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اأحمد علّي جميد احِللِّّي

�ض البحث ملخَّ

اش��تمل البحث عىل ذكر ســّتة عناوين م��ن مصنّفات املحّقق احِل��ّلّ )ت 676ه�( 
موج��ودة يف مكتب��ة اإلمام احلكي��م العاّمة يف النج��ف األرشف، ضّمتها )65( نس��خة 

خّطية، مع حتقيق لبعض مطالبها، وترتيبها عىل النحو اآليت:

الكتاب األّول: أجوبة املس��ائل العّزّية = املس��ائل العّزّية = الرسالة العّزّية، نس��خة 
واحدة.

الكتاب الثاين: رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، )34( نسخة.

الكتاب الثالث: خمتر املراسم= خمتر املراسم العلوّية، نسخة واحدة.

الكتاب الرابع: املختص�ر النافع = النافع يف خمتص�ر الش�رائع، )19( نسخة.

الكتاب اخلامس: معارج الوصول إىل علم األصول = معارج األصول = املعارج، 
خس نسخ.

الكتاب السادس: املعترب يف رشح املختر، خس نسخ.

وذك��ر الباح��ث يف مقّدمة الفه��رس منهج��ه يف تعريف الكتاب ونس��خه، برتيب 
ألفبائ��ّي للكتب، وترتيب بحس��ب التاريخ للنس��خ، وذكر يف الفه��رس أيًضا إجازات 
الرواي��ة وإهن��اءات الق��راءة التي عىل النس��خ؛ وذلك لتس��هيل وصول الباحث��ني إليها، 

وكفايته مؤونة البحث عنها.
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Abstract

This article includes six titles of books by Al-Muhaqiq Al-Hilli 

that are found in Al-Imam Al-Hakeem's Public Library in Najaf. 

Those books contain sixty-five Manuscripts classified as follows:

1. 1. Answers to the Izzee Questions (One Manuscript).

2. 2. Legislations of Islam in Halal and Haram (34 Manuscripts).

3. 3. Mukhtasar Al-Marasim "Abridgement of Ceremonies" 

(one manuscript).

4. 4. Al-Mukhtasar Alnafi'e "Useful Abridgement" (Alnafi'e fi 

Mukhtasar Alsharai'e) (19 manuscripts).

5. 5. Ma'arij Alwusul ila Ilm Al-Isool "Access toKnowledge of 

Assets" (5 manuscripts)

6. 6. Almu'atabar fi Sharh Almukhtasar (The significant (part) 

in Abridgement Explanation) (5 manuscripts).

The researcher mentions in the Introduction a preface 

of the book and its manuscripts in an alphabetic order and a 

chronological order in addition to mentioning other useful 

information to make easy access to them.
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اأحمد علّي جميد احِللِّّي

مة البحث مقدِّ

احلم��د هلل الذي عّلم بالقلم، عّلم اإلنس��ان ما مل يعلم، والصالة والس��الم عىل من 
ُبع��ث خلي األمم، أيب القاسم حمّم��د، وعىل آله الطيبني الطاهرين س��ادات اخللق الذين 

أذهب اهلل عنهم الرجس وطّهرهم تطهًيا.

وبعد:

فإنَّ ثالثة أركان تتجّس��د أمام عيني حينم أكت��ب مقّدمة ملقالتي الراثّية هذه؛ أّوهلا: 
، جعفر بن احلس��ن اهل��ذيّل )ت 676 ه�(، وثانيها: تراث��ه اجلاري من عني  املحّق��ق احلّلّ
ت��راث مدين��ة احلّلة الفيحاء، وثالثهــا: مكتبة اإلمام احلكيم العاّم��ة يف النجف األرشف 
وإدارهتا املوّقرة، وما عساي أن أكتب يف عظيم حّقهم، وأّي كتابٍة منِّي تفي ذلك، ولكن 

ما ال يدرك كّله ال يرك جّله، كم يقولون.

وأق��ّل ما قّدمت��ه للثالثة تباًعا ه��و حتقيقي لكت��اب املحّقق احل��ّلّ »خمتر املراسم 
العلوّية«، وعمّل يف مركز تراث احِلّلة التابع للعتبة العّباسّية املقّدسة، وبحثي هذا خدمًة 

للمكتبة التي وفِّقُت ألن أكون من رّوادها يف الربع قرن األخي من حيايت.

وهذه األركان املذكورة هلا أثرها الكبي يف نرش العلم، والسيم الركن الثالث منها: 
املكتب��ة املاثلة أم��ام احلرم العلوّي من جه��ة القبلة، فإدارهتا ال تعرف عب��ارة أّوهلا كلمة 
)ال(، والت��ي ت��رّدد عىل ألس��نة البعض، فج��زى اهلل كّل من سلك طريًق��ا لطلب العلم 

وأهله خًيا كثًيا.
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احت��وت املكتبة عىل اآلالف من النس��خ اخلّطّية؛ وكان ب��وّدي أن أعمل هلا فهرًسا 
جامّع��ا، فقدحت يف ذهني أن أبارش يف فهرسة املخطوط��ات احلّلّية يف املكتبة، ونتج من 
ذلك هذ البحث، عىل أن أمتّم عمل بفهرسة بقّية النس��خ احلّلّية األخرى، ولقد اش��تمل 
، ضّمتها )65( نس��خة خّطية، مع حتقي��ق لبعض مطالبها،  سّت��ة عناوي��ن للمحّقق احلّلّ

وترتيبها عىل النحو اآليت:

الكتاب األّول: أجوبة املس��ائل العّزّية = املس��ائل العّزّية = الرسالة العّزّية، نس��خة 
وحدة.

الكتاب الثاين: رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، )34( نسخة.

الكتاب الثالث: خمتر املراسم= خمتر املراسم العلوّية، نسخة واحدة.

الكتاب الرابع: املختص�ر النافع = النافع يف خمتص�ر الش�رائع، )19( نسخة.

الكتاب اخلامس: معارج الوصول إىل علم األصول = معارج األصول = املعارج، 
خس نسخ.

الكتاب السادس: املعترب يف رشح املختر، خس نسخ.

وأّم��ا منهجي يف ه��ذ البحث فهو أن أذكر رقم النس��خة، ثّم اس��م املؤلِّف وتاريخ 
وفات��ه، وموض��وع الكتاب، ث��ّم التعريف بالكتاب بش��كل موجز، وك��ان معتمدي يف 
تقديم املعلومات الالزمة عن حمتويات هذا الكتاب ثالثة مصادر: الذريعة إىل تصانيف 
الش��يعة، والراث العريّب املخطوط، وما يذكره مؤّلف��و الكتب املخطوطة يف مقّدماهتم، 
مع مراعاة األمانة العلمّية يف النقل وعزو املعلومات إىل مصادرها، أّما ما مل يذكر يف يشء 
من هذه املصادر الثالثة فأحاول أن أضع له ترمجة معتمًدا فيها عىل ما ُيتاح يل من وسائل 
البحث واملعرفة، ثّم أذكر ما اش��تملت عليه النسخة ومقدار نقصها وأّوهلا وآخرها، ثّم 
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اأحمد علّي جميد احِللِّّي

أقّدم تعريًفا موجًزا هبا، ثّم أذكر نوع الغالف ولونه، وعدد أوراق النسخة وقياسها.

بقي أن ألفت نظر الباحثني الكرام إىل بعض األمور:

ل: أيّن رّتبت نس��خ هذا الفهرس بحس��ب عناوين الكتب )ألف باء(، مع ذكر عدد  األوَّ
النسخ يف املكتبة لكلِّ عنواٍن، ورقم النسخة يف املكتبة، وأّوهلا وآخرها.

ر ما كان موافًقا له يف النسخة،  الثاين: ذكرت أّول الكتاب وآخره عند التعريف به، ومل أكرِّ
إاّل إذا اختلف معه من حيث نقص األّول أو اآلخر أو كليهم.

الثالث: رّتبت نسخ الفهرس بحسب ِقدم النسخ لكلِّ عنواٍن.

الرابــع: ذكرت يف الفهرس إجازات الرواية وإهناءات القراءة؛ وذلك لتس��هيل وصول 
الباحثني إليها، وكفايتهم مؤونة البحث عنها.

اخلامس: ضّمنت الفهرس بعض التحقيقات التي ختّص تاريخ النس��خ أو نسبة الكتاب 
، أو م��ا خي��ّص ترمجة الناس��خ أحياًن��ا؛ ملعرفة ع��ره أو منزلته   للمحّق��ق احِل��ّلّ

العلمّية.
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�صكر وتقدير

عرفاًن��ا باجلميل املس��دى إيّل يف طريقي إلمتام إخراج هذا الفهرس أتوجه بالش��كر 
الوافر لكّل من:

إدارة مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة املتمّثلة بأمينها العاّم فضيلة األخ السّيد جواد . 1
الس��ّيد كاظم السّيد حمس��ن احلكيم الذي كان مرشًفا عىل عمل هذا مع املراجعة 
العلمّية الدقيقة، واألب الروحي األستاذ جميد الش��يخ عبد اهلادي محوزي الذي 

ساعدين يف توفي النسخ بني يدي وحّثني عىل سي العمل وإمتامه.

مة، وخصوًصا . 2 اإلخ��وة العاملني يف مركز تراث احِلّلة وجملة )تراث احِلّلة( املحكَّ
فضيلة الش��يخ ص��ادق اخلويلدّي؛ واألستاذ املس��اعد الدكتور ع��ّل األعرجّي، 
ر ذو الفقار املطيّي، واملخرج الفنِّّي أمحد عبد العايل الكعبّي ملا بذلوه من  واملصوِّ

جهٍد يف إخراج املقالة هذه ومراجعتها ونرشها.

فإليهم مجيًعا منّي أسمى آيات الشكر والعرفان.

وختاًم��ا... ألتمس من إخواين املؤمنني وال سّيم أهل البحث والتحقيق أن ينّبهوين 
ع��ىل م��ا قد جيدونه م��ن اخلطأ غي املقص��ود م�ّم جرى ب��ه القلم وزاغ عن��ه البر، فإّن 
اإلنس��ان موض��ع الغلط والنس��يان، والك��مل هلل، والعصمة ألهلها، واحلم��د هلل اّلذي 

بنعمته تتّم الصاحلات.
اأحمد علّي جميد احِلّلّي النجفّي

13 �صّوال �صنة 1438هـ
مكتبة الإمام احلكيم العاّمة، النجف الأ�صرف
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اأحمد علّي جميد احِللِّّي

)الكتاب الأّول(

 اأجوبة امل�صائل العّزّية= امل�صائل العّزّية = الر�صالة العّزّية 
)فقه اإمامّي-عربّي(

، جعفر بن احلسن اهلذيّل )ت 676ه�(. ّ تأليف: املحّقق احِللِّ

أجوب��ة استداللّية عىل عرش مس��ائل فقهّية بحس��ب كت��اب الذريع��ة، وإاّل هي يف 
املطبوع تسع مسائل، سأهلا األمي عّز الدين عبد العزيز.

عناوين املسائل:

ا فصاعًدا  املسألة األوىل: يف أّن املائني النجسني إذا مل يتغّيا بالنجاسة ومجعا فبلغا كراًّ
مل يزل عنهم حكم التنجيس.

املسألة الثانية: يف اعتبار النّية يف الطهارة.

املسألة الثالثة: يف وجوب املسح عىل الرجلني.

املسألة الرابعة: يف أّن وجوب غسل اجلنابة موقوف عىل وجوب املرشوط به.

املسألة اخلامسة: يف مواقيت الصلوات.

املسألة السادسة: يف أّن الفوائت ليست مرّتبة عىل احلارضة.

املسألة السابعة: يف جّر النفع بالقرض.

املسألة الثامنة: يف نكاح املتعة.
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املسألة التاسعة: يف وطء احلالئل يف الدبر.
]الذريعة: 262/15 الرقم 1702، الرتاث العريّب املخطوط: 310/11، النسخة املطبوعة[

أّول الكتاب: » احلمد هلل رافع الدين ومظهره.. أّما بعد فإّن األمي الكبي عّز الدين 
عبد العزيز.. رسم االستدالل عىل مس��ائل دّل اختيارها عىل حتقيقه وجودة ختّيه، ونّبه 
اهتممه باعتبارها عىل تدقيقه وش��ّدة تبّحره، فأحببت إجابته؛ الشتهار فواضله وانتشار 
مآثره.. وها أنا شارع يف امتثال أوامره، طامع أن يقع ذلك موافًقا إلربه.. املسألة األوىل: 

ا فصاعًدا..«. املاءان النجسان إذا مل يتغّيا بالنجاسة ومجعا فبلغا كراًّ

آخــر الكتاب: » ثّم هو مع��ارض بأحاديث كثية عن أه��ل البيت، والكثرة 
أمارة الرجحان، واحلمد هلل رّب العاملني«.

النسخ يف املكتبة: عددها )1(.

)1(

رقم املكتبة: )1/570(، تاّمة.

نسخ، حمّمد رضا ابن الشيخ حمّمد احلسناوّي، 5 املحّرم سنة 1237هـ، ضمن 
جمموعــة وترتيبها األّول، عليها ختم مكتبة الشــيخ حمّمد الســَوّي، وختمها 

البيضوّي: »من كتب السَوّي، 1354«. 

الغالف: جلد، بنّّي غامق.

31 ق، 22س، 14.5 × 19.5سم.
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اأحمد علّي جميد احِللِّّي

)الكتاب الثاين(

�صرائع الإ�صالم يف م�صائل احلالل واحلرام )فقه اإمامّي-عربّي(

، جعفر بن احلسن اهلذيّل )ت 676ه�(. تأليف: املحّقق احِلّلّ

كتاب فقهّي فتوائّي معروف، يف أربعة أقس��ام: )العبادات، والعقود، واإليقاعات، 
واألحكام(، وجمموع كتبه اثنان وخس��ون كتاًبا بتقس��يم املؤلِّف، ويقع يف جزأين، وهو 
من أحسن املتون الفقهّية ترتيًبا، وأمجعها للفروع، وقد ُأولَِع به األصحاب من لدن عر 
مؤّلف��ه إىل اآلن، وما يزال م��ن الكتب الدراسّية يف عواصم العلم الش��يعّية، وقد اعتمد 
علي��ه الفقه��اء يف هذه القرون العدي��دة فجعلوا أبحاثهم وتدريس��اهتم فيه، ورشوحهم 
وحواشيهم عليه، وللعلمء عليه حواٍش كثية مطّولة وخمترة، وله رشوح متعّددة، بل 
إّن معظم املوسوعات الفقهّية الضخمة التي ُأّلفت بعد عر املحّقق إّنم هي رشوح له، 
ابتدأ املحّقق يف كّل قس��ٍم من هذا الكت��اب بالواجب ثّم الندب ثّم املكروه ثّم املحّرم إن 
وج��د، وأّلفه بطلب من بعض األصحاب، قيل هو:)حمّمد بن حممود الزاهدّي احللبّي(، 

وقيل: )عّل بن... احللبّي(.
]الذريعة: 13/ 47 الرقم 161، الرتاث العريّب املخطوط: 28/7[

أّول اجلزء األّول: »الّلهم إيّن أمحدك محًدا يقّل يف انتشاره محد كّل حامٍد، ويضمحّل 
باشتهاره جحد كّل جاحٍد.. وبعد فإّن رعاية اإليمن توجب قضاء حّق اإلخوان.. ومن 
األصح��اب م��ن عرفت اإليمن من ش��أنه.. سألن��ي أن ُأمل عليه خمت��ًرا يف األحكام، 
متضّمنًا لرؤوس مس��ائل احلالل واحلرام، يكون كاملفتي ال��ذي يصدر عنه.. وهو مبنيٌّ 

عىل أقساٍم أربعة..«.
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آخــر اجلزء األّول: »ودخل ث��ّم مات، فالنكاح صحيح ويبطل املس��ّمى؛ ألّنه زائد 
عىل الثلث وَتِرُثُه، ويف ثبوت مهر املثل تردد، وعىل القول اآلخر يصّح اجلميع«.

أّول اجلزء الثاين: »كتاب النكاح، وأقس��امه: ثالثة، القس��م األّول يف النكاح الدائم 
والنظر فيه يستدعي فصواًل، األّول: يف آداب العقد..«. 

آخر الكتاب: »ونس��أله أن يقبضن��ا سالكني ملحّجتهم، متمّس��كني بحّجتهم، وأن 
جيعلنا من خلصاء شيعتهم.. وصىّل اهلل عىل سّيد املرسلني حمّمد وآله الطاهرين«.

النسخ يف املكتبة: عددها )34(.

)1(

رقم املكتبة: )301(، اجلزء األّول.

 نســخ، الشــيخ حمّمد بن إســَعيل بن احلســن بن أيب احلســني بن عّل اهلرقّل 
احلّلّ )تلميذ املصنّف()1(، 15 شــهر رمضان ســنة 670هـ )النسخة خالية من 
التاريخ وإّن ما أثبّته نقلته من قول العلَء األعالم الذين رأوا التاريخ يف آخرها 
ودّونوه يف مصنفاتم، وسيأت ذكر أقواهلم(، بعض أجزاء أوراقها ُكتبت بخطٍّ 
متأّخــٍر عــن األصل، العناويــن ُكتبت باملــداد األمحر، عليها بالغــات القراءة 
والســَع وهي كثرية، فالنســخة ُقرئت عــل مجلة من العلــَء ومنهم مصنيِّف 
الكتاب ودّونوا خطوطهم عليها، وهي مشحونة باحلواش، منها بإمضاء: »ع 
ل«، و»ج«، و» ح س مــّد ظّلــه«، و»أ ب« وغريها، عليهــا شح غريب اللغة 
مع ذكــر املصدر، عليها شوح بعــض العبارات من الكتــب الفقهّية مع ذكر 
املصدر، األوراق األربعة األوىل والورقة األخرية كتبت بخطيِّ الشــيخ النورّي 
 ظاهــًرا، بعــض أوراقهــا مرمّمة احلاشــية، عليها متّلــك املريزا حســني النورّي 
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)ت 1320هـــ(، وكتب عليهــا بخّطه ما نّصه: »شائع اإلســالم املقروء عل 
املشــايخ العظام بخطيِّ العال الفاضل تلميذ املصنّف طاب ثراه الشيخ حمّمد بن 
إســَعيل اهلرقّل صاحب القضيــة املعروفة مع احلّجة صلوات اهلل عليه يف رّس 
من رأى، للعبد املذنب احلســني النورّي الطربيّس«،عليها ختم مكتبة الشــيخ 
ضياء الدين النورّي، وختمها البيضوّي: »جزو كتابخانه ضياء الدين النورّي، 
1324«، عليها ختم مكتبة الشــيخ حمّمد الســَوّي، وختمها البيضوّي: »من 

كتب السَوّي، 1354«. 

الغالف: جلد، أمحر.

119 ق، 23 س، 15× 22.5 سم.

تاريخ النسخة:

مل أَر يف النسخة تارخًيا ُيذكر وإّن ما أثبّته من قول العلمء األعالم الذين رأوا التاريخ 
يف آخرها ودّونوه يف مصنفاهتم، فاجلزء األّول من الكتاب الذي بني يدّي ُكتَب- بحسب 
قوهلم- يف 15 ش��هر رمضان سنة 670 ه�، وكان عليه عّدة إجازات، ولألسف الشديد 
هي غي موجودة اليوم، فرّبم عوادي الدهر جرت عليها وأخذت مأخذها من النسخة، 
 واجل��زء الث��اين من الكتاب ُكتَب يف ي��وم األربعاء 19 ذي القعدة سن��ة 703 ه�، واليوم 

ال أثر له، وإليك من َذَكر النسخة من األعالم وبجزأيا، وهم أربعة:

األّول: امليزا حسني النورّي )ت 1320ه�(، ذكرها يف ثالثة مواضع، هي:

أ. ق��ال يف فهرس مكتبته ما نّص ترمجته: »رشائع املحّقق، يف جمّلدين، بخّط الش��يخ 
 ،حمّم��د بن إسمعي��ل اهلرقّل ال��ذي كان له ج��رح يف فخذه وش��افاه احلّجة
وقّصت��ه مرشوح��ة يف كتاب كش��ف الغّمة، وُزّي��َن بخطِّ ابن فهد والش��يخ حييى 
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املفت��ي ومجلة من العلمء، واملجّلد الثاين أيًضا بخطِّ الش��يخ حمّمد املذكور، ُمزّين 
بإجازة«، والفهرس هذا كتبه باللغة الفارسّية رأيته يف مكتبة اإلمام كاش��ف 
الغطاء العاّمة واستفدت منه، وأصل نس��خته من مكتبة مدرسة القّوام، ونس��خة 
خّط املؤلِّ��ف رأيتها يف مكتبة اآلستانة الرضوّي��ة، وعندي مصّورهتا، وُطبع 
دون مقّدمته يف آش��نائى باچ�ند نسخه خطى، العدد األّول، الصفحات )129-

153(، سنة 1396ه�، قّم املقّدسة.

ب. قال يف كتابه خامتة املس��تدرك )18/2( ما نّصه: »وعندي الش�رائع بخطِّ العامل 
الفاضل الش��يخ حمّم��د بن إسمعيل اهلرقّل صاحب القضي��ة املعروفة، وقد ُقرئ 
ع��ىل مجاعة كثية م��ن العلمء، وعلي��ه خطوطهم وإجازاهتم، منها م��ا كتبه العامل 
اجللي��ل الش��يخ حييى البح��رايّن تلميذ املحّقق الثاين وش��ارح اجلعفرّي��ة قال بعد 
احلمد: )فإّن العبد الصالح، واملحّب الناصح، املطيع هلل املانح، حمّمد بن صالح، 
قد قرأ عىل العبد اجلاين هذا الكتاب وهو رشائع اإلسالم إىل أن قال: وقد أجزت 
له روايته عنّي، عن ش��يخي وإمامي..(، وساق مناقب املحّقق الثاين، والسند إىل 

.» أّوهلم أي إىل املحّقق احلّلّ

ج. ق��ال يف كتاب��ه النجم الثاق��ب )83/2( ما نّصه: »يقول الش��يخ احلّر العامّل يف 
كتاب ) أمل اآلمل(: )الشيخ حمّمد بن إسمعيل بن احلسن بن أيب احلسني بن عّل 
اهلرق��ّل: كان فاضاًل عامًلا من تالمذة العاّلمة، رأيت املختلف بخّطه، ويظهر منه 

أّنه كتبه يف زمان مؤّلفه وأّنه قرأه عليه، أو عىل ولده(، وقد أخذه احلقي.

ووقفت عىل نس��خة من )الرشائع( بخّط الشيخ حمّمد املذكور، وهي يف جمّلد واحد 
 ،] ]ك��ذا بين��م ذكر يف فهرس مكتبت��ه أّنه يف جمّلدين[، وُق��رئ عىل املحّق��ق األّول ]احِلّلّ
واملحّقق الثاين ]الَكَركّي[، وتوجد إجازة بخّط األجّلني عليه، وحالياًّا ]النسخة[ يف بلدة 
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الكاظمني عند سمحة العامل اجلليل، والسّيد النبيل، السّيد حمّمد آل حيدر دام تأييده)2(.

وص��ورة آخر املجّل��د األّول ]كذا ولعّل��ه الثاين كم قّدمنا[ هك��ذا: »فرغ من كتابته 
العبد الفقي إىل رمحه اهلل تعاىل حمّمد بن إسمعيل بن حسن بن أيب احلسن )احلسني- ظ( 
اب��ن عّل اهلرقّل غفر اهلل ل��ه ولوالديه وللمؤمنني واملؤمنات آخ��ر هنار اخلميس خامس 
عش���ر رمضان سنة سبعني وسّتمئة، حامًدا ومصّلًيا مس��تغفًرا، واحلمد هلل رّب العاملني، 

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل«.

وص��ورة خ��ّط املحّقق يف حماذات��ه: »أهناه أّيده اهلل ق��راءًة وبحًث��ا وحتقيًقا يف جمالس 
آخره��ا األربعاء ثامن عرش ذي احلّجة من سن��ة إحدى وسبعني وسّتمئة بحرضة موالنا 

وسّيدنا أمي املؤمنني عّل بن أيب طالب، كتبه جعفر بن سعيد«.

وإجازة املحّقق الثاين يف املجّلد األّول للش��يخ رشف الدين قاسم بن احلاّج الشهي 
باب��ن غدافة )عذاقة- ظ( يف سنة 933ه�، ويف آخر املجّلد األّول والثاين موجودة بخّطه 

أيًضا.

ونس��خة ُاخرى ]هي[ من املواه��ب اإلهلّية عند احلقي يف جمّلدي��ن)3(، وُقرئت عند 
)عىل- ظ( املحّقق الثاين وابن فهد والش��يخ حييى املّتق��ّي )املفتّي- ظ( ]تلميذ[ الَكَركّي 

وغيهم، ومجيع اخلطوط موجودة عليها، وأكثر حواشيها بخّط ابن فهد«.

الثاين: الس��ّيد حس��ن ابن الس��ّيد هادي الصدر )ت 1354ه�(، وق��د ذكرها يف موضٍع 
واحٍد:

قال عند ترمجة الناسخ يف كتابه تكملة أمل اآلمل )414/4( ما نّصه: »رأيت كتاب 
أستاذه الرشائع بخّطه عند العاّلمة النورّي«.

