يل  لنفس وتم به ا سّر  لوًا، فت بًا خ نزل قل و

 عليه.  إليه وتعتمد

ا به  1وأّم ع خ ل(  فع )فيتمّت د فينت المقّل

بالفتوى، ويرضى منه بمجّرد الدعوى، فيتمسّك 

سكون  يه  سكن إل ّك المحقّق، ]ی[ و به تمس

خالط  به، وي مازج قل ى ي صّدق، حّت ثق الم الوا

 لّبه، ويصير له ُخْلقًا باقيًا، وطبعًا ثابتًا.

وأّما المستدّل فيدخل ذلك عليه في سماعه، 

ت سمع الب لم ي ستدالل  في( اال من ) قه  داء طري

غيرها، ووقوفه على شبهة لم يقف قبلها على 

مد  ترّبص ويعت شّبث الم ها ت شّبث ب سواها، فيت

عليهــا اعتمــاد المخلــص، ويعتــاد نصــرتها 

هد  ها، ويج من خالف بذّم  هج  ها، ويل وتأّلف

نفسه في استخراج ما قّواها، ويكّد خاطره في 

ى أنّ  سواها، حّت ما  ضعيف  قول ت سمع  ه إذا 

سارعت  يه، و قدح ف لى ال سه إ بت نف صمه توّث خ

لم  له أو  هم مقا سواء ف يه،  عن عل لى الط إ

يفهمه، وعلم غرضه أو لم يعلمه، وقد رأينا 

جب أن  قًا، في قة خل هذه الطري لى  هو ع من 

 يتوّقاها. 

سَرت،  شرت أ ة إذا انت نافع الدنياوّي ها: الم ومن

فسٍ ترك ما في وإذا أمكنت ملَكت )أهلات(، وكم من ن

يده، وقّلد في دينه المفّضل عليه، وهذا وجه أشهر 

 من أن ُينَكر، وضلَّ به كثير وكفَر.

                                                                                                                     
 افتادن نافتاده سختست  مستى نخست باده سختست

 . في النسخة: وأما.1
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ى يخرجه   ة االستدالل حّت ا اعتراضه لقّل فأّم

ضح،  ضًا وا هو أي ضالل ف لى ال هدى إ من ال

ما  لدُّنيا ك نافع ا ئٌح، ألّن م قويٌّ ال تأثيره  و

 أّنها تجوش إلى تقليد المذهب.

جــوش إلــى االجتهــاد فــي نصــرة فكــذلك ت 

المذهب، وقد َبَلَغنا أّن الصاحب إسماعيل بن 

عّباد كان يهوى طريقة أبي هاشم الجبائي في 

ــه أجــرى علــى مــن يقرأهــا  االســتدالل، وأّن

ثر  صرف أك لهم بالص الت، فان يات، وتوّص الجرا

صارت  ها، ف توّفروا علي ها، و ستدّلين إلي الم

ظاه نًا  سائرًا، ودي مذهبًا  هم  ثر ل ى ك رًا، حّت

 معتقدوه، وتضاعف قاصدوه.

وأيضًا خبر طرفة غريبة، ونادرة عجيبة،  

وهو أّن رجالً من أهل العرب كان يقرأ الكالم 

ه  شعرّية، وأّن من األ ير  شيخ كب لى  غداد ع بب

الزم مجلسه سنين عّدة، فلقيه في بعض األّيام 

عن  حدهم  سأل أ تزال، ف هل االع من أ عة  جما

ولم ينهض به، فقالوا  هسؤال يضعف عن جواب

له مثلك على كثرة درسك يضعف عن جواب هذا 

قال:  ختالل؟ ف جز واال نه الع هر م سؤال ويظ ال

ي مقيم الفكر لما أنا عليه من اإلضافة  إّن

صلك )ال  شيخك ال ي فإذن  له:  قالوا  قر،  والف

يصليك خ ل( لما ترتاح به عليك، قال: وما 

له قالوا  هذا، ف عل  سًا يف نت أّن مدّر لى  ظن ع

وجه الّلعب والسخرية به: أّما شيخنا فيحمل 

ما  نا  له علي من ما جري  نا، وي ا أثقال عّن

يكفينا، ولهذا ينتظم أمرنا، ولو كنت معنا 

ضعف  قده و حّل ع قد ان قال و حدنا، ف لت كأ تحّص

في مذهبه رأيه: وكم يدفع إليكم شيخكم في 

كّل يوم ألنقل إليكم؟ فقالوا له: درهمًا في 

قا يوم، ف قال كّل  هذا؟ ف يا  ضمن  من ي ل: و
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أحــدهم: أنــا الضــامن وهــذه عشــرة دراهــم 

أسلفها عنه بعشرة أّيام، فقال: امضوا معي 

ما أراد،  لوا  جي، ففع مل ُخر لي ألح لى منز إ

بروا  هم، وأخ سكنوه مع ليهم، وأ لوه إ ونق

بحديثــه شــيخهم، فعجــب مــن قــولهم، ورضــى 

لى  قرأ ع هم، وي مّدة يالزم قام  هم، فأ فعل

م، إلــى أن افتقــده شــيخهم شــيخهم مــذهبه

ما  ترك  قد  ه  يل: إّن نه، فق سأل ع شعري ف األ

كان عليه واعتزل، وقرأ على فألن بسبب أّنه 

أجرى عليه كّل يوم درهمًا، فصعب على الشيخ 

انتقاله، وشانه حاله فقال لهم اجتمعوا به 

واعزلوه، واضمنوا له ضعف ما بذلوه، فلّما 

تقلت إلى اجتمعوا به وسألوه فقال: إّنني ان

ليم،  بر الع كريم، والح شيخ ال تداء بال االق

ُمراعي أصحابه، ومواصل تالميذه، وكنت بينكم 

محتاجًا ال ُاسعد، وفقيرًا ال ُاْرَفد، فقالوا له 

تك،  توّهم كفاي تك و لم بحاج لم يع شيخنا  إّن 

ضيه،  تؤثره وترت ما  لك  يه و ْد إل واآلن فُع

له  قالوا  يوم، ف كّل  مًا  لي دره قال: إّن  ف

شيخك يدفع إليك كّل يوم درهمين، قال: ومن 

ضامن،  نا ال حدهم: أ قال أ نه؟  هذا ع ضمن  ي

عشرة دراهم كما فعلوا معي،  قال: أسلفوني

وسيروا معي إلى منزلي ألحمل ُخْرجي، ففعلوا 

ما طلب، وعاد إلى قراءة مذهبه، فعلموا به 

أصــحابه المعتزلــة، فلقــوه )فحلقــوه خ ل( 

ف لى م وه ع خوه والُم قال: إّن ووّب ارقتهم، ف

م أضعف ما  ا َعِل شيخي لم يعلم بحاجتي، فلّم

قين،  حّق الي من ال ستفيد  نا أ بذلتموه، فأ

وآخذ كّل يوم درهمين، فقالوا له: عجلت في 

أمرك، ولم تستشر الناصح لك، جعل لك شيخنا 

نت  ظر إن ك حدًا لين مًا وا تداء دره في االب
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تك،  ضعف جائز تك أ ُنت طريق فإن حس هدًا  مجت

