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مسألة يف أن إجامع أهل البيت ،عليهم السالمُ ،حجة لإلمام املوفق بالله ،أيب عبد الله
الحسني بن إسامعيل الحسني الجرجاين الشجري
(من علامء القرن الخامس الهجري/القرن الحادي عرش امليالدي)
دراسة وتحقيق:

أ .د /حسن أنصاري
أ .د /زابينه اشميتکه
عامر جمعة فالحية زاده
نقله للعربية:

د .عبد الكريم محمد عبد الله ّ
الوظاف

مقدمة املرتجم
هذا المقال هو عبارة عن أحد فصول مجلة الدراسات الشيعية ،المجلد السادسShii Studies ،
 ،Review 6الصادرة عام  ،2022ويُطلق على هذا الفصل عنوان عام ،وهو «كنوز الشيعة في مكتبات
أمريكا الشمالية وأوروبا» ،من الصفحة  ،422-381والذي نشرته دار بريل.
ويُعنى هذا المقال بمسألة مهمة ،للغاية ،وهي بيان حُ جية إجماع أهل البيت عند الزيدية ،حسب ما
عالجها اإلمام الموفق باهلل الحسين بن إسماعيل الحسني الجرجاني الشجري ،وهو (من علماء القرن الخامس
الهجري/القرن الحادي عشر الميالدي) .وهذه المسألة قد تمت الكتابة فيها من قبل اإلمام الموفق باهلل ،ومن
ُ
أحببت إيصال هذه المقالة للباحثين والقراء العرب ،والمهتمين.
بعده .ولذا
ً
بداية ،دراسة للمؤلف وللمخطوطة ،ثم تبع ذلك تحقيق األطروحة ،والموسومة
ولقد تناولت هذه المقالة،
بـ «مسألة في أن إجماع أهل البيت ،عليهم السالم ،حُ جة» .وقد شارك في إعداد هذا المقال :األستاذ الدكتور/
حسن أنصاري ،وهو أستاذ متخصص في الدراسات التاريخية والفقه اإلسالمي وعلم الالهوت ،ويعمل
بمعهد الدراسات المتقدمة ،ببرينستون نيوجيرسي ،بالواليات المتحدة األمريكية .واألستاذة الدكتورة /زابينه
اشميتکه ،وهي أستاذة في الدراسات التاريخية بمعهد الدراسات المتقدمة ،ببرينستون نيوجيرسي .وأخيرً ا،
الباحث  /عمار جمعة فالحية زاده ،وهو باحث مستقل.
وهذه الترجمة العربية هي استمرار من المترجم لترجمة القيّم من الدراسات الدينية لتعريف القارئ
العربي بما يتم من دراسات وأبحاث في مجال الدراسات اإلسالمية ،واستمرارً ا في التعاون بين المترجم
واألستاذ الدكتور :حسن أنصاري في ترجمة أعماله .فإن استحقت هذه الترجمة الرضا ،فذلك من هللا ،وإن
كان من خطأ ،فهو من المترجم.

تنويه للقارئ:
كل ما ي ّ
ُوضع بين معقوفتين [ ] في المتن أو الهامش ،فهو من إضافات أو تعليقات المؤلفين على
النصوص المقتبسة ،وما كانت من إضافات أو تعليقات للمترجم ،في المتن ،فقد تم وضعه بين حاصرتين
{} ،وما كان في الهامش ،فقد جُ عل له إشارة نجمة (*).
ّ
الوظاف
د .عبد الكريم محمد عبد هللا
جامعة صنعاء
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ملخص:
ً
تحقيقا لمخطوطة مسألة أن في أجماع أهل البيت حُ جة ،لصاحبها عالم القرن الخامس
يقدم المقال
الهجري/القرن الحادي عشر الميالدي ،الزيدي الموفق باهلل الجرجاني ،صاحب كتاب اإلحاطة في علم الكالم
وكتاب االعتبار وسلوة العارفينُ ،
وتعتبر هذه المخطوطة واحدة من أولى المناقشات الجوهرية ،الباقية على
قيد الحياة ،حول مسألة إجمال أهل البيت عند الزيدية.
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أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل الحسني الجرجاني الشجري ،والذي أُطلق عليه اإلمام الموفق باهلل فيما
الج ُشمي (المُتوفى 494هـ1101/م) في الطبقة الثانية عشرة من طبقات المعتزلة؛ وذلك
بعد ،قد ع ّده الحاكم ِ
الج ُشمي أن أبا عبد هللا «له تصانيف؛ يميل إلى مذهب الزيدية»(.)1
في كتابه شرح عيون المسائل .ويُضيف ِ
وإلى جانب قاضي ُ
القضاة عبد الجبار الهمذاني (المُتوفى 415هـ1025/م) ،الذي ربما درس على يد القاضي
ً
عبد الجبار ،وهو ال يزال صغيرً ا ج ًدا ،وكان أبو عبد هللا الجرجانيً ،
تلميذا لإلمام المؤيد باهلل أحمد بن
أيضا،
الحسين ال َبطحاني الهاروني (ولد 333هـ944/م ،وتُوفي 411هـ1020/م) .وهذا ما ذكره ابن أبي عبد هللا
يحيى بن الحسين (ولد 412هـ1021/م ،وتُوفي 479هـ1087-1086/م أو 499هـ1106/م) ،والذي أُطلق

