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�ض البحث ملخَّ

ّ )ت 726ه�( من أهمِّ  مة احِللِّ ُيعدهُّ كتاب )إيضاح االش��تباه يف أس��مء الرواة( للعالَّ
الكتب التي وصلت إلينا يف موضوع ضبط أس��مء ال��رواة؛ وقد فتح هذا الكتاب الباب 
؛ لذلك نجد عديد  ّ مة احِل��لِّ أم��ام حرك��ة التأليف يف هذا املجال خصوًص��ا يف بيئة العالَّ

املؤلَّفات يف هذا امليدان بعد هذا املَؤلَّف.

تق��وم فك��رة الكتاب عىل أس��اس ضب��ط أس��مء الرواة ورج��ال اإلس��ناد وأعالم 
احلديث، وضبط أس��مء آبائهم، ونس��بهم الذي يرجع اىل اس��م البالد التي يس��كنوهنا، 
بون به، وبذلك يس��تقص أس��مء الرواة، والسيم  أو ِحرفة يعملون هبا، أو اس��م جدٍّ يتلقَّ

املتشابه منها.

مة فيه، ونس��خ  ة الكتاب، ومنهج العالَّ ز يف مجلة أمور ترتبط بمدَّ يف هذا البحث نركِّ
دة التي عملنا عليها يف حتقيق هذا الكتاب، فضاًل عن أمور أخرى تتعلَّق  اإليضاح املتعدِّ
بالكت��اب وصاحبه، س��يحاول ه��ذا البحث أن يق��ف عليها بيشء م��ن التفصيل، واهلل 

املوفِّق.
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Abstract

The book (Clarification the Suspicious in Narrators' Names) is 

one of the most important book that reached to us in the subject 

of correcting the names of narrators. This book  has opened the 

door to the movement of authorship in this field, especially in 

the environment of Al-Allamah Al-Hilli; therefore, we find many 

works in this field after the author.

The idea of this book is based on controlling the names of the 

narrators, the attributing men, and the senior narrators of Hadith, 

to identify the names of their fathers, and their nickname which 

belongs to the name of the countries they inhabit, or a craft that 

they worked in, or a name of their grandfather they called by it, 

thus he explored the names of narrators, especially similar ones.

In this research, we will focus on a number of things which 

are related to this book and Al-Allamah Al-Hilli's methodology in 

it, and the multiple copies  that we have worked on to investigate 

this  book, as well as other matters related to the book and its 

author. This research will try to explain it in details. God the 

Conciliator.
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مة املقدِّ

د  احلم��ُد هللِ ربِّ العامل��ني، والصالة والس��الم علی أرشف األنبياء واملرس��لني حممَّ
خاتم النبيني وآله الطاهرين الطيِّبني، واللعُن علی أعدائهم أمجيعن إلی يوم الدين.

إنَّ كثًيا من تراثنا الرجاّل- عىل الرغم من أمهيَّته وشهرته بني املؤلَّفات اإلسالميَّة- 
ق وفاًقا للمعايي العلميَّة التي يتطلَّبه��ا علم التحقيق. ومن هذه الكتب  ��ح وحيقَّ مل يصحَّ
كتاب )إيضاح االش��تباه يف أس��مء الرواة(، تأليف: أيب منصور احلس��ن بن يوس��ف بن 

ّ )648-726ه�(. مة احِللِّ ر الشهي يف األوساط العلميَّة بالعالَّ املطهَّ

م للقارئ الكريم هذه  فنح��ن بغية تصحيحه وحتقيقه وفًقا لألس��اليب العلميَّة، نقدِّ
مة يف ثالثة فصول: املقدِّ

. ّ مة احِللِّ ل: قبسات من حياة العالَّ الفصل األوَّ

الفصل الثاين: الضبط، أمهيَّته وتارخيه.

الفصل الثالث: كتاب إيضاح االشتباه.

ومن اهلل التوفيق.
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الف�صل الأوَّل

)1(مة احِللِّّي قب�صات من حياة العالَّ

ٍة واس��تيعاٍب،   بش��موٍل ودقَّ ّ مة احِللِّ كان علين��ا البحث عن جوانب حياة العالَّ
مة الكتب ِذكر  ره علمؤن��ا عنه غنًی وكفايًة، إالَّ أنَّه ممَّا ال ب��دَّ منه يف مقدِّ ��ه يف ما حرَّ إالَّ أنَّ
فيها، فنحن نس��لك هذا السبيل، فرأينا من اجلدير االكتفاء يف ذلك بم  بعض أحوال مؤلِّ

هو رضوريهُّ يف املقام.

ا�صمه ون�صبه وكنيته ولقبه

 نفس��ه يف ِذكر اسمه ونس��به: »احلسن بن يوسف بن عّل بن  ّ مة احِللِّ قال العالَّ
ّ مولًدا ومسكنًا«)2(. ر... أبو منصور احِللِّ مطهَّ

��ة- كالصفدّي)3(، وابن حج��ر)4(، وغيمها)5(- َذَكر أنَّ  خي العامَّ لك��نَّ بعض مؤرِّ
اسمه احلسني.

خني. مة نفسه، وكذا كالم أكثر املؤرِّ وهو خمالٌف لرصيح كالم العالَّ

ق  ومن��ه يظهر احلال يف ما ذكره الش��يخ ع��ّل بن هالل اجلزائ��رّي يف إجازته للمحقِّ
الَكَركّي)6(، وابن حجر)7(، وغيمها)8( من أنَّ اسمه يوسف.

ر، نس��بًة  ا كنيته فأبو منصور، كم ذكرها هو يف خالصته، كم قد يكنَّی بابن املطهَّ وأمَّ
ه األعىل. إىل جدِّ
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م��ة عىل اإلط��الق، أو آية اهلل عىل اإلط��الق، وهو اللق��ب املذكور يف  ولقب��ه العالَّ
املصادر الشيعيَّة، ومجال الدين، وهو اللقب املذكور يف مصادر الفريقني)9(.

مولده ون�صاأته

اتَّفق��ت املصادر عىل أنَّ والدته كانت يف ش��هر رمضان عام 648ه�، إالَّ أنَّ الس��يِّد 
األمني نقل عن اخلالصة أنَّه ولِد سنة 647ه�.

ولكنَّه خمالف جلميع املصادر، وكذا جلميع نس��خ اخلالصة التي بأيدينا، ونقل عنها 
األصحاب أيًضا، فلعلَّ ما ذكره خطٌأ مطبعيٌّ أو تصحيف يف نس��خته من اخلالصة التي 

نقل عنها.

وقد اختلفت املصادر يف حتديد يوم والدته عىل أربعة أقوال:

أ. 19 شهر رمضان، كم يف كثي من نسخ اخلالصة، واختار هذا القول الطرحيّي)10(، 
د االسرآبادّي)11(، وهذا القول هو األقوى. وامليزا حممَّ

ب. 29 شهر رمضان، كم يف نسخة اخلالصة التي اعتمدها احلرهُّ العامّل)12(، واملوىل 
األفندّي)13(، واخلوانسارّي)14(، واملامقايّن)15(، والسيِّد األمني)16(.

ث الن��وري، والش��يخ عبَّاس  واخت��اره مجاع��ة أيًض��ا كالش��يخ البهائ��ّي، واملحدِّ
ّي)17(. القمِّ

ج. 27 شهر رمضان، كم يف نسخة أجوبة املسائل املهنائيَّة املطبوعة)18(.

وهكذا يف نسخة أجوبة املسائل املهنائيَّة التي اعتمدها املوىل األفندّي)19(، والسيِّد 
األمني)20(، والشيخ الطهرايّن)21(.

 ،د. 24 شهر رمضان. قال الشهيد الثاين يف تعليقته علی اخلالصة: بخطِّ الشهيد
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مة- مصنِّ��ف الكتاب-: بخطِّ والدي م��ا صورته: »ولِد  ُنق��ل من خط العالَّ
ر ليلة اجلمعة يف الثلث األخي  الولد البارهُّ أبو منصور احلس��ن بن يوسف بن املطهَّ

من الليل يف الرابع والعرشين من رمضان، سنة ثمن وأربعني وستمئة«)22(.

اأ�صرته

ر، أرسة عربيَّة من بني أس��د، أكثر القبائل العربيَّة يف  ��ا من ِقَبِل أبيــه فهم آل املطهَّ أمَّ
ة وعدًدا، وفيهم اإلمارة وهلم السيادة، وقد نبغ من هذه القبيلة رجاٌل هلم شأن  احِللَّة ُعدَّ
د  يف جم��االت احلياة العلميَّة والعمليَّة، فإنَّ منهم األمراء املزيديِّني، وإنَّ منهم الوزير مؤيِّ

د بن العلقمّي، فهو آخر الوزراء ألخي اخللفاء العبَّاسيِّني)23(. الدين حممَّ

ه فأرسته ه��م بنو ســعيد، أرسة عربيَّة أيًضا، ترج��ع إىل هذيل يف  ��ا من ِقَب��ل أميِّ وأمَّ
ة نفوذها الروحّي،  انتس��اهبا، حازت من املفاخ��ر أكثر ممَّا حازت��ه ُأرس علميَّة ُأخر؛ لق��وَّ

ومكانتها يف عامل التأليف والتدريس)24(.

، وصفه ابن داود: »أنَّه  ّ ر احِللِّ ا أبوه فهو س��ديد الدين يوس��ف بن عّل بن املطهَّ وإمَّ
ا عظيم الشأن«)25(. ًقا مدرساًّ كان فقيًها حمقِّ

ة«)26(. ووصفه الشهيد يف إجازته البن اخلازن: »باإلمام السيِّد احلجَّ

قال ولده أبو منصور يف إجازته لبني زهرة: »إنَّ الشيخ األعظم خواجة نصي الدين 
الط��ويّس ل�مَّ جاء إىل العراق ح��ر احِللَّة، فاجتمع عنده فقهاء احِللَّة، فأش��ار إىل الفقيه 
نحم الدين جعفر بن س��عيد وق��ال: من أعلم هؤالء اجلمعة؟ فق��ال له: كلهُّهم فاضلون 
عل��مء، إن كان واحد منهم مربًزا يف فنِّ كان اآلخر مربًزا يف فنٍّ آخر، فقال: من أعلمهم 
ر وإىل الفقيه مفيد الدين  ؟ فأش��ار إىل والدي س��ديد الدين يوس��ف بن املطهَّ باألصوَلنْيِ

د بن جهيم، فقال: هذان أعلم اجلمعة بعلم الكالم وأصول الفقه«)27(. حممَّ
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وكف��اه فخًرا أنَّ بتدب��يه نجا أهل الكوفة واحِللَّة واملش��هدان الرشيف��ان من القتل 
والنهب والس��بي حني غزا املغول العراق. قال ولده أبو منصور: »ل�مَّ وصل الس��لطان 
هوالك��و إىل بغداد قبل أن يفتحها ه��رب أكثر أهل احِللَّة إىل البطائ��ح إالَّ القليل، فكان 
 ، م��ن مجلة القليل والدي، والس��يِّد جمد الدي��ن ابن طاووس، والفقي��ه ابن أيب العزِّ
م مطيعون داخلون حتت إيالته، وأنفذوا به شخًصا  فأمجع رأيم عىل مكاتبة السلطان بأهنَّ
أعجمياًّا، فأنفذ الس��لطان إليه َفَرماًنا مع شخصني أحدمها ُيقال له فلكة، واآلخر ُيقال له 
ع��الء الدين، وقال هلم: قوال هلم: إن كانت قلوبكم كم وردت به كتبكم حترون إلينا، 
فخاف��وا لعدم معرفتهم بم ينتهي إلي��ه احلال، فقال والدي: إن جئت وحدي كفى؟ 

فقاال: نعم، فأصعد معهم.

فل��مَّ ح��ر بني يدي��ه- وكان ذلك قب��ل فتح بغداد، وقب��ل قتل اخلليف��ة- قال له: 
كي��ف قدمتم ع��ىل مكاتبتي واحلضور عندي قب��ل أن تعلموا بم ينته��ي إليه أمري وأمر 
صاحبك��م؟ وكيف تأمن��ون أن يصاحلني ورحلت عنه ؟ فقال وال��دي: إنَّم أقدمنا 
ا ُرِوينا عن أمي املؤمنني عّل بن أيب طالب أنَّه قال يف خطبٍة: الزوراء  ع��ىل ذلك؛ ألنَّ
ان، ويكون  وما أدراك ما الزوراء، أرض ذات أثل، يش��يَّد فيها البنيان، وتكثر فيها السكَّ
فيه��ا حم��اذم وخزان، يتَّخذها ول��د العبَّاس موطنً��ا، ولزخرفهم مس��كنًا، تكون هلم دار 
ة الفجرة واألمراء الَفَس��قة  هل��ٍو وَلِعب، يكون هبا اجل��ور اجلائر واخلوف املخيف واألئمَّ
 وال��وزراء اخلون��ة، ختدمهم أبن��اء فارس وال��روم، وال يأمت��رون بمع��روف إذا عرفوه، 
وال يتناهون عن مكٍر إذا أنكروه، يكتفي الرجال منهم بالرجال، والنساء منهم بالنساء، 
فعن��د ذلك الغمِّ العميم والب��كاء الطويل والويل والعويل ألهل الزوراء من س��طوات 
قة، لباس��هم احلديد، جرد مرد،  الرك، وهم قوم صغار احلدق، وجوههم كاملجان املطوَّ
ة،  يقدمه��م ملك يأيت من حيث بدأ ملكهم، جهورّي الص��وت، قوّي الصولة، عّل اهلمَّ

 



128

ة- املنهج- النقود مة احِللِّّي )648-726هـ( املادَّ اإي�صاح ال�صتباه للعالَّ

َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

ال يمرهُّ بمدينة إالَّ فتحها، وال ُترفع عليه راية إالَّ نكسها، الويل الويل ملن ناواه، فال يزال 
كذلك حتَّى يظفر. فلمَّ ُوِصف لنا ووجدنا الصفات فيكم رجوناك فقصدناك.

فطيَّ��ب قلوهب��م، وكتب هل��م َفَرماًنا باس��م وال��دي ُيطيِّب قلوب أه��ل احِللَّة 
وأعمهلا«)28(.

ا حييى بن  ه فهي بنت العامل الفقيه الش��يخ أيب حييى احلسن بن الشيخ أيب زكريَّ ا أمهُّ وأمَّ
. ّ ق احِللِّ ، وهي أيًضا أخت الشيخ أيب القاسم جعفر املحقِّ ّ احلسن بن سعيد اهلذّل احِللِّ

، وصفه الش��هيد يف إجازته البن  ّ ر احِللِّ ه ألبيه هو: زين الدي��ن عّل بن املطهَّ وج��دهُّ
اخلازن: »باإلمام«)29(.

. وصفه احلرهُّ العامّل: »بأنَّه  ّ ا حييى بن احلسن بن سعيد احِللِّ ه هو: أبو زكريَّ وجدهُّ أمِّ
ًقا«)30(. كان عال�ًم حمقِّ

ء املشهورين«)31(. ث البحرايّن: »بأنَّه كان من العلمء األجالَّ ووصفه املحدِّ

ث  ، وصفه املحدِّ ّ ه هو: احلس��ن بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذّل احِللِّ ه ألمِّ وجدهُّ
البحرايّن بأنَّه من الفضالء)32(.

وقال احلرهُّ العامّل يف وصفه: »عليٌم فقيٌه فاضٌل يروي عنه ولده«)33(.

وخاله هو: نجم الدين جعفر بن احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذّل، املعروف 
، وهو أش��هر من أن ُيذكر فضله ومكانته العلميَّة يف هذه الوجيزة، فقد قال  ّ ق احِللِّ باملحقِّ

مة يف إجازته لبني زهرة: »وهذا الشيخ كان أفضل أهل عرصه يف الفقه«)34(. العالَّ

وابن عمِّ والدته هو: نجيب الدين حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذّل 
مة يف إجازته لبني زهرة: »وهذا الشيخ كان زاهًدا ورًعا«)35(. . قال العالَّ ّ احِللِّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

مة الورع القدوة، كان جامًعا لفنون  وقال ابن داود يف وصفه: »ش��يخنا اإلمام العالَّ
العلوم األدبيَّة والفقهيَّة واألصوليَّة، وكان أورع الفضالء وأزهدهم«)36(.

ر. قال احل��رهُّ العامّل عند ِذْكره:  وأخ��وه هو: ريض الدين عّل بن يوس��ف بن املطهَّ
د بن حس��ن بن يوسف،  مة، يروي عنه ابن أخيه فخر الدين حممَّ »عامل فاضل، أخو العالَّ
��ق نجم الدين  وابن أخته الس��يِّد عمي��د الدين عبد املطلب، وي��روي عن أبيه عن املحقِّ

.)37(» ّ احِللِّ

د بن الس��يِّد فخر الدين عّل،  وأخته هي: عقيلة الس��يِّد جمد الدين أيب الفوارس حممَّ
ء اخلمس��ة أعقاب علمء  ء، وهلؤالء األجالَّ ك��م عن ابن عنبة، وذكر له مخس��ة أبن��اء أجالَّ

فضالء كثيون)38(.

. قال احلافظ  ّ ر احِل��لِّ د بن احلس��ن بن يوس��ف بن املطهَّ وابن��ه هو: فخر الدين حممَّ
مة ل���مَّ حر عند الس��لطان كان معه ولده فخر  اآلبرو الش��افعّي املعارص ل��ه: إنَّ العالَّ

ا عال�ًم كبًيا ذا استعداد قوّي وأخالق طيِّبة وخصال حممودة)39(. الدين، فكان شاباًّ

مة  ًق��ا فقيًها ثقًة جلياًل، يروي عن أبيه العالَّ : بأنَّه كان فاضاًل حمقِّ ووصف��ه احلرهُّ
وغيه)40(.

ويدلهُّ عىل رشفه وعظمته أنَّ جلَّ مؤلَّفات والده ُكتبت بالتمس��ه، وأنَّ والده طلب 
منه إكمل ما وجده ناقًصا، وإصالح ما وجده خطأ.

م�صايخه يف القراءة والرواية

زين يف   وقرأ عىل مجهور كث��ي من الفقهاء واألع��الم املربَّ ّ م��ة احِل��لِّ درس العالَّ
ة، كم روي عنهم، منهم: ة واخلاصَّ عرصه يف شتَّى العلوم من العامَّ
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ة- املنهج- النقود مة احِللِّّي )648-726هـ( املادَّ اإي�صاح ال�صتباه للعالَّ

َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

، أول من قرأ . 1 ّ ��ر احِل��لِّ  والده الش��يخ س��ديد الدين يوس��ف بن ع��ّل بن املطهَّ
 علي��ه، فأخ��ذ من��ه الفق��ه واألص��ول والعربّي��ة وس��ائر العل��وم، وروى عنه 

احلديث.

، أخ��ذ منه الكالم . 2 ّ خاله الش��يخ نجم الدين جعفر بن احلس��ن بن س��عيد احِللِّ
والفقه واألصول والعربيَّة وس��ائر العلوم وروى عنه، وكان تتلمذه عليه أكثر 

من غيه من مشاخيه. 

��د ب��ن احلس��ن الط��ويّس، أخ��ذ من��ه العقليَّ��ات . 3 اخلواج��ة نص��ي الدي��ن حممَّ
والرياضيات)41(.

ق الطويّس يف الكالم  مة قرأ عىل املحقِّ ه��ذا ولكن ذكر احلرهُّ العام��ّل: »إنَّ العالَّ
مة يف الفقه«)42(. ق الطويّس قرأ عىل العالَّ وغيه من العقليَّات، واملحقِّ

إالَّ أنَّ امل��وىل األفندّي قال: »إنَّ هذا غي واض��ح، من وجوه، منها: إنَّه مل ينقل 
ا العكس فلم يوجد  م��ة عنه، وأمَّ يف أحد من اإلجازات س��وى أنَّه يروي العالَّ

يف موضع واحد«)43(.

، صاحب )اجلامع . 4 ّ ابن عمِّ والدته الش��يخ نجيب الدين حييى بن س��عيد احِل��لِّ
للرشائع(.

الش��يخ كمل الدين ميثم بن عّل البحرايّن، صاحب الرشوح الثالثة عىل )هنج . 5
البالغة(، قرأ عليه العقليَّات، وروى عنه احلديث.

الس��يِّد مج��ال الدين أمحد بن موس��ى ابن ط��اووس احلس��نّي، صاحب كتاب . 6
)البرشى(، أخذ عنه الفقه.
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د باقر ملكيان ال�صيخ حممَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

الس��يِّد ريّض الدي��ن عّل بن موس��ى ابن ط��اووس احلس��ينّي، صاحب كتاب . 7
)اإلقبال(.

مة عند روايت��ه عنهم كم يف إجازت��ه لبني زهرة: »وهذان الس��يِّدان  ق��ال العالَّ
زاه��دان عابدان وِرعان، وكان ريّض الدين عّل صاحب كرامات، حكى 

ل بعضها، وروى ل والدي عنه البعض اآلخر«)44(.

الس��يِّد غياث الدين عبد الكريم ابن طاووس، صاحب )فرحة الغرّي(، أخذ . 8
وروى عنه.

احلسني بن عّل بن سليمن البحرايّن.. 9

د بن جهيم)45(.. 10 الشيخ مفيد الدين حممَّ

ة(.. 11 ، صاحب كتاب )كشف الغمَّ ّ الشيخ هباء الدين عّل بن عيسى اإلربلِّ

مة . 12 ، ابن أخت قط��ب الدين العالَّ ّ د بن أمحد الكيشِّ الش��يخ ش��مس الدين حممَّ
الشيازّي)46(.

الشيخ مجال الدين حسني بن إياز النحوّي)47(.. 13

د بن اخلطيب الرازّي.. 14 الشيخ فخر الدين حممَّ

الشيخ أفضل الدين اخلوخلّي. . 15

ة، أخذ وروى . 16 الشيخ عّز الدين الفاروقّي الواسطّي، وهو من كبار فقهاء العامَّ
عنه صحاحهم.

الشيخ برهان الدين النسفّي احلنفّي)48(.. 17

عبد احلميد بن أيب احلديد املعتزّل، مؤلَّف )رشح هنج البالغة(.. 18



132

ة- املنهج- النقود مة احِللِّّي )648-726هـ( املادَّ اإي�صاح ال�صتباه للعالَّ

َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

تالمذته والراوون عنه

قرأ عليه وروى عنه مجع كثي من العلمء، نذكر مجلًة منهم:

د، قرأ عىل والده يف جلِّ العلوم، وروى عنه احلديث.. 1 ولده فخر الدين حممَّ

، قرأ عليه، . 2 ّ ابن أخته الس��يِّد عميد الدين عبد املطَّلب احلسينّي األعرجّي احِللِّ
وروى عنه.

، قرأ عليه، . 3 ّ اب��ن أخته الس��يِّد ضياء الدين عب��د اهلل احلس��ينّي األعرجّي احِل��لِّ
وروى عنه.

مة املنتهية إليه سلس��لة  ق الطهرايّن: »وأجلهُّ تالميذه، أي: العالَّ قال املحقِّ
مة الس��يِّد عميد  د، وابنا أخت العالَّ ق��ني حممَّ اإلج��ازات، هو ولده فخر املحقِّ

الدين، والسيِّد ضياء الدين«)49(.

، أستاذ ابن عنبة.. 4 ّ د بن القاسم بن معيَّة احِللِّ ابة تاج الدين حممَّ السيِّد النسَّ

الشيخ زين الدين أبو احلسن عّل بن أمحد املرندّي)50(.. 5

د بن عّل اجلرجايّن، شارح املبادئ لشيخه.. 6 حممَّ

الشيخ زين الدين أبو احلسن عّل بن أمحد بن طراد املطار آبادّي.. 7

د بن أيب املجد الرسابشنوّي، وله إجازة من . 8 الش��يخ رساج الدين حسن بن حممَّ
ل من اخلالصة، تارخيها آخر مجادى األوىل س��نة  مة عىل ظهر القس��م األوَّ العالَّ

715ه�)51(.

الش��يخ تاج الدين حس��ن بن احلسني بن احلسن الرسابش��نوّي الكاشايّن، وله . 9
مة)52(. إجازة من العالَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

عالء الدين أبو احلسن عّل بن زهرة.. 10

ابن عالء الدين رشف الدين أبو عبد اهلل احلسني.. 11

د.. 12 ابن عالء الدين بدر الدين أبو عبد اهلل حممَّ

ابن بدر الدين أمني الدين أبو طالب أمحد.. 13

د احلسن.. 14 ابن بدر الدين عّز الدين أبو حممَّ

م��ة، ذكر فيها ج��لَّ طرقه والذين  وهلؤالء اخلمس��ة إجازة مبس��وطة من العالَّ
مة لبني زهرة، تارخيها  يروي عنهم ش��يعة وس��نَّة، وهي املعروفة بإجازة العالَّ

سنة 723ه�)53(.

مة . 15 ��ابة مهنَّا بن س��نان املديّن احلس��ينّي، وله م��ن العالَّ الس��يِّد نجم الدين النسَّ
إجازتان)54(.

د الرازّي البويّي، شارح الشمسيَّة واملطالع، . 16 د بن حممَّ الشيخ قطب الدين حممَّ
وله منه إجازة خمترصة، تارخيها سنة 713ه�، كتبها له يف ناحية ورامني)55(.

د اب��ن القايض عبد الواحد . 17 امل��وىل تاج الدين حممود ابن امل��وىل زين الدين حممَّ
ال��رازّي، وله منه إج��ازة خمترصة كتبها له عىل ظهر رشائع اإلس��الم يف أواخر 

ل سنة 709ه� بالبلدة السلطانيَّة)56(. شهر ربيع األوَّ

الش��يخ تقّي الدين إبراهيم بن احلسني بن عّل اآلمّل، وله منه إجازة خمترصة، . 18
تارخيها سنة 709ه�)57(.

 امل��وىل زي��ن الدي��ن ع��ّل ال��رسوّي الط��ربيّس، ول��ه إج��ازة من��ه ع��ىل ظه��ر . 19
القواعد)58(.
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ة- املنهج- النقود مة احِللِّّي )648-726هـ( املادَّ اإي�صاح ال�صتباه للعالَّ

َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

الس��يِّد مجال الدين احلسينّي املرعيّش الطربيّس اآلمّل، له إجازة منه بعد أن قرأ . 20
عليه الفقه)59(.

إىل غي ذلك ممَّن قرأ عليه، وروى عنه بال واسطة.

ج من عال جملس تدريسه 500 جمتهد)60(. قال السيِّد الصدر: إنَّه خرَّ

م��ة الطهرايّن يف طبقات أعالم الش��يعة: »وأّم��ا تالميذه فكثي ممَّن  وق��ال العالَّ
ترمجت��ه يف هذه املائ��ة ]أي املائة الثامنة[ كان م��ن تالميذه واملجازين من��ه أو املعارصين 
املستفيدين من علومه فليجع إىل تلك الراجم حتَّى حيصل اجلزم بصدق ما قيل من أنَّه 

كان يف عرصه يف احِللَّة 400 جمتهد«)61(.