فإن وا هم،  ثة درا يوم ثال كّل  نه  لك م آلن 

أحببت فانتقل، ثّم إّنهم أسلفوه ومضوا معه، 

فحملوا ُخرجه ونقلوه، وذاَع خبره في البلد، 

وصار ضحكة على لسان كّل أحد، وخاف الشيخان 

أن يصير خبره َقْدحًا فيهما، ووخيمًة عليهما، 

سال  نة، فترا عب والمجا لى الّل سبا إ وأن ُين

 1حسم الماّدة. بأّن الصواب

وهذه الحكاية وإن استغرب أمرها واستبعد 

فإّنما يّتفق نظيرها فمثلها يذكر، وقد ثبت 

تأثير  كر  ليس ين ظر، و لتمس الن من ال ي لى  ع

ستدالل،  من ذوي اال ير  لوب كث في ق لدُّنيا  ا

وجذبها لهم في المذاهب من حاٍل إلى حال، 

حّتــى أّنهــا يحملهــم علــى نصــرة خــالف مــا 

والعمل بضّد ما يضمرون، إالّ من لم يعتقدون، 

صّرف  ل ت لم يتأّم ناس، و حوال ال لى أ قف ع ي

 .الزمان

ة العّزة والقدرة، وعشق عالی  ومنها: محّب

الكالم واألِمَرة، فهذا ما يميل الطباع إليه 

لب  في ق تأثيره  ا  فوس، فأّم شتهيه الن وت

العامي فهو أن يكون في مدينة؛ الحّق فيها 

طل ظاهٌر منصور، فيسرع مستتر مقهور، والبا

يت ته، وقو لت كلم ما ع قاد  لى اعت صرته،  إ ن

وتسّلط لسانه، وكثر أعوانه، وقد يكون ذلك 

قّدم في  فق للجاهل ت جٍه آخر وهو أن يّت من و

ضالل، يرؤس به على طائفة من الجّهال، فيرى 

ب  مًا، فيتعّج شأنه مفّخ مًا، و ينهم معّظ سه ب نف

ب مل  يه، ويع هو ف ما  جب خ ل( ل التلّبس )فيع

علــى بْغيتــه، حّتــى يســتخرج لهــم األقــوال، 

دت  هذا توّل ثل  ضالل، وبم ضروب ال يأتيهم ب و

                                                 
 . لم أجده في مصدر آخر.1
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ــال، وكثــرت  المــذاهب الخسيســة بــين الجّه

األخبار الباطلة بالضالل، واعتراض معجز هذه 

مره،  هر أ من يظ ستدّل ب من ا هو ل مة  الكل

عه،  مذاهب أتبا في ال ثر  كره، ويك سط ذ ويب

ي شياعه، و يه أ يزدحم عل قّدمًا و سه م رى نف

رئيسًا، ومبّجالً عزيزًا، فلو ظهر له بعد ذلك 

شّيده  ما  طل في كره، والبا ما أن حّق في ال

ونصره، لم يكد يتفّطن إليه، وال يتركه محّبة 

الرياسة أن يزول عّما هو عليه، بل يرى أن 

يتعب في نفسه الكالم )نفسه في الكالم خ ل( 

أصحابٌه على ما اّدعی خاطره في تقوية ما سّر 

 وبذلك قويت الشُبه، واختلط األمر واشتبه.

هو  هذا  جال، و حّق بالر  بار ال ها: اعت ومن

مفتاح الضالل، وإّنما يجب أن يعتبر الرجال 

بــالحّق، إذ ال يعــرف الصــادق مــن ال يعــرف 

 الصدق.

واعتراض هذه للمقّلدين واضح بّيٌن حدوده،  

 وهو أّنهم يرون رجالً قد يتمّيز بنقل حديث ال

عواه  ثرت د صحيح، أو ك من ال طل  عرف البا ي

وطال لسانه بانتحال مّما ليس فيه، فيحسنون 

في  ضّل  هذا ي ثل  ليس م لون  به ويقو ظّن  ال

مذهبــه، ويقّلدونــه أمــرهم ويأخــذون عنــه 

 دينهم.

وأّمــا اعتراضــه للمســتدّلين فمعلــوم فــي 

صيٌت  ماء  لبعض العل صل  هو أن يح تب، و الك

ذي قدٍر، وَي لُة  كٌر وجال شتهر وِذ صنيفه، وي ع ت

لى لة ع لك دال عل ذ فه، فيج في  تألي صوابه 

جميع ما يأتي به، ويستبعد تخطئته، ويعظم 

ستدّلين إذا  ثر الم كان أك هذا  هة، ول نبا

في  فوا  مين وا من المتكّل حد  يق أ سلكوا طر

ذلك أصل وفرع، ولم يخالفوه في مسألة عقل 
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حد  لى أ تت ع ة إذا ثب ى أّن الحّج قل، حّت وال ن

به، وتبّين له بطالن مذهبه، لم تسمح من أصحا

ــد  ــى الجح ــزل عل ــم ي ــاإلقرار، ول ــه ب نفس

صواب  بول ال عن ق له  اد  كان الّص كار، و واإلن

ظّنه أّن الحّجة التي وردت عليه كانت صحيحة، 

 ولم تخف على شيخه ورّب مقالته. 

من  سألة  في م مّرة  مُت معتزليًّا  قد كّل و

ل ـ المسائل اإلمامّية فاستظهرُت عليه فقا

أترى خفي  :وقد حضره العيّ )العجز خ ل( ـ

مثل هذا على الشيخين أبي علي وأبي هاشم؟ 

وهذا يخرج المستدّل إلى التقليد، بل يكون 

أسوء حاالً مّمن قّلد على التحقيق؛ ألّن المقّلد 

لى  مد ع كان اعت له إن  في قو ناقض  لم ي

يه،  جع إل نه ور هرب م ستعمله و يد وا التقل

ة المقّلد وربحه التقليد هذا مع خسارة راح

 الذي لم يدر.

من  عة  يه جما سًا وف مًا مجل ضرت يو قد ح ول

حدهم،  ستعظمها أ سألة ا جرت م ظر، ف هل الن أ

وأنكر الخوض فيما بينهم، فبعد أن َحِميَ في 

إنكارها واّدعى أّن العقل يشهد بقبحها قال 

في  ها  قد ذكر شم  با ها شيخك أ خر: إّن  له آ

س ها، فانك به وأجاز عض كت ته، ب ئٍذ حّد ر حين

 وسهل عليه ما كان استصعبه.

حّق   بار ال صواب باعت كس ال هذا ع كّل  و

بالرجال، والواجب أن يكون قول الشيخ عند 

ــِزُن القــولين  النــاظر كقــول غيــره، ثــّم َي

ها  بالراجح من فر  فإذا ظ كره،  باره وف باعت

فة  حّق معر فة ال له بمعر صل  به، ويح شّبث  ت

 أهله.
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مؤم  ير ال قال أم كذلك  يه و ليّ عل نين ع

الصالة والسالم: ليس الحّق بالر جال ولكن من 

 1عرف الحّق عرف أهله.

وغير ذلك من األسباب الّصادة عن الصواب،  

واالُمــور الصــاّدة الُولــي األلبــاب، وجميعهــا 

بين  حول  ما ي ها إالّ  ليس من قت،  هود بالو مع

سوق  ضالل  لى ال سوقه إ شاد، وي مرأ والر ال

منها سببان أو أسباب القياد، فإذا اجتمع 

 عظمــــــت محنتــــــه فــــــي الُبعــــــد

 عن الصواب. 

ية   برى، والداه فة الك هي اآل عادة  ثّم ال

العظمى، وهي الطبع الثاني والخلق الثابت، 

وقد قيل: لو ترك العقل بغير هوىً صاد، وال 

ساق  ياد،  من االنق فة  تاد، وال أن مألوف مع

 المرء إلى السداد، وهجم به على الرشاد.

ف صل(  هو )ف ستدّلين و ختصّ الم ما ي كر  ي ذ

 ُامور يجب أن يحترزها المحترز: 

يدون  ظر ال ير هل الن من أ يرًا  ها أّن كث من

عــّز وجــّل، وإّنمــا يقصــدون   بنظــرهم وجــه هللاّ 

ــواء،  ــة لأله ــراء، والحمّي ــبّية والم العص

ويحرصون على الرتب بين العاّمة، ونصرة كّل 

ـــار  ـــة، واالفتخ ـــّدم والرئاس ـــة للتق بدع

                                                 
باب  .1 من  نه  ظاهر أ فظ، وال هذا الل جده ب لم أ

ــين  ــوار دار ب ــيص لح ــو تلخ ــالمعنی وه ــل ب النق

في  ما  ثي ک بن دوط اللي حارث  مؤمنين وال أميرال

نه قال لعلي عليه و غيره وأ 7/154أنساب األشرف 

عوا  شة اجتم ير وعائ حة والزب تری أن طل سالم: أ ال

يك إّن  بوس عل نت مل حار أ يا  قال:  طل ؟ ف لی با ع

الحق و الباطل ال يعرفان بأقدار الرجال وبإعمال 

الظن، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف 

 أهله.
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ظونوالن سة، ال يوق سّددون  1فا عال، وال ي في ف

في مقال، وال يقتدون إلى فعال، وال يرشدون 

فــي مســألة وجــواب، ولــو أّنهــم ال يريــدون 

جه هللاّ  ير و ظرهم غ ير   بن صدون غ عالى، وال يق ت

العصــبّية، لمــا أخرجــوا قــول البــاقر 

السالممن جملة اختالف االُّمة، واّدعوا في  عليه

شافع قول ال ختالف  ما اال فة عليه بو حني ي وأ

 اللعنة.