الثالث: الشيخ عّباس بن حمّمد رضا القّمّي )ت 1359ه�(، وقد ذكرها يف ثالثة مواضع، 
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هي:

أ. قال يف كتابه الكنى واأللقاب )291/3( ما نّصه: »أقول: ورأيُت كتاب الرشائع 
ث املتبّحر النورّي نّور اهلل مرقده وقد أش��ار إىل ذلك يف  بخّطه عند ش��يخي املحدِّ
احلكاية اخلامسة من كتابه النجم الثاقب، واهلرقّل: نسبة إىل هرقل، قرية مشهورة 

من بلد احِلّلة، كم يف املراصد«.

ب. ق��ال يف كتاب��ه سفينة البحار )733/2، ط األستانة( م��ا نّصه: »أقول: ورأيت 
كتاب الرشائع بخّطه عند ش��يخي املحّدث النورّي نّور اهلل مرقده وقد أش��ار إىل 

ذلك يف احلكاية اخلامسة من الباب السابع من النجم الثاقب«.

ج. قال يف كتابه الفوائد الرضوّية )645/2( عند ترمجة الناسخ بعد أن ذكر حكاية 
ش��فاء والده إسمعي��ل اهلرق��ّل املروّية يف كتاب كش��ف الغّمة م��ا ترمجته: »ذكر 
الش��يخ النورّي بعد إيراد احلكاي��ة يف كتابه النجم الثاق��ب أّن عنده من املواهب 
اإلهلّية نس��ختني )جمّلدين( من الرشائع بخّط الش��يخ حمّمد املذكور، واحدة منها 
أكثر حواشيها بخّط ابن فهد وخّط الشيخ حييى املفتّي ]تلميذ[ الَكَركّي واملحّقق 

الثاين ]الَكَركّي[ وغيهم.

يقول الفقي: إيّن زرت هذه النس��خة يف مكتبته الش�ريفة وكذلك الكثي من النسخ 
الرائع��ة والنفيس��ة التي رزقه اهلل هب��ا، وكانت موج��ودة يف مكتبته الرشيف��ة، ولكن مع 
 ،األسف الش��ديد تلك املكتبة كانت كجسد اإلنسان، وروحها كان الشيخ النورّي
وبعد رحيله صارت جس��ًدا بال روٍح، وتفّرقت أعضاؤه، وتالش��ت أجزاؤه، وتفّرقت 

تفّرق سبأ، وصارت نسًيا منسياًّا.

����َق بِ��احِل��َم��ى ����ُه َب������ْرٌق َت����َألَّ َي��ْل��َم��ِع)4(َوَك����َأنَّ مَلْ  ���ُه  َف���َك���َأنَّ اْن��َث��نَ��ى  ُث���مَّ 
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وك��ذا الدنيا بأهله��ا هي طوًرا هج��ر، وطوًرا وصل، م��ا أمّر الدني��ا وما أحالها، 
وم��ا أوهلني إليه اش��تياق يعقوب إىل يوسف، وَلعمري ما أتذّك��ر وقًتا من األوقات إّبان 
اجتمع��ي معه يف أّيام حيايت إاّل ويعرض يل ما يعرض ملن تذّكر فقَد أوالده وأعّز أحبته، 

أسأل اهلل تعاىل أن يقّدس لطيف تربته، وجيمعني وإّياه يف مستقّر رمحته.

ه��اه ش��وًقا إىل رؤيته، وهذه نفثة مص��دور، ونبذ من وصف الرزّي��ة التي صّدعت 
الصخور:

لِ��َواِح��ٍد ُخ��ُل��وٌد  ْنَيا  الدهُّ يِف  َك��اَن  ��َداَوَل���ْو  امُل��َخ��لَّ فِ��ي��َه��ا  اهللِ  َرُس����وُل  َل��َك��اَن 
َساملًِا امَل��ْوِت  ِمَن  َيْبَقى  ��ِذي  الَّ َذا  ��َدا)5(َوَم��ْن  حُمَ��مَّ َأَص���اَب  َق��ْد  امَلنَاَيا  َوَس��ْه��ُم 

]شعر آخر:[

َبِقيًَّة احلَ��ِدي��ِث  يِف  َشْيِخي  َك��اَن  ُعواَلَقْد  َتَقشَّ ِح��نَي  امَل��اِض��نَي  َلِف  السَّ ِم��َن 
َأمْجَ���ُعَف��َل��ّم َم��ىَض َم���اَت احلَ��ِدي��ُث بِ��َم��ْوتِ��ِه ال��ِع��ْل��ُم  َأْك��َف��انِ��ِه  يِف  َوُأْدِرَج 
ِحيَلٌة امَل���ْوِت  يِف  لِلنَّاِس  َم��ا  َم��ْدَف��ُعَلَعْمُرَك  اخلَ��ْل��ِق  يِف  اهللِ  لِ��َق��َض��اِء  َواَل 
مِحَ��اِم��ِه ِم���ْن  َن��َج��ا  خَمْ��ُل��وًق��ا  َأنَّ  ��ُعَوَل���ْو  امُل��َش��فَّ ال��نَّ��بِ��يهُّ  ِم���نْ���ُه  َل��نَ��َج��ا  إًِذا 
َوَأْوَج���ُع)6(َت��َع��زَّ بِ���ِه َع���ْن ُك���لِّ َم��ْي��ٍت َرَزْي���َت���ُه َأْشَجى  اهللِ  َرُس��وِل  َف��ُرْزُء 

الرابع: الشيخ آقا بزرك الطهرايّن )ت 1389ه�(، وقد ذكرها يف تسعة مواضع، هي:

أ. ق��ال يف كتابه الذريع��ة )164/1 الرقم 815( ما نّصه: » إجازة املحّقق الش��يخ 
نجم الدين أيب القاسم جعفر بن احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد احِلّلّ املتوىّف 
سنة 676ه� للش��يخ حمّمد بن إسمعيل ابن حس��ني بن احلس��ن )احلس��ن بن أيب 
احلس��ني- ظ( بن عّل اهلرقّل الذي كت��ب اجلزء األّول من الرشائع بخّطه، وفرغ 
يف يوم اخلميس خامس عش���ر ش��هر رمضان سنة 670 ه�، وق��رأه عىل املصنّف 
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[ فكتب بخّطه علي��ه اإلهناء يف يوم األربعاء ثامن عرش ذي احلّجة  املحّق��ق ]احِلّلّ
سنة 671ه�، رأيتها يف كتب العاّلمة السّيد مهدّي من آل السّيد حيدر«.

ب. قال يف الذريعة )168/1 الرقم 842( ما نّصه: » إجازة الس��ّيد حس��ن حفيد 
األكرم احلس��ينّي، خمت��رة كتبها لبع��ض تالميذه سنة 757 ه� ع��ىل ظهر اجلزء 
األّول من الش���رائع ال��ذي هو بخّط حمّمد ب��ن إسمعيل اهلرقّل، وق��د كتبه سنة 
670ه���، وق��رأه عىل املصنّ��ف املحّقق فكت��ب املحّقق إجازة ل��ه خمترة يف سنة 

671ه�، كم تقّدم«.

ج. قال يف الذريعة )215/1 الرقم 1126( ما نّصه: » إجازته ]الَكَركّي[ للش��يخ 
رشف الدي��ن قاسم بن عذافة )عذاقة- ظ(، خمترة ع��ىل ظهر اجلزء األّول من 
الش���رائع الذي هو بخّط اهلرقّل كتبه يف خامس عرش شهر رمضان سنة 670ه�، 
وقرأه عىل املصنّف فكتب اإلهناء له بخّطه يوم الغدير سنة 671ه�، وقرأ الش��يخ 
رشف الدين قاسم هذه النس��خة عىل املحّقق الكركّي فكتب بخّطه اإلجازة له يف 

تاسع مجادى الثانية سنة 932ه�«.

د. قال يف الذريعة )223/1 الرقم 1171( ما نّصه: »إجازة الش��يخ عّل بن يونس 
للش��يخ الفقيه زي��ن الدين اخليامّي، خمت��رة تارخيها آخر ش��عبان سنة 806ه�، 
رأيتها يف آخر الش�رائع الذي هو بخطِّ حمّمد بن إسمعيل اهلرقّل يف سنة 703ه�«.

هـ. قال يف الذريعة )48/13 ضمن الرقم 161( عند رشح حال كتاب الش���رائع 
ما نّصه: »رأيُت منه عّدة نس��خ قديمة نفيس��ة، منها النصف األّول منه الذي كان 
عند ش��يخنا العاّلمة امليزا حس��ني النورّي املتوىّف يف سن��ة 1320ه�، وهو بخّط 
 الش��يخ حمّمد بن إسمعيل بن احلسني بن احلسن )احلسن بن أيب احلسني- ظ( بن 
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عّل اهلرقّل- الذي شفى جرحه اإلمام املنتظر عىل النحو املذكور يف )كشف 
الغّم��ة(- وقد فرغ من كتابتها يوم اخلميس 15ش��هر رمض��ان سنة 670ه�، ثّم 
قرأه��ا عىل املصنّف بتممه��ا، فكتب املصنّف بخّطه الرشي��ف اإلهناء يف أّوهلا مع 
اإلجازة لكاتب النس��خة، وكان ذلك يف النجف األرشف يوم األربعاء املصادف 
لعيد الغدير سنة 671ه�، ويف آخر النسخة إهناء آخر بخّطه يف احلائر الرشيف يف 
 سنة 671ه� أيًضا، ويف ثالثة مواضع منها إجازة من الش��يخ عّل بن احلس��ني بن 
عب��د العايل العامّل الش��هي باملحّقق الَكَركّي املتوىّف سن��ة 940ه�، وتارخيها سنة 
932ه�، وهذه النس��خة مزّينة بخّط الشيخ اجلليل أيب العباس أمحد بن فهد احِلّلّ 
املتوىّف يف سنة 841ه�، وبخّط الشيخ رشف الدين حييى املفتي البحرايّن اليزدّي، 
وغيمه��ا من العلمء األجاّلء أيًضا، وقد انتقلت هذه النس��خة بعد وفاة ش��يخنا 
العاّلم��ة النورّي إىل مكتبة الس��ّيد مهدّي احلي��درّي)7( يف الكاظمّية، وبعد وفاته 

انتقلت إىل مكتبة الشيخ حمّمد السموّي يف النجف.

والنص��ف الثاين من الرشائع وهو أيًضا بخطِّ الش��يخ حمّمد ب��ن إسمعيل اهلرقّل   
كات��ب النص��ف األّول، وقد فرغ من كتابته يف يوم األربع��اء 19 ذي القعدة سنة 
703 ه�، وقد كانت هذه النسخة عند السّيد حمّمد ابن السّيد حمّمد كاظم اليزدّي)8( 
يف النجف، ويف سنة 1345ه� انتقلت إىل السّيد أيب القاسم الصفوّي األصفهايّن 
املعروف باملحّرر)9(، ثّم انتقلت إىل األستاذ السّيد ضياء شكارة املحامي أّيام كان 
قائممقاًما يف النجف)10(، ويف آخر هذه النس��خة إجازة من الشيخ عّل بن يونس 
كتبها للش��يخ الفقيه زين الدين اخليامّي ضحوة الثالثاء سلخ ش��هر ش��عبان سنة 

806ه�، وإجازة أخرى تارخيها هنار الثالثاء سنة 757ه�«.

و. قال يف كتابه طبقات أعالم الش��يعة )30/4( عن��د ترمجة املحّقق احلّلّ ما نّصه: 
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»جعفر بن احلسن بن حييى األكرب بن احلسن بن سعيد، الشيخ املحّقق نجم الدين 
:.. ورأيُت أيًضا إجازته بخّطه عىل ظهر نس��خة الش�رائع  أبو القاسم اهلذيّل احِلّلّ
بخّط حمّمد بن إسمعيل بن احلس��ني ابن احلس��ن )احلسن بن أيب احلسني- ظ( بن 
ع��ّل اهلرقّل، فرغ م��ن كتابته هنار اخلميس 15 رمض��ان 670ه�، وكتب املحّقق 

[ إجازة للكاتب املذكور تأرخيها يوم الغدير 671ه�«. ]احِلّلّ

ز. قال يف كتابه طبقات أعالم الشيعة )5/ 37( يف ترمجة احلسن ابن... ابن األكرم 
احلس��ينّي ما نّصه: »احلس��ن ابن... ابن األكرم احلس��ينّي: كتب بخّطه اإلهناء يف 
757ه� عىل نس��خة الرشائع التي بخّط حمّمد بن إسمعي��ل اهلرقّل لتلميذه الذي 
ق��رأه علي��ه، وليس فيه اسم املج��از، وال ُيقرأ اس��م والده املوج��ود بني كلمتي: 
احلس��ن واألكرم، فراجعه، وقد انتقلت النس��خة إىل الس��ّيد ضياء ش��كارة أوان 

كونه قائممقام النجف«.

ح. قال أيًضا يف كتابه طبقات أعالم الش��يعة )5/ 179( يف ترمجة الناسخ ما نّصه: 
»حمّمد بن إسمعيل بن احلس��ني بن احلسن )احلس��ن بن أيب احلسني- ظ( بن عّل 
اهلرقّل، رأيُت نس��به كذلك بخّط��ه يف آخر اجلزء األّول م��ن الرشائع الذي كتبه 
 بخّط��ه يف آخر هنار اخلمي��س 15 رمضان 670ه���، ثّم قرأ ع��ىل مصنّفه املحّقق 

[ بخّطه اإلهناء واإلجازة  جعفر بن سعيد احِلّلّ )ت 676ه�( فكتب املحّقق ]احِلّلّ
علي��ه يوم األربع��اء عيد الغدير يف النج��ف 671ه�، وإهناء آخ��ر أيًضا بخّطه يف 

احلائر، والنسخة يف خزانة السّيد مهدي آل حيدر بالكاظمّية..«.

ط. ق��ال يف كتابه طبقات أعالم الش��يعة )6/ 61( يف ترمجة اخليامّي ما نّصه: »زين 
الدين اخليامّي: الش��يخ الفقيه من تالميذ عّل بن يونس، رأيُت نس��خة الش�رائع 
بخّط حمّمد ب��ن إسمعيل اهلرقّل الذي كتبها 703ه���، وقرأها عىل العاّلمة احِلّلّ 
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- ظ(، ويف ظهر النصف األخي منه��ا إجازة وإهناء بخّط عّل بن  )املحّق��ق احِلّلّ
يونس لتلميذه صاحب الرمجة القارئ عليه هذا اجلزء من الرشائع، وتاريخ خّط 

املجيز املذكور 806ه�«.

)2(

آخر النســخة) ناقص(: »ولو مات مل يس��قط ما لزمه، وثب��ت يف تركته. ولو كانت 
العاقلة يف بلد آخر، كوتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزعها...«.

رقم املكتبة: )656(، ناقصة اآلخر بمقدار ورقة واحدة.

ٍر  نسخ، ق 7، األوراق العرش األوىل والسبعة والثالثون األخرية ُكتبت بخطٍّ متأخيِّ
ا   عن األصل ُكتبت يف القرن احلادي عرش، عليها بالغات القراءة وهي كثرية جدًّ
ال تلو منها ورقة، وهــي بخطوط مجلة من العلَء وُكتبت يف أوقاٍت متعّددٍة، 
العناويــن األصلّية ُكتبــت باملداد األســود والفرعّية باملداد األمحر، مشــحونة 
باحلــواش وقد ُكتبت يف أوقات متعّددة، وهي بإمضاء: »قاله« ولعّله هي 
للمؤليِّف، و»نعمه«، و»س ع«، وحواش كتبها الشيخ عميد الدين ويظهر أّنه 
عميــد الدين عبد املطلب احلســينّي )ت 754هـ( فقد عرّب عنه الشــهيد األّول 
يف املســائل املقدادّيــة وصدر املتأهلــني يف شح ُأصول الكايف بـ)شــيخنا عميد 
 الدين(، وحاشــية من إمالء شــمس احلــّق والدين ابــن مّكّي الشــهيد األّول 
)ت 786هـ( وغري ذلك، عليها اسم )عميد الدين نعمة(، عليها شح غريب 
اللغة، عليها نقوٌل من خّط الشــهيد األّول، عليها نقوٌل من الكتب الفقهّية مع 
ذكر املصدر، عل وجه النسخة فوائد فقهّية وطبّية جمّربة، ويف آخر اجلزء األّول 

ثالثة إهناءات:
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األّول: كتبه عّل بن احلســني الطـ..، ولقبه خمروم والظاهر أّنه الطربّي، ونّصه: 
»أهناه أّيــده اهلل قراءة بحث وإتقان ]كلمتان غري واضحتني، ولعّلها: )ودرس 
وضبــط([ وإتقــان يف جمالــس آخرها يــوم اخلامس مــن ذي احلّجة ســنة ثَن 

وعرشين وسبعَئة، وكتب عّل بن احلسني الطــ...«. 

الثاين: كتبه الســّيد ضياء الدين عبد اهلل بن حمّمد بن عّل بن األعرج احلســينّي 
)حيًّا سنة 740هـ(، ونّصه: »أهناه أبقاه اهلل تعاىل قراءة وبحًثا وشًحا وّفقه اهلل 
وإّيانــا ملراضيه، وأعاننا وإّياه عل امتثال أوامره واجتناب نواهيه بمحّمد وآله، 
وذلك يف ثالث شــهر رمضان املبارك من سنة إحدى وثالثني وسبعَئة، وكتبه 

.» ًَ عبد اهلل بن األعرج احلسينّي حامًدا هلل تعاىل، ومصّلًيا ومسّل

الثالث: له أيًضا: »بلغ سًَعا أّيده اهلل، وكتب ]عميد[ الدين«.

الغالف: جلد اصطناعّي، أخرض.

180 ق، 25 س، 16 × 23.5سم.

)3(

أّول النســخة )ناقص(: »...الكالم يف أثناء اخلطبة بغيها. ويستحب له: أن يتعمم 
شاتًيا كان أو قائًضا..«.

رقم املكتبة: )2988(، ناقصة األّول.

نســخ، جالل الدين )ورد اســمه يف اجلزء األّول وهو بــدون تاريخ، ويظهر أّن 
الناســخ هو الســّيد أمحد بن عّل بن أمحد بن أيب الســعادات احلسينّي املوسوّي 
اآلت ذكره يف اإلهناء، عرفت ذلك من خالل املطابقة مع نسخة من اجلزء األّول 
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مــن كتاب )قواعد األحكام يف معرفة مســائل احلالل واحلــرام( للعاّلمة احِلّلّ 
)ت 726هـ( والتي كتبها بتاريخ آخر هنار يوم اجلمعة 24 صفر ســنة 765هـ، 

واملوجودة يف مكتبة السّيد املرعيّش، الرقم: 4094(.

هنار الســبت 11 شهر ربيع األّول سنة 713هـ )اجلزء الثاين(، األوراق الثالثة 
األوىل ُكتبــت بخــطٍّ متأّخٍر عن األصــل وهي من كتاب الطهــارة ول أجعلها 
أّول النســخة حّتى ال أبخس قيمة النســخة، عليها كلَت نســخ البدل، عليها 
بالغــات القراءة، العناوين ُكتبت باملداد األمحر، مشــحونة باحلواش وبعضها 
بإمضــاء: »قاله«، و»مــن العاّلمــة«، و»حمّمد بن املطّهــر«، و»م د«، 
و»عميــد الدين«، و»من إمالء الشــهيد«، و»شــهيد«، و»نعمه م د«، و»ن 
م«، و»ذ و«، و»ع«، و»أمحد بن ســيف الديــن«، و»ابن فهد«، و»املقداد«، 
و».. وكتــب والدي«، و»ع م ح د«، و»ج«، و»حســن بن أيب جامع وكذا 
عن الشــيخ حســني البابّل«، و»منتجب م د«، و»قاله شــيخنا ابن يونس 
أطال اهلل بقاه«، و»ن ع ن م«، عليها عبارة: »ومن قراءة السّيد باألصل« فيظهر 
أهّنا مكتوبة عل أصل نســخة الكتاب، يف آخرها فوائد شــيخنا شــمس الدين 
ابــن مّكّي، يف آخر اجلزء األّول إهناء كتبه الســّيد أمحــد بن عّل بن أمحد بن أيب 
السعادات احلسينّي املوســوّي)11(، بتاريخ يوم الثالثاء آخر مجادى األوىل سنة 

765هـ.

ًَ وضبًطا- وّفقه اهلل وإّيانا  ونــّص اإلهناء: »أهناه- أّيده اهلل- قراءًة وبحًثا وفهــ
ملراضيه- وأعانه عل امتثال أوامره واالنزجار عن نواهيه وذلك يف عّدة جمالس 
آخرها آخر هنار الثلثا سلخ شهر مجدي األوىل من سنة خس وسّتني وسبعَئة، 
وكتب العبد الفقري إىل اهلل تعاىل أمحد بن عّل بن أمحد بن أيب السعادات احلسينّي 
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املوسوّي، حامًدا هلل مصّلًيا عل رسوله وآله«. 

الغالف: جلد اصطناعّي أسود، وعطفه بنّّي.

245 ق، 25 س، 5، 15× 22.9سم.

)4(

أّول النسخة )ناقص(: »... عند تضّيق وقتها، وللجنب يف أحد املسجدين، ليخرج 
به. واملندوب ما عداه. وقد جتب الطهارة: بنذر وشبهة...«.

آخر النســخة )ناقص(: » فلنحمد اهلل الذي جعلنا عند تبّدد األهواء وتعّدد اآلراء، 
من املتمّسكني بمذهب أعظم العلمء استحقاًقا للعالء...«.

رقم املكتبة: )363(، ناقصة األّول واآلخر بمقدار ورقة واحدة.

نســخ، عّل بن حمّمد بن عّل احلافظ الطربّي)12(، 18 شــّوال ســنة 755 هـ يف 
املشــهد املقّدس الغروّي عل ســاكنه التحّية والسالم النجف األشف )اجلزء 
األّول(، جّيــدة اخلّط، عليها بالغات القــراءة والعرض ويظهر من التمّلكات 
أهّنا مقروءة عل الشــيخ حســن صاحب املعال العناويــن كتبت باملداد األمحر، 
عناويــن كتب الكتــاب يف أعل الصفحات، عليها حــواٍش بإمضاء: »نعمة«، 
و»ع ل«، و»زيــن«، و»س«، و»مفلــح«، عليهــا شح غريــب اللغــة، يف أّول 
اجلــزء الثــاين فهــرس لكتــب الكتــاب وعددهــا )24(، عليها ختــم مثّمن: 
»بمحّمــد واآلل معتصــم: حســن بــن زيــن الديــن عبدهم« وهــو لصاحب 
 املعال الشــيخ حسن ابن الشــهيد الثاين )ت 1011هـ(، وبيضوّي لولده حمّمد 
)ت 1030هـــ(: »حمّمــد املعتصم باملصطفــى وآله«، وبيضــوّي: »باملصطفى 
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وآلــه يرجو حســني النجاة«، عليها عبــارة: »إىل روح حمّمد ابن املرحوم ســّيد 
صادق«، عليها إهناءين: األّول: قبل ورقتني من آخر النسخة كتبه الشيخ عّل 
بن حمّمد بن احلسن بن زين الدين العامّل )ت 1103هـ(، ونّصه: »أهناه قراءة 
وّفقــه اهلل لطاعته ورضاه ورزقه ســعادت الدارين ]يف آخرتــه ود[نياه بمحّمد 
 وآلــه الطاهريــن صلــوات اهلل عليهم أمجعــني، وكتــب الفقــري إىل اهلل تعاىل: 

عّل بن حمّمد العامّل«.

الثاين: ُكتب أليب احلسن ولعّله الفتويّن العامّل )ت 1138هـ( عل وجه اجلزء 
الثــاين مــن الكتاب ونّصه: »بســم اهلل، احلمــد هلل، وصّل اهلل عــل حمّمد وآله، 
أهناه من كتاب التجارة إىل النكاح الولد األعّز أبو احلســن أّيده اهلل تعاىل قراءًة 
وبحًثا، وحتقيًقا وضبًطا، وأفاد كَ اســتفاد، وأحســن وأجاد يف االنتقاد، وبالغ 

يف اجلهاد«.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

312ق، 21 س، 13× 18.3سم.

)5(

رقم املكتبة: )125(، تاّمة.

نســخ، عّل بن عّل بن حســن بن جعفر من قرية مزرعة دير عامص املعروف 
بابــن أيب الفتــح املزرعــّي ]العامّل[)13(، يــوم االثنني 10 مجادى اآلخرة ســنة 
910هـــ )اجلزء الثاين(، األوراق التســعة عرش األوىل ُكتبــت بخطٍّ متأّخٍر عن 
األصــل، عليها بالغات القراءة وهي كثرية وبخطوٍط خمتلفٍة، العناوين ُكتبت 
باملداد األمحر، مشــحونة باحلواش وأكثرها نقوٌل من الكتب الفقهّية، وبعض 
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احلــواش بإمضاء: »من إمالئه«، و»قاله«، و»فخر الدين«، و»ابن مّكّي«، 
و»من خّط الشــهيد ابن مّكّي«، و»ع ل«، وحاشية كتب يف أّوهلا: »وجد بخّط 
الشــيخ األجّل ابن نجم الدين ]األطراوي[ صورة قوله: ممّا استفدناه من 
موالنا عميد الدين يف درب مشــهد احلســني: أّن أرض الشــام مثل جبل 
عاملــة.. هكذا وجد بخّطــه«، يف آخرها بيان للكتب املوجــودة عند املالك يف 
كفرا وعددها )14(، وقائمة بمستعريي الكتب منه، وهم )الشيخ عّل زبدان، 
والشيخ حسن مروة، والشيخ حمّمد سليَن، والشيخ إبراهيم حمسن الفوعايّن( 

مع ذكر الكتب.