ه اإطراء العلماء يف حقِّ

قد أطری عليه كلهُّ َمن ذكر اسمه، أو ترجم له، أو نقل منه.

فقال أستاذه نصي الدين الطويّس: »عامل إذا جاهد فاق«)62(.

مة وقت��ه، وصاحب التحقيق  وق��ال معارصه ابن داود: »ش��يخ الطائفة، وعالَّ
والتدقيق، كثي التصانيف، انتهت رئاسة اإلماميَّة إليه يف املعقول واملنقول«)63(.

مة ذو الفنون، عامل الشيعة  ة-: »اإلمام العالَّ وقال معارصه الصفدّي- وهو من العامَّ
وفقيههم، صاحب التصانيف التي اشتهرت يف حياته، وكان يصنِّف وهو راكب، وكان 
ج ب��ه أقوام كثية، وكان إماًما يف الكالم  ْكر، خترَّ ر ريِّض األخالق، مش��تهر الذِّ ابن املطهَّ

واملعقوالت«)64(.

ًرا، وكان مش��هوًرا يف  وقال مع��ارصه احلافظ اآلبرو الش��افعّي: »وكان عال�ًم متبحِّ
العلوم النقليَّة والعقليَّة، وكان األوحد يف العلم، وله تصانيف كثية«)65(.
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د باقر ملكيان ال�صيخ حممَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

د بن عّل اجلرجايّن: »شيخنا املعظَّم وإمامنا األعظم، سيِّد فضالء  وقال تلميذه حممَّ
ز للواء ِعلَميِّ الفروع  العرص، ورئيس علمء الدهر، املربز يف فنَّّي املعقول واملنقول، املطرِّ

واألصول، مجال امللَّة والدين، سديد اإلسالم واملسلمني«)66(.

��ة اهلل ع��ىل اخلل��ق مجال  ل: »ش��يخنا اإلم��ام األعل��م حجَّ وق��ال الش��هيد األوَّ
الدين«)67(.

ة أفض��ل املجتهدين مجال  وق��ال يف إجازته الب��ن اخل��ازن: »اإلمام األعظ��م احلجَّ
الدين«)68(.

وق��ال اب��ن حجر العس��قاليّن: »ع��امل الش��يعة وإمامه��م ومصنفه��م، وكان آية يف 
الذكاء«)69(.

وقال الش��هيد الثاين يف إجازته للس��يِّد عّل ابن الصائغ: »شيخ اإلسالم ومفتي 
، مجال اإلس��الم واملس��لمني، ولس��ان احلكمء والفقهاء  فَِرق األنام، الفارق باحلقِّ للحقِّ

واملتكلِّمني مجال الدين«)70(.

ق الَكَركّي يف إجازته لعّل بن عبد العال املييّس: »ش��يخنا الش��يخ  وق��ال املحقِّ
اإلمام، شيخ اإلسالم، مفتي الفرق، بحر العلوم، أوحد الدهر، شيخ الشيعة بال مدافع، 

مجال امللة واحلّق والدين«)71(.

ّ مولًدا  مة احِللِّ وقال الش��يخ عبد اللطيف العامّل: »أبو منصور الفاضل العالَّ
ومس��كنًا، حمامده أكثر م��ن أن حُتىص، ومناقبه أش��هر من أن خُتفى، ع��اش محيًدا ومات 

سعيًدا، وكتبه اشتهرت يف اآلفاق«)72(.

 وقال الس��مهيجّي يف إجازته قال: »إنَّ هذا الشيخ بلغ يف االشتهار بني الطائفة
ة- ش��هرة الشمس يف رابعة النهار، وكان فقيًها متكلًِّم حكيًم منطقيهُّا، هندسياًّا  - بل العامَّ
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ة- املنهج- النقود مة احِللِّّي )648-726هـ( املادَّ اإي�صاح ال�صتباه للعالَّ

َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

ًرا يف كلِّ العلوم م��ن املعقول واملنقول، ثقًة إماًما يف  رياضياًّ��ا جامًعا جلميع الفنون، متبحِّ
الفق��ه واألصول، وق��د مأل اآلفاق بتصنيف��ه، وعطَّر األكوان بتآليف��ه ومصنَّفاته، وكان 
ل َمن س��لك طريقة االجتهاد  أصولياًّا بحًتا جمتهًدا رِصًفا حتَّى قال االس��رآبادّي: »إنَّه أوَّ

من أصحابنا«)73(.

مة تاج أرباب العممة،  وقال القايض الش��هيد التسرّي: »الش��يخ األجّل، العالَّ
رين، جامع املعقول  ة، لس��ان املتكلِّمني، سلطان احلكمء املتأخِّ ة عىل العامَّ ة اخلاصَّ وحجَّ
واملنقول، املجتهد يف الفروع واألصول، الذي نطق احلقهُّ عىل لس��انه، والح الصدُق من 

بنانه، آية اهلل يف العاملني مجال احلقِّ واحلقيقة«)74(.

مة املجليّس قائاًل: »الش��يخ األج��لهُّ األعظم، فريد عرصه ووحيد  وأطراه العالَّ
د املذهب وحمييه، وماحي  دهره، بحر العل��وم والفضائل، ومنبع األرسار والدقائق، جمدِّ
مة األوحد، آي��ة اهلل املطلق مجال الدي��ن. كان من  أع��الم الغواي��ة ومفنيه، اإلم��ام العالَّ
ة، جامًعا لش��تَّى العلوم، حاوًيا خمتلفات  فطاحل علمء الرشيعة، وأعاظم فقهاء اجلعفريَّ
ة مجعاء م��ن تصانيفه القيَّمة منذ  ًدا فيها، اس��تفادت األمَّ الفن��ون، ُمكثًرا للتصانيف وجموِّ
تأليفه��ا، ومتتَّع��وا من أنظ��اره الثاقبة طيل��ة حياته وبع��د مماته، له ترمج��ة ضافية يف كتب 
مه يف العلوم وتضلَّعه فيها، وتنمهُّ عن مراتبه الس��امية يف  الراجم وغيها، ُتعرب عن تقدهُّ
ة عارضته يف الظَّهور عىل اخلصم، وذبِّه عن حوزة الرشيعة، ونرصته  العلم والعمل، وقوَّ

للمذهب«)75(.

إلی غي ذلك من الكلمت.

مكانته العلميَّة

ق هبا عىل العلمء، وكان له ذكاء خارق للعادة،  مة مرتبًة علميًَّة سامية تفوَّ حاَز العالَّ
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وبذكائ��ه هذا وعلمه اس��تطاع أن ُيفح��م أعلم علمء الس��نَّة بمناظراته العذب��ة الدقيقة، 
وبس��ببه تش��يَّع الس��لطان خدابنده، وكثي من األمراء، ث��مَّ كثي من الن��اس، وذلك ل�مَّ 
مة ينطق باحلقِّ الذي ال ريب فيه. فنستطيع القول: بفضل هذا العامل  شاهدوا لسان العالَّ
ة أكثر ممَّا كانا عليه، فلهذا  ة، والتشيهُّع بصورة خاصَّ زت أركان اإلس��الم بصورة عامَّ تركَّ

روه. مة حقٌّ كبٌي عىل املسلمني عموًما والشيعة خصوًصا، ال بدَّ وأن يقدِّ العالَّ

فهو نال درجة االجتهاد يف زمن الصبا قبل أن يصل إىل سن التكليف)76(.

وق��ال املرَج��م يف إجازت��ه لبني زه��رة عند ِذكره ألس��تاذه نصي الدي��ن الطويّس: 
»قرأت عليه إهليَّات الش��فا البن س��ينا وبعض التذكرة يف اهليئ��ة تصنيفه، ثّم أدركه 

املوت املحتوم«)77(.

مة أكمل هذه املرحلة من الدراس��ة وهو يف س��نِّ )24( سنة، ومن هذا ُيعلم  فالعالَّ
مة بالعامل الذي إذا جاهد فاق)78( كان قبل  أنَّ نصي الدين الطويّس ل�مَّ وصف العالَّ

مة إىل سنِّ )24(. وصول العالَّ

مة يف ركاب نصي الدين الطويّس  ، ذهب العالَّ وأيًض��ا قبل الوصول إىل هذا الس��نِّ
من احِللَّة إىل بغداد، فسأله عن اثنتي عرشة مسألة من مشكالت العلوم)79(.

واألم��ر الذي يدلهُّ عىل غ��زارة علمه، ما ذكره هو يف إجازته لبن��ي زهرة عند ِذكره 
، قال: »كنت أقرأ عليه وُأوِرد عليه  ّ د بن أمحد الكيشِّ د بن حممَّ أس��تاذه ش��مس الدين حممَّ
ر يف  ر ثمَّ جييب تارًة، وتارًة أخرى يقول: حتَّى نفكِّ اعراض��ات يف بعض األوقات، فيفكِّ
هذا عاودين هذا الس��ؤال، فأعاوده يوًما ويوم��ني وثالثة، فتارًة جييب، وتارًة يقول: هذا 

عجزُت عن جوابه«)80(.

قال الس��يِّد بحر العلوم: »صنّف يف كلِّ علم كتًبا، وآتاه اهلل من كلِّ يشٍء سبًبا، 
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��ا الفقه فهو أبو عذره وخوض بحره، وله فيه اثنا عرش كتاًبا هي مرجع العلمء وملجأ  أمَّ
��ا األصول والرج��ال فإليه فيهم تش��دهُّ الرحال وبه تبلغ اآلم��ال، وهو ابن  الفقه��اء. وأمَّ

ا املنطق والكالم فهو الشيخ الرئيس فيهم واإلمام«)81(. بجدهتا ومالك أزمتها. وأمَّ

م وهو يف عرص الصبا عىل  وقال السيِّد األمني: »برع يف املعقول واملنقول، وتقدَّ
العل��مء والفحول«، وق��ال يف خطبة املنتهى: إنَّه فرغ من تصنيفات��ه احلكميَّة والكالميَّة، 
وأخذ يف حترير الفقه ومن قبل أن يكمل له )26( س��نة)82(، سبق يف فقه الرشيعة، وألَّف 
��طات وخمترصات، فكانت حمطَّ أنظار العلمء  الت ومتوسِّ ة من مطوَّ فيه املؤلَّفات املتنوعَّ
من عرصه إىل اليوم تدريًسا ورشًحا وتعليًقا، وفاق يف علم أصول الفقه، وألَّف فيه أيًضا 
��طات وخمترصات كانت كلهُّها ككتبه الفقهيَّة حمطَّ  الت ومتوسِّ ة من مطوَّ املؤلَّفات املتنوعَّ
أنظ��ار العلمء يف التدريس وغيه، وبرع يف احلكمة العقليَّة، إذ باحث احلكمء الس��ابقني 
اح اإلش��ارات البن س��ينا، وناقش النصي  فاهت��م وأورد عليه��م، وحاكم بني رشَّ يف مؤلَّ
الطويّس، وباحث الرئيس ابن س��ينا وخطَّأه، وألَّف يف عل��م أصول الدين وفنِّ املناظرة 
ة، ومباحثة  واجل��دل، وعلم الكالم من الطبيعيَّات، واإلهليَّات، واحلكم��ة العقليَّة خاصَّ
ابن س��ينا واملنطق، وغي ذلك م��ن املؤلَّفات النافعة املش��تهرة يف األقطار من عرصه إىل 
��طات وخمترصات، وألَّف يف الردِّ عىل اخلصوم واالحتجاج  الت ومتوسِّ اليوم، من مطوَّ

املؤلَّفات الكثية.

ول���مَّ طلب الس��لطان خدابنده عال���ًم من العراق م��ن علمء اإلماميَّة ليس��أله عن 
ده يف ع��رصه يف علم الكالم واملناظرة،  مش��كٍل، وقع في��ه االختيار عليه، ممَّا دلَّ عىل تفرهُّ
فذه��ب وكان��ت له الغلبة ع��ىل علمء جملس الس��لطان. ومهر يف علم املنط��ق وألَّف فيه 
الت واملخترصات. ومتيَّز يف  م يف عرفة الرج��ال وألَّف فيه املطوَّ ف��ات الكثية، وتقدَّ املؤلَّ
عل��م احلديث وتفنَّن يف التأليف فيه ويف رشح األحاديث. ومهر يف علم التفس��ي وألَّف 
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فيه ويف األدعية املأثورة، ويف علم األخالق، وتربَّى عىل يده الكثي من العلمء من ش��تَّى 
ل من جبل عامل؛ ليقرأ عليه، فوجده قد تويف)83(. األقطار،فهاجر إليه الشهيد األوَّ

ه واستقصاء وصف فضله)84(. وباجلملة فالعبارة تقرص عن استيفاء حقِّ

فاته فيها فقد مألت  ا درجات��ه يف العلوم ومؤلَّ ّي: »أمَّ وقال الش��يخ عبَّاس القمِّ
الصحف وضاق عنها الدفر، وكلَّم أتعب نفيس فحال كناقل التمر إىل هجر«)85(.

موؤلَّفاته)86(

 كتًبا كثية قيِّمة، كان هلا األثر الرئيس يف إجياد احلركة العلميَّة  ّ مة احِللِّ ألَّف العالَّ
. آنذاك وإىل زماننا هذا، فكثي من كتبه ُتعدهُّ من املصادر التي حتمل معها صفة األمِّ

��ف يف ش��تَّى العلوم م��ن الفقه، واألص��ول، واحلديث، والرج��ال، والطبيعّي،  فألَّ
فاته ومازالت حمطَّ أنظار العلمء تدريًسا ورشًحا وتعليًقا. واإلهلّي، و...، وكانت مؤلَّ

ث البحرايّن: »لقد قي��ل: إّنه وّزع تصنيف العاّلم��ة عىل أّيام عمره  قال املح��دِّ
- من والدته إىل موته - فكان قسط كّل يوم كّراًسا، مع ما كان عليه من االشتغال باإلفادة 
واالس��تفادة والّتدريس واألس��فار، واحلضور عن��د امللوك، واملباحث��ات مع اجلمهور، 
والقيام بوظائف العبادة واملراس��م العرفّية، ونحو ذلك من األشغال، وهذا هو العجب 

العجاب، الَّذي ال شّك فيه وال ارتياب إىل غي ذلك من كلمت األصحاب«)87(.

قال الصفدّي عنه:»صاحب التصانيف التي اشتهرت يف حياته«)88(.

مة كتبه: »لو مل يكن هذا الشابهُّ العريّب  وقال أستاذه الطويّس عندما رشح العالَّ
لكانت كتبي ومقااليت يف العلوم كبخايت خراسان غي ممكنة من السلطة عليها«)89(.

مة عىل قس��مني: قس��م منها تامٌّ وآخر غ��ي تاّم. قال يف خالصة  ومؤلَّفات العالَّ
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فاته: »وهذه الكتب فيها كثٌي مل يتّم، نرجو من اهلل  األقوال، بعد رسد أسمء قسٍم من مؤلَّ
تعاىل إمتامه«.

منا البحث عىل ثالثة أقسام: ونحن يف هذا الفصل قسَّ

أ. املؤلَّفات الثابت نسبتها له.

ب. املؤلَّفات املشكوكة نسبتها له.

ج. املؤلَّفات املنسوبة له، وهي ليست له.

أ. املؤلَّفات الثابتة نسبتها له:
آداب البحث: رسالة خمترصة يف آداب البحث)90(.. 1

األبحاث املفيدة يف حتصيل العقيدة: وهو يف الكالم)91(.. 2

مة لبني زهرة، . 3 اإلجازة لبني زهرة: وهي املعروفة باإلجازة الكبية، كتبها العالَّ
وهم: عالء الدين أبو احلسن عّل بن زهرة، وابن عالء الدين رشف الدين أبو 
د، وابن بدر الدين  عبد اهلل احلسن، وابن عالء الدين بد الدين أبو عبد اهلل حممَّ
د احلس��ن. وذكر  أمني الدين أبو طالب أمحد، وابن بد الدين عّز الدين أبو حممَّ
مة يف هذه اإلجازة جلَّ طرقه والذين يروي عنهم ش��يعًة وس��نًَّة، تارخيها  العالَّ

سنة 723ه�)92(.

أجوبة املســائل املهنائيَّة: وهي عبارة عن األجوبة التي وردت من الس��يِّد مهنَّا . 4
ابن سنان بن عبد الوهاب اجلعفرّي العبدّل احلسينّي املديّن)93(.

ــة الطاهرة: وه��و يف أربعة أج��زاء كم يف . 5 األدعيــة الفاخــرة املنقولــة عن األئمَّ
نس��خة اخلالصة التي اعتمدها الشيخ املجليّس، وذكر هذا الكتاب هبذا االسم 
املصنَّ��ف يف اخلالص��ة، لكن يف أعي��ان الش��يعة، والذريعة: األدعي��ة الفاخرة 
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املأثورة عن العرة الطاهرة، ويف نس��خة اخلالصة التي اعتمدها اخلوانسارّي: 
األدعية الفاخرة املنقولة عن العرة الطاهرة)94(.

األربعني يف أصول الدين: وهي أربعون مسألة كالميَّة يف أصول الدين)95(.. 6

إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن)96(.. 7

اســتقصاء االعتبار يف حترير معاين األخبار: ذكره املصنِّف يف اخلالصة، وقال: . 8
ة الس��ند  ذكرنا فيه كلَّ حديث وصل إلينا، وبحثنا يف كلِّ حديث منه عىل صحَّ
أو إبطال��ه، وكون متنه حمكًم أو متش��اهًبا، وما اش��تمل علي��ه املتن من املباحث 
األصوليَّة واألدبيَّة، وما ُيس��تنبط من املتن من األحكام الرشعيَّة وغيها، وهو 

كتاب مل ُيعمل مثله.

اســتقصاء النظــر يف القضاء والقدر: أو اس��تقصاء البح��ث والنظر يف القضاء . 9
ى  والقدر، أو اس��تقصاء البحث والنظر يف مس��ائل القضاء والقدر، وقد يس��مَّ

برسالة بطالن اجلرب)97(.

األسار اخلفية يف العلوم العقلية من احلكمّية والكالمّية واملنطقّية)98(.. 10

مة عىل كتاب . 11 اإلشــارات إىل معاين اإلشــارات: هو أحد الرشوح الثالثة للعالَّ
اإلشارات والتنبيهات البن سينا)99(.

األلفني الفارق بني الصدق واملني)100(.. 12

أنوار امللكوت يف شح الياقوت: والياقوت يف علم الكالم للنوبختّي، ورشحه . 13
املصنِّف بعنوان: )قال، أقول(.

إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة: وهذا هو الكتاب املاثل بني يديك.. 14
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إيضاح التلبيس من كالم الرئيس: أو كش��ف التلبيس يف بيان سي الرئيس، أو . 15
كشف التلبيس وبيان سي الرئيس)101(.

إيضاح خمالفة الســنَّة لنصيِّ الكتاب والسنَّة: ذكره احلرهُّ العامّل وقال: سلك فيه . 16
 مسلًكا عجيًبا، والذي وصل إلينا هو املجلَّد الثاين، وفيه سورة آل عمران ال غي. 
يذكر فيه خمالفتهم لكلِّ آية من وجوه كثية، بل ألكثر الكلمت، وهذا الكتاب 
ه من كتب االحتجاج واجلدل؛ الش��تمله عىل بي��ان خمالفاٍت لنصِّ  يمك��ن عدهُّ
ه من كتب التفسي؛ ملا فيه من تفسي اآليات وبيان  الكتاب والسنَّة، ويمكن عدهُّ

مداليلها.

إيضــاح املعضــالت مــن شح اإلشــارات: أو إيض��اح املعض��الت يف رشح . 17
اإلشارات)102(.

إيضاح املقاصد من حكمة عني القواعد)103(.. 18

��د( للش��يخ . 19 البــاب احلــادي عــش: ل���مَّ اخت��رص املصنِّ��ف )مصب��اح املتهجِّ
الط��ويّس، زاد عىل عرشة أب��واب املصباح الباب احل��ادي عرش يف ما جيب 
��ة املكلَّفني من معرف��ة أصول الدين، ول���مَّ كان هذا الب��اب احلادي  ع��ىل عامَّ
عرش جامًعا ملس��ائل أصول العقائد، وكانت حاجة الناس إليه أكثر من س��ائر 
األب��واب، فقد ُأفرد بالنس��خ والتدوي��ن والطبع والنرش، وص��ار حمالاًّ ألنظار 

قني، وتولهُّوه بالرشح والتعليق والرمجة)104(. املحقِّ

بسط اإلشارات إىل معاين اإلشارات)105(.. 20

بسط الكافية: وهو اختصار رشح الكافية يف النحو)106(.. 21

تبــرصة املتعليِّمــني يف أحكام الدين: وه��و كتاب يف متام الفقه م��ن الطهارة إىل . 22
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د باقر ملكيان ال�صيخ حممَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

الدي��ات عىل طري��ق الفتوى، وبالنظر لوجازته وسالس��ة عبارت��ه؛ كثر اهتمم 
��وه بالرشح والتعليق  فه، وحتى هذه األواخر، وتولهُّ الفقه��اء به منذ ع��رص مؤلِّ

والدرس والبحث)107(.

حترير األبحاث يف معرفة العلوم الثالث: أو حترير األبحاث يف العلوم الثالث، . 23
أو جتريد األبحاث يف العلوم الثالث، وهي: املنطق، والطبيعّي، واإلهلّي)108(.

حترير األحكام الشعيَّة عل مذهب اإلماميَّة)109(.. 24

ص فخ��ر الدين ال��رازّي يف احلكمة . 25 ــص: كأنَّه رشح ع��ىل ملخَّ حتصيــل امللخَّ
واملنطق)110(.

تذكرة الفقهاء: وهو يف الفقه املقارن.. 26

تسبيل األذهان إىل األحكام اإليامن: جملَّد يف الفقه)111(.. 27

تســليك األفهام يف معرفة األحكام: أو تسليك األفهام إىل معرفة األحكام، أو . 28
تسليك األذهان إىل أحكام اإليمن، وهذا يف الفقه)112(.

تســليك النفس إىل حظرة القدس: أو تس��ليك النفس إىل حرة القدس، يف . 29
الكالم)113(.

التعليم التام يف احلكمة والكالم: )114(.. 30

تلخيص املرام يف معرفة األحكام: وهو يف الفقه، خمترص)115(.. 31

ة . 32 ة وفرق السوفسطائيَّة: أو التناسب بني الفرق األشعريَّ التناســب بني األشعريَّ
والسوفسطائيَّة)116(.

تنقيح األبحاث يف العلوم الثالث: أي املنطق والطبيعّي واإلهلّي)117(.. 33
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ة- املنهج- النقود مة احِللِّّي )648-726هـ( املادَّ اإي�صاح ال�صتباه للعالَّ

َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

تنقيح قواعد الدين املأخوذ من آل يس: أو تنقيح القواعد املأخوذ عن آل يس، . 34
أو تنقيح قواعد الدين املأخوذ عن آل يس)118(.

هتذيب النفس يف معرفة املذاهب اخلمس: يف الفقه)119(.. 35

هتذيب الوصول إىل علم األصول: أو هتذيب الوصول يف األصول، أو هتذيب . 36
طريق الوصول إىل علم األصول)120(.

جامع األخبار)121(.. 37

جواب السؤال عن حكمة النسخ)122(.. 38

اجلوهــر النضيــد يف شح كتاب التجريــد: أو اجلوهر النضي��د يف رشح منطق . 39
التجريد، يف املنطق)123(.

حــلُّ املشــكالت مــن كتــاب التلويــات: أو كش��ف املش��كالت م��ن كتاب . 40
التلوحيات، هو رشح لكتاب التلوحيات يف املنطق واحلكمة، للش��يخ ش��هاب 

الدين السهروردّي)124(.

اخلالصة يف أصول الدين)125(.. 41

خالصة األقوال يف معرفة أحوال الرجال.. 42

خلق األعامل: وهي رسالة وجيزة)126(.. 43

الدرُّ املكنون يف شح علم القانون: يف املنطق)127(.. 44

حاح واحلسان)128(.. 45 الدرُّ واملرجان يف األحاديث الصيِّ

ــة: هو تلخي��ص فرحة الغرّي . 46 الدالئــل البهانيَّــة يف تصحيــح احلضة الغرويَّ
.)129( ّ للسيِّد عبد الكريم ابن طاووس احِللِّ
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د باقر ملكيان ال�صيخ حممَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

الــسُّ الوجيز يف تفســر الكتاب العزيــز: أو القول الوجيز يف تفس��ي الكتاب . 47
العزيز، أو التيسي الوجيز يف تفسي الكتاب العزيز)130(.

ة: هي رسالة خمترصة يف أصول الدين وفروعه)131(.. 48 السعديَّ

شح غاية الوصول إىل علم األصول)132(.. 49

شح الكلــامت اخلمــس: وه��و رشح خلمس كل��مت ألم��ي املؤمنني يف . 50
جواب كميل بن زياد)133(.

العزية)134(.. 51

غايــة األحكام يف تصحيح تلخيص املــرام: أو غاية املرام يف تصحيح تلخيص . 52
املرام، هو رشح لكتابه تلخيص املرام)135(.

غاية الوصول وإيضاح السبل يف شح خمترص منتهى السؤول واألمل يف علمي . 53
األصول واجلدل)136(.

قواعد األحكام يف مسائل احلالل واحلرام: أو قواعد األحكام يف معرفة احلالل . 54
واحلرام)137(.

القواعد اجلليَّة يف شح الرسالة الشمسيَّة: يف املنطق)138(.. 55

القواعد واملقاصد: يف املنطق، والطبيعّي، واإلهلّي)139(.. 56

كاشف األستار يف شح كشف األسار)140(.. 57

كشف اخلفاء من كتاب الشفاء: يف احلكمة)141(.. 58

كشف الفوائد يف شح قواعد العقائد: يف الكالم)142(.. 59
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ة- املنهج- النقود مة احِللِّّي )648-726هـ( املادَّ اإي�صاح ال�صتباه للعالَّ

َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

كشف املراد يف شح تريد االعتقاد: يف الكالم)143(.. 60

رنا عن مباين . 61 كشف املقال يف معرفة الرجال: وقد بحثنا عنه بالتفصيل يف ما حرَّ
ّ الرجاليَّة، فراجع. مة احِللِّ العالَّ

كشــف املكنون من كتاب القانــون: وهو اختصار ل��رشح اجلزوليَّة يف النحو، . 62
ذكره املصنِّف يف اخلالصة)144(.

كشــف اليقــني يف فضائــل أمــر املؤمنــني: أو منه��اج اليق��ني يف فضائل أمي . 63
املؤمنني)145(.

