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اخلال�سة

ًفا يف بعض  متيَّز علمؤنا الكبار باملوسوعيَّة الكبرية والالفتة لنظر الباحثني؛ فراه مؤلِّ
عة  ًدا تارًة، وهذه املوس��وعيَّة الرائع��ة والثقافة املتنوِّ العلوم، ومش��ارًكا يف أخرى، ومتفرِّ
ي، وكذل��ك كانوا يؤمنون بمقول��ة )العمر قصري، والعلوم  أملْته��ا حاجُة املجتمع املتلقِّ
كثرية؛ فُخذ من العلوم لباهبا(، وهذه الثقافة واملعرفة هي املائز لعلمء الشيعة اإلماميَّة من 
غريهم؛ َفَفِقيُهُهم ال خيتصُّ بالعلوم اإلنسانيَّة، أو اللسانيَّة لكي يستنبَط لنا حكًم رشعيًّا، 

فة، وغريها. أو قانوًنا؛ بْل عليه أن يلمَّ بالعلوم الرِّ

من هؤالِء األفذاذ، األماجد السيُِّد النييّل، وهو من الذين أفنوا أعمرهم لرفع أعالم 
ة، تأليًفا، وحتقيًقا، وتدريًسا؛ فكان بحُثنا هذا. الطائفة احلقَّ

فق��د ترمج��ُت له، وذكرُت ش��يوخه، وتالمي��ذه، ومصنَّفات��ه، وأق��وال العلمء فيه، 
وإطراءاهتم، وذكرُت ما ُنِقَل عنه، والسيَّم كتابه املفقود يف الرجال.

واحلمُد هلل ربِّ العاملني.
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Abstract

Our great scholars were distinguished by the great 

Encyclopedic, which is remarkable to researchers. We find 

them authors in some sciences, and participants in others, 

and singularly at times, and this wonderful Encyclopedic and 

the diverse culture were dictated by the needs of the recipient 

society, and they also believed in the saying (life is short, and 

sciences are many; take from the sciences its essence), and this 

culture and knowledge is the advantage of the Imami Shiite 

scholars From others; Their jurists do not specialize in the human 

sciences or linguistics in order to deduce for us a jurisprudential 

ruling or a law. Rather, he must be familiar with pure sciences, 

and others.

Among these extraordinary, glorified, scholars was Al-Sayyid 

Al-Nily, who is among those who spent their lives raising the 

flags of the true sect, through authorship, palaeography, and 

teaching; So our research was this : I studied his biography, and 

mentioned his sheikhs, students, and works, and the sayings of 
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scholars about him, and their compliments, and I mentioned 

what was quoted from him, especially his lost book on men.

Praise be to Allah, Lord of the Worlds.
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، َحياُتُه واآثاُرُه يليُّ د عليٌّ النِّ ال�سيِّ

: َن�َسُبُه لاً اأوَّ

ي��ن(، بن عبد  ي��ن()1(، بن عب��د الكري��م )غي��اث الدِّ  ه��و الس��يِّد عل���ّي )هب��اء الدِّ
د )ش��مس  احلمي��د، ب��ن عبد اهلل بن أمحد، بن حس��ن، بن ع��يّل )نجم الدين()2(، بن حممَّ
ين()4(، بن عبد  ين(، بن الس��يِّد عبد احلميد )ج��الل الدِّ ي��ن()3(، ب��ن عيّل )غياث الدِّ الدِّ
ي��ن()6(، بن أمحد أيب عبد اهلل )ش��مس   اهلل )أيب طال��ب التق��ّي()5(، بن ُأس��امة )نجم الدِّ
د )أيب طالب()9(، بن ُعمر  ي��ن()7(، بن عيّل )املعروف بعيّل ابن أيب طالب()8(، بن حممَّ الدِّ
ل النُّقب��اء الطَّالبيِّني()12(، بن  أيب ع��يّل)10(، ب��ن حييى )نقيب النقباء()11(، بن احلُس��ني )أوَّ
ث( )13(، بن عمر)14(، بن حييى)15(، بن احلس��ني )ذي الع��ربة()16(، بن زيد   أمح��د )املحدِّ
��هيد، ب��ن ع��يّل َأم��ري املؤمنني بن  ��هيد، ب��ن ع��يّل زي��ن العابدي��ن، بن احلُس��ني الشَّ  الشَّ

أيب طالٍب.

ق كتاب )منتخب األنوار املضيئة(، قال: »لقد ذكر املصنِّف اسمه،  هذا ما ذكره حمقِّ
ونس��به يف كتابه )األنوار املضيئة( يف أوائل الباب الذي وضعه لذكر اإلمام عيّل عند 
يخ املفيد، عىل هذا النَّحو: وممَّا جاز روايُته للعبد الفقري إىل رمحِة ربِّه  نقل روايٍة عن الشَّ

القدير، ُمصنِّف هذا الكتاب عيّل بن عبد الكريم...«)17(.

��ه نق��ل عن كت��اب )األنوار املضيئ��ة( ال عن منتخب��ه الذي ه��و يف )ِذكِر  ويب��دو أنَّ
��ق الكت��اب يذكر يف وص��ف املخطوطات املعتم��دة أنَّه حصل عىل  القائ��م(؛ فمحقِّ
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نس��خة جملس الش��ورى اإلس��المّي ذات الرقم يف الفهرس��ت )10201(، ورقم ثْبتِها 
.)16380(

ويذكر النسب بتممه؛ يذكر ذلك يف كتاب )األنوار املضيئة( املخطوط يف الصحيفة 
)142(، الورقة )71()18(.

 إالَّ أنَّ هن��اك م��ن ي��رى رأًي��ا آخر يف هذه السلس��لة؛ فق��د ورد يف كتاب )املش��جر 
الوايف()19( اآليت: عيّل هباء الدين، بن عبد الكريم غياث الدين، بن عيّل أيب احلس��ن تاج 
الدين، بن حممد أيب احلسني جمد الدين، بن عيّل أيب الفتح نجم الدين، بن عبد احلميد أيب 
ع��يّل جالل الدين، ب��ن عبد اهلل أيب طالب عبد اهلل التقّي، بن أس��امة بن أمحد... إىل آخر 

النسب الرشيف.

واب)20(، وكتب األنساب احلالية  ومهم يكن فم كتبه يف املخطوطة املزبورة هو الصَّ
مألى باملشاكل)21(.

ا: ولدته ثانياً

��ق كتاب )منتخ��ب األنوار املضيئ��ة()22(؛ فقال »كانت قبل س��نة  مخَّ��ن والدته حمقِّ
740، فإنَّ الس��يِّد عميد الدين عبد املطَّلب بن األعرج )املتوىفَّ سنة 754( كان من مجلة 
مش��اخيه عىل حس��ب ما نقلته معجمُت الراجم؛ فعىل هذا فمن املحتمل أن يكون عمر 
سيِّدنا املرَجم يف حدود 14-15 سنة أو أكثر، بحيث تكون له القابليَّة واالستعداد عىل 
األخذ من ش��يخه وأستاذه هذا؛ فم ذكرناه من أنَّ مولده كان قبل سنة 740 يكون قريًبا 

من هذا التَّاريخ«.

أقول: إنَّ ذلك مردوٌد؛ لسَبَبني:
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قني  ��ق بالني��يّل، فق��د يك��ون قبل ذل��ك بس��نوات، كحال فخ��ر املحقِّ ل: متعلِّ  األوَّ
ّ )ت 726ه���( الذي ن��ال درجة االجته��اد يف عمر  م��ة احِل��يلِّ )ت 771ه���( اب��ن العالَّ
ّي يف الكنى واأللقاب)23(؛ فقد تكون يف العارشة السيَّم وأنَّ  العارشة!، كم ينقل لنا القمِّ

حكم األمثال واحد؛ فعليه تكون سنة الوالدة 730ه�.

أو لس��بب ثاٍن: وهو متعلِّق بالس��يِّد األعرجّي، وهو أنَّ العلمء الكبار أمثال السيِّد 
ق منتخب األنوار املضيئة أربعة  عميد الدين األعرجّي بينه وبني الوالدة املقرحة من حمقِّ
عرش س��نة، وهي أواخر حياته املباركة؛ وفيها ينرف العلمء الكبار أمثاله إىل الدروس 
��ه تلمذ عليه وهو  مات؛ فنقول: إنَّ العالي��ة، ال ال��دروس التي ُتلقى عىل الش��بيبة يف املقدِّ
يف ه��ذا العمر بأخذ الدروس العالية عندما بلغ الني��يّل من العمر أكثر من عرشين عاًما، 
له ألخذ الدروس العالية؛ حيث الذهنية املتَّقدة والتجارب العلميَّة ش��به  وه��و عمر يؤهِّ

ناضجة، أو ناضجة إىل حدٍّ ما، واهلل ووليُّه أعلم بحقائق األمور.

ا: ن�سبُته واألقاُبه وما ُو�سف به ثالثاً

• ه احلس��ني ابن أمري املؤمنني، الش��هيد بكربالء س��نة 	 احلس��ينّي: وهي نِس��بة إىل جدِّ
61ه�.

• أبو احلسن: نسبة لولده، ذكر هذه التكنية الطهرايّن يف الذريعة)24(.	

• ة يف 	 أبو القاس��م)25(: وه��ذه التكنية موجودة يف إهناء نس��خة آخر كت��اب )الفخريَّ
ّ )ت 771ه�(،  ر احِل��يلِّ د بن احلس��ن ابن املطهَّ قني، حممَّ معرف��ة النيَّة(، لفخر املحقِّ
دة آخرها رابع  وفيه: »أهناه أيَّده اهلل، وأحس��ن توفيقه، قراءًة وبحًثا يف جمالس متعدِّ
د بن  ة، وكتَب حممَّ ل من سنة سبع وأربعني وثمنمئة هجريَّ عرشين ش��هر ربيع األوَّ

حسن بن أيب القاسم احلسينّي عفا اهلل عنه«.
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ويف آخرها كتب: »املراد بأيب القاس��م احلس��ينّي هو الس��يِّد النقيب هباء الدين أيب 
��ابة صاحب كتاب األنوار اإلهليَّة، أس��تاذ  القاس��م عيّل ب��ن عبد احلميد النييّل النسَّ

، معارص الفخر والشهيد«)26(. ّ الشيخ ابن فهد احِليلِّ

• ��ابة: ال يوجد له كتاب أنس��اب، إالَّ أنَّه ورث هذا اللقب من أسالفه؛ هذا من 	 النسَّ
جه��ة، أو من جهة أخ��رى أنَّ النقيب جيب أن يكون لديه مزيد معرفة يف أنس��اب 

ابة( لِكاَل األمَريِن. ي ب�)النسَّ الطالبيِّني، فتمَّ له ذلك، أو قد يكون سمِّ

• النجفّي: نس��بًة إىل القطون؛ فهو قد س��كن النجف، وفيها أكمل بعض مصنَّفاته، 	
والنِّسبة تكون- كم هو مشهور- إىل املنطقة بعد ميّض ثالث سنوات، وقيل أربع.

• يت نسبًة لنهر النيل الذي 	 النييّل: نس��بة إىل مدينة النيل من أعمل احِللَّة، والتي س��مِّ
اُج بن يوسف الثقفّي سنة82ه�. احتفره احلجَّ

• النقيب: وذلك بس��بب تس��نُّم النقابة- نقابة الطالبيِّني- يف زمن��ه، وهي ما يوازي 	
املشيخة عند العوام)27(.

• مة( 	 اد يف رشح بانت س��عاد، املقدِّ زين الدين، باء الدين: انظر كتابنا )منهج القصَّ
ى هبا. وذكرت يف سبب هذه التسمية، وأوان رشوعها، ومن تسمَّ

• ا، وق��د ذكر ابن املعص��وم املديّن 	  الس��ييِّد، العل��وّي، املرتى: الس��يِّد لكون��ه علويًّ
)ت 1120ه�( أنَّ س��بب هذه التس��مية تعود لقول النبّي: »احلس��ن واحلسني 
��ع يف الداللة؛ فغدا كلُّ من انتسب  س��ييِّدا ش��باب أهل اجلنة«)28(، وقد حصل توسُّ

ى سيِّدا)29(. إليهم يسمَّ

• ا املرتى؛ فبسبب أنَّ اسمه عيّل، أو أنَّه إنسان يتَّسم بسمت الصاحلني من أجداده 	 أمَّ
املرتِضني، واهلل أعلم.
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•  املوفَّق املوثَّق: ذكرها تلميذه احلس��ن بن سليمن صاحب خمتر بصائر الدرجات 	
��عيد املوفَّق املوثَّق هباء الدين عيّل ابن  »وممَّا رواه يل، ورويُته عنه الس��يِّد اجلليل السَّ

السيِّد عبد الكريم بن عبد احلميد احلسينّي«)30(.

ني  بقَي تساؤٌل: هو أنَّ هذا السيِّد اجلليل، عليًّا النييّل، عادًة ما خيتلط اسمه مع متسمِّ
اد مع اجلميع؛ لوج��ود القرائن عىل ذلك)31(،  هبذه التس��مية، وإن كان الظاهر ه��و االحتِّ
د)32(، إالَّ أنَّ اخل��وض يف هذا األمر ممَّا ال مزيد  وإن كان صاح��ب األعي��ان احتمل التعدُّ
ق كتاب )منتخب األنوار  ته حمقِّ عليه يوقعنا باإلس��فاف، والنََّوس؛ فقِد استوىف األمَر برمَّ

املضيئة( بم ال مزيَد عليه)33(.

ه عبد احلميد؛ فيقول: »روى اجلدُّ السعيد عبد احلميد،  ويف املنتخب يروي عن جدِّ
اء األدباء- قال: يف  يرفع��ه إىل الرئيس أيب احلس��ن الكاتب الب��رّي- وكان من األس��دَّ
ها، وخصَّ احليا  مء درَّ ة، وبعثت السَّ س��نة اثنتني وتسعني وثالثمئة أَسنَِت الرّب س��نني عدَّ
أكناف البرة، وتسامع العرب بذلك؛ فوردوها من األقطار البعيدة والبالد الشاسعة، 

عىل اختالف لغاهتم، وتباين فطرهم«)34(.

وهلذا الس��بب ُيذكر عند أهل الرواية بعيّل بن عبد احلميد فيحصل االش��تباه، واهلل 
العامل.