ومنها تقصير الناظر في نظره، وقطعه له 

سألة  كون الم ثل أن ت ته، م لوغ غاي دون ب

فال  لذهن،  غوص ا كر و عان الف لى إم تاج إ تح

من  صر  حّد، ويق هذا ال ها  ناظر في لغ ال يب

ناقص  ا لت لبعض، إّم لى ا ها ع في طريق ظر  الن

خاطره، أو لتزايد ضجره، فيقف دون الغاية، 

 .يظّن أّنه قد أدرك البغيةو

كه  ظره، وتر في ن حّد  ناظر ال جاوز ال ها: ت ومن

من  تدرك  سألة  كون الم ثل أن ت هره، م حّق وراء ظ ال

قريب ويطلبها من بعيد، ويكّد خاطره، ويعسف فكره، 

 والحّق قد تخّطاه، وتجاوزه إلى ما سواه.

عن  ظره  في ن ستدّل  سلك الم ها: أن ي ومن

يق لى طر هي إ ُنن، وينت بر  الس خر، وال يعت آ

الحّق من قرب وال ُبعد، سواء قصر واقتصد، أو 

 طال واجتهد.

ومنها: أن يكون الناظر في الشيء قاطعًا 

 علـــى بطالنـــه، غيـــر مجـــّوز لـــه، ومـــن

شــرط النظــر المولــد للعلــم أن يقارنــه  

التجويز للمنظور فيه، فإذا ارتفع التجويز 

 لم يولد النظر علمًا.

في ترك االطّالع  ها:  قوال،  ومن لف األ مخت

واالقتصــار علــى العلــم بمــذهب واحــد فــي 

                                                 
 کذا في النسخة، ولعل الصواب: ال يوفقون. .1
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االستدالل، حّتى ال يكون اإلنسان ال يعرف مذهب 

نه  لم م شيوخه، وال يع من  خذه  ما أ صمه إالّ  خ

حّجة مخالفة أكثر مّما وجد في كتب أصحابه، 

ير  ختالف بغ به، واال قراءة مذه عن  فه  وتعري

أصحابه، وليس هذه صفة من نصح نفسه وعدل 

 حكمه. في

ومنها: هجر المستدّل العلوم التي يفتقر 

في بعض المسائل إليها، ويحتاج في خاطر من 

ُامور الد ين إلى االستعانة بها، كحاجته في 

موضع إلى مقدار من علم العربّية، وافتقاره 

فــي موضــٍع آخــر إلــى االّطــالع علــى األخبــار 

عاطى  مًا ممّن يت نا قو ا رأي والس ير، فإّن

عدم ظر  عرب، الن كالم ال ة  لم بكيفّي وا الع

ها،  لى ظاهر ها ع قرآن كّل يات ال لوا آ فحم

لى  لك إ فأّداهم ذ ها،  جازات من سقطوا الم وأ

فوا هم وعر في كالم لط  بيح الغ في  ق عادتهم 

عالى: له ت موا أّن قو حاورتهم، زع ْب »م َوَأجِْل

تهديٌد وليس بأمر، وأّن  1«َعَليِْهمْ ِبخَيِْلكَ َوَرجِِلكَ 

عالى: له ت َيْئا َأْن »قو ُرُه ِإَذا َأَراَد ش ا َأْم ِإنََّم

ُونُ  ْن َفيَك ُه ُك وَل َل مجاز وليس في الحقيقة  2«َیُق

شرف  من أ لى  قّدم ع ما ت كر في لم نن بأمر، و

على قوانين كالم العرب وتهّذب وتأّدب، إّنما 

لد ين،  عن ا هم  شتغل بكالم من ا لى  نا ع نكر

يه رّب  جب عل ما أو قوالهم  صلة أ جر بموا وه

المين. وكذلك العلم باألخبار واالّطالع في الع

عاطى  ن ت يٌر مّم كه كث قد تر ثار، و الس ير واآل

 االستدالل فتواترت فيهم األغالط.

ولهــذا اّدعــى بعــض المخــالفين أّن قــول  

صلى بيّ  يه هللا الن مؤمنين  و عل ير ال في أم له  آ

                                                 
 .34اء: اآلية سورة اإلسر .1

 .12سورة يس: اآلية  2
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يه ليٌّ  عل مواله فع نت  ْن ك غدير: َم يوم  سالم  ال

كان  ما  ير مواله؛ إّن بين أم جرى  كالٌم  سببه 

يه مؤمنين عل ثة،  ال بن حار يد  بين ز سالم و ال

 فـــإّن زيـــدًا قـــال: لســـَت مـــوالي أنـــا 

سول هللاّ  يه هللا صلى  مولى ر بيّ  و عل قال الن له، ف  آ

يه هللا صلى مواله،  و عل ليٌّ  مواله فع نت  ن ك له: َم آ

يد لى ز كارًا ع لى 1إن لك ع لع ذ لو اّط ، و

لمأثورة يعلم أّن السير، ووقف على األخبار ا

زيدًا ُقِتل قبل يوم الغدير بسنتين في غزوة 

 مؤتة، وغير أمثال ذلك في أغالطهم كثير.

ومنهــا: مــا يلــي قــول المسترشــدين مــن 

المتكّلمين ال يتوّقون رّب العالمين، يعتمدون 

قود  في  عون  صادرة، ويق قوال ال صرة األ ن

مقالة تقوده من حّق وباطل ومستحيل وجائز، 

ــ ــل الح ــريمث ــن الَدْوَس ــا،  2افظ واب وغيرهم

عرفتهم  توا م قواهم، ويثب بذلك ت هروا  ليظ

وفهمهم، حّتى انتشرت كتبهم في البالد، فّضل 

سباب  عض األ طت ب ناس، وخب من ال يٌر  ها كث ب

المعترضة دون الصواب، وغير ذلك من ااُلمور 

عن إدراك  ظر  هل الن من أ يرًا  ضّل كث تي ت ال

 ت طرقهم.الحّق، فتختلف أقوالهم، وتتشتّ 

فمن احترز من هذه العوارض، وأراد بنظره 

جه هللاّ  بين   و نه و كن بي لم ي خر،  يوم اآل وال

في  كون  جب أن ي مانع، والوا ساتر وال  حّق  ال

تأم الً،  ناظرًا م نًا،  نًا متيّق موره فِط يع ُا جم

حاكمــًا عــادالً، باحثــًا عــن الحــّق، طالبــًا 

                                                 
، 0/221، والنهاية البن األثير 212. کنز الفوائد 1

حاس  قرآن للن عاني ال ية 3/477وم سيرة الحلب ، وال

 .2/177، والشافي للمرتضی 1/145

 . لم أعرف ترجمتها بعد، ولعل فيها تصحيف.2
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ماراة خار والم عن االفت بًا  جاة، راغ ، 1للن