عليها متّلك الشــيخ حســن زبد انتقل إليــه بالبيع الرشعــّي بتاريخ 14 رجب 
ســنة )التاريخ خمروم(، عليها متّلك السّيد حممود ابن السّيد عّل أمني احلسينّي 
العامــّل، وختمه البيضوّي: »حممود بن عّل احلســينّي، 1269«، ومتّلك حمّمد 
عّل األمني احلســينّي، من قرية شــقراء جبل عامل، وختمه البيضوّي: »حمّمد 
عــّل األمني احلســينّي«، وقد أهداهــا إىل مكتبة اإلمام الســّيد حمســن احلكيم 

بتاريخ 11 شهر ربيع اآلخر سنة 1363هـ، يف آخرها ثالثة إهناءات.

األّول: كتبه للناســخ الشــيخ عّل بن حمّمد بن احلسام العيناثّي العامّل للناسخ 
بتاريخ هنار 20 مجادى اآلخرة سنة 910هـ، ونّصه: »بسم اهلل الرمحن الرحيم، 
أهنــاه أّيده اهلل وأبقاه، وبّلغه يف داريه ما متنّاه، وجعل اهلل بعد العمر املديد اجلنّة 
منقلبه ومثــواه، بمحّمد وآله وَمن نّباه وهو الولــد الصالح، وامليزان الراجح، 
، وبحًثا  ًَ الشــيخ عــّل بن احلاّج عــّل املزرعــّي امللّقب بأيب الفتــح قراءًة وفهــ
وشًحا، واســترشاًحا وســؤااًل يف أثناء قراءته من غوامض مشكالته، والعبد 
قد أجاز له مجيع ما نقله من أّول الكتاب إىل آخره من مســطور وحاشية عنّي، 
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عن والدي، عن مشــاخيه، فلريوه ملن شــاء وأحّب، فهو أهٌل لذلك، وذلك يف 
جمالس متعّددة آخرها هنار عرشي مجادى آخر من شــهور سنة عرش وتسعَئة 
هجرّيــة عل مرّشفها الصالة والســالم، ســطر ذلــك أصغر عبــاد اهلل عّل بن 

 
حمّمــد بن احلســام حامًدا مصّلًيا مســتغفًرا، واحلمد هلل وحــده، وصّل اهلل عل 

سّيدنا حمّمد، وعل آله وصحبه أمجعني«.

الثاين: كتبه للناســخ الشــيخ شــمس الدين حمّمد بن احلســام العيناثّي العامّل 
)املرتَجــم يف أمل اآلمــل: 138/1 الرقــم 151(، ونّصه: » بســم اهلل الرمحن 
الرحيم، احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والتســليم عل ســّيد املرسلني حمّمد 
وآلــه الطاهريــن، أّما بعد فقد طلــب منّي أعــّز اإلخوان وأقربم مــوّدة وهو 
شــيخ عــّل بن احلاّج عــّل املزرعــّي أن ُأجيز له ما ســمعته مــن والدي قدس 
اهلل رّسه، وأجــازه ل عــن َمن أجاز له من مشــاخيه من فتــاوى املتقّدمني، وأنا 
العبــد قــد أجزت له نقــل )قواعد األحــكام(، ونقــل )النهاية( عــن والدي، 
عن الشــيخ شــمس الدين القرييّض)14(، عن الســّيد املحرتم حســن بن أّيوب 
احلســينّي، عن اإلمامــني الفاضلني الســّيد عميد الدين والشــيخ فخر الدين، 
عــن املصنّــف، وأجزت له أن يروي مجيع ما أفتى املصنّف الشــيخ مجال الدين 
يف مصنّفاتــه وجواباتــه، عن والدي، عن عّمه الشــيخ جعفر بن احلســام، عن 
الســّيد املذكور طــاب ثراه، عن اإلمامــني املذكورين عــن املصنّف، وأجزت 
أن يــروي مجيــع ما أفتــى ]به[ إمــام املحّققـ]ـني الـ[ـشــيخ نجــم الدين جعفر 
بن ســعيد بذا اإلســناد، عن الشــيخ مجال الدين بن املطّهر عنــه، وأجزت له 
أن يــروي )الــدروس( خصوصــه عن والدي، عن الشــيخ ســليَن بن حمّمد 
العيناثّي، عن الشيخ شــمس الدين حمّمد بن جماهد)15( عن املصنّف، وأجزت 
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له أن يروي )خمتلف الشــيعة( و)إرشاد األذهان( عن والدي، عن الشيخ زين 
الديــن عّل بن موســى... العامّل الشــهري بابن أمري الديــن )أو أمني الدين(، 
وأجــزت أن يروي فتاوى الشــيخ فخر الدين عن والدي، عــن ابن فهد، عن 
 الشــيخ موســى األطراوّي عنه، وكذلك فتاوى الشــيخ مجــال الدين أمحد بن 
فهــد عن والدي، عــن املصنّف، وأجزت له أن يروي فتاوى الشــيخ الطويّس 
عن والدي، وكذلك فتاوى الســّيد املرتى عن عد...ل )عدول- ظ( عنهَ، 

واحلمد هلل وحده، وصّل اهلل عل َمن ال نبي بعده وآله وصحبه«.

الثالــث: كتبه نعمة اهلل بن أمحد بن حمّمد بن حمّمد بــن خاتون العيناثّي العامّل 
يف أواخر شــهر ذي القعدة ســنة 972هـ للشــيخ أيب املكارم عيسى ابن الشيخ 
شــمس الدين حمّمد بن تقّي الديــن املزرعّي العامّل)16(، ونّصــه: »أهناه الولد 
األعــّز األكــرم، املوّفق املقبل الرشــيد الشــهري أبو املكارم الشــيخ عيســى بن 
الشيخ شمس الدين حمّمد بن تقّي الدين املزرعّي العامّل قراءة بحث وحتقيق، 
وسؤال وتدقيق، فبّينت له ذلك حسب ما ناله اجلّد، وبلغه الكّد، فأخذه فامًها 
واعًيــا، وتلّقاه ضابًطا مراعًيا، وقد أجزت له روايــة هذا الكتاب، وهو كتاب 
)شائــع اإلســالم يف مســائل احلالل واحلرام( من مصنّفات شــيخ اإلســالم، 
ومفتــي األنــام، املوىل الســديد، واآلوي الرشــيد، الشــيخ أيب القاســم جعفر 
بن ســعيد احلّلّ قــّدس اهلل رّسه، ورزقه مــن الكَل ما ســـّره وباقي مصنّفات 
مصنيِّفــه، عن شــيخي ووالــدي اإلمام الفقيــه األحد )األوحــد- ظ( القدوة، 
الشيخ مجال الدين أمحد بن خاتون رفع اهلل قدره، ونّور قربه، عن شيخه البدل 
الصالح، الشــيخ عّز الدين احلسني بن احلسام، عن أخيه الفقيه العاّلمة الشيخ 
 حمّمد الظهري الشــهري بالظهري )الظهريّي- ظ(، عن عّمه الفّهامة الشــيخ زين 
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الدين بن احلســام العيناثّي قّدس اهلل أرواحهم، عن الســّيد اجلليل احلســن بن 
أيوب األطــراوّي، عن اإلمام األعظــم، األفضل األقدم املقّدم، الســّيد عميد 
الدين عبد املطلب األعرج احلسينّي واإلمام فخر املحّققني بن املطّهر، عن مجال 
العلَء يف اآلفاق، وكَل الفقهاء عل اإلطالق، مفتي مجيع الفرق اإلســالمّية، 
وَمن انتهت إليه ]رئاســة[ الفضالء بالكّلّية، احلسن بن املطّهر أعل اهلل يف املأل 
األعــل قدره، كَ انترش بطيب الثناء يف حمافل العاّمة ذكره، عن شــيخه اإلمام 
 املحّقق املدّقــق املصنيِّف املذكور، قال ذلك وكتب: العبد نعمة اهلل بن أمحد بن 

حمّمد بن حمّمد بن خاتون العيناثّي العامّل، يف أواخر شهر ذي القعدة عام اثنني 
وسبعني وتسعَئة هجرّية نبوّية، عل مرّشفها الصالة والسالم والتحّية، حامًدا 

هلل، مصّلًيا عل نبّيه حمّمد وآله الطاهرين«.

الغالف: كارتون، مارويّن، وعطفه جلد أمحر.

336 ق، 22 س، 16.5× 24 سم.

)6(

رقم املكتبة: )2578(، اجلزء األّول، والنسخة التي بعدها تتمتها.

نســخ، الشــيخ حمّمد بن عبد الرحيم بــن داود بن حمّمد األســرتآبادّي )تلميذ 
املحّقــق الَكَركــّي()17(، عرص يوم األحــد 25 مجادى اآلخرة ســنة 929هـ يف 
مشــهد أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب )النجف األشف(، كتبها عل نســخة 
مصّححة عليها إجازات املجتهدين وأمــارات الصحة، بعض أوراقها ُكتبت 
بخــطٍّ متأّخٍر عن األصل، عليها كلَت نســخ البــدل، عليها بالغات املقابلة، 
العناويــن كتبــت باملداد األمحر، مشــحونة باحلواش وهي بإمضــاء: »ع ل مّد 
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ظّلــه« وقد ُكتبت يف حياة املحّقق الَكَركــّي- املحيّش- )ت 940هـ(، وبعض 
احلــواش ُكتبت يف جــذاذات وُأحلقت بالنســخة، عليهــا شح غريب اللغة، 
عليها نقــوٌل من الكتب الفقهّية مع ذكر املصدر، مرمّمة، عليها قائمة حســاب 
بتاريخ ســنة 10 شــعبان ســنة 1315هـ، الصفحات )2ظ- 10و( فيها مجلة 
 من الفوائد النفيســة بعضها بخّط الناســخ وبعضها بخــّط الَكَركّي وهي عل 

اآلت:

)2ظ(: حاشــية عــل عبارة: »إذا حصل عند إنســان مليت مــال وديعة، ويعلم 
. استقرار احلّج يف ذّمته« من كتاب حترير األحكام للعاّلمة احِلّلّ

)3و(: أجوبة املســائل الفقهّية الســّتة، مســائل أجاب عنها املحّقق الَكَركّي، 
منقولــة مــن خّط الســّيد الرشيــف الفاضل العــال العامل الســّيد أبــو املعال 
األســرتآبادّي احلســينّي الســَكّي أدام اهلل فضائلــه)18(، وحديثــان من كتاب 

)رياض الناظر(، والكتاب ل يذكر يف الذريعة.

)3ظ(: جواب مسألة عن حكم القرية الواقعة ببالد أسرتآباد واملفتوحة عنوة، 
وجوابا للمحّقق الَكَركّي، ُكتبت يف حياته، نقلها الناســخ من خّط املصنيِّف. 
والســائل هلا هو السّيد احلســن ابن املرحوم عَد الدين احلسينّي األسرتآبادّي، 
كتبها الناسخ بتاريخ يوم األربعاء أواخر مجادى اآلخرة سنة 933 هـ، وقابلها 

مّرتني، والرسالة هذه ل ُتذكر يف الذريعة.

)4و(: إفادات فقهّية مــن املحّقق الَكَركّي، وحديث عن أمري املؤمنني يف 
تأويل الصالة.

)4ظ(: حديــث عــن رســول اهلل )ص( عــن تفســري اآليــة ﴿َيــْوَم ُينَْفــُخ يِف 
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، ومسألة عن  وِر﴾)19(، ومطلب من كتاب )منتهى املطلب( للعاّلمة احلّلّ الصُّ
زوال الشمس.

)5و(: مسألة يف الطهارة، ومسألة يف الكبائر والصغائر، ُكتب يف آخرها: »هذا 
املبحث منسوب إىل الشيخ األجّل العامل الشيخ زين الدين العامّل«.

)5ظ(: رسالة يف مالقى الشبهة املحصورة للمحّقق الَكَركّي.

)6و(: تاريخ والدة ابن الناسخ أبو عبد اهلل صفي الدين حمّمد بتاريخ 8 مجادى 
األوىل ســنة )التاريخ خمروم(، وتاريخ والدة أخــرى )خمروم أيًضا(، وحديث 
من كتاب )رياض الناظر(، وحديث يف أولياء اهلل، ودعاء لشفاء العّلة جمّرب.

)6ظ(: رسالة األرض املندرسة، للمحّقق الَكَركّي.

)7و(: فوائد فقهّية وشح لغريب اللغة، وتاريخ ابتداء نســخ الكتاب بتاريخ 
.يوم االثنني 11 املحّرم سنة 929 هـ يف احلرم املقّدس ألمري املؤمنني

)7ظ(: مســألة من كتــاب )هناية األحكام( للعاّلمة احِلــّلّ يف حكم الصالة يف 
. الثوب النجس، وثالث مسائل من كتاب )منتهى املطلب( للعاّلمة احِلّلّ

)8و(: مسألة من كتاب )هناية األحكام( للعاّلمة احِلّلّ يف أوقات املعذورين.

)8ظ(: تتمة املســألة الســابقة، ونكتة يف منزلة والد العاّلمة منقولة من إجازته 
لبني زهرة.

)9و(: مســألة من كتاب )النهاية( للشيخ الطويّس، ومسائل منقولة من كتاب 
، وصورة اليمني املغّلظة  )الذكرى( للشــهيد األّول، و)املعترب( للمحّقق احِلّلّ

منقولة من خّط املحّقق الكركّي يف دار امللك شرياز سنة 943هـ.
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)9ظ(: مجلة من األدعية واملسائل الفقهّية املنقولة من الكتب واألعالم.

)10و(: إجازة حديث بخّط املحّقق الَكَركّي للناسخ، كتبها له بتاريخ 931هـ 
يف املشهد الغروّي املقّدس، يأت ذكرها.

ويف آخر صفحة من النسخة، مسألتان:

األوىل: يف ويص عــل طفل باع من ملك الطفل عقاًرا فبلغ الطفل.. وجوابا، 
للمحّقق الكركّي، ويف آخرها إمضاء املحّقق الكركّي.

الثانيــة: يف رجل أوىص بأمــالك معّينة لبنته وقال الباقي من النخيل وغري ذلك 
ألوالده الذكور.. وجوابا، للمحّقق الكركّي، واجلواب منقول من خّطه عن 

نسخة كتبها ثقة.

ونــّص اإلجــازة املذكورة ســابًقا)20(: »]احلمد هلل[ وســالم عل عبــاده الذين 
اصطفــى، أّمــا بعد: فــإّن األخ يف اهلل الشــيخ العــال، الفاضل الكامــل، قدوة 
األفاضــل يف الزمــان، عمدة األتقيــاء الصلحــاء يف األوان، جامــع الفضائل 
والكــَالت، حــاوي حماســن الصفات، ]وحمـ[ـاســن الســَت، شــمس املّلة 
والديــن أبــا عبد اهلل حمّمد بن املرحــوم املربور، املتّوج املحبــور، تركة األتقياء 
األفاضل، الشيخ مجال الدين عبد الرحيم نجل السعيد املقّدس املتّوج، الزاهد 
العابــد الفرد، الشــيخ شف الدين داود األســرتآبادّي- أدام اهلل تعاىل فضائله 
َّ ورد إىل املشــهد املقّدس األقدس الغــروّي- عل مرّشفه أفضل  وكَالته- لـ
الصــالة والســالم- الزم املجــاورة مّدة مــن الزمان طويلة، وقــى وطره من 
الغــدو والرواح إىل تلك األعتــاب الكاملة الطاهرة، ويف خــالل جماورته كان 
كثري املعاشة للفقري كاتب هذه األحرف بحيث كان يف أكثر األوقات حاًضا 
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يف جمالــس املذاكرة، وحماّل املباحثــة، وحصل لنا بمخالطته كــَل األُنس، ول 
نزل نســتمع منه الفوائد األنيقة، والســؤاالت العميقة الدقيقة، ]وملـّا[ أن ثبت 
واســتقّر بقلوبنــا حــّب معاشته، فلذلك اشــتّد علينا أل مفارقته، وقد ســمع 
عــّل مــن الكتب الفقهّية كتاب )إرشــاد األذهان إىل أحكام اإليــَن( من أّوله 
إىل إهنــاء كتاب األيــَن من مصنّفات شــيخ اإلســالم، مفتي الفــرق، عاّلمة 
الدهــر، بحــر العلوم، مجــال الدين أيب منصور احلســن بن يوســف بن املطّهر 
احِلــّل- قّدس اهلل روحه الطاهرة الزكّية، وأفاض عل تربته املراحم الرّبانّية-، 
وكــذا كتاب )شائع اإلســالم يف مســائل احلالل واحلرام( مــن كتاب النكاح 
إىل آخــره، إاّل كتــاب النذر، من مصنّفات الشــيخ اإلمام الســـ]ـند [، املحّقق 
األوحد، ]نجم[ الدين أيب القاســم جعفر بن ســعيد احلّل- قّدس اهلل روحه، 
ونّور ضيه- ســًَعا معترًبا حمّقًقا يعدل القراءة باستَ]عه منّي[ عل التحقيق 
والتدقيــق والتنقيب عن غوامض املســائل، والتفتيش عــن كثري من الدالئل، 
وقــد أجزت له روايــة الكتابني املذكوريــن وغريمها من مصنّفــات مصنّفيهَ 
عنّي، عن مشــاخيي بأســانيدهم املّتصلــة بَ، وأجزُت له روايــة مجيع ما يوز 
ل وعنّــي روايتــه ممّا للرواية فيــه مدخل من املعقــول واملنقــول...)21(، فلريِو 
ذلــك كَ أراد وأحّب، ملن شــاء وأحّب، متى شــاء وأحــّب، حمتاًطا ل وله... 
]بشـــ[ــرائط الرواية، عند ُأول الدراية، معترًبا فيه صّحة النسخ وسالمتها من 
التصحيــف والتحريف... الضيــق، مقتنًعا عن الكثري باليســري، ولو وجدت 
جمــااًل لبســطت... يف تفاصيل،... ]وكتب[ الفقــري إىل اهلل تعاىل: عّل بن عبد 
العال باملشهد املقّدس الغروّي- عل مرّشفه الصالة والسالم- من سنة إحدى 
.» ًَ وثالثني وتسعَئة، حامًدا هلل عل آالئه، مصّلًيا عل رسوله حمّمد وآله مسّل



374

ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

الغالف: جلد، أمحر.

104 ق، 19 س، 22× 33.3سم.

)7(

رقم املكتبة: )2579(، اجلزء الثاين، وهي تتمة النسخة السابقة.

نســخ، الشــيخ حمّمد بن عبد الرحيم بــن داود بن حمّمد األســرتآبادّي )تلميذ 
املحّقــق الَكَركــّي(، هنار يوم اجلمعة 16 شــّوال ســنة 929هـ يف مشــهد أمري 
املؤمنــني عّل بن أيب طالــب )النجف األشف(، كتبها عل نســخة مصّححة 
عليها إجــازات املجتهدين ومقــروءة عليهم وعليها أمــارات الصّحة، عليها 
كلَت نســخ البدل، عليها بالغــات املقابلة والســَع، العناوين كتبت باملداد 
األمحر، مشــحونة باحلواش وهي بإمضــاء: »ع ل مّد ظّله« وقد كتبت يف حياة 
املحّقق الَكَركّي املحيّش ومنقولة من خّطه، وبعض احلواش ُكتبت يف جذاذات 
وُأحلقت بالنســخة، عليها شح غريب اللغــة، عليها نقوٌل من الكتب الفقهّية 
مع ذكــر املصدر، عليها تاريــخ والدة ولد املالك وهو حبيــب اهلل بتاريخ يوم 
السبت 11 شهر رمضان سنة 1107هـ، أوقفها إسَعيل الكرمايّن الساكن يف 
النجف األشف بتاريخ املحّرم ســنة )؟ 104هـ( لكافة املشــتغلني يف النجف 
األشف وجعل التولية يف حياته بيده ثّم لولده حمّمد هداية اهلل ثّم لعال النجف 

الصالح التقّي، كتب عل وجه النسخة اآلت:

شح لبعض الكلَت الغريبة.

. بعض النقول من كتاب )حترير األحكام( للعاّلمة احلّلّ
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لفظ النكاح يف القرآن ومرادفاته.

فائدة عن الشــهيد األّول يف حديث ســهل عن جواز بــروز املرأة ملجامع 
الرجال.

مؤّلفات املحّقق احلّلّ )ت 676 هـ( عن خّط املحّقق الَكَركّي)22(.

بني الورقة )23( و)24( رســالة يف طالق الغائب للمحّقق الكركّي كتبت يف 
جذاذة يف ورقتني ومعها بعض احلواش عل كتاب )إرشاد األذهان(.

األوراق الثالثة عرش األخرية فيها:

1. نقــوٌل مــن كتــاب )حتريــر األحــكام( وكتاب )ريــاض الناظــر( وكتاب 
)التنقيح(.

2. نقــوٌل من كتاب )التوحيد( للشــيخ الصدوق، وبعــض الفوائد يف أحكام 
الوضوء والصالة من كتاب )هناية األحكام( و)الذكرى(.

3. رســالة يف أقســام النعمة للشــهيد األّول يف ثالث صفحات، غري مطبوعٍة، 
وغري مذكورٍة يف الذريعة.

4. نقوٌل من كتاب )حترير األحكام(.

5. رســالة فتاوى علَء احلّلة يف الالزم من معرفة احلّق والرسول واإلمام)23(، 
، وفروق لغوّية. ونقٌل من شح الشمسّية للعاّلمة احلّلّ

6. حديث معرفة أمري املؤمنني بالنورانّية املروي عن سلَن الفاريّس )يف 
ثالث صفحات(.

7. نقل من كتاب )القواعد والفوائد( للشهيد األّول )صفحتان(.
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8. أدعية ومسائل فقهّية بعضها منقول عن خّط املحّقق الَكَركّي، وبعضها عن 
الَكَركّي عن خّط الشهيد األّول.

9. نقوٌل من كتاب )رياض الناظر(، وأدعية وفوائد فقهّية.

 10. رســالتان: األوىل يف صــالة وصــوم املســافر، والثانيــة يف الــرّد عــل من 
قــال: »إّن مــن ال يعرف مجيع ما يب عليه ال يســوغ لــه القرص يف الصوم 
والصــالة« للمحّقــق الَكَركّي، وهي من إفاداته عل الناســخ، والثانية غري 

مطبوعة.

11. رسالة يف التقّية للمحّقق الَكَركّي.

12. نقوٌل من خّط الشيخ الَكَركّي وجمّربات عالجّية، بعضها باللغة الفارسّية.

. 13. بعض أجوبة املسائل املهنّائّية للعاّلمة احِلّلّ

14. فوائد فقهّية عن رّد الســالم مأخوذة من كتاب )الوســيلة( للشيخ اإلمام 
مجال الديــن بن فتوح، والكتــاب غري معروف وغري مذكــوٍر يف الذريعة، 
ولعّله كتاب )وســيلة القاصد يف فتح معضالت القواعد(، جمهول املؤليِّف 

واملذكور يف فنخا )376/34(.

، ومجلة من األحاديث،  15. نقــوٌل من كتاب )تذكرة الفقهاء( للعاّلمــة احِلّلّ
واملسائل الفقهّية املسموعة من املحّقق الَكَركّي.

الغالف: جلد اصطناعّي، أخرض، وعطفه بنّّي.

143 ق، 20 س، 5، 20× 33.4سم.
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)8(

رقم املكتبة: )1/3491(، تاّمة.