ً
الحقا ،اإلمام المرشد باهلل؛ وذلك في سيرته عن المؤيد باهلل( .)2واإلمام المؤيد باهلل وأخيه اإلمام الناطق
عليه،
بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين (المُتوفى  ،)1033/424مذكورينً ،
أيضا ،كمعلمين ألبي عبد هللا في
عمل مجهول؛ مكرس لتقليد السيرة الذاتية للزيدية في شمال إيران ،والذي تم حفظه ،بشكل غير كامل ،في
مخطوطة .وفي الفصل  15من الوثيقة (الفصل الخامس عشر في أسامي محققي {تالميذ} اإلمام المؤيد باهلل،
َقدس هلل روحه ،من السادات والمشايخ) أن أبا عبد هللا درس ،على يد اإلمام المؤيد باهللً ،
عمل بعنوان اإلقامة
في اإلمامة ،والمنسوب ،هنا ،إلى المؤيد باهلل ،وعلى يد الناطق بالحق ،في كتابه الدعامة في اإلمامة(.)3
وتم العثور على أقدم مالحظة عن السيرة ،ألبي عبد هللا ،في كتاب المراتب في فضائل أمير المؤمنين
وسيد الوصيين علي بن أبي طالب ،صلوات هللا عليهِ ،من ِقبل نظيره في الدين ،وزميله السابق أبو القاسم
إسماعيل بن أحمد الجيلي البستي (المُتوفى 420هـــ1029/م) ،الذي أشاد بتفوق أبي عبد هللا في مختلف
 1الحاكم الجِ شُ مي .شرح عيون المسائل .تحقيق :فؤاد السيد ،فضل االعتزال وطبقات المعتزلة :ألبي القاسم البلخي ،والقاضي عبد الجبار ،والحاكم
الجِ شُ مي ،تحقيق :أيمن فؤاد السيد ،بيروت :المعهد األلماني لألبحاث الشرقية في بيروت/دار الفارابي (1439هـ2017/م) ،ص -398ومن المعروف
أن عبد الجبار قد قام بتأليف خالصة كالمية موجزة؛ بعنوان مختصر «الحسني» .ويُقترح بأن العنوان يُشير إلى أنه كتب المنشور لتلميذه أبي عبد
هللا الحسين بن إسماعيل الحسني ،أي الموفق باهلل .انظر :حسن أنصاري ،جدل حول أحد الكتب المنسوبة إلى قاضي عبد الجبار،Hassan Ansari .
“https://ansari. ،Barrasī-hā-yi tārīkhī ،”Munāqasha-ī dar bāra-yi yikī az kitāb-hā-yi mansūb bih qāḍī Abd al-Jabbār
(( kateban.com/post/1395تم زيارة الصفحة بتأريخ  9مارس .)2022
والتساؤل عما إذا كان منشور المختصر في أصول الدين (حققه محمد عمارة في رسائل العدل والتوحيد .القاهرة :دار النشر غير مدونة (،)1971
 ،282-189 :1ومر ًة أخرى مِن قِبل سيف الدين الخطيب في رسائل في العدل والتوحيد ،بيروت :دار مكتبة الحياة ( ،)1980ص )389-315هو،
بالفعل ،مختصر الحسني لعبد الجبار ،قد ناقشه مايكل كوك  Michael Cookفي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ Commanding Right