 .تعالى  د أدرك بعقله الصواب إن شاء هللاّ وق

وقد ذكرت أّيها اإلخوان ما التمسـ ]ـتمـ[ 

ـوه من بيان هذه األشياء، ]و[ ما في العلم 

مد هللّ  باب، والح لي األل فٌع الُو ق   به ن الموّف

لداعي  له ا بيّ وآ لى الن صلواته ع صواب، و لل

سادة  ته ال هل بي لى أ مآب، وع كرم ال لى أ إ

 جج يوم الحساب.األنجاب، والح

هى  حين انت ها  ها ومالك مداد كاتب جفَّ 

سة  ة المقّد هًا للقّب سالكها، مواج ية م بنها

ة  ة العالّي رة العلّي القدسّية المنّورة المطّه

العلوّيــة الرضــّية المرضــّية الرضــوّية علــى 

مشّرفها وآبائه األطهار وأبنائه المنتجبين 

األخيــار شــرائف الصــالة والســالم والثنــاء 

ّية، يوم األحد سادس عشرين شهر جمادى والتح

سعمائة  مانين وت نين وث سنة اث لـ ]ی[  االُو

الهجرّية، على من هاجر فيها وآله النجباء 

ولطــائف التحّيــة   االُمنــاء شــرائف صــلوات هللاّ 

بد هللاّ  هو ع ناء. و لى هللاّ   والث ير إ نيّ   الفق الغ

الراجي عفو مواله في ُاواله وُاخراه تاج   باهللّ 

د ين حسين الشهير بالصاعد في األفواه غفر ال

نات   هللاّ  مؤمنين والمؤم يع ال سالفه ولجم له وأل

 .2وبّدل سّيئاتهم حسنات

                                                 
له  .1 هوره، قا عد ظ حّق ب في ال صمة  هي المخا هـ: 

 سره. قدسي أبو علي الطبرس

هـ: قوبل مواجهًا للقّبة المقّدسة المنّورة  2 .

العلّية العلوّية للحضرة الرضّية المرضّية الرضوّية 

ــة  ــالم والتحّي ــالة والس ــرائف الص ــّرفها ش ــى مش عل

بنسـختين إحـداهما بخـّط المـولى األولـی العامـل 

تعــالى أعلــى   اليــزدي أســكنه هللاّ   الكامــل عبــد هللاّ 

نان، و ضوان، فراديس الج ئح الر من روا سه  ر نف عّط

في مجلس واحد هو صبيحة يوم األربعاء ليومين با 
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ــنة  ــادى س ــن أّول الجم ــن  412م ــى م ــة عل الهجرّي

  هاجرفيهـا وآلـه األطهـار شـرائف الصـلوات مـن هللاّ 

 الغّفار.
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(9) 

 مروی ات الكراجكی حول االستخارة
 

طاووس ص  بن  بواب ال فتح األ في   711و  714و

 :221و  714و 

ن  ها ِم ن نقلُت ر َم قاع، َذَک ية بالر جدت روا وو

نها منقولة عن الاراجاي، وهذا لفظ کتابه أ

بدهللا  بي ع عن أ ماد،  بن ح هارون  ها:  يه من عل

الصادق )عليه السالم( قال: " إذا أردت أمرا 

منهن ثالث  في  تب  قاع، فاک ست ر خذ  سم هللا « ف ب

الــرحمن الــرحيم، خيــرة مــن شــاء هللا العزيــز 

الحايم ـ ويروی العلي الاريم ـ لفالن بن فالن 

اء هللا، واذکر اسمك وما تريد )افعل( کذا إن ش

فعله، وفي ثالث منهن بسم هللا الرحمن الرحيم، 

خيرة من هللا العزيز الحايم لفالن بن فالن تفعل 

عة  کل رک في  قرأ  عات، ت بع رک صلي أر کذا، وت

نا  مرات إ ثالث  حد، و هو هللا ا قل  مرة  سين  خم

حت  قاع ت تدع الر قدر، و لة ال في لي ناه  أنزل

ذلك: اللهم انك( تعلم وال سجادتك وتقول )بعد 

لم يوب،  ،أع عالم الغ نت  قد، وأ قدر وال أ و ت

اللهم آمنت بك فالشيء أعظم منك، صلی علی آدم 

طاهرين،  ته ال هل بي تك، وأ مد خير صفوتك، ومح

ومن بينهم من نبي وصديق و شهيد و عبد صالح 

وولي مخلص و مالئاتك أجمعين، إن کان ما عزمت 

لی بلد کذا و خيرة عليه من الدخول في سفري إ

نه  لي م سر  بة، ورزق تي بدء والعاق في ال لي 

فسهله وال تعسره، وخر لي فيه، وإن کان غيره 
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نه،  يرم  هو خ ما  نه  بدلني م ني، و صرفه ع فا

ثم تقول سبعين  ."برحتمك يا أرحم الراحمين 

" فإذا فرغت  خيرة من هللا العلي الاريم" مرة: 

. "ه ما تريدك عفرت خدك و دعوت هللا وسألتمن ذل

خذ  في أ کر  ثم ذ خری،  ية أ في روا قال: و 

 الرقاع ما تقدم فی الروايتين األولين.

ومــراده مــن الــروايتين األولــين هاتــان 

 الروايتان:

بن 7/7 مد  بن أح مد  صر مح بو ن حدث أ  .

حمدون الواسطی، عن أحمد بن علي بن سعيد 

الاوفي، قال حدثنا محمد بن يعقوب الايني، 

احد عن سهل بن زياد، عن قال حدثنا غير و

بدالرحمن  بن ع سم  عن القا مد،  بن مح مد  أح

الهاشمي، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدهللا 

 ع قال:

إذا أردت أمرًا فخذست رقاع فاکتب في ثالث 

من هللا  يرة  لرحيم خ لرحمن ا سم هللا ا ها: ب من

عل،  نة اف بن فال فالن  عده  يزالحايم لب العز

ل سم هللا ا ها ب ثالث من في  يرة و لرحيم خ رحمن ا

من هللا العزيز الحايم لعبده فالن بن فالنة ال 

فإذا  تين  صل رکع ثم  صالك  ضعها م ثم  عل،  تف

مرة:  ئة  ها ما قل في سجدة و سجد  غت فا فر

أستخير هللا برحمته خيرة في عافية، ثم استو 

جالسًا و قل الّلهم خرلي واختر لي في جميع 

ك أموري في يسٍر منك و عافية، ثم اضرب بيد

في الرقاع فشّوشها، وأخرج واحدة واحدة فإن 

عه، وإن  فال تفل عل  يات ال تف ثالث متوال خرج 

خرجت ثالث متواليات افعل فافعل، وإن خرجت 

واحــدة افعــل واألخــری ال تفعــل فــأخرج مــن 

الرقاع إلی خمس فانظر أکثرها فاعمل به و 

 دع السادسة تحتاج إليها.
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ب2/7 سی  سعيد مو لدي ال عن وا ته  ن . روي

قدس هللا  طاوس  بن ال مد  بن مح مد  بن مح فر  جع

بن  لي  سعيد ع عن ال ضريحه،  نور  حه و  رو

عن  ضي،  سيني العري براهيم الح بن إ سن  الح

الشيخ الموفق أبي طالب حمزة بن محمد بن 

لي  بي ع سعيد أ له ال عن خا خازن،  شهريار ال

الحسن بن الشيخ السعيد أبي جعفر الطوسي، 

مذکور، ور سعيد ال لده ال تاب عن وا يت ک وا

المتهجد عن جماعة أيضا منهم شخيي الفقيه 

بن  سعد  سعيد أ شيخ ال مان، وال بن  مد  مح

عبدالقاهر اإلصفهاني، عن الشيخ أبي الفرج 

لده؛  عن وا ندي،  سين الراو بي الح بن أ لي  ع

سن  بن المح لي  بن ع مد  فر مح بي جع عن أ

قال  سي  فر الطو بي جع سعيد أ عن ال بي،  الحل

صبا تاب م في ک مه هللا  هذا رح ما  جد  ح المته

لفظه: روی هارون بن خارجة عن أبي عبدهللا ع 

قال إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاکتب في 

ثالث منها بسم هللا الرحمن الرحيم خيرة من هللا 

في  له، و  فالن افع بن  فالن  ايم ل يز الح العز

ثالث منها بسم هللا الرحمن الرحيم خيرة من هللا 

فال بن  فالن  ايم ل يز الح ثم العز له،  ن ال تفع

ضعها مصالك ثم صل رکعتين فإذا فرغت فاسجد 

سجدة وقل فيها مائة مرة: أستخير هللا برحمته 

قل:  سًا و  ستو جال ثم ا ية،  في عاف يرة  خ

نك  سر م في ي موري  يع أ في جم لي  هم خر الل

وعافية، ثم اضرب بيدك إلی الرقاع فشّوشها 

وأخرج واحدة واحدة، فإن خرج ثالث متواليات 

عل، خرج  اف يده، وإن  لذي تر مر ا عل األ فاف

جت  عل، وإن خر فال تف عل  يات ال تف ثالث متوال

من  فأخرج  عل،  خری ال تف عل واأل حدة اف وا
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به،  مل  ها فاع فانظر أکثر مس  لی خ قاع إ الر

 ودع السادسة ال تحتاج إليها.

