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الـمـلخـص .
تع ـد المـدرسـة الشيخيـة واحـدة مـن المـدارس الفـكريـة الشيع ــيـة اإلمـامـي ـة اإلثـنى ع ـشريـة
 ,لم تـكـن ذات اتج ـاه وع ـلـم وث ـق ـافـ ـة خـاصة إنـم ـا كـانـت جـامعـ ـة لعــلـوم ومع ـارف وث ـق ـاف ـات
فـي ح ـقــول ومجاالت مـتعــددة  ,تجـسـدت في شخصيـة عـلمـائها ,الذي ـن عـكـسـت نـتـاجـاتهـم
العــلمـي ـة الضخـمـة نـبـوغهـم الـفـكري ,وحـيـاتهـم الـمفعــمة بالنشـاط والحـركـة والـتـطـور ,والسيما
الشيخ أحمد اإلحسائي  ,الذي بـرز منـذ ب ـداي ـة القـرن التـاسع ع ـشر في أن ـدي ـة الع ـلـم ومحـاف ـل
التـدريـس في العـراق وايران  ,وحظي حتى وفـاتـه بمكانـة ساميـة في األوسـاط العـلمـيـة  ,إذ
رك ـز في دروسه ومواعـظه ومؤلـفـاتـه على تعـزيـز عـق ـائـد الـشيع ـة اإلمـامي ـة اإلثـني عـشريـة ,
مـن خـالل تـصحـيح الكـثـيــر مـن الـمـفـاهـيـم ال ـديـنـي ـة اإلسالمي ـة  ,والـتـصدي ل ـلشـبهـ ـات الـتي
تـسـربــت إلى عــق ــائــد الـمـذهــب الـشـيـعي اإلم ـامـي اإلثـنـي ع ـشـري وع ـق ـائ ـد اإلسـالم بـشك ـل
عـ ـام  ,م ـست ـن ـداً فـي ذل ـك إلى الـق ـرآن الـكـريــم  ,واألخـبـ ـار الـواردة عـن النبـي محـمد صلى اهلل

عليه وآله وسلم واألئـمة مـن أهــل بـي ـتـه عليهم السالم  ,األمـ ـر الـذي أث ـبـ ـت ج ــدارة الم ـدرسـة
الشيـخ ـيـ ـة  ,وب ـالت ـالـي ك ـان لـهــا إسهــامـات ف ـاعــل ـة فـي إث ـ ـراء الـف ـكـ ـر اإلسالمي وت ـطـوي ـره .

الـمـقـدمـة .
ّ
ظهـرت فـي مجــرى التـاريخ العــديــد مـن المـدارس الفكريـة الـديـن ـيـة  ,حتى كان بعضهــا
سـب ـب ـاً رئـيــساً في إث ـراء الف ـكـر اإلسالمي بشكـل عــام  ,والشيعي اإلمـامي اإلثـني عـشري بشكـل

خـاص  ,ورفـدته بالكـثيــر مـن العلوم والمعارف في مجاالت وتخصصات مختلفـة ,وقــد تميـز

القرن التاسع عشر عن غـيره من القرون بعـدد من الحركات الفكرية اإلسالمـية  ,سـواء في
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العراق أو في إيران أو في غـيرهـما مـن البـلـدان اإلسالمية ,وتصدرت فـيـه العـديــد من

المـدارس التي أثـبـتـت جـدارتهـا
في األوساط العلمية  ,فكانـت المدرسـة الشيخـيـة إحـدى أبــرز تـلــك المـدارس .
ـداء في الـتعـرف على أثر الـمدرســة الشي ـخـيــة في تعـ ـزي ــز عـقـائــد
حـصلت الرغ ـبــة ابـتـ ً
الشيعـة اإلمام ـيـة اإلثــني عــشريــة خالل مــدة ظهـوره ــا ( 7171ـ ـ ـ )7281في العـراق  ,لِـمــا لهـا
مـن األثــر الـتطوري فـي الـمـد الـفكري الحــديــث ,األمـر الـذي شجع على السعـي لمعـرفــة تـلـك
المـدرسـة عـن قـرب ,ودراستهــا في المستـق ـبـل القـريـب إن شـاء اهلل ,دراسة تـاريخـيـة في المـدة
(7171ـ ـ ـ ـ.)7217
مثلما جاءت أهــمية موضوع البحـث من عــمق المكانـة التي شغـلتها تـلـك المدرسـة في واقع
األمـة اإلسالمية وتـاريخهـا الحديــث والمعاصر ,الـذي جعــلها حـقـيـقـة فـرضت نفـسهـا على
الواقـع العـلمي بـكـل ق ـ ــوة  ,على الرغـم من تـشكيـك البعض في منهجهـا الفكـري وبعض
عـقـائـدهــا .
قـسِّم البحـث إلى مقـدمة  ,وثالثة مباحـث  ,وخاتمة  ,أوضح المبحث األول األصول الفكـريـة
للمدرسة الشيخـيـة وجـذورهــا التـاريخـيـة  .وتـنــاول المبحـث الـثـاني الشيخ أحمد اإلحسائي في
الم ـدة ( 7171ـ ـ ـ ,)7171مـبـي ـنـاً سيـرتـه االجـتـماعـيـة وشخـصي ـتـه العــلميـة كـونـه مؤسـس
المـدرسة  ,التي أخذت اسمها من رمزية عالمها ,فضالًعن دراسة منهجه الفكري وظهور

معالم المدرسة الشيخية .وكـشـف المبحـث الثـالث عــن دور المـدرسـة الشيخـيـة فـي تعـزيـز
ع ـقــائــد الشيعــة اإلمامـيــة اإلث ـنــي عــشريـ ــة فـي الـم ــدة (  7171ـ ـ ـ , )7281م ــوضحـ ـاً مـوقــف
الـشيـخ أحـمـد اإلحسائـي مــن المدرسـة الصوفـيـة  ,ومـن بعض الحكـمـاء الفـالسفــة .

ت ــم االع ـتـمـاد عل ى عــدد مــن المصادر والمراجع التي تعــود إلى عــلمـاء المدرسـة
الشيخ ـي ـة ,والسيما مؤلفـات الشيخ أحمـد اإلحـسائي ,فضالً عن مؤلفات أخرى تعــود إلى

جهـات مخـتـلفـة كل بحـسب توجهاتهـا العامة ,فضالً عن عــدد من الدراسات العلمية
الجامعــية ,والصحـف ,وبعض مواقع االنترنيت ,فـأمدت جـميعها البحـث بمعـلومات قـيـمة,

واهلل عـز وجل الموفـق إلى الصـواب.
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المبحث األول  :األصول الفـكرية للمدرسة الشيخـيـة وجـذورهــا التـاريخـيـة :

أوالًــ الشيـعـة اإلماميـة اإلثـنـا عـشريـة .

جاءت الشريعة اإلسالمية السمحة نعـمة كبرى وفضالً مـن اهلل عـز وجل ,أنزلها

لمصلحة عباده وهـدايتهم إلى الطريـق القـويم ,فبعــث رسوله الكريم محمد بن عبد اهلل صلى

اهلل عليه وآله وسلم (ص) ,حامالً مثـلهـا ومطبـقــا لتعـاليمهـا الساميـة .وكان المسلمون على
عهــد الـنبي محمد (ص) يستـقون تعـاليم دينهـم منه( ,)7وبعــد وفـاته تباينـت آراؤهـم,

واخت ـلفـوا( ,)8إذ ارتكـز اخـتـالفهـم حـول قــضيـة اإلمامـة  ,التي انحـصر فـيهـا أغـلـب
اإلخـتـالفــات األخـرى في المسائــل االع ـت ـق ـاديـة والفـقهية( ,)1وظل ذلك اإلخـتالف مؤثـ ار في

أمـد بع ـيد من عـمر اإلسالم والمسلمين(.)4
الفكر حتى َ
تعــددت المذاهــب الـدي ـن ـي ـة  ,وتكـونــت الـمــدارس داخ ـل المـذه ــب الواح ـد  ,فكـان المـسلمـون
طـوائــف ومـدارس ك ـ ٌّـل بح ـسـب معــتــق ــدات ـه الـدـي ـن ــي ـة ( .)7ون ـت ـيـجـةً لـذلــك ظهــرت الـم ـدارس
الـديـ ـنــيـة اإلسالمي ـة في البـل ـدان المـتـعــددة  ,كـالحجـاز ,والعـراق  ,والشـام  .ومـثــل كــل مـدرسـة

رجــل ديـ ـن ,غـالب ـاً م ـا كـان المـرجـع لع ــدد مـن الشي ـوخ ,وطـالب الع ـلم ,وفـري ـق مـن عـامـة
الـنـاس (أت ـب ـاع) ,مثلما لهـا منهـاجهـا الخـاص يسـيـر عـليه جميعـهم(.)1

كانـت الشيعـة اإلماميـة اإلثـنــا عـشريـة أبــرز تـلـك المــدارس( .)1إذ امـتـازت بـأعـالمهــا

األئـمة األثـنـي ع ـشـر عــليهـم السالم (ع) مـن آل بـيـت النـبي محمد (ص)( ,)2وبع ـقـيـدة النـص
بالوصيـة ,فـقـد أجمع عـلماؤه ـا على نص وصيـة النبي محمد(ص) ,بإستخالف أمير
المؤمنين علي بـن أبي طالـب علـيه السالم(ع) على سائر المسلميـن ,ثـم مـن ِ
بعده ذريته أحـد
()71

عـشر إماماً واحداً بعـد آخر( .)7وبتالمـذتها رجاالت الشيعة من الرعـيل األول

 ,أمثـال أبي

عـبد اهلل سلمان الفارسي( ,)77وأبي ذر الغـفـاري( .)78وبأتـبـاعه ــا الذيـن زادتهـم األيــام والسنـون

ع ــدداً وانتشا اًر في بـلدان إسالمـية مخـتـلفـة ,فكان العـراق المقـام األول لهـم ,كـونـه مهــد
الـدراسات العــلميـة وفـي أه ـلـه ذكاء وفــيهم تـعـمـق(.)71

شمل نشاط المدرسة اإلمامية اإلثني عشرية مختلف المجاالت العـلمية ,فـإلى جانـب
العـلوم الشرعـيــة زاد اه ـتـمـام المدرسة بالع ــلوم اإلنـسان ـي ـة ,والطـب ـيـعـ ـي ـة ,والمعــارف الع ـق ـلـيــة,

والـفــلسـفــة اإلسالميـة( ,)74وظهـر لـلمدرسـة آث ــار عـلــميـة وأسـان ـي ــد معــلومـة  ,مـنهــا  :الجــامع ــة
 ,والصحـيـ ـف ــة السجـاديـة ,وتفـسير اإلمام الحسن العسكري ,ومسنـد اإلمام موسى بـن جعـفـر,
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ومسـنـد اإلمام علي الـرضا  .مثـلمـا قــام تالمــذة األئــمــة وطـالب عـلـومهـم بـكـتــابــة م ــا
يسمعـ ــون مـنهــم (ع) مـن أحـكـام وأحاديث  ,شكـلت بمجموعهـا موسوعة عـلمية ضخمة أطلِق
عليها اسم (األصول األربعمائة)(.)77

فـكانـت تلـك األث ــار فـيـمـا بعــد األسـاس الـذي بـنـيـت عـلـيه أفـكــار عـلمــاء الشـيعــة اإلمــامـيــة

االثني عـشـريــة(.)71

تمثــل النشاط الفكري للمدرسة اإلماميـة االثني عـشرية وعـطائهـا العـلمي ,خالل مــدة

الغـيبـة الصغرى لإلمام الثاني عشر محمد المهدي (ع) ( 217ـ ـ747م)( ,)71فضالً عما ت ـقــدم

مـن آثـار األئـمـة (ع) ,ب ـ ـ (التــوق ـيـع ــات) الصادرة عــن اإلمـام محمـد المهدي (ع)( ,)72ودور
نــوابــه كــل مـن الشيخ عـثمان بـن سعـيـد العـمري ,والشيخ محمد بـن عـثمـان بـن سعـيـد العـمري

السمــري( ,)77الـذيــن كانــت
 ,والشيخ الحسيـن بـن روح الـنـوبخـتـي  ,والشيخ علي بــن محمد َ
نـيـابــتهـم عــن اإلم ــام (ع) نيابة خاصة ,ولهم الدور األساس في المدرسة ,إذ كانـوا بمثـابـة

حلـقـة اتصال بيـن اإلمام محمد المهدي (ع) وشيعـ ـت ـه ,ومـرجع عــلمـاء الشيع ــة اإلمـاميــة
اإلثــني عــشريــة وعــامـتهــم مـن مخـتــلف البـلــدان( .)81ولـمــا بــدأت الغ ـيـ ـب ــة الك ـبــرى في سنــة

 747م لإلمــام محمد المهـدي (ع) ,ان ـتـ ـق ـلــت مهـمـة الـدور األسـاس مـن نــواب اإلمـام إلى
عــلمـاء الشيعــة اإلمـاميــة اإلثــني عـشريـة ,وو ِ
ضعــت الـنيـابـة العـامـة في إطارهــا المرجعي(,)87

وتـولى كـبــار العــلمــاء مسؤولـيـة الق ـيــادة فـك ـري ـاً(.)88
ثانياً ــ المدرستان اإلخباريـة واألصوليـة .