ا: �سيوخه رابعاً

اًها برع  للس��يِّد النييّل جمموعٌة من ش��يوخ العلم، وكان كلُّ واحٍد منهم يس��لك اجتِّ
د؛ من ذلك نس��تنتج املوس��وعيَّة التي متتَّع هبا يف رشح )إيضاح املصباح ألهل  فيه، وجوَّ

الصالح(، ومن شيوخه:
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• د األعرج احلس��ينّي، ابن 	 ّ عمي��د الدين عبد املطَّلب بن جمد الدين حممَّ الس��يِّد احِليلِّ
ّ )681-754ه�()35(. مة احِليلِّ أخت العالَّ

• م��ة )682-771ه�(، وقد نق��ل يف رشحه )إيضاح 	 الش��يخ فخر الدين، ابن العالَّ
املصباح( كثرًيا من آرائه وتبنَّاها، ويعربَّ عنه ب�)ش��يخنا اجلليل(، وقد ذكر الطهرايّن 
ي الشهيد، وفخر  د بن مكِّ أنَّه من أواخر تالميذه »ويروي عنه مجٌع كثرٌي: منهم حممَّ
ين عيّل بن يوسف  ج البحرايّن، وظهري الدِّ الدين أمحد بن عبداهلل بن س��عيد بن املتوَّ
ين عيّل بن  ين عيّل بن عبداحلميد النييّل، وهباء الدِّ اب��ن عبداجلليل النييّل، ونظام الدِّ
عب��د الكريم بن عبد احلميد النييّل النَّجفّي، وه��و من أواخر تالميذه كم يظهر من 

رجالِه«)36(.

• مة )ولد 683ه�...(	 الس��يِّد ضياء الدين عبد اهلل األعرج احلسينّي ابن أخت العالَّ
وهو أصغر من أخيه عبد املطَّلب بسنَتني)37(.

ه  ويف أعيان الش��يعة)38(: »ذكره الس��يِّد عيّل بن عبد احلميد النجفّي يف رجاله، وعدَّ
مة، وه��و الفقيه، اجلليل، األعظم، األكم��ل، األعلم، األفضل،  م��ن تالمذة العالَّ

الفاضل، العامل، الكامل، املعروف بالسيِّد ضياء الدين األعرجّي احلسينّي«.

• د بن القاس��م بن ُمعيَّة احلس��نّي الديباجّي )ت776ه�()39(، 	 ين حممَّ الس��يِّد تاج الدِّ
وقِد اشتهر بعلم األنساب، وهو أستاذ صاحب عمدة الطَّالب)40(.

• ّي 	 د بن الشيخ مجال الدين مكِّ الش��يخ الشهيد ش��مس امللَّة والدين أبو عبد اهلل حممَّ
ل )734-786ه�()41(. العاميّل، الشهيد األوَّ

ويف أمل اآلمل: »... وكانت وفاته سنة 786، اليوم التاسع من مجادى األوىل، ُقتَِل 
بالس��يف؛ ثمَّ ُصلب؛ ثمَّ ُرِجم؛ ثمَّ ُأحرق بدمش��ق... بعد ما ُحبِس س��نًة كاملًة يف 
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ام، وما كان حيرُضه  مشقيَّة يف سبعة أيَّ َف الُلمعة الدِّ ة احلبس ألَّ قلعة الش��ام، ويف مدَّ
من كتِب الفقه غري املختر النَّافع«)42(.

• د بن قارون، الش��يخ املقرئ احلافظ املحمود احلاج ش��مس احلقِّ والدين )حيًّا 	 حممَّ
واية، يروي عنه كثرًيا يف كتاب  سنة 744ه�()43(، وهو من مشايخ السيِّد النييّل بالرِّ
ج عن أهل اإليمن(، وقد ذكر له املريزا النورّي يف احلكاية العارشة  )السلطان املفرِّ
يف النج��م الثاقب للمريزا الن��ورّي)44(، واحلكاية احلادية واألربع��ني)45(، والثانية 
واألربع��ني)46(، واخلامس��ة واألربع��ني)47(، وكلُّها يروهيا النوريُّ عن )الس��لطان 

ج عن أهل اإليمن()48(. املفرِّ

• ��د، ك��مل الدي��ن العتائق��ّي)49( 	 ��د ب��ن إبراهي��م ب��ن حممَّ مح��ن ب��ن حممَّ عب��د الرَّ
 

)ت 790ه�()50(.

• ��عيد عبد احلميد«، »ممَّا 	 ه الس��يِّد عبد احلميد، بقوله، وألفاظ »ما رواُه اجلدُّ السَّ جدُّ
عيد عبد احلميد«)51(. عيد«، »روى اجلدُّ السَّ جاز يل روايته عن اجلدِّ السَّ

ه األعىل جالل الدي��ن عبد احلميد  ريع��ة: »... وقلن��ا إنَّ بينه وب��ني جدِّ ق��ال يف الذَّ
د بن املش��هدّي،  ��ابة الذي قرأ عليه الش��يخ حممَّ ابن التقّي عبد اهلل بن أس��امة النسَّ
مة املجليّس  وفخار ابن معد املوسوّي ثمنية آباء... كان الدرُّ النضيد هذا عند العالَّ
ينقل عنه ما يتعلَّق بشهادة احلسني وأصحابه، وخروج املختار وبعض أحواله، 
ه روايته عنه سمًعا ال نقاًل عن خطِّه؛ فال وجَه للرديد  وظاهر نقل املؤلِّف عن جدِّ

فيه«)52(.

• ين ال��ريّض البغدادّي، قال يف ري��اض العلمء: »كان من 	 ��يخ األجلُّ س��عيد الدِّ الشَّ
ء علمء األصحاب؛ فالِحظ، ولعلَّه من مش��ايخ الس��يِّد هب��اء الدين عيّل بن  أج��الَّ
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عب��د احلمي��د النجفّي؛ فالِحظ عىل ما يظهر من س��ند حدي��ث جزائر)53( صاحب 
فاته يف أحوال  الزمان، ومدنه وأوالده األمراء، كم أورده ذلك السيِّد يف بعض مؤلَّ

القائم؛ فالِحظ«)54(.

• اخلطيب الواعظ، األس��تاذ الشاعر حييى بن النجل الكويّف)55(، الزيدّي مذهًبا)56(، 	
ج��اء يف البحار: »عن هباء الدين عيّل بن عبد احلميد، عن حييى بن النجل الكويّف، 

عن صالح بن عبد اهلل اليمنّي، كان قدم الكوفة...«)57(.

ا من يروي عنه فهم: ا: اأمَّ خام�ساً

• )58( )حيًّا سنة 	 ّ د بن خالد العاميّل احِليلِّ الش��يخ حسن، عّز الدين بن س��ليمن بن حممَّ
802ه�()59(، يقول يف خمتر بصائر الدرجات: »وممَّا رواه يل، ورويته عن الس��يِّد 
ين عيّل بن عبد احلميد احلسينّي، رواه بطريِقه عن أمحد بن  ��عيد هباء الدِّ اجلليل السَّ
جعِة  د اإليادّي يرفعه إىل أمحد بن عقبة عن أبيه عن أيب عبد اهلل سأَل عِن الرَّ حممَّ

أحقٌّ هي؟...«)60(.

• ّ )757-841ه�(، وقد روى 	 د بن فهد احِليلِّ أب��و العبَّاس، مجال الدين أمحد بن حممَّ
عن��ه يف املهّذب الب��ارع فضَل يوم النريوز »وممَّا ورَد يف فضل��ه ويعضد ما قلناُه، ما 
��ابة  مة هب��اء الدين عيّل بن عبد احلميد النسَّ ثن��ي به املوىل الس��يِّد املرتىض العالَّ حدَّ

.)61(»...ادق دامْت فضاِئُله، ما رواُه بإسناده إىل املعىلَّ بن خنيس عن الصَّ

• ُم كتاب أستاذه النييّل؛ 	 د بن الس��يِّد عميد الدين، وهو متمِّ الس��يِّد جالل الدين حممَّ
، وبعده  ّ مة احِليلِّ ًة يف أس��امي العلمء الذين كانوا يف عهد العالَّ فإنَّه قد أحلق هو تتمَّ
ة كتاب  بقليل، ولذلك قد أورد اس��م الس��يِّد عيّل بن عبداحلميد املرَجم له يف تتمَّ

جال املذكور بعنوان »سيِّدنا النَّقيب هباء الدين عيّل بن عبد احلميد«)62(. الرِّ
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ا: وفاته �ساد�ساً

ّ يف كتابه )املهّذب  آخر نصٍّ يشهد ببقائه حيًّا يف سنة 803ه�؛ فقد نقل ابُن فهد احِليلِّ
ين عيّل بن  مُة هباُء الدِّ ��يِّد املرتىض العالَّ ثني به املوىل السَّ د ما ُقلناه، ما حدَّ البارع( »ويعضِّ

. ابة داَمْت َفضائُله«)63(، وهو يف فضل النوروز كم مرَّ عبد احلميد النسَّ

؛  »فمن قوله: دامْت فضائُله، يعلمنا أنَّ السيِّد املذكور كان حيًّا يف تلك السنة، وإالَّ
م لُه، أو يرضَّ عليه إْن كاَن مْيًتا«. فاملتعارف عليه أن يرحَّ

��ه حيًّا بعد س��نة 801ه� باعت��مده عىل النصِّ  والس��بحايّن يف موس��وعته)64( ذكر أنَّ
ابق يف املهّذب البارع!. السَّ

ف بتنميقه يف جملَّد الثاين  والنصُّ الذي ورد يف هناية كتاب )املهّذب البارع(: »وترشَّ
م��ن كتاب اإلقرار إىل آخ��ره ليلة اجلمعة املس��ِفِر صبُحها عن حادي عرش ش��هر رجب 
ر هذا الكتاب بالنُّس��خة الت��ي ُقرئت عىل مصنِّفه  ب س��نة ثالث وثمنمئة، وقد حرَّ املرجَّ
ّ وفَّقه اهلل تعاىل ملراضيه، وجنَّبه مساخطه ونواهيه... وقال يف  د بن فهد احِليلِّ أمحد بن حممَّ
آخ��ر الكتاب: إنَّه ويلُّ ذلك والقادر عليه، واحلمد هلل ربِّ العاملني، وصىلَّ اهلل عىل أطيب 
ده اهلل بغفران��ه وإنعامه، وكان  د، وعرته األكَرمني، ه��ذا آخر كالمه تغمَّ املرس��لني حممَّ

الفراُغ مَن استنساخه يف التَّاريخ املذكور«)65(.

ولنا يف ذلك أموٌر:

ا عىل أنَّه كان حيًّا؛ بْل قد يكون ميًتا . 1 إنَّ قول��ه »دامت فضائُله«، ليس دلي��اًل قويًّ
هذه السنة، أو يكون حيًّا؛ بتساٍو يف االستدالل)66(!.

ع��اء »دامت فضائُله«؛ فكيف بالنُّس��خ . 2 لو س��لَّمنا بحياة الس��يِّد النييّل إبَّان الدُّ
الت��ي وردت مقابل��ًة بع��د ه��ذا التاري��خ؛ فمثاًل نس��خة جامعة طه��ران ذات 
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ُق كتاب )املهّذب البارع( الش��يخ جمتبى  ق��م )6736()67( مل يرجْع إليها حمقِّ الرَّ
العراقّي؛ فقد رجع إىل نس��خة املرعيّش )275(، بوصفها أقدم نس��خة، يقول 
يف وصِفه��ا: »وهي وإْن كانْت من جه��ة اخلّط رديئة، إالَّ أنَّ فيه��ا آثاَر القراءة 
واملقابلة، ويظهر من آخر الكتاب أّن النس��خة كتبت يف عهد املؤلِّف ومقروءة 

عليه«)68(، ختمينًا.

فهي ليس��ْت جدي��رًة أن تكون أصاًل، ب��ل اجلديرة هي ُنس��خة جامعة طهران 
املق��روءة عىل املؤلِّف؛ فقد قال يف هناية النُّس��خة: »أهناه أيَّده اهلل قراءًة، وبحًثا، 
ل سنة مخس  دة، آخُرها ثالث شهر ربيع األوَّ وفهًم، واسترشاًحا يف جمالس متعدِّ
د بن فهد مصنِّف  ة، وكتب أضعف العباد أمحد ب��ن حممَّ ع��رشة وثمنمئة هجريَّ
د وآله، أهناه أدام اهلل تعاىل  الكت��اب، واحلمد هلل وحده، وصىلَّ اهلل عىل نبيِّنا حممَّ
م احلرام افتتاح سنة ستَّة  دة، آخرها من عرش حمرَّ ة ثانية يف جمالَس متعدِّ فضَله مرَّ
��د بن فهد مؤلِّف  ة، وكت��ب أضعف العباد أمحد بن حممَّ ع��رشة وثمنمئة هجريَّ
د النبّي وآله وسلَّم تسليًم،  الكتاب، واحلمد هلل وحده وصىلَّ اهلل عىل سيِّدنا حممَّ
دة آخرها رابع عرش مجادى األوىل  ة ثالثة يف جمالس متعدِّ أهناه أدام اهلل فضله مرَّ
من س��نة س��ّت عرشة وثمنمئة، وكتب أمحد بن فهد جامع الكتاب واحلمد هلل 

د، وسلَّم تسليم كثرًيا«. وحده، وصىلَّ اهلل عىل سيِّدنا حممَّ

مان يف احِللَّة)69(. وهذه النُّسخة ُكتبْت يف املدرسة الزينبيَّة، مقام صاحب الزَّ

ر قوله »دامت فضائُل��ه«، فهل تصلح دلياًل عىل  فاب��ُن فهد يف هذه النُّس��خة كرَّ
ن قول��ه املزبور دعاًء له  أنَّ س��نة 803 هي س��نة وجوده عىل قيد احلياة، وتضمَّ

بالدوام!؟؟.
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ولو س��لَّمنا هبا، فهذا يعني أنَّ الس��يِّد النييّل يكون حيًّا سنة 816ه�!؛ فلو كان 
. م ولرضَّ ميًتا لذكر ذلك عىل األقلِّ يف حاشية الكتاب، ولرحَّ

إنَّ الس��يِّد النييّل يمكن أن يكون حيًّا يف سنة 816ه� واهلل العامل؛ فبالرجوع إىل 
أقدم نس��خة ُمقابلة عىل ابن فهد ال خطِّه كم يف النُّسخة املكتوبة عىل خطِّه سنة 
��ابق يف الدعاء، وتكون نس��خة جامعة طهران هي  835ه�، نجد املش��كل السَّ

األجدر يف قولنا هذا.