قد  قال و يه  مة هللا عل اي رح عن الاراج جدت  و

تي ستخارة اثن قاع اال عل ر ية أن تج ن جاءت روا

في إحداهما افعل و في األخری ال تفعل وتسترها 

في  يرة  سأل هللا الخ صلواتك وت صلي  نك وت عن عي

أمرك ثم تأخذ منهما واحدة فتعمل بما فيها. 

بذلك  ية  جد الروا لم أ کره و ما ذ خر  هذا آ

 بإسنادها.

نوار  حار األ في ب بواب، 11/222و فتح األ  :

عن  عة،  طاوس والمقن بن  ليّ  يل ع سّيد الجل لل

صادق عليه السالم أّنه قال يقول هللا عّزوجّل من ال

 .وال يستخيربي شقاء عبدي أن يعمل األعمال

من  يق  صل عت في أ بواب[  فتح األ فتح ] ال

ـــالم  ـــه الس ـــه علي ـــحابنا عن ـــول أص  أص

اي  عن الاراج مه هللا  شهيد رح خط ال من  له  مث

کر  سالم و ذ يه ال عالم عل عن ال قال روي 

 مثله.



274                                                                                                                                                                                             

 الكراجكی 

 

 

 

 بـحــثمـكـتـبــةُ ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ
وهي منسـوقًة أبتثيًّا على  .مـآخـُذ الكتاب

ُمعتمدین أشـهَر ما ُیعَرفَ  ،أسـماء ُمصّنفيها

 ،وإال فاالسـم ،به الُمصّنف من لقبٍ أو كنية

كامالً  ،وعلـى كـّل حـال  ،فســنذكُر االســم 

يث ُیذكَـران ية ح قَب أو الكن يًا الل  ،تال

م نأخـــذ فــي الّنســق بألفــا  "أب" و ولــ

  ."ابن" وما إليها

 

 ـــــــــــــــــــ

  

  :محمد محسن الطهراني ،ـ آغا ُبُزرك 7

الطبعة  ،ط. قم ،ـ طبقات أعالم الشيعة

 الت.  ،الثانية

ط. بيروت  ،ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة

 الت.  ،دار الضواء

  :ـ ابن األثير، علي بن محمد الشيباني2

 ،ط. بيروت دار صادر ،الكامل في التاريخ ـ

 الت. 

 ـ إسماعيل باشـا البغدادي:  1

هـ / 7111ط. طهران  ،ـ هدّيـُة العارفين

 م. 7431

  :ـ جعفر المهاجر 4

ـ التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان 

  .م7442هـ / 7471ط. بيروت  ،وسورّية
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ط. دمشق  ،ـ جبل عامل بين الشهيدَين 

  .م2550

  :أحمد بن علي ،ن حجر العسقالنيـ اب 0

هـ / 7140ط. بيروت  ،ـ تقريب التهذيب 

  .م7410

 ،ط. بيروت دار صادر ،ـ تهذيب التهذيب 

 الت. 

م 7417هـ / 7175ط. بيروت  ،ـ لسان الميزان

 .هـ7117ُمصّورة عن طبعة حيدر آباد الدكن 

  :محمد بن الحسن ،ـ الُحّر العاملي 3

بتحقيق  ،هـ7110د ط. بغدا ،ـ أمُل اآلمل

  .السّيد أحمد الحسيني

  :ـ حسين الّنوري الطبرسي 1

ط. طهران على الحجر  ،ـ ُمستدَرك الوسائل 

  .هـ7127هـ ُمصّورة عن طبعة  7111

  :أحمد بن علي ،ـ الخطيب البغدادي 1

  .م7417هـ / 7144ط. مصر  ،ـ تاريخ بغداد 

  :محمد باقر ،ـ الخوانساري 4

جّنات في أحوال العلماء ـ روضات ال 

  .هـ7147ط. قم  ،والسّادات

  :محمد بن أحمد ،ـ الذهبي 75

 7471ط. دار الفكر  ،ـ اإلعالم بوفيات األعالم

 .م7441هـ / 

 ،ـ تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم

م باعتناء د. عمر 7440هـ / 7470ط. بيروت 

  .تدمري

هـ / 7454ط. بيروت  ،ـ ِسَير أعالم النبالء

  .م7411

  .م7437ـ الِعَبر في خبر َمن غبر، ط. الكويت 

 م 7431هـ/ 7112ط. بيروت  ،ـ ميزان االعتدال

  :رينهارت ،ـ زامباور 77
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ات الحاكمة في ـرـ معجم األنساب واألس 

مصر  ،الطبعة العربّية ،التاريخ اإلسالمي

 م. 7407

  :عبد الكريم بن محمد ،ـ السُّمعاني 72

 .م 7411هـ / 7451ط. بيروت  ،نسابـ اال 

محمد بن  ،ـ ابن شهرآشوب المازندراني 71

  :علي

 ،ط. بيروت دار األضواء ،ـ معالم العلماء 

  .الت

  :خليل بن أيبك ،ـ الصفدي 74

هـ / 7117ط. فيسبادن  ،ـ الوافي بالوفيات

  .م7437

  :الشيخ ،محمد بن الحسن ،ـ الطوسي 70

  .م7411هـ / 7451وت ط. بير ،ـ الفهرســت 

  :الشيخ ،ـ عباس القّمي 73

 ،ط. طهران مكتبة الّصدر ،ـ الكنى واأللقاب 

 الت. 

  :عبد المؤمن البغدادي ،ـ ابن عبد الحق 71

ـ مراصد االطالع على أسماء األمكنة  

 م.7404هـ / 7111ط. القاهرة  ،والبقاع

 :جالل الدين ،ـ عبد الرحمن السيوطي 71

ط. مصر  ،روس في أخبار الحبوشـ أزهار الع 

  .هـ7143

هـ / 7111ط. مصر  ،ـ تاريخ الخلفاء 

  .م7404

ط. بيروت ،ـ لّب اللباب في تحرير األنساب 

 م. 7447هـ / 7177

  :ـ عبد القادر بدران 74

هـ / 7144ط. بيروت  ،ـ تهذيب تاريخ دمشق 

 م. 7417

  :ـ عبد الكريم غرايبة 25
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  .م7437مشق ط. د ،ـ العرُب واألتراك 

  :ـ عبد هللا أفندي اإلصفهاني الجيراني 27

ط. قم ،ـ رياض العلماء وحياض الفضالء 

  .هـ باعتناء السّيد أحمد الحسيني7457

ُعمر بن أحمد بن أبي  ،ـ ابن العديم 22

  :جرادة

ط. بيروت  ،ـ ُبغية الطلب في تاريخ حلب 

 م باعتناء سهيل زكار.7411هـ / 7451

  :ر، علي بن الحسن الشافعيـ ابن عساك 21

هـ 7470ط. بيروت  ،ـ تاريخ مدينة دمشق 

  .م7440/ 

  :عبد الحيّ  ،ـ ابن العماد الحنبلي 24

ط.  ،ـ شذرات الذهب في أخبار َمن ذهب 

بيروت المكتب التجاري للطبع والنشر 

 الت.  ،والتوزيع

 :ـ فخر الدين الُطريحي 20

 ط. ،ـ مجمع البحرَين ومطلع النّيرَين

"المكتبة المرتضوّية إلحياء آثار 

  .الت ،طهران ،الجعفرّية"