انـبـثــق منهـجان منــذ بـدايـات النـصف الثـاني مـن القـرن العـاشر الميالدي في الوسـط

الـفـكـري الشيعي اإلمامي اإلثـني عشري ,أوجـب األول الـتـزام لـفــظ وصيـغــة األخـبـار ,دون
اإللـت ـفــات إلى أسانـيـدهـا ,وذلـك لإلطئـمـنان الحـاصل بصحة صدورهــا عـن اإلمام

المعـصوم( .)81وقــد سار على ذلـك المنهـج الشيخ محمد بـن علي (الشيخ الصدوق)(.)84

بـيـنـمـا أكـد المـنهـج الـثـاني عـلى ضرورة النظر في متون األخبار ,والتدقـيق في أسانيدها(,)87
والعـمل وفـق قـواعـد الجرح والتعـديل المنصبة على الـراوي ال الـرواية ,لـلتــأك ــد من أمـانــة

الـراوي( ,)81وقــد سار على ذلــك المنهج اثـنـان مـن كبار علماء الشيعـة اإلمامية اإلثني

عـشرية( ,)81هـما :الشيخ الحسن بـن أبي عـقيـل العـماني( ,)82والشيخ محمد بــن الجـن ـيــد
اإلسكــافي(.)87
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تـبـلور المنهجـان حـتى ظهـرت معــالم مدرستـيـن  ,أخـذت جـذور كــل منهما تترسخ في

الوسـط العـلمي( ,)11وتـنهـل أفكارهـا مـن آثار المدرسة اإلمامية اإلثني عشرية( ,)17عرفـت
األولى بالمدرسة اإلخـبـاريـة ,وذلـك الدعاء عـلمائهـا حصولهم العـلم مـن خالل األخبار
المروية عـن األئمة (ع) ,واليـقـيـن بأنها أقـوالهـم( ,)18وكان مركزها مدينتي قـم وطه ارن ,كونهما

مقـ اًر ألغـلب الـرواة والم ِّ
حدثين الشيعة اإلمامية االثني عشرية آنذاك( .)11وعرفـت الثانية

بالمدرسة األصولية ,إذ استبعـد علماؤهـا حصولهم على اليقين بجميع األخبار المروية عن

األئمة (ع) ,وبصحة صدورها عنهم ,فوضعوا أصوالً (قـواعـد إجتهادية عـقـلية) ,بهـدف

تحصيل الظن بذلـك( ,)14وقــد صرف عـلماء المدرسة األخيـرة جهـدهـم إلى الـتأليـف في أحـوال
الـرواة ,لتمـييـز الثـقـة ,لقـولهم باالجتهاد وعـدم سـد بابـه عـندهـم( ,)17وكان مركزهـا حاضرة

الدولة العـباسية بغـداد  ,ملتـقى العـلماء ذوي الفكر العقالني( .)11مثـلما ظـلت مسألتــا الظـن
واليـق ـيـن مـن أهــم مسائـل االختالف بـيـن عـلمـاء المدرستـيـن(.)11

أخـذت كــل مـدرسـة مـن الـمدرستـيـن اآلنـفــتي الـذكــر تـنـتـقــد منهـج األخـرى  ,فـأنـكـرت
المـدرسـة اإلخـبـاريـة االجتهاد ,إذ نـفــت الحاجة إلى (القـواعـد اإلجـتهـاديـة العـق ـلـية) في
استـنـبـاط األحكام ,وأسقـطـت دلـيـل اإلجـماع  .بـيـنـما ارحــت المدرسـة األصولية تـؤكــد رفـضها

صحـة جميع األخـبـار ,ووجوب البحث في أسانيدها( .)12وبقي ذلك اإلختالف المنهجي

مشخصاً غير معلن ,فـضالً عن استـمـرار ك ــل منهـمـا في الع ـمـل وفـقـ ـاً لمـنهجهــا(.)17

بــذل الشاهــات الصفــويـون ( 7717ـ ـ  )7188الجهـود في خـدمـة المذه ــب الشيعـي

اإلمــامـي اإلثني عـشري ورعـايـة عـلمـائــه  ,فـانعكـس ذلـك في ظهـور نهـضة ديـنـيـة شيعـيـة ال
نـظير لهــا في مكان آخــر مـن العـالـم اإلسالمي ,وانـتـشـرت العــلوم والمعــارف الديـن ـيـ ــة ,الـتي

ركـ ــزت معــظمه ــا عـلى مسألــة اإلمامـة  ,حتى بح ـثـت ونـوِقــشت بشكل مسـتـفـيض( .)41مثلما
تبـوأت الفــلسفـة العـقـليـة اإلسالميـة الشيع ـيـة موقـعـهــا المـنـاســب  ,بعـدما كانــت اهــتمـامـات
الجه ــات الرسميـة وأولـي األمـر مقـتـصرة عـلى القـضاء وعـلـم الفـقــه  ,فـضالً عـن األحكـام

الظـاهـريـة الـمتعـلـقـة بـالحـقــوق والـذمــة ,وكان الوقـت يمــر هـ ـد اًر في د ارسـة مسائـل فـرعـيــة ,أمـا

غــيرهــا مـن المسائـل الفـلسفـيــة والحـكـميــة فإنهـا كانـت ت ـثـيـر الفـزع واالضطـراب لـدى غـالـبـيـة

ومـن يـبــد اهـتماماً بهـا ت ـثـر الشكــوك من حـوله والشبهـات .ومع كـل ذلـك فـإن َمـن
الفــقهـاءَ ,
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استـوعــب كـالم األئمـة (ع) وأدرك حـقــائـق الحكـمـة اإلله ـيــة( ,)47لــم يـكــن بـوسعــه الت ـنـصـل
منهــا أو الـتـنحي جـانـبــا(.)48

دب الضعــف في الدولة الصفـوية منـذ بدايـة النصف األول من القـرن الثامن عشر ,ثـم على
مــدى ســبع س ـن ـوات متـتـالـيــة ( )7187 - 7188مـن اإلح ـتـالل األفـغ ــاني ,تــده ــورت
األوضـاع االق ـتـصاديـة واالجـتـماعـيـة في إيـران ,وانـتــشرت أعـمال الع ـنـف والق ـتــل ,وسادت
حاالت القحـط والفـقــر ,األمــر الـذي أدى إلى هـجـرة العــديـد مـن اإليرانيـين إلى الهنـد والعراق,
إذ توجه المثقفـون واألطباء والفـنانون نحو الهنـد ,بينما توجه العـلماء وطالب العـلوم الديـنية

نحو العـتـبات المقـدسة في العـراق( .)41ونظـ اًر لكـون مدينـتي النجـف وكربالء مـن الم اركـز

اإلسالمية المهـمة في العـراق ,إذ حازت كـل منهما مكانـة روحية من الناحية الدينية  ,وال

سيما كربالء التي أمست مركـ اًز علميـاً كبي اًر  ,فأخذ عدد كبير من رجال الدين وطالب العلم

بالتوجه إليها من شتى البقاع اإلسالمية(.)44

ازدادت النخب العـلمية في المـدة ( )7211-7171في العراق ,وكثرت فيه مجالس

الوعظ والـدرس  ,ليـشهــد حـركـة عـلميـة ـ ـ ـ ثـقـافـيـة واسعــة( ,)47في ظــل عهــد سيـاسي ه ــو عهــد

الـممـالـيــك (7171ـ ـ ـ ـ ,)7217الــذي كــان لــه األث ــر الـواضح في تـلــك الحـركـة( ,)41فـظهــرت
معــالـم مـدرسـة فـكـرية في بـداية القـرن التاسع عشر ,مثــلها الشيخ أحمد اإلحسائي  ,وعرفـت
بالمدرسة الشيخية .
المبحث الثاني  :الشيخ أحمد اإلحـسائي (3571ــ: )3571
وشخصيتـه العـلمية .
أوالً ــ سـيرة الشيخ أحمد اإلحسائي االجـتماعـية
ّ
3ــ سـيرته االجـتماعـيـة .

هـو أحمد بن الشيخ زيـن الـديـن بـن إب ارهـيم بـن صقـر بـن إب ارهـيم بـن داغــر بـن رمضان

صقـر .ولد في شهر أيـار سنـة  7171في قـرية
ابـن راشد بن دهـيم بن شمروخ ,من آل َ
المطيرفـي( ,)41مـن قــرى الـمبــرز إحــدى مــدن اإلح ـســاء( .)42يـن ـت ـســب الـشيـخ أحـمـد اإلحـسـائي
صق ــر كـبـ ـي ــر المهــاشـيــر وشـيـخهــم ,الــذي إلـيـه يـن ـتـسـبــون وبــه يـف ـتـخــرون( ,)47ولـحــق
إلى َ
ل ـقــب المه ــاشـيــر بـأج ــداد الشيخ أحـمد ,الستقرارهم وسكنهـم أحـد جـبـال تهـامـة اسمـه

(مهـشـور) ,والمهاشيـر قوم معروفون بج ـزيـرة العــرب( ,)71وهــم فخ ــذ مـن بــني خـالـد( ,)77الـذيــن
حكـمـوا الـقــطيــف مـن اإلحـسـاء( .)78وعـلى الـرغــم مـن نـشـأة الشيـخ أحمـد اإلحـسائي البـسيــطة
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في قـريــة المطيرفي  ,والحالــة المتواضعـة التي عـاشهـا مع عـائلتـه ,انـدفـع منـذ مرحـلــة طفـولتــه

إلى حـيــاة الزهـد والتعـفــف ,والسعي نحــو أبـواب العـلم(.)71

شخصيتـه العـلمـيـة .
2ــ
ّ
لـيس من السهـل تصور طبيعة الظروف التي أخـذت بـيـد الشيخ أحمد اإلحسائي إلى
سبيل العـلم والمعـرفة ,ومن الراجح أن نباهـته وذكاءه الفـطري أهـله منـذ مرحـلة الطفـولة ألن

يتلقى من التعـليم حـظـاً ال بأس بـه ,وفـرته لـه أسرتـه( .)74ثـم عـاش الشيخ أحمد مرحلة
اكتـنـفـت أحـداثهـا في عالم الرؤى والمنـامـات الصادقـة( ,)77إذ تـنـبــه خاللهــا إلى مسائـل في

الحكمـة اإللهـيـة ,وقــد نـقــل عـنـه أنــه راح يخــالــط الشيـوخ والعــلمــاء في اإلحـسـاء ولــم يـج ــد

لـديهـم مـن المـع ــارف مـن نـ ـوع مــا سمعـه في عالـم الـرؤيـا( ,)71األمـر الـذي دفـعــه إلى
اإلنـشغ ــال بطـلـب العــلم واإلق ـتـبـاس مـن العــلوم الدينيـة( ,)71وبذلـك كــان الشيخ أحمد اإلحسائي

ق ــد مــر في مـ ارحــل عـم ـره المتـقــدمـة بسـلسـلــة مـن الـتـطـورات والـتحـوالت ,التي كـان لهــا األث ــر
الـبـالـغ في نـشـأتــه وبـنــاء شخـصيـتـه العـلمي ــة.
ومن الجـديـر بالـذكر أن الشيخ أحمد اإلحسائي لـم يـذكر في مؤلـفـاته اسماً ألي أستاذ

تتلمذ على ي ــده وأخـذ منه ع ـلـومــه ,سـوى الشيخ محمـد بـن الشيخ محسن( ,)72الذي ق ـ أر ع ـنــده
العـ ـوامــل واآلجــرومي ــة في النحــو ,فـي قـ ـريــة القـ ـريــن ال ـواقـ ـعـ ــة عــلى بعـ ــد ف ــرسخ واحـ ــد

(1كـم) م ــن قـ ـريـ ــة المـطيـرفي( ,)77مثـلما أكــد ذلـك عـلماء المدرسة الشيخـيـة ومراجعها ,إذ قـال

الحاج أبـو القاسم خان اإلبراهيمي المرجع السادس للشيخية( " :)11لم أعثر على أنه أعلى اهلل

مقامه أو غيره ذكر له أستاذاً معـيناً تتلمذ عـنده"( ,)17وقال السيد عـلي عـبد اهلل الموسوي
البصري المرجع الثامن للشيخية( ":)18لـم نـسمع بأن الشيخ قــد تتلمذ على يــد أستـاذ معـروف,

غـير مـا تعــلمه من النحو والصرف في بدايـة أمره على يـد الشيخ محمد بـن الشيخ محسن في
القـريـن ,ومـا أسرع أن تـركه ,وكرس جهده عـلى تـفهـم األخبار عـن األئمة األطهار عـليهم

السالم"( .)11فضالً عـما قاله السيـد محـسن األمـيـن( ,)14وان كان على وجه االستغراب ":لم

يأخـذ عـن أستاذ قـط ,وليس له شيخ معـروف ,مع أنه حصل أكـثر العـلوم العـقـليـة

والـنـقــليــة"( .)17إال أن بعـض المـصادر أوردت أسمـاء ع ــدد مـن الشخـصيــات الع ـلــميــة
بصف ـتـهــم أسـاتــذة لـلشيخ أحمـد اإلحسائي( ,)11في الـوقــت الـذي لـم ت ـشــر مـؤلـفــات عـلمـ ــاء

المدرسة الشيخـية إلى اسم واحــد مـنهـم  ,ولـذلـك بـاإلمكان عــد ما أوردتـه المصادر إستنتاجاً
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غـير دقـيـق ,أو اعـتـمـاد كــل مـا هــو مسـوع بحــق الشيخ أحمد اإلحسائي مـن غــير تـميـيــز
بـيــن العـالـم بـأحـوال األخـيــر عــن غ ـيـره .
اقـترب عـمر الشيخ أحمد اإلحسائي من العشرين سنة  ,فبدأت مرحلة جديدة في حياته ,
هي مرحلة السفـر والتـرحال ,وقـد عــدت مرحلة مهمة في حيـاته االجتماعية والعـلميـة  ,فمن
المعروف في األوسـاط العـلـمـيــة بـالـنـسـبـة لـمـن اشـتهــر مـن العــلمــاء اإلسـت ـق ـرار في الـمـ ارك ــز
العـلمـيــة وع ــدم مبارحتها ,بهدف التفرغ للتأليف والتدريس ,واالبتعاد عن السفـر لما فيه من

هـدر للوقـت وتعطيل للدروس ,وهــذا ما يحرص عليه أغـلب العـلماء( .)11إال أن الشيخ أحمد

اإلحسائي قــد أخــذ السفـر جـانـب ـاً كبـي ـ اًر مـن حـيـاتــه ,وذلـك بسبـب سع ـيـه لـنـشـر عـلـوم آل

البـيــت (ع) ومنـاقـبهم( ,)12إذ كـان السفـر سب ـب ـاً مـن أسبـاب تحـق ـيـق تـلـك الـغــايــة .

كان أول سـفـر للشيخ أحمد اإلحسائي في سـنـة  7118إلى العـراق ,بقــصد زيـارة
الع ـتـبــات المـقـدسة ,واإلتصال بعــلمـائهـا ,لـيس بهـدف التحصيل والدراسة ,إنما ليـرى هــل ِمـن

بـينهم َمـن يأنـس بما عـنده من عـلوم ومعـارف آل البيـت (ع) الحكميـة( .)17وكان ممن
يستـوطن بالقـرب مـن تلك العـتبات والسيما في مدينتي النجف وكربالء كبار العلماء ,مثل:
اآلغا محمد باقر البهبهاني ,والسيـد محمد مهـدي بحر العـلوم الطباطبـائي ,والميـر از محمد
مهـدي الشهـرستـاني ,والشيـخ جعـفـر كاشف الغـطاء النجفي ,والسيد ميـر علي الطباطبـائي.
وه ـؤالء كانـوا مراجع المدرستين األصولية واإلخباريـة ,الذيـن انـتهـت إليهـم رئـاسـة المذهـب
الشيعي اإلمامي اإلثني عـشري ,ومؤلفـاتهم هي التي تـدرس في المدارس الدينيـة للمذهـب,

وشهرتهم أكبـر من أن يشتـبه فيهم أحـد( .)11وقـد حضر الشيخ أحمد اإلحسائي خالل مـدة
إقـامته في النجف وكربالء مجالس درس وبحـث العلماء المتقـدم ذكرهم( ,)17فجـرت بـيـن ـه

وبـيـنهـم منـاقــشات كـثـيـرة ,عـكسـت درجـة ثـقــافـتـه ومـا حمله مـن عـلم ,فما كـان مـن أولئـك
األعـالم إال أن نظـروا إلـيــه بع ـيــن التـكـريــم واإلجالل( .)18لـكـنــه سـرعــان مــا غــادر العـراق في

أواخــر سـنة 7118متـوجه ـاً إلى بـلــده اإلحـسـاء( ,)11بـسبــب انـتـشـار مـرض الطـاعـون ,الـذي

ظهـر في سـنة ,7117واشتــد حتى بـلغ ذروتـه في تشريــن األول سـنـة ,7118واستـمـر حتى
آذار سنة  ,7111لـيـف ـتــك بـالـنـاس فـتـكـ ـاً ذريعـ ـاً(.)14

أخ ــذ أهــالي قـريــة الـمطـيـرفي يـلـجـ ـؤون إلى الشـيــخ أحـمـد اإلحـسائي في أم ــور ديـنهـم,

وذاع صيته بين سكان مديـنـة المبرز حتى أصبح مرجع ـاً ديـنـيـاً لهم( .)17ولــم يلبـث أن انـتـقـل
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إلى مدينة الهـفـوف مركــز اإلحساء حتى التـف حـوله العـديـد مـن السكان( ,)11وفي الهفـوف
أسهـمت الظروف السياسية واالجتماعـية في قـيـام حركة نـزوح للع ـديـد من السكان إلى خارج