ومن ناحية ثانية، إذا س��لَّمنا بوالدة الس��يِّد النييّل 740ه�،وأن آخر ِذكر له هو 
816 يك��ون عم��ره آنذاك هو 76 عاًم��ا، وهو عمٌر منطق��ّي وممكن، ولو كان 
حنا فيك��ون 86 عاًما، وهو عم��ر منطقّي أيًضا،  730ه��� س��نة الوالدة كم رجَّ

واهلل العاملُ يف هذا األمر.

فاُته ا: م�سنَّ �سابعاً

دت  دت مشاربه، وبذا تعدَّ كان الس��يِّد النييّل موسوعيًّا يف تأليفه وتصنيفه؛ فقد تعدَّ
خمرجاته، ومصنَّفاُته هي)70(:

أ. مصنَّفاته يف علوم القرآن الكريم:

اف.. 1 اإلنصاف يف الرديِّ عل صاحب الكشَّ

اف.. 2 تبيان انحراف صاحب الكشَّ

اف.. 3 النُّكت اللطاف الواردة عل صاحب الكشَّ

ح يف مس��تهلِّ  ��اف، وقد رصَّ للمؤلِّ��ف ثالث��ة ُكتب يف الردِّ ع��ىل صاحب الكشَّ
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اف  ��اف كشَّ األنوار املضيئة باس��م اثنني منها؛ إْذ قال: إنَّ له ثمنمئة إيراٍد عىل كتاب الكشَّ
ه )تبيان انحراف صاحب   الزخمرشي )ت538ه�(، أوردها يف جملَّدين: أحدمها خاصٌّ سمَّ

اف(. ه )النُّكت اللطاف الواردة عىل صاحب الكشَّ اف(، واآلخر عامٌّ سمَّ الكشَّ

ا الثالث؛ أي كتاب اإلنصاف؛ فقد ُنِس��ب إليه، وبحس��ب الرؤية العلميَّة ملنهج  وأمَّ
السيِّد النييّل أرى االحتاد يف ما بينها.

��اف ثمنمئة إيراد،  ح يف أوائله)71( أنَّه أورد عىل الكشَّ قال امل��ريزا النورّي:»وقد رصَّ
اف، واآلخر عامٌّ  ه: تبيان انحراف صاحب الكشَّ ومجعها يف جملَّدين: أحدمها خاصٌّ سمَّ

اف«)72(. ه: النكت اللطاف الواردة عىل صاحب الكشَّ سمَّ

��ابة هباء  ��اف، للس��يِّد النسَّ ريعة: »اإلنصاف يف الردِّ عىل صاحب الكشَّ وقال يف الذَّ
الدي��ن عيّل بن الس��يِّد غياث الدي��ن عبد الكريم بن الس��يِّد عبد احلميد احلس��ينّي النييّل 
هيد، ويروي  قني، والس��يِّدين األخويِن العميَدين، والشيخ الشَّ النجفّي تلميذ فخر املحقِّ
، وذكر متام نسبه يف )خامتة املستدرك: 435(،  ّ عنه الش��يخ أبو العبَّاس أمحد بن فهد احِليلِّ
��اف يف  ح يف أوائله، بأن له ثمنمئة إيراد عىل كتاب الكشَّ ول��ه األن��وار املضيئة ال��ذي رصَّ
��اف(، أو )بيان  ه )تبيان انحراف الكشَّ ��اف س��مَّ جملَّدين، أحدمها خاصٌّ بصاحب الكشَّ
ه )النُّكت اللطاف الواردة عىل  اف(، واآلخر عامٌّ سمَّ اجلزاف يف انحراف صاحب الكشَّ
اف؛ فإنَّم نسبه إليه كذلك  ا اإلنصاف يف الردِّ عىل صاحب الكشَّ اف(، وأمَّ صاحب الكشَّ
اده  السيِّد حسني املجتهد الكركّي املتوىفَّ سنة 1001 يف كتابه )دفع املناواة(، وال يبعد احتِّ
م��ع أح��د الكتاَبني اللَذيِن ذكرمها هو يف كتابه األنوار املضيئ��ة، ولكن احتمل تأليفه بعد 
كت��اب األنوار أيًضا غري بعيد؛ ألنَّه ألَّف األنوار بعد س��نة 772 املذكور هذا التاريخ يف 
نفس الكتاب، وقبل سنة 777 التي هي سنة كتابة النُّسخة املوجودة منه، وبقي بعد ذلك 
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��يخ أمحد بن فهد الذي تويفِّ س��نة 841 وتلمذ عليه؛ فُيحتمل أنَّه   س��نني حتَّى أدركه الشَّ

اف أْدرجها يف هذا الكتاب«)73(. يف تلك السنني اطَّلع عىل إيرادات ُأخر عىل الكشَّ

��اف، للسيِّد هباء الدين عيّل  قال املحس��ُن الطهرايّن: »تبيان انحراف صاحب الكشَّ
ح يف  صاحب األنوار املضيئة يف احلكمة الرشعيَّة، مرَّ يف عنوان )بيان اجلزاف()74( أنَّه رصَّ
اف بتبيان انحراف.. كم ذكر  ة عىل صاحب الكشَّ ل أنواره بتس��ميته اإليرادات اخلاصَّ  أوَّ

يف املقام، ولكن حيث رأينا النقل عنه بعنوان بيان اجلزاف ذكرناه يف الباء أيًضا«)75(.

وبعد الذي مىض من النُّقوالت يمكن أن نقول: إنَّ هناك كتاَبني ال ثالثًة، ومها:

• اف.	 اف، أو تبيان انحراف صاحب الكشَّ اإلنصاف يف الردِّ عىل صاحب الكشَّ

• اف.	 النُّكت اللطاف الواردة عىل صاحب الكشَّ

ل )اإلنصاف(، و)التبيان( يك��ون العنوان متَّحدا باعتبار  وم��ن خالل العنوان األوَّ
اه املعتزيّل. اف صاحب االجتِّ ح الردَّ العلمّي عىل الكشَّ اد املغزى؛ فكالمها يوضِّ احتِّ

ومن خالل العنوان الثاين )النُّكت(، يستبني لك تبادًرا، والتبادر عالمة احلقيقة، أنَّ 
افه، وأبدع. ح لك املواضع التي أجاَد فيها الزخمرشّي يف كشَّ الكتاب يوضِّ

��اف، أو مدًحا  أو ق��د يكون العن��وان تبياًنا لإلجادة م��َن الزخمرشّي صاحب الكشَّ
افه. للنُّكت التي أوردت عىل الزخمرشّي يف كشَّ

واألم��ر نفس��ه مرَّ يف الطربيّس )ت548ه���( صاحب جممع البي��ان حينم اطَّلع عىل 
اف بعد تأليفه املجمع الذي تأثر بشكٍل كبري بالطويّس )ت460ه�( فآىل عىل نفسه  الكشَّ

ه )جوامع اجلامع()76(. أن يؤلِّف كتاًبا عىل سمتِه، يستوضح فيه نكاته، سمَّ

اف(،  واألمر نفُس��ه عمله التربيزّي )ت1310ه�( عندما عمل كتابه )كاشفة الكشَّ
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هة إىل دقائق إفاداته، وافية  يقول: »فأردت أن أعلِّق حوايَش عىل معضالت عباراته، موجَّ
ره من توجيهاته«)77(. بكشف ما حرَّ

رة: ب. كتُب التَّاريخ والسيِّ
هيد.. 4 الدرُّ النَّضيد يف تعازي اإلمام الشَّ

وه��و م��ن مصادر البحار، قال يف ري��اض العلمء: »ثمَّ أقول: وق��د أورد يف آخر 
��هيد املذكور حكاية رؤيا يعجُبني إيرادها، وهي  كتاب الدرِّ النضيد يف تعازي اإلمام الشَّ
��ه قال: وقد علمت والحت يل اإلمارات وبانت يل دالئل ظاهرة وآيات أن كتايب هذا  أنَّ
وقع موقع القبول من اهلل تعاىل ورس��وله وآل الرسول، ولقد كنت عند إراديت لتحصيل 
نتها تلك األبواب والفصول واألخبار التي حيسن وصفها يف  يشء من القصائد التي ضمَّ
هذا الكتاب اخلالية من الفضول يتيسُّ حتصيلها لدي ويس��هل َعيَلَّ وإن كانت ال يمكن 
إليها الوصول، حتى أنَّ بعض تلك القصائد كانت عند ]أحد[ أصحابنا املؤمنني املوالني 
ألهل البيت املحبِّني، فأرس��لت إليه بعض الغل��من فلقيه يف الطريق فأخربه أينِّ أطلبه يف 
اآلن، فسارع نحوي، فلمَّ دخل َعيَلَّ مل يملك نفسه حتَّى أنكبَّ يقبِّل يدي وجعل يقول: 
ْين؛  ك احلس��ني إالَّ ما س��ألت اهلل تعاىل أن يرمحني ويقيض عني الدَّ أس��ألك بحقِّ جدِّ
فقل��ت: ي��ا أخي ما َلَك وم��ا الذي نالك؟ فقال: ي��ا موالي كنت نائ��ًم يف داري ملتِحًفا 
بإزاري؛ فإذا قائل يقول يل يف نومي: يا هذا قْم وأِجْب ولدي عيّل بن عبد احلميد وامحْل 
��ا أمري املؤمنني، أو اإلمام احلس��ني؛  إلي��ه القصي��د، ووقع يف خاط��ري أنَّ القائل أمَّ
فانتبهت مرعوًبا من هذا املنام، وقلت ليس هذا أضغاث أحالم، ثمَّ خرجت وقصدتك 
ألسلِّم عليك؛ فلقيني الغالم وقال: موالي بعثني إليك. فقلت: وما الذي يريد؟ فقال: 
ا س��اعة إجابة وأن دعوتك مس��تجابة، فسألتك أن  يأمرك أن تأتيه بالقصيد؛ فعلمت أهنَّ

تسأل اهلل تعاىل أن يقيض َديني، ويتقبَّل عميل«)78(.
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اج،  وأورد يف الري��اض ه��ذا الكالم ع��ن الدرِّ النضيد يف حياة الش��اعر اب��ن احلجَّ
فلريجع إليه)79(.

ام  وهو م��ن الكتب املفقودة إىل اآلن، نكتفي هبذا الق��در)80( من احلديث عنه واأليَّ
س��تبنيِّ عنه كم أبانْت عن غريه؛ فهو أوىل باخلروج إىل النُّور، الس��يَّم إذا ُعلم أنَّه يف ثالثة 

ًدا!، وهو موجود خمطوط إىل زمن صاحب الرياض)81(. عرش جملَّ

رسور أهل اإليَن يف عالئم ظهور صاحب الزمان، وهو بتحقيق الش��يخ قيس . 5
ج عن أهل  قه )الس��لطان املف��رِّ العطَّ��ار، ذك��ر ذلك يف كتاب الني��يّل الذي حقَّ

اإليمن()82(، اآليت.

ج عن أهل اإليَن، وهو بتحقيق الشيخ قيس العطَّار، 1425-. 6 ��لطان املفريِّ السُّ
1426ه�، يف أكثر من مئة صحيفة.

��اد كتاب الغيبة مع . 7 الغيب��ة، نقل عنه يف البحار كثرًيا، ويرى الش��يخ العطَّار احتِّ
أصل األنوار املضيئة)83(، بم ال مزيد عىل حتقيقه اجلميل يف أصل القضيَّة)84(.

ج. كتب أصول الدين وفروعه، واملوسوعيَّة:

ه الطهرايّن يف إحدى تس��مياته . 8 األن��وار املضيئ��ة يف احلكمة الرشعيَّة)85(، وس��مَّ
)األنوار اإلهليَّة()86(، تبًعا لصاحب املعامل كم سيأيت)87(.

وق��ال يف موضع آخر: »األنوار املضيئة يف احلكمة الرشعيَّ��ة اإلهليَّة، الذي عربَّ عنه 
صاح��ب املعامل باألنوار اإلهليَّ��ة، ذكرنا يف هذا العنوان أنَّه كتاب كبري يف مخس��ة جملَّدات 
هلا س��نة 777 أنَّ فيها ما تش��تهيه األنفس من احلكمة  يظهر من فهرس��ها املكتوب يف أوَّ
الرشعيَّ��ة العلميَّ��ة والعمليَّ��ة من املعارف اخلمس��ة وأب��واب الفقه، واألح��كام العمليَّة 
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ل مع فهرس س��ائر  واآلداب والس��نن وغري ذلك، وق��د رأى صاحب املعامل جملَّده األوَّ
ل منه عند  ��د األوَّ ة، وذك��ر بعض خصوصيَّات��ه، وكان املجلَّ جملَّدات��ه يف اخلزان��ة الغرويَّ
فه  مة النورّي)88( مع فهرس��ه، وذكر يف )ص435( من املستدرك نسب مؤلِّ ش��يخنا العالَّ
ل كتابه هذا )األنوار املضيئة(،  ح هبا يف أوَّ وبع��ض فوائد الكتاب بعني عبارته... كم رصَّ
ة، ويع��رف املنتخب بكتاب  ول��ه منتخب األن��وار املضيئة الذي م��رَّ يف أحوال احلجَّ
الغيب��ة كم يأيت... وباجلملة األنوار املضيئة هذا كتاب جليل، ولألس��ف أنَّه ال نعلم منه 
ل نسخة عر املصنِّف؛ ألنَّه كان تصنيفه بعد سنة 772 حيث ذكر  إالَّ وجود جملَّده األوَّ
فيه حدوث محرة يف هذه الس��نة، وتلك النُّسخة ناقصة اآلخر، لكن تاريخ كتابة فهرسها 
ث اجلزائرّي وجود الكت��اب عنده، وقد نقل عنه يف أوائل  س��نة 777، ويظهر من املحدِّ
)األن��وار النعمنيَّة( حكاية اجلنِّ�يَّة الت��ي متثَّلت بصورة أمِّ كلثوم بنت أمري املؤمنني إىل 

أن أخذْت إرثها من تركِة زوجها«.