نســخ، أمحد بــن عباد اهلل الســاوجّي )مولًدا( النجفّي )موطنًا()24(، 20 شــهر 
رجب ســنة 973هـ )اجلزء األّول(، شهر صفر سنة 974هـ يف املشهد املقّدس 
املرتضــوّي، النجــف األشف )اجلزء الثــاين(، وقد حرض وقــت إمتامه أخيه 
احلقيقــّي كريم الديــن حممود بن عباد اهلل الســاوجّي، العناويــن ُكتبت باملداد 
األمحر، مشحونة باحلواش وبعضها بإمضاء: »زين«، و»ع ل«، و»عرب سّلمه 
اهلل«، و»أبو املعال«، و»ء ب«، عليها نقوٌل من الكتب الفقهّية مع ذكر املصدر، 
كتب عليها اآلخوند املاّل حمّمد حسني الرشيف بتاريخ يوم السبت 17 املحّرم 
ســنة 1251هـ عدد مســائل الكتاب، عليها ختم بيضوّي: »حمســن بن حمّمد، 
1061«، عليها ختم مرّبع: »موســى املوسوّي، 1124«، عليها سلسلة نسب 
 نّصهــا: »موســى بن عزيز بن حمّمد صادق بن حمّمد حســني بــن عزيز بن عبد 
اهلل بن حمّمد بن حسني بن أمحد بن شيبان بن أمحد بن عّل بن حمّمد بن أمحد بن 
ريض بن إبراهيم بن هبة اهلل بن أبو الطّيب بن أمحد بن حمّمد بن قاســم بن أيب 
 الفخار بن عّل بن نعمة الرضير بن عبد اهلل بن جعفر األسود امللّقب بارتفاح بن 
حمّمد بن موسى بن عبد اهلل ابن اإلمام اهلَم موسى بن جعفر بن حمّمد باقر بن 

.»عّل بن احلسني بن عّل بن أيب طالب

يف آخرها رســالة بعنوان )التحفة الرضوّية( وهي من تآليف الســّيد حمّمد تقي 
احلســينّي )ق 10(، وهي تتحّدث عن القول بســقوط قول املجتهد امليت عن 
االعتبــار، يناقــش فيهــا املحّقق الكركّي، وهــي تقع يف أربع ورقــات، ناقصة 

اآلخر قلياًل عل ما يظهر، وهي ل تذكر يف الذريعة.
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عليهــا متّلك أمحد بن عباد اهلل الســاوجّي الناســخ وكتب يف آخــره متّلًكا آخر 
طلًبا للدعاء بتاريخ شــهر رمضان ســنة 988 هـ، وكتب يف آخر اجلزء األّول 
مــا نّصه: »متّت قــراءة جلد األّول من شائع األحكام يف ثامن شــهر شــعبان 
املعّظم ســنة سّت وسبعني وتسعَئة، وأنا الفقري إىل اهلل العّل أمحد بن عباد اهلل 
 الســاوجّي عفي عنهــَ بمحّمد وآله املعصومني«، وكتــب يف آخر اجلزء الثاين 
مــا نّصه: »قد وّفقنــي اهلل تعاىل بمطالعة هــذا الكتاب املســتطاب من أّوله إىل 
كتــاب املواريث يف املشــهد املقّدس املرتضوّي- عل ســاكنه ألف ألف صالة 
وســالم-، ومن املواريث إىل آخره يف املشهد املطّهر الرضوّي- عليه صلوات 
اهلل الرمحن-، وأنا الفقري املحتاج إىل رمحة اهلل أمحد بن عباد اهلل الساوجّي- غفر 
ذنوبه وذنوب املؤمنني بمحّمد وآله املعصومني-، يوم اخلميس سلخ شهر ذي 
القعدة لســنة خس وثَنني وتســعَئة، واحلمد هلل رّب العاملــني«، عليها متّلك 
حمّمد حســن بن عّل التســرتّي، وقد كتب عليها فهرس كتــب املكتبة، عليها 

متّلك السّيد جعفر آل بحر العلوم وهو مطموس.

وعليها إجازة كتبها عابد بن حســن اخلادم العامّل)25( للناســخ بتاريخ ســلخ 
ذي احلّجــة ســنة 985هـــ، نّصها: » بســم اهلل الرمحن الرحيــم، احلمد هلل رّب 
العاملني، وصّل اهلل عل سّيد املرسلني حمّمد وآله الطاهرين، وبعد فقد قرأ علَّ 
األخ يف اهلل، املحبوب لوجــه ]اهلل تعاىل[، الزبدة العبد، الصالح الفالح، التقّي 
النقّي، الفاضل الكامل، موالنا وســّيدنا وســّيدنا، خالصة العلَء والفضالء، 
ســمّي نبّينا املواظب عل ســنّته، أمحد بن موالنا عبــاد اهلل، أواخر هذا الكتاب 
قــراءة أبانــت ل عن جــود فطنته، ومتــام ديانته، وأثبــت له ما اقتضــاه احلال، 
وباينــت)26( املقــال وقد أجزت له نقل ذلك، ورواية ذلك، ونقله عن شــيخي 



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 379جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

األورع األفضــل األكمل الشــيخ حمي الديــن بن تاج الدين أمحــد املييّس، عن 
شــيخه الشيخ زين الدين عّل املييّس، عن شــيخه شيخ شمس الدين بن حمّمد 
املؤذن اجلزينّي، عن الشــيخ ضياء الدين بن الشــيخ الشــهيد، عن الشهيد ابن 
مّكــّي- قّدس اهلل ]روحه[- فله ذلك ملن شــاء وأحّب، وأ... وأن يرتّحم عّل 
 بعــد مو]ت[، وأنا العبد املذنب، كثري الذنوب، عابد بن حســن اخلادم العامّل

- عفــا عنهَ بمنّه وكرمــه-، واحلمد هلل وصّل وصّل عل حمّمد وآله وســّلم، 
وكان ذلك يف تاريخ سلخ شهر ذي احلّجة احلرام سنة 985هـ«.

الغالف: جلد، بنّّي.

272 ق، خمتلفة األسطر، 17.5× 22سم.

)9(

أّول النســخة )ناقــص(: »... ولبول الرجل وبنزح ع��رشة ]للعذرة اجلامدة وقليل 
الدم كدم الطي والرعاف اليسي واملروي[ دالء يسية، وبنزح سبع..«.

آخر النســخة )ناقــص(: »وبحدوث عيب بعد القبض، ويثب��ت األرش. ولو كان 
العيب احلادث، قبل القبض، مل يمنع الرد. وإذا أراد بيع املعيب..«.

رقــم املكتبــة: )333(، ناقصــة األّول بمقدار ورقــٍة واحــدٍة، وناقصة اآلخر 
)الطهارة- كتاب التجارة/يف أحكام العيوب(.

نســخ، ق 10، بعــض أوراقها ُكتبت بخطٍّ متأّخٍر عــن األصل، عليها كلَت 
نســخ البــدل، العناويــن كتبت باملــداد األمحــر، يف أّوهلا خرم، عليهــا حواٍش 
بإمضــاء: »زين«، و» ع ل«، واحلواش ُكتبت بخطوٍط خمتلفٍة، عليها نقوٌل من 
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الكتب الفقهّية مع ذكر املصدر، عليها كلمة: )وقف(.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

319 ق، 27 س، 19× 18سم.

)10(

أّول النسخة )ناقص(: »..يسية، وبنزح سبع: ملوت الطي والفأرة إذا تفسخت أو 
انتفخت ولبول الصبي الذي مل يبلغ..«.

رقم املكتبة: )2992(، ناقصة األّول بمقدار ورقٍة واحدٍة.

نســخ، 27 شــهر رجب ســنة 1005هـ )اجلزء األّول(، الورقتــان األخريتان 
أتـّمها الشــيخ حســن ابن املرحوم الشــيخ حمّمد صالح بن زائــر دهام بتاريخ 
ســنة 1274 هـ وكتب عليهــا أبياًتا يف احلّث عل طلب العلــم، عليها كلَت 
نســخ البدل، العناوين كتبــت باملداد األمحر، عليها حــواش بإمضاء: »ع ل«، 
عليها نقوٌل من الكتب الفقهّية مع ذكر املصدر، عليها متّلك الشيخ حسني ابن 

الشيخ فرج وختمه البيضوّي: »حسني بن فرج«.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

229 ق، 14 س، 17.5× 23.8سم.

)11(

رقم املكتبة: )674(، تاّمة.

 نســخ، يوم االثنني 27 شــهر... سنة 1020هـ )آخر النســخة(، وآخر اجلزء 
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اأحمد علّي جميد احِللِّّي

األّول كتبــه عبد اهلل ابن ماّل حمّمد بتاريخ يوم اخلميس ســلخ ذي القعدة ســنة 
1277هـ، بعض أوراقها ُكتبت بخطٍّ متأّخٍر عن األصل، عليها كلَت نســخ 
البــدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، مشــحونة باحلــواش، بعضها بإمضاء: 
»زين«، و»ع ل«، وحاشية نّصها: »كتبت هذه احلاشية األجّل...املالذ املفاد...
سّيد عّل ســّلمه اهلل تعاىل... جالل الدين... يف يوم الثالثاء سابع عرشين ذي 
احلّجة ســنة ألف إحدى وعرشين من اهلجرة النبوّية«، عليها نقوٌل من الكتب 
الفقهّيــة مع ذكــر املصدر، عليهــا فهرس كتب الكتــاب، عليها ختــم مرّبع: 

»املتوكل عل اهلل: عبده حمّمد بن عّل، 1119«، عليها متّلك... احلسينّي.

الغالف: جلد، بنّّي.

301 ق، 17 س، 19× 26.5سم.

)12(

رقم املكتبة: )3506(، تاّمة.

نســخ، يف املشــهد الرضوّي )اجلزء األّول(، شهر ربيع األّول سنة 1023هـ يف 
املشــهد الرضوّي )اجلزء الثاين(، عليها كلَت نســخ البــدل، العناوين ُكتبت 
باملداد األمحر، مشــحونة باحلواش وبعضهــا بإمضاء: »زين«، و»ع ل«، عليها 
نقــوٌل من الكتب الفقهّية مع ذكر املصدر، عليهــا ختم بيضوّي: »إّن اهلل يّب 

املحسنني، 1069«، وآخر: »عبده: حمّمد أمني«، عليها كلمة:)وقف(.

الغالف: جلد، أسود وعطفه وأركانه أمحر.

353 ق، خمتلفة السطور، 19.2× 26سم.
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)13(

رقم املكتبة: )281(، تاّمة.

نســخ، مــريزا عّل ابن قــايض حمّمــد الكجــورّي، 25 املحّرم ســنة 1027هـ 
)اجلزء األّول(، شــاه حســني ابن مريزا عّل الكجورّي، 20 مجادى األّول سنة 
1074هـ ظاهًرا هو ابن ناســخ اجلزء األّول يف مدرسة الشيخ لطف اهلل يف دار 
الســلطنة أصفهان بحضــور فضيلة موالنا حمّمــد أمني )اجلزء الثــاين(، جّيدة 
اخلّط، بعض العناوين كتبت بَء الذهب، عليها كلَت نسخ البدل، العناوين 
ُكتبــت باملداد األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: »زيــن«، و»ع ل«، عليها نقوٌل 
 من الكتب الفقهّيــة مع ذكر املصدر، عليها شح غريب اللغة، أقّر زين الدين 
عــّل بن حمب عّل اخلوئّي احلســنّي للناســخ باملطالعة واملباحثــة يف آخر اجلزء 
األّول، عليهــا متّلــكات وأختام مطموســة، عليها متّلك الســّيد جعفر آل بحر 
العلــوم، بتاريخ ســنة 1362هـ وآخر كتبه يف ســنة 1364هـ، ومتّلك الســّيد 
 موســى بن جعفر آل بحــر العلوم، وقــد أهداها ملكتبة الســّيد احلكيم بتاريخ 

8 شهر ربيع اآلخر سنة 1377هـ.

الغالف: جلد، بنّّي مزّين بالطّرة ورأسيها، وعطفه أمحر.

398ق، 15 س، 15× 20.1سم.

)14(

أّول النســخة )ناقص(: »... الغاصب تلك الزيادة، فلو هزلت أو نيس الصنعة، أو 
ما علمه، فنقصت القيمة لذلك..«.
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اأحمد علّي جميد احِللِّّي

رقم املكتبة: )2123(، ناقصة األّول من كتاب الغصب.

نســخ، يوم الســبت 13 مجادى األوىل ســنة 1031هـ، العناوين ُكتبت باملداد 
األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »ع ل«، عليها نقوٌل من الكتب الفقهّية مع ذكر 
املصدر، يف آخرها رموز املؤليِّفني والكتب، وأنواع الكبائر، يف آخرها أبيات يف 

مدح الرشائع واملعترب، وهي:

َكْثَرَتُه َحاَوْلَت  إِْن  الِفْقِه  َطالَِب  َيا 
يِن َواْقَترِصِ ائَِع)27( َنْجِم الديِّ َفاْقُصْد َشَ

ًة َ حَمَـــــربَّ ـــا  ـــاًظ ـــَف َأْل َذاَك  يِف  َفـــــإّن 
َوخُمَْترَصِ َمْبُسوٍط   ] ]ُكليِّ َعْن  ُتْغنِيَك 

نافعة فقه  فيه  ــت)28(  ــف ــع اض ولــو 
َوالَبرَصِ ْمِع  السَّ َجــاَلَء  فِيِه  ــْدَت  َوَج

ــرَبٍ ــَت ــْع ــا ِمـــْثـــَل ُم ــاًب ــَت َوَلـــــْو َأَتـــــمَّ كِ
ــرِبِ ــَت ــْع ُم َعــــنْيِ  يِف  ا  َمــْعــَتــرَبً َلـــَكـــاَن 

َوَفــْهــَمــُهــَ ــْيــِه  ــَتــاَب كِ َحــِفــْظــَت  َوإِْن 
الَبرَشِ يِف  الَقْدِر  اجَللِيَل  الَفِقيَه  ُكنَْت 

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود وعطفه بنّي.

140 ق، 16 س، 16.4× 24سم.

)15(

رقم املكتبة: )3709(، تاّمة.

نسخ،... بن أمحد )اســمه خمروم(، عرص يوم االثنني من شهر ذي القعدة سنة 
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1041هـــ )اجلزء الثاين(، عليها كلَت نســخ البدل، العناويــن ُكتبت باملداد 
األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: »زيــن«، و»ع ل«، و»مفلح«،عليها نقوٌل من 
الكتــب الفقهّيــة مع ذكر املصــدر، عليها متّلك حســني بن كاظــم الكاظمّي، 
وختمه البيضوّي: »حسني بن كاظم...«، عليها متّلك حمّمد شيف الشريوايّن 
النجفّي )مسكنًا(، وختمه املرّبع: » ال إله إاّل اهلل احلّق، حمّمد شيف«، موقوفة 

للمرحوم حمّمد حسني ابن احلاّج عّل الشريازّي.

الغالف: جلد، بنّّي.

208 ق، 24 س، 5، 20× 28.5سم.

)16(

رقم املكتبة: )2294(، تاّمة.

  نســخ، صالح بن مرتى احلســنّي )احلســينّي( اآلن براغوّش، يــوم الثالثاء 
16 مجــادى األوىل ســنة 1068هـــ )اجلــزء األّول(، يــوم الســبت 18 مجادى 
اآلخــرة ســنة 1068هـ ُكتبــت يف مدرســة اخلرياتّية من مدارس مشــهد ثامن 
األئّمــة املعصومني عّل بن موســى الرضا )اجلزء الثــاين(، عليها كلَت 
نســخ البدل، العناوين ُكتبــت باملداد األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: »زين«، 
و»ع ل«، و»م«، و»مهــدّي«، عليها شح غريب اللغة، عليها نقوٌل من الكتب 
الفقهّيــة مع ذكر املصدر، عليها قائمة فيها أداء ديون كّل من )الســّيد حياوي 
آل الســّيد موسى، ومّياسة بنت الســّيد دخيل، والسّيد دخيل آل السّيد قاطع، 
والســّيد رحيمــة آل الســّيد قاطع(، عليهــا تاريخ والدة حســني يف عرص يوم 
السبت 25 شّوال سنة 1251هـ، وهيلة يف صباح يوم 22 من ذي القعدة سنة 
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 1269هـ، عليها متّلك حمّمد مريزا الرشوقّي بتاريخ 1230هـ، ومتّلك ولده عّل 
آل الشــيخ باقر آل الشيخ حمّمد املريزا الرشوقّي، ومتّلك السّيد حمّمد آل السّيد 
نعمة وشهد عل التمّلك الشيخ حمّمد آل الشيخ يونس، األوراق العرش األوىل 

فيها:

من كتاب حاشــية الشــيخ البهائّي )ت 1031هـ( عل كتــاب )من ال يرضه 
الفقيه(، أربع أوراق.

من كتاب )شائع اإلســالم(، وفوائد فقهّية بعضها من كتاب )التنقيح الرائع 
، ورقتان. ملخترص النافع( وترمجة للمحّقق احلّلّ

مجلة من الفوائد الفقهّية واألدعية والتمّلكات والتواريخ، أربع أوراق.

الغالف: جلد اصطناعّي، أخرض.

353 ق، 17 س، 18× 23.8سم.

)17(

أّول النســخة: »كتاب الطالق، والنظ��ر يف األركان واألقس��ام واللواحق وأركانه 
أربعة. الركن األّول يف املطّلق: ويعترب فيه رشوًطا أربعة..«.

رقم املكتبة: )3277(، كتاب الطالق- آخر الكتاب.

نســخ، نظام الدين ابن الشيخ حســن، يوم االثنني من األسبوع الثاين من شهر 
ربيــع اآلخر ســنة 1076هـــ، العناوين ُكتبت باملــداد األمحــر، عليها حواٍش 
بإمضاء: »زيــن«، و»ع ل«، و»ش م«، عليها نقوٌل من الكتب الفقهّية مع ِذكر 

املصدر.
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الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

272 ق، 12 س، 7، 19 × 26.1سم.

)18(

رقم املكتبة: )3256(، تاّمة.

نسخ، يوم االثنني 20 شهر ربيع األّول سنة 1081هـ )اجلزء األّول(، األوراق 
الثالثــة األخــرية ُكتبت بخطٍّ متأّخــٍر عن األصل، عليها كلَت نســخ البدل، 
 العناوين ُكتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »زين«، و»ع ل«، و»د م«، 

و»مجــال ره«، عليها نقــوٌل من الكتــب الفقهّية مع ذكر املصــدر، عليها متّلك 
السّيد مهدّي السّيد عّل، ومتّلك السّيد حمّمد نجل املرحوم السّيد فضل، وحتته 
ختــم دائرّي: »حيدر احلســينّي«، ومتّلــك باقر احلاج حمّمد القامــويّس بتاريخ 
صفر ســنة 1288هـ، كتب عليها عّل ابن الشــيخ حسني أهّنا من كتب الشيخ 
باقر القامويّس لدهيم، عليها وقفّية بخّط آية اهلل العظمى الســّيد حُمسن احلكيم 

)ت 1390هـ( ونّصها: 

»بســم اهلل الرمحن الرحيم، هذا الكتاب مع ما ينوف عل ثَنني كتاًبا مما أوىص 
بوقفه املرحوم املقّدس حّجة اإلسالم الشيخ باقر القامويّس فهو وقف عل 
ولده الفاضل الشــيخ حمّمد صادق- ســّلمه اهلل-، ثّم من بعده لذريته من أهل 
العلــم، ثــّم عل أرحامه من أهل العلم، ثّم عل الفرقــة الناجية- أّيدهم اهلل-، 
ووالية الوقف لولده املذكور، ثّم للتقّي األرشــد من ذرّيته، ثّم للتقّي األرشد 
من أرحامه، ثّم للحاكم الرشعّي، ويب عل كليِّ طبقٍة بذله ملن يتاج إليه مع 
عــدم حاجتهم الفعلّية، وال يوز تعطيله عن االنتفاع به، كَ إّنه يب مراجعة 
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الــول يف رأس كليِّ ثالثــِة أشــهٍر، واهلل املوّفــق، 4 ذي احلّجة 1354، حمســن 
الطباطبائّي احلكيم«.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

355 ق، 14 س، 5، 19× 24.9سم.

)19(

رقم املكتبة: )2575(، تاّمة.

نســخ، قاسم ابن أبو تراب بن قاسم بن عبد اهلل بن حمّمد بن شكر اهلل احلسنّي 
احلســينّي الشــجرّي البيونــدّي الــرازّي، يف ليلة من ليال شــهر رمضان ســنة 
1082هـــ )اجلــزء األّول(، يوم الثالثاء 22 شــهر ربيع اآلخر ســنة 1083هـ 
)اجلزء الثاين(، مصّححة، عليها كلَت نســخ البــدل، العناوين ُكتبت باملداد 
األمحر، مشــحونة باحلواش وبعضها بإمضاء: »زيــن«، و»ع ل«، عليها شح 
غريــب اللغة، عليها نقوٌل من الكتب الفقهّية مع ذكر املصدر، يف أّوهلا فهرس 
كتــب الكتاب، عليهــا تاريخ والدة حمّمد جواد بتاريخ ســنة 1210هـ، عليها 
متّلــك زيد بن خليفة القرعاوّي )آل عاوّي( بتاريخ 1165هـ، ومتّلك الشــيخ 
حســني ابن الشــيخ زوّيد بتاريخ ســنة 1187هـ، وختمه املثّمن: »حسني ابن 

زوّيد«.

الغالف: جلد أسود مزّين بالطّرة ورأسيها، وعطفه وأركانه بنّّي.

309 ق، 21 س، 18× 27سم.
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)20(

رقم املكتبة: )3269(، تاّمة.

نسخ، مريزا جان ابن السّيد نعمة اهلل بلوك منيشء، سنة 1083هـ )جاء يف آخر 
اجلزء األّول بخطٍّ حديٍث ُكتب بتاريخ 24 شــهر ربيع اآلخر سنة 1343هـ(، 
يوم الثالثاء من شهر رمضان سنة 1097هـ )اجلزء الثاين(، عليها كلَت نسخ 
البدل، العناوين ُكتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »زين«،و»ع ل«، 
و»ح ل«، و»البــن العّم فخر الدين«، عليهــا نقوٌل من الكتب الفقهّية مع 
ذكر املصــدر، عليها: )صيغة النكاح، وتفســري اصطالحات املصنيِّف، ودعاء 
: »...ابن إســَعيل  للمطالعة، وبعــض وفيات األعالم(، عليها ختٌم بيضويٌّ
املوســوّي«، وآخر بيضوّي: »يوسف الصديق«، عليها متّلك مشطوب تارخيه 

سنة 1083هـ.

الغالف: جلد، بنّّي وعطفه أمحر.

296 ق، 20 س، 18.5× 24.5سم.

)21(

آخر النسخة )ناقص(: »فهو كالنائم. ويطلق عن املجنون. ولو مل يكن له ويل، طّلق 
عنه السلطان أو من نصبه، للنظر يف ذلك، الرشط الثالث...«.

رقم املكتبة: )3275(، الطهارة- الطالق، ناقصة اآلخر.

نســخ، يــوم الثالثاء 19 شــهر ربيع اآلخــر ســنة 1094هـ )اجلــزء األّول(، 
العناوين ُكتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »زين«، و»ع ل«، عليها 
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نقوٌل من الكتب الفقهّية مع ذكر املصدر.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود وعطفه بنّّي.

267ق، 12 س، 19× 24.7سم.

)22(

رقم املكتبة: )3018(، تاّمة.

نســخ، ق 11، بعض أوراقها ُكتبت بخطٍّ متأّخٍر عن األصل، العناوين ُكتبت 
باملــداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »ع ل«، عليها نقوٌل من الكتب الفقهّية 
مع ذكر املصدر، عليها اســم )الشــيخ حمّمد جواد(، عليها متّلك بتاريخ شــهر 
ذي القعدة سنة 1149هـ، واسم املالك وختمه مطموس، والشيخ هادي كّبة، 

عليها متّلك الشيخ حسن الشيخ داود.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود وعطفه بنّّي.

280 ق، 23 س، 16.5× 25سم.

)23(

ل النســخة )ناقص(: »... ع��ن األرض والبواري واحلر، طهر موضعه. وكذا  أوَّ
كّل ما ال يمكن نقله، كالنباتات واألبنية.. «.

آخر النســخة )ناقص(: »ولو قتل العبد عبًدا عمًدا، فالَقَوُد ملواله. فإن قتل، جاز. 
وإن طلب الدية، تعّلقت برقبة اجلاين. فإن تساوت القيمتان، كان ملوىل...«.

رقم املكتبة: )3281(، الطهارة- القصاص، ناقصة األّول واآلخر.
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نســخ، ق 11، عليها تعليقة يف آخر اجلزء األّول كتبها أمري الشــهري بآقا مالي 
رسكاين يف العــرش األّول مــن صفر ســنة 1119هـــ، العناوين ُكتبــت باملداد 
األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: »زين«، و»ع ل«، و»ح س«، و»مجال الدين«، 
عليهــا نقوٌل من الكتــب الفقهّية مع ذكر املصدر، عليها متّلك الشــيخ ضايف 

عّل غانم الشبالوّي بتاريخ 4 شعبان سنة 1370هـ/1951م.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود وعطفه بنّّي.

252 ق، خمتلفة السطور، 18.6× 24.7سم.

)24(

 آخــر النســخة )ناقــص(: »وال يرشكه��م القات��ل يف الض��من. وال تعق��ل امل��رأة، 
وال الصبي، وال املجنون، وإن ورثوا...«.

رقم املكتبة: )2768(، ناقصة اآلخر بمقدار ورقتني.

نسخ، ق 11، بعض أوراقها ُكتبت بخطٍّ متأّخٍر عن األصل، مصّححة، عليها 
كلَت نســخ البدل، العناوين ُكتبــت باملداد األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: 
»زيــن«،و»ع ل«، كتب أمحد مروة العامّل عليها تاريخ والدة ابنته آمنة بتاريخ 
27 شهر ربيع اآلخر سنة 1305هـ، كتب عليها حمّمد عّل ابن املرحوم الشيخ 
حمّمد أمني مــروة العامّل قائمة فيها )17( كتاًبا وقيمتها، كتب عليها الشــيخ 
عّل بّزي العامّل ما نّصه: »هذه الرشائع أمانة لورثة املرحوم حمّمد أمني مروة«، 
عليها متّلك الشــيخ حمّمد حســن مروة العامّل، ثّم ملكهــا ولده حمّمد أمني ثّم 

انتقلت ألوالده، وختمه املثّمن:»الصادق حمّمد األمني«.
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الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

237 ق، 17 س، 18.7× 25.2سم.

)25(

رقم املكتبة: )7518(، تاّمة.