لبُّ احلكمة: والظاهر أنَّه يف النحو)146(.. 64

ة: أو املباحثات الس��نيَّة يف املعارضات . 65 املباحثات الســنيَّة واملعارضات النصريَّ
النصييَّة)147(.

مبادئ الوصول إىل علم األصول: أو مبادئ األصول إىل علم األصول)148(.. 66

اح اإلشارات)149(.. 67 املحاكامت بني شَّ

خمترص شح هنج البالغة)150(.. 68

خمتلف الشيعة يف أحكام الشيعة.. 69

مدارك األحكام: يف الفقه)151(.. 70

مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق: يف املنطق، والطبيعّي، واإلهلّي)152(.. 71

مسائل السييِّد ابن زهرة)153(.. 72

مصابيــح األنوار: ذكره املصنِّف يف اخلالصة، وق��ال: »ذكرنا فيه كّل أحاديث . 73
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د باقر ملكيان ال�صيخ حممَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

بنا كّل ف��نٍّ عىل أبواب،  علمئن��ا، وجعلن��ا كّل حديٍث يتعلَّق بف��نٍّ يف بابه، ورتَّ
ابتدأن��ا فيها بم روي عن النبّي، ثمَّ ما روي عن عّل، وهكذا إىل آخر 

.»ة األئمَّ

املطالب العليَّة يف علم العربيَّة: أو املطالب العليَّة يف معرفة العربيَّة، أو املطالب . 74
العليَّة يف علوم العربيَّة)154(.

معــارج الفهــم يف شح النظــم: أو مع��ارج الفه��م يف ح��لِّ رشح النظ��م، يف . 75
الكالم)155(.

املعتمد يف الفقه)156(.. 76

 املقاصــد الوافيــة بفوائــد القانــون والكافيــة: ذك��ره املصنِّ��ف يف اخلالص��ة، . 77
وق��ال: »مجعن��ا في��ه بني اجلزوليَّ��ة والكافي��ة يف النحو م��ع متثيل م��ا حيتاج إىل 

مثال«)157(.

املقاومــات، أو املقاومات احلكميَّة: ذكره املصنِّف يف اخلالصة، وقال: »باحثنا . 78
فيه احلكمء السابقني، وهو يتمهُّ مع متام عمرنا«)158(.

مقصد الواصلني يف أصول الدين: أو معتقد الواصلني)159(.. 79

منتهى املطلب يف حتقيق املذهب: وهذا يف الفقه املقارن)160(.. 80

منتهــى الوصــول إىل علمّي الكالم واألصــول: أو منتهى الس��ؤول إىل علمّي . 81
الكالم واألصول، أو منتهى الوصول إىل علم الكالم واألصول)161(.

املنهاج يف مناسك احلاج)162(.. 82

منهاج الصالح يف اختصار املصباح)163(.. 83
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ة- املنهج- النقود مة احِللِّّي )648-726هـ( املادَّ اإي�صاح ال�صتباه للعالَّ

َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

منهاج الكرامة يف اإلمامة: أو هنج الكرامة يف اإلمامة، أو هنج الكرامة يف معرفة . 84
اإلمامة)164(.

منهــاج اهلدايــة ومعــراج الدرايــة: أو منه��اج اهلداي��ة ومع��ارج الدراي��ة، يف . 85
الكالم)165(.

منهاج اليقني يف أصول الدين)166(.. 86

نظم الباهني يف أصول الدين)167(.. 87

النكت البديعة يف حترير الذريعة: يف أصول الفقه، والذريعة إىل أصول الش��يعة . 88
للسيِّد املرتىض علم اهلدى)168(.

ار املرشق يف علم املنطق)169(.. 89 نور املشق يف علم املنطق: أو النوَّ

هناية اإلحكام يف معرفة األحكام: أو هناية اإلحكام إىل معرفة األحكام)170(.. 90

هناية املرام يف علم الكالم)171(.. 91

هناية الوصول إىل علم األصول)172(.. 92

هنج اإليامن يف تفسر القرآن)173(.. 93

هنج احلقيِّ وكشف الصدق: أو كشف احلقِّ وهنج الصدق)174(.. 94

هنج العرفان يف علم امليزان: يف املنطق)175(.. 95

هنج املسرتشدين يف أصول الدين)176(.. 96

هنج الوصول إىل علم األصول)177(.. 97

اح يف األحاديث الصحاح)178(.. 98 النهج الوضَّ
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د باقر ملكيان ال�صيخ حممَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

واجبات احلجيِّ وأركانه)179(.. 99

واجبات الوضوء والصالة: رسالة خمترصة يف واجب الوضوء والصالة)180(.. 100

واجب االعتقاد عل مجيع العباد)181(.. 101

ب. املؤلَّفات املشكوكة نسبتها له:

إثبات الرجعة)182(.. 1

اإليامن)183(.. 2

اف)184(.. 3 تلخيص الكشَّ

اجلمع بني كالم النبييِّ والويصيِّ واجلمع بني آيتني من الكتاب العزيز.. 4

جوابات ابن محزة)185(.. 5

جواب سؤالني)186(.. 6

جواهر املطالب)187(.. 7

حاشية التلخيص)188(.. 8

حاشية القواعد)189(.. 9

السلطان يف معتقدات األشاعرة وبعض قبائحها)190(.. 10

شح اإلرشاد)191(.. 11

شح حديث احلقيقة.. 12

شح احلديث القديّس)192(.. 13
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ة- املنهج- النقود مة احِللِّّي )648-726هـ( املادَّ اإي�صاح ال�صتباه للعالَّ

َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

شح حكمة اإلشاق)193(.. 14

شح القانون)194(.. 15

شح اهلداية)195(.. 16

17 .. ّ مة احِلليِّ عقيدة العالَّ

املباحث)196(.. 18

املستجاد من اإلرشاد: وهو خمترص إرشاد املفيد)197(.. 19

معارج الدين ومناهج اليقني)198(.. 20

املراث.. 21

النحو)199(.. 22

اهلادي)200(.. 23

ج. املؤلَّفات املنسوبة له، وهي ليست له:

االبتهاج: هو للشيخ املتكلِّم أيب إسحاق إبراهيم النوبختّي)201(.. 1

ة األطهار: هو من مؤلِّفات احلس��ن الطربيّس، أو ألحد . 2 األسار يف إمامة األئمَّ
العلمء الطربسيِّني)202(.

أصول الدين.. 3

حتصيل السداد يف شح واجب االعتقاد)203(.. 4

5 ..)204( ّ ق احِللِّ تلخيص الفهرست: هو للمحقِّ
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د باقر ملكيان ال�صيخ حممَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

الكشــكول يف ما جرى عل آل الرسول: هو تأليف السيِّد حيدر بن عّل اآلمّل . 6
احلسينّي)205(.

7 ..)206( ّ كنز العرفان يف فقه القرآن: هو ملقداد بن عبد اهلل السيورّي احِللِّ

8 ..)207(د: هو للشيخ الطويّس مصباح املتهجيِّ

منهاج السالمة إىل معراج الكرامة: هو نفسه منهاج الكرامة الذي مرَّ سابًقا)208(.. 9

: لعلَّه هنج احلقِّ وكشف الصدق)209(.. 10 النهج احلقيِّ

وفاته ومدفنه

 إىل احِللَّة،  ّ م��ة احِللِّ د خدابنده س��نة 716ه�، رجع العالَّ ل�مَّ تويف الس��لطان حممَّ
واشتغل فيها بالتدريس والتأليف، ومل خيرج من احِللَّة إىل غي احلجِّ الذي كان يف أواخر 
م  مة عىل هذه الوتية من التدريس والتأليف إىل أن افتتح ش��هر املحرَّ عم��ره، فبقي العالَّ

احلرام سنة 726ه� التي ُثلم اإلسالم فيها ثلمة ال يسّدها يشء.

ل يوم من  مة كانت يف ليلة الس��بت، أوَّ وق��د اتَّفقت املصادر ع��ىل أنَّ وفاة العالَّ
م سنة 726ه�. املحرَّ

إالَّ م��ا ذك��ره الصف��دّي، إذ ق��ال: »وتويفِّ س��نة مخس وعرشين، وقيل س��نة س��تٍّ 
وعرشين وس��بعمئة«)210(، واليافعّي، إذ ذكر أنَّ وفاته عام 720ه�)211(، والعسقاليّن، إذ 

م سنة 726ه�، أو يف آخر سنة 725ه�)212(. ذكر أنَّ وفاته كانت يف شهر املحرَّ

ني كافَّة، مع أنَّ الصفدّي  وهذه األقوال غي معتدٍّ هبا، لشذوذها وخمالفتها للمؤرخِّ
. دا بينه وبني املتَّفق عليه عند الكلِّ والعسقاليّن مل جيزما بأنَّ وفاته عام 725ه�، بل تردَّ

ثمَّ اختلفت املصادر يف حتديد يوم وفاته عىل ثالثة أقوال، هي:
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ة- املنهج- النقود مة احِللِّّي )648-726هـ( املادَّ اإي�صاح ال�صتباه للعالَّ

َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

إلي��ه مجاع��ة كالتف��ريّش، والق��ريّش، واملامق��ايّن، . 1 م، ذه��ب  11 م��ن املح��رَّ
واالسرآبادّي، وغيهم)213(.

م، وذه��ب إليه الش��هيد، والش��يخ البهائ��ّي، واخلوانس��ارّي، . 2 21 م��ن املح��رَّ
وغيهم)214(.

م، وذهب إليه الشهيد الثاين، وابن كثي)215(.. 3 20 من املحرَّ

 يف احِللَّة، مُحِل نعش��ه الرشيف ع��ىل الرؤوس إىل  ّ مة احِل��لِّ وإّن��ه ل���مَّ تويفِّ العالَّ
.)216(النجف األرشف، ودفن يف جوار أمي املؤمنني

قني مة اإل ابنه فخر املحقِّ و�صيَّة العالَّ

 ولده فخر الدين، عند إمتامه كتاب قواعد األحكام، فقال  ّ م��ة احِللِّ أوىص العالَّ
ه: ما نصهُّ

»إعلم يا بنّي- أعانك اهلل تعاىل عىل طاعته، ووفَّقك لفعل اخلي ومالزمته، وأرشدك 
إىل ما حيبهُّه ويرضاه، وبلَّغك ما تأمله من اخلي وتتمنَّاه، وأسعدك يف الدارين، وحباك بكلِّ 
ما تقرهُّ به العني، ومدَّ لك يف العمر السعيد والعيش الرغيد، وختم أعملك بالصاحلات، 
ورزقك أسباب السعادات، وأفاض عليك من عظائم الربكات، ووقاك اهلل كلَّ حمذور، 
ودف��ع عن��ك الرشور- إينِّ قد خلَّصت لك يف هذا الكتاب ل��بَّ فتاوى األحكام، وبيَّنت 
رٍة، وأوضحت لك فيه  ل��ك فيه قواعد رشائع اإلس��الم، بألفاٍظ خمترصٍة وعباراٍت حم��رَّ
هنج الرشاد وطريق السداد، وذلك بعد أن بلغت من العمر اخلمسني، ودخلت يف عرش 

ا مبدأ اعراك املنايا. الستِّني، وقد حكم سيِّد الربايا بأهنَّ

فإنَّ حكَم اهلل تعاىل علَّ فيها بأمره، وقىض فيها بقدره، وأنفذ ما حكَم به عىل العباد، 
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احل��ارض منهم والباد، ف��إينِّ أوصيك كم اف��رض اهلل تعاىل علَّ من الوصيَّ��ة، وأمرين به 
ا السنَّة القائمة والفريضة الالزمة واجلنَّة  حني إدراك املنيَّة، بمالزمة تقوى اهلل تعاىل، فإهنَّ
ه اإلنس��ان ليوم تش��خص فيه األبص��ار ويعدم عنه  ة الباقية وأنفع ما أعدَّ الواقي��ة والعدَّ

األنصار.

وعلي��ك باتِّباع أوامر اهلل تعاىل، وفعل ما يرضي��ه، واجتناب ما يكرهه، واالنزجار 
عن نواهيه.

ف أوقاتك يف اقتناء الفضائل  وقطِّ��ع زمانك يف حتصيل الكمالت النفس��انيَّة، ورصِّ
العلميَّ��ة، واالرتقاء عن حضيض النقصان إىل ذروة الكمل، واالرتفاع إىل أوج العرفان 
ال، وب��ذل املعروف ومس��اعدة اإلخ��وان، ومقابلة امليسء باإلحس��ان  عن مهب��ط اجلهَّ

واملحسن باالمتنان.

ة، بل  ا تفيد خلًقا ذميًم، وَمَلَكة رديَّ ال، فإهنَّ وإيَّاك ومصاحبة األرذال ومعارشة اجلهَّ
ا لتحصيل الكمالت،  ا تفيد استعداًدا تاماًّ عليك بمالزمة العلمء وجمالس��ة الفضالء، فإهنَّ

وُتثمر لك َمَلَكة راسخة الستنباط املجهوالت.

ل والصرب والرضا، وحاس��ب  وليك��ن يومك خًيا م��ن أمس��ك، وعليك بالت��وكهُّ
نفس��ك يف كلِّ ي��وٍم وليلٍة، وأكثِر من االس��تغفار لربِّك، واتَِّق دع��اء املظلوم، خصوًصا 

اليتامى والعجائز، فإنَّ اهلل تعاىل ال يسامح بكرس كسي.

وعليك بص��الة الليل، فإنَّ رس��ول اهلل حثَّ عليها وندب إليه��ا، وقال: )َمن 
ُختم له بقيام الليل ثمَّ مات؛ فله اجلنَّة()217(.

��ا تزيد يف العمر، وعليك بحس��ن اخللق، فإنَّ رس��ول  وعلي��ك بصل��ة الرحم، فإهنَّ
اهلل قال: )إنَّكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم()218(.
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��د الوصيَّة فيه��م، وجعل  ��ة، ف��إنَّ اهلل تعاىل ق��د أكَّ ��ة العلويَّ يَّ وعلي��ك بصل��ة الذرِّ
َة يِف  مودَّهتم أجر الرس��الة واإلرشاد، فقال تعاىل: ﴿ُقْل ال َأْســَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إالَّ اْلـَمَودَّ

اْلُقْربى﴾)219(.

وقال رس��ول اهلل: )إينيِّ شــافع يوم القيامة ألربعة أصنــاف ولو جاؤوا بذنوب 
تي عند املضيــق، ورجل أحبَّ  يَّ تــي، ورجل بذل مالــه لذريِّ يَّ أهــل الدنيــا: رجل نرص ذريِّ

دوا()220(. تي إذا ُطِردوا أو ُشيِّ يَّ تي باللسان والقلب، ورجل سعى يف حوائج ذريِّ يَّ ذريِّ

ًدا  ا اخلالئق أنصتوا فإنَّ حممَّ وقال الصادق: )إذا كان يوم القيامة نادى مناٍد: أيُّ
يكليِّمكــم، فينصت اخلالئــق، فيقوم النبّي فيقول: »يا معــش اخلالئق، من كانت له 
هاتنا، وأيُّ يد وأيُّ  ـة أو معروف فليقم حتَّى أكافيه«، فيقولون بآبائنا وأمَّ عنــدي يد أو منَـّ
ـة وأيُّ معروف لنا، بل اليد واملنَّة واملعروف هلل ولرســوله عــل مجيع اخلالئق، فيقول:  منَـّ
هم أو كســاهم من عري أو أشــبع جائعهم فليقم  »بل، َمن آوى أحًدا من أهل بيتي أو برَّ
د يا  حتَّــى أكافيــه«، فيقوم أناس قد فعلوا ذلــك، فيأيت النداء من عند اهلل تعــاىل: »يا حممَّ
حبيبــي، قد جعلــت مكافأهتم إليك، فأســكنهم من اجلنَّة حيث شــئت«، فيســكنهم يف 

د وأهل بيته صلوات اهلل عليهم أمجعني()221(. الوسيلة، حيث ال ُيجبون عن حممَّ

وعليك بتعظيم الفقهاء وتكريم العلمء، فإنَّ رس��ول اهلل قال: )من أكرم فقيًها 
مسلاًم لقي اهلل تعاىل يوم القيامة وهو عنه راٍض، ومن أهان فقيًها مسلاًم لقي اهلل تعاىل يوم 
القيامة وهو عليه غضبان()222(، وجعل النظر إىل وجه العامل عبادة، وامليش إىل باب العامل 

عبادة، وجمالسة العلمء عبادة)223(.

 ه يف الدين، فإنِّ أمي املؤمنني�� وعليك بكث��رة االجتهاد يف ازدياد العلم والتفقهُّ
ه يف الدين فإنَّ الفقهــاء ورثة األنبياء(. وإنَّ طالب العلم يس��تغفر له  ق��ال لول��ده: )وتفقَّ
َمن يف الس��موات وَم��ن يف األرض، حتَّى الطي يف جوِّ الس��مء، واحلوت يف البحر، وإنَّ 
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املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رىًض به.

ني لبذله، ف��إنَّ اهلل تعاىل يقول: ﴿إِنَّ الَِّذيَن  اك وكتمن العلم ومنعه عن املس��تحقِّ وإيَّ
َيْكُتُموَن ٰما َأْنَزْلنٰا ِمَن اْلَبييِّنٰاِت َواْلـُهدٰى ِمْن َبْعِد ٰما َبـيَّـنّٰاُه لِلنّٰاِس يِف اْلكِٰتاِب ُأوٰلئَِك َيْلَعنُُهُم 

اهللُ َوَيْلَعنُُهُم الالِعنُوَن﴾)224(.

تي فلُيظهر العال علمه، فمن ل يفعل  وقال رس��ول اهلل: )إذا ظهرت البدع يف أمَّ
فعليه لعنة اهلل()225(.

أهلهــا  متنعوهــا  وال  فتظلموهــا،  أهلهــا  غــر  احلكمــة  تؤتــوا  )ال   :وق��ال 
فتظلموهم()226(.

ر يف معانيه، وامتثال أوامره ونواهيه، وتتبهُّع  وعلي��ك بتالوة الكتاب العزيز، والتفكهُّ
ة، والبحث عن معانيها، واستقصاء النظر فيها. ديَّ ة واآلثار املحمَّ األخبار النبويَّ

دة يف ذلك كلِّه. هذا ما يرجع إليك. وقد وضعت لك كتًبا متعدِّ

��م يف بعض األوقات، وأن  دين بالرحهُّ ��ا ما يرج��ع إلَّ ويعود نفعه علَّ فأن تتعهَّ وأمَّ
هت��دي إلَّ ثواب بعض الطاعات، وال تقلِّل من ِذْكري؛ فينس��بك أهل الوفاء إىل الغدر، 
وال ُتكث��ر من ِذْكري؛ فينس��بك أهل الغ��رم إىل العجز، بل اذك��رين يف خلواتك وعقيب 
دات الالزم��ة، وُزر قربي بقدر  صلوات��ك، واقِض ما علَّ م��ن الديون الواجب��ة والتعههُّ
اإلم��كان، واقرأ عليه ش��يًئا من الق��رآن، وكلهُّ كتاب صنَّفته وحك��م اهلل تعاىل بأمره قبل 

إمتامه فأكمله وأصلح ما جتده من اخللل والنقصان واخلطإ والنسيان.

هذه وصيَّتي إليك، واهلل خليفتي عليك، والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته.

د  ن األكمالن عىل خي خلقه حممَّ واحلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والس��الم األت�مَّ
وآله املعصومني وعرته الطيِّبني«)227(.
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الف�صل الثاين

ال�صبط، اأهميَّته وتاريخه

ل كتاب وصل إلينا من علمئنا يف موضوع ضبط  إنَّ كتاب )إيضاح االشتباه( هو أوَّ
 أس��مء الرواة، ف��ال بدَّ من التفصي��ل يف موضع ه��ذا الكتاب وأمهيَّت��ه وتارخيه، فنبحث

ته- يف األمور اآلتية: - بحول اهلل وقوَّ

ل: اأهميَّة �صبط اأ�صماء الرواة الأوَّ

واعل��م أنَّ الروايات- بم هي حاكية عن قول املعص��وم وفعله وتقريره- هي 
أوسع مصدر يف استنباط املعارف اإلسالميَّة، عقائدها، وأحكامها، وأخالقها؛ فألجله 

كُثر اإلقبال إلی الروايات وسمعها ونقلها.

ابون يف نقل الروايات؛ اعتنى علمء املس��لمني بِذْكر  اع��ون والكذَّ ث��مَّ ل�مَّ كثر الوضَّ
أسانيد الروايات، حتَّی يتميَّز صحيح الروايات من سقيمها، إالَّ أنَّه قد وقع التساهل يف 
ضبط أسمء الرواة، فاشتبه يف بعض األحيان »احلسن« ب�»احلسني«، و»عمر« ب�»عمرو«، 

و»زيد« ب�»زياد«، و...

ول�مَّ شاع التساهل يف الضبط� وكثر يف الشيوخ من يقّل حتقيقه، واضطرَّ أهل العلم 
ق��ون إىل ما يدفعون به اخلطأ  إىل األخذ من الكتب دون الس��مع من الش��يوخ، فزع املحقِّ
والتصحي��ف، فمن ذلك تأليفهم كتب الراجم مرتَّبة عىل احلروف، ثمَّ عىل أبواب لكلِّ 
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اسم، كم تراه يف تاريخ البخارّي، وكتاب ابن أيب حاتم، وغيهم، وال ريب أنَّ هذا يدفع 
كثًيا من التصحيف والتحريف.

وإذ كان أكث��ر اخلط��أ وقوًع��ا وأش��ّده خط��ًرا اخلطأ يف األس��مء التي توجد أس��مء 
هوا معظم عنايتهم إىل هذا، فوضعوا له فناًّا خاًصا، وهو املؤتلف  أخرى تش��تبه هبا، فوجَّ
ق بينه إالَّ الش��كل أو  واملختل��ف، أي املؤتل��ف خطاًّا املختلف لفًظ��ا، وهو كلهُّ ما ال يفرَّ

النقط. 

قال ابن الصالح- يف معرفة املؤتلف واملختلف-: »هو ما يأتلف أي تتَّفق يف اخلطِّ 
ثني َكُثر عثاره ومل  صورته، وختتلف يف اللفظ صيغته. هذا فنٌّ جليل من مل يعرفه من املحدِّ
يعدم خمجاًل، وهو منت��رش ال ضابط يف أكثره، وإنَّم يضبط باحلفظ تفصياًل. وقد ُصنِّفت 

فيه كتب مفيدة«)228(.

وعلی سبيل املثال الحظ:

أ. ُعَباد: بعني مهملة مضمومة، فموّحدة مفتوحة، فألف، فدال مهملة.

له. ب. ِعَباد: مثله، لكن بكرس أوَّ

ج. َعبَّاد: بتلك احلروف، لكن بفتح، فتشديد.

د. ِعَباذ: بعني مهملة مكسورة، فتحتيَّة خمّففة، فألف، فذال معجمة.

م��ن لطيف صنيعه��م أنَّ يف الرواة التابعني الثقات رجل��ني، أحدمها: أبو احلوراء- 
بحاء مهملة وراء- ربيعة بن ش��يبان الس��عدّي، وثانيهم: أبو اجلوزاء- باجليم والزاي- 
ثني، وس��كون  أوس ب��ن عب��د اهلل الربعّي- بفتح ال��راء املهملة وفتح املوحدة عند املحدِّ
املوّحدة عند أهل النسب-. قال السيوطّي: »ذكر أبو عّل الغسايّن أنَّ عبد اهلل بن إدريس 
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ثني ش��عبة بحديث أيب احلوراء عن احلس��ن بن عّل كتب حتته: ُحور  قال: ل�مَّ حدَّ
ِعني، لئال أغلط فأقرأه أبو اجلوزاء، باجليم والزاي«)229(.

تنا يف حرصهم عىل اإلتق��ان، أنَّ بعضهم كان يرك األخذ  وم��ن أعجب أخب��ار أئمَّ
ن مل يضبط ويقع يف التحريف. عمَّ

قال اإلمام أبو أمحد العس��كرّي يف كتاب )تصحيفات املحّدثني(: »أخربين أبو عبيد 
د بن عّل بن عثمن- سمعت سليمن بن األشعث يقول: قال ل أمحد بن   اآلجرّي- هو حممَّ
ثنا س��المة بن روح يف حديث الس��قيفة: بع��رة أن يفيال تصحيف:  صالح املرصّي، حدَّ

تغّرة أن يقتال، وكان أمحد بن صالح كتب عنه مخسني ألف حديث، فركه«)230(.

دة يف التعلم  ة طرًق��ا متع��دِّ وللس��المة م��ن التحري��ف والتصحيف، س��لك األئمَّ
والتعليم، منها تقييد ما يكتبه الراوي عن ش��يخه، وضبطه بالشكل والنقل، وبعالمات 
اإلعج��ام واإلمهال، وبقواع��د الكتابة واملقابل��ة واإلحلاق والتضبي��ب، ونحو ذلك ممَّا 

نوه يف كتب علوم احلديث. رسمه علمؤنا، وَمن دوَّ

ق��ال العس��كرّي: »وج��دت بخطِّ عس��ل مع اب��ن ذكوان ع��ن األرزّي ق��ال: قال 
ز فقال: ي��ا صبيان أنتم   اب��ن املدين��ّي: كنَّا يف جملس للحدي��ث، فمرَّ بنا أبو عب��د اهلل اجلمَّ
ل ما  ال حتسنون أن تكتبوا احلديث، فكيف تكتبون أسيًدا وأسيًدا وأسيًدا؟ فكان ذلك أوَّ

عرفت من التقييد وأخذت فيه«)231(.

ٍة بذلك. وا بتأليف كتٍب خاصَّ وقد اهتمهُّ

الثاين: ما ُكِتب عن ال�صبط يف املكتبات الإ�صالميَّة

ة أكثر  اهتمَّ علمء الفريقني بالتأليف والتصنيف يف هذا املوضوع، إالَّ أنَّ علمء العامَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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اهتمًما باملوضوع، وأكثر تأليًفا فيه.