اشتباه وحلُّه:

ة اش��تباٌه حصل لصاحب أمل اآلمل، والس��يِّد إعجاز حس��ني)89(، قد حصل  وثمَّ
ا ما ذكره  للث��اين تبًعا للح��رِّ العاميّل قد حلَّه املريزا النورّي يف النج��م الثاقب يقول: »وأمَّ
احل��رُّ العاميّل يف )أمل اآلمل( يف ضمن أحوال الس��يِّد املذك��ور: أنَّ من تصانيفه األنوار 
املضيئ��ة يف أحوال املهدّي؛ فهو اش��تباٌه؛ ألنَّ )األنوار املضيئ��ة يف احلكمة الرشعيَّة( 
م��ن الكتب التي ال نظرَي هلا، ومش��تمل عىل مجيع أصول الدي��ن واملذهب وأبواب الفقه 
ل يف  واألخالق واألدعية وغريها، ومع أنَّه قد بسط الكالم يف أحواله يف املجلَّد األوَّ

.)90(»ا به ة، لكنَّه ليس كتابًا خمتصًّ ضمن أحوال سائر األئمَّ

.ا بصاحب الزمان يقينًا ما قال، فاملخطوط عندي، وهو ليس خمتصًّ
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ل املخطوط: »احلمد هلل واجب الوجود، العامل بكلِّ موجود، القادر عىل ما يش��اء  أوَّ
ه عن األرضاب واألمثال...«. من )     ( املنزَّ

آخ��ره: »فأهل اإليمن مس��اكنهم اجلنان، يف رضوان الرمحن م��ع...«، وهي ناقصة 
اآلخر.

له فهرس��ت مجيع  وقد ورد يف رياض العلمء صفته »وهو كتاب غريب، وذكر يف أوَّ
الكت��اب برتيب بدي��ع عجيب، ومن خواصِّ ه��ذا الكتاب التي نبَّه عليه��ا ورأيناها يف 
املجلَّد الذي رأيناه أنَّه مزج آيات القرآن بتفسريها، ولكنَّها باألمحر ومجعها من مواضعها 
��ه مع ذلك إذا  عىل حس��ب ما ظنَّه م��ن داللتها عىل احلكم الذي اس��تدلَّ هبا عليه، ثمَّ أنَّ
أس��قطت اآليات من البنِي ال يتغريَّ الكالم ويبق��ى مربوًطا عىل ما كان عليه من الفائدة، 

وإذا قرئت من الكتاب، وأبقيت فيه ال يتغريَّ الفائدة بل هي بعينها«)91(.

وأي بلي��غ يمكنه ذلك، إذا مل يكن آخًذا بن��وايص العلم واملعرفة، ومل يأخذ من كلِّ 
، وهل مرَّ بَك مصنٌَّف يف القرآن العظيم يرشح اآليات رشًحا استدالليًّا، حني  علٍم بحظٍّ
ترفعها- أعني اآليات- يبقى الكالم مس��تقيًم، ومفيًدا، وعلميًّا، مع بقاء الفائدة عينها، 

هالَّ دللتموين عليه؟!!!.

د.. 9 إيضاُح املصباح ألهل الصالح، يف شح خمترص مصباح املتهجيِّ

م الكتاب: »ابتدأُت بتألي��ِف هذا الكتاِب، ومجِعِه وتصنيفِه، يف احلرضِة  ق��ال يف مقدَّ
َفيها- يف 8 ذي ]ال�[�ِقعَدِة لسنِة 784،  ِة- س��الُم اهللِ عىل مش�رِّ الرشيفِة الكاظميَِّة اجلواديَّ
ُه باإلجابِة جديٌر، وهو ع��ىل كلِّ يشٍء قديٌر، َكَتَبُه  ونرج��و مَن اهللِ تعاىل إمتاَم��ُه وَقبوَلُه، إنَّ

العبُد عيلُّ بُن عبِد احلميِد احلُسينيُّ عفا اهللُ عنُه«)92(.

د للش��يخ  أق��ول: إنَّ ه��ذا الكت��اب ه��و ال��رشح الوحيد)93( ع��ىل مصب��اح املتهجِّ
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ح ُمستشَكاًل؛ بل هي  الطويّس، نعم هناك ترمجات له، وهي مل تفكَّ مستغلًقا، أو توضِّ
ال تعدو النقل إىل الفارسيَّة، وهي:

ترمجة عمد الدين بن سيف الدين، توجد منها نسخة مستنسخة يف 5 صفر سنة . 1
950ه�، وهي حمفوظة يف مكتبة ملك بطهران برقم: 1894)94(.

ترمجة ملرجم غري معروف، ذكرها الشيخ الطهرايّن)95(.. 2

ة، توجد نسخة . 3 ترمجة ملرجم غري معروف، والظاهر أنَّه ألوائل الدولة الصفويَّ
مة الروضايّت حتت الرقم: 18. منها يف مكتبة العالَّ

مة . 4 ترمج��ة ملرج��م غ��ري مع��روف أيًضا، توج��د نس��خة منه��ا يف مكتب��ة العالَّ
الروضايّت برقم: 19.

مة . 5 ترمج��ة ملرج��م غ��ري مع��روف أيًضا، توج��د نس��خة منه��ا يف مكتب��ة العالَّ
الروضايّت برقم: 20)96(.

وفيه خمتراٌت، وهي:

ل املخترات )املصباح الصغري(، اختره الشيخ الطويّس رمحه اهلل تعاىل، . 1 أوَّ
وهو نفُسه الذي رشحه النييّل رمحه اهلل تعاىل.

قبس املصباح: أليب عبد اهلل سليمن بن احلسن الصهرشتّي)97(، معارص الشيخ . 2
الطويّس، اختره مع ضمِّ فوائد كثرية إليه)98(.

ان . 3 اختيار املصباح، وما أضيف إليه من األدعية، للسيِّد عيّل بن احلسني بن حسَّ
، كم يف  ّ ��ق احِليلِّ اب��ن باقي الق��ريّش )حيًّا 653ه���()99(، من املعارصين للمحقِّ

الكنى واأللقاب، وهذا الكتاب من مصادر البحار.
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، اختر الكتاب يف عرشة . 4 ّ مة احِليلِّ منه��اج الصالح يف اختيار املصباح للعالَّ
أب��واب، وزاد يف آخ��ره باًبا )يف ما جي��ب عىل كافَّة املكلَّفني م��ن معرفة أصول 

الدين(، ُعرف ب�)الباب احلادي عرش(.

د تقّي املجليّس )ت...()100(.. 5 د جعفر بن حممَّ خمتر املصباح، ملحمَّ

د، وهو اختصار مع . 6 خمتر املصباح الصغري، للش��يخ نظام الدين عيّل ب��ن حممَّ
د، وهو  ضمِّ زيادات وفوائد منه، وهذا املختر للشيخ نظام الدين عيّل بن حممَّ
اختصار مع ضمِّ زيادات وفوائد من نفس��ه، قال صاحب الرياض: إنَّ احتمل 

كونه لنظام الدين الساوجّي تلميذ الشيخ البهائّي بعيد)101(.

د املجليّس الش��ريوايّن )القرن الثاين . 7 خمتر املصباح، للموىل حيدر عيّل بن حممَّ
عرش اهلجرّي(، توجد نس��خة منه يف مكتبة ملك الوطنية بالرقم 78، وكذلك 

يف املرعيّش بالرقم 3948.

خمتر املصباح، للسيِّد عبد اهلل شربَّ )ت 1213ه�()102(.. 8

خمتر املصباح، للش��يخ عيّل رضا رحيان الي��زدّي)103( )ت1408ه�(، توجد . 9
سة من نسخ القرن  منه نسخة يف مكتبة دار إحياء الراث اإلسالمّي يف قم املقدَّ

الثالث عرش برقم 2293)104(.

واإلش��كال هو م��ا طرحه صاحب البح��ار ينقله تلميذه صاح��ب الرياض: »وقد 
��ده اهلل تعاىل أنَّه ج��اء بعض فضالء تْس��ُر هبذا الرشح  حك��ى األس��تاذ االس��تناد)105( أيَّ
إىل أصفه��ان، ورآه األس��تاذ أيًض��ا، ولك��ن مل يك��ن في��ه كث��ري فائ��دة، بل ه��و مقصوٌر 
��ق بالعربيَّة ونحو ذل��ك، مع أنَّه أيًض��ا أكثُره غري   ع��ىل بيان تراكيب األلف��اظ، وما يتعلَّ

ُمستقيم«)106(.
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ا يمثِّل منظومًة  ا، أم فقهيًّا، أم فلس��فيًّا، أم فكريًّ أقول: إنَّ كلَّ نصٍّ س��واٌء أكان لغويًّ
معرفيَّة، ويستكنه أمرين:

ة العلميَّ��ة املكثَّفة،  ة الن��صِّ امل��رشوح وعنايت��ه بالقواعد الكليَّ��ة، واملادَّ ل: ق��وَّ األوَّ
ُبه. واملضغوطة ما أدَّى إىل أن ُيرشح لتفيَد الناُس منه، ويطلبه طالَّ

، ومقدرته عىل فكِّ مغلقات هذا الرشح، وإنفاق  الثاين: إعجاب الشارح هبذا النصِّ
مه إىل املجتمع العلمّي؛ فيفيد منه. اٍم من عمره؛ ليقدِّ ساعاٍت وأيَّ

ونعود إىل النصِّ الذي ذكره صاحب الرياض، املريزا األفندّي، وفيه مجلة إشكاالت 
طرَحها، وهي:

• مل يكن فيه كثري فائدة.	

ثمَّ ترقَّى، وقال:

• ��ق بالعربيَّة ونحو ذلك 	 ب��ل هو مقصوٌر عىل بي��ان تراكيب األلف��اظ، وما يتعلَّ
)نكات الداللة والسياق، وغريها(.

• مع أنَّه أيًضا أكثُره غري ُمستقيم، واستجالب املعيَّة؛ يعني )فضاًل عن ذلك فهو 	
غري مستقيم(.

ُترى ما كان يعني باالس��تقامة، هل هي االستقامة العلميَّة؟، أم يعني هبا االستقامة 
الكتابيَّ��ة، اخلطيَّ��ة، فقد يكون مش��حوًنا بالتَّصحيف��ات والتَّحريفات، وما ش��اكلها من 

حفيِّني)107(. عيوب الصَّ

ل، فلنا ردٌّ. فإن كان األوَّ

ع  وإن كان الث��اين فه��ذا يعدُّ من عيوب الناس��خ، وليس غري؛ فال��ذي قيَّم أراه تسَّ
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، أو أيِّ  بع��ض اليشء؛ ألنَّ تقييم الكت��اب ال يكون عمَّ فيه من تصحيفاٍت أو جودة خطٍّ
عيوٍب شكليٍَّة؛ فم تقول يف كتاب سيبويه )ت180ه�(، وخمطوطاته)108(؛ بل ما تقول يف 

ط املعرفة؟!!!. خطِّ ابن العتائقّي )ت790ه�(، وخطُّه متعسِّ القراءة عىل متوسِّ

اكيب العربيَّة؛ فيكون  نا عىل مس��ألة االستقامة العلميَّة، ومس��ألة العناية بالرَّ ا ردُّ امَّ
عىل أمور:

ح أنَّه  ل: إنَّ من أصدر هذا احلكم مل يطَّلع كاماًل عىل رشح الس��يِّد النييّل، وأرجِّ األوَّ
ًة...«)109(؛  متِه »رأيُت فيِه مسائَل َنحويَّ مته اطِّالًعا مبتوًرا؛ إْذ يقول يف مقدِّ اطَّلع عىل مقدِّ

 

فقد يكون الذي ذكر هذا األمر )االعتناء بالعربيَّة( نظر إىل هذه العبارة »رأيُت فيِه مسائَل 
ة جتيب عن  ة، وهي ُمهمَّ ًة« واكتفى بالنظر إليها، ثمَّ أصدر تقييمه، ومل ينظر إىل التتمَّ َنحويَّ
َرًة، ورواياٍت، وأخباًرا ُمتواتِرًة،  ة هي »...وأخباًرا حُمرَّ التساؤل شكاًل ومضموًنا، والتتمَّ
وَأدِعيًة جليلًة قِد اشتمَلْت عىل معاٍن مجيلٍة حَتتاُج إىل البياِن ال َيرَض بالّتجاُوِز عنها- من 
غرِي حتقيِقها- َأهُل الِعرفاِن؛ كمسائَل كالميٍَّة، ومعارَف حقيقيٍَّة، ولغاٍت غريبٍة، وأخباٍر 
اِعي هبا إىل إيضاِحها، ورواياِت أخباٍر يتطلَُّع  ��ٍة، وتعبُّداٍت فقهيٍَّة، وكلمٍت حيتاُج الدَّ نبويَّ
النَّاظُر فيِه إىل َمعرفِة صالِحها، إىل غري ذلك من الفوائِد التي ال بدَّ من َبياهِنا للنَّاظِر فيِه، 
اعي بألفاظِِه، الطَّالِب ملعرفِة معانيِه؛ فتتبَّعُت ذلك َحس��َب َطاَقتي، وما وصلْت إليِه  والدَّ

فِكريت«.

فالكتاب يشتمل عىل )روايات، أخبار، مسائل كالميَّة، ومعارف، تعبُّدات فقهيَّة(، 
وماذا تريد أكثر من هذا؟، وهل ما ذكر هنا يقتِرُ عىل الراكيب العربيَّة؟.

نعم، ما يريده أيٌّ ش��ارح ويبدأ به هو الراكيب العربيَّة، من نحٍو، ورصٍف، وعلم 
، وهي املي��دان األكرب للمعرفة،  املع��اين، والبيان، وهي تعدُّ مدخاًل لكلِّ ش��ارٍح ومفسِّ
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ل هبا طالبو  ، والفقيه املستنبط، واألديب، والعامل، ويتوسَّ وهي املطيَّة التي يمتطيها املفسِّ
املعرفة عىل حدٍّ س��واء للوصول إىل املبتغى، واخلروج من ُس��دفة الطريق الطويل، وهَي 
أناة املقتبس املرتاد لكلِّ فكرٍة يف ذهن، وُنطقٍة يف لسان، وعربة يف نفٍس، كم أنَّ املنطَق آلة 
ة، وكيف  ��ا الفعُل امُلخرُج من القوَّ  الفك��ر وصوابه؛ فاللغة آلة التعبري عن هذا الفكر؛ إهنَّ
ال تك��ون كذلك مهم زدن��ا واهلل جمَّدها يف كتابه حني جعلها لغ��ًة للكتاب الذي متيَّز من 
باقي الكتب بأنَّه املعجزة والتَّرشيع، ولكن مهم بلغْت فهي عاجزة عن اإلحاطة بالفكر؛ 

مة له. بل هي مقدِّ

د الرشَح، والشارَح، يقول:  ا يمجِّ الثاين: إنَّ ناقَل هذه العبارة نقَل قبل وريقات نصًّ
»ثمَّ أينِّ قد وجدُت عىل ظهر نس��خة من جمالس املؤمنني للسيِّد القايض نور اهلل التسرّي 
غري، وفي��ه أنَّ هذا  فوائ��د جليلة بخ��طِّ بعض األفاض��ل منقولة م��ن رشح املصباح الصَّ
د بن عيّل بن عبد احلميد احلسينّي، ويف  الرشح للسيِّد عيّل بن عبد الكريم بن عيّل بن حممَّ
موضع آخر منه هكذا: منقول من كتاب إيضاح املصباح ألهل الصالح، جامعه الس��يِّد 

الفاضل الكامل عيّل بن عبد الكريم«)110(.