  :السّيد ،ـ أبو القاسم الخوئي 23

هـ 7451ط. بيروت  ،ـ معجم رجال الحديث 

  .م7411/ 

  :حمزة ،ـ ابن القالنسي 21

  .م7451ط. بيروت  ،ـ ذيل تاريخ دمشـق 

  :محمد بن علي ،ـ الكراجكي 21

شر في دورّية نُ  ،ـ اإلبانة عن الُمماثلة 

السنة  ،)سـفينه( باعتناء علي الداقوقي

  .144ـ70/111 :الرابعة

ُنشر في دورّية )ميراث حديث  ،ـ االستبصار

الدفتر  ،شيعه( باعتناء محمد إسالمي يزدي

  .745ـ751الثاني / 
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ط. قم  ،ـ التعريف بوجوب حّق الوالدَين

  .ش .هـ 7110هـ / 7421

ثت" باعتناء نشرة "ُبنياد بع ،ـ التفضيل

  .هـ7451جالل الدين األرموي 

هـ / 7121ط. قم  ،ـ الرسالة العلوّية

 ش.  .هـ7110

ط. إيران على الحجر  ،ـ كنز الفوائد

هـ باعتناء الشيخ عبد 7475وط. قم  .هـ7122

  .هللا نعمة

ط. قم  ،ـ معدن الجواهر ورياضة الخواطر

هـ باعتناء السيد حسن الموسوي 7415

  .البروجردي

  :الشيخ ،محمد باقر ،ـ المجلسي 24

هـ / 7451ط. بيروت  ،ـ بحار األنوار

  .م7412

  :السّيد ،ـ محسن األمين 15

هـ / 7451ط. بيروت  ،ـ أعيان الشيعة  

  .م7411

  :ـ محمد حرز الدين 17

هـ / 7147ط. النجف  ،ـ مراقُد المعارف  

  .م7417

  :ـ محمد حسن المامقاني 12

ط. على الحجر في  ،ـ تنقيح المقال

  .الت ،"إيران"

  :ـ محمد بن محمد الجزري 11

ط. بغداد  ،ـ اللباب في تهذيب األنساب  

 الت.  ،مكتبة المثّنى

  :السّيد ،ـ محمد مهدي بحر العلوم 14

هـ 7113ط. النجف  ،ـ الفوائد الرجالّية 

 م. 7433/ 

  :عّز الُملك محمد بن عبد هللا ،ـ الُمسّبحي 10



                                                                                                        مكتبة البحث                                                                             

279 

 

مصر وفضائلها وعجائبها ـ أخبار  

 هـ. 7177ط. بوالق  ....وطرائقها

  :محمد بن أحمد البشاري ،ـ المقدسي 13

ط.  ،ـ أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم 

 م 7453ليدن 

  :أحمد بن علي ،ـ المقريزي 11

ـ اتعاظ الُحنفا بأخبار الفاطميين  

 م. 7441ط. القاهرة  ،الخُلفا

علي بن  ،يـ ُمنتَجب الدين الراز 11

  :بابويه

باعتناء  .ش .هـ 7133ط. قم  ،ـ الفهرست 

  .جالل الدين األرموي

  :أحمد بن علي ،ـ النجاشي 14

م 7411هـ /  7451، ط. بيروت ـ الرجال 

  .بتحقيق محمد جواد النائيني

  :عبد هللا بن أسعد ،ـ اليافعي45

ط. ُمصّورة في بيروت  ،ـ مرآة الجنان 

  .هـ7111ط. حيدر آباد م عن 7415هـ / 7145

  :ـ ياقوت بن عبد هللا الحموي 47

ط. بيروت دار صادر  ،ـ معجم البلدان 

  .الت ،دار بيروت

  :ـ يوسف الَمّزي 42

ط. بيروت  ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال 

 .م باعتناء بشار معروف7410هـ / 7453

 ــــــــــــ

 دورّیــــات 

"إيران" عن  فصلّية تصدُر في .ـ تراثنـــا7

  ."مؤسسة آل البيت إلحياء التراث"

تصدُر في "إيران" عن "ُبنياد  .ـ سـفينه2

 .بعثت"
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شهرّية صدرت في مدينة صيـدا /  .ـ العرفان1

  .لبنان

تصدُر عن "دار الحديث"  .ـ ميراث حديث شيعه4

  .في "قـم"

 ـــــــــ



                                                                                                 الفهرست                                                                                            

281 

 

 

 

 



282                                                                                                                                                                                             

 الكراجكی 

 

 

 الفـهـرســت

 ـــــــــــــ
أشــخاصًا  ،ألعالم عمومـاً كشّــاف   عــامب بـا

ئل عات وفَِرق وقبا قع  ...وجما لخ. وموا ا

ومعـالم جررافيّـة علـى ومؤسّسـات وبلـدان 

ــمَ علــى نحــو أو  .اختالفهــا وســنذكر العَل

في مـتن الكتـاب كّلهـا  .أنحـاِء مـا ورد 

ّاً  سـوقة  أبتثي سق  .من في الن خـذ  لم نأ و

  .بألفا "أب" و "ابن" وما إليها

 ــــــــــــ

  :ة الوسطىآسـيـ 

773.  

 ـ آغا ُبُزرك الطهراني/

 :صاحب الذريعة

11، 05، 07، 01، 17، 44، 

754، 725، 720، 723، 

712، 714، 745، 742، 

741، 707، 702، 703، 

701، 704 . 

ـ إبراهيم الخليل )عليه 

 السالم(: 

705.  

  :ـ إبراهيم الكفعمي

754، 707.  

  :ـ األحساء

14.  

 ـ أحمد بن إسماعيل بن

 عنان، أبو العباس: 

01.  

ـ أحمد بن حمزة الحسيني 

الشريف أبو  ،العريضي

  :منصور

12.  

  :ـ أحمد بن عيسى الكراجكي

45  

ـ أحمد بن محمد بن الُجنيد 

 أبو سعيد:  ،الّرازي

12.  

د بن محمد بن عّمار / ـ أحم

أبو الكتائب )وُذكر خطًأ في 

أحمد المصادر"أبي الكتائب 

  :عماد" (

45، 47، 42، 754، 722، 

744، 700، 701.  

ـ أحمد بن محمد الماليني 

 أبو سعيد:  ،الهروي

11.  

 ،ـ أحمد بن نوح الحنبلي

  :أبو العباس

12.  
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  :ـ األُردنّ 

752، 751.  

  :ـ ُأسـامة بن ُمنِقـذ

24.  

  :ـ بنو أسـد

27.  

ـ أسـد بن إبراهيم بن ُكليب 

  :السّـلمي

15، 14. 

بن ـ أسـعد بن أحمد 

  :أبي روح

17.  

ـ أسـلم بن سـهل 

  :الرّزاز

14.  

ـ إسماعيل باشا 

  :البغدادي

05، 07، 741. 

ـ إسماعيل بن الحسين 

  :الَعْودي الجّزيني

12.  

ـ إسماعيل بن محمد القرشي 

 التيمي اإلصبهاني: 

11.  

ـ اإلسماعيلّيون / 

  :اإلسماعيلّية

11، 753، 724.  

  :ـ األشعرّيون

22، 33، 711.  

  :ـ إفريقيا

20، 11.  

 ،ـ األفضل أمير الجيوش

  :الملك

751.  

 

  :البصـرةـ  

11.  

 :البطائح ) انظر أيضاً ـ 

 الجبايش (: ،األهوار

27.  

  :ـ بغـداد

25، 20، 44، 01، 04، 01، 

30، 31، 34، 12، 11، 14، 

  :ـ أفغانسـتان

11.  

  :ـ األكـراد الجاوليين

27.  

  :ـ ألبانيـا

24.  

  :ـ األُمويّون

11.  

  :ـ األناضول

24، 31.  

)  ،ـ األهوار )في العراق (

 ،البطائح :انظر أيضاً 

  :الجبايـش (

27.  

  :ـ أوروبة

21.  

  :ـ إيـران

17، 773.  

ـ باب الكوفة ) في بغـداد 

):  

01.  

  :ـ بابـل

751.  

اإلمام ) عليه  ،ـ الباقر

  :السالم (

33.  

  :ـ بـدر الجمالي

45.  

  :ـ البربر

11.  

صفّية ) ـ جامع الصفوّية / اآل

  :في بغداد (

04.  

  :ـ جامعة طهران

774.  