;and Forbidding Wrong. Cambridge: Cambridge University Press (2000), p. 202 n. 43
أيضا ،مارغريتا ت .هيمسكيرك ،المعاناة في الهوت المعتزلة :تعليم عبد الجبار في األلم والعدالة اإللهيةMargaretha T. Heemskerk..
وانظرً ،
Suffering in the Muʿtazilite Theology: ʿAbd al-Jabbār’s Teaching on Pain and Divine Justice. Leiden: Brill (2000),
.p. 47
 2المرشد باهلل أبو الحسين يحيى بن الحسين بن إسماعيل الجرجاني الشجري .سيرة اإلمام المؤيد .تحقيق :صالح عبد هللا أحمد قربان .عمّان :مؤسسة
اإلمام زيد بن علي الثقافية (1424هـ2003/م) ص44
 3فيما يتعلق بالوثيقة ،انظر :أنصاري واشميتكه ،دراسات في زيدية إيران[ Ansari and Schmidtke, Studies in Iranian Zaydism .قيد
اإلعداد] .ويُقال ،هنا ،وهذا جدير بالمالحظة ،بإن المؤيد باهلل قد قام بتأليف كتاب اإلقامة في اإلمامة ،وربما يكون هذا خطأً .وقد تم تحقيق كتاب الدعامة
مِن قِبل ناجي حسن ،ونُسب ،خطأً ،للصاحب بن عباد تحت مسمى نصرة المذاهب الزيدية (بغداد :مطبعة الجامعة .)1977 ،وقد صدرت طبعة جديدة من
العمل؛ تمت تعريفها ،بشكل صحيح ،تحت عنوان الدعامة في اإلمامة ،لإلمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني ،بتحقيق إبراهيم يحيى
عبد هللا الدَرسي (مكان النشر غير مدون [اليمن] :مركز اإلمام المنصور باهلل عبد هللا بن حمزة عليه السالم للدراسات اإلسالمية(1439هـ2018/م).
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الفنون ،ومن بينها النحو واألدب والشعر والبالغة وعلم الكالم والفقه (بما في ذلك الفقه الشافعي والحنفي)،
وأصول الفقه ،وكذلك علم الحديث النبوي( .)4وقد عَ رَّ ف أبو إسماعيل إبراهيم بن ناصر ابن طباطبا ،تلميذ
المرشد ،أبا عبد هللا بأنه عالِم من الري ،والذي ينحدر من جرجان (بالري من نازالت جرجان) ،ويُقدم
ً
كامل :الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد ابن جعفر بن عبد
نسب األخير
الرحمن الشجري ،اإلمام الموفق باهلل شمس الشرف .ويُضيف ابن طباطبا :إن أبا عبد هللا قد َخلَ َفه ابنه اإلمام
المرشد باهلل ،زين الشرف أبو الحسين يحيى بن الحسين( .)5وتم تضمين بعض معلومات السيرة األساسية عن
أبي عبد هللاً ،
أيضا ،في كتاب الشافي ،لإلمام المنصور باهلل عبد هللا ابن حمزة (المُتوفى 614هـ 1217/م)
( .)6ويُض ِمن حسام الدين أبو عبد هللا حميد بن أحمد المحلي (ولد 582هـ1186/م ،وتُوفي 652هـ1254/م)،