ًما عل��ی علمئنا  فنح��ن نذكره��م)232(، ونذك��ر تصنيفاهت��م يف هذا املوض��وع، مقدَّ
انيَّة-. اإلماميَّة- زاد اهلل شوكتهم الربَّ

ويف البدء ال بدَّ من التنبيه علی أنَّ املؤلَّفات يف هذا الباب عىل قسمني:

ل: يف التقييد والضبط، يذكرون فيها ضبط األس��مء واأللفاظ، وكيف َنطق هبا  األوَّ
أصحاهبا، فإذا قرأها طالب العلم أِمن من الغلط والتحريف، وِمن كتب هذا القسم:

تقييد املهمل، أليب عّل الغسايّن اجليايّن )ت 498ه�(.. 1

مشارق األنوار، للقايض عيَّاض )ت 533ه�(.. 2

مطالع األنوار، البن قرقول )ت 569ه�(.. 3

التقييد، البن نقطة )ت629ه�(.. 4

والثــاين: يف التصحيفات واألوهام، وقد نش��طت حركة التأليف يف هذا اجلانب يف 
القرن الرابع اهلجرّي، ومن كتب هذا القسم:

التنبيه عىل حدوث التصحيف حلمزة بن احلسن األصفهايّن.. 1

كت��اب رشح م��ا يقع في��ه التصحي��ف والتحري��ف، وكذا كت��اب تصحيفات . 2
ثني، أليب أمحد العسكرّي. املحدِّ

ثني، أليب سليمن اخلطايّب)233(.. 3 رسالة إصالح خطأ املحدِّ

وهذه أهمهُّ املؤلَّفات يف الباب:

ابة )ت 245ه�(.. 1 د بن حبيب البغدادّي اإلخبارّي النسَّ أبو جعفر حممَّ



160

ة- املنهج- النقود مة احِللِّّي )648-726هـ( املادَّ اإي�صاح ال�صتباه للعالَّ

َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

له كتاب خمتلف أس��مء القبائل ومؤتلفها، وهو خاصٌّ باملؤتلف واملختلف من 
أسمء القبائل.

وقد طبعه املسترشق وستنفلد سنة 1850 م.

أبو القاسم احلسن بن برش اآلمدّي )ت 370ه�(.. 2

ة، وهو مطبوع ُمتداول. له كتاب املؤتلف واملختلف يف أسمء الشعراء خاصَّ

أبو أمحد احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكرّي )ت 382ه�(.. 3

، وله كتاب تصحيفات  ذكره صاحب كش��ف الظنون يف املؤلِّفني يف ه��ذا الفنِّ
ثني، وقد طبع هذا الكتاب. املحدَّ

أبو احلسن عّل بن عمر بن مهدّي الدارقطنّي )306-385ه�(.. 4

له كتاب كبي يف املؤتلف واملختلف من الرواة وغيهم، مل نقف عليه، وأخذه 
ابن ماكوال، وينقل عنه يف اإلكمل)234(، وهكذا ينقل عنه غيه)235(.

د ابن الفريّض )ت 403ه�(.. 5 أبو الوليد عبد اهلل بن حممَّ

خها، له كتاب كبي يف املؤتلف واملختلف من األسمء  هو حافظ األندلس ومؤرِّ
واأللقاب والكنى، وكتاب يف مشتبه النسبة)236(.

عبد الغني بن سعيد األزدّي املرصّي )ت 409ه�(.. 6

، ُطبعا يف اهلند. له كتابان يف هذا الفنِّ

��د ب��ن أمح��د ب��ن عب��د اهلل اهل��روّي املالينّي . 7  احلاف��ظ أب��و س��عد أمح��د بن حممَّ
)ت 421ه�(.
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له كتاب يف مشتبه النسبة، وقد نقل عنه ابن حجر يف كتاب التبصي.

د ب��ن إبراهي��م احلرم��ّي )ت 416ه�(، ُيع��رف بابن . 8 حيي��ى بن ع��ّل بن حممَّ
ان. الطحَّ

له كتاب يف املؤتلف واملختلف، ينقل عنه ابن ماكوال يف مواضع من اإلكمل.

د بن املعتز بن املستغفر املستغفرّي )ت 432ه�(.. 9 أبو العبَّاس جعفر بن حممَّ

له كتاب الزيادات يف كتاب املؤتلف واملختلف لعبد الغنّي.

أبو بكر أمحد بن عّل بن ثابت اخلطيب البغدادّي )392-463ه�(.. 10

له كتاب املؤتنف يف تكملة املؤتلف واملختلف.

 أب��و نرص عّل ب��ن هبة اهلل ب��ن جعفر األمي س��عد امللك الش��هي بابن ماكوال . 11
)ت 487ه�(.

له يف الفن كتابان:

ل: اإلك��مل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف من األس��مء والكنى  األوَّ
ًرا. واألنساب، وهو مطبوع مكرَّ

والثــاين: هتذيب مس��تمر األوهام عىل املؤتلف واملختلف من أس��مء األعالم، 
وهو مطبوع أيًضا.

حممود بن عمر الشهي بجار اهلل الزخمرشّي )ت 538ه�(.. 12

له كتاب يف مشتبه النسبة)237(.

د بن نارص السالمّي )ت 550ه�(.. 13 احلافظ حممَّ
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

.)238( ه السخاوّي يف املؤلِّفني يف الفنِّ عدَّ

د بن موسى احلازمّي )ت 584ه�(.. 14 احلافظ حممَّ

له كتاب الفيصل يف مش��تبه النسبة، ذكره ابن خلكان، وقد استفاد منه النووّي 
وغيه)239(.

د بن عبد الغني احلنبّل، يعرف بابن نقطة )ت 629ه�(.. 15 احلافظ حممَّ

ى االستدراك أو املستدرك أو إكمل  له يف الفن ذيل عىل إكمل ابن ماكوال يس��مَّ
اإلكمل.

د بن عّل بن حممود )ت 680ه�(.. 16 احلافظ أبو حامد حممَّ

ه تكملة إكمل اإلكمل. له ذيل عىل ذيل ابن نقطة أيًضا سمَّ

ُطبع هذا الكتاب يف بغداد سنة )1377ه�( بتحقيق الدكتور مصطفى جواد.

د بن أمحد بن عثمن الذهبّي )673-748ه�(.. 17 أبو عبد اهلل حممَّ

له يف هذا املوضوع كتاب مشتبه األسمء والنسبة.

طبع بمطبعة بريل يف ليدن سنة 1881م.

عّل بن عثمن بن إبراهيم بن مصطفى املاردينّي املرصّي الش��هي بابن الركميّن . 18
)ت 749ه�(.

ذكر له صاحب كشف الظنون كتاب املؤتلف واملختلف من أنساب العرب.

د ش��مس الدين بن نارص الدين الدمش��قّي . 19 ��د بن أيب بك��ر عبد اهلل بن حممَّ حممَّ
)777-842ه�(، وله توضيح املشتبه، وهو رشح حافل ملشتبه الذهبّي.
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وهو مطبوع، استفدنا منه كثًيا يف حتقيقنا لكتاب )اإليضاح االشتباه(.

د ش��هاب الدين الكنايّن بن حجر العس��قاليّن . 20 أبو الفضل أمحد بن عّل بن حممَّ
)773-852ه�(.

له كتاب )تبصي املنتبه بتحرير املشتبه(، والكتاب مطبوع)240(.

هم،  ا عل��مء اإلماميَّة- زاد اهلل عزهُّ ة يف هذا املوضوع، أمَّ هذا أش��هر مصنَّف��ات العامَّ
ورفع قدرهم- فلهم:

ر . 1 إيضاح االش��تباه يف أس��مء الرواة: أليب منصور احلس��ن بن يوسف بن املطهَّ
، وهذا هو الكتاب املاثل  ّ مة احِللِّ األس��دّي املشتهر يف األوساط العلميَّة بالعالَّ

.بني يديك، وسنبحث عنه بالتفصيل إن شاء اهلل

توضي��ح االش��تباه واإلش��كال يف تصحيح األس��مء والنس��ب واأللقاب من . 2
د رضا الساروّي املازندرايّن. د عّل بن حممَّ فه حممَّ الرجال: ألَّ

ق��ال يف س��بب تصني��ف ه��ذا الكتاب: »ه��ذا كت��اب توضيح االش��تباه . 3
واإلش��كال يف ضبط أس��امي الرواة وألقاب الرجال ل�مَّ رأيت كثرة التحريف 
والتصحيف يف األقوال، وُدريت أنَّ يف التصحيح جزيل األجر«، ثمَّ رتَّبه علی 

ترتيب احلروف، قد فرغ منه سنة ثالث وتسعني ومائة وألف)241(.

مة. ق الطهرايّن: هو كبي يزيد عىل ضعفي إيضاح االشتباه للعالَّ قال املحقِّ

وللمصنِّف عليه حواٍش كثية، فرغ منه ومن حواشيه يف 1193ه�.

ُيكثر النقل عنه يف الروضات قائاًل: »مل أَر مثله يف معناه«)242(.

وحيكى عن س��يِّدنا األس��تاذ السيِّد موس��ى الش��بيّي الزنجايّن- ُمدَّ ظلهُّه- أنَّ 
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

ًقا)243(. فه رجاًل مدقِّ ًقا، ومل يكن مؤلِّ كتاب توضيح االشتباه، ليس كتابا حمقَّ

ث، يف  وكي��ف كان طب��ع الكت��اب بتحقيق الدكتور س��يِّد جالل الدي��ن املحدِّ
طهران، سنة 1344ش.

د بن . 4 نضد اإليضاح يف ترتيب إيضاح االش��تباه: تأليف َعَلم اهلدی املولی حممَّ
املحس��ن الفيض الكاشايّن، وقد نبحث عنه بالتفصيل يف ما سيأيت إن شاء 

.اهلل

فه الس��يِّد أبو القاسم جعفر بن احلسني . 5 تتميم اإلفصاح يف ترتيب اإليضاح: ألَّ
املوس��وّي اخلوانس��ارّي، وقد نبحث عنه أيًضا بالتفصيل يف ما س��يأيت إن 

.شاء اهلل

د عّل بن طريح النجفّي . 6 ضوابط األسمء واللواحق: للشيخ فخر الدين بن حممَّ
املتوىّف )1085ه�(، وهي رس��الة يف ضبط أس��مء الرواة، مرتَّبة عىل احلروف، 
فرغ من تأليفها سنة 1049ه�، وطبعت يف إيران سنة 1357ه� باعتناء حفيده 

كاظم الطرحيّي)244(.

أضبط املقال يف ضبط أس��مء الرجال: وهي رس��الة أّلفها الش��يخ حس��ن زاده . 7
ة  ل من أصول الكايف، ومرَّ ة يف هناية اجلزء األوَّ تني: مرَّ اآلمّل، وقد ُطبع��ت مرَّ

أخری طبعت مستقلَّة)245(.
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الف�صل الثالث

كتاب )اإي�صاح ال�صتباه(

ل كت��اب من علمئنا يف موضوع ضبط أس��مء  إنَّ كت��اب )إيضاح االش��تباه( هو أوَّ
الرواة، فال بدَّ من البحث عنه بشمول وتفصيل.

مة احِللِّّي ة ن�صبة الكتاب اإل العالَّ 1. �صحَّ

مة  ُحكي عن بعض املعارصين التشكيك يف نسبة كتاب )إيضاح االشتباه( إلی العالَّ
. ّ احِللِّ

ومل ندِر ما دليله)246( علی دعواه هذه، ولكنَّ هذا القول خمدوٌش لوجوه:

- يف  ّ ر احِللِّ ل: ورد الترصيح باس��م املؤلِّف- أعني احلسن بن يوسف بن مطهَّ األوَّ
مة الكتاب، والنسخ التي بأيدينا متَّفقة علی هذه الفقرة. مقدِّ

الثــاين: قد جتد يف اإليضاح اإلحالة إلی كتاب )كش��ف املق��ال يف معرفة الرجال(، 
وذلك يف موضعني:

د بن أمحد بن حييی بن عمران األشعرّي)247(.. 1 ترمجة حممَّ

خامتة الكتاب.. 2

والنس��خ التي بأيدينا متَّفقة أيًضا علی ذلك، مع أنَّه ال ريب يف أنَّ كشف املقال من 
. ّ مة احِللِّ مصنَّفات العالَّ
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

 يف  ّ م��ة احِللِّ الثالــث: اإلقرار ب��أنَّ كتاب )إيضاح االش��تباه( من مؤلَّفات العالَّ
كلمت كثي من علمئنا، مثل:

الش��هيد الثاين )911-965 ه�( يف حاش��يته علی خالصة األقوال)248(، وكذا . 1
يف الرعاية)249(.

والد الش��يخ البهائّي )918-984ه�(، إذ إنَّ نس��خة من اإليضاح اسُتنسخت . 2
عن نسخته، كم سيأيت تفصيل ذلك يف ما ذكرنا عن النسخ املعتربة يف تصحيحنا 

لإليضاح.

الش��يخ البهائ��ّي )953-1030ه���(، إذ إنَّ ل��ه إهن��اًء عل��ی نس��خة من . 3
اإليض��اح، وقد نبحث عنه بالتفصيل أيًضا يف ما ذكرنا عن النس��خ املعتربة يف 

تصحيحنا لإليضاح.

د حفيد الش��هيد الثاين )980-1030ه� (، إذ نقل عن الكتاب مع . 4 الشيخ حممَّ
الترصيح باسم مؤلِّفه)250(.

اه . 5 الس��يِّد الدام��اد )ت 1041ه�(، وهو أيًضا ينقل عن اإليضاح ناس��ًبا إيَّ
.)251( ّ مة احِللِّ إلی العالَّ

��د تقّي املجل��يّس )1003-1070ه���(، وهو أيًض��ا ينقل عن . 6 امل��وىل حممَّ
 يف تعليقاته علی نقد الرجال)252(. ّ مة احِللِّ اه إلی العالَّ اإليضاح ناسًبا إيَّ

مة املجليّس )1037-1110ه�(، فهو ذكر كتاب )إيضاح االشتباه( . 7 العالَّ
 يف ِذكر مصادر بحار األنوار)253(. ّ مة احِللِّ من مصنَّفات العالَّ

احلرهُّ العامّل )ت 1104 ه�(، فقد َذَكر كتاب )إيضاح االش��تباه( من مجلة . 8
.)254(مة مصنَّفات العالَّ
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وهكذا جتد الترصيح بذلك يف كثي من كلمت اآلخرين)255(.

2. ا�صم الكتاب

اختلف��ت املص��ادر يف ضبط اجلزء الثاين من اس��م هذا الكتاب- بع��د اتِّفاقها علی 
ل منه-: ضبط اجلزء األوَّ

أ. إيضاح االشتباه يف حتقيق أسمء الرجال والرواة)256(.

ب. إيضاح االشتباه يف ضبط تراجم الرجال)257(.

ج. إيضاح االشتباه يف أحوال الرواة)258(.

د. إيضاح االشتباه يف ضبط ألفاظ أسامي الرجال ونسبهم)259(.

ه�. إيضاح االشتباه يف أحوال الرجال)260(.

و. إيضاح االشتباه يف أسامي الرواة)261(.

 ولك��ن الصحي��ح يف اس��مه: )»إيض��اح االش��تباه« يف أس��مء ال��رواة(، ك��م ع��ربَّ 
�يَّ��ة الت��ي بأيدينا علی  م��ة الكتاب، وق��د اتَّفقت النس��خ اخلطِّ  عن��ه املصنِّ��ف يف مقدِّ

ذلك.

3. مو�صوع الكتاب

 ضبط ألفاظ أس��مء الرواة  ّ مة احِل��لِّ ه��و كتاب خمت��رص، يبنيِّ فيه مصنِّف��ه العالَّ
ورجال اإلس��ناد وأعالم احلديث، وضبط أسمء آبائهم، ونس��بهم الذي عادًة يرجع إىل 

بون به. اسم البالد التي يسكنوهنا، أو ِحرفة يعملون هبا، أو اسم جدٍّ يتلقَّ

وإنَّ الكت��اب، وإن كان موضوعه ضبط أس��مء الرواة ونح��وه من املباحث، إالَّ أنَّ 
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م��ة ق��د يذكر يف الكتاب م��ا ال يرتبط باملوضوع، كالبحث ع��ن كتاب الراوي،  العالَّ
ووثاقته أو ضعفه، ومذهبه، و...

د بن بحر الرهنّي: »له كتب، منها: كتاب القالئد، فيه كالم عىل مسائل  فقال يف حممَّ
د بن  اخل��الف التي بيننا وبني املخالفني. وجدت بخطِّ الس��يِّد الس��عيد صفّي الدين حممَّ
مع��ّد: هذا الكت��اب عندي وقع إلَّ من خراس��ان، وهو كتاب جيِّد مفي��د وفيه غرائب. 
ًدا فيه كتاب النكاح حس��ن بالغ يف معناه. ورأيت له أج��زاء مقطَّعة وعليها  ورأي��ت جملَّ
ن الفقه واخلالف والوفاق. وظاهر احلال  خطهُّه إجازة لبعض من قرأ الكتاب عليه يتضمَّ
ن النكاح يكون أحد كتب هذا الكت��اب الذي األجزاء املذكورة  ��د الذي يتضمَّ أنَّ املجلَّ

د بن معد املوسوّي«)262(. منه. ورأيت خطَّ املذكور، وهو خطٌّ جيِّد مليح. وكتب حممَّ

فهذه األمور- كم تری- ال صلة هلا، وال عالقة هلا بموضوع الكتاب.

م��ة بعنوان )املؤاخ��ذات علی  ونح��ن نذكر ه��ذه املوارد يف م��ا كتبنا يف ه��ذه املقدِّ
.)مة العالَّ

ر. وكيف كان، فهو حيتوي عىل ِذْكر ثمنمئة عنوان، بعضها مكرَّ

4. ترتيب الكتاب

مة الحظ الرتيب اهلجائي يف تنظيم عناوين كتاب )إيضاح االشتباه(،  إنَّ العالَّ
ل من االسم فقط، من دون الثاين  إالَّ أنَّه رتَّب عناوين الكتاب بحسب احلرف األوَّ
والثالث، فهو يذكر يف حرف الباء مثاًل من يبدأ اسمه هبذا احلرف، وال يلتفت إىل ما بعد 

ل، وهكذا بالنسبة إىل بقيَّة احلروف. احلرف األوَّ

م األصبَغ علی أبان، وإدريَس علی إبراهيم، وإس��معيَل علی إسحاق،  فألجله قدَّ
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وإس��حاَق علی أمحد، وجعفًرا علی جارود، ومحيَد علی احلكم، واحلكَم علی احلس��ن، 
و...

ا خمالفة للطريقة املألوفة من مراعاة الرتيب يف احلرف الثاين  وهذه الطريقة- مع أهنَّ
والثال��ث، وهكذا يف بقيَّة احلروف- توِجب صعوبة األمر- نس��بًيا- للذي يريد أن يعثر 

. عىل عنوان معنيَّ

وألجله قام مجاعة- كم سيأيت- برتيب هذا الكتاب.

5. تاريخ تاأليف الكتاب

ج��اء يف خامتة الكتاب: فرغ املصنِّف من تصنيفه آخر هنار الثالثاء تاس��ع عرش ذي 
القعدة)263( من سنة سبع وسبعمئة.

ّ يف علم الرج��ال، إذ إنَّه ألَّف خالصة  مة احِللِّ فه العالَّ ��ه آخر كتاب ألَّ ث��مَّ الظاهر أنَّ
األقوال قبل اإليضاح بأربع عرشة سنة تقريًبا)264(.

 يف علم الرجال-  ّ مة احِل��لِّ وإنَّ تأليف كش��ف املقال- وهو أكرب تصنيف العالَّ
كان قبلهم، إذ أحال فيهم إليه، واهلل أعلم.

6. م�صادر اإي�صاح ال�صتباه

ح بأخذه  مة يف تأليف اإليضاح علی قس��مني: ففي قس��م منها رصَّ إنَّ مصادر العالَّ
ح بأخذه منها. منها، ويف قسم آخر مل يرصِّ

ا، نذكر مواردها: ل فقليل جداًّ ا األوَّ أمَّ

1 ..الشيخ الطويّس
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ًزا بامليم  ز: أنَّ حُم��رِّ فق��د نقل ع��ن خطِّ الش��يخ الط��ويّس يف عقبة ب��ن حُم��رِّ
دة)265(. املضمومة، واحلاء املهملة، والراء املشدَّ

مة مل يبنيِّ لنا أنَّ خطَّ الشيخ الطويّس من أيِّ كتابه كان. ولكّن العالَّ

الدارقطنّي)266(.. 2

فقد نقل عنه يف ُبَريد بن معاوية العجّل، أنَّه َذَكره يف كتابه املختلف واملؤتلف، 
 وَذَكر أنَّه يروي عن إس��معيل بن رجاء عن أبيه عن أيب س��عيد عن النبّي

حديث خاصف النَّعل)267(.

د بن معد املوسوّي)268(.. 3 السيِّد صفّي الدين حممَّ

مة نقل عنه يف موارد كثية، وقال يف كثي من هذه املوارد: »وجدت  إنَّ العالَّ
بخطِّه«)269(، إالَّ أنَّه مل يبنيِّ لنا أنَّ خطَّه من أيِّ كتابه أو رسالته كان.

مة عنه يف عناوين كثية. وقد نقل العالَّ

جعفر بن بشي)270(.. 4

محزة بن عّل بن زهرة احلسينّي احللبّي)271(.. 5

سعيد بن بنان)272(.. 6

عبيس بن هشام)273(.. 7

عّل بن محَّاد بن عبيد اهلل بن محَّاد العدوّي)274(.. 8

عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى اجللودّي)275(.. 9

كرامة اجلشمّي)276(.. 10
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د بن عبد الرمحن بن قبة الرازّي)277(.. 11 حممَّ

د بن جرير بن رستم)278(.. 12 حممَّ

د بن عبد اهلل بن إسمعيل الكاتب)279(.. 13 د بن أمحد بن حممَّ حممَّ

د بن بحر الرهنّي)280(.. 14 حممَّ

د بن أمحد بن اجلنيد)281(.. 15 حممَّ

هارون بن موسى بن أمحد بن سعيد)282(.. 16

حييى بن بوش)283(.. 17

ط)284(.. 18 يزيد أبو خالد القمَّ

حة باألخذ منها، فهي كثية، منها املصادر الرجاليَّة، ك�رجال  ا املصادر غي املرصَّ أمَّ
الشيخ، وفهرسته، وغيمها.

م��ة أخذ كثًيا من العناوين من رج��ال النجايّش؛ فألجله تری ِذْكر  إالَّ أنَّ العالَّ
آباء الرواة ونس��بهم يف اإليضاح مش��اهًبا مل��ا ورد يف رجال النجايّش م��ن دون غيه من 
املص��ادر الرجاليَّة، وهكذا تری أنَّ ترتيب العناوين أكث��ر موافقًة لِ�م يف رجال النجايّش 

من غيه من املصادر.

7. جهوده يف )اإي�صاح ال�صتباه(

هم- يف ضبط أسمء  ُيعدهُّ كتاب )إيضاح االش��تباه( أقدم كتاب لعلمئنا- زاد اهلل عزَّ
الرواة؛ فألجله صار موضع اهتمم علمء الشيعة واعتمدهم.

إالَّ أنَّ ترتي��ب عناوين��ه كان خمالًف��ا للطريقة املألوف��ة من مراع��اة الرتيب يف مجيع 
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

ل،  احل��روف، فقد قام مجاعة م��ن علمئنا برتيب عناوينه بحس��ب مجيع احل��روف: األوَّ
والثاين، والثالث، وهكذا بالنسبة لبقيَّة احلروف، وإليك من رتَّب ذلك:

تتميم اإلفصاح يف ترتيب اإليضاح.. 1

 ه��ذا تألي��ف أيب القاس��م جعفر بن احلس��ني بن جعف��ر الكبي بن احلس��ني بن 
قاسم بن حمبِّ اهلل املوسوّي اخلوانسارّي )جدهُّ صاحب الروضات()285(.

فإنَّه- مع ترتيبه الكتاب عىل النحو املألوف من مراعاة الرتيب يف احلرف 
مة مع رعاية متام  الثاين والثال��ث أيًضا- متَّمه بإحلاق مجلة ممَّا فات من العالَّ

الرتيب)286(.

س��ة، الرقم:  وللكتاب نس��خة واحدة موجودة يف مركز إحياء الراث بقم املقدَّ
.)287(4259/7

ولكنَّها ناقصة، فهي من حرف األلف إلی عنوان: عبد اهلل بن شربمة.

نضد اإليضاح يف ترتيب إيضاح االشتباه.. 2

ق الفي��ض)288(، مع زي��ادة فوائد كثية،  تألي��ف الش��يخ علم اهلدى اب��ن املحقِّ
ة له)289(. وهو- مع كونه ترتيب إيضاح االشتباه- كالتتمَّ

ا بعد فيقول الفق��ي إىل اهلل يف كلِّ موطن  مته: »أمَّ ق��ال علم اهل��دی يف مقدِّ
ل عيني  د حمسن- هداه اهلل طريق اإليقان وكحَّ د املدعو بعلم اهلدى ابن حممَّ حممَّ
ف أحواهلم  بصيت��ه بغور العرفان-: ل�مَّ كان تعديل الرج��ال وجرحهم وتعرَّ
موقوًفا عىل تصحيح أس��مئهم ومتييز بعضها عن بعض؛ لئالَّ يشتبه عىل الناس 
رجل بآخر؛ بس��بب التصحيف وااللتباس يف االحكام والنقص، وكان كتاب 
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السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

امة الفقيه  مة الفهَّ إيضاح االش��تباه يف أس��مء الرواة من تصانيف ش��يخنا العالَّ
س  - قدِّ ّ ر احِللِّ النبيه مجال الدين أيب منصور احلسن بن يوسف بن عّل بن مطهَّ
ًبا عىل ترتيب  ح رمس��ه- خي كتاب يف هذا الش��أن، ولكنَّ��ه كان مرتَّ ه وروَّ رسهُّ
ل االسم فقط، من غي مالحظة ترتيب آخر بني األسمء،  حروف املعجم يف أوَّ
فيشقهُّ عىل الطالبني وجدان أكثرها، أردت أن أرتِّبه عىل ترتيب حروف املعجم 

ل، ثمَّ الثاين، وهكذا«)290(. ل؛ فاألوَّ مراعًيا لألوَّ

ام  فرغ منه يف بلدة كاش��ان يف 22 رمضان سنة 1073ه�)291(، وذلك يف أيَّ
.حياة والده

وللكتاب أربع نسخ- بحسب ما جاء يف فهرست دنا-:

أ. نسخة مركز إحياء الراث يف قم املقّدسة، الرقم: 4398/2.

ب. نسخة جامعة أصفهان، الرقم: 242.

ج. نسخة مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي، الرقم: 8050/1.

د. نسخة كلية اآلداب )جامعة طهران(، الرقم: 139ج)292(.

الش��يخ  فه��رس  ق��د طب��ع بكلكت��ا س��نة 1271ه��� يف هام��ش   والكت��اب 
، ومولوّي عبد  الطويّس، وذلك بتصحيح)293( اس��پرنگر، ومول��وّي عبد احلقِّ

القادر.

مة  ثمَّ أعاد طبعه حممود راميار أس��تاذ جامعة خراسان عىل األوفسيت مع مقدِّ
د رضا  ة أخ��ری بتصحيح الش��يخ حممَّ وفه��ارس يف 1351ش، ث��مَّ ُطبع م��رَّ

ّي)294(. األنصارّي القمِّ
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

ترتيب إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة.. 3

��د عّل الكربالئ��ّي)295(، وهو م��ن أعالم القرن  وهذا تأليف الش��يخ حممَّ
احلادي عرش)296(.