فكيف بكتاٍب فوائده جليلة، أن يقتِرَ عىل الراكيب العربيَّة، وحسب؟.

وق��ال األفندّي يف موضٍع آخ��َر يف وصف أحد كتبه »وهو كت��اٌب غريٌب... رأيناه 
أنَّه مزج آيات القرآن بتفس��ريها... ومجعها من مواضعها عىل حسب ما ظنَّه من داللتها 
عىل احلكم الذي اس��تدلَّ هبا عليه، ثمَّ أنَّه مع ذلك إذا أسقطت اآليات من البني ال يتغريَّ 
ال��كالم، ويبقى مربوًطا عىل ما كان عليه من الفائ��دة، وإذا قرئت من الكتاب، وأبقيت 

فيه ال يتغريَّ الفائدة؛ بْل هي بعينِها«)111(.

الثَّال��ث: ص��درت ع��ن جمموعة م��ن العلمء املش��هود هل��م بالتدقيق كل��مٍت بحقِّ 
مصنَّفات السيِّد النييّل، وكفاءته العلميَّة، منها:
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• ��اج لدفِع عجاج 	 اج الوهَّ م��ا ذكره الفاض��ُل القطيف��يُّ )ت945ه�( يف )ال��سِّ
قاطعة اللجاج(: »ولنورد منها هنا ش��يًئا واحًدا هو أنَّ الس��يِّد الفاضل الكامل 
ُه قال يف رشحه الذي  س اهلل رسَّ العامل العامل عيّل بن عبد احلميد احلس��ينّي قدَّ
بل��غ فيه الغاية، وجت��اوز فيه النِّهاية للنافع وظاهره أنَّه حكاية عن ش��يخه فخر 

.)112(»...الدين

• ه 	 ما نقله الش��يخ عيّل )ت1104ه�( ابن سبط الش��هيد الثاين نقاًل عن خطِّ جدِّ
الش��يخ حس��ن ابن الش��هيد الثاين )ت1011ه�(، قال: »الُعبي��د الفقري جامع 

الكتاب، ثمَّ ذكر مصنَّفاتِه، وهي كثرية، وموضوعاهتا متينة«)113(.

• ما ذكره النورّي )ت1320ه�( يف خامتة املس��تدرك: »ويظهر من الفهرست أنَّ 	
يف هذه املجلَّدات ما تش��تهيه األنفُس من احلكم��ة الرشعيَّة العلميَّة والعمليَّة، 
نن، واألدعية املستخرجة من القرآن  دّي، واآلداب، والسُّ وأبواب الفقه املحمَّ

املجيد...«)114(.

• ة الغائ��ب: »من الكتب 	 ما ذك��ره يف النَّجم الثاقب يف أح��وال اإلمام احلجَّ
التي ال نظرَي هلا، ومش��تمل عىل مجيع أصول الدي��ن واملذهب، وأبواب الفقه، 

واألخالق، واألدعية، وغريها«)115(.

مة؛ فإذا  رة لكلِّ مؤلٍِّف عادًة ما تكون أكثر نضًجا من املتقدِّ اب��ع: إنَّ الكتب املتأخِّ الرَّ
رة، وإذا علمنا  مة؛ فكي��ف باملتأخِّ كان ال��كالم يف امل��دح والثناء عىل بعض مصنَّفاته املتقدِّ
أيًض��ا أنَّ إيضاح املصباح »بدأ بتأليفه 784ه�، وذكر حادثة يف مس��جد الكوفة 788ه�«، 
ر بالتأليف عن األنوار املضيئة )777ه�(، وما سواها من املصنَّفات، وبالعادة أنَّ  هو متأخِّ

مة. رة أكثر نضًجا من املتقدِّ املصنِّف املكثر من التصانيف كالسيِّد النييّل تكون كتبه املتأخِّ



87

ا�ص الأعرجّي اأ.د. علّي عبَّ

شر
س ع

ساد
د ال

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ن 0
يرا

حز
هـ/

14
41

دة 
قع

ي ال
ذ

اًل طواًل ال عرًض��ا، فكان الرشح  ح عطًفا عىل الفق��رة أوَّ اخلام��س: مضمون ال��رشَّ
ة  موس��وعيًّا حاوًيا )اللغة وعلومها، الفقه وأصوله، الدراية والرواية، املشاهدات اخلاصَّ

به، العرفان واألخالق والردود الفقهية، االستدالل(.

وأنت جتده يف كلِّ ذلك يس��تدلُّ بربهان اخللف، ويستعمل ألفاًظا تدلُّ عىل معرفته 
«، فضاًل عن إيراداته = ردوده  األصوليَّ��ة والفقهيَّة كقوله: »ال داللة للعامِّ عىل اخل��اصِّ
د( تدلُّ عىل  ح، وتبنِّيه الرأَي الفقه��ّي )موافقة، وخمالفة، وت��ردُّ دة يف طيَّات ال��رشَّ املتع��دِّ
��ّي، ومل يغرْق به؛ بل  مزي��د معرف��ة يف هذا الن��وع من التأليف، وإنَّه ق��د ولج البحر اللجِّ
 كان ربَّان الس��فينة املاخرة، رمحه اهلل تعاىل، وأس��كنه ُبحبوحة جنانه، وحرشنا معه، ومع 

. من يتوىلَّ

مة كتابه )إيضاح . 10 ة خمترص املصباح، أش��ار إليه يف مقديِّ تف��ة أهل الصالح يف تتمَّ
املصباح()116(.

جال: د. كتب الريِّ

جال.. 11 رجال النيّل، أو الريِّ

ريعة: »الس��يِّد هباء الدين أيب احلس��ن عيّل بن عبد الكريم بن عبد احلميد  قال يف الذَّ
ّ وصاحب )األنوار  ابة النييّل النجفّي، أستاذ أيب العبَّاس أمحد بن فهد احِليلِّ احلسينّي النسَّ
��ابة... نقاًل عن خطِّ الش��يخ عيّل  املضيئ��ة( أو اإلهليَّة، و)الدرُّ النضيد(، وغريمها، والنسَّ
ًحا بأن املصنِّف هو الس��يِّد عيّل بن عبد احلميد، وأنَّه  ه صاحب املعامل مرِّ ع��ن خطِّ جدِّ
قني، أدرك أواخر زمانه، وأنَّ الس��يِّد مجال الدين بن األعرج أحلق  كان تلميذ فخر املحقِّ
بأمر املصنِّف مجاعة عىل ترتيب الكتاب، واس��تخرج صاحب املعامل منهم ستًّا وعرشين، 
هلا يف  ��دات، رأى أوَّ ومنه��م املصنِّ��ف، وذكر من تصانيفه )األنوار اإلهليَّة( يف مخس��ة جملَّ
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جال فيها أيًضا، ومرَّ )جامع أشتات الرواة«)117(. ة(، كم رأى الرِّ اخلزانة )الغرويَّ

وذكره يف موضع ثاٍن من الذريعة)118( باس��م )رجال السيِّد عيّل(، ويف موضٍع آخر 
ذكره باسم )رجال السيِّد مجال الدين( ابن األعرج العميدّي)119(.

لك��ن الالف��ت للنَّظر هو توصي��ف صاحب الرياض ال��ذي نقَلُه عن��ُه الطهرايّن يف 
الذريعة، نقاًل عن صاحب املعامل سبط الشهيد الثاين يف كليِهم، وهو:

ج��ال بخطِّ الس��يِّد مجال الدي��ن ابن األع��رج؛ ألنَّ الني��يّل كان منقطًعا عن . 1 الرِّ
الناس، ليس له اطِّالع عىل أحواهلم وِسَي�ِرهم.

مة إالَّ أش��ياء . 2 مل ي��زْد عىل مجع كالمهم النَّجايّش، والش��يخ، وابن داوود والعالَّ
سهلة.

ى يف بع��ض املواض��ع ملناقش��ة اب��ن داوود يف أش��ياء س��هلة، وبعضها . 3 يتص��دَّ
مناقشات باردة)120(.

وكلُّ فقرة من هذه الفقرات لنا عليها ردٌّ قبل أن نستويف املواضع التي رجع إليها يف 
هُتم ستٌّ  رياض العلمء من هذا الكتاب؛ فقد قال: »...أس��امي هؤالء العلمء الذين عدَّ
وع��رشون خمت��ًرا كم ذكرنا ترمج��ة كلٍّ يف موضِعه الذي يليُق به من ه��ذا الكتاب نقاًل 

عنُه..«)121(.

اًل فلعمري متى احت��اج التصنيف بالرجال إىل معرفة الناس، واالطِّالع عىل  ��ا أوَّ أمَّ
أحواهلم، ومعرفة ِسرَيهم؛ إنَّم حيتاج التأليف فيه إىل آليَّة معرفة العلم املراد ترمجته، وهو 
ل به علم الدراية والرواية، واجلرح والتعديل، وما ش��اكلها من العلوم املتَّصلة  أم��ر تكفَّ

بعلم الرجال.
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وزبدة املخض: هل حيتاج الس��يِّد النييّل إىل معارشة الناس- كم يقول ال�ُمش��ِكل- 
ليصنَِّف يف علم الرجال؟.

نع��م حيتاج ذل��ك للتعريف باملعارصين له م��ن العلمء والّرج��ال، وكذلك هو أمر 
به. ل له من أنبغ طالَّ يسري؛ فرمجتهم تتحصَّ

ا ثانًيا يف مس��ألة اإلزادة ع��ىل أعالم الرجال )النجايّش، والش��يخ، وابن داوود  وأمَّ
مة(، إالَّ أشياء يسرية وسهلة. والعالَّ

يف أصل الكالم قد حصلِت الزيادة، ولكنَّها س��هلة، يسرية، ترى ما يريد الناقل من 
يتي هذا الصناعة- غري  النييّل أن يزيد عىل هؤالء األعالم الكبار- كبار هذا العلم، وخرِّ

اليسري، وهو يف نظري القارص لكبري كثري.

ا ثالًثا فالردُّ ال يعدو ثانًيا، وأضيف أنَّ املناقش��ات الباردة التي قد يوردها النييّل  وأمَّ
جال وجرحهم، م��ع عدم اطِّالعي ع��ىل الكتاب؛ ألنَّ املناقش��ات  يف توثي��ق بع��ض الرِّ

ة( والشديدة، تكون يف هذا الباب. املزعومة )احلارَّ

م أنَّ  وبع��د كلِّ ه��ذا أرى أنَّ قول��ه يف حقِّ الس��يِّد: »فكأنَّه غف��َل عن ذل��ك، فتوهَّ
ا؛ فالوصف  املجم��وع زيادٌة فذكره؛ ثمَّ هو يعيُد أكثره يف القس��م الثاين« قوٌل ق��اٍس جدًّ
بالغفل��ة والوهم ممَّا ال يليق بالس��يِّد النييّل، ويف من هو أق��لُّ منزلًة؛ فكيف بمن هو أعىل 

شأًنا؟، وهو أمٌر نربأ باملتكلِّم وأنفِسنا عن أمثاله.

بِب غفلًة. واهللُ العاملُ. وقد تكون الغفلُة عِن السَّ

ثمَّ انظر ماذا قال صاحب الرياِض عن الش��يخ عيّل س��بط الشهيد الثاين »... وكان 
د صنَّف هذا الكتاب- يعني رجاله الكبري- سالًكا فيه طريقَة السيِّد عيّل بن  مريزا حممَّ

.»عبد احلميد
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هُيامج��ان م��ن غ��ري  ث��مَّ  الكت��اب وصاحب��ه يس��لكان طريقته��م،  أنَّ   والعج��ب 
تسويغ.

مظانُّ رياض العلَء من كتاب )رجال النيّل(

جاء يف رياض العلمء: »ذكر الش��يخ حس��ن يف تلك الفائدة أس��امي هؤالء العلمء 
هتم س��تٌَّة وعرشون خمتًرا، كم ذكرنا ترمج��ة كّل يف موضعه الذي يليق به من  الذين عدَّ

هذا الكتاب نقاًل عنه، وقد عدَّ نفسه أيًضا من مجلتهم كم سننقله«)122(.

إالَّ أنَّني وج��دُت إحدى عرشة ترمجة رجع فيها صاحب الرياض إىل رجال النييّل، 
ولعلَّ السبب أنَّ كتابه )رياض العلمء( مل يصْلنا كاماًل.

ا، ومن دون أدنى  وها نحن نس��توفيها من رياض العلمء اس��تقصاًء، وجْرًدا، ونصًّ
تغيري)123(، وإليك النُّصوص:

مة، . 1 ين حسن السمنايّن، كان من أجلَّة العلمء املقارنني لعهِد العالَّ الشيخ عزِّ الدِّ
وق��د أورده الس��يِّد عيّل بن عبداحلمي��د يف رجالِه يف تلك الطَّبقة، والس��منايّن: 

نسبة إىل سمنان، وهي بلدة معروفة متَّصلة ببالد ُخراسان)124(.

ين العلوّي الُعبيديّل العاميّل، كان من أجلَّة . 2 السيِّد تقّي الدين حسن بن نجم الدِّ
مة، كم يظهُر من رجاِل السيِّد عيّل بن عبد احلميد  الُعلمء املتَّصلنَي بعر العالَّ

النجفّي، والظَّاهر أنَّه غري املذكورين آنًفا، فالِحْظ)125(.

السيِّد نظام الدين أبو طالب عبد احلميد، كان من أجلَّة الُعلمء املتَّصلني بعر . 3
م��ة ك��م يظهر من ِرجال الس��يِّد عيّل بن عب��د احلميد احلس��ينّي النجفّي،  العالَّ
ج��ال املذكور، لكن مل  ��ياق يأبى كونه بعين��ه والد مؤلِّف كتاب الرِّ وظاهر السِّ

أبعد كونه بعَض املذكورين فيم بعُد، فالِحظ)126(.
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ين أيب . 4 ين عبداهلل بن السيِّد جمد الدِّ عيد العامل الّزاهد ضياء الدِّ السيِّد املرتىض السَّ
د بن عيّل  ين عيّل بن عزِّ الدين حممَّ د بن فخر الدِّ ��عيد حممَّ الفوارس املرتىض السَّ
ابن أمحد بن عيّل بن عبد اهلل بن أيب احلسن عيّل بن عبيد اهلل بن األعرج بن عيّل 

ابن احلسني بن عيّل بن أيب طالب األعرج احلسينّي.