نسخ، حمّمد )اجلزء األّول(، ق 11، عليها كلَت نسخ البدل، العناوين كتبت 
باملداد األمحر، الورقتان األخريتان كتبها كلبعّل بن عّباس األفشــار القزوينّي 
)ق14(، عليهــا حواٍش بإمضاء: »ع ل«، عليها نقــوٌل من الكتب الفقهّية مع 
ذكــر املصدر، يف آخر اجلــزء األّول فائدة من شح اإلرشــاد لفخر املحّققني، 

عليها فهرس كتب الكتاب، عليها ختم دائرّي: »عبده الراجّي: حمّمد باقر«.

بدون غالف.

296 ق، 17 س، 17.5 × 23.5سم.

)26(

آخر النسخة )ناقص(: »فقد ثبت الدعوى. فإن قاال: ال يرجى عوده، فقد استقرت 
الدية. وكذا لو قاال: يرجى...«.

رقــم املكتبــة: )7542(، ناقصــة اآلخر )الطهــارة- الديــات/ يف اجلناية عل 
املنافع(.

نســخ، ق 11، عليها كلَت نسخ البدل، العناوين ُكتبت باملداد األمحر، اجلزء 
األّول منهــا ناقص بمقدار خســة أســطر، بــني اجلــزء األّول والثانية مجلة من 
األحاديث واألدعية، عليها حــواٍش بإمضاء: »منه ره«، و»ع ل«، عليها متّلك 
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عبــد الرمحن بن رمضان، وختمه املرّبع: »بســم اهلل الرمحن الرحيم«، النســخة 
مرمـّمة.

الغالف: جلد، أمحر.

348 ق، 16س، 19× 26سم.

)27(

رقم املكتبة: )3040(، اجلزء األّول.

نســخ، املهدّي، سنة 1124هـ، وختمه املرّبع:»مهدّي لطف اهلل...«، العناوين 
ُكتبــت باملــداد األمحــر، عليها حواٍش بإمضــاء: »ع ل«، و»ع ب ســّلمه اهلل«، 
و»ماّل مهدّي«، عليهــا نقوٌل من الكتب الفقهّية مع ذكر املصدر، عليها صيغة 
الطالق، عليها تاريخ 15 شــّوال سنة 1262هـ، عليها متّلك حمّمد مهدّي ابن 

شيخ...لقًبا البغدادّي موطنًا، ومتّلك... املراياّت.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود وعطفه بنّّي.

84 ق، 26 س، 21.6 × 30.3سم.

)28(

آخر النســخة ) ناقص(: »وهي مروكة واألخرى ثلث الدية وهي مشهورة، سواء 
كانت خلقة أو بجناية جاٍن، ووهم هنا...«.

رقم املكتبة: )1411(، ناقصة اآلخر من كتاب الديات.

 نسخ، أوائل ق 12، بعض أوراقها ُكتبت بخطٍّ متأّخٍر عن األصل وبخطوٍط 
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خمتلفٍة،عليها كلَت نسخ البدل، العناوين ُكتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش 
بإمضــاء: »زين«، و»ع ل«، و»مفلح«، عليها نقوٌل من الكتب الفقهّية مع ِذكر 

املصدر.

الغالف: كارتون، مارويّن، وعطفه جلد أمحر.

188 ق، 25 س، 17.2 × 23.3سم.

)29(

أّول النســخة )ناقص(: »...ثبت إباحة املناكح واملس��اكن واملتاجر يف حال الغيبة، 
وإن كان ذلك بأمجعه لإلمام أو بعضه...«.

آخر النسخة )ناقص(: »ولعّله تشبيه بالسن واإلصبع، فاألقرب األرش. ويظهر يل 
يف الذراعني الدية، وكذا يف العضدين، ويف كّل واحدٍة نصف...«.

رقم املكتبة )2773(، كتاب اخلمس كتاب الديات، ناقصة األّول واآلخر.

نســخ، ق 12، مصّححــة، العناويــن ُكتبــت باملــداد األمحــر، عليهــا حواٍش 
بإمضاء: »زيــن«، و»ع ل«، وحواٍش ُكتبت باللغة الفارســّية، بعض األوراق 

ُكتبت باملداد األمحر.

الغالف: ورقّي أخرض وعطفه جلد اصطناعّي أسود.

187 ق، 22 س، 17.4 × 23.9سم.

)30(

أّول النســخة )ناقص(: »... إذا تفسخت أو انتفخت، ولبول الصبّي الذي مل يبلغ، 
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والغتسال اجلنب، ولوقوع الكلب وخروجه حياًّا...«.

آخر النســخة )ناقص(: »الس��ادسة: لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته، ثّم أصدقها 
الثلث اآلخر، ودخل ثّم مات...«.

رقم املكتبة: )3282(، اجلزء األّول، ناقص األّول واآلخر،)الطهارة الوصّية(.

نســخ، ق 12، بعض أوراقها ُكتبت بخطٍّ متأّخٍر عن األصل، العناوين ُكتبت 
باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »زين«، و»ع ل«، و»ح س«، عليها نقوٌل 

من الكتب الفقهية مع ذكر املصدر،.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

145 ق، 17 س، 20.6 × 28سم.

)31(

رقم املكتبة: )3694(، اجلزء األّول.

نســخ، ق 12، بعــض أوراقها ُكتبت بخطٍّ متأّخٍر عــن األصل، عليها كلَت 
نســخ البــدل، العناوين ُكتبت باملــداد األمحر، مشــحونة باحلــواش وبعضها 
بإمضــاء: »زيــن«، و»ع ل«، عليها نقوٌل من الكتــب الفقهّية مع ذكر املصدر، 
عليها ختــم بيضوّي: »حســني بن عّل املوســوّي«، متــرّضرة وخمرومة بفعل 

احلرشات، عليها متّلك ورثة السّيد حسني.

الغالف: جلد، بنّّي، من األمام فقط.

158 ق، 15 س، 19.5 × 20.5سم.
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)32(

أّول النســخة )ناقص(: »...مل حتّل له زكاة غيه، وحيّل له زكاة مثله يف النسب. فإن 
مل يتمّكن اهلاشمي من كفايته من اخلمس..«.

آخر النســخة )ناقص(: »ويف هذا كّله اإلش��كال األّول. وال تعق��ل العاقلة، إقراًرا 
وال صلًحا وال جناية عمد، مع وجود القاتل ولو كانت...«.

رقــم املكتبــة: )3005(، كتاب الزكاة، وهــو ناقــص األّول، وناقص اآلخر 
بمقدار ورقتني.

نســخ، ق 12، بعض أوراقها ُكتبت بخطٍّ متأّخٍر عن األصل، العناوين ُكتبت 
باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضــاء:»ع ل«، عليها نقوٌل من الكتب الفقهّية 
مع ذكر املصدر، مرمّمة، أوقفها الشيخ حمّمد صالح ابن الشيخ موسى اجلزائرّي 
)ت 1274هـــ()29(، عليها ختــٌم دائريٌّ كبرٌي: »وقف حمّمــد صالح اجلزائرّي 
النجفــّي عل ولده مهدّي وأوالده نســاًل بعد نســل، والتولية بيــد األعلم، ثّم 

األدنى، ثّم األرشد منهم، 1271«.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود وعطفه بنّّي.

325 ق، 15 س، 19× 24.5سم.

)33(

رقم املكتبة: )3715(، تاّمة.

نســخ، عّل أكرب بن كربالئي اهلل قل املامقايّن )جاء اسمه يف اجلزء الثاين(، يوم 
األحد 25 شــهر ربيع اآلخر ســنة 1226هـ يف مامقان مــن حمال تربيز )اجلزء 
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األّول(، يوم الثالثاء من شــهور ســنة 1223 هـ )اجلزء الثاين(، عليها كلَت 
نســخ البدل، العناوين ُكتبــت باملداد األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: »زين«، 
و»ع ل«، عليها نقوٌل من الكتب الفقهّية مع ذكر املصدر، استعاره املاّل عيسى 
: »زيــن العابدين...«، وآخــر: »فضل عّل،  من الناســخ، عليه ختــٌم بيضويٌّ

1278«، وآخر:»الراجي: حمّمد بن عّل«، وأختام أخرى غري واضحٍة.

الغالف: جلد، بنّّي.

301 ق، خمتلفة السطور، 18 × 30.5سم.

)34(

رقم املكتبة: )3468(، تاّمة.

نســخ، عّل أكــرب، وختمه البيضــوّي: »العبد الضعيف عــّل أكرب الرشيف«، 
يوم االثنني 12 شــهر رجب ســنة 1344هـ )اجلزء األّول(، يــوم االثنني 24 
شــهر رمضان سنة 1344هـ )اجلزء الثاين(، مصّححة، العناوين ُكتبت باملداد 
األمحر، قليلة احلواش، عليها متّلك حمّمد ابن احلاّج رايض ابن الشــيخ حســن 
ابن احلاّج إبراهيم العّطار، أهداها جّبار حســني ملكتبة اإلمام القاســم العاّمة، 
وختــم املكتبــة بيضوّي: »فــرع مكتبة آية اهلل احلكيــم العاّمة، ناحية القاســم، 

تأّسست سنة 1380هـ«.

بدون غالف.

380 ق، خمتلفة السطور، 16.5 × 22سم.



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 397جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

)الكتاب الثالث(

خمت�صر املرا�صم = خمت�صر املرا�صم العلوّية )فقه اإمامّي-عربّي(

، جعفر بن احلسن اهلذيّل )ت 676ه�(. تأليف: املحّقق احِلّلّ

خمتر لكتاب )املراسم العلوّية يف األحكام النبوّية( لس��اّلر الديلمّي، الش��يخ أيب 
يعىل محزة ابن عبد العزيز )ت 463ه�(، ومع هذا فإّن مؤّلف األصل الديلمّي قد رّصح 
بأّنه أّلف كتابه عىل سبيل االختصار، إذ قال ما نّصه: »وقد عزمت عىل مجع كتاب خمتر 
جيم��ع كّل رسٍم وحيوي كّل حتٍم من الش���ريعة، وأتيته عىل القس��مة؛ ليقرب حفظه)30( 

ويسهل درسه..«)31(.

واخت��ره املحّق��ق احِلّلّ ع��ىل اختصار أصل��ه بطلب من أحد الفض��الء مل يّرح 
ا عىل نصوص األصل دون فتوى، وتأخي وتقديم يف بعض  باسمه، مع زيادة يسية جداًّ
أبواب��ه، فح��ذف زوائده، وج��ّرد فوائده، بعب��ارة ال تقر عن إبانة مقاص��ده، وال ختّل 
بضبط قواعده؛ لتس��قط كلفة التطويل، وخيّف محل الع��بء الثقيل، كم ذكر هو يف 
أّول��ه، إذ قال ما نّصه: »ذكرت أّيدك اهلل بالتوفيق، وأرش��دك إلصابة التحقيق، ووهبك 
قلًب��ا ملعامل الدين واعًيا، وعزًما ب��م كّلفك اهلل وافًيا، وزماًن��ا إلدراك البغية كافًيا، وقواًل 
عند إيراد احلّجة شافًيا، وجعل مّهتك عىل حتصيل النجاة موقوفة، ونفسك عن زخارف 
الدني��ا مروفة، إّن كتاب املراسم مع كونه من أحس��ن املخت��رات مجًعا، وأوضحها 
وضًع��ا، ال ينفّك عن تطوي��ل يتعب احلافظ بتكّلفه، وال يس��عه إاّل متابعة مؤّلفه، وإّنك 
تؤث��ر حذف زوائده، وجتريد فوائده، بعبارة ال تقر عن إبانة مقاصده، وال ختّل بضبط 
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قواعده، لتس��قط كلفة التطويل، وخيّف محل الع��بء الثقيل، فلم أَر إاّل إجابتك؛ إرهاًفا 
لعزمك، وتصويًبا لومهك، وإاّل فاألّول أوىل باحلّق، ولو مل يكن إاّل فضيلة الس��بق، وأنا 

أستعني باهلل وأتوّكل عليه، وأعتصم به وأفّوض إليه..«)32(.

واملوج��ود م��ن املخت��ر ناق��ص، وق��د احت��وى ع��ىل اختص��ار الكت��ب الفقهّية 
التالي��ة: )كتاب الطهارة، وكت��اب الصالة... وكتاب النكاح، وكت��اب الفراق، وكتاب 
املكاسب، وذكر الرشكة واملضاربة، وأحكام الش��فعة، وكتاب األيمن والنذور والعهود 
والكّف��ارات، وكت��اب العتق والتدب��ي واملكاتبة، وأحك��ام الديون، وأحك��ام الوديعة، 
وأحك��ام العارّية، وأحكام املزارعة، وأحكام اإلجارة، وذكر الصلح، وأحكام الوقوف 
والصدق��ات، وأحكام الضمنات والكفاالت، واحل��واالت والوكاالت، وذكر اإلقرار 
يف امل��رض، وأحكام الوصي��ة، وذكر اللقطة، وذك��ر الصيد والذبائ��ح، وذكر األطعمة 
واألرشبة، وكتاب املواريث، وأحكام القضاء، وأحكام اجلناية، وكتاب احلدود، وباب 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر(. 

وال��ذي نُق��ص أو مل خُيتر من الكتاب لس��قط يف نس��خة الكت��اب أو لعّلة خفيت 
علينا أربعة كتب، هي: )كتاب الصوم، وذكر االعتكاف، وكتاب احلّج، وكتاب الزكاة، 
وكت��اب اخلمس(، ويف مكان املوضوع��ات التي مل خُتَتَر من الكتاب بياض يف نس��خة 

األصل.

]خمترص املراسم العلوّية[

أّول الكتــاب: » َذَكْرَت أّيَدَك اهللُ بِالتَّْوفِيِق.. إِنَّ ِكَتاَب امَلَراِسِم َمَع َكْونِِه ِمْن َأْحَس��ِن 
ِفِه،  اِت مَجًْع��ا، َوَأْوَضَحَه��ا َوْضًعا، ال َينَْف��كهُّ َعْن َتْطِوي��ٍل ُيْتِعُب احلَافِ��َظ بَِتَكلهُّ امُلْخَت��َرَ

 

ِري��َد َفواِئ��ِدِه، بِِعباَرٍة  ��َك ُتْؤثِ��ُر َح��ْذَف َزواِئ��ِدِه، َوجَتْ ِف��ِه، َوَأنَّ َوال َيَس��ُعُه إاِّل ُمَتاَبَع��ُة ُمَؤلِّ
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ال َتْقُص���ُر َعْن إَِباَن��ِة َمَقاِصِدِه، َوال خُتِلهُّ بَِضْبِط َقَواِعِدِه، َولَِتْس��ُقَط ُكْلَفُة التَّْطِويِل، َوخَيِفَّ 
ُل  مَحْ��ُل الِعْبِء الثَِّقيِل، َفَلْم َأَر إاِّل إَِجاَبَتَك؛ إِْرَهاًفا لَِعْزِمَك، َوَتْصِويًبا لَِومْهَِك، َوإاِّل َفاألَوَّ

ْبِق، َوَأَنا َأْسَتِعنُي بِاهللِ..ِكَتاُب الطََّهاَرِة..«. )33(، َوَلو مَلْ َيُكْن إاِّل َفِضيَلُة السَّ َأْوىل بِاحلَقِّ

آخــر الكتاب: » َوُهم يف ذلِ��َك ُمَثاُبوَن، َقاتُِلُه��م َوَمْقُتوهُلُم،َوْلنَْختِْم ذلَِك بِاحلَْمِد هللِِ 
ُه َجَواٌد َكريٌم، َواحلَْمُد هللِ  ��ًة َلنَا ال َعَلْينَا، إِنَّ .. َوَأْن جَيَْعَل َما َكَتْبنَاُه ُحجَّ َ َل َوَيسَّ َع��ىل َما َسهَّ

َربِّ الَعاملنَِي«.

النسخ يف املكتبة: عددها )1(.

)1(

رقم املكتبة: )21(.

نســخ، الســّيد حمّمد ابن السّيد هاشــم املوســوّي اهلندّي )ت 1323هـ()34(، 
وقد ُنســب الكتاب إليه وســوف يأت دفع تلك النسبة، يوم اجلمعة 16 املحّرم 
ســنة 1280هـ، كتبها عل نســخة نفيسة كتبها السّيد حمّمد بن مطرف احلسنّي 
الرزقّي يف يوم اخلميس 16 صفر سنة 672هـ، ونسخة األصل اليوم موجودة 
م  يف جمموعة يف مكتبة اإلمام كاشــف الغطاء)35(، وقد نســَخ منهــا قبل أن ُتَرمَّ
املجموعــة، بلحاظ أّنــه نقل بعض الكلــَت املصّححة من هامش النســخة، 
واليــوم هذه الكلَت ال تبدو كاملة للعيان، عل وجهها قائمة حســاب لرشاء 
ســّتة كتب مــع ذكر قيمة كّل كتــاٍب منها وجمموع قيمتهــا، عليها ختم مكتبة 
الشــيخ حمّمد بن حمّمد طاهر الســَوّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد الســَوّي، 

.)36(»1354

يف آخرها إهناء كتبه السّيد حمّمد بن مطرف احلسنّي الرزقّي لتلميذه وابن عّمه 
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ريّض الدين حمّمد احلسنّي الرزقّي بتاريخ يوم اخلميس 14 مجادى اآلخرة سنة 
695هـــ، ونّصه: »أهنى قراءة خمتصـر رســالة ســاّلر بن عبــد العزيز الديلمّي 
ًَ الســّيد األجّل احلســيب النســيب ريّض الديــن أبو عبد اهلل  قراءة وبحًثا وفه
حمّمد بن حســن بن عّل الرزقّي يوم اخلميس رابع عشـــر مجادى اآلخرة ســنة 

خس وتسعني وسّتَئة، وكتب حمّمد بن مطرف احلسنّي«)37(.

وصــورة إجازة رواية خمترصة كتبها الســّيد حمّمد بن مطرف احلســنّي الرزقّي 
بخّطه للسّيد ريّض الدين أيب عبد اهلل حمّمد بن احلسن بن عّل الرزقّي الداودّي 
العلوّي احلسنّي بتاريخ سنة 695هـ بعد قراءة املخترص عليه، ونّص اإلجازة: 
»قرأ عّل خمتصـر رســالة ســاّلر بن عبــد العزيز الديلمّي- قــّدس اهلل روحه- 
الولــد العزيــز، األجــّل األوحد، العــال الفاضــل، ريّض الدين، أبــو عبد اهلل 
حمّمد بن حســن بن عّل بن حمّمد الرزقّي الداودّي العلوّي احلســنّي- أحســن 
اهلل تســديده، وأجزل من كّل عارفٍة فضلــه ومزيده- قراءة مرضّية، وشحت 
لــه من فقه الكتــاب ما خطر ببال يف احلال من اخلالف احلاصل يف املســألة بني 
أصحابنــا، وبّينت له ذلك حســب اجلهد والطاقة، فأخــذه واعًيا، وفهمه 
ضابًطا، فلريِو ذلك عنّي، عن الشيخ الفاضل املعّظم الفقيه مفتي الفرق، قدوة 
- قّدس اهلل  العلَء، نجم الدين أيب القاســم جعفر بن احلســن بن ســعيد احلّلّ
روحه، ونّور ضيه-، عن شيخه املرحوم حمّمد بن نَ)38(، عن شيخه حمّمد بن 
إدريس، عن عريّب بن مســافر، عن إلياس بن هشام احلائرّي، عن أيب عّل، عن 
 مصنّفــه- ريض اهلل عنهم مجيًعا-. وكتب العبد الفقــري إىل اهلل تعاىل: حمّمد بن 

مطرف احلسنّي«.

 وجــاء بخّطه أيًضا يف اهلامش عل يســار اإلجــازة ما نّصه: »وأذنــت له أيًضا 
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 أن يــروي عنّــي كتــاب األصــل، عن الشــيخ حمّمد بــن أيب العّز، عن شــيخه 
أمحد بن...)39(، عن مشاخيه. وكتب حمّمد بن مطرف«)40(.

الغالف: جلد، أخرض.

ق، )15-16( س، 9.6 × 14.5سم.

حتقيق يف اإثبات الكتاب اإل املحّقق احلّلّي

نسب أربعة من العلمء األعالم الكتاب إىل السّيد حمّمد بن هاشم املوسوّي اهلندّي 
)ت 1323ه�(، الناسخ لنس��ختنا هذه، وسبب هذه النس��بة ه��و جهالة املؤّلف واخللط 
بينه وبني الناسخ)41(، فقد استنس��خ السّيد حمّمد بن هاش��م املوسوّي اهلندّي عىل نسخة 
األص��ل املوجودة يف مكتبة كاش��ف الغطاء العاّمة كم ذك��رت، ويكاد أن يكون هو 
الوحيد الذي حفظ لنا نس��خة مستنس��خة عن نس��خة األصل، وال بّد م��ن رسٍد للذين 

وقعوا يف هذا األمر، ونسبوا الكتاب إىل السّيد حمّمد املوسوّي اهلندّي فدونكه:

آية اهلل الس��ّيد حسن الصدر )ت 1354ه�(: ذكر يف كتابه )تكملة أمل اآلمل( . 1
أّن من تآليفه: )خمتر املراسم يف الفقه()42(.

الس��ّيد حمس��ن األمني العامّل )ت 1371ه�(: ذكر يف كتابه )أعيان الشيعة( أّن . 2
م��ن تآليفه: )خمتر مراسم ساّلر()43(، مع أّنه ذكر يف موضع آخر من الكتاب 

.)44( أّنه للمحّقق احِلّلّ

الشيخ آقا بزرك الطهرايّن )ت 1389ه�(: ذكر يف كتابه )طبقات أعالم الشيعة( . 3
أّن م��ن تآليفه: )خمتر املراسم()45(، وذكره يف الذريعة بعنوان: )خمتر خمتر 
املراسم(، وقال ما نّصه: » خمتر خمتر املراسم: للسّيد حمّمد ابن السّيد هاشم 
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اهلندّي النجفّي املنشأ واملدفن، املتوىّف 1323، موجود يف خزانة كتبه بالنجف، 
وق��ال يف )نظم الآليل()46( عند ذكر املختر: )وإذا كان أصله يف غاية الوجازة 

فم ظنّك بمختره(«)47(.

وم��ن املعلوم أّن عبارة الس��ّيد حمّمد املوسوّي اهلندّي ُيفه��م منها أّن مراده هو 
ا، ال غي،  وصف )خمتر املراسم( بالنس��بة إىل )املراسم العلوّية( املختر جداًّ

فالحظ.

العاّلمة السّيد عّل نقّي النقوّي )ت 1408ه�(: ذكر يف كتابه )أقرب املجازات . 4
إىل مشايخ اإلجازات( إّن من تآليفه )خمتر املراسم يف الفقه()48(.

بين��م ذكر سّتة م��ن العلمء األعالم أّن )خمتر املراسم( ه��ذا هو من تآليف املحّقق 
، وهم كلٍّ من: احِلّلّ

السّيد حمّمد بن مطرف احلسنّي احِلّلّ )كان حياًّا سنة 672ه�(، تلميذ املصنِّف: . 1
رّصح بذلك بعد ما فرغ من نسخ الكتاب يف حياة أستاذه املحّقق احِلّلّ بتاريخ 

يوم اخلميس 16 صفر سنة 672ه� وقرأه عىل املصنِّف)49(.

امليزا عبد اهلل األفندي )ت ح��دود 1130ه�(: ذكره يف كتابه )رياض العلمء . 2
وحياض الفضالء(، فإّن��ه ذكر تآليف املحّقق احِلّلّ عند ترمجته نقاًل عن كتاب 
)أمل اآلمل( للش��يخ حمّمد بن احلس��ن املعروف ب�احلّر العامّل )ت 1104ه�( 
ا عنه ب�)ش��يخنا املعارص(، واستدرك عىل عب��ارة العامّل التي نّصت عىل  معرّبً
ذك��ر التآلي��ف بم نّصه: »ونس��ب إلي��ه بعض العل��مء: رشح الكلم��ة اإلهلّية، 
واختص��ار رسالة ساّلر«)50(، وذكر األفن��دي ذلك أيًضا يف تعليقته عىل كتاب 

)أمل اآلمل()51(.
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اأحمد علّي جميد احِللِّّي

والصحي��ح أّن الكتاب للمحّق��ق احِلّلّ كم ذكرت ال لغيه، والدليل عىل ذلك 
ما يأيت:

 أ. ما ُكتب يف نس��خة كاش��ف الغطاء وهي بخ��ّط تلميذ املحّقق احِلّلّ الس��ّيد 

حمّمد بن مطرف احلسينّي الذي قرأ الكتاب عىل أستاذه ورواه عنه، بعد أن 
فرغ من نس��خه يف حياة أستاذه بتاريخ يوم اخلميس 16 صفر سنة 672ه�، 

وقد ذكرنا ذلك سابًقا يف النقطة األوىل.

ب. ما ذكره األفندي نفسه يف كتابه )رياض العلمء وحياض الفضالء( الحًقا 
عن��د ترمج��ة ساّلر الديلم��ّي مؤّلف األص��ل إذ قال ما نّص��ه: »أقول: وقد 
اختر املحّقق جعفر بن سعيد احِلّلّ كتاب املراسم له كم قد سبق يف ترمجة 

املحّقق املذكور«)52(.