ة، الرقم: 3592. وللكتاب نسخة موجودة يف مكتبة العتبة الرضويَّ

8. تاأثري اإي�صاح ال�صتباه يف امل�صنَّفات الرجاليَّة

كثر النقل عن اإليضاح يف مصادر كثية من أعالم الش��يعة فقهيًَّة كانت أم رجاليًَّة، 
ولكن هناك مجاعة استندوا إليه أكثر من غيهم، وهم- بحسب الرتيب الزمنّي-:

أ. الشهيد الثاين )911-965ه�()297(.

د حفيد الشهيد الثاين )980-1030ه�()298(. ب. الشيخ حممَّ

ج. السيِّد مصطفی التفريّش )ت 1044ه�()299(.

د. السيِّد أمحد العلوّي العامّل )ت قبل سنة 1060ه�()300(.

د جعفر اخلراسايّن الكربايّس)1080-1175ه�()301(. ه�. الشيخ حممَّ

و. الشيخ أبو عّل احلائرّي )1159-1216ه�()302(.

ق النراقّي )1185-1245ه�(، بل إنَّه نقل قسًم كبًيا منها)303(. ز. املحقِّ

ث النورّي )1254-1320ه�()304(. ح. املحدِّ

ط. السيِّد حمسن األمني )1284-1371ه�()305(.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

9. املقارنة بني اإي�صاح ال�صتباه وخال�صة الأقوال

حينم نالحظ كتاب إيضاح االش��تباه ونقابله مع خالصة األقوال، نجد أّن هنالك 
اختالًفا يف ضبط بعض األسمء يف هذين الكتابني.

فم هو سبب االختالف؟.

يمكن اإلجابة عن هذا السؤال بوجوه:

مة يف اإليضاح هو رأيه األخ��ي، إذ إنَّه ألَّف كتاب  ل: إنَّ ال��ذي أثبت��ه العالَّ األوَّ
مة قد غيَّ  اإليضاح بعد اخلالصة بأربع عرشة سنة تقريًبا)306(، فيمكن أن يكون العالَّ

رأيه عمَّ يف اخلالصة، فأثبت الرأي اجلديد يف اإليضاح.

إالَّ أنَّ ه��ذا الوج��ه غي تاّم، فإنَّك تالح��ظ يف كثي من م��وارد االختالف أنَّ ما يف 
خالصة األقوال هو الرأي الصحيح املوافق ملا يف املصادر الرجاليَّة األخری.

مة، بل من جهة اختالف النسخ  الثاين: إنَّ سبب االختالف ليس من جهة العالَّ
�يَّة لكتاب خالصة األقوال أو )إيضاح االشتباه(. اخلطِّ

م��ة يضبط االس��م باحلروف يف  ولك��ن هذا الوج��ه غي ت��اّم أيّض��ا؛ ألنَّ العالَّ
اخ. الكتابني، وال يمكن أن تقع كلهُّ هذه االختالفات من النسَّ

مة نفسه. الثالث: إنَّ سبب االختالف هو من جهة سهو العالَّ

وقد ذكر هذا الوجه َعَلم اهلدى يف نضد اإليضاح.

وكيفم كان، فإليك قائمة هذه املوارد:

طة فوقها نقطتان- بن . 1  أمحد بن ِمْيَتم- بكرس امليم، وإسكان الياء، وفتح التاء املنقَّ

أيب نعيم)307(.
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ولكن هو مذكور يف املصادر الرجاليَّة بعنوان: أمحد بن ميثم)308(.

مة يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال. وهكذا أثبته العالَّ

ّي)309(.. 2 أمحد بن إبراهيم بن املعىلَّ بن أسد العمِّ

.)311(والنجايّش ،)يف فهرسته)310 واملذكور هنا موافق ملا عنونه الشيخ

ولكنَّ الشيخ أثبته يف رجاله بعنوان: أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن املعىلَّ بن 
ّي البرصّي)312(. أسد العمِّ

وهكذا ذكره ابن داود نقاًل عن الفهرست والنجايّش)313(.

جعفر بن إسمعيل املنقرّي)314(.. 3

وهو موافق ملا أثبته النجايّش)315(، وابن الغضائرّي)316(، وغيمها)317(.

مة يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال أثبته: املقرّي. ولكن العالَّ

وهكذا أثبته ابن داود)318(.

احلس��ني بن مح��دان اخلَِصيب��ّي- باخل��اء املعجمة املفتوح��ة، والص��اد املهملة . 4
طة حتتها نقطة-)319(. طة حتتها نقطتان، بعدها باء منقَّ املكسورة، والياء املنقَّ

مة قال يف ترمجة الرجل يف اخلالصة: احلُضينّي- باحلاء غي املعجمة  إالَّ أنَّ العالَّ
املضمومة، والضاد املعجمة، والنون بعد الياء وقبلها-.

ولكن َذَكره مجاعة، كم يف اإليضاح)320(.

 وقال ابن داود: كذا رأيته بخطِّ أيب جعفر. وبعض أصحابنا قال: احلضينّي
- باحلاء املهملة، والضاد املعجمة، والياء املثنَّاة حتت، والنون-)321(.
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ثمَّ إنَّ ابن الغضائرّي جعله احلصينّي)322(.

احلُسني بن ُعبيد اهلل- بضمِّ العني، واحلاء- بن إبراهيم الَغَضاري- بفتح الغني . 5
املعجمة، والضاد املعجمة، والراء املهملة بعد األلف بغي فصل-)323(.

ولكن ضبطه يف اخلالصة: الغضائرّي.

وهو املوافق ملا ورد يف مجيع املصادر الرجاليَّة)324(.

دة بعد األلف بال فصل-)325(.. 6 اًل، والدال املهملة املشدَّ خالد بن ماّد- بامليم أوَّ

.)328(والصدوق ،)327(والشيخ ،)326(وهذا موافق ملا أثبته النجايّش

إالَّ أنَّ املصنِّف أثبته يف خالصة األقوال: زياد.

وهذا موافق ملا أثبته الشيخ يف رجاله)329(، وكذا الربقّي)330(.

طة حتته��ا نقط��ة واحدة . 7 س��عيد- بالي��اء بع��د الع��ني- ب��ن َبن��ان- بالب��اء املنقَّ
املفتوحة-)331(.

إالَّ أنَّ املصنِّف يف ترمجة الرجل يف اخلالصة أثبته: َبيان.

.)333(والشيخ ،)332(وهو موافق ملا أثبته النجايّش

سالمة بن أيب َعمره- بفتح العني، واهلاء بعد الراء- اخلراسايّن)334(.. 8

إالَّ أنَّ املصنَّف أثبته يف ترمجة الرجل يف اخلالصة: سالم.

.)336(والشيخ ،)335(وهو املوافق ملا أثبته النجايّش

قال يف صالح بن أيب محَّاد: واس��م أيب اخلي زاذويه- بالزاي، والذال املعجمة، . 9
وبعدها واو، وبعدها ياء-)337(.
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ولكنَّه قال يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال: واسم أيب اخلي زادبه- بالزاي، 
طة حتتها نقطة. والدال املهملة، والباء املنقَّ

وهو املوافق ملا ورد يف رجال النجايّش)338(.

وكذا يف مصادر أخری)339(.

ولعلَّه الصواب، فكنية صالح أبو اخلي، وال معنی لكون اسم أيب اخلي زاذويه، 
فمعناه علی ما أثبتناه: واسم أيب اخلي زاد به.

د بن يوسف بن مهجورا- باأللف-)340(.. 10 عّل بن حممَّ

ولكن أثبته يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال: مهجور.

وأثبت النجايّش)341(، وابن داود)342( مثله.

عبد اهلل بن العالء املذارّي- بالذال املعجمة، والراء بعد األلف-)343(.. 11

ولكنَّ املصنِّف أثبته يف ترمجته يف خالصة األقوال: عبد اهلل بن أيب العالء.

.)344(ولكن ما أثبته يف اإليضاح موافق ملا أثبته النجايّش

ب دمحان- بالدال املهملة، واحلاء . 12 عبد الرمحن بن أمحد بن هنيك الس��مرّي امللقَّ
املهملة، وامليم، والنون أخًيا-)345(.

ب بدمحان،  قال ابن داود: عبد الرمحن بن أمحد بن هنيك السمرقندّي امللقَّ
ب بدحان بغي ميم)346(. وأثبته بعض أصحابنا السمرّي امللقَّ

 يف خالصة األقوال. ّ مة احِللِّ والظاهر أنَّ مراده من بعض أصحابنا هو العالَّ

طة . 13 طة حتتها نقطتان، وإس��كان الياء املنقَّ ُعَيْينَ��ة- بض��مِّ العني، وفتح الي��اء املنقَّ
حتتها نقطتان، وفتح النون- بن ميمون)347(.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

هذا موافق ملا أثبته النجايّش)348(، والشيخ)349(.

م��ة أثبته يف خالصة األق��وال يف ترمجة الرج��ل: ُعَتيبة- بضمِّ  ولك��ن العالَّ
طة فوقها نقطتان-. العني وفتح التاء املنقَّ

.)350(ومثله يف رجال ابن داود

د بن حييى بن سلمن- بغي ياء- اخلثعمّي)351(.. 14 حممَّ

.)352(هكذا أثبته النجايّش

إالَّ أنَّ املصنِّف يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال أثبته: سليمن.

.)353(وكذا ابن داود

من��دل- بالنون بعد امليم- بن عّل الَعنَ��ِزّي- بفتح العني املهملة، وفتح النون، . 15
وكرس الزاي-)354(.

ما يف اإليضاح موافق ملا ذكره النجايّش)355(، والشيخ)356(، وغيمها)357(.

 ولك��ن قد أثبت��ه املصنِّف يف ترمج��ة الرجل يف خالصة األق��وال: الَعَت�رّي
طة فوقها نقطتان املفتوحة، والراء بعدها- - بالعني املهملة املفتوحة، والتاء املنقَّ

ومثله يف رجال الربقّي)358(.

مة 10. املوؤاخذات على العالَّ

 أحد من علمئنا يف هذا املوضوع، فله فضيلة السبق يف هذا  ّ مة احِللِّ مل يسبق العالَّ
ه، وعليه أجره. امليدان، فللّٰه درهُّ

إالَّ أنَّ ذل��ك ال يعني عدم وجود نقص يف هذا الكتاب، عىل أنَّ الكش��ف عن خلٍل 
فه. أو زلٍل يف هذا الكتاب ال يقلِّل من أمهيَّة الكتاب ومؤلِّ
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مة يف كتب الرجال كثًيا من األسمء، َمن أراد  ف العالَّ قال الشهيد الثاين: »صحَّ
 الوقوف عليها فليطالع اخلالصة له وإيضاح االش��تباه يف أس��مء الرواة، وينظر ما بينهم 

من االختالف. وقد نبَّه الشيخ تقّي الدين بن داود عىل كثي من ذلك«)359(.

مة- رمحه اهلل تعاىل- كثًيا من األسمء  ف العالَّ وقال السيِّد الداماد: »وقد صحَّ
 والكنى واأللقاب يف خالصة الرجال، ويف إيضاح االشتباه، فالشيخ تقّي الدين احلسن بن 

ا«)360(. داود توىلَّ االعراض عليه، ونبَّه عىل كثي من ذلك، وأصاب أكثرياًّ

وكيف كان، نحن يف هذا املجال نذكر ما يمكن أن يعدهُّ نقًصا الكتاب:

اًل: البحث عن اجلرح والتعديل للراوة ومصنَّفاهتم وما ال يرتبط بموضوع  أوَّ
الكتاب

م��ة كتابني آخرين فی عل��م الرجال، فاألَوىل أن يذكر ما يرتبط بتعديل  إنَّ للعالَّ
مة  مة نفس��ه- يف مقدِّ ال��رواة أو تضعيفه��م فيه��م م��ن دون اإليضاح، بل ق��ال العالَّ
)إيضاح االش��تباه(-: مل ُنطل الكتاب باس��تقصاء أحوال الرج��ال، وال ذكرنا تعديلهم 

وجرحهم، إذ جعلنا ذلك موكواًل إىل كتابنا الكبي.

إالَّ أنَّنا نجد كثًيا ممَّا يف الكتاب ال يرتبط بضبط أس��مء الرواة و)إيضاح االش��تباه( 
عنهم، فهذا ال ينبغي ِذْكره يف هذا الكتاب.

الحظ هذه العبارات:

ة، وهي . 1 ة باأللفيَّ��ة واملحربَّ »ل��ه كتاب االعتق��اد يف األدعية، وله النونيَّة املس��مَّ
ثمنمئ��ة ونيف وثالثون بيًت��ا، وقد ُعرضت عىل أيب حاتم السجس��تايّن، فقال: 
يا أهل البرصة، غلبكم- واهلل- ش��اعر أصفه��ان يف هذه القصيدة يف أحكامها 

وكثرة فوائدها«)361(.
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قال الس��يِّد الس��عيد صفّي الدين ب��ن معد املوس��وّي: »إنَّ له كتاب قبس . 2
األنوار يف نرصة العرة األخيار، وكتاب غنية النزوع«)362(.

د بن معد املوس��وّي: »أبو . 3 وجدت بخطِّ الس��يِّد الس��عيد صفّي الدين حممَّ
س��عيد كرامة اجلش��مّي، له: جالء األبصار يف متون األخبار، ورس��الة إبليس 
ة. قل��ت: وقد رأيت هذه الرس��الة وهي عندي منس��وبة إىل احلاكم  إىل املج��ربَّ
اجلش��مي املغريّب صاحب التفس��ي، إالَّ أن يكون لذلك أيًضا رسالة يف املعنى، 

.)363(»واهلل أعلم. هذا آخر خطِّه

»ل��ه كتب، منها: كتاب القالئد، فيه كالم عىل مس��ائل اخلالف التي بيننا وبني . 4
د بن معّد: هذا الكتاب  املخالفني. وجدت بخطِّ السيِّد السعيد صفّي الدين حممَّ
ًدا  عندي وقع إلَّ من خراسان، وهو كتاب جيِّد مفيد وفيه غرائب. ورأيت جملَّ
فيه كتاب النكاح حس��ن بالغ يف معناه. ورأيت ل��ه أجزاء مقطَّعة وعليها خطهُّه 
ن الفق��ه واخلالف والوفاق. وظاهر  إجازة بع��ض َمن قرأ الكتاب عليه يتضمَّ
ن النكاح يكون أحد كتب هذا الكتاب الذي منه  احل��ال أنَّ املجلَّد الذي يتضمَّ
د بن  األجزاء املذكورة. ورأيت خطَّ املذكور، وهو خطٌّ جيِّد مليح. وكتب حممَّ

معّد املوسوّي«)364(.

كان عنده مال وسيف للصاحب، وأوىص به إىل جاريته فهلك. له كتب، . 5
منها: كتاب هتذيب الش��يعة ألحكام الرشيعة. وجدت بخطِّ الس��يِّد الس��عيد 
د بن معّد ما صورته: وقع إلَّ من هذا الكتاب جملَّد واحد قد  صف��ّي الدين حممَّ
حته وملحت مضمونه، فلم  له أوراق، وهو كتاب الن��كاح، فتصفَّ ذه��ب من أوَّ
أَر ألحد من هذه الطائفة كتاًبا أجود منه وال أبلغ، وال أحس��ن عبارة وال أدقَّ 
ر  معنى، وقد اس��توىف فيه الفروع واألصول، وَذَكر اخلالف يف املس��ائل، وحترَّ
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عىل ذلك، واستدلَّ بطرق اإلماميَّة وطرق خمالفيهم. وهذا الكتاب إذا أنعمت 
لت معانيه وأديم اإلطالة في��ه ُعِلَم قدُره وموقعه، وحصل به  النظ��ر فيه وحصَّ

د بن معّد املوسوّي. نفع كثي ال حيصل من غيه. وكتب حممَّ

وأقول أنا: وقع إلَّ من مصنَّفات هذا الش��يخ املعظَّم الشأن كتاب األمحدّي يف 
��دّي، وهو خمترص هذا الكتاب، وهو كت��اب جيِّد، يدلهُّ عىل فضل  الفقه املحمَّ
هذا الرجل وكمله، وبلوغه الغاية القصوى يف الفقه وجودة نظره، وأنا ذكرت 

خالفه وأقواله يف كتاب خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة)365(.

د بن معّد املوسوّي: حييى بن . 6 وجدت بخطِّ السيِّد السعيد صفيِّ الدين حممَّ
 

��د احلريرّي، أخربنا أبو  ب��وش، أخربنا عبد القادر بن يوس��ف، أخربنا أبو حممَّ
ثنا عّل بن احلس��ن بن عّل  د س��هل بن أمح��د بن عب��د اهلل الديباج��ّي، حدَّ حممَّ
ثنا  ثنا عبد الرمحن بن عبد اهلل ب��ن قريب وزيد بن أحزم قاال: حدَّ بالرمل��ة، حدَّ
د أنَّه دخل ع��ىل أيب جعفر املنصور  س��فيان ب��ن عينية، عن جعفر ب��ن حممَّ
وعنده رجل من ولد الزبي بن العّوام، وقد س��أله، وقد أمر له بيشء، فس��خط 
الزبيّي واس��تقّله، فأغضب املنصور ذلك من الزبيّي حتَّى بان فيه الغضب، 
ثني أيب، عن أبيه عّل بن   فأقبل عليه أبو عبد اهلل فقال: »يا أمي املؤمنني حدَّ
احلس��ني، عن أبيه، عن عّل بن أيب طالب قال: قال رس��ول اهلل: )من 
أعطى عطيَّة طييِّبة با نفسه بورك للمعطي واملعطى(«. فقال له أبو جعفر: واهلل 
لقد أعطيت وأنا غي طيب النفس هبا، ولقد طابت بحديثك هذا. ثمَّ أقبل عىل 
ه، عن أمي املؤمنني أنَّه قال:  ثني أيب، عن أبيه، عن جدِّ الزبيّي فقال: »حدَّ
 قال رسول اهلل: )من استقلَّ قليل الرزق حَرمه اهلل كثره(«. فقال الزبيّي: 
واهلل لق��د كانت عندي قلياًل، ولقد كثرت عندي بحديثك هذا. قال س��فيان: 
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فلقيت الزبيّي فس��ألته عن تل��ك العطيَّة؟ فقال: لقد كان��ت قليلة فبلغت يف 
يدي مخس��ني ألف درهم. وكان س��فيان بن عينيَّة يقول: مثل هؤالء القوم مثل 

الغيث حيث وقع نفع)366(.

وإنَّه وثَّق مجاعة، مثل: محيد بن زياد)367(، وخطاب بن مس��لمة)368(، وداود بن 
 رسحان)369(، وربعّي بن عبد اهلل)370(، وسليمن بن داود املنقرّي)371(، وسهل بن 

اهلرمزدان)372(، وسالمة بن أيب عمرة)373(.

��د ب��ن س��يَّار)374(، وداود بن  ��ف مجاع��ة أخ��ری، مثل: أمحد ب��ن حممَّ ووضعَّ
��ر)376(، وعبد اهلل بن عب��د الرمحن  كث��ي)375(، وس��عيد بن خيث��م وأخي��ه معمَّ
األصّم املس��معّي)377(، وعّل بن العبَّاس اخلراذين��ّي)378(، وعبد اهلل بن احلكم 

األرمنّي)379(، وعبد امللك بن هارون بن عنرة)380(.

وبحث عن انتساب بعض الرواة إلی الفرق االنحرافيَّة)381(.

وال خيفی أنَّ هذه املباحث مل ترتبط بمبحث املشتبهات وضبط أسمء الرواة.

ثانًيا: التهافت يف ضبط األلفاظ

املقصود من كتاب إيضاح االش��تباه- وكلهُّ كتاب مثله- املعرفة علی ضبط أس��مء 
الرواة، ولكن هذا ال يمكن مع تعارض األقوال، السيم إذا كان التعارض والتهافت يف 

مصدر واحد.

مة يف ضبط أسمء الرواة، فنحن نذكر  فنحن نجد بعض التهافت يف كلمت العالَّ
يف املقام ما عثرنا عليه:

ق��ال يف أيب أّيوب ت��ارة: »أبو أّيوب اخل��ّراز- باخلاء املعجم��ة، والراء املهملة، . 1
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

وال��زاي بعد األل��ف-)382(، ولكن ق��ال يف موضٍع آخر: روى عن��ه أبو أّيوب 
اخلزاز- باخلاء املعجمة والزاءين املعجمتني-«)383(.

ق��ال يف أمحد بن حييى بن حكيم: »األودّي- بالواو، والدال املهملة- ابن أخي . 2
ذبيان)384(، ولكن قال يف ذبيان بن حكيم: األْزدّي- باسكان الزاي«)385(.

ق��ال: »عمر بن يزيد بن دبي��ان- بالدال املهملة، والنون أخ��ًيا-)386(، ولكن . 3
قال يف موضٍع آخر: موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان، بالذال املعجمة«)387(.

قال يف موضٍع ضبط الكنايّس: »بضمِّ الكاف، والنون، والس��ني املهملة«)388(، . 4
ولكن قال يف موضٍع آخر: »بكرس الكاف، والنون، والسني املهملة«)389(.

ط��ة حتتها نقطة، وضمِّ الزاي، . 5 ق��ال يف موض��ٍع يف ضبط ُبُزْرج: »بفتح الباء املنقَّ
وإس��كان الراء، واجليم أخًيا«)390(، ومثله يف موضع آخر)391(، ولكن قال يف 

موضٍع ثالث: »بزرج، بالزاي املضمومة، والراء الساكنة، واجليم«)392(.

د بن عّل بن إبراهيم اهلم��دايّن- بالدال املهملة-)393(، . 6 قال يف القاس��م بن حممَّ
د اهلم��ذايّن، بالذال  د بن ع��ّل بن إبراهيم ب��ن حممَّ ��ه ق��ال يف وال��ده: حممَّ إالَّ أنَّ

املعجمة)394(.

وص��دَق اهللُ الع��لهُّ العظي��م: ﴿َوَلــْو كاَن ِمــْن ِعنِْد َغــْرِ اهللِ َلَوَجــُدوا فِيــِه اْختاِلًفا 
َكثًِرا﴾)395(.

ثالًثا: تكرار العناوين يف )إيضاح االشتباه(

تني،  ر بعض األسمء مرَّ مة يكرِّ إنَّك إذ تالحظ )إيضاح االشتباه( تعرف أنَّ العالَّ
غ. ات من دون أيِّ مسوِّ بل ثالث مرَّ
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د؛ التِّفاق املصادر الرجاليَّة- بل املصنِّف نفس��ه يف  فال يمكن الذهاب إىل التعدهُّ
اد. خالصة األقوال- عىل االحتِّ

�يَّة املوجودة بأيدينا  اخ؛ التِّفاق النس��خ اخلطِّ وال يمكن نس��بة ذلك إىل اش��تباه النهُّسَّ
عىل ذلك.

ر يف هذا الكتاب: وإليك قائمة بعض أسمء الذين ُذكروا بشكل مكرَّ

د أبو غالب الزرارّي)396(، فهو مذكور تارًة أخری بعنوان: أمحد بن . 1  أمحد بن حممَّ
د بن سليمن بن احلسن بن اجلهم)397(. حممَّ

أمح��د بن حييى بن حكي��م األودّي)398(، وقد ذكره تارًة أخری بعنوان: أمحد بن . 2
حييى األودّي)399(.

أمح��د بن إبراهيم ب��ن أيب رافع بن عبيد)400(، فهو مذكور ت��ارًة أخری بعنوان: . 3
أمحد بن أيب رافع الصيمرّي)401(.

ة ثانية بعن��وان: جعفر . 4 جعف��ر بن أمح��د ب��ن يوس��ف األودّي)402(، فذكره م��رَّ
األودّي)403(.

ة أخری بعنوان: احلسن بن ظريف بن . 5 احلس��ن بن ظريف)404(، فهو مذكور مرَّ
ناصح)405(.

تني هبذا العنوان.. 6 احلسن بن الطيِّب الشجاعّي)406(، فهو مذكور مرَّ

 احلس��ني بن أمحد بن املغ��ية)407(، فهو مذك��ور تارًة ثانية بعنوان: احلس��ني بن . 7
ج)408(. أمحد بن املغية الثالَّ

تني هبذا العنوان.. 8 سيف بن عمية)409(، فهو مذكور مرَّ
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سعيد بن يسار)410(، فذكره تارًة أخری بعنوان: سعيد بن يسار الضبعّي)411(.. 9

عبَّاد الرواجنّي بن يعقوب األس��دّي)412(، فهو مذكور تارًة أخری بعنوان: . 10
عبَّاد بن يعقوب الرواجنّي)413(.

د بن جعفر بن رويدة)414(، فهو مذكور تارًة أخری بعنوان: عّل بن . 11  عّل بن حممَّ
د بن جعفر بن عنبسة)415(، وتارًة ثالثة بعنوان: عّل بن ريذويه)416(. حممَّ

د بن عّل الكاتب . 12 د ب��ن عّل القنَّايّب)417(، فقد ذكره تارًة ثانية بعن��وان: حممَّ حممَّ
د بن عّل بن يعقوب بن إس��حاق بن أيب  القنَّائ��ّي)418(، وتارًة ثالثة بعنوان: حممَّ

ة)419(. قرَّ

رابًعا: أغالط )إيضاح االشتباه(

ا: أذكر يف هذا املقام ما عثرت عليه، معرًفا بأنَّ موارده قليلة جداًّ

قال يف داود بن كثي الرقّي: يكنَّى أبا خالد، وأبا سليمن)420(.. 1

إالَّ أنَّ النج��ايّش ق��ال في��ه: أب��وه كث��ي يكنَّ��ى أبا خال��د، وه��و يكنَّى أبا 
سليمن)421(.

وتبعه املصنِّف يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال.

فة،  م��ة من رجال النج��ايّش كانت حمرَّ وه��و الصواب، ولعلَّ نس��خة العالَّ
فوقع يف ما وقع.

د العسكرّي.. 2 د: أبو حممَّ قال يف ثبيت بن حممَّ

از)422(. روى عنه أبو أيهُّوب اخلزَّ
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د العسكرّي، صاحب أيب  د أبو حممَّ إالَّ أنَّه جاء يف النجايّش هكذا: ُثَبْيت بن حممَّ
اق، متكلِّم حاذق، من أصحابنا العسكريِّني، وكان أيًضا له اطِّالع  عيسى الورَّ

باحلديث والرواية والفقه)423(.