 :ـ الجبايش ) انظر ايضاً 

  :األهوار( ،البطائح

27.  

ـ جبل الظنيين ) انظر 

  :الّضنّية ( :أيضاً 

22.  

  :ـ جبل عامل

31، 12.  
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12، 755، 757، 721.  

  :ـ البكتاشـّيون

24.  

  :ـ بلبيـس ) بلٌد في مصر (

00، 11، 10، 13.  

  :ـ البلقاء

14.  

  :ـ ُبنياد بعثت

710، 702.  

  :ـ البويهّيون

14، 11.  

  :ـ بيروت

721، 715.  

  :ـ بنو تغلـب

27.  

ـ تكية المولوّية ) في 

  :بغـداد (

04.  

 :أبو تّمام الطائي ـ

24.  

  :ـ حامـد الطائي

 714.  

 ،ـ حبيب آل إبراهيم

  :الشيخ

77.  

  :ـ الحجـاز

707. 

ـ الحّجاج بن يوسف 

  :الثقفي

11.  

  :ـ ابن حجـر العسقالني

74، 12، 47، 41، 17، 

774.  

 ،الُحـّر العامليـ 

  :محمد بن الحسن

70.  

ـ حـّران ) بلٌد بجوار 

 :حلب (

15، 17.  

اإلمام )  ،ـ الحسـن

  :عليه السالم (

711، 707.  

ـ الحسن بن أحمد بن 

إبراهيم بن شاذان البّزاز 

  :ـ بنو الجّراح

21.  

  :ـ جزيرة العرب

14.  

  :ـ الجزيرة الفراتّية

27، 31.  

 ،رمويـ جالل الدين األُ 

  :الُمحّدث

714، 702.  

عبد  ،جالل الدين السيوطيـ 

  :الرحمن

74، 25، 22، 20.  

  :ـ الجمهورّية التركّية

43.  

أبو  ،ـ الحاكم بأمر هللا

  :الخليفة الفاطمي ،منصور

14، 750.  

 

  :عفر الحسـنيـ الحسن بن ج

14.  

 

ـ الحسن بن الحسين بن 

  :بابويه )حسكا(

12.  

ن أبي خازم / ـ أبو الحسن ب

  :حازم

721، 711.  

ـ الحسن بن زين الدين 

  :الُحباعي

44.  

ـ الحسن بن عبد العزيز 

  :الجبهاني

17.  

اإلمام )عليهى  ،ـ الحسـين

  :السالم(

711، 707.  

ـ الحسين بن ِبشْـر 

  :الطرابلسي

714.  

ابن  ،الحسين بن جعفرـ 

  :الشريف ،خداج

707.  

، ـ الحسين بن خشـرم الطائي

  :سديد الدين
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  :بغداديال

721.  

ـ أبو الحسن البصري ) وردْت 

الكنية خطًأ في أحد 

أبو  :المصادر، والصحيح

انظر: محمد بن  .الحسين (

  :علي بن الطّيب

710.  

  :ـ حسـن التبريزي

717.  

 

43.  

ـ الحسين بن عبد هللا بن أبي 

أبو عبد  ،كامل الطرابلسي

  :هللا

12، 14.  

ـ الحسين بن علي بن ُعبيد 

 ابن الواسطي:  ،هللا

01.  

ـ حسين بن علي بن كوجك 

  :الكراجكي

45، 42.  

 

  

الحسين بن علي 

  :الوزير ،المغربي

722.  

ـ الحسين بن محمد بن 

  :علي األزدي

17.  

 ،ـ حسين الموسوي البروجردي

  :السّيد

714، 741.  

  :ـ حسين النوري

774، 725، 720، 723، 721، 

714، 745.  

ـ الحسين بن هبة هللا 

  :الطرابلسي

44.  

  :ـ حلـب

74، 27، 22، 21، 24، 11، 

40 ،01 ،01، 31، 31، 17، 

15، 17، 45، 754، 717، 

711، 740.  

  :ـ الحّلـة

27، 21، 11.  

  :ـ الحْمدانّيون

14، 11، 754، 711.  

  :الخطيب البغداديـ 

714.  

السّيد أبو  ،ـ الخوئي

  :القاسم

17.  

  :محمد باقر ،ـ الخوانساري

11، 05، 747.  

ـ دار األضواء ) في بيروت 

):  

721.  

ـ دار العلم ) في الّرملة 

):  

10.  

ـ دار العلم ) في طرابلس 

):  

44.  

القاهرة ـ دار العلم ) في 

):  

10.  

  :ـ دمشـق

03، 751، 754، 754، 711.  

  :ـ دولة بني عّمار

27، 44.  

  :ـ الدولة الحْمدانّية

27 . 

  :ـ الدولة الفاطمّية

43، 11.  

  :ـ الدولة الَمْزَيدّية

27.  

 :ـ ديلر بكر

43.  

  :األمير ،ـ ُذخـر الدولة

753، 724.  

ُجندب بن  ،ـ أبو ذّر الغفاري

  :جنادة

31.  
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محمد بن  ،ـ الذهبي

  :أحمـد

70، 47، 31، 700، 

703.  

  :ـ الّرافضة

31.  

  :ـ الّرافقة

41.  

 ـ الّرصافة: 

04.  

  :الشيخ ،ـ رضا مختاري

72، 34.  

ـ الّرملة / الّرملة 

  :البيضاء

 ،10ـ  14 ،00، 04 ،40 ،22

13، 47، 757، 751، 770.  

  :ـ ريحان بن عبد هللا الحبشي

17، 41.  

  :رينهارت ،ـ زامباور

45.  

  :ـ بنو ُزهـرة

31، 43.  

  :ـ الّزيـدّيـة

 715.  

  :ـ السّـاحل اللبناني

03، 01، 753.  

  :ـ أبو سـعيد الُبرذعي

757.  

 

أبو  ،ـ سـالّر بن عبد العزيز

  :يعلى

40، 05، 41.  

  :ـ السّـلجوفّيون

11.  

ّنة   :ـ السُـّ

715.  

بن  عبد الكريم ،ـ السُّمعاني

  :محمد

11، 15.  

  :ـ سـيناء

14.  

  :ـ ابن شاذان األشعري

721.  

محمد  ،ـ ابن شاذان الُقّمي

  :بن أحمد

00، 15.  

ـ الشـام / المنطقة 

  :الشـامّية

74، 25، 27، 22، 21، 24، 

20، 23، 11، 42، 44، 04، 

03، 31، 30، 33، 31، 15، 

14، 14، 14، 45، 44، 752، 

775، 770، 773.  

بن شهر آشوب ـ ا

 محمد بن علي:  ،المازندراني

74، 15، 17، 12، 723، 717، 

714، 741، 744، 705، 702، 

704.  

محمد بن  ،ـ الشهيد األول

  :مكي الجّزيني

44، 12.  

 

  

، زين الثانيالشهيد ـ 

 :الدين بن علي الُجباعي 

710.  

الشيعة  ،اإلمامّية ،ـ الشيعة

  :اإلمامّية

72، 42، 31، 34، 14، 47، 

44، 40، 751، 753، 723، 

721، 715، 717، 712، 710، 

711، 745، 744.  

اإلمام ) عليه  ،ـ الصادق

نقيب  ،الشّريف ،أبو طالبـ 

  :الطالبيين

750، 722، 747.  

  :ـ أبو طالب البابلي

11  

ـ طاهر بن موسى بن جعفر 

الشريف أبو  ،الحسيني اآلوي

  :الحسـن

01، 11.  

  :علي ،ـ ابن طاوس
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  :السالم (

31.  

ـ صارم الدولة وعضبها ذو 

  :الفخرَين

03، 751، 722، 741، 741، 

700، 703.  

  :الشيخ ،ـ الّصدوق

714.  

  :خليل بن أيبك ،ـ الصفدي

70، 11، 47، 31، 17، 700، 

703.  

تقي  ،ـ أبو الصالح الحلبي

  :الدين

11، 17، 41، 727، 721، 

740.  

  :ـ صور

21 ،01، 01، 11، 13، 750، 

753، 721.  