اإلحساء ,وكان الشيخ أحمـد مـن بـيـنـهـم( ,)11بـع ــد أن ت ـعــرضت ق ــرى اإلحـســاء ومــدنه ــا فــي

الـم ــدة (7121ـ ـ )7178إلـى غارات آل سعـود( ,)12مستهـدفــة السيـطرة عـليهـا وضمهــا إلى

ممتـلكـاتهـم(.)17

كان الشيخ أحمد اإلحسائي قــد منح في سنة  7171أولى إجا ازتـه العـلميـة  ,مـن ِق ـبـل

الشيخ أحمد الـدمسـتـاني  ,في رواي ــة األخ ـب ــار ود اريــته ــا( ,)21ومـ ــا أن اسـت ـقــر بـعــائ ـل ـتــه س ـنـة

 7171فـي البحـريـن( ,)27حتى سافـر إلى العـراق مجـدداً  ,فجــاور العـتـبات المقـدسة حتى سنة
 ,)28(7174وقــد حـصل في السنـة األخ ـيـرة على إجــازات الـروايـ ــة عــن العــلمــاء كـ ــل مـن

السيـد محـمد مهـدي بح ــر العـلوم الطباطبائي ,والمير از محمد مهدي الشهرستاني ,والشيخ
جعـفـر كاشف الغـطاء النجفي ,والسيد ميـر علي الطباطبائي( ,)21إذ بينت تلك اإلجازات ما

للشيخ أحمد من دقة وغور في المباحث اإللهـية  ,بـل والعـقـائـد بـأغـلب مساراتهــا

وتـشعـبـاتهــا(.)24

عاد الشيخ أحمد اإلحسائي إلى البحرين ,التي سكنها أقـل من أربع سنوات ,وخاللها

صار لـه فيها أتباع كـثر( .)27ثـم سافـر بعـدهـا في سنة  7171إلى العـراق ,لزيارة م ارقـد

األئمة (ع) ,وبعــد قـضاء وطـره مـن ال ـزيــارة غ ــادر إلى ال ـبـصرة( ,)21الـتي كانـت فــيه ــا مع ــالـم
الح ـيــاة الـث ـقــافـيــة آخ ــذة بالنـشاط  ,تـمثـلـت بمجـالسهــا العـلميــة واألدبـيـة  ,فضالً عــن وجـود

األســر النجـدية التي سبـق وان استـقـرت فـيهــا ,هــذا عالوة على تـواج ــد العـلمــاء واألدبــاء
الـذيـن اعـتــادوا زيـارتهـا ,للتأثر والتأثير بمـا مـوجـود فيهـا( .)21والريــب أن حيـاة ثـقــافـيـة كهـذه,

في مـركـز إسالمي مهـم تحـيـط بـه المـدارس العلمية والمساجد التاريخية ,كانت تالئم الشيخ

أحمد  ,لذلك قرر االنتقال إليها ,وأقام بها المدة ( 7171ـ  .)22()7217ثـم سافـر إلى إيران
ليـقـيـم في بعض مدنها حتى وفاته سنة  ,7281والسيما مديـنـتي يـزد وكـرمنـشـاه(.)27

ثانياً ــ منهج الشيخ أحمد اإلحسائي الفكـري وظهـور المدرسة الشيخـية .
3ــ منهـجـه الـفـكـري .

نـظـر الشيـخ أحمـد اإلحسائي إلى عـق ــائـد الشيـعــة اإلمـامـيــة اإلثــني عـشـريـة بعـيـن
األصالــة والتجـدد  ,وأخــذ يعـرض تلـك العـقــائـد بطريـقـة عـدت منهجـاً فكـرياً كاد أن يكون
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األول من نوعـه  ,إذ ركــز على ضرورة التـوف ـيـق بـيـن العـقــل والن ـقــل  ,واستطاع بمـا أوتي

مـن معـرفـة وسعــة اطالع الجـمع بـيـن آراء عــدد ممـن تـقــدمه من مفـسري القـرآن الكريم ,
وشـراح الحـديـث  ,ورواة األخـبـار ,فضالًعن الحكماء وعلماء الكالم ,فاستوعـب تلـك اآلراء
ولخصهـا وبسطهـا وأضاف عـليها آراءه .وراح يـفـسيــر الكثير مـن آيــات الـقـرآن واألخـبـار
الـواردة عــن الـنـبي محمد (ص) وأئـمــة آل الـبـيـت (ع) ,حتى لَـفــت النظر إلى العــديـد من تلـك
اآليـات واألخبار التي لم تـدل ظواهـرها على أصول حكمـية وقـواعـد عـقـليـة( ,)71مثلما حـل

العـديـد من المسائـل العـلميـة الشائـكة ,وفـك الرمـوز الغـيـبـيـة المنـت ـظـمة في عــدد مـن اآليــات

واألخـبــار ,والسيـما الـتي تـركهــا العــلمـاء في سنـابــلهــا خـشـي ـةً مــن ت ـنـاولـه ــا(.)77
لـم ي ِ
ـأت الشيخ أحمد اإلحسائي بشيء جـديــد في مـا قـال وكــتب وحـرر حول عـقـائــد
الشيعـة اإلمـاميــة اإلثـني عـشريـة( ,)78إال أنــه حـظي بخــصوصيــة تـمـيــز به ــا عــن سـائــر
عــلمـاء الـمـذهــب المعاصريـن لـه ,وكان ذلـك ليـس لكـون الشيخ أحمد قــد اعــتمـد مخالـفـة
العــديــد من عـلماء الكالم والحكـماء والفالسفــة والـرد عـليهم ليحصل لـه اإلنـف ـراد ,إنما للمبـايـنـة
في االسلوب الـذي طرح بـه الشيخ أحمـد أفـكــاره وآراءه ,مـثـلمـا عــرض بــه مع ـت ـقــدات

الـمـذهــب( .)71فــبعــد أن كــان عـلـم ـ ــاء الـمذهــب المعــاصريـن لـه يعــتمـدون في تحـق ـيـقــاتهـم
العـقــائــديـة على ما حـقـقه أغـلب السابـقـيـن من عـلمـاء السـلـف ومـا تـركـوه مـن قـواعــد  ,ولـم
يلتـفــتوا إلى المطالـب التي اشتـمـل علـيهـا الكث ـيـر من أخـبـار أئمـة آل الـبـيــت (ع)  ,فضالً عـن
المعــاني والحـقــائـق الـتي تـضمـنــتهــا آثـارهــم (ع)  ,جــاء الشيخ أحمد وأق ـبـل عـلى نـشـر تلــك

المطالـب وبيان تلـك المعاني والحقائـق( ,)74باسلوب جـديـد قـام على أسـاس السعـ ــة في
اإليـضاح والـتعــمــق في الـمعــنى  ,فـكــان ذلــك مـمـا هــو غ ـيــر مـألــوف في منـاهـج بحــث

العــلمـاء المعـاصريــن لـلشيـخ أحمد( ,)77لـذلــك ع ــد شي ـئ ـاً جـدي ــداً .

 2ــ ظهـور المدرسـة الشيخـيـة .

بــرز الشيخ أحمد اإلحسائي مـنــذ بدايـة القرن التاسع عشر وأشتهـر في األوساط العلمية

في العراق وايران( ,)71وانتـشرت مؤلفاته وال سيما كتاب ( شرح الزيـارة الجامعة الكـبـيـرة ),

فـضالً عـن كـتـبـه ورسائـله األخـرى التي جـمع منهـا في الوقـت الحــاضر( )771مــؤلـفـ ـاً في
مــوسوعــة ضخمــة تسمى (جـوامع الكـلِم)  ,وقـد اشتـملـت تلـك المؤلـفـات على عــلوم ومعــارف

في مجــاالت وحـقــول مـتنوعـة ,ودار معـظمهـا حـول المسائـل االعـتـقــاديـة الحكـميـة( .)71مثـلمـا
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القـت إيضاحـاتـه لـلمسائـل العـلميـة وطـروحاتـه قـب ـوالً حـسنـاً وال سيما في إيران ,إذ تميــزت

بـمواف ـقـتهــا لـلعـقــل وانسجـامهــا مع منـطــق العــصر ,حـتى كـث ــر إق ـبــال ال ـنـاس عـليــه بـمخـت ـلـف

طبـقــاتهـم ,وصار لــه تـالمـذة وأت ـبــاع ك ـثـي ـريــن(.)72

ونـظـ اًر إلى كـون المدرسة الفكريـة مجموعـة اعـتقـادات اإلنسان المذهـبـية وغـير المذهـبـية,

ـاء فكـريـاً واحـداً ال يـرتـبـط وجــوده بـوجـود
سـواء كانـت جماعـية أو فـرديـة ,فـإنهـا تكـون ب ـن ً
مبـنى معـيــن أو عـدم وجـوده ,فهـناك أشخــاص كـانـوا أصحـاب نـظريــات واكـتـشفــات

وابـداعـات ,وقـد مثـل كـل واحـد منهـم مدرسـة فكـريــة متكـاملـة( .)77ولـمـا كـان الشيخ أحمـد
اإلحسائي ممـن تـمـيـزوا عـلمـي ـاً في مجـال تخصصهـم ,وقــد شهــد لــه بـذلــك أغــلـب عـلمـاء

عــصره( ,)711فـضالً عــن شهــادة مـنـهـجــه الفكـري الواضح في مؤلـفـاتـه ,عــد مدرسـة فكـريـة

ـرو فـإنـه يعـد مـن الطـبقـة العـلميـة األولى المجـددة في الفـكر اإلسـالمي(.)717
متكـاملـة ,والغ َ
بـظهـور الشيخ أحمد اإلحسائي ظهـرت مدرسـة فك ـريــة شـيع ـيـة إمـامـيــة إثـني عـشريـة,
أخـذت تمـر بمراحل تكاملها مـن حـيـث اإلنتاج العلمي ,وأعــداد التالمذة ,والمريـديــن(,)718

والسيما في عهد تلميذ الشيخ أحمد السيد كاظم الرشتي (7281ـ ـ )7241في العـراق( ,)711ثـم
عهـد تلميذ األخير الحاج محمد ك ـريــم خـان ال ـكـرماني (7244ـ ـ ـ )7217فـي إيـران(,)714

فـأمـسـت مدرسـة ديـنـية مـتـكـامـلــة  ,عــرفــت بـالـمـدرســة الشيخـيـة ,نسـب ــة إلى الشيخ أحمـد
اإلحسائي .قـامــت إلى جانــب الـمـدرست ـيــن األصولية واإلخبارية ,ولم تختـلف عـنهما بشيء
من أصول العـقـائـد ,فالـقـواعـد األساسية والمصادر التي استـنـدت إليها المـدارس الثـالث كـانــت
وال تـزال واحـدة ,هي القرآن الكريـم ,والسنة المطهـرة ,وأخـبـار أئـمـة آل البـيـت (ع) ,وكـذلـك
كــان وال ي ـزال هـدف الــمدارس الـثالث واحــداً أيـضـاً ,هـ ــو الـوصول إلى الحكـم الشرعي الـذي

ال يـقـبـل الخـطـأ في المسـائـل المخـتـلفـة ,وال سيـما المستحـدثـة منهـا( .)717مثـلـما َدعـت

الـمـدرسـة الشيخـيــة إلى إح ـيـاء عـلـوم ومعــارف الـنـبي محمـد(ص) واألئـمة اإلثني عـشر مـن

أهــل ب ـي ـتــه (ع) وبعــثهـا مـن ج ـدي ــد ,والـسعــي إلـى رفـع إدراك الـن ــاس لـق ـضـي ــة اإلمـامة ,

وبـالــتالي االرت ـقــاء ب ـمـسـتــوى الـمـذهــب الشـيعـي اإلمــامــي اإلثـنـي ع ـشـري(.)711
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المبحث الثالث  :دور المدرسـة الشيـخـيـة في تعـزيـز عـقـائـد الشيعـة اإلماميـة اإلثـني

عـشريـة (  3575ــــ : ) 3221

سـبـقــت اإلشـارة إلى أن العـراق مـنـذ أواخـر الـقـرن الثامـن عـشـر حتى بـدايـة الـقـرن الـذي

تـاله تهــيــأ ف ـيـه ج ـو عـلـمي ـ ـ ـ ث ـقــافي عــام ,بعــد أن تـوج ــه إلـيـه العـديـد مـن العــلمـاء والمؤلـف ـيـن
وطالب العـلـم  ,وافـديـن مـن بـلـدان متـعــددة وبجـنـسيـات شتى( ,)711وانـتـشـرت المؤلـفـات في
العـلوم المختلفة ,والسيما ذات العالق ــة بعـلـم الكـالم والـفــلسف ــة الـيـونـانـيـ ــة ,فـصار العـراق مـنــذ
بـدايــة الـقــرن التـاسع عـشر مهـداً ألفـكـار ونـزعـات مذاهـب عـدة ,وأصبح األمر واسعـاً,

والتـفكيـر فـيه يتطلب تعـمـقاً  ,فضالً عن االختالف المنهجي للمدرستيـن اإلخباريـة

واألصولية( ,)712نشـط أصحـاب الطريقـة الصوفـيـة وانـتـشرت أفـكاره ـا ,فـضالً عن محاوالت

آل سعـود نـشر أفكار السلفـية الـتي روجها الشيخ محمد بن عـبد الوهاب( ,)717بعـد اسـتيالئهم
على العـديـد من مناطق شبه الجزيرة العربية ,وتهـديدهم أطراف العـراق الجـنوبـيـة

الغـربـيـة( ,)771األمر الذي جعــل المـسـاجــد في الع ـراق مكـتــظــة بـمجــالــس الوعــظ وحلـقــات
الدرس ,و البحـث في عـلوم العـربية والفـقه والتـفـسير والفـلسفـة والكالم( .)777وكـان للشيخ أحمد

اإلحسائي في بداية القـرن المذكور مكانـة ساميـة في محـافـل اـلتـدريـس ,وشه ـرة في أنديـة
العـلم ,وال سيما في مـديـنتي كربالء والنجـف( ,)778إذ كان " من رجاالت الشيعة الالمع ـيـن,
الـذيـن أخـذوا بـأسبـاب المعـرفــة والـفـكـر والـفـلسـفـة والـكـالم "(.)771

ففي الوقـت الذي أخــذ جــل عــلمـاء المدرستـيـن اإلخـبـارية واألصولية بتعـزيـز عـقـيـدة
المذهــب الشيعي اإلمامي االثني عشري ,والسيما علماء كربالء والنجف ,بصرف الهمم إلى
إقـامة مجالس الوعـظ والتـدريـس والـتـألـيـف في الفـقـه وأصولــه ومـا يـتعـلـق بهـمـا مـن مـسائــل

الحـالل والحـرام( ,)774صب الشيخ أحمد اإلحسائي جهـوده في المـسائــل االعـتـقــاديــة,

ألصالـته ــا وأهـمـيـتهــا مـن وجه ــة نظـره ,فأوالها اهـتماماً أكثر من المسائل الفـقهية ,التي تكفـلت

بها الشريعة وجعـلت لها أحكامها الخـاصة( ,)777وأخــذ بـتعـزيــز عـق ـيـدة الـمـذهــب الشيعي
اإلمـامي اإلثـني عـشـري مـن خـالل دروسـه ومواعـظه ومؤلـفـاتـه ,إذ ألـف كتـابـاً يسمى (حـيـاة
النـفـس) في بعض ما يجـب على المكلفـيـن مـن معرفة أصول الديـن ,وقـد قـسمه إلى خمسـة

أب ـواب ,أوضح في الـبـاب األول وجـوب معـرفـة اهلل عز وجل ,ووجـوب االعتـقـاد بأنه واحـد ال
ِ
كمثله شيء ,ومحيط بكـل شيء ,ومتسلط على كـل شيء ,و
شريـك له قـديم دائـم أبـدي ليس
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ال نسبة بينه وبين شيء ,و ال يحـل في شيء ,وال يتحــد بــشيء ,وال يــدرك بشيء مـن
الح ـواس الظـاه ـرة والـبــاطـنـة ,وتـستـحـيــل عـليـه الـرؤيــة في الـدنـيــا واآلخرة .وفي الباب الثاني
العدل .وفي الباب الثالث النبوة .وفي الباب الرابع اإلمامة واثباتها لألئمة اإلثني عشر من آل
بـيـت النبي محمد (ص) ,ووجـوب االعـتقـاد بـأن اإلمام الثاني عشر محمد المهـدي (ع) حــي
مـوجــود .وفي البـاب الخـامس المع ــاد اإلنـساني في الق ـيــامـة ,ووجــوب االع ـتـق ــاد في الحـشـر
والـميـزان والسراط والجـنــة والـنــار ,ووجـوب االع ـتـق ــاد بـأن كــل مــا نـطـق بــه القرآن وجاء بـه

النبي محمد (ص) مـن أحـوال المـوت والحـشر والـثـواب والعـقـاب ح ــق( .)771مثـلما أظهـر في

كتـابه (شرح الزيارة الجامعـة الكبيرة) الذي تقدمت اإلشارة إليه الكثـيـر من منـاقـب النبي محمد
(ص) واألئمة االثني عـشر(ع) ,وشـرح بعض أحـوالهـم ومقاماتهـم ,ورد على أراء الصوفـيـة
وبعض الحكماء الفالسفة  ,باالتكاء على القرآن الكريم واألحاديث النبوية وأخبار
()771

األئمة(ع).