ثمَّ فيه: ُثَبْيت

.ممَّن كان يروي عن أيب عبد اهلل

نة، روى عنه أبو أيهُّوب اخلّراز)424(. وله عنه أحاديث، وما أعرفها مدوَّ

ة العنوان السابق)425(. مة يف اإليضاح ومجاعة قد جعلوه من تتمَّ فإنَّ العالَّ

 :-والوجه يف ذلك- كم قال السيِّد اخلوئّي ، ولكن الصواب ذكرمها مستقالاًّ
إنَّ ه��ذا من أصحاب الصادق، وروى عن��ه أبو أيهُّوب وأبو بصي، والذي 
قب��ل ذل��ك من أهال عس��كر )رسَّ من رأى(، وق��د بني يف زمان املعتصم س��نة 
)221ه���(، وبني زمانه وزمان الص��ادق بوٌن بعيد. وأيًض��ا إنَّ الذي قبل 
د بن  د بن هارون الذي يروي عنه حممَّ اق حممَّ  ذلك من أصحاب أيب عيسى الورَّ
د بن أمح��د، فكيف يمكن أن يكون من  أمح��د بن حييى، فهو يكون يف طبقة حممَّ

.)426(أصحاب الصادق

مة يف اخلالصة، وكذا ابن داود، مل يذكرا  ويش��هد لذلك أيًضا أنَّ العالَّ
الثاين)427(.

د بن احلسني بن احلُنني، باحلاء املهملة املضمومة، والنون . 3 مة: حممَّ قال العالَّ
طة حتتها نقطتان بعدها، والنون أخًيا)428(. بعدها، والياء املنقَّ

د بن احلس��ن بن احلس��ني، يظهر ذلك من مالحظة رجال  إالَّ أنَّ الصواب حممَّ
النجايّش)429(.
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خامًسا: عدم ترتيب الكتاب بحسب احلروف اهلجائيَّة

ل من االسم فقط،  مة رتَّب العناوين يف اإليضاح بحس��ب احلرف األوَّ إنَّ العالَّ
من دون الثاين، والثالث، فهو يذكر يف حرف الباء- مثاًل- من يبدأ اس��مه هبذا احلرف، 

ل، وهكذا بالنسبة إىل بقيَّة احلروف. وال يلتفت إىل ما بعد احلرف األوَّ

ا خمالفة للطريقة املألوفة من مراعاة الرتيب يف احلرف الثاين  وهذه الطريقة- مع أهنَّ
والثال��ث، وهكذا يف بقية احلروف- توِجب صعوبة األمر- نس��بياًّا- للذي يريد أن يعثر 

. عىل عنوان معنيَّ

ت اإلشارة إليه. وألجله قام مجاعة برتيب هذا الكتاب، كم مرَّ

طبعات الكتاب وإشكاالهتا

ات: لقد ُطبع الكتاب- يف ما أعلم- ثالث مرَّ

ُطبع عىل احلجر عام 1319ه�.. 1

سة النرش اإلسالمّي، . 2 د احلسون، قم، مؤسَّ )إيضاح االشتباه( بإعداد الشيخ حممَّ
ال املكرم 1411ه�. شوَّ

)إيضاح االشتباه( بإعداد ثامر كاظم عبد اخلفاجّي، قم، مكتبة آية اهلل املرعيّش . 3
النجفّي، 1425ه�.

ة ا الطبعة احلجريَّ أمَّ

ا مليئ��ة باألغالط والتصحيفات، بحي��ث ال يمكن االنتفاع  فه��ذه الطبعة- مع أهنَّ
هبا- فيها س��قط كثي، فقد س��قطت بعض األس��مء من تلك الطبعة، وهي: إسمعيل بن 
ش��عيب العرييّش، واحلسن بن رباط، واحلسن بن الرسّي، واحلسن بن زيدان الرصمّي، 
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ار البرصّي، واحلسن بن أمحد بن ريذويه، واحلسني بن  د بن أمحد الصفَّ واحلس��ن بن حممَّ
د بن منصور الصائغ، وسعيد بن أيب اجلهم القابويّس. حممَّ

وإنَّ بعض األس��مء ُدجمت وأصبحت اس��ًم واحًدا، وه��ي يف الواقع هي عبارة عن 
اسمني، أو ثالثة أسمء.

طة حتتها نقطة، وتش��ديد الس��ني املهملة- بن  ��ام- بفتح الباء املنقَّ فقد ورد فيها: َبسَّ
طة حتتها نقطتان، والنون  عبد اهلل الصييّف- بالباء املنقطة حتتها نقطة املفتوحة، والياء املنقَّ

بعد األلف- اجلَزرّي- بفتح اجليم، والزاي بعدها.

والصواب أنَّ هذا العنوان عبارة عن شخصني، مها:

طة حتتها نقطة، وتش��ديد الس��ني املهمل��ة- بن عبد اهلل . 1 ��ام- بفتح الباء املنقَّ َبسَّ
الصييّف.

طة حتتها نقطتان، والنون . 2 َبيان - بالباء املنّقطة حتته��ا نقطة املفتوحة، والياء املنقَّ
بعد األلف- اجلَزرّي- بفتح اجليم، والزاي بعدها.

إالَّ أنَّ سقوط كلمة )بيان( جعلته اسًم واحًدا.

وورد في��ه هك��ذا: ثابت بن أيب صفيَّ��ة- بالثاء املنقطة فوقها ث��الث نقط- أبو محزة 
الُث��مّل- بض��مِّ الثاء املنّقطة فوقها ثالث نقط- واس��م أيب صفيَّة دين��ار بن ثابت- بالثاء 
طة فوقها ثالث نقط- بن رشيح- بالش��ني املعجمة- أبو إس��معيل الصائغ- بالغني  املنقَّ

املعجمة والياء قبلها-.

ولكنَّ الصواب أنَّ هنا شخصني، والعبارة هكذا:

طة فوقها ثالث نق��ط- أبو محزة الُثمّل- بضمِّ . 1 ثابت ب��ن أيب صفيَّة- بالثاء املنقَّ
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

طة فوقها ثالث نقط- واسم أيب صفيَّة دينار. الثاء املنقَّ

ثاب��ت- بالث��اء املنّقطة فوقها ثالث نق��ط- بن رشيح- بالش��ني املعجمة- أبو . 2
إسمعيل الصائغ، بالغني املعجمة والياء قبلها.

ا إعداد ثامر كاظم اخلفاجّي وأمَّ

ففيه سقطات، نذكر مجلة منها:

أ. أبان بن تغلب اجلريرّي)430(.

وق��د وقع فيه س��قط، والصواب فيه: أبان بن تغلب اجلَُري��رّي- باجليم املضمومة، 
طة حتتها نقطتان، ثمَّ الراء، موىل جرير بن عبادة بن ُصبيعة،  والراء املفتوحة، ثمَّ الياء املنقَّ

ًرا. طة حتتها نقطة، مصغَّ بضمِّ الصاد املهملة، وبعدها باء منقَّ

ب. إبراهي��م ب��ن ِمهَزم- بك��رس امليم، وبعدها ه��اء، ثمَّ زاي مفتوح��ة- ُيعرف بابن أيب 
بردة)431(.

وفيه س��قط، والصواب فيه: إبراهيم بن ِمهَزم- بك��رس امليم، وبعدها هاء، ثمَّ زاي 
طة حتتها نقطة-. مفتوحة- ُيعرف بابن أيب ُبردة- بضمَّ الباء املنقَّ

ًرا)432(. ج. إبراهيم بن أيب البالد حييى بن سليم، وقيل: ابن سليمن، مصغَّ

طة حتتها  وفيه س��قط، والصواب في��ه: إبراهيم ب��ن أيب البالد- بتخفيف الب��اء املنقَّ
ًرا-. وقيل: ابن  نقطة، والدال املهملة أخًيا-. واس��م أيب البالد حييى بن ُس��ليم- مصغَّ

ًرا. سليمن، مصغَّ

د. إسمعيل بن حييى بن أمحد العبيّس)433(.

وفيه س��قط، والصواب فيه: إس��معيل ب��ن حييى بن أمحد العب��يّس، بالعني املهملة، 
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

طة حتتها نقطة، والسني املهملة. والباء املنقَّ

ار، بفتح امليم، وتش��ديد ال��راء، والراء  د بن أمحد ب��ن أبان بن َم��رَّ هـــ. إس��حاق ب��ن حممَّ
أخًيا)434(.

ار- بفتح امليم،  د بن أمحد بن أبان بن َمرَّ وفيه سقط، والصواب فيه: إسحاق بن حممَّ
وتش��ديد الراء، والراء أخًيا- بن عبد اهلل. ويعرف عبد اهلل ُعْقبة، بضمَّ العني، وإسكان 

اب، بفتح العني، وتشديد القاف. القاف، وَعقَّ

وإنَّ بعض األسمء ُدجمت وأصبحت اسًم واحًدا، الحظ مجلًة منها:

طة حتتها نقطتان، والراء  دة املنقَّ ر بن حيَّان- باحلاء املهملة، والياء املشدَّ أ. إسحاق بن عمَّ
أخًيا، بن يزيد، بالزاي- بن جرير، باجليم، والراءين املهملتني)435(.

ر بن حيَّان،  فاندم��ج اثنان وصار رج��اًل واحًدا، والصواب فيه: إس��حاق بن ع��مَّ
طة حتتها نقطتان. دة املنقَّ باحلاء املهملة، والياء املشدَّ

: إسحاق بن جرير، باجليم املفتوحة، والراء املهملة، والياء املنّقطة حتتها نقطتان،  ثمَّ
والراء أخًيا- بن يزيد- بالزاي، بن جرير، باجليم، والراءين املهملتني.

د بن سهل- بفتح السني- النوفّل، بفتح النون. ب. احلسن بن حممَّ

جاء هذا العنوان يف مجيع نس��خنا من اإليضاح، وكذا يف النس��خة املطبوعة بتحقيق 
د حسون)436(، ولكنَّه سقط من هذه الطبعة! الشيخ حممَّ

مع أنَّ فيه أغالًطا مطبعيًَّة، منها:

از )باخلاء املعجمة، والراء املهملة، والزاي بعد األلف()437(. أ. اخلزَّ

از )باخلاء املعجمة، والراء املهملة، والزاي بعد األلف(. والصواب: اخلرَّ



192
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

دة()438(. ء )بالقاف، واالم املشدَّ ب. القالَّ

دة(. ء )بالقاف، والالم املشدَّ والصواب: القالَّ

ج. العبادّي )بكرس العني املهملة، والدال بعد األلف( يتبع يف الصفحة القادمة)439(.

والصواب: العبادّي )بكرس العني املهملة، والدال بعد األلف(.

ق الكتاب، كتبه يف اهلامش،  والظاهر أنَّ )يتبع يف الصفحة القادمة( من كالم حمقِّ
إالَّ أنَّه ورد يف املتن َغْفلًة.

اج )بتشديد الراء، والل املهملة، واجليم أخًيا()440(. د. درَّ

اج )بتشديد الراء، والدال املهملة، واجليم أخًيا(. والصواب: درَّ

ه�. بن هو: آرا )بفتح اهلاء، والواو بعدها، واأللف، ثمَّ الراء()441(.

والصواب: بن هوار )بفتح اهلاء، والواو بعدها، واأللف، ثمَّ الراء(.

و. حفص بن غنيم بن عاصم السلمي )بفتح السني املهملة()442(.

والصواب: حفص بن عاصم أبو عاصم السلمّي )بفتح السني املهملة(.

ط��ة حتته��ا نقط��ة املفتوح��ة،   ز. احل��يّي )باحل��اء املهمل��ة املكس��ورة، والب��اء املنقَّ
والراء()443(.

طة حتته��ا النقطة  والص��واب: احل��ربّي )باحل��اء املهملة املكس��ورة، والب��اء املنقَّ
املفتوحة، والراء(.

ون د حسُّ ا إعداد الشيخ حممَّ وأمَّ

فهو أصّح طبعات الكتاب يف ما رأينا إالَّ أنَّ بعض األس��مء أدجمت وأصبحت اسًم 
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

واحًدا، مثل:

طة  ه��ارون النجيبّي- بالنون، واجليم قبل الياء- اس��مه ثابت بن توب��ه- بالتاء املنقَّ
طة نقط��ة- أبو جنادة، باجلي��م املعجمة، والنون  فوقه��ا نقطت��ان، ثمَّ الواو، ث��مَّ الباء املنقَّ

والدال)444(.

والص��واب فيه: أبو هارون النجيب��ّي- بالنون، واجليم قبل الياء- اس��مه ثابت بن 
طة نقطة. ؤطة فوقها نقطتان، ثّم الواو، ثّم الباء املنقَّ توبه، بالتاء املنقَّ

: أبو جنادة، باجليم املعجمة، والنون والدال. ثمَّ

م��ة يف باب اهلاء من دون باب  فل��و كان الصواب هارون النجيبّي؛ لذكره العالَّ
الياء.

وإنَّ فيه أغالًطا مطبعيًَّة، مثل:

از)445(. أ. إبراهيم بن عيسی بن أيهُّوب اخلرَّ

از. والصواب: إبراهيم بن عيسی أبو أيهُّوب اخلرَّ

ب. احلجام)446(.

والصواب: اجلحام.

د بن حكم)447(. ج. حممَّ

د بن حكيم. والصواب: حممَّ

د. السودكّي)448(.

والصواب: السوذكّي.
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

ه�. أبو عبد اجلامورايّن)449(.

والصواب: أبو عبد اهلل اجلامورايّن.

د ثابت)450(. و. حممَّ

د بن ثابت. والصواب: حممَّ

ح. الزرارّي)451(.

والصواب: الرازّي.

از)452(. ط. روی عنه أيهُّوب اخلرَّ

از. والصواب: روی عنه أبو أيهُّوب اخلرَّ

ي. لزيادة اهلاء)453(.

والصواب: بزيادة اهلاء.

د بن جعفر املبارك)454(. ك. زيد بن حممَّ

د بن جعفر بن املبارك. والصواب: زيد بن حممَّ

د شيان)455(. ل. عّل بن حممَّ

د بن شيان. والصواب: عّل بن حممَّ

أض��ف إل��ی ذلك أنَّ مجي��ع طبع��ات الكتاب مل تكن علی أس��اس نس��خة معتمدة 
ومعتربة.

وإنَّ أكثر اهلوامش يف الطبعتني األخيتني كانت لِذكر مباحث ال طائل حتتها للذين 
يراجعون الكتاب، فالبحث عن وثاقة الرواة أو تضعيفهم أجنبيَّة عن موضوع الكتاب، 
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

 فض��اًل عن التفصيل يف ذل��ك، وِذْكر أقوال الرجاليِّني واملناقش��ة واإلبرام عن ذلك، كم 

ال خيفی.

وكيفم كان، فنحن نذكر- فيم سيأيت- النسخ التي اعتمدناها يف تصحيح الكتاب، 
ثمَّ نبنيِّ منهجنا يف التصحيح والتحقيق.

الن�صخ املعتمدة من )اإي�صاح ال�صتباه(

نســخة مكتبة الســييِّد املرعــّي يف قم املقّدســة، الرقــم: 7295، يف 112 . 1
صفحة.

وكاتبها حممود بن عّل محيد االس��رآبادّي. والنس��خة مكتوبة بتاريخ عرشين 
شهر صفر يف سنة 926ه�.

ويف خامتة الكتاب أجازة الش��يخ أمحد بن إس��معيل اجلزائرّي للشيخ عبد 
ة سنة  النبّي بن مفيد بن احلسن البحرايّن الشيازّي يف يوم السبت 29 ذي احلجَّ

1150ه�)456(.

ورمزنا هلذه النسخة ب�)ش(.

نسخة مكتبة جملس شوری إسالمّي، الرقم: 15627/1، يف 68 صفحة.. 2

د بن حيدر الشهُي بآقاخايّن. وكاتبها حممَّ

وتاريخ كتابتها سنة 971ه� أو قبل ذلك بقليل)457(.

والنسخة يف جمموعة مشتملة علی )إيضاح االشتباه(، ثمَّ خالصة األقوال، ثمَّ 
.رشح بداية الشهيد الثاين
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

والنسخة مقروءة علی الشيخ البهائّي، وعليها إهناؤه الرشيف.

.حت وقوبِلت بنسخٍة مقروءٍة علی الشهيد الثاين ا ُصحِّ وأهنَّ

حت- بحس��ب اجلهد  وج��اء يف هام��ش هناي��ة النس��خة: ق��د قوبِل��ت وُصحِّ
والطاقة- هذه النس��خة املباركة بنس��خة مق��روءة علی الش��هيد الثاين يف 

املشهد الغروّي، علی ساكنه ألف ألف سالم.

ورمزنا هلذه النسخة ب�)ج(.

سة، الرقم 580/2، يف 32 صفحة.. 3 نسخة ملكتبة مدرسة الفيضيَّة يف قم املقدَّ

وكاتبها حسام الدين بن عّز الدين بن عبد اهلل.

وتاريخ كتابتها 994ه�.

وقد قوبِلت النسخة مع نسخة كتبها الشيخ حسني بن عبد الصمد والد الشيخ 
.البهائّي

وقد كتب يف هامش بعض الصفحات: كذا بخطِّ شيخنا اجلباعّي.

وجاء يف هناية النس��خة: وقد اتَّفق الفراغ من نس��خه منتصف ليلة السبت ليلة 
عيد األضحى آخر ش��هور س��نة 994ه� أربع وتسعني وتسعمئة هجريَّة- عىل 
مهاجرها السالم- عىل يد العبد الفقي إىل اهلل العّل الغنّي حسام الدين بن عّز 
د وآله  الدين ب��ن عبد اهلل نزيل الغرّي، جعل اهلل عاقبته عاقبة الصاحلني بمحمَّ
األبرار املعصومني. ونحن يومئذ يف دار امللك أصفهان، أخرجنا اهلل تعاىل منها 
اًل وآخ��ًرا وباطنًا وظاهًرا،  ��د وآله األجماد. واحلمد هلل أوَّ إىل خ��ي البالد بمحمَّ

وأسأله أن ُيصلح لنا ما بقي من مهلة العمر، إنَّه جواد كريم رؤوف رحيم.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

ورمزنا هلذه النسخة ب�)ض(.

سة، الرقم 759/2.. 4 نسخة أخری ملكتبة مدرسة الفيضيَّة بقم املقدَّ

ومل ُيذكر كاتبها.

وتاريخ كتابتها سنة 1284ه�. إالَّ أنَّه جاء يف فهرست دنا)458(- وكذا فهرست 
فنخا)459(- أنَّ تاريخ كتابتها سنة 700 إلی أو 709 ه�، إالَّ أنَّه ليس بصواب، 
- من دون س��نة كتابة هذه النس��خة)460(.  بل هي س��نة تأليف الكتاب- كم مرَّ
والنسخة- عىل الرغم من كوهنا ليست بعتيقة بالنسبة إلی كثي من النسخ- إالَّ 
ا- كم يتَّضح لك- من أصحِّ النس��خ. وإنَّ يف هامش��ها ِذْكر بعض اختالف  أهنَّ

النسخ.

ورمزنا هلذه النسخة ب�)ف(.

نسخة لَعَلم اهلدی ابن الفيض الكاشايّن يف كتاب نضد اإليضاح.. 5

وهي من أصحِّ النسخ من الكتاب، كم ال خيفی.

وج��اء يف هناية الكت��اب: وقع الفراغ يف بلدتنا املحروس��ة قاس��ان ِصْينَْت عن 
اجلور والطغيان لثمن بقني من ش��هر اهلل املعظَّم فيه ش��هر رمضان من ش��هور 
ة علی الص��ادع هبا وآله ألف  س��نة ثالث وس��بعني وألف من األع��وام اهلجريَّ

اًل وآخًرا وظاهًرا وباطنًا. صالة وسالم وحتيَّة، واحلمد هلل أوَّ

ورمزنا هلذه النسخة ب�)ن(.

رنا من اهلوامش. وقد أفدنا من نضد اإليضاح يف ما حرَّ

��ه قد أش��ي يف هام��ش بعض النس��خ إل��ی بع��ض االختالف��ات، ورمزنا هلذه  وإنَّ
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

االختالفات ب�)ل(، فمثاًل نقصد بقولنا: )ف ل( االختالف الذي ُذِكر يف هامش نس��خة 
)ف(.

إذا مل تكن كلمة أو مجلة يف بعض النسخ، ُنشي إليها يف اهلامش مع عالمة )-( ورمز 
النس��خة، وإذا كانت لبعض النسخ زيادة كلمة أو مجلة، نشي إليها يف اهلامش مع عالمة 

)+( ورمز النسخة.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس
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)3( الوايف بالوفيات: 85/13.
)4( الدرر الكامنة: 71/2. والعجيب أنَّه ذكره يف موضع آخر باس��م احلس��ن، الحظ: الدرر الكامنة 

.49/2
)5( الحظ: األعالم: 227/2.

)6( بحار األنوار: 32/108.
)7( لسان امليزان: 319/6.

)8( الوايف بالوفيات: 85/13.
)9( الحظ: الوايف بالوفيات: 85/13، الدرر الكامنة: 71/2.

)10( جممع البحرين: 124/6.
)11( منهج املقال )ط ق(: 109.

)12( أمل اآلمل: 84/2.
)13( رياض العلمء: 366/1 و375.

)14( روضات اجلنَّات: 273/2.
)15( تنقيح املقال )ط ق(: 315/1.
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)16( أعيان الشيعة: 396/5.
ة  )17( الحظ: أعيان الش��يعة: 396/5، خامتة املس��تدرك: 460، الكنى واأللق��اب: 437/2، هديَّ

األحباب: 202.
)18( أجوبة املسائل املهنائيَّة: 138 و139.

)19( رياض العلمء: 366/1.
)20( أعيان الشيعة: 396/5.

)21( الذريعة: 238/5.
ّ نفسه. مة احِللِّ )22( الحظ: خالصة األقوال، ترمجة العالَّ

مة كتاب األلفني: 7، بقلم السيِّد اخلرسان. )23( الحظ: مقدِّ

مة كتاب األلفني: 7، بقلم السيِّد اخلرسان. )24( الحظ: مقدِّ
)25( رجال ابن داود: 78.

)26( بحار األنوار: 188/107.
)27( بحار األنوار: 64/107.

)28( حتف العامل: 183/1.
)29( بحار األنوار: 188/107.

)30( أمل اآلمل: 345/2.
)31( لؤلؤة البحرين: 228.
)32( لؤلؤة البحرين: 228.

)33( أمل اآلمل: 66/2.
)34( بحار األنوار: 63/107.
)35( بحار األنوار 64/107.

)36( رجال ابن داود: 202.
)37( أمل اآلمل: 211.

)38( الحظ: عمدة الطالب: 333.
)39( جمالس املؤمنني: 360/2، نقاًل عن: تاريخ احلافظ اآلبرو.

)40( أمل اآلمل: 260 و261.

)41( بحار األنوار: 62/107.
)42( أمل اآلمل: 181/2.
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)43( رياض العلمء: 381/1.
)44( بحار األنوار: 63/107 و64.

)45( بحار األنوار: 64/107.
)46( بحار األنوار: 65/107 و66.

)47( بحار األنوار: 65/107.
)48( بحار األنوار: 66/107 و67.

)49( طبقات أعالم الشيعة: 53.
)50( رياض العلمء: 360/1.

)51( الذريعة: 177/1.

)52( الذريعة: 177/1.
)53( بحار األنوار: 137/107، الذريعة: 176/1.

)54( أجوبة املسائل املهنائيَّة: 115، بحار األنوار: 146/107 143، الذريعة: 178/1
)55( الذريعة: 177/1 و178، بحار األنوار: 138/107.

)56( بحار األنوار: 142/107، الذريعة: 178/1.
)57( الذريعة: 176/1.

)58( اللئال املنتظمة: 50.

)59( اللئال املنتظمة: 50.
)60( تأسيس الشيعة: 270.

)61( طبقات أعالم الشيعة: 52.
)62( أعيان الشيعة: 396/5.

)63( رجال ابن داود: 78.
)64( الوايف بالوفيات: 85/13.

)65( جمالس املؤمنني: 359/2، نقاًل عن: تاريخ احلافظ اآلبرو.
مة رشح مبادئ الوصول للجرجايّن. )66( أعيان الشيعة: 397/5، نقاًل عن: مقدِّ

)67( األربعون حديًثا: 49.
)68( بحار األنوار: 188/107.

)69( لسان امليزان: 317/2.
)70( بحار األنوار: 141/108.
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)71( بحار األنوار: 43/108.
مة، عبد اللطيف العامّل. )72( اللئال املنتظمة: 43، نقاًل عن: رجال العالَّ

)73( نقله عنه: املامقايّن يف تنقيح املقال )ط ق(: 314/1.
.13/1 : )74( إحقاق احلقِّ

)75( بحار األنوار: 236/1.
ة: 126. )76( الفوائد الرضويَّ

)77( بحار األنوار: 62/107.
)78( أعيان الشيعة: 396/5.
)79( أعيان الشيعة: 396/5.

)80( بحار األنوار: 65/107 و66.
)81( الفوائد الرجاليَّة: 286/2.

)82( مل نجده يف خطبة املنتهى.
مة سنة 726ه�. ل سنة 734ه� ووفاة العالَّ )83( هذا غي صحيح، إذ إنَّ والدة الشهيد األوَّ

)84( أعيان الشيعة: 397-396/5.
)85( الكنى واأللقاب: 437/2.

، للس��يِّد عب��د العزيز الطباطبائّي  ّ مة احِللِّ )86( وأكث��ر اس��تفادتنا يف هذا املجال من كتاب مكتبة العالَّ
.اليزدّي

)87( لؤلؤة البحرين: 215.
)88( الوايف بالوفيات: 85/13.

)89( اللئال املنتظمة: 62، نقاًل عن: بعض املجاميع املخطوطة.
)90( أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 13/1.

)91( أجوبة املسائل املهنائيَّة: 156، أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 63/1، 57/13.
)92( بحار األنوار: 137/107 60، الذريعة: 176/1.

)93( أجوبة املسائل املهنائيَّة: 115 و155، أمل اآلمل: 85/2، بحار األنوار: 143/107، الذريعة: 
178/1، 237/5-238، 57/6، أعيان الشيعة: 406/5.

)94( روض��ات اجلنَّ��ات: 272/2، بحار األن��وار: 53/107، أعيان الش��يعة: 406/5، الذريعة: 
.398/1

)95( أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 435/1 و436.
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)96( لؤلؤة البحرين: 217، أمل اآلمل: 84/2، بحار األنوار: 52/107، تأسيس الشيعة: 399.
)97( ري��اض العل��مء: 375/1، أم��ل اآلم��ل: 85/2، بحار األن��وار: 56/107، أعيان الش��يعة: 

405/5، الذريعة: 31/2 و32 و289/13.
)98( روضات اجلنَّات: 272/2، أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 45/2.

)99( بحار األنوار: 57/107 و149، رياض العلمء: 369/1، أعيان الش��يعة: 406/5، الذريعة: 
95/3 و108.