ج. م��ا ذكره األفندّي أيًضا يف كتابه )رياض العلمء وحياض الفضالء( الحًقا 
يف ترمج��ة س��اّلر الديلمّي مؤّل��ف األصل إذ ق��ال ما نّص��ه: »وقد اختر 
املحّقق بالت��مس بعض أصحابه كتاب مراسم��ه املعروف بالرسالة مع 
اختص��ار أصل الرسالة يف نفس��ها، وهذا االختص��ار موجود عند الفاضل 

اهلندّي بأصبهان«)53(.

الفاضل اهلندّي، هباء الدين حمّمد بن احلسن األصبهايّن )ت 1137ه�(: ذكره . 3
يف كتاب��ه )كش��ف اللثام واإلهبام ع��ن كتاب قواعد األحك��ام( ونقل عنه)54(، 
، واعتمدنا عىل ما ذكره امل��يزا عبد اهلل  ولكنّ��ه مل ي��ّرح بأّن��ه للمحّقق احِل��ّلّ
األفندّي عنه، فمن املس��ّلم أّن األفندّي كان عىل بّينة من أمره، إذ قال ما نّصه: 
»وق��د اختر املحّق��ق بالتمس بع��ض أصحابه كتاب مراسم��ه املعروف 
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بالرسالة مع اختصار أصل الرسالة يف نفس��ها، وه��ذا االختصار موجود عند 
الفاضل اهلندّي بأصبهان«)55(.

آية اهلل الس��ّيد حس��ن الصدر )ت 1354ه�(: ذكره للمحّق��ق احِلّلّ عند ترمجة . 4
الس��ّيد حمّمد بن مطرف احلس��نّي كاتب املجموعة ظاهًرا )الرشائع( و)خمتر 
املراس��م(، واملجاز من املحّق��ق احِلّلّ بالرواية وقال م��ا نّصه: »وجدت بخّطه 
نسخة خمتر املراسم ألستاذه املحّقق، فرغ من نسخها سادس عرش صفر سنة 
اثنتني وسبعني وسّتمئة..«)56(، وعند ترمجة الس��ّيد حمّمد بن احلسن الرزقّي)57( 
«)58(، علًم أّنه  ق��ال ما نّصه: »واإلهناء عىل ظهر خمتر املراس��م للمحّقق احِلّلّ
مل يذكره يف ترمجة املحّقق احِلّلّ عند تعداد تآليفه، ونس��به يف موضع آخر للسّيد 

حمّمد بن هاشم املوسوّي اهلندّي )ت 1323ه�( كم سيأيت يف حمّله.

الس��ّيد جعفر بن حمّمد باقر آل بحر العلوم )ت 1377ه�(: نس��به إليه يف كتابه . 5
   )حتف��ة الع��امل يف رشح خطبة املعامل، وقال عند تع��داد تآليف املحّقق احلّلّ
م��ا نّص��ه: ».. وكتاب املعت��رب، وكت��اب اختصار مراس��م س��اّلر الديلمّي يف 

الفقه«)59(.

الش��يخ آقا بزرك الطهرايّن )ت 1389ه�(: رأى نس��خة كت��اب املختر عند . 6
الش��يخ حمّمد الس��موّي )ت 1370ه�(، التي نس��خها الس��ّيد حمّمد بن هاشم 
املوس��وّي اهلندّي)60(، نس��ختنا ه��ذه، وهي الي��وم موج��ودة يف مكتبة اإلمام 
احلكي��م العاّمة يف النجف األرشف، وتقع بالتسلس��ل )21(، وتبعه عىل ذلك 
مجل��ة من األعالم)61(، غي أّن الش��يخ الطهرايّن مل ُيرش إىل ِذك��ر امليزا عبد اهلل 

األفندّي للكتاب، فلعّله اكتفى باألصل دون الواسطة.
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)الكتاب الرابع(

املخت�صر النافع = النافع يف خمت�صر ال�صرائع )فقه اإمامّي-عربّي(

، جعفر بن احلسن اهلذيّل )ت 676ه�(. تأليف: املحّقق احلّلّ

خمت��ر فتوائّي معروف، فيه بعض اإلش��ارات إىل األدّلة، خمت��ر- كم ُيقال- من 
كتاب املؤّلف )رشائع اإلسالم( وهو عىل ترتيبه يف الكتب واألبواب، وجمموع مس��ائله 
تس��عة آالف مسألة- بحسب إحصاء بعض الفقهاء-، وقد ُأولَِع به األصحاب من لدن 
ف��ه إىل اآلن، وال يزال من الكت��ب الدراسّية يف عواصم العلم الش��يعّية، وقد  ع��ر مؤلِّ
اعتم��د علي��ه الفقهاء خالل ه��ذه القرون العدي��دة فجعلوا أبحاثهم وتدريس��اهتم فيه، 

ورشوحهم وحواشيهم عليه، وللعلمء عليه حواٍش كثية مطّولة وخمترة.

]الذريعة: 193/6، و57/14، و213/20 الرقم 2636، الرتاث العريّب املخطوط: 219/11[

أّول الكتــاب: »احلمد هلل الذي صُغَرت يف عظمته عب��ادة العابدين.. أّما بعد: فإيّن 
مورٌد لك يف هذا املختر خالصة املذهب املعترب..كتاب الطهارة.. «.

آخــر الكتــاب: »الثالث��ة: ال تعقل العاقل��ة هبيمة وال إتالف م��ال، وخيتص ضمهنا 
باجلناي��ة عىل اآلدمّي حس��ب. فه��ذا آخر ما أردنا ذك��ره، وقصدنا حص���ره، خمتص�رين 

مطّوله، حمّررين حمّصله«.

النسخ يف املكتبة: عددها )19(.
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)1(

رقم املكتبة: )1122(، تاّمة.

نسخ، 20 ذو احلّجة ســنة 951هـ، حمّمد بن مصلح ابن املرحوم سنان، عليها 
 كلَت نســخ البدل، العناوين ُكتبــت باملداد األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: 

»ع ل«.

الغالف: كارتون، وعطفه وأركانه جلد أمحر.

173 ق، خمتلفة السطور، 15× 19.5سم.

)2(

ا أو ناسًيا وتبنّي اخلط��أ مل يعد ما كان بني  أّول النســخة )ناقص(: »...ول��و كانا ظاناًّ
املرشق واملغرب. ويعيد الظاّن ما صاّله إىل املرشق واملغرب يف وقته ال ما خرج وقته..«.

رقم املكتبة: )730(، ناقصة األّول من كتاب الصالة.

: »عبده:  نسخ، ســنة 971هـ يف دار السلطنة أصفهان، يف اإلهناء ختٌم بيضويٌّ
حمّمد ســعيد احلسينّي«، العناوين ُكتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: 
»ع ل«، عليها اســم )حمّمد صالح( بتاريخ شــهر ربيع األّول ســنة 1063هـ، 
: »حمّمد  عليها متّلك حمّمد مســعود بتاريخ ســنة 1036هـ، عليها ختٌم بيضويٌّ

إسَعيل بن عّل بن حمّمد«.

الغالف: جلد، بنّّي.

153 ق، 15 س، 12.5 × 19سم.
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اأحمد علّي جميد احِللِّّي

)3(

رقم املكتبة: )18(، تاّمة.

نســخ، ق 10، عليها بالغات القــراءة وهي كثرية، الكثري مــن أوراقها كتبها 
أمحــد ابن املرحوم عّل حمّمد الكابّل بتاريخ يوم األحد 10 شــهر رجب ســنة 
1350هـــ، وكتــب الكابــّل يف آخرها شــعًرا فارســيًّا يتعّلق بالكتاب )ســّتة 

أبيات(، العناوين ُكتبت باملداد األمحر.

الغالف: كارتون، أسود وعطفه جلد أمحر.

213 ق، 15 س، 9.7 × 15سم.

)4(

آخر النســخة )ناقص(: » ويف الرواية ضعف، واحلكومة أش��به. ويف قلع الس��وداء 
ثلث الدية. ويربص بسّن الصبي الذي...«.

رقم املكتبة: )1127(، ناقصة اآلخر.

نســخ، ق 10، العناوين ُكتبت باملــداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »ع ل«، 
عليها بالغــات القراءة، عل أّوهلا فوائد )مقدار الصــاع واملّد عن ابن إدريس 
، ونصاب الغاّلت، وصيغة اســتئجار احلــّج(، يف آخرها ثالث ورقات  احلــّلّ
فيها فوائد متفّرقة من ضمنها جدول فيه تقســيَت مسائل اإلرث، عليها ِذكر 
بعــض الديون مع ذكر األســَء، عليها متّلك يوســف زين العابديــن العامّل 
بتاريخ ســنة 1017هـ، ومتّلك السّيد هادي ابن املرحوم أمحد العّطار، وختمه 
مثّمــن: »يا هــادي املضّلــني، 1237«، ومتّلك... ابن احلاّج أمحــد...، ومتّلك 
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الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ صالح اجلزائرّي، وختمه بيضوّي: »الواثق باهلل 
الرحيم: بن صالح عبد الكريم«.

الغالف: جلد، بنّّي مزّين بالطّرة.

246 ق، 14 س، 14.3 × 20.1سم.

)5(

آخر النسخة )ناقص(: » والناضح ستون ذراًعا. والعني ألف أذرع يف الرخوة. ويف 
الصلبة خسمئة ذراع. ]الثالثة[: من باع نخاًل واستثنى واحدة كان له املدخل إليها...«.

رقم املكتبة: )1588(، ناقصة اآلخر من كتاب إحياء املوات.

نســخ، ق 10، بعض أوراقهــا ُكتبت بخطٍّ متأّخٍر عــن األصل،عليها كلَت 
نســخ البدل، العناوين ُكتبــت باملداد األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: »ع ل«، 
وهي مشــحونة باحلواش، عليها نقــوٌل من الكتب الفقهّية مــع ذكر املصدر، 
عليهــا شح غريب اللغــة، يف أّوهلا فهرس لكتب الكتــاب، عليها تاريخ 15 
صفر ســنة 1255هـ، يف آخرها قائمة حســاب مع ذكر األســَء، عليها اســم 

الشريازّي الكبري، مرّمـمة.

الغالف: جلد، أسود.

218 ق، 10 س، 15.5 × 25.5سم.

)6(

رقم املكتبة: )2883(، تاّمة.

نســخ، مؤمن ابن الشــيخ آية كفشــائي يف عشـــر األواســط من شــّوال ســنة 
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اأحمد علّي جميد احِللِّّي

1046هـ، بعض أوراقها ُكتبت بخطٍّ متأّخٍر عن األصل، عليها كلَت نســخ 
البدل، العناويــن ُكتبت باملداد األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: »ع ل«، عليها 
نقــوٌل من الكتب الفقهّية مع ذكر املصــدر، يف آخرها عبارة إهناء بالغ القراءة 
ونّصهــا: »بلــغ قراءة من أّوله إىل آخره يف عّدة جمالــس آخرها الثامن عرش من 
ربيع األّول سنة 1242هـ«، يف آخرها فهرس كتب الكتاب وبعض األحاديث 

عليها ختٌم مرّبٌع: »الراجي السّيد مهدّي ابن السّيد حمّمد«.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

276 ق، 10 س، 11× 17.5سم.

)7(

آخر النســخة )ناقص(: »)الثالثة(: ال تعقل العاقلة هبيمة وال إتالف مال، وخيتّص 
ضمهنا ]باجلناية عىل اآلدمّي حسب[...«.

رقم املكتبة: )810(، ناقصة اآلخر )بعض الكلَت(.

نســخ، ذو احلّجة ســنة 1050هـ، عّل رضاء الواعظ املشــهدّي، كتبها بطلب 
 من احلاّج عبــد العليا، العناوين ُكتبت باملداد األمحــر، عليها حواٍش بإمضاء: 
»ع ل«، يف آخرها: )حديث عن آخر الزمان، صيغة الطالق، صيغة املؤاخاة(، 
: »عبــده الراجي: أبو  يف أّوهلــا فهــرس كتب الكتــاب، عليها ختــٌم بيضــويٌّ

القاسم«، وختم مرّبع: »حمّمد...«.

الغالف: كارتون، وعطفه وأركانه جلد أسود.

287 ق، 12 س، 13× 22.5سم.
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)8(

أّول النســخة )ناقــص(: »...وأَجْل��َت رويت��ك يف معاني��ه، كنت حقيًق��ا أن تفوز 
بالطلب، وتعّد يف حامل املذهب وأنا أسال اهلل يل ولك اإلمداد باإلسعاد..«.

رقم املكتبة: )3402(، ناقصة األّول بمقدار صفحة واحدة.

نسخ، حمّمد مســعود بن حمّمد سعيد بن عبد الواحد الشريازّي الساكن فريوز 
آباد، يوم الثالثاء 1 املحّرم سنة 1071 هـ، عليها كلَت نسخ البدل، العناوين 
ُكتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »ع ل«، عليها ختٌم مرّبٌع: »الواثق 

باهلل: حمّمد عّل بن حمّمد حسني«.

الغالف: جلد، بنّّي مزّين بالطّرة ورأسيها.

63 ق، 12 س، 14.5 × 20سم.

)9(

رقم املكتبة: )1460(، ناقصة بعض األوراق من النسخة.

نسخ، ق 11، بعض أوراقها ُكتبت بخطٍّ متأّخٍر عن األصل، مصّححة، عليها 
 كلَت نســخ البدل، العناوين ُكتبــت باملداد األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: 

»ع ل«، يف آخرها حديث عن الصدقة ومسألة عن اخلنثى.

الغالف: كارتون، أسود وعطفه جلد اصطناعّي أسود.

92 ق، 12 س، 14× 18.3سم.
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)10(

رقم املكتبة: )3/1515(، تاّمة.

نســخ، ق 11 )والنســخة الثانية يف املجموعة كتبت بتاريخ ســنة 1075هـ(، 
بعــض أوراقها ُكتبت بخطٍّ متأخٍر عن األصل، العناوين ُكتبت باملداد األمحر، 
عليها حواٍش بإمضاء: »ع ل« وهي قليلة، عليها اسم )ماّل حمّمد(، عليها متّلك 
الســّيد رضا ابن السّيد عّل خمتار احلسينّي الســبزوارّي بتاريخ سنة 1099هـ، 
وعــل املجموعة متّلك ماّل عّباس ابن كربالئي غالم رضا حّجار بتاريخ ســنة 
1135هـ، عليها متّلك عّباس عّل اخلراســايّن، والنســخة ضمن جمموعة فيها: 

)مسائل كالمّية للشيخ الطويّس، األلفّية للشهيد األّول، املخترص النافع(.

الغالف: جلد، بنّّي.

181 ق، 15 س، 12 × 18.7سم.

)11(

رقم املكتبة: )1/7538(، تاّمة.

نســخ، حســني عّل بن عني عّل النوازين الفراهايّن، 5 شــهر ربيع اآلخر ســنة 
1082هـ، عليها كلَت نســخ البــدل، العناوين ُكتبت باملــداد األمحر، عليها 
حواٍش بإمضاء: »ع ل«، عليها متّلك حمّمد تقّي الالهيجايّن، ومتّلك يوسف ابن 
الشيخ حمّمد ابن الشيخ يوسف، ومتّلك الشيخ حمّمد بن عّباس حردان وأخواله 
آل قّســام، يف آخرهــا: )فائــدة يف عقد املتعة ومــا يعترب فيهــا، منقولة عن خطيِّ 
 الشــيخ عّل، والظاهر أّنه سبط الشهيد الثاين ]الذريعة: 89/16 الرقم 26[، 



412

ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

وأخرى فارسّية يف صيغة العقد(. 

الغالف: جلد، بنّّي.

213 ق، 11 س، 14× 19 سم.

)12(

رقم املكتبة: )3567(، تاّمة.

نســخ، يوم األربعاء 2 شــهر ربيع األول ســنة 1107هـ، الورقة األوىل ُكتبت 
بخطٍّ متأّخٍر عن األصل، العناوين كتبت باملداد األمحر.

الغالف: جلد، بنّّي مزّين بالطّرة املذّهبة ورأسيها.

197 ق، خمتلفة السطور، 12.5 × 18.5سم.

)13(

أّول النســخة )ناقص(: »... اختصاص املس��ح باجلبهة وظاه��ر الكّفني. ويف عدد 
الرضبات أقوال، أجودها للوضوء رضبة، وللغسل اثنتان. والواجب فيه النّية..«.

رقم املكتبة: )2615(، ناقصة األّول، من التيّمم.

نســخ، ســنة 1123هـ، حمّمــد ييــى، العناوين ُكتبــت باملداد األمحــر، عليها 
متّلك... من قرية كفر سري )النبطّية(، بتاريخ 1418هـ.

الغالف: كارتون، وعطفه جلد أمحر.

193 ق، 19 س، 9.7 × 19.4سم.
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)14(

 آخــر النســخة )ناقــص(: » وه��ل ه��ي الدامية؟ ق��ال الش��يخ: نع��م، واألكثرون 
ع��ىل خالفه. فه��ي إذن التي تأخذ يف اللحم يس��ًيا وفيها بع��يان. واملتالمحة: هي التي 

تأخذ...«.

رقم املكتبة: )1884(، ناقصة اآلخر، من كتاب الديات.

نســخ، ق 12، الورقة األوىل ُكتبــت بخطٍّ متأّخٍر عن األصــل، عليها كلَت 
نســخ البدل، العناوين ُكتبــت باملداد األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: »ع ل«، 
عليهــا نقــوٌل من الكتــب الفقهّية مع ذكر املصدر، عليها اســم )الســّيد حمّمد 

رضا(.

الغالف: ورقّي أسود، وعطفه جلد اصطناعّي أسود.

174 ق، 15 س، 15 × 20سم.

)15(

أّول النســخة )ناقص(: »...كتاب الطه��ارة وأركانه أربعة: الركن األول: يف املياه، 
والنظر يف املطلق واملضاف واألسآر..«.

رقم املكتبة: )1880(، ناقصة األّول، من املقّدمة فقط.

نســخ، ق 12، بعــض أوراقها ُكتبت بخطٍّ متأّخٍر عــن األصل، عليها كلَت 
نســخ البدل، العناوين ُكتبــت باملداد األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: »ع ل«، 
وهي مشــحونة باحلواش، عليها نقــوٌل من الكتب الفقهّية مــع ذكر املصدر، 
عليها متّلك حمّمد جعفر بن حمّمد حســني النطنزّي املازندرايّن )ظاهر القراءة(، 
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وختمه البيضوّي: »...آل حمّمد جعفر«، ومتّلك السّيد حمّمد بن عّل املوسوّي، 
مرّمـمة.

الغالف: جلد، أسود وعطفه جلد اصطناعّي بنّّي.

147 ق، 14 س، 15 × 20سم.

)16(

أّول النسخة )ناقص(: »...هذا كتاب اجلهاد والنظر يف أمور ثالثة: األّول من جيب 
عليه. وهو فرض عىل كّل من استكمل رشوًطا ثمنية. البلوغ، والعقل، واحلرية..«.

آخر النســخة )ناقص(: »الثانية: لو انكست سفينة يف البحر فم أخرجه البحر فهو 
ألهله.

وما أخرج بالغوص فهو ملخرجه، ويف الرواية ضعف...«.

رقم املكتبة: )1947(، ناقصة األّول واآلخر )كتاب اجلهاد كتاب القضاء(.

نســخ، ق 13، العناوين ُكتبت باملداد األمحر، عليها متّلك الشــيخ منصور ابن 
الشيخ زاير، عليها اسم )أبو القاسم، والشيخ عبد الزهراء(.

الغالف: كارتون، وعطفه جلد أمحر.

131 ق، 12 س، 12.5 × 19سم.

)17(

أّول النســخة )ناقص(: »...وأّما الش��ّك: فمن ش��ّك ]يف عدد الثنائّية أو[ الثالثّية 
أعاد، وكذا من مل يدر كه )يدر كم- ظ( صىّل أو مل ]حيصل األولّيني من[ الرباعّية..«.
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رقم املكتبة: )1/2659(، ناقصة األّول، من صالة اجلنازة.

نسخ، ق 13، جيدة اخلّط، العناوين ُكتبت باملداد األمحر، وهي ضمن جمموعة 
وترتيبهــا األّول والتــي بعدهــا كتاب )النخبــة يف احلكمة العملّيــة واألحكام 

الرشعّية( للفيض الكاشايّن )ت 1091هـ(.

الغالف: جلد اصطناعّي أسود.

124 ق، 19 س، 14.4 × 20.2سم.

)18(

أّول النسخة )ناقص(: »... صالة تقصم ظهور امللحدين، وترغم أنواف اجلاحدين. 
أّما بعد: فإيّن مورد لك يف هذا املختر خالصة املذهب املعترب، بألفاظ حمربة..«.

آخر النسخة )ناقص(: »ولو مل يكن له وارث فهي لإلمام. ولو قتله خطأ فالدية عىل 
العاقلة ويرثها الوارث. ويف توريث األب منها...«.

رقــم املكتبة: )3091(، ناقصة األّول واآلخــر بمقدار صفحٍة واحدٍة من كاِل 
اجلانبني.

نســخ، ق 13، بعض أوراقها ُكتبت بخطٍّ متأّخٍر عن األصل، العناوين ُكتبت 
باملداد األمحر، عليها حواٍش توضيحّية وهي قليلة.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

257 ق، 12 س، 11.6 × 18.1سم.
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)19(

رقم املكتبة: )261(، تاّمة.

نسخ، ق 14، العناوين ُكتبت باملداد األمحر، عليها بالُغ املقابلِة، عليها حاشية 
باســم: »حمّمد عّل«، عليها ختم مكتبة الشــيخ حمّمد بن حمّمد طاهر السَوّي، 

بيضوّي: »من كتب حمّمد السَوّي، 1354«.

الغالف: جلد، بنّّي.

161 ق، 16 س، 14 × 21.3سم.



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 417جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

)الكتاب اخلام�ض(

 معارج الو�صول اإل علم الأ�صول = معارج الأ�صول = املعارج
)اأ�صول الفقه-عربّي(

، جعفر بن احلسن اهلذيّل )ت 676ه�(. تأليف: املحّقق احِلّلّ

عــرشة أبواب فيها فصول ومسائل جتمع القواعد األصولّية املهّمة، دّونت خمتص�رة 
مع إش��ارات إىل بعض أدّلة املس��ائل، وقد كتب��ه املؤّلف بطلب مجاع��ة من األصحاب، 

وعناوين األبواب هكذا:

الباب األّول: يف املقّدمات.

الباب الثاين: يف األوامر والنواهي.

الباب الثالث: يف العموم واخلصوص.

الباب الرابع: يف املجمل واملبنّي.

الباب اخلامس: يف األفعال.

الباب السادس: يف اإلمجاع.

الباب السابع: يف األخبار.

الباب الثامن: يف الناسخ واملنسوخ.

الباب التاسع: يف االجتهاد.
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الباب العاش: يف الفتوى والتقليد.
]الذريعة: 180/21، الرتاث العريّب املخطوط: 500/11[

أّول الكتــاب: »أمح��د اهلل عىل سابغ نعم��ه.. وبعد ذلك، فإّنه تك��ّرر من مجاعة من 
األصحاب أّيدهم اهلل بعصمته، وشملهم بعام رمحته التمس خمتر يف األصول، مشتمل 
عىل املهّم من مطالبه، غي بالٍغ يف اإلطالة إىل حّد يصعب عىل طالبه، فأجبتهم إىل ذلك، 
مقت��ًرا عىل ما ال بّد من االعتن��اء به، غي متطاوٍل إىل إطالة مس��ائله، وتغليق مذاهبه، 
وم��ن اهلل أستمد التوفيق، إّنه عىل ذلك قادر، وبإسدائه حقيق. وهو يش��تمل عىل أبواٍب 

عرشٍة..«.

آخر الكتاب: »ومع وجود النص ال اعتبار بغيه. فعىل هذا النهج يكون احتجاجك 
عىل ما يرد عليك من هذا الباب. واهلل العاصم«.

النسخ يف املكتبة: عددها )5(.

)1(

رقم املكتبة: )371(، تاّمة.

نســخ، حمّمد مقيم، أواخر شهر رجب ســنة 1117هـ، العناوين ُكتبت باملداد 
األمحر، عليها ختم مكتبة الشيخ حمّمد بن حمّمد طاهر السَوّي، بيضوّي: »من 

كتب حمّمد السَوّي، 1354«.

الغالف: جلد، أخرض.

57 ق، 19 س، 12 × 17سم. 



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 419جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

)2(

رقم املكتبة: )1/177(، تاّمة.

نســخ، ق 13، الورقــة األوىل والورقتــني األخريتني ُكتبت بخــطٍّ متأّخٍر عن 
األصــل، العناويــن ُكتبت باملــداد األمحر، عليهــا متّلك باقر ابن احلاّج حســن 

، وختمه الدائرّي: »باقر ابن حسن، 1265«. علوش احِلّلّ

الغالف: جلد، أمحر.

113 ق، 13 س، 10 × 15.2سم.

)3(

رقم املكتبة: )1575(، تاّمة.

نسخ، ق 13، حمّمد بن عبد اهلل، كتبها ألستاذه الشيخ عّل؟، كتب عليها خطًأ 
أّنه كتاب مبادئ العاّلمة عل األصول.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

118 ق، 11 س، 12 × 21سم. 