  :ـ صيـدا

21، 03، 01، 01، 17، 750، 

753، 721، 724.  

 :ـ الّضنّيـة ) انظر أيضاً 

  :الظنيين (

22.  

742، 743 . 

  :ـ طبرسـتان

40.  

  :ـ طبرّيـة

22، 03، 01، 01، 752، 751، 

703.  

  :ـ طرابلس / اطرابلس

27، 22، 21، 45، 42، 40، 

43، 44، 00، 01، 30، 34، 

 ،777ـ  13 ،11 ،12 ،17

770، 715، 712، 710، 713، 

745، 744، 705، 704، 701.  

  :ـ طهران

720.  

  :الشيخ ،ـ الطوسـي

24، 17، 12، 44، 05، 02، 

31، 17، 41.  

  :ـ طـيّ ) قبيلة(

11.  

  

  

يحيى  ،ـ ابن أبي طّي الحلبي

  :بن حميدة

74، 12، 47 ،41، 714.  

لمهدي ظفر بن الّداعي بن اـ 

 ،العلوي العمري األسترابادي

  :أبو الفضل

41.  

  :ـ العامريّ القاضي

11، 752، 747.  

  :الشيخ ،ـ عباس القّمي

11، 704.  

  :ـ العّباسـّيون

14.  

ـ عبد الجّبار بن عبد هللا 

  :الُمقري الّرازي

17  

ـ عبد الرحمن بن أحمد 

 ،الخُزاعي النيسابوري

ـ عبد هللا أفندي اإلصفهاني 

  :الجيراني

10، 44، 14.  

ـ عبد هللا بن الحسين بن هبة 

 هللا الطرابلسي: 

17.  

  :عبد هللا بن عبد الواحدـ 

41.  

 ،د هللا بن عثمان بن حماسـ عب

  :أبو محمد

12.  

ـ عبد هللا بن عثمان 

  :الطرابلسي

17.  

ـ أبو عبد هللا بن محمد بن 

  :طلحة

03.  

 ،ـ عبد هللا بن محمد بن عّمار
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  :الُمفيد النيسابوري

17، 41.  

 ،ـ عبد العزيز الطباطبائي

  :السّيد

774، 725، 710، 747، 744.  

ـ عبد العزيز بن ابي كامل 

  :الطرابلسي

17، 43، 41، 41.  

 ،ـ عبد العزيز كريمي

  :السّيد

747 . 

ـ عبد العزيز بن نحرير بن 

عّز  ،البّراج الطرابلسي

  :الدين

17، 40، 43، 41، 44، 755، 

744.  

 ،انساريـ عبد العلي الخو

  :أبو تراب ،السّيد

44.  

الخليفة  ،ـ العزيز باهلل

  :الفاطمي

704.  

 :ـ عالء آل جعفر

711.  

  :ـ أبو العالء المعّري

24.  

ـ علي / أمير المؤمنين ) 

  :عليه السالم (

14، 12، 721، 711، 747، 

740.  

ابن  ،علي بن أحمد اللغويـ 

 :زّكار

43، 41، 01.  

  :هميـ علي بن حسّـان الرّ 

43.  

  :ـ علي بن الحسن بن منـده

00.  

 ،ـ علي بن الشيخ الُمفيد

  :أبو القاسم

727، 721.  

  :ـ علي بن عبد هللا بن حمزة
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 ،ـ أبو الفرج البابلي

  :الشيخ

44، 751، 723.  

  :ـ فلسـطين
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  :الكوت ) بلٌد في العراق (
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  :محمد تقي

714، 742.  

  :ـ أبو المحاسن المعّري

فضل بن محمد بن المُ  :انظر

 ُمسعر التّنوخي. 

ـ محمد / الرسول / النبي ) 

  :صلوات هللا عليه وآله (

33، 753، 747.  

ـ محمد بن إبراهيم 

  :ابن أبي زينب ،النعماني

14، 14.  

ـ محمد بن أحمد بن ابي 

  :المعالي الموسوي

43.  

ـ محمد بن أحمد المقدسي 

  :البشاري
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  :ـ محمد إسالمي يزدي

721.  

  :ـ محمد حرز الدين

01. 

 ،محمد بن الحسن اإلصفهاني 

 الفاضل الهندي: 

723.  

ـ محمد بن علي بن أبي طالب 

 البلدي الّرازي: 

14.  

ـ محمد بن علي بن الطّيب 

 :أبو الحسين ،البصري

710.  
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 ،23 ،22 ،25 ،74 :مصرـ 

40، 01، 04، 00، 31، 11، 

14، 10، 11، 14، 41، 41، 

755، 757، 753، 754، 

775،770، 707.  

  .710 :ـ ُمعتزلة البصرة

  .710 :ـ ُمعتزلة بغـداد

الخليفة  ،ـ الٌمعّز لدين هللا

  :الفاطمي

11.  

  :ـ المغاربة

11.  

المفضل بن محمد بن ُمعسر ـ 

أبو المحاسن  ،التّنوخي

  :المعّري

745.  

محمد بن محمد بن  ،ـ الُمفيد

  :الشيخ ،النعمان

21، 41، 07، 01، 04، 30، 

ـ محمد بن علي بن الُمحسن 

  :الحلبي

17، 43.  

  :ـ محمد بن ُعمر الطرابلسي

17  

  :د بن محمد اآلويـ محم

17. 

  :ـ محمد بن محمد الَجَزري

14.  

ـ محمد بن محمد بن الحسن 

ابن قاسم العاملي  ،الحسيني

 .714 :العيناثي

  :ـ محمد مهدي بحر العلوم

07، 01. 

 ،ـ محمود بن نصر المرداسي

  :األمير

45. 

 ،علي بن الحسين ،ـ الُمرتضى

  :السّيد

21، 17، 12، 40، 44، 05، 

02، 01، 31، 17، 41، 757، 

751، 727، 721، 724، 745، 

741، 740، 705، 707.  

الخليفة  ،ـ الُمستنِصر باهلل

  :الفاطمي

45، 754.  

 

علي  ،ـ ُمنتَجُب الدين الّرازي

  :بن بابويه

70 ،15 ،17، 05، 07، 41، 

41 ،701.  

ـ مؤسّـسة أهل البيت ) 

  :عليهم السالم (

710، 702.  

) عليه ـ موسى بن ُعمران 

  :السالم (

14.  

  :ـ موسى بن محمد الكراجكي

725، 724، 742.  

  :ـ الموصل

41.  

ـ مّيافارقين ) بلٌد في ديار 

  :بكر (

43، 41، 01، 30.  
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31، 34، 15، 11، 11، 41 ،

751، 724، 712، 714، 742.  

  :أحمد بن علي ،ـ المقريزي

14، 45.  

  :ـ ابن الُمقّفع

742.  

  :ـ مّكـة

00، 14، 15، 17.  

ـ المكتبة المركزّية ) في 

  :جامعة طهران (

774.  

ـ الملك األفضل أمير 

  :الجيوش

14.  

هبة هللا بن إبراهيم بن ُعمر 

  :افالّصوّ 

10.  

  :ـ هـراة

11.   

  :ـ هشام بن الحكم

24.  

ـ بنو هْمـدان / 

  :الهْمـدانّيون

22.  

  :ـ أبو الهيثم النصراني

711.  

 

 

الحسن بن  ،ـ ناصر الدولة

  :األمير ،الحسين ابن حمدان

03، 722، 711، 742.  

  :أحمد بن علي ،ـ النجاشـي

17.  

  :ـ النجف

774، 721.  

 ،ـ نّزال الغوري الُكتامي

  :القائد

704.  

 ،ـ النعمان بن محمدبن حّيون

  :أبو حنيفة اإلسماعيلي

723، 705.  

  :سـابورـ ني

755.  

 

  :ـ وادي األُرُدنّ 

01.  

ـ واسـط ) بلٌد بائٌد في 

  :العراق (

11.  

  :عبد هللا بن اسعد ،ـ اليافعي

14، 31.  

ابن عبد  ،ـ ياقوت الحموي

  :هللا

11، 41.  

  :ـ أبو اليقظان

11، 753، 744، 701.  
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