)100( رياض العلمء: 376/2، أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 298/2 و299
)101( بحار األنوار: 57/107 و149، رياض العلمء: 369/1، أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 

.24/18 ،493/2
)102( بحار األنوار: 57/107 و149، رياض العلمء: 369/1، أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 

500/2 و501.
)103( أعيان الش��يعة: 405/5 و406، كش��ف الظنون: 685/1، 1182/2، الذريعة: 501/2، 

.212/13
)104( أم��ل اآلمل: 85/2، روض��ات اجلنَّات: 274/2، الذريع��ة: 5/3 و6، 27/6، 117/13 

و118، 164/23، أعيان الشيعة: 405/5.
)105( بح��ار األن��وار: 57/107، ري��اض العل��مء: 376/2، أعي��ان الش��يعة: 406/5، الذريعة: 

.108/3
)106( أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 109/3.

)107( أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 323-321/3، 31/6، 133/13.
)108( رياض العلمء: 369/1، بحار األنوار: 56/107 و149، أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 

.351/3
)109( بح��ار األن��وار: 52/107، ري��اض العل��مء: 372/1، أعي��ان الش��يعة: 403/5، الذريعة: 

378/3 و379، 32/6، 141/13.
)110( بح��ار األن��وار: 55/107، ري��اض العل��مء: 369/1، أعي��ان الش��يعة: 406/5، الذريعة: 

397/3 و398.
)111( أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 174/4.

)112( رياض العلمء: 368/1 و374، بحار األنوار: 52/107 و148، أمل اآلمل: 84/2، أعيان 
الشيعة: 404/5، الذريعة: 179/4.
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)113( ري��اض العل��مء: 368/1، بحار األن��وار: 148/107، أعيان الش��يعة: 404/5، الذريعة: 
180/4 ،498/2

)114( روض��ات اجلنَّ��ات: 275/2، بح��ار األن��وار: 57/107، رياض العل��مء: 369/1، أعيان 
الشيعة: 406/5، الذريعة: 226/4 و227..

)115( ري��اض العل��مء: 367/1، بحار األن��وار: 147/107، أعيان الش��يعة: 403/5، الذريعة: 
.6/16 ،152/13 ،427/4

)116( بحار األنوار: 53/107، أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 405/5.
)117( بحار األنوار: 56/107، الذريعة: 460/4.

)118( بحار األنوار: 53/107 و148، رياض العلمء: 368/1، أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 
.464/4

)119( بحار األنوار: 53/107، أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 515/4.
)120( أم��ل اآلمل: 83/2، أعيان الش��يعة: 404/5، تأس��يس الش��يعة: 313، الذريعة: 512/4، 

.408/24 ،165/13 ،54/6
)121( ري��اض العلمء: 379/1، روضات اجلنَّ��ات: 275/2، أعيان الش��يعة: 406/5، الذريعة: 

.37/5
)122( ري��اض العلمء: 379/1، روضات اجلنَّ��ات: 275/2، أعيان الش��يعة: 406/5، الذريعة: 

.183/5
)123( أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 290/5.

)124( أعيان الشيعة: 405/5 و406، الذريعة: 74/7 و75، 62/18.
)125( الذريعة: 208/7 و209.

)126( أمل اآلمل: 85/2، روضات اجلنَّات: 274/2، أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 243/7.
)127( بحار األنوار: 57/107، أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 73/8.

)128( بحار األنوار: 53/107، رياض العلمء: 373/1، أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 87/8
)129( رياض العلمء: 379/1، روضات اجلنَّات: 275/2، الذريعة: 248/8 و249.

)130( ري��اض العل��مء: 373/1، روضات اجلنَّات: 272/2، أمل اآلمل: 83/2، أعيان الش��يعة: 
405/5، الذريعة: 170/12 و171، 216/17.

)131( أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 198/11، 183/12.
)132( الذريعة: 375/13 و376، كشف الظنون: 1194/2.
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)133( أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 118/18.
)134( بحار األنوار: 53/107، الذريعة: 262/15.

)135( ري��اض العل��مء: 372/1-381، أم��ل اآلم��ل: 82/2، جمالس املؤمن��ني: 574/1، أعيان 
الشيعة: 403/5، الذريعة: 6/16.

)136( بح��ار األن��وار: 148/107، رياض العل��مء: 368/1، أعيان الش��يعة: 404/5، الذريعة: 
13/16 و24.

)137( رياض العلمء: 367/1-379، بحار األنوار: 53/107، أعيان الشيعة: 404/5، روضات 
اجلنَّات: 273/2، الذريعة: 172-169/6، 224/13.

)138( أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 182/17.

)139( أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 195/17.
)140( أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة:: 233/17.

)141( أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 34/18.
)142( أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 186/6، 186/17، 51/18 و52.

)143( أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 352/3، 118/6، 60/18.
)144( أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 64/18.

)145( أمل اآلمل: 85/2، روضات اجلنَّات: 274/2، أعيان الش��يعة: 406/5، تأس��يس الشيعة: 
299، الذريعة: 69/18 و70.

)146( بحار األنوار: 56/107، أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 286/18.
)147( أم��ل اآلم��ل: 83/2، رياض العلمء: 374/1، روضات اجلنَّات: 272/2، أعيان الش��يعة: 

405/5، الذريعة: 40/19.
)148( أمل اآلمل: 83/2، روضات اجلنَّات: 272/2، بحار األنوار: 54/107، تأس��يس الشيعة: 

313، أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 190/6، 54/14 52، 44/19
)149( بح��ار األن��وار: 149/107، رياض العل��مء: 369/1، أعيان الش��يعة: 405/5، الذريعة: 

.132/20
)150( ري��اض العل��مء: 374/1، روض��ات اجلنَّ��ات: 272/2، بحار األن��وار: 54/107، أعيان 

الشيعة: 406/5، الذريعة: 124/14، 198/20.
)151( بحار األنوار: 52/107 و148، رياض العلمء: 367/1، أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 

.239/20
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)152( أمل اآلمل: 84/2، أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 300/20.
)153( الذريعة: 360/20 و361.

)154( أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 85/21.
)155( بحار األنوار: 55/107، أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 83/21، 200/24.

)156( ري��اض العل��مء: 380/1 و381، روض��ات اجلنَّ��ات: 275/2، أعيان الش��يعة: 404/5، 
تأسيس الشيعة: 399 الذريعة: 214/21.

)157( أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 386/21.
)158( أعيان الشيعة:/405، الذريعة: 9/22.

)159( بحار األنوار: 148/107، أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 112/22.
)160( أعيان الشيعة: 403/5، الذريعة: 222/6، 11/23 و12.

)161( ري��اض العل��مء: 368/1، بح��ار األن��وار: 148/107، جمالس املؤمن��ني: 575/1، أعيان 
الشيعة: 404/5، الذريعة: 15/23.

)162( بح��ار األن��وار: 53/107، جمالس املؤمن��ني: 575/1، أعيان الش��يعة: 404/5، الذريعة: 
.171/23

)163( أم��ل اآلم��ل: 85/2، روض��ات اجلنَّ��ات: 274/2، أعي��ان الش��يعة: 406/5، الذريع��ة: 
164/23 و165.

)164( ري��اض العل��مء: 375/1، أم��ل اآلمل: 84/2، بح��ار األنوار: 54/107، أعيان الش��يعة: 
405/5، الذريعة: 283/2، 79/3، 162/23 و172.

)165( بح��ار األن��وار: 55/107، أمل اآلم��ل: 84/2، رياض العل��مء: 368/11 و375، أعيان 
الشيعة: 405/5، الذريعة: 351/22.

)166( ري��اض العلمء: 368/1 و373، الروض��ات 272/2، أعيان الش��يعة: 404/5، الذريعة: 
.352/22

)167( أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 352/22، 200/24.
)168( أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 26/10، 303/24.

)169( ري��اض العل��مء: 369/1، بحار األن��وار: 149/107، أعيان الش��يعة: 406/5، الذريعة: 
.376/24

)170( رياض العلمء: 365/1، أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 394/24.
)171( بحار األنوار: 55/107، أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 407/24.
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)172( أم��ل اآلمل: 84/2، رياض العلمء: 364/1، روضات اجلنَّات: 272/2، جمالس املؤمنني: 
575/1، أعيان الشيعة: 404/5، تأسيس الشيعة 313، الذريعة: 408/24 و409.

)173( أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 171/12، 412/24.
 ،23/18  ،161/14 الذريع��ة:   ،405/5 الش��يعة:  أعي��ان   ،54/107 األن��وار:  بح��ار   )174(

.416/24
)175( أعيان الشيعة: 405/5 و406، الذريعة: 424/24.

)176( ري��اض العل��مء: 374/1 و375، أعيان الش��يعة: 404/5، الذريع��ة: 515/1، 318/3، 
.424/24 ،161/14

)177( لؤلؤة البحرين: 218، أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 426/24.
)178( أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 427/24.

)179( رياض العلمء: 378/1، أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 260/22.
)180( ري��اض العل��مء: 378/1 و379، روض��ات اجلنَّ��ات: 275/2، أعيان الش��يعة: 404/5، 

الذريعة: 3/25 و5.
)181( رياض العلمء: 380/1، روضات اجلنَّات: 275/2، الذريعة: 397/3، 163/14 و164، 

.4/24
)182( الذريعة: 92/1.

)183( ري��اض العلمء: 379/1، روضات اجلنَّ��ات: 275/2، أعيان الش��يعة: 405/5، الذريعة: 
.510/2

)184( أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 425/4.
)185( الذريعة: 196/5.

)186( أعيان الشيعة: 406/5.
)187( أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 280/5 و281.

)188( رياض العلمء: 369/1 و370، أعيان الشيعة: 403/5، الذريعة: 47/6.
)189( الذريعة: 171/6 و172.

)190( الذريعة: 217/12.
)191( تأسيس الشيعة: 399.

)192( الذريعة: 205/13.
)193( أعيان الشيعة: 406/5.
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)194( الذريعة: 389/13.

)195( الذريعة: 174/14.
)196( الذريعة: 37/19 و40.

)197( الذريعة: 2/21 و3.
)198( الذريعة: 181/21.

)199( بحار األنوار: 148/107، رياض العلمء: 368/1.
)200( رياض العلمء: 364/1، الذريعة: 150/25.

)201( الذريعة: 62/1.
)202( رياض العلمء: 379/1، روضات اجلنَّات: 275/2، الذريعة: 42/2 38.

)203( أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 396/3 و397.
)204( أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 425/4، 384/16.

)205( أمل اآلمل: 85/2، رياض العلمء: 379/1، روضات اجلنَّات: 275/2.
)206( الذريعة: 159/18.

)207( كشف الظنون: 1710/2.
)208( أعيان الشيعة: 405/5، كشف الظنون: 1870/2 و1872.

)209( أعيان الشيعة: 405/5.
)210( الوايف بالوفيات: 85/13.

)211( جمالس املؤمنني: 574/1، نقاًل عن: تاريخ اليافعّي.
)212( الدرر الكامنة: 72/2.

)213( رياض العلمء: 366/1، تنقيح املقال )ط ق(: 315/1، منهج املقال )ط ق(: 109، تأسيس 
الشيعة: 399.

)214( رياض العلمء: 366/1، أعيان الش��يعة: 396/5، لؤلؤة البحرين: 223، روضات اجلنَّات: 
.282/2

)215( رياض العلمء: 381/1 نقاًل عن: الشهيد الثاين، البداية والنهاية: 125/114.
)216( اللئال املنتظمة: 135.

)217( من ال حيره الفقيه: 474/1-475، ح1373، هتذيب األحكام: 122/2، ح233.
)218( من ال حيره الفقيه: 394/4، ح5839.

)219( الشورى: 23.
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)220( الكايف: 60/4، ح9، من ال حيره الفقيه: 1726/65/2.
)221( من ال حيره الفقيه: 65/2، ح1727.

ة: 359/1. )222( عوال اللئال العزيزيَّ
)223( من ال حيره الفقيه: 205/2، ح2144.

)224( البقرة: 159.
)225( الكايف: 54/1، ح2.
)226( الكايف: 42/1، ح4.

)227( قواعد األحكام: 717-714/3.

مة ابن الصالح: 200-199. )228( مقدِّ
ثني: 22/1. مة كتاب تصحيفات املحدِّ )229( نقلناه بواسطة: مقدِّ

ثني: 17/1�19. )230( تصحيفات املحدِّ

ثني: 12/1�13. )231( تصحيفات املحدِّ
مة. مة كتاب إكمل الكمل. الحظ: إكمل الكمل: 4/1، املقدِّ )232( أكثر استفادتنا يف املقام من مقدِّ

ثني: 29-28/1. مة كتاب تصحيفات املحدِّ )233( نقلناه بواسطة مقدِّ
)234( الحظ: إكمل الكمل: 571/2.

)235( الحظ: ختريج األحادي��ث واآلثار: 251/2، 79/2، 230/2، 309/2، 406/2، نصب 
الراية: 412/2، 472/2، 198/4.

اظ: 1077/3 )236( تذكرة احلفَّ
)237( فتح املغيث: 429.
)238( فتح املغيث: 429.

)239( الحظ: املجموع: 480/7، نيل األوطار: 106/5.
ار(، طب��ع يف بيوت، املكتبة  د عّل النجَّ د البجاوّي(، وراجع��ة: )حممَّ )240( ق��ام بتحقيقه )ع��ّل حممَّ

العلميَّة.
)241( إيضاح املكنون: 337/1.

)242( الذريعة: 490/4.
)243( سمء املقال يف علم الرجال: 219/1، اهلامش.

)244( الذريعة: 119/15.
د كاظم املحم��ودّى(، طبعها  د كاظم املدرس��ّى، وفاضل العرف��ان، وحممَّ )245( حتقي��ق الس��يِّد )حممَّ
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سة، سنة 1418ه�. مكتب اإلعالم اإلسالمّي يف قم املقدَّ
)246( ولع��لَّ الوجه يف دعواه اخت��الف هذا الكتاب يف ضبط بعض الكل��مت مع خالصة األقوال. 
م��ع أنَّ الصحي��ح يف بعض هذه االختالفات م��ا يف اخلالصة، إالَّ أنَّ تألي��ف اخلالصة قبل تأليف 

اإليضاح بأربعة عرش سنة تقريًبا!
)247( الحظ: إيضاح االشتباه، الرقم: 616.

)248( الحظ: رس��ائل الش��هيد الث��اين: 888/2، 893، 900، 902، 903، 906، 907،، 910، 
911، 914، 920، و...

)249( الرعاية يف علم الدراية: 109�110.
)250( استقصاء االعتبار: 368/1.

)251( الرواشح السموّية: 207، اثنا عرش رسالة )الرسالة السابعة(: 7.
)252( نقد الرجال: 181/1، 187/1، 201/1، 240/1، و...

)253( بحار األنوار: 17/1.
)254( أمل اآلمل: 85/2.

)255( وعلی س��بيل املث��ال الحظ: نق��د الرج��ال: 139/1، 144/1، 150/1، 161/1، مناهج 
األخيار: 272/1، 330/1، 368/1، إكليل املنهج يف حتقيق املطلب: 93، 99، 114، 117.

)256( كشف احلجب واألستار: 73.
)257( الذريعة: 493/2

)258( إيضاح املكنون: 153/1.
)259( روضات اجلنَّات: 274/2

)260( أمل اآلمل: 85/2
)261( أعيان الشيعة: 406/5.

)262( إيضاح االشتباه، الرقم: 671.
)263( أو يف التاسع والعرشين منه، علی ما يف بعض النسخ.

)264( قد انتهى من تأليف خالصة األقوال س��نة 693ه�، بينم انتهى من تأليف إيضاح االشتباه سنة 
707ه�.

)265( إيضاح االشتباه، الرقم: 456.
)266( ه��و عّل ب��ن عمر بن أمحد ب��ن مهدّي بن مس��عود بن النعمن البغ��دادّي الدارقطن��ّي. املقرئ 

ث، من أهل حملَّة دار القطن ببغداد. املحدِّ
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ولد سنة ستٍّ وثالثمئة، وسمع احلديث وهو صبي، وبرع يف كثي من العلوم.  
وله تآليف كثية يف شتى العلوم.  

مات سنة 385ه�. وللتفصيل الحظ: سي أعالم النبالء: 449/16، وما بعدها.  
)267( إيضاح االشتباه، الرقم: 111.

د بن معد بن عّل بن أيب رافع من أيب الفضائل معد بن عّل بن   )268( هو السيِّد صفّي الدين أبو جعفر حممَّ
.محزة بن أمحد بن محزة بن عّل بن أمحد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم

ث. عامل فاضل صالح خيِّ حمدِّ  
د بن عّل احلمدايّن القزوينّي عن الشيخ منتجب الدين عّل بن عبيد اهلل بن  د بن حممَّ يروي عن حممَّ  
احلس��ن بن احلس��ني بن بابويه، وعن ابن إدريس، وابن البطريق، وعن عّل بن حييى اخلّياط، وعن 

د بن عبد اهلل قراءة عليه. أمحد بن أيب املظّفر حممَّ
 بواس��طة أبيه مجيع مصنَّفاته ورواياته. الحظ: أمل اآلمل: 307/2،  ّ مة احِللِّ ويروي عنه العالَّ  

رياض العلمء: 183/5، مصفى املقال يف مصنِّفي علم الرجال: 301.
)269( الح��ظ: إيض��اح االش��تباه، الرق��م: 125، 391، 493، 535، 660، 661، 667، 671، 

.770 ،757 ،753 ،673
)270( إيضاح االشتباه، الرقم: 125.
)271( إيضاح االشتباه، الرقم: 243.
)272( إيضاح االشتباه، الرقم: 303.
)273( إيضاح االشتباه، الرقم: 353.
)274( إيضاح االشتباه، الرقم: 391.
)275( إيضاح االشتباه، الرقم: 493.
)276( إيضاح االشتباه، الرقم: 535.
)277( إيضاح االشتباه، الرقم: 660.
)278( إيضاح االشتباه، الرقم: 661.
)279( إيضاح االشتباه، الرقم: 667.
)280( إيضاح االشتباه، الرقم: 671.
)281( إيضاح االشتباه، الرقم: 673.
)282( إيضاح االشتباه، الرقم: 753.
)283( إيضاح االشتباه، الرقم: 757.
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)284( إيضاح االشتباه، الرقم: 770.
)285( هو جعفر بن احلس��ني بن القاسم بن حمبِّ اهلل بن قاس��م املوسوّي، أبو القاسم األصفهايّن، ثمَّ 

اجلرفادقايّن اخلوانسارّي، جدهُّ جدِّ صاحب روضات اجلنَّات.
ولد يف أصفهان سنة تسعني وألف.  

د باق��ر املجليّس )ت 1110ه���(. وروى عنه بالواس��طة  وح��ر يف مب��دأ أمره جمل��س درس حممَّ  
وبغيها. والزم خاله املتكلِّم الفقيه احلسني بن احلسن اجلياليّن، وقرأ عليه كثًيا يف خمتلف العلوم، 
د طاهر بن  د الرساب التنكابنّي، وأجازه حممَّ د صادق بن حممَّ وروى عن��ه األخبار. وروى عن حممَّ
َيَ  ة. وكان فقيًها إمامياًّا، أديًبا ماهًرا، حافًظا السِّ مقصود عّل األصفهايّن يف آخر الصحيفة السجاديَّ

اد الرجال واألخبار. ، من نقَّ واآلثاَر، جيِّد اخلطِّ
انتق��ل بعد نجوم فتنة األفغان إىل مناطق جرفادقان، فالتمس منه أهلها البقاء بني أظهرهم، إلقامة   

ي لإلفتاء، فأجاهبم. اجلمعة واجلمعة، والتصدِّ
أخذ عنه: عبَّاس بن احلسن بن عبَّاس البالغّي النجفّي.  

، ومناه��ج املعارف يف أصول الدين، وتتميم  وصنَّ��ف كتًب��ا منها: كتاب يف الزكاة، وكتاب يف احلجِّ  
اإلفص��اح يف ترتي��ب اإليض��اح، واملصب��اح يف األدعية، ورس��الة يف عينيَّة ص��الة اجلمعة يف زمان 
��حر لإلمام  د باقر الس��بزوارّي، ورشح دعاء السَّ ق حممَّ الغيبة، وتعليقات عىل ذخية املعاد للمحقِّ
زين العابدين برواية أيب محزة الثمّل، وقصيدة ميميَّة خالية من األلف واهلمزة تزيد عىل ثالثة 

آالف بيت يف اآلداب واألحكام الرشعيَّة.
تويفِّ يف ش��هر ذي القعدة س��نة ثمن ومخس��ني ومائة وأل��ف، وُدفن يف ظاهر قري��ة قودجان التابعة   

جلرفادقان بخوانسار. موسوعة طبقات الفقهاء: 85-84/12.
)286( الذريعة: 493/2، 336/3

)287( فهرست دنا: 787/2.
ب بَعَلم اهلدى، الفقيه اإلمامّي،  د حمسن بن املرتىض بن حممود الكاشايّن، امللقَّ د بن حممَّ )288( هو حممَّ

ث. املحدِّ
ل سنة تسع وثالثني وألف. ة شهر ربيع األوَّ ولِد يف غرَّ  

د حمسن املعروف بالفيض، وأخذ وروى عنه وعن لفيف من العلمء، منهم:  وتتلمذ عىل والده حممَّ  
د  ��د مهدي البيدگّل الكاش��ايّن، وحممَّ ��د تقّي املجليّس، وحممَّ عّم��ه عبد الغف��ور، وعبد اهلل بن حممَّ

د بن احلس��ن احلّر   د مؤمن الس��بزوارّي، والس��يِّد نعمة اهلل بن عبد اهلل اجلزائرّي، وحممَّ باقر بن حممَّ
العامّل.



213

د باقر ملكيان ال�صيخ حممَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

، وزار مشاهد األئّمة يف العراق، وسافر إىل قم وأصفهان ومشهد وشياز ومازندران،  وحجَّ  
ب، مش��تغاًل يف أثناء ذلك  وكان يف أكث��ر أس��فاره مصاحًبا لوال��ده أو ألوالده ومعه مجع من الطالَّ

بالتأليف والتصنيف واألبحاث العلميَّة.
فة فيه، السيم  ى لتدريس الكتب املؤلَّ وعقد املرَجم جمالس الوعظ، واعتنى باحلديث كثًيا، وتصدَّ  
س كتًبا يف األدب واللغة واألدعية وغيه��ا. وأقبل عليه الطلبة، فأخذ  كت��اب الوايف لوال��ده، ودرَّ
د،  وروى عن��ه ثلَّة، منهم: أوالده مجال الدين إس��حاق، ونصي الدين س��ليمن، وق��وام الدين حممَّ
د حسني  وصفّي الدين أمحد، وابنته فاطمة املكنَّاة بأمِّ سلمة، والسيِّد أمحد احلسينّي الراوندّي، وحممَّ

د مؤمن احلسينّي. د معصوم بن حممَّ الغفارّي الكاشايّن، والسيِّد حممَّ
ًفا. منها: رشح مفاتيح الرشائع يف الفقه لوالده الفيض، وحاشية عىل  وصنَّف ما يربو عىل ستِّني مؤلَّ  
د بن عّل بن أيب  ها مفت��اح املفاتيح، وتعليقة عىل مدارك األحكام للس��يَّد حممَّ مفاتيح الرشائع س��مَّ
احلس��ن العامّل، ورس��الة يف إرث الزوجة غي ذات الولد من الضياع والعقار، ورسالة يف بطالن 
الع��ول والتعصي��ب، ودليل احلاجِّ يف املناس��ك بالفارس��يَّة، والآلل املنثورة من األخب��ار املأثورة، 
مات الوايف لوالده، ونضد اإليضاح يف  ة، وتعليقة عىل مقدِّ ومعادن احلكمة يف مكاتيب األئمَّ

ترتيب إيضاح االشتباه.
تويف سنة مخس عرشة ومائة وألف.  

موسوعة طبقات الفقهاء: 332-330/12.  
)289( أعيان الشيعة: 152/1.

)290( نضد اإليضاح: 3-1.

)291( نضد اإليضاح: 383.
)292( فهرست دنا: 722/10.

)293( التعب��ي بالتصحيح تعبي مس��احمي، وإالَّ النس��خة مش��حونة باألغالط املطبعيَّ��ة والتصحيف 
والتحريف.

)294( طبعه مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي، قم، 1434ه�.
)295( مل نعثر علی يشء عن حياته.

)296( فهرست فنخا: 457/5، 989/7.
)297( رس��ائل الش��هيد الث��اين: 888/2، 893، 900، 902، 903، 906، 907،، 910، 911، 
 ،984 ،978 ،972 ،969 ،967 ،965 ،957 ،952 ،951 ،948 ،942 ،924 ،920 ،914
 ،1039 ،1038 ،1036 ،1032 ،1029 ،1028 ،1025 ،1019 ،1016 ،1015 ،988

.1104 ،1089 ،1082 ،1081 ،1079 ،1077 ،1059 ،1054 ،1050 ،1040
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)298( اس��تقصاء االعتب��ار: 352/2، 372/2، 387/2، 70/3، 172/3، 254/4، 51/6، 
.255/7 ،225/7

 ،193/1  ،169/1  ،164/1  ،161/1  ،150/1  ،144/1  ،139/1 الرج��ال:  نق��د   )299(
 ،173/2  ،115/2  ،90/2  ،83/2  ،23/2  ،342/1  ،340/1  ،338/1  ،207/1
 ،124/3  ،43/3  ،417/2  ،385/2  ،319/2  ،217/2  ،208/2  ،190/2  ،178/2
 ،431/4  ،322/4  ،205/4  ،160/4  ،275/3  ،267/3  ،214/3  ،189/3  ،180/3

.97/5 ،87/5 ،33/5
)300( مناهج األخيار: 272/1، 330/1، 368/1.

)301( إكلي��ل املنهج يف حتقي��ق املطل��ب: 93، 99، 114، 117، 126، 230، 235، 242، 270، 
.486 ،485 ،480 ،431 ،423 ،389 ،347 ،344 ،319 ،302 ،288 ،275

 ،316/1  ،291/1  ،289/1  ،283/1  ،166/1  ،151/1  ،130/1 املق��ال:  منته��ى   )302(
 ،75/2  ،46/2  ،39/2  ،35/2  ،20/2  ،10/2  ،373/1  ،370/1  ،358/1  ،327/1
 ،236/2  ،234/2  ،232/2  ،184/2  ،138/2  ،104/2  ،99/2  ،85/2  ،78/2
 ،20/3 ،17/3 ،16/3 ،13/3 ،471/2 ،469/2 ،447/2 ،333/2 ،287/2 ،268/2
 ،201/3 ،187/3 ،162/3 ،161/3 ،151/3 ،144/3 ،88/3 ،69/3 ،61/3 ،35/3
 ،108/4 ،100/4 ،98/4 ،75/4 ،69/4 ،66/4 ،57/4 ،392/3 ،369/3 ،336/3

.116/4
)303( عوائ��د األّي��ام: 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 
 ،869 ،868 ،866 ،864 ،863 ،862 ،861 ،860 ،858 ،857 ،856 ،855 ،854 ،853
 ،884 ،883 ،882 ،881 ،880 ،879 ،878 ،877 ،876 ،875 ،874 ،873 ،871 ،870

.891 ،890 ،889 ،888 ،887 ،886 ،885
)304( خامتة مستدرك الوسائل: 22/4، 260/5، 331/5، 364/7، 209/9.