أوالً ـ موقـف الشيخ أحمد اإلحسائي من المدرسة الصوفـيـة .

كـرس الشيخ أحمد اإلحسائي جهــده في مواجهـة الطـرق الصوفـيـة ,لِما رأى في أفكارهـا

ال
ومـا تنـطوي عليه مـن عـقـائــد خـروجـاً عـن مقــاصد الشرع وأه ــل العــلم ,وعــد التـصوف أعـمـا ً
منـافـيـة لـلشرع واعـتـقــادات مخالـفــة لِمـا جـاء بــه صاحــب الـشريعــة (ص)( ,)772ورد عـلى
أقـطـاب الـطريـق ــة أش َّـد الرد ,والسـيـما الشيخ محيي الديـن بـن عـربي( ,)777وكان مما قاله في

تعـريف الصوفـية وشرح بعض طرقهـم والـرد عـليهــا وتـفـن ـيـدهـا " :اعـلـم ان ه ـؤالء كانـوا
يتكـلمون في الحقـائـق التي عـرفـوهـا بعـبـارة تخـالـف الشرع ظـاه ـ اًر وتنـافي اإليـمـان بــل اإلسالم

في الـلفظ  ...وكانـت لهـم طـرق يخالفـون فـيه ــا الشـريعــة "(.)781

اجـتهـد الشيخ أحمد اإلحسائي في نـقـض نظريات الصوفية ,والسيما نظرية (وحدة
الوجود) ,التي تتلخـص بأن اهلل موجود في كل شيء ,وأن جميع الموجـودات متحـدة مع ذاتـه

عـز وجل ,وأنها قـديمة بقـدم الـذات اإللهيـة ,إال أنهـا تميـزت عـن الـذات بمـشخـصاتهـا(,)787

ونظريـة ( بسيط الحقـيقة كـل األشياء) ,التي تقتضي عـد األشياء حقائق في اهلل ,وأنها
أبعاض ذات اهلل ,كامنة في ذاتــه ومتــأه ـلـة ألن تـكـون ,فــالشيء كامـن معـدوم الع ـيـن ومـوجـود

في الـقــوة  ,فــإذا ورد عليـه األمـر مـن اهلل (ك ـ ْـن) ,كــان كـائ ـن ـاً مـوجـوداً( .)788وأك ــد الشيخ أحمـد
على أن الـنـظـريـت ـيــن بـنـاهـم ــا الصوفـيـة على األوهــام والـتخـيالت ,وأثبـت بـأدلـة العـقـل والنـقـل
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التي توصل إليهـا أنه ليس هـناك وحـدة بيـن اهلل وخلقـه وال اشتراك ,وال يجوز تصور غير

ذلك بأي شكل ولو على سبيل الفرض أو اإلحتمال أو التوهـم(.)781

وما يثير اإلستغراب هو ما نسب للشيخ أحمد اإلحسائي من أنه ادعى ما ادعاه

الصوفية( ,)784وأن بعض نظرياتـه جـاءت مشابهــة لنظريـاتهـم( ,)787في الوقـت الذي نهى
الشيخ أحمد عن توجـيه أو تـأويـل كالم أئمة آل البيـت (ع) إلى كالم الصوفـية بـأي شكل من
()781

األشكال ,وحـذر من التـديـن بشيء من معـتـقــداتهـم وأقـوالهم وأفعــالهم.
ثانياً ــ الشيخ أحمد اإلحسائي والحـكـمـاء الفـالسـفـة .

وفي إطـار تعـزيـز عـقـيدة الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية ,لـم تعـجـب الشيخ أحمد

اإلحسائي فلسفـة اليونان وحكمة الكثيـر من العـلماء ,التي اسـتنـدت على العـقــل والقـيـاسات
البشريـة فـقـط ,ألن عـقـول البشر وان كانـوا علماء ال يمكنهـا الوصول باإلستـقـالل إلى حقـائـق
اإليجـاد والخلق ,وال يمكنها بنفـسها أن تصل إلى أسرار الخلقة ,لذلك جعـل الشيخ أحمد
استناده في أحكام المـبـدأ والمعــاد اإلنساني في القـيـامة والفـروع واألصول القـرآن الكريـم,
واألخـبـار الصحـيـحـة الـواردة عـن النبي محمد (ص) وأئمة آل البيت (ع) ,إذ أشـار الشيخ
أحمد إلى أن الفالسفة وأغـلب الحكماء يأخـذون تحقيـقات علومهم بعضهم عـن بعض ,أمــا
هــو فــلم يسلـك طريقـهم  ,وأخـذ تحقـيـقات ما َعـلِم مما ورد عـن أئمـة آل الـبيــت (ع)(.)781
أخ ــذ الشيـخ أحـمد اإلحـسـائي يـف ـسـر ظ ـواه ــر المجـتـمع والـكـون واألسرار التي انطـوت

عليهـا أحاديث أئمة آل البيت (ع) وأخبارهـم ,بشكـل مسايـر للتطـور والمنطق( ,)782دون
االعـتماد على الـقـواعــد العـقـلـيـة الـمـقــررة في ع ـلـم الـفــلسفــة ,بــل اكتشف قـواعــد جـديــدة
أساسه ــا أخ ـبــار أئـمـة آل الـبـيــت (ع) ,ووقــف ع ـنـد آراء عــدد مـن الفـالسفــة والحكـماء على
اخـتـالف طبـقــاتهم لمحاكمتهـا بـدقـة( ,)787فخــالــف الـك ـثـيــر مـن تـلــك اآلراء وأصـر على

إبـطــاله ــا ,والسيـما آراء الـمال صـدر الـديـن محمـد الشيـرازي(المال صـدرا)( .)717وقــد ع ـمـد
الشيخ أحمـد اإلحـسائي إلى شـرح اثنـيـن مــن مـؤلـفـات المال صـدرا ,هــما :كـتــاب (المشـاعـر),
في معـرفـة حـقـائــق اإليـمـان وقـواع ــد الحـكمة والعرفان ,وكتاب (الحكمة العرشية) ,في معرفة

المبـدأ والمعـاد ونشـأة اآلخ ـرة ,وتـنــاول شرحهـمــا بسعـة وعــمق( .)718وقـد خالــف الشيخ أحمد
في شرحـه المال صدرا ,ورد الكـثـيــر من أقـواله ,وال سيما قـول األخيـر بما قـاله الصوفـية

بـوحـدة الوجـود( ,)711وقـولـه بسيـط الحـقـيـقة كـل األشيـاء( ,)714الـذي أنكـره األئمـة (ع) وت ـبـرءوا
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منـه( .)717وذكــر الشيخ أحمد أن المال صـد ار في الكثير من كالمه واعـتـقــاداته يمـيـل إلى
أق ـطـاب الصوفـيــة( ,)711مثـل :الشيخ محيي الديـن بــن عـربي ,والشيخ بــن عـطـاء

اإلسكـنـدري( ,)711والشيخ عـبد الكريم الجيالني( ,)712ويعـتمد قـواعـدهـم العـقــلية ,فضالً عـن
تأويـلـه كــالم األئمــة (ع) عـلى كــالمهـ ــم ,وحـمـل ـ ِـه عــلى مـرادهـ ــم .وفي الـوقــت ذاتــه أك ــد
الشـيخ أحمـد أنه ليس ثـمة عــداء بيـنـه وبين المال صدرا ,وال حـسـد ,ومـا َحـداه إلى الرد عليه
هـو بيان االعـتـقـاد الصحيح(.)717
ومـن ذلك يتضح أن هـناك بعـداً بين فـكر الشيخ أحمد اإلحسائي وفـكر المال صد ار

وغـيره من الفالسفة والحكماء ,وسبـبـه هــو أن الشيخ أحمـد كان يـتــكئ دائـمـاً ويـسـتــقي مـن

مـتــون وبـيــانـات أئـمـة آل البـيــت (ع)( .)741والغـريــب بعــد ذلــك أن ه ـنـاك َمــن رأى أن الشيخ
أحمـد كـان " ممــن تــأث ـر بـالف ـيـلسـوف المتـصـوف صـدر الـديــن الشيـرازي [المال صد ار] "(.)747

الخـاتـمـة .
شكـلـت الحـركة العـلميـة الثـقـافـية التي شهـدهـا العـراق منـذ منتـصف القـرن الثامن عـشر
حتى بـدايـة القـرن الـذي تـاله مـرحـلـة مهـمة في تـاريخ اإلسالم والمسلمـيـن ,والسيما الشـيعــة
اإلمـامـيــة اإلثني عـشرية ,إذ تمخضت في بدايـة القـرن التاسع عـشر عـن ظهـور مدرسة
فـكريــة ,نمـت في رحـم المـذه ـب الشيعي اإلمامي اإلثــني عـشري ,عـرفــت بالمدرسـة الشيـخـيــة.
ك ــان لـلـ مـدرسـة الشـيـخـيــة مـنــذ بــدء ظهـوره ــا إلى جـانــب المــدرستـيــن الشيـع ـي ـتـيــن
األصولـيــة واإلخـبــاري ــة الــدور الـواضح في تع ـزيــز عـقــائــد الشيعــة اإلمامـيــة اإلثني عـشرية ,إذ
كانـت حـيــاة مؤسسهــا الشيخ أحمد اإلحسائي مـفعـمـة بـالنـشاط والحـركـة ,لـيس في سـبيـل
الـذات بـل تضحـية بـالــذات في سب ـيــل الصالح العـام فـبـاستـنـاد الشيخ أحمـد على القـرآن الكـريـم
واألخـبـار الـواردة ع ـن النبي محمد (ص) واألئمة من أهـل بيته (ع) ,وبما يمتلكه من دقـة
وغـور في المبـاحث اإللهيـة واطـالع عـلى العــق ــائ ــد وت ـشـع ـبــاتـه ــا ,سعـى جــاه ــداً فــي دروســه

ومواعـظــه ومـؤل ـف ــات ــه إلى رف ــع مستوى إدراك الناس لعـلوم ومعارف النبي (ص) وأئمة آل
البيت (ع) ,من خالل تصحيح الكثير من المفـاهــيم التي بـ َـدت خاطئــة من وجهة نظـره,
والتـصد ي لـلشبهـات التي أثـيـرت حـول عـقـائـد المذهــب الشيعي اإلمامي اإلثني عـشري
وعـقـائــد اإلسالم بشكــل عــام .
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,ومن خالل وقـوف الشيخ أحمد اإلحسائي راداً على أفكـار أقطـاب الصوفية وآرائهم

 وال سيما نـظريــة (وح ــدة الـوجـود) ونـظريــة (بـسيــط,فضالً عـن نـقـضه نـظـريـات التـصوف
 أتـضح أن ه ـنـاك بعــداً كـبـيـ اًر في منهجـيـة المعـرفـة والتحـليــل,)الحـق ـيـقــة كـل األشيــاء
 وف ــرقاً واخـتـالفاً كـب ـي ـريــن أيـضـاً ب ـيــن,واإلستنـتاج بين المدرسة الشيخـيــة والمدرسـة الصوفـي ــة

 وال سيما طريـقــة المال صدر الديـن,طـريـقــة المـدرسـة الشيخ ـيــة وطـريـقــة الحـكمـاء الفالسفــة
 وذلـك البـعــد والـفـرق واإلخـتالف سب ـبـه إسـتـنـاد الشيخ أحمد,)محمد الشيرازي (المال صدرا
 على إن اإلخـتـالف في.اإلحسائي إلى تعـالـيـم آل البيت (ع) واتخاذه بـيـانـاتهـم ميـ ازن ـاً لــه

 ألن فكـ اًر, وال يعـني تصـدعـاً في وحـدة المسلمين,وجهــات النظـر ال يـفـسد لـلـود قـضـيـة
. عظيمـاً كالفـكـر اإلسالمي ال يكون االختالف فـيـه إال دلـيــل عـافـي ــة وق ــوة
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The school of Al Shaykhiya is consider as one of the twelve
Imamate Shiite ideological schools . In fact , it did not concentrate on
specific trends and cultures but in was specialized in various sciences
, education and cultures in different branches and fields which are
intrinsically illustrated in the personality of its scientists and their
considerable scientific productions . Such works reflect the scientists’
intellectual genius , and their life which is full of energy, activity and
development specifically Sheikh Ahmed AL-Ahssa’i who appeared in
the scientific circles and teaching fields in Iraq and Iran . He acquired
, till his death , High position in the scientific cireles. He
overstressed the enhancement of the Twelve Imamate Shiite Tenets in
his lessons , sermons and writings through the emendation of many
133

جملة دياىل 6102 /

العدد احلادي والسبعون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Islamic religious concepts , moreover he confronted the suspicions
which attacked the twelve imamate shiite tenets in specific and the
tenets of Islam in general depending on the Holy Quran and the
prophet’s sayings “God’s peace Be Upon Him “ as well as the imams
of his household “God bless them all “. So , such works proves the
worthiness of this school which contributed heavily in enriching the
Islamic Thought .
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األمة اإلسالمية دينـيـاً وسياسي ـاً بع ــد رسول اهلل محمد (ص) ه ــي حـق لإلمـام ع ــلي بـن أبي طـالــب (ع) .