وقد ُذكر يف كتب األنس��اب أنَّ أبا احلس��ن عيّل بن عبيد اهلل- اجلدُّ األعىل هلذا 
الس��يِّد- كان كب��رًيا يف الغاي��ة، وكانت إليه رئاس��ة العراق، وكان مس��تجاَب 
ع��وة، وقد كان هذا مذك��وًرا يف كتب الرجال، ومدح��وه كثرًيا فيها، وهلذا  الدَّ

ضا. اجلّد اختصاٌص تامٌّ بالكاظم والرِّ

ه من  واعلْم أنَّ الس��يِّد عيّل بن عبد احلميد النجفّي أيًضا أوردُه يف رجالِِه، وعدَّ
مة؛ بْل من تالمذتِه. العلمء املتَّصلنَي بعر العالَّ

وباجلمل��ة هو الفقي��ُه اجلليُل، األعظم، األكمل، األعل��م، األفضل، الفاضُل، 
العامل، الكامل املعروف بالسيِّد ضياء الدين األعرج احلسينّي أخو السيِّد عميد 
مة، وكان والدمها  الفقيه املشهور، وقد كان هو أيًضا مثل أخيه ابن أخت العالَّ
ه أيًضا مَن  أيًضا من الُعلمء، كم س��تجيء ترمجته، واإلخوان؛ ب��ْل أخوه، وجدُّ

الُعلمء، فالِحظ)127(.

الس��يِّد عميد الدين أبو عبداهلل عبد املطلب بن الس��يِّد جمد الدين أيب الفوارس . 5
د بن أمح��د بن عيّل األعرج  ين عيّل ب��ن عّز الدين حممَّ ��د بن الس��يِّد فخرالدِّ حممَّ
احلس��ينّي العبيديّل، وباقي نسبه إىل احلس��ني قد سبق يف ترمجة أخيه عبد اهلل بن 

د مع بعض ما يتعلَّق بأحواله أيًضا. حممَّ

وق��ْد أورده الس��يِّد عيّل بن عبد احلمي��د يف رجالِه بُعنوان: الس��يِّد عميد الدين 
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م��ة، ومن  ه من مجل��ة العل��مء يف عر العالَّ أب��و عب��د اهلل عب��د املطَّل��ب، وعدَّ
تالمذتِه)128(.

ين أبو املكارم عبد الوهاب بن الس��اجي، كان من أجلَّة العلمء . 6 الس��يِّد حمي الدِّ
مة، وقد أورده السيِّد عيّل بن عبد احلميد النجفّي يف رجالِه  املتَّصلني بعهد العالَّ

ه يف ِعداد هؤالِء. وعدَّ

ه  ثمَّ إينِّ قد وجدُت الس��اجي بخطِّ الشيخ عيّل سبط الشهيد نقاًل عن خطِّ جدِّ
��ني، واحلاء املهمَل�َتني، وبينهم ألٌف ساكنة، ولعلَّ  الش��يخ حس��ن أنَّم هو بالسِّ

اح خمفَّف ساحة الدار، فالِحْظ)129(. نسبته إىل السَّ

د بن عيّل القايّش، ع��امل فاضل، روى عنه ابن . 7 ين عيّل بن حممَّ الش��يخ نص��ري الدِّ
مة أوحُد عِره، قاله الش��يخ املعارص يف  معيَّ��ة، وقال عند ذك��رِه: اإلمام العالَّ

أمل األمل)130(.

 ّ د القايّش احِليلِّ ين عيّل ب��ن حممَّ اده مع املوىل نصري الدِّ أق��ول: واحلقُّ عن��دي احتِّ
 ، ّ ين عيّل القايّش املشهور باحِليلِّ ��يخ نصري الدِّ اآليت، ومع من س��بق بعنوان الشَّ
ين الق��ايّش، فال تظنَّن  وم��ع من س��يأيت يف األلقاب بعنوان الش��يخ نص��ري الدِّ

دهم. تعدُّ

��يخ نصري  وقد أوردُه الس��يِّد ع��يّل بن عبداحلميد أيًض��ا يف رجاله بُعنوان: الشَّ
مة)131(. ه من مجلة العلمء املتَّصلني بعر العالَّ الدين عيّل القايّش، وعدَّ

ين بن عبد املطَّلب بن بادش��اه احلس��ينّي اجلزائ��رّي، كان من . 8 الس��يِّد نارص الدِّ
مة، وقْد أورَدُه الس��يِّد عيّل بن عبد احلميد يف  أجلَّة العلمء املقاربني لعر العالَّ

ُه من طبقتِهم. رجاله، وعدَّ
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وأقول: ومل يبعد عندي كون هذا السيِّد، السيِّد املعظم عّز الدين بن نجم الدين 
هيد له تدلُّ  رين، وله أس��ئلٌة إىل الش��هيد وأجوبة من الشَّ من أجلَّة علمئنا املتأخِّ

عىل كمل فضله، والظَّاهر أنَّ اسَمه غريه، فالِحظ هذا الكتاب.

ا، ويعليها خطُّ ابن  وكان عندنا من تلك األس��ئلة واألجوبة نس��خة عتيقة جدًّ
ينّي، فالِحظ)132(. يخ ضياء الدين اجلزِّ هيد، ولعلَّه الشَّ عمِّ الشَّ

مة، أو . 9 الفقي��ه نر ب��ن أيب الربكات، كان م��ن أجلَّة الفقهاء املعارصي��ن للعالَّ
��ة رجالِه يف ُزمرة  بعدُه، وقد أورده الس��يِّد ع��يّل بن عبد احلميد النجفّي يف تتمَّ

هذه الطَّبقة، ومل أجْده يف غريه، فالِحظ)133(.

مة وبعده، وقد . 10 ين يوسف بن محَّاد، كان من علمء عر العالَّ ��يخ مجال الدِّ الشَّ
أورده السيِّد عيّل بن عبد احلميد النجفّي يف ذيل رجاله يف ُزمرة هؤالِء.

��يخ جالل الدين يوس��ف ب��ن محَّاد الس��ابق؛ إذ األمر يف  اده مع الشَّ وظنِّ��ي احتِّ
اللقب سهل، فتأمَّل)134(.

ين يوس��ف بن س��اوس، كان من أكابر العلمء املتَّصلني بعهد . 11 ��يخ مجال الدِّ الشَّ
مة، وقد أورده الس��يِّد عيّل بن عبد احلميد النجفّي يف ذيل رجاله يف زمرة  العالَّ

هؤالء الطبقة، ومل أجده يف غري من املواضع، فالِحظ.

اًل وآخًرا، واأللف الساكنة ثانية،  ا س��اوس، فالظَّاهر أنَّه بالسني املهملة أوَّ وأمَّ
��يخ عيّل س��بط الش��هيد الثاين نقاًل عن  ثمَّ الواو رابعة عىل ما وجدته بخطِّ الشَّ

هيد الثاين)135(. يخ حسن ابن الشَّ ه الشَّ خطِّ جدِّ

هذا ما وجدناه يف رياض العلمء للمريزا األفندّي.
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:ولطول البوِن نأيت عىل مصنَّفاته

حاشية عل خالصة األقوال.. 12

قال يف الذريعة: »احلاش��ية عليها:)136( للس��يِّد عيّل بن عبد احلميد احلس��ينّي النييّل 
النجفّي، وجدت نس��بتها إليه كذلك يف بعض املجاميع، وظنِّي أنَّه هو الس��يِّد هباء الدين 
عيّل بن غياث الدين عبد الكريم بن عبد احلميد احلس��ينّي النييّل النجفّي املنتهي نسبه إىل 
الس��يِّد تقّي الدين عبد اهلل ابن أسامة كم ذكره شيخنا يف )خامتة املستدرك: 435(، وهو 
اًل حوايش وقيوًدا  صاح��ب كتاب الرجال اآليت بعن��وان )رجال النييّل(، فكأنَّه كت��ب أوَّ
��ف رجاله الذي ب��دأ يف كلِّ ترمجة بذكر   وزي��اداٍت عىل هوامش نس��خة اخلالصة، ثمَّ ألَّ

ما يف اخلالصة، ثمَّ الزيادات عليه من النجايّش، والفهرست، وابن داوود، وغريها، كم 
وصفه كذلك صاحب املعامل الذي رأى نسخته«)137(.

كتاب يوهم نس��بته إل س��ييِّدنا النيّل، وهو )جامع أش��تات ال��رواة والروايات عن 
ة اهلداة(. األئمَّ

ة اهلداة، للشيخ نظام  يقول يف الذريعة: »جامع أش��تات الرواة والروايات عن األئمَّ
قني وأيب طالب األعرجّي،  الدين أيب القاس��م عيّل بن عبد احلميد النييّل تلميذ فخر املحقِّ
حكى يف )كش��ف احلجب( عن الس��يِّد عبد الع��يّل الطباطبائّي أنَّه ظفر بنس��خة خطِّ يد 

املصنِّف، وعىل ظهرها خطوط بعض األفاضل«)138(.

م اثنان ال واحد، »أقول: الظاهر أنَّه غري ما يأيت يف حرف  وقِد استظهر الطهرايّن بأهنَّ
فه السيد هباء الدين أبو احلسن عىل بن عبد الكريم بن   الراء بعنوان )رجال النييّل( الذي ألَّ

مه السيِّد مجال الدين بن األعرج«. ابة النييّل أستاذ ابن فهد، وقد ت�مَّ عبد احلميد النسَّ

ولك��ن يف موضع آخر نس��به إليه، يق��ول: »وذكر من تصانيفه )األن��وار اإلهليَّة( يف 
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: جامع  ة(، كم رأى الرجال فيها أيًضا، ومرَّ هلا يف اخلزانة )الغرويَّ مخس��ة جملَّدات رأى أوَّ
أشتات الرواة«)139(.

ويكاد التش��ابه يكون مطبًقا، فاألساتذة أنفسهم، واالس��م نفسه، وكذلك التشابه 
يف الكنية.

ي الرجال باسم  وقد يكون متَّحدا مع كتاب الرجال السابق؛ ألنَّنا عادة للتسمية نسمِّ
ّ )ت340ه�( الذي اسمه احلقيقّي )اختيار معرفة الرجال( )140(،   املؤلِّف كرجال الكيشِّ

وهكذا نقول: رجال النييّل، أو جامع الشتات، وهكذا.

ولكن احلقَّ أنَّه لس��ميِّه الش��يخ نظام الدين عيّل، وليس له، واهلل العامل، وإنَّم أوردته 
��ام كفيلة  د والتش��كيك من املحس��ن الطهرايّن يف نس��بته، ولعلَّ األيَّ هن��ا؛ لوج��ود الردُّ

بكشف احلقائق.

ه�. كتب الفقه:

ّ )ت 676ه�(.. 13 شح عل املخترص النافع للمحقق احِلليِّ

ق��ال يف رياض العلمء: »ثمَّ اعلم أنَّ الش��يخ إبراهيم القطيفّي قد نس��ب إليه رشح 
ق، فقال يف رس��الة ردِّ مس��ألة الش��يخ عيّل الكرك��ّي يف حلِّ اخلراج  خمتر النافع للمحقِّ
هب��ذه العب��ارة: إنَّ الس��يِّد الفاضل الكامل الع��امل العامل عيّل بن عبد احلميد احلس��ينّي، 
ق��ال يف رشحه الذي بل��غ فيه الغاية وجتاوز في��ه النهاية للنافع، وظاه��ره أنَّه حكاية عن 
��ا العراق فقيل فت��ح عنوة فهو للمس��لمني كافَّة   ش��يخه فخ��ر الدين، م��ا هذا لفظه: وأمَّ
ال يب��اع وال يوقف وال يوهب وال يملك؛ ألنَّ احلس��ن واحلس��ني كانا مع اجليش وفتح 
ب��إذن عيّل، وقيل مل يفتح عنوة؛ ألنَّ الفتح عنوة هو الذي يكون بحضور اإلمام أو نائب 
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اإلمام أو أذن اإلمام، وليس يشء من ذلك معلوًما، وكذا قوهلم إنَّ احلسن واحلسني كانا 
م��ع اجليش أيضًا غري معلوم، فال يك��ون مفتوحًا عنوة، فيكون لإلم��ام، وهو املفتي به، 
وكذا قال والده)141( انتهى ما نقله الشيخ إبراهيم املذكور عن رشح النافع للسيِّد عيّل بن 

عبد احلميد املذكور.

أقول: حيتمل كون املراد به هو هذا السيِّد، وإن كان األظهر كونه للسيِّد عيّل بن عبد 
ل. احلميد اآليت، فتأمَّ

ثمَّ إينِّ وجدت منقواًل عن خطِّ الش��يخ حس��ن بن الش��هيد الثاين حكاية منقولة يف 
ق كم سبق، وهو نقلها عن كتاب الرجال للسيِّد  شأن ميمنة كتاب املختر النافع للمحقِّ

ل«)142(. عيّل بن عبد احلميد، وهو نقلها عن شيخه الشيخ فخر الدين. فتأمَّ

و. كتب الِفرق واملذاهب، وردودها:

إصالت القواضب.. 14

وهو يف الردِّ عىل املخالفنَي، وقد أش��ار إليه السيِّد النييّل تعليًقا عىل احلديث الثالث 
اًذا؛ فألنَّ الشاذَّ هو  ا كوهنم شذَّ د«، أمَّ اذ من آل حممَّ ِق الشذَّ الذي فيه قول اإلمام: »واتيِّ
منا ذلك يف كتابنا  تهم، وقدَّ الضعيف، وال يشء أضعف من مقالتهم، وال أوهن من حجَّ

)إصالت القواضب()143(.

ي. كتب العلوم العقليَّة واحلكمة:

الزبدة.. 15

كتاب املفتاح.. 16

ل يف الصحيفة 188،  وقد ذكر هذين الكتاَبني يف كتابه )األنوار املضيئة( اجلزء األوَّ
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يف ذيل اآلية اخلامس��ة من س��ورة املنافقون: ﴿َوإِْن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُل�ُهْم َأئَِذا ُكنَّا ُتَراًبا 
ِْم َوُأوَلئَِك اأْلَْغ��اَلُل يِف َأْعنَاِقِهْم َوُأوَلئَِك  َأئِنَّ��ا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد ُأوَلئَِك الَِّذي��َن َكَفُروا بَِربيِّ

َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾.