ً
ً
موجزا عن أبي عبد هللا في كتابه الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية( .)7ويُقدم المحلي
أيضا ،إشعارً ا
ً
تفصيل ،لكتابات أبي عبد هللا في محاسن األزهار في مناقب إمام األبرار ،في سياق مناقشة
سر ًدا ،أكثر
مسألة ما إذا كان إجماع أهل البيت يُشكل ً
دليل شرعيًا أم ال :ويذكر المحلي أن أبا عبد هللا عالج هذه المسألة،
بطريقة شاملة ،في مجموع ة مُكرسة لهذا الموضوع (وهذا يعني ،بوضوح ،النص الذي تم نشره هنا).
ويُضيف المحلي أن أبا عبد هللا قد قامً ،
أيضا ،بتأليف كتاب اإلحاطة في علم الكالم ،وهو عبارة عن خالصة
الهوتية في مجلدين ،باإلضافة إلى كتاب االعتبار وسلوة العارفين في فنون األخبار وملح اآلثار ،وأشاد بكال

الكتابين بغزارة(.)8
إن إجماع أهل البيت هو مفهوم مهم بين مختلف المدارس الفقهية الزيدية ،وكلها تعتبره أحد مصادر الفقه
الصحيحة التي ُتوفر اليقين .وأساس هذا الرأي يكمن في تفسيرهم لـحديث الثقلين ،والذي أفاد أن الرسول
قد ترك القرآن و»ذريته» (كتاب هللا وعترتي) ،الذي يُشير إلى آل بيت النبي ،أهل البيت .وقد تم تطوير
المفهوم واستخدامه ِمن ِقبل األجيال األولى من الزيدية ،وبالتأكيد ،على األقل ،في زمن الحسن بن يحيى بن

 4أبو القاسم البستي .المراتب في فضائل علي بن أبو طالب عليه السالم .تحقيق :محمد رضا األنصاري القُمي ،ميراث أحاديث الشيعة 6
(1380هـ2001/م) ،ص ،236-105وهنا ،ص ص235-234.
 5ابراهيم بن ناصر بن طباطبا .منتقلة الطالبية .تحقيق :محمد مهدي السيد حسن الخرسان .النجف :المطبعة الحيدرية (1388هـ1968/م) ،ص.156
وفيما يتعلق بالمرشد باهلل ،انظر :أنصاري واشميتكه ،دراسات في زيدية إيرانAnsari and Schmidtke, Studies in Iranian Zaydism .
[قيد اإلعداد].
 6المنصور باهلل عبد هللا بن حمزة .كتاب الشافي ،تحقيق :مجد الدين المؤيدي 4 .مجلدات .صنعاء :مكتبة اليمن الكبرى (337 :1 ،)1986
 7انظر :والفرد مادلونغ .أخبار أئمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيالن .بيروت :المعهد األلماني لألبحاث الشرقية ( ،)1987ص270
 8حسام الدين أبو عبد هللا حميد بن أحمد المحلي .محاسن األزهار في مناقب إمام األبرار ووالد األئمة األطهار اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
تحقيق :محمد باقر المحمودي .قم :مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية (1422هـ ،]2002-2001[/ص .507ويندرج كتاب االعتبار وسلوة العارفين ،أشهر
كتابات أبي عبد هللا ،ضمن نوع المواعظ ،وقد تم تحقيقه (تحقيق :عبد السالم بن عباس الوجه .الطبعة الثالثة .صنعاء :مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية
(1341هـ2008/م) .ولالطالع على تحليل للعمل وأسانيده العديدة ،والتي توفر مزيدًا من األفكار حول مشائخ الموفق باهلل ،انظر :أنصاري واشميتكه،
دراسات في زيدية إيران[ Ansari and Schmidtke, Studies in Iranian Zaydism .قيد اإلعداد] .ولالطالع على شهادة جزئية فريدة على
كتاب اإلحاطة للموفق وعلى تعليق مجهول عن العمل ،مع التحليل ،انظر المرجع السابق.
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الحسين بن زيد (المُتوفى 267هـ881-880/م) ،ومحمد بن المنصور المرادي (حيًا في 252هـ866/م)(.)9
وثمة مصدر آخر مؤثر؛ قام بنقل اآلراء الفقهية المبكرة ،لمختلف فروع الزيدية وتوافقاتهم على هذا المبدأ،
إلى كل من زيدية إيران وزيدية اليمن ،وهي كتابات عالم القرن الرابع الهجري /القرن العاشر الميالدي،
علي بن العباس بن إبراهيم الحسني ،الذي يرجع نسبه إلى فرع زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ،أحد
تالمذة الناصر للحق الحسن بن علي األطروش (المُتوفى 304هـــ917/م) ،والهادي إلى الحق (المُتوفى
298هـ911/م) .لقد كان علي بن العباس قاضيًا في طبرستان ،في زمن الداعي الصغير أبو محمد الحسن بن
قاسم (المُتوفى 316هـ928/م) ،وقد رافق الهادي إلى اليمن .ونظرً ا ألنه كان على دراية بجميع فروع المذهب
الزيدي الفقهي في عصره ،فقد قام بتأليف كتاب اختالف فقهاء أهل البيت( .)10وقد استشهد ،بكتاباته ،العديد
من علماء الزيدية الالحقين؛ من بينهم الناطق بالحق أبو طالب في إيران ،والعالم الزيدي اليمني الحسين بن
بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى الهدوي (المُتوفى 662هـ1264–1263/م أو 663هـ1265–1264/م)
في كتابه شفاء األوام في أحاديث األحكام( .)11وفي سياق مناقشته لالختالفات بين أهل البيت ،يُحدد علي بن
العباسً ،
أيضا ،مفهوم اإلجماع بين أهل البيت.
إن أول مناقشة منهجية لمؤلِّف زيدي ،حول هذا الموضوع ،هي رسالة في أن إجماع أهل البيت حُ جة
للناطق بالحق ،أبي طالب يحيى بن الحسين ،الذي تالها معالجة أشمل للموضوع ِمن ِقبل الموفق باهلل ،بعنوان
ً
جوهرية من أطروحة
مسألة في أن إجماع أهل البيت حُ جة .وعلى الرغم من أن أطروحة الموفق باهلل أكثر
ً
أبي طالب ،إال أن مناقشته للموضوع تأثرت ،بوضوح ،بمقالة أبي طالب .وللموفق باهللً ،
فصل بعنوان
أيضا،