يـنـظـر :مصطـفى الشكحة ,إسالم بـال مــذاهــب  ,ط ,71ال ـدار المصري ــة الـلبـ ـنـانـ ـيـة  ,مصر,7771 ,

صـ ـ ـ ـ .717وقــد تشعـب الشيعـة إلى فرق عـدة  ,كان أبرزها اإلمامية التي تـفـرعــت إلى اإلسماعـيليـة
واإلثـني عـشرية .لـلمزيد من التـفـاصيـل ينظر :محمد أبـو زه ـرة ,المصدر السابق ,ص .77-12ولـلمزيـد

من التـفاصيل عـن اإلماميـة

اإلثني عشرية ينظر:عـبد الكريم آل نجف,اإلمامية اإلثنا عشرية نظرة في

النشـأة والتراث والفكـر,ط ,7مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي ألهل البيت (ع) ( ,د.مط) 8114. ,

 2ـ للتـفـاصيل عـن األئمة اإلثـني عـشر(ع) يـنـظر :الفـضل بن الحـسن الطـبرسي ,إعالم الـورى بأعــالم

الـت ـقـى  ,ط ,7منشورات مؤسسة األعـلمي للمطبوعات  ,بيروت .8114 ,
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 7ـ للمزيد من التفاصيل ينظر:محمد بن محمد بن النعمان(الشيخ المفيد) ,االختصاص ,ط ,7مـنشورات

مؤسسة األعـلمــي لـلمطبــوعـات ,بـيـروت ,8117 ,ص 878-814؛ محمـد عـمـارة ,المصدر السابـق ,
ص.778-777

 71ـ إخــالص لـ ـفـ ـتـة ح ـريــز الكع ـب ـي ,موقــف الحــوزة الع ـل ـمـيـة في الــنجــف االشــرف مـن الـتـطـورات

السـ ـيــاســيـة  7774ـ ـ ,7784رسالة ماجستير ,كلية التربية ,الجامعة المستنصرية  ,8111 ,ص ـ ـ. 1

 77ـ أبـو عـبد اهلل سلمـان  ,أصلـه مـن بالد فـارس ,أسـلم في السنـة األولى للهجرة (  188م )  ,وصحـب

النـبي محمد (ص) و ارفـقه في أغـلـب أوقاته ,وخدمه وروى عـنه ,وبعـد وفـاة النبـي (ص) صحـب أمير
المؤمنين عـلي بـن أبي طالب (ع) ,وروى عـنــه الكــثير ,وكـان مـن المعـمـريــن  ,تـوفي سنـة  177م في

المــدائـ ـن .محـمد هـادي األميـني ,أصحاب أمير المؤمنيـن والرواة عـنه ,ج ,7ط ,7منشورات دار الكـتـاب
اإلسالمي ,بيروت  ,7778 ,ص ـ ـ ـ. 872

 78ـ جـنـدب بن جنـادة ,من السابقـين في اإلسالم ومن المقـربين للنبي محمد (ص) ,هاجـر إلى المدينـة

المنـورة بعـدما هاجـر إليهـا النبي (ص) ,ع ِـرف بصدقه ,وقال بحقـه النبي(ص)  ( :ما أضلت الخضراء وال
أقــلـت الغـبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر) .للمزيد من التفاصيل ينظر :المصدر
نفـسه,ج,7ص.772-774

 71ـ محمد أبو زهـرة  ,المصدر السابــق  ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 11-11
 74ـ عـبد الهـادي الفضلي ,تاريخ التـشريع اإلسالمي ,دار الكـتاب اإلسالمي(,د.مط) ,8111 ,صـ ـ ـ,77

ص ـ.777

 77ـ مرتضى العـسكري  ,المصدر السابـق  ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .422

 71ـ ه ـنـري كـوربـان  ,تاريخ الـفـلسفـة اإلسالميـة  ,ط ,8ترجـمـة (تـر ).نصيـر مـروة وحـسن قـبـيـسي ,
منـشـورات عـويـدات  ,بيروت  ,7772 ,صـ ـ ـ ـ ـ 11ـ .

 71ـ للتفاصيل عن أسباب غيبة اإلمام محمد المهدي(ع) ينظر :محمد باقـر الصدر ,بحـث حـول

المهـدي(ع) ,ط ,7مـطبعـة الـوردي( ,د.مـط)8111 ,؛ محـمد عـصفـور سلـمـان ,المخـتـصر في سيـرة
وتاريخ أهـل البيت عـليهم السالم  ,المطبعـة المركزيـة ـ ـ ـ ـ جامع ـة ديالى  , 8171 ,ص. 784-781

 72ـ التوقيعـات :أجوبة اإلمام محمد المهدي(ع) لمسائل الشيعة ,ولإلطالع على بعض تلك التوقـيعـات

ينظر :أحمد بـن علي بن أبي طالب الطبـرسي ,اإلحتجـاج ,ج ,8ط ,4دار األسوة ,قم,8114 ,
ص. 777-717

 77ـ للتـفـاصيـل عـن الـنـواب األربعة ينظر :المـصدر نـفــسه ,ج ,8ص 771-774؛ أبو القـاسم خان
اإلبراهيمي  ,وادي السالم ,تر.علي عـبد اهلل الموسوي البصري ,بدون طبعة (د.ط)( ,د.مط) ,7711

ص.411-171

 81ـ محمد عـصفـور سلمان  ,المصدر السابــق  ,ص. 784
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 87ـ عـبـد الهـادي الفضلي  ,المصدر السابـق  ,ص. 111-187

 88ـ أمـيـرة سع ـيـد زبــال ــة الـيـاسـري  ,محمـد بـاقــر الصدر ..دراسة تـاريخـيـة  ,رسالــة ماجـستـيـر ,كـليـة
التـربـيـة  ,جامعـة بـابـل  ,8112 ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 781

 81ـ عـبـد الهـادي الفضلي  ,المصدر السابـق  ,ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 841-812

 84ـ محمد بن علي بن الحسين بن بـابـويـه القــمي (الشيخ الصدوق)  ,ولـد بحـدود سنة 777م في مـديـنـة
قـم ,تلقى عـلومه عـن والـده ,ورد الكـوفـة في سنـة  718م  ,وفي السنة التالية نـزل بغـداد مـدة  ,وفي
المدينتيـن سمع منه الشيعة اإلمامية اإلثـنـا عشرية ,فكان محل اعجاب أغـلب العلماء  ,تتلمذ على يـده

(من ال يحضره
الشيخ المفيد والشريف المرتضى ,له مؤلـفات بلغـت ثالثة مائة كتاب ,أشهــره ــا كتاب َ
الفـقـيه)  ,توفي سنـة  777م في الـري  .للمزيد من التـفاصيل ينظر :أحمد بـن علي النجـاشي  ,رجال
النجـاشي  ,مؤسسة النشـر اإلسالميـة  ,قـم  , 7778 ,ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 178-127

 87ـ محمد تقي المجلسي  ,روضة المتقـيـن في شرح من ال يحـضره الفـقـيـه  ,ج ,7مؤسسة فـرهـنكي

إسالمي ,قــم ( ,د.ت)  ,المقـدمة ـ ـ صـ ـ ـ ـ ـ. 87

 81ـ بـان حـسين حـسـن السنج ــري  ,مـدرستــا الـبـصرة والـكـوفــة فـي التـاريـخ فـي الـقــرن الـثـالـث الهـج ــري ,

رسـالـة مـاجـستـيـر ,كـليـة التـربـيـة بـن رشـد  ,جامعـة بغــداد  ,8118 ,ص ـ ـ ـ71-71ـ .
 81ـ عـبد الهادي الفضلي  ,المصدر السابق  ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 812

 82ـ الحسن بن علي بن أبي عـقـيل العـماني  ,نسبتـه إلى عـمان البـلد المعـروف دون غــيرهــا تــوحي بأن

والدت ـه ونشأته كانت هـناك  ,واال فهـو من أس ـرة مدنـيـة انتقـلت إلى الكـوفة ومنهـا إلى عـمان  ,لـم تـذكـر

المصادر تأريخ والدته ووفاته ,وجـل ما ذكـر أنه كان أول َمن أخذ يدقـق في الفـقه ويستعـمل النظر,
فاعـتـبـر العـقـل مصد اًر مضافاً إلى الكتاب والسنة في استنباط األحكام الشرعـية ,وقـد نسب إليه العـمل
بالرأي ,فكان سبـبـاً إلثارة الكالم حوله من ِقبل جملة من المتكلمين وفضالء الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية

علمي الفقه والكالم  ,اشتهــر منها كتــاب (المـتـمـسك بحـبل آل الرسـول)  .للمزيد
 ,له مؤلفات عدة في َ
من التفاصيل ينظر :محمد باقر الخوانساري  ,روضات الجنات في أح ـوال العــلماء والسادات  ,ج ,8ط,7
الــدار اإلسالم ـيــة  ,بيروت  ,7777 ,ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 1-8

 87ـ محمد بن أحمد بن الجنيد ,المنسوب إلى بلدة اسكاف من نواحي النهروان  ,اتبع منهج الشيخ الحسن
بن أبي عـقـيل العـماني ,إذ قـلما وقع بينهما االختالف في الفـتاوى واألحكام ,حتى جمعا في ِ
الذكر سوية

بالقديمين  ,نسب إليه العمل بالقياس ,فاختلف علماء الشيعة اإلمامية االثني عشرية في اعتبار
فعرفا
َ
مؤلفاته ,فمنهم َمن أسقطهــا ومنهم َمن اعـتبرهـا  ,كان من أبـرز تالمذتـه الشيخ المفـيـد  ,ولـه مؤلـفـات بـلغ
عــدده ـا خمسون كتاباً في الفقه واألصول والكالم واألدب ,أشهرها كتاب (تهذيب الشيعة ألحكام الشريعة),

توفي الشيخ محمد بن أحمد سنة 777م في مدينة طهران .للمزيد من التفاصيل ينظر :المصدر نـفـ ـ ـسه ,

ج ,1ص. 748-717
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 11ـ إيـمان صالح سالم العـلـواني  ,مصادر التـلـقي وأصول اإلستـدالل العـقــديـة عـنـد اإلماميـة اإلثـني
عـشريــة  ,مركـز التـأصيـل لـلـد ارسـات والـبحـوث ( ,د.مط)  ,8178 ,صـ ـ ـ ـ. 2

 17ـ ينظر الموقع على االنترنت http:/www. alhakeem. com/Arabic/osol/index. htm
وعلى العـنـوان اآلتي :محمد سعـيـد الحكيم ,األصوليـة واإلخبـاريـة بـيـن األسماء والـواقع ,ص. 1

 18ـ ينظر :يوسـف بن أحمد آل عـصفور البحراني ,الحدائـق الناظرة في أحكام العترة الطاهـرة ,ج,7
منـشـورات مؤسسة النـشر اإلسالمي  ,قــم ( ,د.ت)  ,المقـدمة ـ ـ ص. 77-74

 11ـ إيمان صالح سالم العلواني ,المصدر السابق ,ص2؛ إخالص لفـته حريـز الكعـبي ,المصدر السابــق,

ص ـ1ـ

 14ـ الـظـن  :معـرفـة أدنــى مــن اليـق ـيــن تحـت ـمــل الـشــك وال تـصـل إلى مـستـوى الع ـلـم  ,والـظـن عـنـوانــه

الـمـوجــود الـمـتـغــيــر ,ولهــذا فهــو تـخـمـي ـ ـن .ع ـبـد الـوهــاب بـن علي اإلسـتـرآبـادي  ,شـرح الـفـصول الـنـصيـريــة
 ,ط ,7قـسم الـشؤون الـفكـريـة والثـقــافـيـة في الع ـتـبـة الحسيـنـيـة المـقــدسة  ,كـربـالء  ,8178 ,ص ـ ـ ـ ـ ـ. 11

 17ـ محسن األمين ,أعـيان الشيعة,ج ,7منشورات المجمع العلمي ألهل البيت(,د.مط)(,د.ت),المقـدمة ـ ـ

ص.8

 11ـ إيـمان صالح سالم العـلواني  ,المصدر السابـق  ,ص ـ ـ ـ ـ. 2

 11ـ محـمـد باقــر الخوانـساري ,الـمـصدر السابـق ,ج ,1ص717؛ " الـوســط " ( جـريـدة ) ,البح ـري ـن,
الع ـ ـ ـدد  81 ,1477شـبــاط .8178

 12ـ محمد حسن آل الطالـقــاني ,الشيـخـيـة نـشـأتهــا وتـطوره ــا ومصادر د ارسـته ــا ,ط ,7األمـيـرة للطباعة

والنشر والتوزيع  ,بيروت  ,8111 ,ص. 17-14

 17ـ عـبـد الهادي الفضلي  ,المصدر السابـق  ,ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .417

 41ـ هـنـري كوربـان  ,تاريخ الفـلسفـة اإلسالمية  ,..صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 21-12
 47ـ الحكـمة اإللهـيـة  :عـلـوم ومعارف حقـيـقـية مبـرهـنـة  ,تـوصل اإلنـسان إلى االعـتـقـاد اليـقـيـني في معـرفـة

اهلل وتوحـيـده  ,ودلـيـل الحكـمة يـوصل إلى معـرفـة حـقـائـق األشـيــاء عـلى مـا هي  ,وهــو قـول رسـول اهلل
محـمد (ص)( :إلهي أرني األشياء على ما هي) .مال محسن فـيـض ,أصول المعارف( ,د.ط) ,مشهد,
 ,7718صـ ـ ـ ـ ؛ أحمد بن زيـن الـديـن اإلحسائي ,جوامع الكلم  ,مج ,4مطبعة الغـديـر ,البصرة ,8112 ,

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 711

 48ـ هـنـري كوربـان ,نـظـرة فـيـلسـوف في سـيـرة اإلحـسائي والـرشـتي  ,ط ,8تـر .خليـل ازمـل ( ,د.ط),
بيـروت  ,8114 ,ص. 41-12

 41ـ لـلمـزيـد مـن التـفـاصيـل ينـظر :عـلي الـوردي ,هـكـذا قـتـلـوا ق ــرة الع ـيـ ـن ,ط ,7مـؤسـسة البـالغ  ,بـيـروت,
 ,8117ص. 71-78
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 4ـ عـبد الجـواد الـكـلـيـدار آل طعــمة ,تـاريخ كربالء وحـائـر الحسين ,منـشورات المكتبة الحيـدريـة ,النجـف,
 ,7771ص ـ ـ ـ ـ ـ. 847

 47ـ حسن محمد الشيخِ ,
آخــر الفالسفة الشيخ أحمد اإلحسائي ,ط ,7مؤسسة الفكر اإلسالمي للطباعة
والنشر والتوزيع  ,بيروت  ,8111 ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 11-18؛ عـبد الرسول زيـن الديـن ,الشيخ أحمد اإلحسائي

مجـدد الحكمة اإلسالمية ,ج ,7ط ,7مؤسسة التاريخ العربي  ,بيروت  ,8112 ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ.17-11

 41ـ ينظر :آالء ع ـبـد الكاظم ج ـبـار الكـريـطي ,موقــف الـف ـئـة المثـق ـفــة في كـربالء مـن التطـورات السيــاسيـة

في العـراق  7712ـ 7718دراسة تاريخية ,رسـالة ماجـستـير ,كلية اآلداب ,جامعة الكوفة,8111 ,
صـ ـ ـ ـ ـ.1-7

 41ـ " سيـرة الشيخ أحمد اإلحسائي "  ,إخـراج حسيـن عـلي محـفـوظ ,مطبعـة الـمعـارف ,بغـداد,7771 ,