)4(

رقم املكتبة: )2059(، تاّمة.

نســخ، ســنة 1302هـ، مصّححــة، العناوين ُكتبــت باملداد األمحــر، وعنوان 
الكتاب ومؤّلفه ُكتب باملداد األزرق.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

40 ق، 21 س، 4، 15 × 21 سم.
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)5(

أّول النسخة )ناقص(: »... ]املقّدمة األوىل مل�ّا كان البحث يف هذا[ الكتاب إّنم هو 
بحث يف أصول الفقه، مل يكن بّد من معرفة فائدة هاتني اللفظتني..«.

رقم املكتبة: )3593(، ناقصة بمقدار صفحٍة واحدٍة.

 نســخ، ق 14، العناويــن ُكتبــت باملــداد األمحــر، مشــحونة باحلــواش وهي 
بإمضــاء: »فيــض ره« وهــي للفيض الكاشــايّن )ت 1091 هـــ(، عليها ختٌم 

: »... ابن إبراهيم احلسينّي«. بيضويٌّ

بال غالف.

34 ق، 15 س، 14.5 × 20.5سم.



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 421جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

)الكتاب ال�صاد�ض(

 املعترب يف �صرح املخت�صر 
)فقه اإمامّي-عربّي(

، جعفر بن احلسن اهلذيّل )ت 676ه�(. تأليف: املحّقق احِلّلّ

رشح است��داليّل لكتاب��ه )املخت��ر النافع( مع إضاف��ة فروع ومس��ائل مل تدرج يف 
األص��ل، كتبه باسم هباء الدين حمّمد بن حمّمد اجلوين��ّي، وأنجز منه إىل مقدار من كتاب 
احلّج ومسائل من كتاب التجارة، ويف أّول الرشح مقّدمة فيها أربعة فصول تشتمل عىل 

وصايا ومباحث أصولّية.
]الذريعة: 209/21 الرقم 4648، الرتاث العريّب املخطوط: 34/12[

أّول الكتــاب: » احلمد هلل ذي القوة الباهرة، والس��طوة القاه��رة والنعمة الغامرة، 
والرمحة الوافرة.. أن أميض عىل ذلك ش��ارًحا مسائله، مّوضًحا مشكله، كاشًفا وجوهه 
وعلله، فقويت العزيم��ة بعد فتورها، وثابت اهلّمة بعد نفورها، امتثااًل ألوامره العالية، 
واّتباًعا ملراسمه الّس��امية، وجعلته مش��تماًل عىل أصول املس��ائل وفروعه��ا، حمتوًيا عىل 

تقسيمها وتنويعها..«.

ا أّنه  آخــر الكتــاب: »فنحن نتكّلم عىل تقدير إيقاع نّية كل منس��ك ع��ىل وجهه ظاناًّ
أحرم أو جاهاًل باإلحرام، فالنية حاصلة مع إيقاع كلِّ منسٍك فال وجَه ملا قاله«.

النسخ يف املكتبة: عددها )5(.
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)1(

آخــر النســخة: » وإن صّح منه التطّوع، وللش��افعّي قوالن، لن��ا: أّن اجلمعة رشط 
اجلمعة، وسنبنّي أّنه ال تنعقد به مجاعة«.

رقم املكتبة: )1954(، اجلزء األّول )أّول الكتاب صالة العيدين(.

نسخ، ق 9، مشكولة، العناوين ُكتبت باملداد األمحر،عليها حواٍش غري منقوطٍة 
؛ ألّنه يشبه  وُكتب عل النســخة: )يتمل أّن خطوط احلاشــية خّط عاّلمة ِحّلّ
خّطه(، وهذا االحتَل بعيد مع أّن الشبه موجود، عليها متّلك حمّمد املدعو علم 
اهلدى ]ابن الفيض الكاشــايّن[، وعليها متّلك بالرشاء ســنة 1109هـ، وختمه 
البيضوّي: »ظنّي باهلل حسن«، ومتّلك السّيد إسَعيل بن حسني احلسينّي، سنة 
1254هـ، وختمه البيضوّي: »عبده: إســَعيل بن حسني بن حمّمد احلسينّي«، 
ومتّلك أبو القاســم احلسينّي، ســنة 1289هـ، وختمه بيضوّي ممسوح، ومتّلك 
ابن املرحوم ماّل إبراهيم بيدكل، رجب سنة 1289هـ، عليها متّلكات وأختام 

أخرى ممسوحة.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

289 ق، 21 س، 17.7 × 25سم.

)2(

أّول النســخة )ناقــص(: »... املتّف��ق ألّنا نتيّق��ن تناول األمر له بالغس��ل. ال يقال: 
الوجه من املواجهة؛ ألّنه يبطل بم أقبل من األذنني..«.

آخر النســخة )ناقص(: » أّن النبّي اعتكف يف مسجده، واعتكف عّل يف 



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 423جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

جامع الكوفة، والصحابة يف مسجد مّكة، ومجاعة...«.

رقم املكتبة: )2999(، )غسل الوجه – االعتكاف(.

نسخ، ق 10، خمرومة ومرمّمة.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي فاتح.

261 ق، 21 س، 18 × 23.2سم.

)3(

آخــر النســخة )ناقــص(: »وألهل الش��ام )اجلحفة( وه��و املهيعة، وأله��ل اليمن 
)يلملم(، وألهل الطائف )قرن املنازل( وعليه اّتفاق العلمء...«.

رقم املكتبة: )2535(، )املقّدمة املواقيت(.

نســخ، ق 12، عليهــا كلَت نســخ البــدل، العناويــن ُكتبت باملــداد األمحر، 
وأكثرها باحلاشية، استعارها الشيخ حسن بن أسد اهلل ]الدزفوّل[.

الغالف: جلد، أمحر، وعطفه بنّّي.

215 ق، 30 س، 20 × 29 سم. 

)4(

أّول النســخة )ناقص(: »... ومحدت طرايقه تعظيًم لقدره، وتفخيًم ألمره، وصوًنا 
لّسه، فقال سبحانه تنبيًها وتذكًيا..«.

آخر النســخة )ناقص(: »ويصوم املس��افر ثالثة أّيام للحاجة بمدينة النبّي، ملا 
رواه معاوية بن عمر عن أيب عبد اهلل قال...«.
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رقم املكتبة: )3298(، )املقّدمة صوم املسافر(.

نسخ، ق 13، مصّححة، العناوين ُكتبت باملداد األمحر.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود، وعطفه بنّّي.

110 ق، 27 س، 21 × 30.2سم.

)5(

رقم املكتبة: )993(.

نســخ، حمّمد عّل بن حمّمد جعفر القّمــّي، يوم اخلميس من العرش األواخر من 
ذي احلّجة سنة 1313هـ يف مدرسة جاين خان يف قّم املقّدسة )كتاب الطهارة(، 
عّباس بن حمّمد رضا القّمّي، شّوال سنة 1315هـ )كتاب الصالة(، أبو هاشم 
الطباطبائّي، شــهر ربيع اآلخر ســنة 1317هـ، ثّم كتب الناسخ بعده أّنه تّم يف 
يوم اجلمعة من العرش األّول من مجادى األوىل من نفس السنة )آخر الكتاب(، 
جّيدة اخلّط، عليها كلَت نسخ البدل، عليها بالغات املقابلة، العناوين ُكتبت 
باملــداد األمحر، كتب يف أّوهلا: »بســم اهلل الرمحن الرحيــم، كتاب املعترب شح 
النافع للشــيخ األجّل فخار الفقهاء ومالذ العلَء أيب القاســم جعفر بن سعيد 
نجم الدين احِلّلّ استكتبته باستعانة فضالء األصحاب، وقابلته بإعانة أزكياء 
األحباب، يف حمتدي وموطني مســتقّر أهل اإليَن قّم عّمرها اهلل تعاىل يف ســنة 
عرش بعد ثلثَئة وألف، 1317، حّرره أقّل خدمة الفقه والفقهاء حمّمد القّمّي 
عفي عنه«، وكتب يف آخر كتاب الطهارة: »بسم اهلل الرمحن الرحيم، بلغ قبااًل 
ا يف جمالس آخرها عشــية يوم اخلميس ســلخ شهر رمضان سنة  وتصحيًحا تامًّ
ســبع عرشة وثلثَئة وألــف يف بلدة اإليَن قــّم، وحّرره بيمناه الــوازرة حمّمد 



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 425جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

القّمّي«، وكتب يف آخر كتاب الصالة: »بلغ قبااًل وتصحيًحا يف جمالس آخرها 
ليلــة اجلمعة الســابع من ذي القعدة ســنة 1317هـــ، وحّرره بيمنــاه الوازرة 
 حمّمد القّمّي ُعِفَي عنه«، وكتب يف آخرها: »بلغ قبااًل وتصحيًحا بقدر الوســع 
وال تظّن أن تقف عل نســخة أصّح منهــا، وحّرره األحقر خادم الفقهاء حمّمد 

القّمّي يف غّرة رجب األصب سنة 1318«.

الغالف: جلد، أمحر.

462 ق، 19 س، 17× 22سم.





اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 427جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي
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اأحمد علّي جميد احِللِّّي

1. شائع اإلسالم، الرقم )1(، عليها خطُّ الشيخ النورّي
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د الهرقلّي، نسخ سنة 670هـ 2. شرائع اإلسالم، الرقم )1(، بخطيِّ الشيخ محمَّ



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 431جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

3. شرائع اإلسالم، الرقم )2(، عليها إنهاء بخطيِّ السييِّد ضياء الدين األعرجّي، تاريخه سنة 731هـ
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ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

4. شرائع اإلسالم، الرقم )3(، نسخ سنة 713هــ



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 433جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

5. شرائع اإلسالم، الرقم )3(، عليها إنهاء بخطيِّ ابن أبي السعادات الحسينّي، تاريخه سنة 765هـ
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ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

6. شرائع اإلسالم، الرقم )4(، نسخ سنة 755هـ في المشهد الغروّي



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 435جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

7. شرائع اإلسالم، الرقم )4(، نسخ سنة 755هـ، عليها إنهاء أبي الحسن
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ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

8. شرائع اإلسالم، الرقم )4(، نسخ سنة 755هـ، عليها إنهاء حفيد الشهيد الثاني



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 437جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

9. شرائع اإلسالم، الرقم )5(، نسخ سنة 910هـ، بخطيِّ علّي المزرعّي العاملّي
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ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

 10. شرائع اإلسالم، الرقم )5(، نسخ سنة 910هـ، عليها إنهاء الشيخ علّي العيناثّي 
وابن الحسام العاملّي للناسخ



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 439جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

11. شرائع اإلسالم، الرقم )5(، نسخ سنة 910هـ، عليها إنهاء الشيخ ابن خاتون العاملّي
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ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

12. شرائع اإلسالم، الرقم )6(، نسخ سنة 929هـ، في المشهد الغروّي



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 441جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

 13. شرائع اإلسالم، الرقم )6(، نسخ سنة 929هـ، عليها إجازة المحّقق الَكَركِّي للناسخ 
في سنة 931هـ في المشهد الغروّي
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ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

14. شرائع اإلسالم، الرقم )7(، نسخ سنة 929هـ، في المشهد الغروّي



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 443جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

15. شرائع اإلسالم، الرقم )7(، في آخراها فتاوى علماء الِحّلة في الالزم من معرفة الحقيِّ 
والرسول واإلمام
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ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

16. شرائع اإلسالم، الرقم )8(، نسخ سنة 973هـ، في المشهد الغروّي



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 445جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

 17. شرائع اإلسالم، الرقم )8(، نسخ سنة 974هـ، في المشهد الغروّي، عليها إجازة
عابد العاملّي للناسخ
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ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

د تقّي الحسينّي ة(، للسييِّد محمَّ 18. شرائع اإلسالم، الرقم )8(، في أخرها )التحفة الرضويَّ



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 447جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

ها الشيخ حسن زائر دهام 19. شرائع اإلسالم، الرقم )10(، نسخ سنة 1005هـ، أتمَّ
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ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

ة في مدح الكتاب 20. شرائع اإلسالم، لرقم )14(، نسخ سنة 1031هـ، عليها أبيات شعريَّ



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 449جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

21. شرائع اإلسالم، الرقم )18(، نسخ سنة 1081هـ، عليها وقفيَّة بخطيِّ آية الله العظمى السييِّد 
محسن الحكيم
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ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

د الهندّي الموسوّي 22. مختصر المراسم، الرقم )1(، بخطيِّ السييِّد محمَّ



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 451جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

ه 23. مختصر المراسم، الرقم)1(، عليها إجازة ابن مطرف الحسنّي البن عميِّ
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ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

24. المختصر النافع، الرقم )1(، نسخ  سنة 951هـ



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 453جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

25. المعتبر، الرقم )1(، عليها تملُّك علم الهدى ابن فيض الكاشانّي
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ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

سة 26. المعتبر، الرقم )5(، نسخ 1013هـ في مدرسة جاني خان في قميِّ المقدَّ



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 455جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

27. المعتبر، الرقم )5(، عليها إنهاء التصحيح والمقابلة





اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 457جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

هوام�ض البحث

)1( وق��د كتبت مقالة مفّصلة عن أحوال الناسخ بعنوان: )ش��مس الدين حمّم��د بن إسمعيل اهلرقّل، 
تلمي��ذ املحّقق احلّلّ )ت 676ه�( والعاّلمة احلّلّ )ت 726ه�(، مستنس��خاته- إجازاته( يف جمّلة 

)تراث احلّلة(، العدد الثالث، الصفحات )95-126(، ومل أورد أحواله هنا جتنًّبا للتكرار.
)2( هو السّيد حمّمد ابن السّيد أمحد ابن السّيد حيدر احلسينّي الكاظمّي )ت 1315ه�(.

)3( الظاه��ر هنا أّن الش��يخ النورّي يتحّدث هنا عن املجّلد الثاين للنس��خة ال عن نس��خة أخرى 
تتكّون من جمّلدين، فيكون اخللل يف تعريب مجلة املؤّلف باعتبار أّن أصل كتاب )النجم الثاقب( 

ُكتب باللغة الفارسّية، فالحظ.
)4( البي��ت أليب عّل ابن سينا م��ن قصيدته العينّية يف النفس، ُينظر: عي��ون األنباء يف طبقات األطباء: 

.445
)5( البيتان وردا يف سالفة العر، ص42، عن مؤّلفها الس��ّيد صدر الدين عّل خان الش��يازّي املديّن 

)ت 1120ه�(.
)6( األبي��ات للش��يخ حمّمد رضا النح��وّي )ت 1226ه�(، أوردها الس��ّيد األمني يف أعيان الش��يعة: 

.302/9
)7( هو السّيد مهدّي ابن السّيد أمحد ابن السّيد حيدر احلسينّي الكاظمّي )ت 1336ه�(.

)8( تويفِّ سنة 1334ه�.

)9( تويفِّ سنة 1370ه�.
)10( هو السّيد ضياء الدين شكارة األعرجّي، قائممقام النجف يف وقته، ومكتبته كانت ببغداد.

)11( كتب نسخة من اجلزء األّول من كتاب )قواعد األحكام يف معرفة مسائل احلالل واحلرام( للعاّلمة 
احل��ّلّ )ت 726ه�( بتاريخ آخ��ر هنار يوم اجلمعة 24 صفر سنة 765ه�، والنس��خة موجودة يف 
مكتبة الس��ّيد املرعّي، الرقم )4094(، ُينظر: فهرس املكتبة: 111/11، دنا: 282/8، مكتبة 
: 143 الرق��م 24 )وجاء فيه رقم املص��در خط��ًأ: 111/1، واستظهرت أّنه هو  العاّلم��ة احل��ّلّ

الناسخ، وهو غي مرَجم يف طبقات أعالم الشيعة فهو ممّا يستدرك عليه.
)12( ترجم له الشيخ آقا بزرك الطهرايّن اعتمًدا عىل هذه النسخة يف طبقات أعالم الشيعة: 148/5، 
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ة )65 ن�صخة( ق احِللِّّي )602-676هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطت املحقِّ

وأضي��ف عىل ذلك أّنه استنس��خ كتاب )خالص��ة األقوال( للعاّلمة احل��ّلّ )ت 726ه�( بتاريخ 
أوائل ذي القعدة سنة 744ه� يف املشهد املقّدس الغروّي، والنسخة يف مكتبة العاّلمة الطباطبائّي 

يف شياز، الرقم )650(، ومصّورهتا عندي.
ُينظر: فنخا: 812/13 وجاء التاريخ فيه )سنة 742ه�( وهو من التصحيف، ويف مكتبة العاّلمة   
: 119 ج��اء التاريخ فيه مصحًف��ا أيًضا، وفيه م��ا نّصه: »خمطوطة الق��رن التاسع يف مكتبة  احل��ّلّ
العاّلمة الطباطبائّي يف شياز، رقم )650(، كتبت عىل نسخة كتبها عّل بن حمّمد بن عّل احلافظ 
الطربّي يف املشهد املقّدس الغروّي، وفرغ منها أوائل ذي القعدة سنة 747ه�«، والصحيح أهّنا مل 
تكتب عىل نس��خة الطربّي، بل جاء بعضها بخطٍّ متأّخٍر عن األصل يف القرن التاسع أو ما بعده، 

وآخرها هو بخّط الطربّي نفسه، وبتاريخ سنة 744ه� ال غي، فالحظ.
)13( ترمجه السّيد األمني يف أعيان الشيعة: 152/8، بم نّصه: »الشيخ عّل بن الفتح العامّل املزرعّي، 
يظهر أّنه من تالميذ املحّقق الَكَركّي، ووجدنا بخّطه مس��ائل وأجوبتها للمحّقق الَكَركّي، وكتبها 
املرجم سنة 910 ه�، وقد أدرجناها يف ضمن اجلزء األّول من معادن اجلواهر«، ومل يرجم له يف 
أمل اآلمل وتكملته، ويستدرك عىل األعيان ما ذكرته يف وصف النسخة هذه، وأفادين األخ العزيز 
الشيخ حمّمد تقي الشيخ حمّمد جواد الفقيه العامّل أّنه استنسخ كتاب )القواعد والفوائد( للشهيد 
األّول )ت 786ه�( بتاريخ هنار اجلمعة 4 شهر ربيع األّول سنة 911ه�، ومصّورة النسخة عنده، 
وأصلها يف جامعة برنس��تون بأمريكا وعليها متّلك إم��ام احلرمني حمّمد بن عبد الوهاب اهلمدايّن، 

فالحظ.
)14( ك��ذا، وق��د ورد هب��ذا الّلف��ظ يف طرائ��ف املق��ال: 91/1 الرق��م 315، ويف مجلة م��ن املصادر: 

)العرييّض(، وهو مشهور.
)15( الش��يخ حمّمد بن جماهد، مل يرجم له يف كتب الرجال، له مس��ائل سأهلا الشهيد األّول وأجوبتها، 
رأيته��ا يف مكتبة اإلم��ام احلكيم بالرق��م )1/742(، وقابلت بعضها لغ��رض التحقيق مع أمني 
املكتب��ة فضيلة الس��ّيد جواد الس��ّيد كاظم احلكيم، وه��ي غي مذكورة يف كت��اب الذريعة، وكان 
جمه��ول احلال عندي، وتبنّي حاله هب��ذه اإلجازة، وهناك جمموعة خّطّي��ة يف مكتبة ملك بطهران 
كتبه��ا عبد اهلل بن حمّمد بن جماهد ابن أيب العّز بتاريخ سنة 790ه�، الرقم 480، فالظاهر أّنه ولد 
املذكور فاالسم والطبقة تساعدان عىل ذلك، وفيها: )هنج السداد إىل رشح واجب االعتقاد لعبد 
الواحد النعميّن، والعقيدة يف علم الكالم خلليل املركبايّن، ومسائل فقهّية متفّرقة، ودعاء إبراهيم، 
وتعي��ني االسم األعظ��م(، وكتبت عن أرسة آل أيب العّز يف مقّدم��ة حتقيق كتاب )خمتر املراسم 

. العلوّية( للمحّقق احِلّلّ
ُينظر: فهرس مكتبة ملك: 35-34/5.  



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 459جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

)16( مل يرجم له يف أمل اآلمل وتكملته وكتب الراجم األخرى، فالحظ.
)17( ترج��م ل��ه الش��يخ آقا بزرك الطه��رايّن يف كتابه )طبقات أعالم الش��يعة- إحي��اء الداثر يف القرن 
الع��ارش(، ج7، ص206، وذكرت��ه ضم��ن فوائ��د حتقيقّي��ة، الفائ��دة )17(، املطبوع��ة يف جمّل��ة 
خمطوطاتن��ا، العدد )5(، وذكرت متّلكه عىل نس��خة كتاب )قواع��د األحكام( املوجودة يف مكتبة 
اإلم��ام احلكيم العاّمة يف النجف األرشف بالتسلس��ل )490(، والتي كتبه��ا عّل بن منصور بن 

حسني املزيدّي بتاريخ يوم اجلمعة 18 شهر رجب سنة 901ه�، فالحظ.
)18( ذك��ر له الش��يخ آقا ب��زرك الطهرايّن مس��ائل يف الذريع��ة: 15/ 265 الرق��م )1722( بعنوان: 
)العرشة الكاملة(، وهي غي هذه، وذكره يف 285/13 الرقم 1032 باسم الس��ّيد أيب املعايل بن 

بدر الدين احلسن األسرآبادّي الغروّي احلسينّي، من أجاّلء تالميذ املحّقق الَكَركّي، فالحظ.
)19( سورة النبأ، من اآلية 18.

)20( ذكر الشيخ الطهرايّن هذه النسخة عند ترمجته يف الطبقات، ومل يذكر اإلجازة التي عليها يف كتابه 
الذريعة عند ذكر إجازات املحّقق الَكَركّي، فهي ممّا يستدرك عليه، فالحظ.

)21( يف األصل خرم، وكذا الذي يأيت بعده.
)22( ون��ّص املذك��ور: )أسام��ي الرسائ��ل املنس��وبة إىل الش��يخ األج��ّل الش��يخ أيب القاسم صاحب 
الرشائع: إش��كال النصيّي وجوابه، املس��ائل املرّية، املس��ائل العّزّية، املسائل الكملّيات 
يف ال��كالم، املس��ائل ال��واردة من زين د علي��ه ]لعّلها تقرأ: زي��ن الدين عّل[، املس��ائل الطربّية، 
مقّدم��ة أخرى لتلميذه، املقصود من اجلم��ل والعقود، مقّدمة أخ��رى يف اإلمامة، مقّدمة أخرى 
يف اإلمام��ة، مجيع ذلك له رمحه اهلل تعاىل، نقلته من خطِّ الش��يخ األجل خامتة املجتهدين وال زال 

كاسمه الرشيف ولقبه املنيف علياًّا عالًيا يف الدارين بمحّمد وآله(.
)23( ُينظر: طبقات أعالم الش��يعة: 165/4، الذريعة: 192/5 الرقم 882 بعنوان: )جواب مسألة 
املعرف��ة واملقدار الالزم منه��ا(، و102/16 الرقم 120 بعنوان: )فتاوى عل��مء احلّلة(، وعلمء 
- صاح��ب )جامع الرشائع(-   احلّل��ة ال�ُمفتون هم كّل من: الش��يخ الفقيه حيي��ى بن سعيد احلّلّ
 ،- )ت 689ه�(، والش��يخ سديد الدين يوسف بن عّل ب��ن حمّمد بن املطّهر- والد العاّلمة احلّلّ
، والش��يخ نجيب الدين حمّمد بن نم- من مشايخ املحّقق  والفقيه الش��يخ يوسف بن علوان احلّلّ
 - -، وتلميذه الش��يخ نج��م الدين أيب القاسم جعفر بن احلس��ن بن سعي��د- املحّقق احلّلّ  احل��ّلّ
، وتوجد أيًضا نسخة من هذه اجلوابات يف مكتبة  )ت 676ه�(، والش��يخ حمّمد بن أيب العّز احلّلّ
املش��كاة بطه��ران بعن��وان )سؤال علمء احلّل��ة( ضمن املجموع��ة ذات الرق��م )6914(، ورقم 
ا ُكتِبت يف الق��رن الثالث عرش اهلجرّي، غي  النس��خة فيها )28(، وقد ورد يف فه��رس املكتبة أهنَّ
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أّن املفه��رس ذكر أّن عليه��ا خّط املحّقق الَكَرك��ّي، فالحظ. ُينظر: فهرست نس��خه هاى خطى 
كتابخانه مركزي ومركز اسناد دانشكاه طهران: 16/ 398، فنخا: 439/18.