الكالم في أن إجماع العترة (عليهم السالم) حُ جة في خالصته الالهوتية ،كتاب اإلحاطة( .)12وفي نهاية هذا
الفصل ،يذكر الموفق أن رسالته حول اإلجماع تسبق اإلحاطة .وعالو ًة على ذلك ،ففي اإلحاطة يُشير إلى
عمل آخر له؛ بعنوان مسائل الخالف في أصول الفقه ،والذي ُفقد ،ولكن ربما تضمنً ،
أيضا ،مناقشة حول
إجماع أهل البيت( .)13وتندرج مناقشات مفهوم اجماع أهل البيت ،في بعض األحيان ،في األعمال المنهجية

 9لمزيد من التفاصيل ،انظر :حسن أنصاري وزابينه اشميتکه ،أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني (المُتوفى 424هـ1033/م)Hassan Ansari ،
)and Sabine Schmidtke, “Abū Ṭālib Yaḥyā b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 424/1033
وحول إجماع أهل البيت :طبعة أساسية لرسالته في أن إجماع أهل البيت حُ جة (مخطوطة ميالن ،أمبروسيانا ،عربي  ،f29/4اللوحات – 290v
 ،)295vمجلة الدراسات الشيعية 3؛ Shii Studies Review 3 (2019), pp. 253–273
أيضا ،سكوت لوكاس ،اإلجماع في الفقه اليمني الزيدي :مختارات من كتابات غير منشورة لإلمام أحمد بن سليمان والقاضي جعفرScott.
وانظرً ،
Lucas. “Consensus in Yemeni-Zaydī Jurisprudence: Selections from Unpublished Writings by Imam Aḥmad b.
.Sulaymān and Qāḍī Ǧaʿfar”. Chroniques du manuscrit au Yémen 9 (July 2019), pp. 56–99
 10انظر ابن أبي الرجال .مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية .تحقيق :مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي 4 .مجلدات .صعدة:
مركز أهل البيت للدراسات اإلسالمية (( 270-269 :3 ،)2004مع مراجع أخرى).
 11الحسين بن بدر الدين .شفاء األوام في أحاديث األحكام 3 .مجلدات .صنعاء :جمعية علماء اليمن (1416هـ1996/م).
 12مخطوطة ليدن .شرقي ،رقم  ،8409اللوحات .135v-131v
أيضا ،إلى الخالفيات في أصول الفقه (مخطوطة
 13مخطوطة ليدن .شرقي ،رقم  ،8409اللوحات  .v52 ،31r ،24vومن حين آلخر يُشير الموفقً ،
ليدن .شرقي ،رقم  ،8409اللوحات  ،)v225 ،183r ،96vوهو عنوان بديل عن كتابه مسائل الخالف في أصول الفقه.
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حول أصول الفقه التي كتبها علماء زيدية الحقون( .)14ومن األمثلة على ذلك ،كتاب الزاهر في أصول الفقه،
لإلمام المتوكل على هللا أحمد بن سليمان (المُتوفى 566هـ1170/م) ،والتقريب في أصول الفقه ،والبيان في
أصول الفقه ،لجعفر بن أحمد بن عبد السالم البُهلولي (المعروف بالقاضي جعفر تُوفي 573هـ1177/م) (.)15
ويتناول المنصور باهلل عبد هللا بن حمزة (المُتوفى 614هـ1217/م) هذا الموضوعً ،
أيضا ،في كتابه شرح
الرسالة الناصحة( )16وفي مکاتباته(.)17
ويبدو أن كتاب الموفق ،مسائل في أن إجماع أهل البيت حُ جة ،محفوظ في ثالث شهادات .أولها :يذكر
ً
نسخة من النص؛ بخط الناسخ صالح بن حسن نور الدين ،والمحفوظة في مكتبة السيد
عبد السالم الوجيه
السر على مجلد متعدد النصوص؛
العالمة يحيى راوية( .)18والثانية :تحتوي مكتبة فرع آل الوزير في ِهجرة ِ
نصا بعنوان مصباح المحجّ ة الدال على آن إجماع آل النبي حُ جة ،وقد ُن ِس َخت ،على ح ّد قول الحبشي،
يتضمن ً
()19
ُعرّ ف الحبشي المؤيد
سنة 972هـ-1564/م .1565وفي وصفه المختصر للنص ،في كتابه الفهرس  ،ي ٍ
باهلل أحمد بن الحسين (المُتوفى 421هـ1030/م) باعتباره مؤلف لهذا العمل .وقد اختلف الوجيه ،الذي رأى