صـ ـ ـ71؛ كاظم بن قاسم الرشتي  ,دليـل المتحـيريـن  ,شركة الغـدير ,البصرة  ,8112 ,ص ـ ـ ـ 77ـ .
 42ـ عـبـد الـرسـول زيـن الـديـن  ,المصدر السابق  ,ج ,7صـ ـ ـ ـ ـ ـ. 18

 47ـ إسماعـيل أســد اهلل الكاظمي  ,دفـاع عـن الشيخ األوحــد أحـمد اإلحـسائي  ,مؤسـسة فـكـر األوحــد
لـلطبـاعـة والنشـر ,بـيـروت  ,8118 ,ص 77؛ أبــو الـقـاسم خـان اإلبـ اره ـيـمي  ,فهـرسـت كـتــب المشائخ

العـظـام  ,تر .عـبـد اهلل الـمـوسـوي الـبـصري ( ,د .ط) ( ,د .مـط)  ,7717 ,ص 712؛ مـيــر از عـبـد

الـرسـول اإلح ـقــاقي ,تـوضيح الواضح ــات  ,ط ,7تر .محمد علي داعـي الحـق ,مؤسسة فكـر األوحد

لطباعـة والنشـر ,بيروت ,111 ,ص ـ ـ ـ ـ ـ. 12

 71ـ ع ـبـد الرسول زيـن الـديـن  ,المصدر السابـق  ,ج ,7صـ ـ ـ ـ17ـ .
 77ـ عـبـد اهلل بـن أحمد اإلحسائي  ,سـيـرة الشيخ أحمد اإلحسائي ( ,د.ط) ( ,د.مط) ( ,د.ت)  ,صـ ـ ـ . 7

 78ـ جـ ازئــر جـلـيـل عـطـيــوي الـوائــلي ,إم ــارة بـني خـالــد في الج ـزي ـرة العـربـيـة ( اإلحساء )  7118ـ ـ7177

رسالـة ماجـستـيـر ,كـليـة التربـيـة  ,الجامعة المستـنصرية  ,8114 ,صـ ـ ـ ـ ـ .41
 71ـ حسن محمد الشيخ  ,المصدر السابق  ,ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . 744

 74ـ لـلمزيـد مـن التفاصيل ينظر " :سيـرة الشيخ أحـمـد  , " ..المصدر السابق  ,صـ ـ.71-71
 77ـ لإلطـالع على تلــك الرؤى والمنـامات ينظر :المصدر نـفـسه  ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 81-71؛ أبــو القـاسم خــان

اإلبراهيمي  ,فهرست كتب المشائخ  ,..ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 771-778

 71ـ ينظر :أبـو القـاسم خـان اإلب ارهـيمي  ,فهـرست كـتـب المشائخ  ,..صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 781
 71ـ عـبد اهلل بـن أحمد اإلحسائي  ,المصدر السابق  ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ. 71

 72ـ لم نعـثر على معـلومات تـفـيـد حيـاة الشيخ محمد بن الشيخ محسن .
 77ـ " سـيـرة الشيخ أحـمـد  , " ..المصدر السابق  ,صـ ـ ـ ـ ـ. 71

 11ـ أبـو القاسم خ ـان اإلب ارهـيمي بن زيــن العابديـن خان بن محمد كريـم خان الكرماني  ,ولــد سـنـة 7271
في مدينة كرمان  ,وتلقى في رفسنجان العـلوم األولية عن اآلغـا محمد الدوراني  ,وأخـذ في سنة
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 7711يـق ـ أر العلوم العـربية على يـد أحمد بهمنيار أستاذ كـلية العـلوم في طهـران  ,وقـ أر المنطق والفـقه

واألصول عـلى يـد اآلغـا محمد جـواد شقـيـق أحمد بهمنيار ,ثـم الزم دروس وال ــده المـرجـع الخــامـس

للمـدرســة الشيـخ ـيـة ,وبعـد وفـاة األخـيـر سنــة 7747أصبح المرجع للمدرسة ,له مؤلفــات عـدة في عـلوم
متنوعة  ,منها كتاب (فهرست كتب المشائخ العـظام) ,وهـو كتاب تاريخي مهـم ,توفي أبـو القاسم خان سنة

 ,7717ودفـن في حـرم اإلمـام علي (الرضا) (ع)  .للمزيـد من التفاصيل ينظر :أبـو القاسم خان
اإلب ارهـيمي  ,فهرست كـتـب  www.alabrar.comالمشائخ  , ..صـ ـ ـ ـ ـ ـ 81-1؛ الموقع على االنترنيت:
وعلى العنوان اآلتي  :زين العابدين خان بن عبد الرضا خان  ,نبذة عن المدرسة الشيخية  ,صـ ـ ـ ـ. 71

 17ـ أبو القاسم خان اإلبراهيمي  ,فهرست كتب المشائخ  ,..ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 781

 18ـ علي بن عبد اهلل بن علي بن صالح الموسوي  ,ولد سنة  7781في البصرة  ,تلقى جل علومه عـن
والده الذي كان أحـد علماء الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية ,ووكيالً لمرجعـية المدرسة الشيخية في العراق,

وعن مرجع الشيخية السادس الحاج أبي القاسم خان اإلبراهيمي ,ومرجع الشيخية السابع الحاج عـبد الرضا

خان إلب ارهـيمي ,وبعـد وفـاة األخير في سنة  7717تولى السيد علي مرجعية المدرسة ,ألـف العديد من
الكتب في الفـقه واألصول ورد اإليرادات وجـواب السائليـن ,توفي يوم 77كانون األول  ,8177ودفن في
حسينية بني عامر في كربالء  .للمزيد من التفاصيل ينظر :طالـب جاسم محمد الغـريـب  ,السيد عـلي

السيد عـبد اهلل الموسوي ونظرته الفـلسفـية في األمور الديـنية والسياسية واالجتماعية  ,ط ,7مطبعة الغدير,

البصرة  ,وعلى http://www.almadarnews.info/index.php?lang=ar

8171؛ الموقع على

االنترنيت :العنوان اآلتي :المـدار االخباري ,وفـاة " السيد عـلي الموسوي " مرجع الطائـفة الشيخـية في
العراق والعالم.

 11ـ علي عبد اهلل الموسوي البصري ,نقاش مع الصراف والعقاد,ط ,7مطبعة الغدير ,البصرة,8112 ,

ص ـ ـ ـ ـ.41

 14ـ محسن بن عـبد الكريم األمين الحسيـني العاملي ,ولد سنة 7211في قـرية شقـراء إحدى قـرى جـبـل

عامل ,وفيهــا أكمل دراسته األوليـة ,ثم أخـذ يتتلمذ على أيدي عـدد مـن الفـقهاء في جبـل عامل منهم السيد

نجـيب الديـن فضل اهلل  ,وفي النجـف على يد الشيخ عـبد اللطيـف شـلبي العاملي ,له مؤلفات عـدة أبرزهـا

كتاب (أعيان الشـيعة) ,توفي سنة .7777للمزيد من التـفاصيل ينظر " :سـيرة السيد محسن األميـن ",

المصدر السابـق .

 17ـ محسن األميـن  ,المصدر السابق  ,ج ,4ص. 411

 11ـ ينـظر :محمد حـسن آل الطالـقـاني  ,المصدر السابـق  ,ص ـ 21؛ حـسن محمد الـشيخ  ,المصدر
السابـق  ,ص ـ ـ ـ ـ ـ 47؛ عـبـد الرسول زيـن الديـن  ,المصدر السابـق  ,ج ,7ص ـ. 771-747

 11ـ أحمد عـبـد الهادي محمد صالح  ,أعالم مدرسة الشيخ األوحـد في القـرن الثالث عشر الهجـري ,ط,7

دار المحجة البيضاء  ,بيروت  ,8111 ,صـ.72
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 12ـ أبـو القـاسم خـان اإلبراهيمي  ,فهرست كتب المشائخ  ,..ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 747

 17ـ عـبـد اهلل بن أحمد اإلحسائي  ,المصدر السابـق  ,ص ـ ـ ـ ـ 7؛ علي عـبـد اهلل الموسوي البصري  ,شـرح
أح ـوال الشيـخ أحمـد اإلحـسـائي وأت ـبـاع ــه المـوسـومي ــن بـالـشـيخـيــة ( ,د.ط) ( ,د.مط)  ,7722 ,ص71.

 11ـ أبـو القـاسم خـان اإلب ارهــيمي  ,فهرست كتب المشائخ  ,..صـ ـ ـ. 784

 17ـ عـبـد الـرضا خان اإلب ارهـيـمي ,شرح أحـوال الشيخ األوحـد أحمد بـن زيـن الديـن اإلحسائي ,مطبعة
الغـديـر ,البصرة  ,8112 ,ص ـ. 71

 18ـ عبـد اهلل بن أحمد اإلحسائي  ,المصدر السابـق  ,ص ـ ـ ـ 7؛ علي عـبـد اهلل الموسوي البصري  ,أحـوال

الشيخ أحمد وأتـبـاعــه  ,..ص ـ ـ. 77-71

 11ـ علي عـبـد اهلل الموسوي البصري  ,أحـوال الشيخ أحمد وأتبـاع ـه  ,..ص. 77

 14ـ عباس العـزاوي  ,تاريخ العـراق بيـن احتالليـن  ,ج ,1ط ,7الدار العربية  ,بيروت  ,8114 ,ص.78
 17ـ عـبـد اهلل بن أحمد اإلحسائي  ,المصدر السابـق  ,ص.71-7

 11ـ أحمد بـن زيـن الديـن اإلحسائي  ,الرجعـة  ,ط ,7الدار العالـمية ,بيروت ,7771 ,المقدمة ـ ـ ص ـ ـ1
(.علماً أن المقدمة من اعداد لجنة في الدار العالمية) .

 11ـ عـبـد اهلل بن أحمد اإلحسائي  ,المصدر السابـق  ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ. 71

 12ـ لوتسكي ,تاريخ األقطار العربية الحديث ,تر .عـفيفة البستاني  ,مكتبة النهضة  ,بغـداد ,7777,
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 72

 17ـ عثمان بن سند الوائلي ,مطالع السعود تاريخ العراق 7114ـ ـ ,7281دارالحكمة ,الموصل,7777,

المقدمة ـ ـ صـ ـ ـ ـ ـ ـ( . 77علماً أن المقـدمة بقلم عماد عـبد السالم رؤوف) .

 21ـ علي عـبـد اهلل الـموسـوي البـصري  ,دفع االشتـبـاه والـريـب فـي الــرد على رسـالـة محمد حسن آل
الطالـقـاني الشيخية نشأتها وتطورها  ,ط ,4مطبعة الغـدير ,البصرة  ,8112 ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ. 87

 27ـ عـبد اهلل بن أحمد اإلحسائي  ,المصدر السابق  ,صـ ـ ـ ـ ـ. 71

 28ـ عـبد الرضا خان اإلب ارهـيمي  ,المصدر السابق  ,ص ـ ـ ـ ـ ـ. 71
 21ـ آغـا بـزرك الطهراني ,الذريعـة إلى تصانيـف الشيعة,ج ,7ط ,1دار األضواء  ,بيروت,7721 ,

صـ ـ ـ ـ ـ ـ  , 717ص ـ ـ ـ , 871صـ ـ ـ 877؛ عـلي ع ـبـد اهلل المـوسـوي الـب ـصـري  ,دفـ ــع االشـت ـبـ ــاه والـريـب ,..

ص ـ ـ ـ ـ ـ. 87

 24ـ لإلطالع عـلى نـصوص تـلـك اإلجـازات يـنـظر  :حسيـن علي محـفـوظ  ,إجـازات الشيخ أحـمـد

اإلحسائي  ,ط ,7مطبعة اآلداب  ,النجف 7717 ,

 27ـ عـبـد الـرضا خــان اإلبـ اره ـيـمي ,المصدر السابـق ,صـ ـ ـ ـ ـ71؛ ه ـنـري كـوربـان ,نـظـرة فـيـلسوف ,ص ـ. 14
 21ـ أبـو القـاسم خـان اإلبراهيمي  ,فهرست كتب المشائخ  ,..صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 714
 21ـ عثمان بن سند الوائلي  ,المصدر السابق  ,المقدمة ـ ـ صـ ـ ـ ـ ـ. 78
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 22ـ للمزيد من التفاصيل ينظر  :عبد اهلل بن أحمد اإلحسائي  ,المصدر السابق  ,ص ـ ـ ـ ـ ـ. 74-78
 27ـ للمزيد من التفاصيل ينظر :كاظم بن قاسم الرشتي  ,دليل المتحيرين  , ..صـ ـ ـ ـ 84-71ـ
 71ـ عـبد الرسول زين الدين  ,المصدر السابق  ,ج ,7ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ , 818ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 417
 77ـ حسن محمد الشيخ  ,المصدر السابق  ,ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 777

 78ـ عـلي عـبـد اهلل الموسـوي الـبـصري  ,الـبـ ارهـيــن الـقـطع ـيــة فـي رد االفـت ـراءات عـلى الشيـخـيــة  ,ط,7
مـطبعة الغـديـر ,البصرة  ,8111 ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ. 41

 71ـ عـبـد الرسول زيـن الـديـن  ,المصدر السابـق  ,ج ,7صـ ـ ـ ـ ـ ـ .17
 74ـ للمزيـد من التفاصيل ينظر :أحمد بن زيـن الديـن اإلحسائي ,جوامع الكلم ,..مج ,7ص. 828-827
 77ـ عـبـد الرسول زيـن الديـن  ,المصدر السابق  ,ج ,7صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 811

 71ـ عبدالرزاق الحسني البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم ,ط ,7دار الحرية ,بغـداد,7724,
ص ـ ـ ـ ـ ـ. 71

 71ـ ينـظر :أحمـد بن زيـن الـديـن اإلحسائي  ,جوامع الكلم , ,..مج,8مج,1مج,4مج,7مج,1مج,1مج,2

مج7؛أحمـد بن زيـن الـديـن اإلحسائي ,شـرح الـزيـارة الجـامعـة الكـبـيـرة ,ط ,7دار المـف ـيـد ,بـيـروت.8111 ,
 72ـ محمد حسن آل الطالقاني  ,المصدر السابق  ,ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 818-817

 77ـ عـلي ش ـريـعــتي  ,تــاريـخ الـحـضارة  ,تــر .حـسـن نـصري  ,مـؤسـسة اآلداب الشرقـ ـيــة  ,الـنجــف ,
 ,8111ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 881-881

711ـ ـ ينظر  :عـبـد الرسول زيـن الديـن  ,المصدر السابـق  ,ج ,7صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 872-871
 717ـ المصدر نـفـسه  ,ج , 7ص ـ ـ ـ ـ ـ. 17

 718ـ هـنـري كوربـان  ,نظرة فـيـلسوف  , ..ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 77

 711ـ كاظم بن قاسم بن أحمد بن حبيب الحسيني  ,ولد سنة  7171في مدينة رشت  ,نشأ في أس ـرة
دينية  ,وحصل عـلى مقــدمات النحـو والمنطق في بلدته  ,تعـرف عـلى الشيخ أحمد اإلحسائي في مديـنـة
ي ـزد  ,والتـزم مجالس درس األخيـر ورفـقـته في الحـضر والسفـر حتى أمسى أهـم تالمذة المدرسة الشيخـية ,
له إجازات في الـروايـة عـن أشهـر عـلمـاء عـصره كـل من أستـاذه الشيخ أحمـد  ,والشيخ مـوسى آل كـاشـف

الغطاء النجفي ,والسيد عبد اهلل شبر ,والمال علي الرشتي ,تولى السيد كاظم مرجعية المدرسة الشيخية