 ،301/3  ،277/3  ،269/3  ،256/3  ،135/3  ،231/2  ،93/2 الش��يعة:  أعي��ان   )305(
 ،589/4 ،252/4 ،96/4 ،87/4 ،57/4 ،21/4 ،587/3 ،569/3 ،563/3 ،558/3
 ،199/6 ،112/6 ،84/6 ،406/5 ،319/5 ،233/5 ،197/5 ،159/5 ،70/5 ،6/5
 ،180/10  ،46/10  ،425/9  ،166/9  ،230/8  ،12/8  ،313/6  ،276/6  ،253/6

.303/10 ،237/10
)306( انتهى من تأليف خالصة األقوال س��نة 693ه�، بينم انتهى من تأليف إيضاح االش��تباه س��نة 

707ه�.
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السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

)307( إيضاح االشتباه، الرقم: 70.
)308( الح��ظ: رج��ال النج��ايّش، الرقم: 216، الفهرس��ت، الرق��م: 77، رجال الط��ويّس، الرقم: 

.5940
)309( إيضاح االشتباه، الرقم: 78.

)310( الفهرست، الرقم: 90.
)311( رجال النجايّش، الرقم: 239.

)312( رجال الطويّس، الرقم: 5963.
)313( رجال ابن داود: 21، الرقم: 50.

)314( إيضاح االشتباه، الرقم: 127.
)315( رجال النجايّش، الرقم: 308.

)316( رجال ابن الغضائرّي: 44.
)317( لسان امليزان: 110/2، الرقم: 448.

)318( رجال ابن داود: 434، الرقم: 87.
)319( إيضاح االشتباه، الرقم: 217.

)320( الحظ: رجال النجايّش، الرقم: 159، رجال الطويّس، الرقم: 6098.
)321( رجال ابن داود: 444، الرقم: 136.

)322( رجال ابن الغضائرّي: 54.
)323( إيضاح االشتباه، الرقم: 222.

)324( الح��ظ: رج��ال النجايّش، الرق��م: 166، رجال الط��ويّس، الرقم: 6117، تاريخ اإلس��الم: 
277/28، لسان امليزان: 297/2، الرقم: 1230.

)325( إيضاح االشتباه، الرقم: 245.
)326( رجال النجايّش، الرقم: 388.

)327( الفهرست، الرقم: 266، رجال الطويّس، الرقم: 2558.
)328( من ال حيره الفقيه: 444/4.

)329( رجال الطويّس، الرقم: 2555.
)330( رجال الربقّي: 31.

)331( إيضاح االشتباه، الرقم: 303.
)332( رجال النجايّش، الرقم: 476.



216

ة- املنهج- النقود مة احِللِّّي )648-726هـ( املادَّ اإي�صاح ال�صتباه للعالَّ
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)333( رجال الطويّس، الرقم: 2807.
)334( إيضاح االشتباه، الرقم: 316.
)335( رجال النجايّش، الرقم: 502.

)336( الفهرست، الرقم: 349، رجال الطويّس، الرقم: 2891.
)337( إيضاح االشتباه، الرقم: 332.
)338( رجال النجايّش، الرقم: 526.

)339( رجال ابن داود: 461، الرقم: 226، جامع الرواة: 485/3.
)340( إيضاح االشتباه، الرقم: 406.
)341( رجال النجايّش، الرقم: 699.

)342( رجال ابن داود: 251، الرقم: 1067.
)343( إيضاح االشتباه، الرقم: 461.
)344( رجال النجايّش، الرقم: 571.
)345( إيضاح االشتباه، الرقم: 474.

)346( رجال ابن داود: 473، الرقم: 287.
)347( إيضاح االشتباه، الرقم: 504.

)348( رجال النجايّش الرقم: 825
)349( رجال الطويّس، الرقم: 3733.

)350( رجال ابن داود: 232، الرقم: 967.
)351( إيضاح االشتباه، الرقم: 631.

)352( الحظ: رجال النجايّش، الرقم: 963.
)353( رجال ابن داود: 340، الرقم: 1500.

)354( إيضاح االشتباه، الرقم: 710.
)355( رجال النجايّش، الرقم: 1131.
)356( رجال الطويّس، الرقم: 3469.

)357( هتذيب الكمل: 493/28، الرقم: 6176.
)358( رجال الربقّي: 46.

)359( الرعاية يف علم الدراية: 109�110.
ة: 207. )360( الرواشح السمويَّ
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)361( إيضاح االشتباه، الرقم: 69.
)362( إيضاح االشتباه، الرقم: 243.
)363( إيضاح االشتباه، الرقم: 535.
)364( إيضاح االشتباه، الرقم: 671.
)365( إيضاح االشتباه، الرقم: 673.
)366( إيضاح االشتباه، الرقم: 757.

والحظ: أيًضا إيضاح االشتباه، الرقم: 493، 616، 618، 622، 705، 798.  
)367( إيضاح االشتباه، الرقم: 160.
)368( إيضاح االشتباه، الرقم: 258.
)369( إيضاح االشتباه، الرقم: 266.
)370( إيضاح االشتباه، الرقم: 284.
)371( إيضاح االشتباه، الرقم: 312.
)372( إيضاح االشتباه، الرقم: 313.
)373( إيضاح االشتباه، الرقم: 316.

والحظ: أيًضا إيضاح االش��تباه، الرق��م: 348، 349، 399، 406، 414، 431، 439، 444،   
 ،696 ،695 ،685 ،673 ،666 ،661 ،645 ،640 ،622 ،620 ،618 ،616 ،604 ،499

.770 ،753 ،750 ،715 ،713 ،708 ،702
)374( إيضاح االشتباه، الرقم: 53.

)375( إيضاح االشتباه، الرقم: 261
)376( إيضاح االشتباه، الرقم: 301.
)377( إيضاح االشتباه، الرقم: 350.
)378( إيضاح االشتباه، الرقم: 392.
)379( إيضاح االشتباه، الرقم: 471.
)380( إيضاح االشتباه، الرقم: 482.

والحظ: أيًضا إيضاح االشتباه، الرقم: 483، 485، 700، 707، 714، 735، 796.  
)381( الحظ: إيضاح االشتباه، الرقم: 160، 341، 348، 350، 483، 498، 540، 661، 731.

)382( إيضاح االشتباه، الرقم: 17.
)383( إيضاح االشتباه، الرقم: 123.
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)384( إيضاح االشتباه، الرقم: 54.
)385( إيضاح االشتباه، الرقم: 276.
)386( إيضاح االشتباه، الرقم: 434.
)387( إيضاح االشتباه، الرقم: 686.
)388( إيضاح االشتباه، الرقم: 315.
)389( إيضاح االشتباه، الرقم: 334.
)390( إيضاح االشتباه، الرقم: 642.
)391( إيضاح االشتباه، الرقم: 397.
)392( إيضاح االشتباه، الرقم: 405.
)393( إيضاح االشتباه، الرقم: 527.
)394( إيضاح االشتباه، الرقم: 609.

)395( النساء: 82.
)396( إيضاح االشتباه، الرقم: 46.
)397( إيضاح االشتباه، الرقم: 60.
)398( إيضاح االشتباه، الرقم: 54.
)399( إيضاح االشتباه، الرقم: 95.
)400( إيضاح االشتباه، الرقم: 62.
)401( إيضاح االشتباه، الرقم: 94.

)402( إيضاح االشتباه، الرقم: 132.

)403( إيضاح االشتباه، الرقم: 138.

)404( إيضاح االشتباه، الرقم: 172.

)405( إيضاح االشتباه، الرقم: 208.
)406( إيضاح االشتباه، الرقم: 185 و231

)407( إيضاح االشتباه، الرقم: 221.

)408( إيضاح االشتباه، الرقم: 229.
)409( إيضاح االشتباه، الرقم: 307 و323

)410( إيضاح االشتباه، الرقم: 305.

)411( إيضاح االشتباه، الرقم: 309.
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السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

)412( إيضاح االشتباه، الرقم: 354.

)413( إيضاح االشتباه، الرقم: 358.

)414( إيضاح االشتباه، الرقم: 379.

)415( إيضاح االشتباه، الرقم: 403.

)416( إيضاح االشتباه، الرقم: 423.

)417( إيضاح االشتباه، الرقم: 568.

)418( إيضاح االشتباه، الرقم: 664.

)419( إيضاح االشتباه، الرقم: 682.
والح��ظ: أيًض��ا إيضاح االش��تباه، الرق��م: 355 = 361، 372 = 376، 397 = 405، 552 =   

.613 = 599 ،611 = 588 ،601 = 584 ،620 = 553 ،590
)420( إيضاح االشتباه، الرقم: 261.
)421( رجال النجايّش، الرقم: 410.
)422( إيضاح االشتباه، الرقم: 123.

)423( الحظ: رجال النجايّش، الرقم: 300.

)424( الحظ: رجال النجايّش، الرقم: 301.
)425( الحظ: جممع الرجال: 299/1، منهج املقال: 129/3، جامع الرواة: 32-31/2.

)426( معجم رجال احلديث: 309/4، الرقم: 1987.
)427( الحظ: رجال ابن داود: 78، الرقم: 280 وكذا ترمجة الرجل يف خالصة األقوال.

)428( إيضاح االشتباه، الرقم: 550.
)429( الحظ: رجال النجايّش، الرقم: 6.

)430( إيضاح االشتباه بإعداد اخلفاجّي: 85، الرقم: 3.
)431( إيضاح االشتباه بإعداد اخلفاجّي: 89، الرقم: 20

)432( إيضاح االشتباه بإعداد اخلفاجّي: 90، الرقم: 21.

)433( إيضاح االشتباه بإعداد اخلفاجّي: 94، الرقم: 38.

)434( إيضاح االشتباه بإعداد اخلفاجّي: 95، الرقم: 41.

)435( إيضاح االشتباه بإعداد اخلفاجّي: 94، الرقم: 39.
)436( إيضاح االشتباه بإعداد احلسون: 146، الرقم: 175.

)437( إيضاح االشتباه بإعداد اخلفاجّي: 88، الرقم: 17.
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)438( إيضاح االشتباه بإعداد اخلفاجّي: 105، الرقم: 73
)439( إيضاح االشتباه بإعداد اخلفاجّي: 118، الرقم: 115.
)440( إيضاح االشتباه بإعداد اخلفاجّي: 126، الرقم: 141.
)441( إيضاح االشتباه بإعداد اخلفاجّي: 131، الرقم: 160

)442( إيضاح االشتباه بإعداد اخلفاجّي: 132، الرقم: 162.

)443( إيضاح االشتباه بإعداد اخلفاجّي: 134، الرقم: 171.
ون: 321، الرقم: 772. )444( إيضاح االشتباه بإعداد احلسهُّ

ون: 86، الرقم: 17. )445( إيضاح االشتباه بإعداد احلسهُّ
ون: 288، الرقم: 665. )446( إيضاح االشتباه بإعداد احلسهُّ
ون: 302، الرقم: 713. )447( إيضاح االشتباه بإعداد احلسهُّ
ون: 305، الرقم: 723. )448( إيضاح االشتباه بإعداد احلسهُّ
ون: 323، الرقم: 773. )449( إيضاح االشتباه بإعداد احلسهُّ
ون: 285، الرقم: 653. )450( إيضاح االشتباه بإعداد احلسهُّ
ون: 219، الرقم: 392. )451( إيضاح االشتباه بإعداد احلسهُّ
ون: 127، الرقم: 123. )452( إيضاح االشتباه بإعداد احلسهُّ
ون: 136، الرقم: 149. )453( إيضاح االشتباه بإعداد احلسهُّ
ون: 189، الرقم: 294. )454( إيضاح االشتباه بإعداد احلسهُّ
ون: 223، الرقم: 410. )455( إيضاح االشتباه بإعداد احلسهُّ

)456( قد ذكر يف بعض املصادر أنَّ الش��يخ أمحد بن إس��معيل اجلزائرّي تويفِّ س��نة 1149ه�. الحظ: 
مة، الكلينّي والكايف:  الذريعة: 505/4، 181/6، 133/13، 156/13، الكايف: 32/1، املقدِّ
��ه بمالحظة هذه اإلجازة التي هي بخطَّه ظهرت أنَّه كان حياًّا يف تلك الس��نة. واليشء  451، إالَّ أنَّ
��ق الطهراين بع��د أن ذكر أنَّ الش��يخ أمحد بن إس��معيل اجلزائرّي  الغري��ب يف املق��ام أنَّ املحقِّ
تويفِّ س��نة 1149ه�، قال يف موضٍع آخر: الش��يخ أمحد بن إس��معيل اجلزائ��رّي النجفّي املتوىفِّ يف 
س��نة 1151ه���. الذريعة: 320/3، 11/13. وقال يف موضٍع ثالث: الش��يخ أمحد بن إس��معيل 
اجلزائ��رّي النجفّي املتوىفَّ ح��دود 1150ه�. الذريع��ة: 253/10، 101/11. ويف موضٍع رابع: 

املتوىفَّ 1150 أو 1149ه� كم يف تتميم األمل. الذريعة: 180/11.
)457( الوجه يف ترديدنا أنَّ النسخة- كم قلنا- مشتملة علی إيضاح االشتباه، ثمَّ خالصة األقوال، ثمَّ 
ا خالصة األقوال فتاريخ كتابتها 24 شهر رمضان سنة 971ه�،  رشح بداية الشهيد الثاين، أمَّ
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ا رشح بداية الش��هيد الثاين فتاريخ كتابتها آخر ش��هر الصفر س��نة 972 ه�؛ وألنَّ كتابة نسخة  وأمَّ
إيضاح االشتباه كانت قبل خالصة األقوال، فهي مكتوبة سنة 971 ه� أو قبلها بقليل. هذا ولكن 

جاء يف فهرست دنا أنَّ تاريخ كتابتها كانت يف القرن العارش. فهرست دنا: 329/2.
)458( فهرست دنا: 329/2.

)459( فهرست فنخا: 458/5.
)460( ث��مَّ إنَّ هنا غلًطا آخر؛ ألنَّه جاء يف خامتة النس��خة هكذا: »قد فرغ املصنِّف من تصنيفه... 
س��نة س��بعمئة«، ثمَّ جاء يف هامش��ها: »سنة سبع س��بعمئة، كذا وجدت يف بعض النس��خ«. إالَّ أنَّ 

املفهِرس َذَكر أنَّ هذه النسخة مكتوبة من سنة 700 إلی 709ه�!
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َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

امل�صادر واملراجع

، قم، مطبعة اخليام.. 1 ّ مة احِللِّ أجوبة املسائل املهنائيَّة، العالَّ
إحقاق احلّق، الشهيد نور اهلل التسرّي، خمطوطات مركز الفقيه العامّل إلحياء الراث.. 2
3 . ،د بن مجال الدين العامّل(، حتقيق: مدرسة اإلمام املهدّي ل )حممَّ األربعون حديًثا: الشهيد األوَّ

.1407 ،سة اإلمام املهدي قم، مؤسَّ
د بن احلسن الطويّس، حتقيق: السّيد حسن . 4 استقصاء االعتبار يف رشح االستبصار، أبو جعفر حممَّ

املوسوّي اخلرسان، طهران، دار الكتب اإلسالميَّة.
األعالم، خي الدين الزركّل، بيوت، دار العلم للماليني، ط5، 1980.. 5
أعي��ان الش��يعة، الس��يِّد حمس��ن األم��ني، حتقيق: الس��يِّد حس��ن األم��ني، ب��يوت، دار التعارف . 6

للمطبوعات.
د طاهر اخلراس��انّى الكربايّس، حتقيق: الس��يِّد . 7 د جعفر بن حممَّ إكليل املنهج يف حتقيق املطلب، حممَّ

جعفر احلسينّى األشكورّي، قم، دار احلديث، ط1، 1425ه�.
إكمل الكمل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسمء والكنى واألنساب، ابن ماكوال، . 8

القاهرة، دار الكتاب اإلسالمّي.
، الكويت، مكتبة األلفني، 1405ه�/1985م.. 9 ّ مة احِللِّ األلفني، العالَّ

د بن احلس��ن احلّر العامّل، حتقيق: الس��ّيد أمحد احلس��ينّي، . 10 أم��ل اآلم��ل يف علمء جبل عامل، حممَّ
النجف األرشف، اآلداب.

(، إعداد: ثامر كاظم عبد اخلفاجّي، . 11 ّ مة احِللِّ ر )العالَّ إيضاح االشتباه، احلسن بن يوسف بن املطهَّ
قم، مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي، 1425ه�.

��ون، قم، . 12 د احلسهُّ (، حتقيق: حممَّ ّ مة احِل��لِّ ��ر )العالَّ إيضاح االش��تباه، احلس��ن بن يوس��ف بن املطهَّ
م 1411ه�. ال املكرَّ سة النرش اإلسالمّي، شوَّ مؤسَّ

إيض��اح املكنون، إس��معيل باش��ا البغ��دادّي، حتقي��ق: حممد رشف الدي��ن بالتقي��ا، رفعت بيلكة . 13
الكليس، بيوت، دار إحياء الراث العريّب.

مة . 14 د تق��ي املجليّس )العالَّ د باقر بن حممَّ ة األطه��ار، حممَّ بح��ار األنوار اجلامعة ل��درر أخبار األئمَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

سة الوفاء، ط2، 1403ه�. املجليّس(، بيوت، مؤسَّ
تاريخ اإلس��الم، الذهبّي، حتقيق: عمر عبد الس��الم تدمرّي، ب��يوت، دار الكتاب العريّب، ط1، . 15

1407ه�/1987م.
د جواد املحمودّي، قم، . 16 تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم، السيِّد حسن الصدر العامّل، حتقيق: حممَّ

سة تراث الشيعة، 1438ق/1395ش. مؤسَّ
تتميم أمل اآلمل، الش��يخ عبد النبّي القزوينّي، حتقيق: أمحد احلس��ينّي، قم، مكتبة آية اهلل املرعيّش . 17

النجفّي، 1407.
ختري��ج األحاديث واآلث��ار، الزيعّل، حتقيق: عبد اهلل بن عبد الرمح��ن، الرياض، دار ابن خزيمة، . 18

ط1، 1414ه�.
اظ، الذهبّي، بيوت، دار إحياء الّراث العريّب.. 19 تذكرة احلفَّ
تصحيفات املحدثني، حسن العسكرّي، حتقيق: حممود أمحد مية، القاهرة، املطبعة العربيَّة، ط1، . 20

1402ه�.
د حس��ن املامق��ايّن، النجف األرشف، . 21 تنقي��ح املق��ال يف أحوال الرج��ال )ط ق(، عبد اهلل بن حممَّ

املطبعة املرتضوّية، 1352ه�.
سة آل البيت، قم، . 22 خامتة مس��تدرك الوسائل، ميزا حس��ني النورّي الطربيّس، حتقيق: مؤسَّ

سة آل البيت، ط1، رجب 1415ه�. مؤسَّ
الدرر الكامنة يف أعالم املائة الثامنة، ابن حجر العس��قالين، دار املعارف اإلس��الميَّة، حيدر آباد، . 23

د.ط، 1349ه�.
د حمس��ن آقا بزرك الطه��رايّن، ب��يوت، دار األضواء، ط3، . 24 الذريع��ة إلی تصانيف الش��يعة، حممَّ

1403ه�.
د رضا . 25 رجال ابن الغضائرّي، أمحد بن احلسني الغضائرّي الواسطّي البغدادّي، حتقيق: السيِّد حممَّ

اجلالّل، قم، دار احلديث، ط1، 1422ه�.
ل منه: 224-29، القس��م الثاين من��ه: 306-225(، تقّي الدين . 26 رج��ال ابن داود )القس��م األوَّ

د صادق آل بح��ر العلوم، النجف األرشف،  ، حتقيق: الس��يِّد حممَّ ّ احلس��ن بن عّل بن داوود احِللِّ
ة، 1392ه�. منشورات املطبعة احليدريَّ

د بن خالد الربقّي، حتقيق: الس��يِّد املياموّي كاظم املوسوّي، . 27 رجال الربقّي، أبو جعفر أمحد بن حممَّ
طهران، جامعة طهران، 1383ه�.

د بن احلس��ن الط��ويّس، حتقيق: جواد القيهُّوم��ّي األصفهايّن، قم، . 28 رج��ال الطويّس، أبو جعفر حممَّ
سة النرش اإلسالمّي، ط1، رمضان املبارك 1415ه�. مؤسَّ
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د باق��ر ملكيان، قم، . 29 رج��ال النج��ايّش، أمحد بن عّل بن أمح��د بن العّباس النج��ايّش، حتقيق: حممَّ
سة بوستان كتاب، ط1، 1436ه�. مؤسَّ

رس��ائل الش��هيد الثاين، زين الدين بن أمحد العام��ّل اجلبعّي، حتقيق: رضا املخت��ارّي، قم، مركز . 30
األبحاث والدراسات اإلسالميَّة، ط1، 1421ه�.

د . 31 الرعاية يف علم الدراية، زين الدين بن أمحد العامّل )الش��هيد الثاين(، حتقيق: عبد احلس��ني حممَّ
عّل بقال، قم، مكتبة آية اهلل العظمی املرعيّش النجفّي، ط2، 1408ه�.

د باقر املوسوّي اخلوانسارّي، طهران، . 32 روضات اجلنَّات يف أحوال العلمء والس��ادات، السيِّد حممَّ
ة، 1390ه�. املطبعة احليدريَّ

رياض العلمء وحياض الفضالء، امليزا أفندي األصبهايّن، . 33
سة . 34 د احلس��ينّي القزوينّي، قم، مؤسَّ س��مء املقال يف علم الرجال، أبو اهلدى الكلبايّس، حتقيق: حممَّ

ول العرص للدراسات اإلسالميَّة، ط1، 1419ه�.
ام، أمحد النراقّي، قم، مكتب اإلعالم اإلسالمّي، ط1، 1417ه�.. 35 عوائد األيَّ
فتح املعني، حسن بن عّل، عمن، مكتبة اإلمام النووّي، ط1، 1410ه�/1990م.. 36
فهر س��توراى دس��ت نوش��ت )دن��ا(، مصطف��ى درايتي، قم، مركز إس��ناد ش��وراى إس��المّي، . 37

1389ش.
د.. 38 فهرست ابن النديم، ابن النديم البغدادّي، حتقيق: رضا جتدهُّ
د بن احلس��ن الطويّس، تصحيح: الس��يِّد عبد العزيز الطباطبائّي، قم، . 39 الفهرس��ت، أبو جعفر حممَّ

ق الطباطبائّي، ط1، 1420ه�. مكتبة املحقِّ
فهرس��تكان نس��خة هاى خطى إيران )فنخا(، مصطفى درايتي، إيران، طه��ران، املكتبة الوطنيَّة، . 40

ط1، 1390ش.
د صادق . 41 د مهدّي بن مرتضی بحر العل��وم الطباطبائّي، حتقيق: حممَّ الفوائد الرجاليَّة، الس��يِّد حممَّ

بحر العلوم، طهران، مكتبة الصادق، ط1، 1363ش.
س��ة . 42 ّي، حتقيق: نارص باقر، مؤسَّ ة، عبَّاس القمِّ ة يف أحوال علمء املذهب اجلعفريَّ الفوائ��د الرضويَّ

بوستان كتاب، قم، ط1، 1385ش.
سة النرش اإلسالمّي، . 43 سة النرش اإلسالمّي، قم، مؤسَّ ، حتقيق: مؤسَّ ّ مة احِللِّ قواعد األحكام، العالَّ

ط1، 1413.
د بن يعقوب بن إس��حاق الكلينّي، تصحيح: عّل أكرب الغفارّي، طهران، دار الكتب . 44 الكايف، حممَّ

اإلسالمّية، ط5، 1363ش.



225

د باقر ملكيان ال�صيخ حممَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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كش��ف احلجب واألس��تار، الس��يِّد أعجاز احلس��ينّي، قم، مكتبة آية اهلل املرع��يّش النجفّي، ط1، . 45
1409ه�.

كش��ف الظنون عن أس��امي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهلل الشهي ب�)حاجي خليفة(، مع . 46
مة آلية اهلل السيِّد شهاب الدين النجفّي املرعيّش، بيوت، دار إحياء الراث العريّب. مقدِّ

سة األعلمّي، 1390ه�.. 47 لسان امليزان، أمحد بن عّل بن حجر العسقاليّن، بيوت، مؤسَّ
ق البحرايّن، خمطوطات مركز الفقيه العامّل إلحياء الراث.. 48 لؤلؤة البحرين، املحقِّ
د شعاع فاخر، قم، املكتبة . 49 جمالس املؤمنني، التسرّي، القايض نور الدين اهلل املرعيّش، حتقيق: حممَّ

ة، ط1، 1433ه�. احليدريَّ
مصف��ى املق��ال يف علم الرج��ال، آغا بزرك الطه��رايّن، حتقيق: ابن املؤلف، ب��يوت، دار العلوم، . 50

1408ه�/1997م.
م��ة ابن الص��الح، عثمن بن عب��د الرمحن الش��هرزورّي، حتقيق: أبو عب��د الرمحن صالح بن . 51  مقدِّ

د بن عويضة، ط1، 1416ه�. حممَّ
ّي )الش��يخ الصدوق(، . 52 د بن عّل بن احلس��ني بن بابويه القمِّ م��ن ال حي��ره الفقيه، أبو جعفر حممَّ

سة النرش اإلسالمّي، ط2. تصحيح: عّل أكرب الغفارّي، قم، مؤسَّ
مناه��ج األخي��ار يف رشح االس��تبصار، الس��يِّد أمح��د بن زي��ن العابدين العل��وّي العام��ّل، قم، . 53

اإلسمعيليان.
د بن عّل األس��رآبادي، طهران، مؤسس��ة آل . 54 منه��ج املقال يف حتقيق أح��وال الرجال، ميزا حممَّ

البيت إلحياء الراث، ط1، 1422ه�.
نصب الراية، الزيعّل، حتقيق: أيمن صالح شعبان، القاهرة، دار احلديث، ط1، 1415ه�/1995.. 55
سة آل . 56 سة آل البيت، قم، مؤسَّ نقد الرجال، السيِّد مصطفی احلسينّي التفريّش، حتقيق: مؤسَّ

ال 1418ه�. البيت، ط1، شوَّ
الوايف بالوفيات، الصفدّي، أمحد األرناؤوط، تركي مصطفى، بيوت، دار إحياء الراث العريّب، . 57

1420ه�/2000م.
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