النسخة نفسها (والذي أفاد أن النسخة مؤرخة بتأريخ شعبان 772هـ/فبراير -مارس1371م) ،مع ما أفاد
به الحبشي؛ حيث ذهب الوجيه إلى أن مؤلفها هو عبد هللا بن زيد العنسي (المُتوفى 667هـ1269/م) .وفي
ضوء المعلومات الشحيحة التي قدمها الوجيه ،فليس من الواضح كيف توصل إلى هذا االستنتاج .وعلى أي
حال ،فإن العناوين الفردية مُتضمنة في النص ،وكذلك عناوين الفصل ،في كال المسألتين التي سجلها الوجيه،
تتطابق ،تمامًا ،مع عناوين رسالة في أن إجماع أهل البيت حُ جة ،ألبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني،
ومسألة في أن اجماع أهل البيت حُ جة ،للموفق باهلل .وتشير التداخالت إلى أن هاذين العملين هما ،في الواقع،
وراء مصباح ال َمحجة الدال على أن إجماع آل النبي حُ جة( ،)20ولم نتمكن من الوصول إلى ٍّ
أي من نسختي
مسألة الموفق هاتين.

 14لالطالع على نظرة عامة على األعمال الزيدية في أصول الفقه ،انظر :حسن أنصاري وزابينه اشميتکه ،بحوث في التقاليد الفكرية في اإلسالم
الوسي.طHassan Ansari and Sabine Schmidtke, Studies in Medieval Islamic Intellectual Traditions. Atlanta: Lock�.
.wood Press (2017), chapter 3
 15لالطالع على طبعات وترجمات األقسام ذات الصلة ،في األعمال المذكورة ،للمتوكل والقاضي جعفر ،انظر :لوكاس ،اإلجماع في الفقه اليمني
الزيدي.”Lucas, “Consensus in Yemeni-Zaydī Jurisprudence .
 16المنصور باهلل عبد هللا بن حمزة .شرح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة .تحقيق :إبراهيم يحيى الدَرسى الحمزي وهادي بن حسن بن الهادي
الحمزي .صعدة :مركز أهل البيت للدراسات اإلسالمية (1423هـ2002/م) ،ص( 131-126فإن قيل :وما اإلجماع؟ وإلى كم ينقسم؟.)...
 17المنصور باهلل عبد هللا بن حمزة .مجموع مكاتبات اإلمام عبد هللا بن حمزة .تحقيق :عبد السالم بن عباس الوجيه .صنعاء :مؤسسة اإلمام زيد بن
علي الثقافية (1429هـ2008/م) ،ص( 242-238فصل في إجماع آل الرسول صلى هللا عليه وآله).
 18عبد السالم بن عباس الوجيه .أعالم المؤلفين الزيدية .الطبعة الثانية .مجلدان .صنعاء{ :مؤسسة} اإلمام زيد بن علي (1439هـ2018/م)365 :1 ،
 19عبد هللا محمد الحبشي .فِهرس مخطوطات بعض المكتبات الخاصة في اليمن .لندن :مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي ( ،)1994ص ،49رقم 84
 20عبد السالم بن عباس الوجه .مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن .مجلدين{ .عمّان} :مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية (1422هـ2002/
م) .392-391 ،364 :2 ،وكان الوصول إلى القطعتين متاحين لنا من خالل مخطوطة ميالن ،إمبروسيانا ،عربي  ،f29اللوحات  .308v-290vوفيما
يلي وصف الوجيه للمصباح (ترد المواقع المقابلة في مخطوطة إمبروسيانا بين قوسين) :أوله مسألة :في آن إجماع أهل البيت حُ جة ،من إمالء اإلمام
أبي طالب الهاروني =( ،لوحة  ،)290vثم فصل في ذكر شُ به؛ يمكن إيرادها في هذه المسألة ،وبيان أجوبتها (= لوحه  ،)294rثم مسألة في آن إجماع
أهل البيت حُ جة ،من إمالء السيد أحمد [هكذا وردت] بن إسماعيل الجرجاني (= لوحة  ،)295vثم فصل في األدلة التي استدل بها (= لوحة ،)297v
وأخيرً ا ،فصل في األدلة التي تُذكر في هذا الباب (= لوحة  ،)305vوأخيرً ا ،فصل في حكم إجماعهم عليهم السالم (= لوحة .)306r
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ويستند تحقيق النص التالي إلى نسخة ثالثة من العمل؛ محفوظة في مجلد متعدد النصوص (مخطوطة
ميالن ،إمبروسيانا ،عربي  ،f29اللوحات  ،)309v-295vوالتي ُنسخت ،في الغالب ،بواسطة التقي بن