بعد وفاة أستاذه في سنة  ,7281تتلمذ على يده الكثير كان أبرزهم الحاج محمد كريم خان الكرماني ,

وكتب ما يزيد على مائتي مؤلف في مختلف العلوم والمعارف ,جمع منها ( )742مؤلفاً في كتاب واحد
بعنوان (جواهر ِ
الحكم) ,وهــو في خمسة عـشر مجلداً  ,توفي السيد كاظم مطلع سنة  ,7244ودفن في

الحرم الحسيني في الرواق المتصل بقبور الشهداء .للمزيد من التفاصيل ينظر :كاظم بن قاسم الرشتي,
جـواه ـر ِ
الح ـك ـم  ,مج ,7مطبعة الغـدير  ,البصرة  ,8171 ,المـقـدمـة ـ ـ ـ أ ـ ـ ـ ز( .عـلمـاً أن المـقـدمة بـقـلم

زين العـابـديــن خـان بـن عـبـد الرضا خـان اإلبراهـيمي) .
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 714ـ محمد كريم خان بن إبراهيم خان بن مهدي قلي خان بن محمد حسن خان قاجار ,ولد سنة 7271

في مديـنة كرمان  ,نشـأ في رعـاية والـده حاكم واليـة كرمان  ,تـتـلمـذ عـلى يــد السيـد كاظم الرشتي في

مديـنـة كربالء حتى نال من العلم حظاً واف اًر ,وكان أستاذه يقربه ويثني عليه ويشيد بعلمه حتى أجازه
بإجازتين ,إحداهما في رواية األخبار واألخرى في درايتها ,مثلما له إجازتان في الرواية عن الشيخ حسين

الكنجوي ,والشيخ محمد شريف الكرماني ,تولى الحاج محمد كريم خان مرجعية المدرسة الشيخية بعد وفاة
أستاذه سـنـة  ,7244وتـصدى للــدعــوة البـاب ـيـة مـنـذ ب ــدء ظهـورهــا فـي سـنـة  ,7247مـن خـالل مـجــالـس

درس ـه ومواعـظه وبعض مؤلفـاته ,إذ انتقـد مؤسس الدعوة المير از علي محمد الشيرازي ,وفند ما جاء به
األخير من أفكـار ومعـت ـق ـدات خـارجـة عـن اإلسالم ,ألـف الكـثير مـن الكـتــب والرسائـل التي بـلغ عـددهـ ـا

( )811مؤلـف ـاً في عـلوم متنـوعـة ,أشهـرهـا كتاب( فـصل الخطـاب) وهـ ـو في ثمانية أج ـزاء  ,توفي الح ـاج
محـمـد كـريـم خـان سنة ,7217ودفـن إلى جـانـب أستـاذه السيد كاظم في الحرم الحـسيني .للمزيد من

التـفـاصيل ينظر :محمد كـريـم خـان الكرماني ,فصل الخـطاب  ,ج ,7مطبعـة الغـديـر ,البصرة ,8111,

المقـدمة ـ ـ أ ـ ـ ز( .عـلماً أن المقـدمة بـقـلم عـبد الرضا خان بن أبي القاسم خان اإلب ارهـيمي) .

 717ـ " ذاك ـرة البـصرة " ( جـريـدة )  ,البـصرة  ,الع ـدد  4ـ ـ ـ  , 7كانون األول  ( , 8178ملحـق ) .
 711ـ هنري كوربان  ,نظرة فـيلسوف  , ..ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 47-11

 711ـ إخالص لفتة حريز الكعبي  ,المصدر السابق  ,صـ ـ ـ ـ ـ. 71
 712ـ عبد الرزاق الحسني  ,المصدر السابق  ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ. 71-77

 717ـ محمد عـبـد الوهـاب بـن سليـمان بـن عـلي التميـمي  ,ولــد سنـة  7111في بـلـدة الحيينـة بـوادي
حـنـي ـفـة  ,تـلـقى عـلومـه األولـيـة عـن والــده الذي كـان قاضيـاً لبلـدة الحيينـة  ,فضالً عـن قـيـامـه بتـدريـس
الفـقـه على مذهـب اإلمام أحمد بن حنبل رضي اهلل عـنه (ر .ض)  ,ومـنـذ أن بلغ محمد سـن الرشد أخـذ

يتنـقـل في أنحاء نجد والحجاز واإلحـساء والعـراق  ,طلبـاً لـلعـلم  .أحمد الموصلي  ,موسـوعـة الحـركـات

اإلسـالميـة في الوطـن العـربي وايران وتركـيـا  ,مـركـز دراسات الوحـدة العـربيـة  ,بيروت ,8117 ,
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ781-788؛

السنة

التهامي نقـرة  ",محمد عبد الوهاب ودعوته إلى التوحيد "  " ,الدارة " (مجلة) ,الرياض ,العدد ,1
الثامنة  ,7721ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 77

 771ـ عبد الرسول زين الدين  ,المصدر السابق  ,ج ,7ص818.
 777ـ إخالص لفتة حريز الكعبي  ,المصدر السابق  ,ص.71

 778ـ عـبد الرزاق الحسني ,المصدر السابق  ,ص ـ ـ ـ ـ71ـ ؛ عـبـد الع ـزيـز سليـمان نـوار ,تـاريخ الشعـوب
اإلسالميـة ,دار الفكر العربي  ,القاهـرة ( ,د.ت)  ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 114-111

 771ـ عـبد اهلل نعـمة  ,فالسفـة الشيعـة حـيـاتهم وأرائهـم  ,دار الفـكـر اللبنـاني  ,بيروت ,7721 ,

صـ ـ.782
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 774ـ عـبد الرسول زيـن الديـن  ,المصدر السابـق  ,ج ,7ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 818

 777ـ عـبد الجليل األمير ,اإلحسائي فكر ومنهج ,دار الفـنون للطباعة والنشر ,بيروت ,7771 ,ص.77
 771ـ ينظر :أحـمد بـن زيـن الديـن اإلحسائي وكاظم بـن قـاسم الرشتي  ,حـيــاة النـفــس وأصول العـقــائــد ,

ط ,7دار سبط النبي  ,للطباعة والتوزيع  ,قــم  ,8114 ,ص. 17

 771ـ ينـظر :أحمـد بن زيـن الـديـن اإلحسائي  ,شـرح الـزيـارة الجامعـة الكـبـي ـرة , ..ج,7ج,8ج,1ج.4
 772ـ أحمد بن زيـن الـديـن اإلحسائي  ,جوامع الكلم  ,..مج ,7ص.2

 777ـ محيي الدين محمد بن علي بن محمد الطائي ,ولـد سنـة 7717م في مدينـة مرسيـة من بالد
األنـدلس ,تتلمذ على أيـدي كبار عـلماء عصره مثل الشيخ ابن عساكر ,والشيخ ابن الجوزي  ,وغـدا
أشهـر فالسفـة ومتصوفة األندلس ,وأشهر تالمذته الشيخ محمد بن أبي جمهور اإلحسائي ,والشيخ عبد

الرزاق الالهيجي ,له مؤلفات عـدة أشهرها كتاب(الـفـتــوحات المكية) ,توفي سنة7841م في دمشق .للمزيد
من التفـاصيل ينظر :عـلي ع ـبـد الجـلـي ـل راضي  ,الـروحـيـة عـنـد محيي الـديـن بـن ع ـربـي  ,مكـتـبـة النهـضة

المـصريـة ,القاهرة  ,7717 ,ص ـ ـ ـ ـ. 11-1

 781ـ أحمد زين الدين اإلحسائي  ,جوامع الكلم  , ..مج , 2ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 11-18
 787ـ للمزيد من التفاصيل ينظر :محيي الدين بن عـربي ,فـصوص ِ
الحكم ,ج ,7دار الكتـاب العربي,

بيروت( ,د.ت)  ,ص ـ ـ ـ , 74-71ص ـ ـ ـ ـ , 11-17ص ـ ـ ـ ـ ـ12-11ـ  ,صـ ـ ـ ـ ـ. 28-27
 788ـ ينظر :المصدر نـفـسه  ,ج ,7صـ ـ ـ ـ ـ. 71

 781ـ للمـزيـد من التـفاصيـل يـنـظـر :أحـمـد بن زيـن الدين اإلحـسـائي  ,ج ـوامــع ال ـك ـلــم , ..مج,7
صـ ـ ,771-771مج ,8ص ـ ـ ـ , 777-772صـ ـ ـ ـ ـ , 171-121ص ـ ـ ـ ـ , 147-142مج ,1ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ47-44

 ,مج ,4صـ ـ ـ ـ ـ ـ17-81ـ  ,مج ,7ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 177-871

 784ـ ينظر  :محسن األمين  ,المصدر السابق  ,ج ,4صـ ـ ـ ـ ـ. 472
 787ـ ينظر  :عـلي الـوردي  ,لـمحات اج ـتـماع ـيــة مــن تـاريـخ العـراق الحـديث,ج ,8ط ,8دار الـ ارشـد,

بيروت ,8117 ,ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 747؛ " الـوطــن " ( ج ـريــدة )  ,البحريـن  ,بـدون عـدد 74 ,يـنـايـر .8111
 781ـ ينظر  :أحمد بن زين الدين اإلحسائي  ,جوامع الكلم  ,..مج ,8صـ ـ ـ ـ.171

 781ـ ينظر :المصدر نفسه  ,مج ,7ص ـ ـ. 827

 782ـ عبد الرسول زين الدين  ,المصدر السابق  ,ج ,7ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 417
 787ـ حسن محمد الشيخ  ,المصدر السابق  ,ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 778

 711ـ محسن األمين  ,المصدر السابق  ,ج ,4ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 411
 717ـ صدر الدين محمد بن إب ارهـيم القـوامي الشيرازي (المال صدرا) ,ولـد فـي مدينـة شـيراز ,تـلقى عـلومه

في أصفهان عـن السيد محمد باقـر الداماد ,والشيخ بهاء الديـن محمد العاملي ,كان حكيـماً وفـيلسوفاً
صرفاً ,له مؤلـفات عـديدة في علوم الديـن وفـنون الفـلسفـة ,منها كتـاب (شـرح أصول الكافي)  ,وكتاب
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(المسائـل القــدريـة والقـواعـد الملكـوتـيـة )  ,توفي سنة  7141في البصرة  .للمزيد من التـفاصيل ينظر:
محمد باقر الخوانساري  ,المصدر السابـق  ,ج  , 4صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 777-771

 718ـ ينظر :أحمد بن زين الدين اإلحسائي  ,جوامع الكلم  ,..مج ,1مج.4

 711ـ ينظر :صدر الدين محمد الشيرازي  ,الحكـمة المتعـاليـة في األسفـار العـقـلية األربـعـة  ,ج ,7ط, 4

دار إحيـاء التـراث العـربي  ,بـيـروت  ,7771 ,ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 17

 714ـ للمزيد من التفاصيل ينظر :المصدر نفـسه  ,ج ,8صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 118-112

 717ـ لـلمـزي ــد مــن الـتـفــاصيـل يـنـظـر :أحـمـد بن زين الـديـن اإلحسـائي  ,جـوامع الـكـلـم  ,..مج, 4
صـ ـ ـ ـ , 27-17ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 811-814

 711ـ وصــف الـمـال صـد ار مـنـهـج ــه الـفـك ــري بــرزخ جــامــع ب ـيــن طـريـ ـق ـ ــة الـمـتـصـوفــة الـتـي ت ـنــزع إلـى
الـتـطهـيــر الداخلي ,وبـيـن منهـج الفالسفة البـاحـث عـن المعـرفة الخـالصة ,بقـوله  " :واأللـيـق أن يـمـزج

السالـك إلى اهلل بـيـن الطريـق ـيـن "  .لـلمزيـد من التـفـاصيل ينظر :صدر الديـن محمد الشيرازي ,شـرح أصول

الكافي  ,ج ,8مؤسسة مطالـعـات وتحـق ـيـقــات فـرهـنكي ( ,د.مط) (,د.ت)  ,صـ ـ ـ ـ ـ ـ. 481-487

 711ـ أحمد بن محمد عـبد الكريم بـن عطاء اهلل الجذامي ,ولـد سنة7811م في اإلسكنـدرية في مصر ,

تتلمـذ على يـد الشيخ المرسي أبي العـباس  ,وتمرس في الفـلسفـة والتـفـسيـر والفـقه واألصول  ,فصار قطبـاً

من أقـطاب الصوفـية  ,كان لـه كــرسي التــدريس في الجامع األزهــر ,يشرح آثـار السلف  ,وله مؤلفات عـدة
أشهرها كتاب (التنـوير في أسفـار التدبيـر) ,توفي سنة 7117م في القاهـرة .للمزيد من التـفاصيل ينظر:

زكـي مبـارك  ,التصوف اإلسالمي في األدب واالخالق ,ج ,7منـشـورات المكـتـبـة العـصريـة  ,بيروت ,

(د .ت) ,صـ ـ. 714-774

 712ـ عـبد الكريم بن إبراهيـم  ,ويعـرف بالكيالني والجـيلي أيضاً  ,ولـد سنـة 7111م  ,وكـان مـن أبـرز

تالمـذة الشيخ محيي الديـن بـن عـربي ,حـتى صار قـطـبـاً مـن أقـطـاب الطريـقـة ,وكان متعـمـقـاً في الفـلسفـة ,

وال سيما في نظرية وحـدة الوجود  ,لـه مؤلفات عـدة أشهـرها كتاب(المناظر اإللهـية) ,توفي سنة 7487م .

للمزيـد من التفاصيل ينظر :عـبد الكريم بن إبراهيم الجيلي ,المناظر اإللهية ,ط ,7دار المنار ,القاهرة ,
 ,7721المقدمة  ,ص ـ ـ ـ( . 1-7علماً أن المقـدمة بقلم نجاح محمود الغنيمي) .

 717ـ أحمد بن زيـن الديـن اإلحسائي  ,جـوامع الكلم  ,..مج ,4ص ـ ـ ـ ـ. 71
 741ـ هـنري كوربان  ,نظرة فـيلسوف  ,..صـ ـ ـ ـ ـ.47

 747ـ ينظر :محمد حسن آل الطالقاني  ,المصدر السابق  ,ص ـ ـ ـ ـ ـ. 77
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الـمـصــادر :

أوالً ــ الرسـائـل الجــامعــيــة .

 إخ ــالص لـفـ ـ ـتـ ــه حـ ـريـ ــز الكع ـبــي  ,موقــف الح ـ ــوزة الع ـلم ـيــة في النجــف االشــرف م ـن
الت ـط ـ ــورات السيــاسي ـة  7774ـ ـ ـ 7784رسال ـة ماجستير ,كلي ـة التربية ,الجامع ـة
المستنصري ـ ـة.8111 ,
 آالء عـبد الكاظم جـب ـار الكريـطي  ,مـوقــف الـف ـئــة الـم ـثـ ـقـ ـفـ ـة في كـربالء مـن التـط ـورات
السي ـاسيـة في الع ـراق

 7774ـ ـ 7784د ارسـة تاريـخـية  ,رسـالة ماجستيـر  ,كـلـية اآلداب

 ,جامعـة الكوفـة .8111 ,
 أميرة سعـيـد زبالة الياسري ,محمد باقـر الصدر دراسة تاريخية ,رسالة ماجستيـر ,كلية
التربية ,جامعة بابل.8112,
 بـان حسيـن حسن السنجري ,مدرستـا البصرة والكوفة في التاريخ في القرن الثالـث
الهجري ,رسالة ماجستير ,كلية التربية بن رشد  ,جامعة بغداد .8118 ,
 جزائر جليل عطيوي الوائلي ,إمارة بني خالـد في الجزيرة العربية (اإلحساء)
7118ـ ـ ,7177رسالة ماجستير ,كلية التربية ,الجامعة المستنصرية.8114 ,
ثانياً ــ المصادر العـربـيـة والمـتـرجـمـة .