وقبل صحيَفتنِي يف 186، يقول: »هذا بزعم الفالسفة...«، وقبل هاتني الصحيَفتني 
أي يف 184 يب��دأ باٌب جديد، يقول: »الب��اب اخلامس يف أحوال اآلخرة، وفيه مباحث، 

ل يف النفوس«. املبحث األوَّ

وعوًدا عىل بدٍء، يقول يف الصحيفة 188 بعد ذكر اآلية السابقة: »... وقالوا رضورًة 
باملوت الذي هو عادًة عن تفارق النفوس األبدان... وهو باطٌل لوجَهني:

ة اجلس��منيَّة ماهيَّ��ة، لكن ذلك ممنوع، وق��د بينَّا عدم  أ. إنَّ ه��ذا يت��ّم لو كانت القوَّ
ى ب�)املفتاح(، وكذلك يف  ماهيَّته��ا، وأقمنا الربهان عىل ذل��ك يف كتابنا املس��مَّ
ى ب�)الزبدة(، من أراد الوقوف علي��ه فليِصْل هناك إليه، ودليلكم  كتابنا املس��مَّ

هذا موقوف عليه، واملوقوف عىل الباطل باطل؛ فقولكم باطل.

ة جسمنيَّة متناهية... حمال؛ ألنَّ النفوس الفلكيَّة...«)144(. ب. إذا سلَّمتم أنَّ كلَّ قوَّ

ام كفيلٌة بالكش��ف عنها، واهلل  وه��ذا الكتابان من املفقودات، كبع��ِض كتبه، واأليَّ
العامل.

ة جمْرد مصنَّفاته ستة عرش مصنًّفا. وبذا تكون عدَّ
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 املالحق
�سور من الن�سخ اخلطيَّة

بداية النسخة وفيها يذكر ابتداء تأليفه كتاب )إيضاح املصباح(
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الصحيفة األول من كتاب )إيضاح املصباح(، نسخة املرعيش 8162
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صورة الصحيفة األخرة من كتاب )إيضاح املصباح(، نسخة املرعيّش، وفيها خيتم 
ل مع نصيحة للذي أؤليِّف له اجلزء األوَّ
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ل من إيضاح املصباح ة اجلزء األوَّ صورة تتمَّ
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صورة نسخة كتاب )األنوار املضيئة( للسييِّد النيّل
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صورة الصحيفة التي ذكر فيها كتاَبيه )الزبدة، واملفتاح(
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ر عائلته الرشيفة  صورة الصحيفة التي ذكر فيها نسبه ومشجَّ
)شجرة النسب العلوّي الطاهر للسييِّد النيّل(
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هوام�ص البحث

)1( قد ذكر أعيان الشيعة: 266/8، وتبعه الباحث كامل سلمن اجلبورّي يف موسوعته املفيدة: معجم 
دا بذكره، وبعد ذلك خلط- أعني  األدب��اء: 292/4 أنَّ لقبه كذلك )زين الدين(، وهو لق��ٌب تفرَّ
اجلب��ورّي- ب��ني مؤلَّفني أعادمه��ا، ومها واحد، فق��ال: »إيضاح املصباح أله��ل الصالح... رشح 

د للطويّس...«. خمتر مصباح املتهجِّ
)2( وهو أبو الفتح عيّل نجم الدين، وقد ذكره يف املخطوط )الحظ امللحق( )ش��جرة النس��ب العلوّي 

ر الوايف: 172/3. الطاهر للسيِّد النييّل( ب�)أبو الفتوح(. انظر: املشجَّ
)3( وهو أبو طالب.

)4( وهو معروف بكتب األنساب )أبو عيّل(.
ته ُيقال هلم بنو التقّي. )5( انظر: عمدة الطالب: 255، ذريَّ

ته )بنو أسامة( أرومتهم احِللَّة. ينظر فيه: عمدة الطالب: 254- )6( وهو النقيب يف العراق، يقال لذريَّ
.255

)7( عمدة الطالب: 254، ويف بحر األنساب: 123.
)8( انظر: ال�َمجدي: 176.

)9( عمدة الطالب: 254.
)10( انظر: عمدة الطالب: 253.

س��ت هذه النقابة س��نة 251ه�/865م عندما طلب  )11( عم��دة الطالب: 253. نقابة الطالبيِّني: ُأسِّ
��ابة من اخلليفة املس��تعني )247-251ه���/860-865م( تولية رجل عىل  حييى بن احلس��ن النسَّ
الطالبيِّني منهم يتوىلَّ ش��ؤوهنم ويدفع عنهم س��لطة األتراك، فعيَّنه املستعني بعد مشاورة الطالبيِّني 
ف امل��اوردّي هذا املنص��ب بقوله:  ��ة: 76. وعرَّ واختياره��م له. البخ��ارّي، رسُّ السلس��لة العلويَّ
»موضعه عىل صيانة ذوي األنس��اب الرشيفة عن والية من ال يكافأهم يف النسب وال يساوهيم يف 

الرشف ليكون... أمره فيهم أقىض«. األحكام السلطانيَّة: 114.
ج: 11-12، وقد ورد يف  )12( م��ن هنا إىل زيد الش��هيد مل يذكره يف كتاب املنتقى من الس��لطان املف��رِّ
ابة، ورد العراق  ل نقيب ُويلِّ عىل سائر الطالبيِّني كافَّة، وكان عال�ًم نسَّ عمدة الطالب: 274 »كان أوَّ
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من احلجاز سنة إحدى ومخسني ومائتني...«.
)13( انظر: ال�َمجدي: 171، والحظ: عمدة الطالب: 274، ويف الدرجات الرفيعة: 502 يف حديثه 
ابًة  ث س��يًِّدا جلياًل عال�ًم نسَّ ه أمحد املحدِّ د بن عمر بن حييى بن احلس��ني النس��ابة »كان جدُّ عن حممَّ

نقيًبا رئيًسا...«.
)14( انظر: عمدة الطالب: 252.

)15( انظر: ال�َمجدي: 171، عمدة الطالب: 252.
)16( عمدة الطالب: 242-241.

)17( منتخب األنوار: 14-11.
)18( انظر: امللحق بعنوان »شجرة النسب العلوّي الطاهر للسيِّد النييّل«.

)19( القسم الثالث: 172-171/3.
ق الكتاب )منتخب األنوار املضيئة: 17(، هناية توصيف نس��ب املؤلِّف، واخلالف فيه  )20( ق��ال حمقِّ
قنا يف صدر هذا البحث اس��مه وسلس��لة نس��به الذي ذكره هو يف كتابه، بم ال مزيد عليه،  »وقد حقَّ
فال ريب يعريه، وال ش��كَّ فيه، وإنَّ احلقَّ ما ذكرناه وبيَّناه فراِجع، واحلمد هلل ربِّ العاملني«. انظر 

ج عن أهل اإليمن: 11 وما بعدها. كذلك: املنتقى من السلطان املفرِّ
ه نقيب الطالبيني آنذاك يف كتاب )إيضاح املصباح أهل الصالح(،  ته مع عمِّ )21( الحظ اهلامش يف قصَّ

حتقيق مركز تراث احِللَّة.
)22( انظر: منتخب األنوار: 18.

)23( انظر: الكنى وااللقاب: 16/3.
)24( الذريعة: 157/10.

د عبيد  دين هب��ا الباحث )حيدر حممَّ )25( هذه التكنية نبَّهني إليها الس��يِّد حيدر وتوت احلس��ينّي، وزوَّ
ل أيب الفضل العبَّاس يف مركز تراث احِللَّة، وفقهم اهلل تعاىل. اخلفاجّي(؛ وكالمها من عمَّ

سة، الحظ امللحق، وفيه  )26( وهي النسخة ذات الرقم )14117/5( مكتبة السيِّد املرعيّش، قم املقدَّ
ة يف معرفة النيَّة(، ذات الرقم املنرم. صورة الصحيفة األوىل من كتاب )الفخريَّ

ة: 76. ست هذه النقابة سنة 251ه�/865م. انظر: رسُّ السلسلة العلويَّ )27( نقابة الطالبيِّني: ُأسِّ
)28( انظر: نظم درر السمطني: 205.

اجدين. )29( الحظ كتاب رياض السالكني يف رشح صحيفة سيِّد السَّ
)30( خمت��ر بصائ��ر الدرجات: 48، يوج��د يف خامتة املس��تدرك: 318/2 كالم عىل ه��ذه الرواية، 

واعراض لك الذهاب إليه.
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)31( انظر: رياض العلمء: 124/4-134، وأعيان الشيعة: 262/8 وما بعده.
)32( أعيان الشيعة: 266/8.

)33( انظر: منتخب األنوار املضيئة: 14 وما بعدها.
)34( منتخب األنوار املضيئة: 182.

)35( انظر خامتة املس��تدرك: 301/2، الذريعة: 415/2، وانظ��ر ترمجته يف: أمل اآلمل: 164/2-
.165

)36( انظر: الطبقات: القرن الثامن: 124 و185.
س��ة، مركز  )37( انظ��ر املزيد من حياته يف: كتاب فقهاء الفيحاء بتحقيقي، طبعة العتبة العبَّاس��يَّة املقدَّ

تراث احِللَّة، 2018م، الرمجة 56.
)38( أعيان الشيعة: 69/8.

)39( انظر ترمجته يف: فقهاء الفيحاء:450-434/1.
)40( انظر: عمدة الطالب: 143، وموسوعة طبقات الفقهاء: 221-219/8.

)41( خامتة املستدرك: 301/2، الطبقات، القرن الثامن: 124 و185، منتخب األنوار املضيئة: 20.
)42( أمل اآلمل: 181/1-183، ملزيد رؤية عن ترمجته.

ج عن أهل اإليمن: 29، اهلامش: 2. )43( ينظر: املنتقى من السلطان املفرِّ
ج عن أهل اإليمن: 29، وغريها. )44( 98/2، وانظر: توثيقه من املنتقى من السلطان املفرِّ

.219/2 )45(
.221-220/2 )46(

.224/2 )47(
ج عن أهل اإليمن: 32. )48( وانظر كذلك: املنتقى من السلطان املفرِّ

ج عن أهل اإليمن. )49( الحظ السلطان املفرِّ
)50( هذا هو املش��هور، وقد ذكر اجلاليّل يف فهرس الراث أنَّه تويفِّ )786ه�(. انظر: فهرس الراث: 

.735/1
)51( انظ��ر: منتخب األنوار املضيئ��ة: 182، يروي عنه )حديث القالق��ل(، وانظر: منتخب األنوار 

مة: 22. املضيئة، املقدِّ
ه األوسط وليس املبارش؛ فروايته تكون بواسطة  والظاهر أنَّه ال يروي عنه مبارشة، والظاهر أنَّه جدُّ  

عىل الظاهر.
)52( الذريعة: 82/8.
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ج عن أهل اإليمن: 61. )53( انظر خرب اجلزائر السّت يف: املنتقى من السلطان املفرِّ
ة: أعيان الشيعة: 28/7. )54( رياض العلمء: 314/2، وانظر: ترمجته امليسَّ

)55( وهو بحسب هذه الرواية كان حيًّا سنة 734ه�.
)56( الحظ: رياض العلمء: 129/4.

)57( البحار: 258/51.
)58( انظر خمتر بصائر الدرجات: 48، 50، والبحار: 164/27، ح21.

)59( وس��نة وفاته هذه من ختمني الس��بحايّن يف موسوعة طبقات الفقهاء: 341/2، وانظر: ترمجته يف 
كتاب فقهاء الفيحاء: 367/1 الرمجة 50، بتحقيقنا.

)60( خمتر بصائر الدرجات: 48.
)61( املهّذب البارع: 195-194/1.

)62( انظر: رياض العلمء: 131/4.
)63( املهّذب البارع: 195-194/1.

.155/9 )64(
)65( املهّذب البارع: 426/5.

)66( ويصلح االستدالُل هبذه العبارة لألمَرين مًعا، مع قولنا إنَّ هذا اجلواب نقيّض.
هة، وليست بذي بال؛ وإذا ما الحظنا حتقيق الكتاب  )67( بل وحتَّى النس��خ األخرى، هي نسخ مشوَّ
عىل هذه النس��خ الس��قيمة يرتاح ضمرينا إذا قلنا باستحس��ان حتقيقه، واس��تجالب النسخ األقدم 

والواضحة، ونسخة جامعة طهران واضحة ومقروءة، فتأمَّل.
مة املهّذب البارع: 44/1. )68( انظر: مقدِّ

)69( انظر: فنخا: 621/32.
)70( آثرت تقسيمها عىل أساس املوضوعات، ال عىل أساٍس آخر.

)71( يعني به كتابه األنوار املضيئة.
)72( خامتة املستدرك: 298/2.

)73( انظر: الذريعة: 398-397/2.
)74( انظر: الذريعة: 178/3.

)75( الذريعة: 332/3.
)76( انظر: الذريعة: 248/5.

اف ذات الرقم )9183( مكتبة جملس الشورى  )77( انظر: الصحيفة الثانية، من خمطوط كاشفة الكشَّ
سة. ا قيد التحقيق يف العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ االسالمّي، علًم أهنَّ
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)78( رياض العلمء: 128/4.
)79( رياض العلمء: 13-11/2.

)80( الحظ: منتخب األنوار املضيئة: 29.
ة الطويلة دليل وجوده والوقوف عليه. )81( الحظ: رياض العلمء: 128/4، ونقله عنه هذه القصَّ

ج عن أهل اإليمن: 16. )82( السلطان املفرِّ
ة، ويعرف  )83( ج��اء يف الذريعة: 443/2 »وله منتخب األنوار املضيئة الذي مرَّ يف أحوال احلجَّ

املنتخب بكتاب الغيبة«.
ج عن أهل اإليمن: 27-29، يف فقرة )بقي يشء(. )84( انظر: السلطان املفرِّ

)85( انظ��ر الصحيف��ة األوىل واألخرية منه يف امللح��ق، حصلت عىل نس��خته ذات الرقم )10301( 
اوّي حفظه اهلل تعاىل. جملس الشورى اإلسالمّي من جناب الشيخ رافد الغرَّ

)86( الذريعة: 415/2.
)87( واجلدير بالذكر أنَّ للكتاب منتزًعا بعنوان )منتخب األنوار املضيئة( يف أحوال س��يِّدي وموالي 
ة  صاح��ب الزم��ان، وإثب��ات إمامته، ووالدت��ه، وإثبات ظه��وره وعالئ��م ذلك، من كت��ب العامَّ

ة. واخلاصَّ
)88( انظر: خامتة املستدرك: 298/2.