محيي الدين بن شرف الدين ،بتأريخ 1043هـ1633/م( .)21وتتضمن المخطوطة مشكالت ،وتحتوي على
العديد من الثغرات؛ خاصة قرب نهاية النص ،حيث تضررت ،بشدة ،بسبب المياه .ونظرً ا ألهمية النص،
والمعلومات التأريخية الغنية التي يحتوي عليها ،ونظرً ا لضآلة احتمال أن يُصبح أي من الشاهدين على
النص ،في اليمن ،متاحً ا في المستقبل المنظور ،فقد قررنا نشر تحقيقنا على أساس الشاهد الوحيد الذي يمكن
الوصول إليه.
***

 21لالطالع على وصف للمخطوطة ،انظر :ريناتو تريني ،فهرس المخطوطات العربية في مكتبة إمبروسياناRenato Traini. Catalogue of.
the Arabic Manuscripts in the Biblioteca Ambrosiana: Nuovo fondo: series F-H, nos. 1296–1778, Milan: Silvana
Editoriale (2011), p. 13 no, 1324
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قامئة باملصادر واملراجع:
ً
أول :المصادر والمراجع باللغة العربية:
•إبراهيم بن ناصر بن طباطبا .منتقلة الطالبية .تحقيق :محمد مهدي السيد حسن الخرسان .النجف :المطبعة الحيدرية
(1388هـ1968/م).
•ابن أبي الرجال .مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية .تحقيق :مجد الدين بن محمد ابن منصور
المؤيدي 4 .مجلدات .صعدة :مركز أهل البيت للدراسات اإلسالمية (.)2004
•أبو القاسم البستي .المراتب في فضائل علي بن أبو طالب عليه السالم .تحقيق :محمد رضا األنصاري ُ
القمي ،ميراث
أحاديث الشيعة 1380( 6هـ2001/م)
الج ُشمي .فضل االعتزال وطبقات المعتزلة .تحقيق :أيمن فؤاد السيد،
•أبو القاسم البلخي ،والقاضي عبد الجبار ،والحاكم ِ
بيروت :المعهد األلماني لألبحاث الشرقية في بيروت/دار الفارابي (1439هـ2017/م).
الج ُشمي .شرح عيون المسائل .تحقيق :فؤاد السيد.
•الحاكم ِ
•حسام الدين أبو عبد هللا حميد بن أحمد المحلي .محاسن األزهار في مناقب إمام األبرار ووالد األئمة األطهار اإلمام
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .تحقيق :محمد باقر المحمودي .قم :مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية (1422هـ[-2001
.]2002
•الحسن البصري ،والقاسم الرسي ،القاضي عبد الجبار ،والشريف المرتضى .رسائل العدل والتوحيد .تحقيق :محمد
عمارة .القاهرة :دار النشر غير مدونة (.)1971
•«___» .رسائل في العدل والتوحيد ،بيروت :دار مكتبة الحياة (.)1980
•الحسين بن بدر الدين .شفاء األوام في أحاديث األحكام 3 .مجلدات .صنعاء :جمعية علماء اليمن (1416هـ1996/م).
•الصاحب بن عباد .نصرة المذاهب الزيدية .تحقيق :ناجي حسن (بغداد :مطبعة الجامعة.)1977 ،
•عبد السالم بن عباس الوجه .مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن .مجلدين{ .عمّان} :مؤسسة اإلمام زيد بن
علي الثقافية (1422هـ 2002/م).
•«___» .أعالم المؤلفين الزيدية .الطبعة الثانية .مجلدان .صنعاء{ :مؤسسة} اإلمام زيد بن علي (1439هـ2018/م).
•عبد هللا محمد الحبشيِ .فهرس مخطوطات بعض المكتبات الخاصة في اليمن .لندن :مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي
(.)1994
•المرشد باهلل أبو الحسين يحيى بن الحسين بن إسماعيل الجرجاني الشجري .سيرة اإلمام المؤيد .تحقيق :صالح عبد هللا
أحمد قربان .عمّان :مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية (1424هـ2003/م).
•المنصور باهلل ،عبد هللا بن حمزة .شرح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة .تحقيق :إبراهيم يحيى الدَرسى الحمزي
وهادي بن حسن بن الهادي الحمزي .صعدة :مركز أهل البيت للدراسات اإلسالمية (1423هـ2002/م).
•«___» .كتاب الشافي ،تحقيق :مجد الدين المؤيدي 4 .مجلدات .صنعاء :مكتبة اليمن الكبرى (.)1986