 أبو القاسم خان اإلبراهيمي ,فهرست كـتـب المشائخ العظام ,تر.عبد اهلل الموسوي
البصري (,د.ط)(,د.مط).7717 ,
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ,وادي السالم  ,تر .علي عـبـد اهلل المـوسـوي البـصري ( ,د .ط) ,
(د .مط) .7711 ,
 أحمد بن زين الدين اإلحسائي  ,جوامع الكلم  ,مطبعة الغدير ,البصرة .8112 ,
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ,الرجعـ ـ ـ ـ ـ ــة  ,ط ,7ال ـ ــدار العـ ــالمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ,بيروت .7771 ,
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ,شرح الزيـارة الجامعـة الكـبـيـرة  ,ط ,7دار المفـيـد ,بـيـروت.8111 ,
 أحـمد بــن زيــن الديــن اإلحسائي وكاظم بـن قــاسم الرشتي  ,حـي ــاة الن ـف ــس وأصول
الع ـق ــائـ ـد ,ط ,7دار سبط النبي  ,للطباعة والتوزيع ,قم .8114 ,
 أحمد بـن علي بن أبي طالب الطبرسي  ,اإلحتجاج  ,ط ,4دار األسوة  ,قــم .8114 ,
 أحمد بن علي النجاشي ,رجــال النجـ ــاشي ,مؤسسة النشر اإلسالمي ــة ,ق ــم .7778 ,
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 أحمد عــبد الهادي محمد صالح ,أع ـالم م ـدرسـ ـة الشيخ األوحــد في القـرن الثـالـث عــشر
الهجري ,ط ,7دار المحجة البيضاء  ,بيروت .8111 ,
 أس ــد حـيـدر ,اإلمــام الصادق والمذاهـ ــب األربع ــة ,ط ,7دار الـتعـ ـ ـارف ,ب ـي ـروت8117 ,
.
 إسماعـيل أسد اهلل الكاظمي ,دفاع عـن الشيخ األوحـد أحمد اإلحسائي ,مؤسسة فكر
األوحد للطباعة والنشـر ,بيروت .8118 ,
 آغــا بزرك الطهراني ,الذريعـة إلى تصانيــف الشيعـة ,ط ,1دار األضواء ,بيروت,
.7721
 إيمـان صالح سالم العـلواني ,مصادر التـلـقي وأصول االستـدالل الع ـقـديـة عـنـد اإلماميـة
اإلثـني عـشرية ,مركز التأصيل للدراسات والبحوث( ,د .مط).8178 ,
 حـسن محـمـد الشيخ ,آخـر الفالسفة الشيخ أحـمد اإلحـسـائي ,ط ,7مـؤسسة الفـكر
اإلسالمي للطباعة والنشـر والتوزيع ,بيروت.8111 ,
 حسين عـلي محـفـوظ ,إج ـازات الشيخ أحمد اإلحسائي ,مطبعـ ـ ـة اآلداب ,النجـف7717 ,
 زكي مبارك  ,التصوف اإلسالمي في األدب واألخالق  ,منشورات المكتبــة العـصريــة ,
بيروت ( ,د .ت) .
 " سي ـرة الشيخ أحمد اإلحسائي"  ,إخراج حسيـن علي محـفـوظ  ,مطبعة المعارف  ,بغـداد
.7771,
 صدر الديــن محمد الشيـرازي  ,الحـكـم ــة المـتعـالـي ــة في األسف ـار الع ــق ـلـيـة األربعـة  ,ط, 4
دار إحـيـاء التراث العـربي  ,بيروت .7771 ,
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ,شـرح أصـول الـكـافي ,مؤسـسـة مطالعـات وتحـقـ ـي ـق ــات
ف ـرهــنكي( ,د.مط)( ,د.ت).
 طالب جاسم محمد الغـريب  ,السيـد عـلي السيـد عـبـد اهلل المـوس ـوي ونـظـرت ـه الف ـلسف ـيـ ـة
في األم ـور الـدي ـن ـي ـ ــة والسيـاسيـة واالجتـماعـيـة  ,مطبعـة الغـديـر ,البصرة .8171 ,
 عـ ـبــاس العـ ـزاوي  ,تــاريخ العـراق ب ـيـن احـتــاللـي ــن  ,ط ,7ال ــدار العـ ـرب ـي ـ ــة  ,بـيـروت ,
.8114
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 عـبـد اهلل بـن أحـمـداإلحسائي  ,سيـرة الشيخ أحـمد اإلحـسائي ( ,د .ط) ( ,د .مط) ( ,د.
ت) .
 عـبـد اهلل نع ـمـة ,فالسـفــة الشي ـعــة حـيــاته ــم وأرائهـ ـم ,دار الـفـكـر الـلبـنـاني ,بيروت,
.7721
 عـبـد الجـليـل األميــر ,اإلحسائي فـكـر ومنه ـج ,دار الفـنون للطباعــة والـنشر ,بيروت,
.7771
 عـبـد الجليل راضي  ,الروحية عند محيي الدين بن عربي ,مكتبـة النهـضة المصرية,
القاه ـرة .7717 ,
 عـبد الجواد الكـليدار آل طعـمة ,تاريخ كربالء وحائر الحسين ,منشورات المكـتـبـة
الحـيدريـة ,النجـف.7771 ,
 عـبد الرزاق الحسني البـابـيـون والبهائـيـون في حاضرهـم وماضيهـم  ,ط ,7دار الحرية ,
بغـداد .7724,
 عـبد الرسول زين الدين ,الشيخ أحمد اإلحـسـائي مجـدد الحكـمة اإلسالمية ,ط ,7مـؤسسـة
التـاريـخ العربي ,بيروت .8112 ,
 عـبد الرضا خان اإلبراهـيمي  ,شرح أحوال الشيخ األوحـد أحمد بن زي ـن الديـ ـن اإلحسائي
 ,مطبع ـة الغـدي ـر,

البصرة .8112 ,

 عـبـد الع ـزيــز سليمان نـوار ,تاريخ الشعـوب اإلسالمية ,دار الفكر العـربي  ,القـاهـرة ( ,د.
ت).

 عـبـد القــاهــر طـاه ــر البغ ــدادي  ,الف ــَرق بـيـن الفـِــرق  ,مكـت ـبــة دار التـراث ,القـاهـرة,
.8111
 عبـد الكريــم آل نج ـف ,اإلمامية اإلثـنـا عـشرية نظـرة في النـشأة والتراث والفكر ,ط,7
مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي ألهل البيت (ع)( ,د .مط).8114 ,
 عـ بـد الكريــم بـن إب ارهـ ـي ــم الجي ـلــي  ,الم ـنــاظ ــر اإللهـ ـيـ ـ ــة  ,ط ,7دار المن ــار ,القاهرة ,
.7721
 عـبـد الهـادي الفـضلي  ,تـاريخ التـشريـع اإلسالمي  ,ط ,8دار الكـتــاب اإلسالمــي ( ,د.
مط) .8111 ,
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 ع ـبـد الوهـاب بن علي االستـ ـرآبـادي  ,شـرح الـفـصول النـصي ـريـ ــة  ,ط ,7قـس ــم الشـؤون
الـفـكـريـة والثـقـافية في العـتبة الحسينية المقـدسة  ,كربالء .8178 ,
 عـثمان بـن سنـد الوائـلي  ,مطالـع السعـود تاريخ العـراق  7114ـ ـ ـ ,7281دار الحكمة ,
الموصل .7777 ,
 علي إسماعيل األشعري  ,مـقاالت اإلسالمـيين واختالف المصلـين  ,ط ,7دار صـادر,
بيــروت .8112 ,
 علي شريعــتي  ,تـ ــاريخ الحـضارة  ,تــر .حسن نصري  ,مؤسس ــة اآلداب الشرقـيـ ـة ,
النجـ ــف .8111 ,
 علي عـبد اهلل الموسوي البصري  ,البراهـين القطعية في رد االفتراءات على الشيخية ,
ط ,7مطبعة الغـدير ,البصرة .8111 ,
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ,دفـع االشتـبـاه والـريـب في الـرد على رسـالة محمد حسـن آل
الطالـقـاني الشيخـية نـشـأتهـا وتـطوره ــا  ,ط ,4مطبع ــة الغــديــر ,البصرة .8112 ,
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ,شـرح أحـوال الشيخ أحمـد اإلحسـائي وأتباعـه الموسوميـن بالشيـخية
(,د .ط)(,د .مط).7722 ,
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ,نـقــاش مع الصـراف والعـقــاد ,ط ,7مطبعــة الغــدي ــر ,الـبـصرة .8112 ,
 علي الوردي  ,لمحات اجـتـماعـيـ ــة م ــن تـاريخ العـراق الح ــدي ــث  ,ط ,8دار ال ارش ـ ــد ,
بيروت .8117 ,
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ,هـكـ ـ ــذا ق ـت ـل ـ ـوا قـ ـ ـرة الع ـيـ ـ ـن ,ط ,7مـؤسـســة الـب ـ ـالغ ,بـي ـ ـروت.8117 ,
 الفضل بـن الحسن الطبرسي  ,إعالم الـورى بأعـالم التـقى  ,ط ,7منشـورات مؤسسة
األعـلمي للمطبوعات  ,بيروت .8114 ,
 كاظم بن قاسم الرشتي  ,جواهــر ِ
الحك ــم  ,مطبعة الغـدير ,البصرة .8171 ,
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ,دليـل المتحـيرين  ,شركة الغـدير ,البصرة .8112 ,
 لوتسكي ,تاريخ األقطار العربية الحديث ,تر.عـفـيـفـة البستاني ,مكتبة النهضة ,بغـداد
.7777,
 محسن األمي ـ ن ,أعيان الشيعة ,منشورات المجمع العلمي ألهل البيت( ,د .مط),
ت) .
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 محمد أبو زهـرة  ,تاريخ المذاهـب اإلسالمية في السياسة والعـقائد وتاريخ المذاهـب
الفـقهـية  ,دار نهـر النيـل ,الجـي ـزة ( ,د .ت) .
 محمد باقـر الخوانـساري  ,روضات الجـنات في أحـوال العلماء والسادات  ,ط ,7الدار
اإلسالمية  ,بيروت .7777 ,
 محمد باقــر الصدر  ,بحـ ــث ح ــول المهـدي (ع)  ,ط ,7مطبعــة الـوردي ( ,د .مط) ,
.8111
 محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد)  ,اإلخـتـصاص ,ط ,7منشورات مؤسسة
األعلمي للمطبوعات  ,بيروت .8117 ,
 محمد تــق ـي الـمجـلـسي ,روضة الـمتـقــيـن في شـرح من ال يحضره الـفـقــيـه  ,مؤسـسة
فره ـ ــنكي إسالمي ,قــم ( ,د .ت) .
 محمد جـواد مغـنـيـة  ,الفـقـ ــه على المذاه ـ ــب الخـمـســة  ,ط , 7دار العـ ــلم لـلماليـيـن ,
بيـ ــروت .7711 ,
 محمد حسن آل الطالـقـاني ,الشيخـيـة نـشـأتهـا وتـطورهـا ومصادر دراستهـا ,ط ,7األميـرة
للطبـاعـة والنـشـر والتوزيع  ,بيروت .8111 ,
 محمد عبد الكريم الشهرستاني ,الم ـلــل والنحــل ,ط ,8دار الكتب العـالميــة ,بيروت,
.7778
 محمد عـصف ــور سلم ـان  ,المخـت ـصــر في سـيـرة وتــاريــخ أه ــل الـبـيـت عـلــيهـم الـسالم,
المطبعــة المرك ـزيــة ـ جامعة ديالى . 8171 ,
 محمد عـمـ ــارة  ,الخالفــة ونش ــأة األحزاب اإلسالمية  ,ط ,8المكتبة العالمية  ,بغـداد ,
.7724
 محمد كريــم خــان الكرم ــاني  ,فـصل الخطــاب  ,مطبعــة الغــديــر ,البصرة .8111 ,
 محمد ه ــادي األمـيــني  ,أصحـاب أمـيـر المؤمـنيـن وال ــرواة عـنـ ـه  ,ط ,7منشورات دار
الكت ــاب اإلسالمي  ,بيروت .7778 ,
 مال محـسن فـيـض  ,أصول المع ــارف ( ,د .ط)  ,مـشهـ ــد .7718 ,
 مرتـضى العــسك ــري  ,معــالـم مدرستـيـن  ,منـش ــورات مؤسسـة التـوحـي ـ ــد ( ,د .مط) ,
.8112
133

جملة دياىل 6102 /

العدد احلادي والسبعون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصطفى الشكح ــة  ,إسالم بـال مذاهــب  ,ط ,71الــدار المصرية اللبنانية  ,مصر,
.7771

 محيي الـديـن بــن ع ـربــي  ,فــصوص ِ
الح ـكـ ــم  ,دار الكتــاب العـربـي  ,بيـروت ( ,د .ت)
.
 ميـر از عـبـد الرسول اإلحـقــاقي  ,ت ــوضيـح الواضحـ ــات  ,ط ,7تـر .محمد عـلي داعـي
الحـق  ,مؤسســة فكـر األوحـد للطباعة والنشر  ,بيروت .8111 ,
 هـ ـنـري كـوربــان  ,تاريـخ الفـلسفـة اإلسالميـة  ,ط ,8تر .نصيـر مـروة وحسن قبيـسي ,
منشورات عـ ـويـدات  ,بيروت .7772 ,
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ,نظرة فيـلسوف في سيـرة اإلحسائي والرشـتي  ,ط ,8تـر .خـليـل ازمـل,



(د .ط)  ,بيروت ,

.8114

 يـوســف بـن أحـمـد آل عـصف ــور البح ـراني  ,الح ــدائـ ــق الـنــاظـ ـرة ف ــي أح ـكــام الع ـتـ ـرة
الطـ ـاهـ ـرة  ,مـن ـشـ ـورات

مؤسسة النشر اإلسالمي  ,قــم ( ,د .ت) .

ثالثاً ــ الصحـف والمجــالت .
الصحــف .

 " ذاكـرة البـصرة " ( جـريـدة )  ,البـصرة  ,العـدد  4ـ , 7كانـون األول  (, 8178ملحـق )
.
 " الـوسـط " (جـريـدة)  ,البحـريـن  ,العــدد  81 , 1477شباط .8178
 " الـوطـن " (جـريـدة)  ,البحـريـن  ,بـ ــدون ع ـ ــدد  74 ,ي ـنــايـ ـ ـ ــر .8111
المجـالت .

 " الـ ــدارة " ( مجـلــة )  ,الريـاض  ,العـ ــدد  , 1السنــة الثــامن ـ ــة . 7721
رابعاً ــ المـوسـوعــات .

 أحمد الموصلي  ,موسوعـ ــة الحـركات اإلسالميـة في الوطـن العـربي وايـران وتركيا ,
مركــز دراسات الوحــدة

العـربـيــة  ,بيروت .8117 ,

خامساً ــ الشبكة الـدوليـة للمعـلومات (االنـتـرنـيـت) .
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