)89( كشف احلجب واألستار: 69.
)90( النجم الثاقب: 119/1، وانظر: مصدره: أمل اآلمل: 192/2.

)91( رياض العلمء: 134/4.
ث عن نسخه املخطوطة يف حينها. )92( سنتحدَّ

)93( ما وصل. وانظر: فنخا: 806/29 يف فقرة )رشوح وحوايش( ال يوجد رشح سوى رشح السيِّد 
النييّل، والباقي ترمجات وانتخابات واختصارات، ال نذكرها هنا خشية اإلطالة.

)94( فهرس مكتبة ملك: 142/2.
)95( الذريعة: 136/4، 655.

)96( يادنامه شيخ طويس: 678/3.
)97( هو س��ليمن بن احلسن بن س��ليمن، أبو احلسن الصهرش��تّي، قيل: وصهرشت من بالد الديلم، 
وقيل يف مر ش��مل القاه��رة، حرض جملس الرشيف املرتىض )ت 436ه�(، وقرأ عىل الش��يخ أيب 
جعف��ر الط��ويّس، وأجازه أبو العبَّ��اس النجايّش ببغداد يف س��نة )442 ه���(، وكان وجًها، فقيًها، 
نً��ا، صنَّف كتًبا، منها: النفيس، التنبيه، النوادر، املتعة، رواها عنه احلس��ن بن احلس��ني بن بابويه  ديِّ
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املع��روف ب�)حس��كا(، وله أيًضا: التبيان يف عمل ش��هر رمضان، رشح ما ال يس��ع املكلَّف جهله، 
عم��دة الويل النصري يف نقض كالم صاحب التفس��ري، أعني أبا يوس��ف القزوين��ّي، قبس املصباح 
يف تلخيص املصباح، البداية، النوادر، هنج الس��الك يف معرفة املناس��ك. انظر: موس��وعة طبقات 

الفقهاء: 140-139/5.
)98( انظر: البحار: 15/1، 173/23.

)99( انظر: يف ترمجته: الكنى واأللقاب: 330/2، أعيان الشيعة: 261/2، فهرس الراث: 642/1.
مة(: 15. د )املقدِّ )100( خمتر مصباح املتهجِّ

)101( الذريعة: 209/20.
)102( انظر: الذريعة: 209/20.

)103( الش��يخ عيّل رضا رحيان اليزدّي، كان خطيًبا، واعًظا، فاضاًل، س��افر إىل كشمري من بالد اهلند؛ 
لغرض احلصول عىل املخطوطات اإلسالميَّة، وقد مجع منها عدًدا كبرًيا، وكتب هلا فهرسًتا. وأهّم 
ة علمء مدينة  ب، خاصَّ تأليف له هو كتابه )آينه دانش��وران، مرآة العلمء( يف أحوال العلمء والطالَّ

يزد، تويفِّ عن عمر يناهز الثمنني سنة 1408ه�. انظر: مستدركات أعيان الشيعة: 317/5.
)104( وهذه النُّسخ واملخترات ليست عىل سبيل االستقصاء.

)105( يعني باألستاذ، االستناد املجليّس )ت1110ه�(.
)106( رياض العلمء: 131/4، كالمه هذا غري موجود يف مصنَّفات املجليّس، كم يف هامش الصحيفة 
ق  نفس��ها، وقد نقل هذه املعلومة عنه الشيخ الطهرايّن يف الطبقات: 143/3 )القرن الثامن(، وحمقِّ
ج عن أهل  منتخ��ب األن��وار املضيئة: 38، والش��يخ قيس العطَّ��ار يف حتقيقه كتاب الس��لطان املفرِّ

اإليمن: 14.
م )ال يؤخذ العلم من صحفّي(، أي  )107( أعن��ي هبم املعنيِّني بقول العلمء األوائ��ل من الرعيل املتقدِّ

الذين يأخذون علومهم من الكتب من دون الرجوع إىل شيوخه العاملني به.
)108( الحظ: نس��خة اجلامع الكبري يف صنعاء، وهي أقدم نسخة لكتاب سيبويه، فال يستطيع قراءهتا 

يت هذه الصناعة والبارع. إالَّ خرِّ
مة النييّل يف رشحه عىل املصباح. )109( انظر: مقدِّ

)110( رياض العلمء: 129/4.

)111( رياض العلمء: 134/4.
اج: 80-79. )112( الساج الوهَّ

)113( رياض العلمء: 133/4.
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)114( خامتة املستدرك: 298/2.
)115( النجم الثاقب: 119/1، وهو يعني كتابه )األنوار املضيئة يف احلكمة الرشعيَّة(.

مة(. ق )املقدِّ )116( راجع: النصُّ املحقَّ
)117( الذريعة: 158-157/10.

)118( الذريعة: 136/1.
)119( الذريعة: 105/10.

)120( انظر: رياض العلمء: 132/4.
)121( رياض العلمء: 133/4.
)122( رياض العلمء: 133/4.

ل وحتَّ��ى الس��ادس ع��ىل   )123( س��أوردها بحس��ب م��ا وردت يف ري��اض العل��مء م��ن اجل��زء األوَّ
الرتيب.

)124( رياض العلمء: 197/1
)125( رياض العلمء: 347/1.

)126( رياض العلمء: 85/3.
)127( رياض العلمء: 240/3.

)128( رياض العلمء/258.
)129( رياض العلمء: 289/2.

)130( أمل األمل: 202/2.
)131( رياض العلمء: 236/4.

)132( رياض العلمء: 5/باب النون.

)133( رياض العلمء: 5/باب النون.
)134( رياض العلمء: 5/باب الياء.

)135( رياض العلمء: 5/الياء.
)136( يعني هبا خالصة األقوال كم هو جمردها يف الذريعة.

)137( الذريعة: 83/6.

)138( الذريعة: 40/5.
.158/10 )139(

به أبو  ة الصادِقني(، انتخبه وهذَّ ، واسمه )معرفة الناقلني عن األئمَّ ّ )140( وأصل الكتاب للكيشِّ
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به سنة 456ه�. انظر: اختيار معرفة الرجال، املعروف برجال  جعفر الطويّس بعد أن أماله عىل طالَّ
ّ للطويّس: 33/1، حتقيق املاجدّي. الكيشِّ

��اج للقطيف��ّي: 79-89، وق��د س��بق أن نقلنا ه��ذا النصَّ عن��ه، فراجع   )141( انظ��ر: ال��ساج الوهَّ
مظانَّه.

)142( رياض العلمء: 89/4.
ج عن أهل اإليمن: 12. )143( انظر: السلطان املفرِّ

)144( انظر: الصحيفة 188 من كتاب األنوار املضيئة )خمطوط(.



114

ا �سنة 816هـ( حياته واآثاره د بهاء الدين علّي بن عبد الكرمي النيلّي النجفّي )حيًّ ال�سيِّ

ّي حلِلِّ
راِث ا ىن بالتُّ

مٌة ُتع حمكَّ
ٌَّة  صلي

ٌة ف جملَّ

ثبت امل�سادر واملراجع

د بن حبيب البرّي )ت450ه�(، حتقيق أمحد جاد، . 1 األحكام الس��لطانيَّة، املارودّي، عيّل بن حممَّ
دار احلديث، القاهرة، 2006م.

أعيان الش��يعة، األمني، الس��يِّد حُمس��ن بن عبد الكريم العاميّل )ت 1371ه�(، حتقيق سيِّد حسن . 2
األمني، نش�ر دار التعارف للمطبوعات، بريوت، ط5، 1983م.

د بن احلسن )ت1104ه�(، حتقيق السيِّد أمحد احلسينّي األشكورّي، . 3 أمل اآلمل، احلرُّ العاميّل، حممَّ
سة، 1362ش. نرش دار الكتاب اإلسالمّي، قم املقدَّ

د تقّي . 4 ��د باقر بن حممَّ مة املجلس���ّي، حممَّ ة األطهار، العالَّ بح��ار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمَّ
سة الوفاء، بريوت، ط2، 1403ه�. )ت1111ه�(، نش�ر مؤسَّ

خامتة مس��تدرك الوسائل، الطربس�ّي، املريزا الشيخ حس��ني النورّي )ت1320ه�(، حتقيق ونرش . 5
سة آل البيت إلحياء الراث، بريوت، ط1، 2008م. مؤسَّ

مة األديب عيّل خان املديّن احلسينّي . 6 الدرجات الرفيعة يف درجات اإلماميَّة من الشيعة، السيِّد العالَّ
سة تراث  د جواد املحمودّي، تعليق السيِّد عبد الستَّار احلسنّي، مؤسَّ الشريازّي، حتقيق الشيخ حممَّ

سة. الشيعة، مطبعة زيتون، ط1، 1438ه�/1395ه�.ش، قم املقدَّ
الذريع��ة إىل تصانيف الش��يعة، الطه��رايّن، آقا بزرك )ت1389ه�(، ن��رش دار األضواء، بريوت، . 7

ط3، 1983م.
د ابن احلسن )ت 460ه�(، . 8 ّ = اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطويّس، أبو جعفر حممَّ رجال الكيشِّ

سة، 1404ه�. سة آل البيت إلحياء الراث، قم املقدَّ حتقيق السيِّد مهدي الرجائّي، مؤسَّ
ري��اض العل��مء وحياض الفض��الء، األصفهايّن، م��ريزا عبد اهلل بن عيس��ى األفندّي )حيًّا س��نة . 9

سة التاريخ العريّب، بريوت، ط1،  1131ه�(، حتقيق الس��يِّد أمحد احلسينّي األشكورّي، نرش مؤسَّ
2010م.

د صادق بحر العلوم، ط1، 371ش.. 10 ة، أبو نر البخارّي، حتقيق حممَّ رسُّ السلسلة العلويَّ
اج لدفع عج��اج قاطعة اللجاج، القطيفّي، إبراهيم بن س��ليمن البح��رايّن، املطبعة . 11 ال��ساج الوهَّ

سة، ط1، 1410ه�. العلميَّة، قم املقدَّ
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طبقات أعالم الشيعة، الطهرايّن، آقا بزرك )ت1389ه�(، نرش دار إحياء الراث العريّب، بريوت، . 12
ط1، 2009م.

ُعمَدة الطالب يف أنس��اب آل أيب طالب، ابن ِعنَبة، الس��يِّد أمحد بن عيّل احلس��ينّي )ت 828ه�(، . 13
سة،  س��ة أنصاريان، قم املقدَّ د صادق آل بحر العلوم )ت 1399ه�(، نرش مؤسَّ تعليق الس��يِّد حممَّ

ط3، 1427ه�.
ين، الس��يِّد هادي محد )ت1405ه�(، حتقيق الدكتور عيّل عبَّاس عليوي . 14 فقهاء الفيحاء، كمل الدِّ

س��ة، قس��م شؤون املعارف  ، نرش العتبة العبَّاس��يَّة املقدَّ ّ األع�رجّي، إش���راف أمحد عيّل جميد احِليلِّ
سة، ط1، 2017م. اإلسالميَّة واإلنسانيَّة، كربالء املقدَّ

د جواد احلسينّي اجلاليّل، نرش . 15 د حسني احلس��ينّي، حتقيق حممَّ فهرس الراث، اجلاليّل، الس��يِّد حممَّ
سة، ط1، 1422ه�. دليل ما، قم املقدَّ

فهرس��تكان نس��خه هاى خطى ايران )فنخا(، إع��داد درايتي، مصطفى، نرش املكتب��ة الوطنيَّة يف . 16
إيران، طهران، ط1، 1390ش.

كشف احلُجب واألستار عن أسمء الكتب واألسفار، الكنتورّي، السيِّد إعجاز حسني النيسابورّي . 17
سة، ط2، 1409ه�. )ت1286ه�(، نش�ر مكتبة آية اهلل العظمى املرعيّش النجفّي، قم املقدَّ

سة النش�ر اإلسالمّي، . 18 ّي، الش��يخ عبَّاس )ت1359ه�(، حتقيق ونرش مؤسَّ الُكنى واأللقاب، القمِّ
سة، ط2، 1429ه�. قم املقدَّ

د . 19 د بن احلس��ن )ت 460ه���(، حتقيق حممَّ د يف عمل الس��نَّة، الطويّس، حممَّ خمت��ر مصباح املتهجِّ
سة، ط1، 1435ه�. د حسن آموزكار، مطبعة عمران، قم املقدَّ جواد الشعبايّن، حممَّ

سة البالغ، بريوت، لبنان، ط5، 2011م.. 20 ر الوايف، املوسوّي، حسني أبو سعيدة، مؤسَّ املشجَّ
معجم األدباء، احلموّي، ياقوت، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، د.ت.. 21
ج عن أه��ل اإليمن فيمن رأى صاحب الزمان، النييّل، الس��يِّد هباء . 22 املنتقى من الس��لطان املفرِّ

الدي��ن ع��يّل بن عبد الكريم بن عبد احلمي��د النييّل )ت803ه�(، حتقيق قيس العطَّار، منش��ورات 
دليل ما، ط1، 1382ه�.

د بن فه��د )ت 841ه�(، حتقيق . 23 ، أمح��د بن حممَّ ّ امله��ّذب البارع يف ش���رح املخَتَص���ر النافِع، احِليلِّ
سة، ط1، 1407ه�. َسة النش�ر اإلسالمّي، قم املقدَّ الشيخ جمتبى العراقّي، نرش مؤسَّ

س��ة اإلمام الصادق، إرشاف الشيخ جعفر . 24 موس��وعة طبقات الفقهاء، اللِّجنة العلميَّة يف مؤسَّ
سة، ط1، 1429ه�. سة اإلمام الصادق، ُقم املقدَّ السبحايّن، نش�ر مؤسَّ

��ة الغائ��ب، الط��ربيّس، املريزا الش��يخ حس��ني النورّي . 25 النج��م الثاق��ب يف أح��وال اإلم��ام احلجَّ
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مٌة ُتع حمكَّ
ٌَّة  صلي

ٌة ف جملَّ

س��ة، ط1،  )ت1320ه�(، حتقيق وتعليق الس��يِّد ياس��ني املوس��وّي، نرش أن��وار اهلدى، قم املقدَّ
1415ه�.

الكتب املخطوطة
اف ذات الرقم )9183(، مكتبة جملس الشورى اإلسالمّي.. 26 كاشفة الكشَّ
منتخ��ب األنوار املضيئة، الرقم )10301( جملس الش��ورى اإلس��المّي من جناب الش��يخ رافد . 27

اوّي حفظه اهلل تعاىل. الغرَّ