10

 مؤسسة اإلمام زيد: صنعاء. عبد السالم ابن عباس الوجيه: تحقيق. مجموع مكاتبات اإلمام عبد هللا بن حمزة.»___«•
.)م2008/هـ1429( بن علي الثقافية
 عبد السالم: تحقيق. االعتبار وسلوة العارفين. أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل الحسن الجرجاني الشجري،•الموفق باهلل
.)م2008/هـ1341(  مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية: صنعاء. الطبعة الثالثة.بن عباس الوجه
 إبراهيم يحيى عبد هللا الدَرسي (مكان: تحقيق، الدعامة في اإلمامة. أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني،•الناطق بالحق
.)م2018/هـ1439( مركز اإلمام المنصور باهلل عبد هللا بن حمزة عليه السالم للدراسات اإلسالمية:]النشر غير مدون [اليمن
.)1987(  المعهد األلماني لألبحاث الشرقية: بيروت. أخبار أئمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيالن.•والفرد مادلونغ

: المصادر والمراجع باللغات األجنبية:ثانيًا
•• .Ansari and Schmidtke, Studies in Iranian Zaydism [in preparation].
•• ،Hassan Ansari and Sabine Schmidtke, “Abū Ṭālib Yaḥyā b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d.
424/1033)
•	 Hassan Ansari and Sabine Schmidtke, Studies in Medieval Islamic Intellectual Traditions.
Atlanta: Lockwood Press (2017), chapter 3.
•	 Hassan Ansari ،“Munāqasha-ī dar bāra-yi yikī az kitāb-hā-yi mansūb bih qāḍī Abd al-Jabbār” ،Barrasī-hā-yi tārīkhī ،https://ansari.kateban.com/post/1395 (accessed 9 March 2022).
•	 Margaretha T. Heemskerk. Suffering in the Muʿtazilite Theology: ʿAbd al-Jabbār’s Teaching on Pain and Divine Justice. Leiden: Brill (2000).
•	 Michael Cook. Commanding Right and Forbidding Wrong. Cambridge: Cambridge University Press (2000)
•	 Renato Traini. Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Biblioteca Ambrosiana: Nuovo
fondo: series F-H, nos. 1296–1778, Milan: Silvana Editoriale (2011).
•	 Scott Lucas. “Consensus in Yemeni-Zaydī Jurisprudence: Selections from Unpublished
Writings by Imam Aḥmad b. Sulaymān and Qāḍī Ǧaʿfar”. Chroniques du manuscrit au
Yémen 9 (July 2019).
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