ه��ا: »ُوِجَد عىل  ولن��درة هذه الفتاوى وتعّلقه��ا بعلمء احلّلة الس��يفّية رأيُت أن أضعها هنا، ونصهُّ  
ظهر كتاب ما هذه صورته: ُسِئل علمء احلّلة الس��يفّية عن الاّلزم من معرفة احلّق تعاىل والّرسول 
واإلم��ام، فكتب الش��يخ نجيب الدين حيي��ى بن سعي��د: )إذا كان املكّلف عال���ًم باملعارف 
العقلّي��ة بدليٍل دليٍل َنَظَر في��ه من الوجه الذي يدّل فيه فأصابه، فقد خرج من العهدة وكفاه، وإن 
مل حيس��ن النطق ب��ه باأللفاظ؛ ألّن ذلك صناع��ة ال تلزم النّاس كاّفة، بل خت��ّص رؤساء اإلسالم 
ليدفعوا أعداء الدين و امُللقنَي للّشبهة، وال ريَب أّن اهلل تعاىل قد نصب األدّلة ومّكن املكلَّف من 
حتصيلها بقلبه، والعلم رجع إىل القلب ال إىل الّلسان الذي هو جارحة فكيف يلزم النطق به، ولو 
نط��ق باألدّل��ة لفًظا ومل يعتقدها بالقلب مل يكن ذلك إيمًنا وال ش��يًئا ُينتفع به يف اآلخرة، ولو علم 

بقلبه ما وجب عليه علمه بدليل وكان أخرس لكان ذلك هو الاّلزم له الواجب عليه(.
��ر: )الذي يلزم املكلَّف من املع��ارف العقلّية العلم  وكت��ب الش��يخ سديد الّدين يوسف بن املطهَّ  
بالتوحي��د والعدل والنبّوة واإلمامة اعتقاًدا بقلبه دون إي��راد األلفاظ الداّلة عىل ذلك، فأّما إيراد 
األلف��اظ فِمن فروض رؤساء الدين دون غيه��م لئال يدخل عىل أهل ذلك املذهب طعن ُيعجز 

رئيسهم عن حلِّ شبهة أو إقامة دليل(.
وكتب يوسف بن علوان الفقيه هذا: )اخلّطان واحلكم هبم صحيح(.  

وكت��ب الفقي��ه العاّلمة نجيب الدين حمّمد بن نم: )ما ذكره أعاله كاف يف املراد منه وال حيتاج إىل   
زيادة(.

وكتب الش��يخ نج��م الدين جعفر بن سعيد: )علم اإلنس��ان لعقائده ب��رؤوس األدّلة كاٍف له يف   
الس��المة يوم القيامة عن اخل��وض يف املباحث الكالمّية والوقوف عىل تفصيل األدّلة، وليس��ت 
العب��ادة معت��ربة يف ذلك، ب��ل يكفي العلم بذلك واملعرف��ة به بقلبه والتصّور ل��ه بمخّيلة الذهن، 
وأّما حسن اإليراد والقدرة عىل النطق بالرباهني العقلّية وإفهامها املعرَض فِمن فضيلة اإلنسان 
وكمل��ه، ال يلزم ذل��ك إاّل متصّدًيا للرئاسة حراسًة للمذهب من تس��ّلط اخلصم، وأّما غي ذلك 

فال(.
وكتب الشيخ حمّمد بن أيب العّز: )هذا صحيح(.  

ثمَّ ُوِجَد بخّط الش��يخ ش��مس الدين حمّمد بن مّكّي ما هذه صورته: )هذا ُنِقل من خّط ُنِقل من   
خط��وط هؤالء األئّمة الفضالء- طاب ثراهم- وش��اهده العبد حمّمد بن مّك��ّي باملدينة النبوّية، 

واحلمد هلل وحده، وصىّل اهلل عىل حمّمد وآله(.
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متّ��ت صورة م��ا وجدته، وأنا عبد آل حمّمد: حمّمد بن عبد الرحيم ب��ن داود، حامًدا هلل عىل آالئه،   
ومصّلًيا عىل خي أنبيائه حمّمد وآله ومسّلم«.

 )24( ترجم له الس��ّيد أمحد احلس��ينّي األش��كورّي يف تراج��م الرجال: 73/1 الرق��م 112، بم نّصه: 
»أمح��د بن عباد اهلل الس��اوجّي، ولد يف س��اوة وتوّطن النجف األرشف، كتب نس��خة من كتاب 
)م��ن ال حيرضه الفقيه(، وأتّم اجل��زء الثاين منها بكربالء يف سنة 1005ه���، وأتّم مقابلته يف سنة 

1007ه�، ولعّله تلميذ املوىل أمحد املقّدس األردبيّل املذكور يف الذريعة: 268/8«.
أق��ول: ول��ه عّدة مستنس��خات أخرى، أذكرها كون��ه من علمء النج��ف األرشف، ومل يرجم له   
كر، سوى ما ذكرته عن الس��ّيد األش��كورّي،  فيكت��ب الراجم سوى ما ذكرت، وهو مغمور الذِّ

وهي:
استنس��خ نسخة من كتاب )هتذيب األحكام( للشيخ الطويّس )ت 460ه�(، بتاريخ مجادى . 1

األوىل سنة 983ه��، مكتبة املرعّي )4839(، الفهرس: 59/1.
استنس��خ نس��خة من كتاب )من ال حيرضه الفقيه( للش��يخ الص��دوق )ت 381ه�(، بدون . 2

تاريخ ]السّيد األشكورّي ذكر هلا تارخًيا[، مكتبة املرعّي )3768(، الفهرس: 157/10.
استنسخ نسخة من كتاب )كش��ف اليقني( للعاّلمة احلّلّ )ت 726ه�(، بتاريخ السبت 12 . 3

شهر رجب سنة 1016ه�، جامعة طهران: 503/1، الفهرس: 608-607/3.
استنسخ نسخة من كتاب )هنج احلّق وكشف الصدق( للعاّلمة احلّلّ )ت 726 ه�(، بتاريخ . 4

اخلميس سلخ ربيع األّول سنة 1017ه�، جامعة طهران: 503/2، الفهرس: 635/3.
از )ق 4(، بتاريخ األربعاء 13 . 5 استنس��خ نس��خة من كتاب )كفاية األثر( لعّل بن حمّمد اخلزَّ

ذي القعدة سنة 1017ه�، جامعة طهران: 503/3، الفهرس: 608/3.
استنسخ نسخة من كتاب )الروضة( للشيخ حمّمد ابن شاذان القّمّي )ق 6(، بتاريخ األربعاء . 6

11 شّوال سنة 1018ه�، جامعة طهران: 503/4، الفهرس: 579/3.
)25( واملجيز هذا مل يرجم يف أمل اآلمل وتكملته وطبقات أعالم الشيعة وغيها من كتب الراجم، 

كم أّن اإلجازة هذه مل تذكر، فالحظ.
)26( كذا احتملتها، وهي غي منقوطة يف النسخة، فالحظ.
)27( يف األصل: )الرشايع( وال يستقيم هبا الوزن الشعرّي.

)28(كذا، وال يستقيم هبا النص، إاّل إذا قلنا: )ولو تضّوعت(.
)29( ترجم له يف طبقات أعالم الشيعة: 662/11 الرقم 1201، وذكر وقف مكتبته عىل ولده.

)30( يف بعض نسخ املراسم: »وأبّينه عىل القسمة؛ ليتقّرب حفظه«.
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)31( املراسم العلوّية: 28.
)32( مقّدم��ة الكت��اب، وقد ُطبع الكت��اب بحمد اهلل تع��اىل بتحقيقي يف سنتنا ه��ذه سنة 1438ه� يف 
مركز تراث احِلّلة التابع لقس��م شؤون املعارف اإلسالمّية واإلنسانّية يف العتبة العّباسّية املقّدسة، 

وبمقّدمة مفّصلة عن الكتاب ونسختيه تقع يف )107( صفحة.
)33( املراد من )األّول( كتاب املراسم العلوّية.

)34( ُينظ��ر ترمجته يف: تكملة أمل اآلمل: 178/5 الرقم 2143، طبقات أعالم الش��يعة: 293/17 
الرقم 404.

)35( النس��خة يف مكتبة اإلمام كاش��ف الغطاء العاّمة يف النج��ف األرشف، وهي ضمن جمموعة فيها 
ثالثة كتب:

األّول: قطع��ة من كتاب )الرشائع( للفقيه األقدم الش��يخ عّل بن احلس��ني ب��ن موسى ابن بابويه 
القّمّي )ت 329ه�( من دون تاريخ.

الثاين: قطعة من كتاب )املسائل املرّية(، وقد كتب بتاريخ أواخر ربيع اآلخر من سنة 671ه�.
الثالث: كتاب )خمتر املراسم( للمحّقق احلّلّ )ت 726ه�(، وقد كتب بتاريخ يوم اخلميس 16 

صفر سنة 672ه�.
ورق��م املجموعة القدي��م يف املكتبة: )340(، وعليها رقم آخر بعط��ف الكتاب: )333(، ورقم   
احليازة: )17633(، وتارخيه يف: 1977/2/23م، وختم احليازة مدّور: )مديرّية اآلثار العاّمة، 
مكتبة املتحف العراقّي، املخطوطات/بغداد(، وعليها ختٌم بيضويٌّ كبي: »بسمه تعاىل من كتب 
ع��ّل بن الرض��ا بن موسى بن جعفر كاش��ف الغطاء، سنة 1322ه�«، وصاح��ب هذا اخلتم هو 
الش��يخ عّل كاش��ف الغطاء )ت1350ه�( صاحب املكتبة العريق��ة وصاحب كتاب )احلصون 
املنيع��ة(، وخت��م آخر غي مؤّطٍر: »مكتبة اإلمام حمّمد احلس��ني كاش��ف الغط��اء العاّمة/النجف 
األرشف- الع��راق«، وحوايش النس��خة مرمّمة، وهي بخطِّ النس��خ، والعناوين ُكتبت بخطٍّ أكرٍب 
م��ن األصل، وفيها تغيي يف رسم بعض احلروف يف بعض املواض��ع، إذ ُرِسَمت الياُء تاًء، والتاُء 
ي��اًء، واأللُف املقص��ورُة ياًء معجمة. وع��دد أوراقها: )80( ورقة، وقياسه��ا: )12×16( سم، 

وغالفها: جلد، بنّّي اللون.
)36( وقد ذكر هذه النس��خة الش��يخ آقا ب��زرك الطهرايّن يف كتابه الذريع��ة: 208/20، وقال إّنه 
رآها عند الش��يخ الس��موّي، وذكر ما ّنّصه: »وقد استنسخ السّيد حمّمد بن هاشم اهلندّي النجفّي 
 نس��خة )خمتر املراسم( هذا عن نسخة خّط السّيد حمّمد بن مطرف، ونقل صورة ما كتبه السّيد 
حمّمد بن مطرف عىل ظهر نس��خته التي رأيتها عند الش��يخ حمّمد الس��موّي، وقد نقلت عن تلك 
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النسخة صورة خّط حمّمد بن مطرف يف ترمجته يف )األنوار الساطعة يف املائة السابعة(«.
)37( ُينظ��ر: الذريع��ة: 246/1 الرق��م 1299، فقد أش��ار إىل هذا اإلهناء الذي يف آخر النس��خة بأّنه 

إجازة أخرى، ومن املعلوم أّن هذا اإلهناء خاٍل من اإلجازة، فالحظ.
)38( يف طبقات أعالم الشيعة: 174/4 سقطت عبارة: )عن شيخه املرحوم حمّمد بن نم(.

وقال الس��ّيد حمّم��د عّل الروض��ايّت )ت 1433ه���( يف كتابه )تكمل��ة طبقات أعالم الش��يعة(،   
ص176 معّلًقا عىل هذا الس��قط ما نّصه: »أقول: ولد اب��ن إدريس احلّلّ يف حدود سنة 543ه�، 
وتويّف سنة 598ه� كم يف ترمجته يف الثقات العيون، ص290، وولد املحّقق أبو القاسم جعفر يف 
حدود الستمئة، وتويّف سنة 676ه�- كم مرَّ يف ترمجته، ص30- فالظاهر سقوط واسطة بينهم يف 

النسخة التي نقل عنها شيخنا املصنّف، أو حني طبع هذا الكتاب، واهلل العامل «.
)39( بعدها يف األصل بمقدار كلمتني ذهبتا بفعل الِقدم، والشيخ أمحد هذا بحسب العر والطبقات 
والبل��د مرّدد بني ثالث��ة: )أمحد بن صالح القس��ينّي، وأمحد بن حمّمد املوصّل، والش��يخ أمحد بن 
ّ اهلذيّل(. ُينظر تفصيل ذلك يف: مقّدم��ة خمتر املراسم العلوّية،  حييى بن احلس��ن بن سعي��د احللَّ

فلياجع.
)40( وق��د ُكتب��ت ع��ن هذه اإلج��ازة وترمجت للمجي��ز واملجاز يف مقّدم��ة خمتر املراس��م العلوّية، 

فلياجع.
)41( األسباب التي من املمكن أهّنا أّدت إىل عدم معرفة الكتاب:
أ. عدم ورود اسم املحّقق احلّلّ يف ديباجة كتاب املختر.

ب. كثرة نس��خ كتاب األصل املراسم وش��هرته غّيبت ش��هرة املختر، ومل تس��مح له أن حيظى 
بشهرة.

ج. وجود نسخة الكتاب ضمن جمموعة خّطّية يف مكتبة اإلمام كاشف الغطاء العاّمة.
د. عدم حتديد مكان النسخة عند ِذكرها يف الكتب املختّصة.

ه�. عدم فهرسة مكتبة اإلمام كاشف الغطاء العاّمة فهرسًة تفصيلّية.
و. نسبة الكتاب يف مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة سابًقا إىل ابن مطرف احلسنّي ناسخ األصل وقد 

ُصححت فيم بعد.
)42( ُينظر: تكملة أمل اآلمل: 179/5 الرقم 4.

)43( ُينظر: أعيان الشيعة: 85/10 الرقم 12.
)44( ُينظ��ر: أعي��ان الش��يعة: 92/4 الرق��م 10، و171/7، والظاهر أّن مصدر االش��تباه النقل عن 

كتاب تكملة أمل اآلمل، فالحظ.
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)45( ُينظر: طبقات أعالم الش��يعة: 294/17، والظاهر أّن مصدر االش��تباه النقل عن كتاب تكملة 
أمل اآلمل، فالحظ.

)46( ُينظ��ر: الذريعة: 225/24 الرق��م 1163، وهو يف علم الرجال، جمّلدان، فرغ منهم يوم اجلمعة 
16 شهر ربيع اآلخر سنة 1277ه�.
)47( الذريعة: 208/20 الرقم 2608.

)48( أقرب املجازات: 219.
)49( ذك��ر ذلك اخلبي الش��يخ آقا ب��زرك الطهرايّن يف كلٍّ من: طبقات أعالم الش��يعة: 174/4، 

و183/5، والذريعة: 246/1 الرقم 1299، و46/13 و207/20 الرقم 2607.
وق��ال عند ذكر كت��اب )الرشائع( البن بابوي��ه، واملوجود ضمن جمموعة مع نس��خة كتاب   
)خمت��ر املراس��م( املوجودة يف مكتبة اإلمام كاش��ف الغط��اء واملطبوعة بتحقيق��ي يف الذريعة: 
46/13 الرق��م 157، م��ا نّصه: »وقد قرأه��ا ]أي ابن مطرف[ عىل أست��اذه املحّقق فأجازه عىل 

ظهرها، وتاريخ اإلجازة سنة 672ه�«.
ومل أجد أثًرا لِذكر هذه القراءة عىل النس��خة إاّل بعد النظر املس��تقص فيها، فوجدت عبارة ُكتبت   
يف ظه��ر نس��خة )الرشائع( قب��ل كتاب )خمت��ر املراسم( بورق��ٍة واحدٍة نّصها: »ق��رأ... خمتر 
املراسم... أّيده اهلل...«، فعرفت أّن هذه العبارة هي للمحّقق احلّلّ بحس��ب املذكور سابًقا، وقد 
ذهبت بقّية العبارة لألسف فيم ذهبت؛ وذلك لتعّرض النس��خة من أثر الِقدم للخرم أو الس��قط 

أو حمو الكلمت لكثرة اللمس والقراءة.
)50( رياض العلمء: 106/1، وُينظر: أمل اآلمل: 48/2.

)51( ُينظر: تعليقة أمل اآلمل: 109.
)52( رياض العلمء: 438/2.

)53( رياض العلمء: 443/2، وعنه أعيان الشيعة: 171/7.
)54( كش��ف اللثام: 145/3، وقال فيه ما نّصه: »كم يف اجلامع، والرشائع، وخمتر املراسم، وظاهر 

املصباح وخمتره«.
أقول: قال الش��يخ حمّمد إبراهيم الكلبايّس )ت 1315ه���( يف الرسائل الرجالّية، ج4، ص24،   
م��ا نّصه: »قيل: كانت رسالة عّل بن احلس��ني ابن بابويه عند قدم��اء األصحاب، وعند الفاضل 

اهلندّي والسّيد حمّمد مهدّي النجفّي والشيخ أسد اهلل الكاظمّي من املتأّخرين«.
ومّلا كانت نس��خة كتاب )خمتر املراسم( اليتيمة ه��ذه ضمن جمموعة مع قطعة من كتاب رسالة   
)الرشائع( للشيخ األجّل عّل بن احلسني ابن بابويه، فأسَتْظِهُر أّن هذه املجموعة هي التي كانت 



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس مٌة ُتعنى بالترُّ 465جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

عند الفاضل اهلندّي، وال جمال ملتابعة ما نقله عنها يف كتابه )كش��ف اللثام( ملقابلتها مع النس��خة 
املذكورة، فالحظ.

)55( رياض العلمء: 443/2، وعنه أعيان الشيعة: 171/7.
)56( ُينظر: تكملة أمل اآلمل: 168/5 الرقم 2134.

)57( يف املطبوع: )الزرقنّي(، والصحيح ما ذكرته.
، و451/4 الرقم 1961  )58( ُينظ��ر: تكملة أمل اآلم��ل: 264/2 الرقم 267 ترمجة املحّقق احل��ّلّ

ترمجة الزرقنّي.
)59( حتفة العامل: 380/1، علًم أّنه فرغ من تأليفه بتاريخ 25 شّوال سنة 1342ه�.

)60( ُينظ��ر: الذريع��ة: 207/20 الرقم 2607، و246/1 الرقم 1299، وطبقات أعالم الش��يعة: 
.174/4

. )61( ُينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 267/2، مقّدمات حمّققي كتب املحّقق احلّلّ
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امل�صادر واملراجع

)أ(
أعيان الش��يعة، األمني، الس��ّيد حمس��ن بن عب��د الكريم العام��ّل )ت 1371ه�(، حتقيق: حس��ن . 1

األمني، نرش: دار التعارف للمطبوعات- بيوت، )د.ت(.
أقرب املجازات إىل مش��ايخ اإلجازات: العاّلمة السّيد عّل نقّي النقوّي )ت 1408ه�(، تقديم: . 2

السّيد حمّمد رضا اجلاليّل، إعداد ونرش: مركز إحياء الراث- العتبة العّباسية املقّدسة، 1437ه�.
أمل اآلمل: احلّر العامّل، الش��يخ حمّمد بن احلس��ن )ت 1104ه�(، حتقيق: السّيد أمحد احلسينّي . 3

األشكورّي، مطبعة اآلداب- النجف األرشف، )د.ت(.
)ت(

حتف��ة العامل يف رشح خطبة املعامل: بحر العلوم، الس��ّيد جعفر بن حمّمد باقر، حتقيق: أمحد عّل جميد . 1
، نرش: مركز تراث السّيد بحر العلوم، النجف األرشف، ط1، 1433ه�. احلّلّ

الراث العريّب املخطوط: احلس��ينّي، الس��ّيد أمحد األش��كورّي، نرش: دليل ما، قّم املقّدسة، ط1، . 2
1431ه�.

تراجم الرجال، احلسينّي، السّيد أمحد األشكورّي، نرش: مكتبة آية اهلل العظمى املرعش�ّي النجفّي، . 3
قّم املقّدسة، 1414ه�.

تعليق��ة أم��ل اآلمل: األفندّي، ميزا عبد اهلل األصفهايّن )ق 12(، حتقيق: الس��ّيد أمحد احلس��ينّي . 4
األشكورّي، نرش: مكتبة آية اهلل العظمى املرعش�ّي النجفّي، قّم املقّدسة، ط1، 1410ه�.

تكملة أمل اآلمل: الصدر، السّيد حسن بن هادي )ت 1354ه�(، حتقيق: د. حسني عّل حمفوظ . 5
وعبد الكريم الّدباغ وعدنان الدّباغ، نرش: دار املؤّرخ العريّب، بيوت، ط1، 1429ه�.

وضايّت، السّيد حمّمد عّل )ت 1433ه�(، إعداد: حمّمد بركت، . 6 تكملة طبقات أعالم الش��يعة: الرَّ
نرش: مكتبة جملس الشورى اإلسالمّي، طهران، ط1، 1391ش.

)خ(
مس��تدرك الوسائل: النورّي، امليزا حسني بن حمّمد تقّي الطربيّس )ت 1320ه�(، حتقيق ونرش: . 1

مؤّسسة آل البيت إلحياء الراث، قّم املقّدسة، ط1، 1416ه�.
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)ذ(
الذريعة إىل تصانيف الش��يعة: الطهرايّن، الش��يخ آقا بزرگ )ت 1389ه���(، نرش: دار األضواء، . 1

بيوت، ط3، 1403ه�.
)ر(

الرسائل الرجالّية: الكلبايّس، الش��يخ حمّمد إبراهيم )ت 1315ه�(، ُطبَِع ضمن رسائل يف دراية . 1
احلديث، إعداد أبو الفضل حافظيان البابّل، نرش: دار احلديث، قّم املقّدسة، ط1، 1424ه�.

: املحّقق احلّل، جعفر بن احلس��ن اهلذيّل )ت 676ه�(، حتقيق: الش��يخ رضا . 2 رسائل املحّقق احلّلّ
األستادّي، نرش: مؤّسسة بوستان كتاب، قّم املقّدسة، ط1، 1390ش.

رياض العل��مء وحياض الفضالء: األفندّي، امليزا عبد اهلل األصفهايّن )ق 12(، حتقيق: الس��ّيد . 3
أمحد احلسينّي األشكورّي، نرش: مكتبة آية اهلل العظمى املرعش�ّي النجفّي، 1415ه�.

)س(
سفين��ة البح��ار ومدينة احلك��م واآلثار: القّمّي، الش��يخ عب��اس بن حمّمد رض��ا )ت 1359ه�(، . 1

تقديم: عّل أكرب إهلي اخلراسايّن، حتقيق ونرش: جممع البحوث اإلسالمّية، مش��هد املقّدسة، ط3، 
1430ه�.

سالف��ة الع��ر: صدر الدين، الس��ّيدعّل خان الش��يازّي امل��ديّن )ت 1120ه�(، ن��رش: املكتبة . 2
املرتضوّية إلحياء اآلثار اجلعفرّية، )د.ت(.

)ش(
الرشائع: ابن بابويه، الش��يخ عّل بن احلس��ني القّمّي )ت 329ه�(، حتقيق: الش��يخ كريم مس��ي . 1

والشيخ شاكر املحّمدّي، مطبعة دار املؤّرخ العريّب، بيوت، ط1، 1435ه�.
)ط(

طبق��ات أع��الم الش��يعة: الطهرايّن، الش��يخ آقا ب��زرگ )ت 1389ه�(، ن��رش: دار إحياء الراث . 1
العريّب، بيوت، ط 1، أوفسيت، 1430ه�.

طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال:الربوجردّي، الس��ّيد عل أصغر بن حمّمد شفيع اجلابلقّي . 2
)ت 1313ه���(، تقديم: آية اهلل الس��ّيد املرعّي النجفّي، حتقيق: الس��ّيد مه��دّي الرجائّي، نرش: 

مكتبة آية اهلل العظمى املرعش�ّي النجفّي، قّم املقّدسة، 1410 ه�.
)ع(

عي��ون األنباء يف طبقات األطباء: ابن أيب أصيبعة )ت 668ه�(، حتقيق: الدكتور نزار رضا، نرش: . 1
دار مكتبة احلياة، بيوت، )د.ت(.
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)ف(
فهرس��ت وارهد ستنو ش��تهاى إيران )دنا(: اهت��مم: مصطفى درايتي، ط1، ن��رش: مكتبة جملس . 1

الشورى، طهران، 1389 ش.
فهرستگ��ان نس��خه هاى خط��ى إيران )فنخ��ا(: إعداد واهت��مم: مصطفى درايتى، ن��رش: املكتبة . 2

الوطنّية يف إيران، طهران، ط1، 1390 ش.
فهرس نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى آية اهلل العظمى نجفى مرعشى: السّيد أمحد احلسينّي، . 3

نرش نفس املكتبة، عّدة أعداد، د. ت.
فهرست نس��خة هاى خطى كتابخانه مركزى دانشكاه هتران، مؤسس��ة انتشارات وچاپدانشكاه . 4

هتران، 1357ش.
فهرست نسخة هاى خطى كتابخانه مىل ملك، فهرسة: ايرجافشار وحمّمد تقي دانش پژوه، نرش: . 5

نفس املكتبة، طهران، 1369ش.
الفوائد الرضوّية: القّمّي، الش��يخ عباس بن حمّمد رضا )ت 1359ه�(، حتقيق: نارص بيد هندي، . 6

نرش: مؤسسة بوستان كتاب، قّم املقّدسة، ط1، 1385ش.
)ك(

كش��ف اللثام عن قواعد األحكام: الفاضل اهلندّي، حمّمد بن احلسن األصفهايّن )ت1137ه�(، . 1
حتقيق ونرش: مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة جلمعة املدّرسني، قّم املقّدسة، ط1، 1416ه�.

الكن��ى واأللق��اب: القّمّي، الش��يخ عباس بن حمّمد رض��ا )ت 1359ه�(، تقدي��م: حمّمد هادي . 2
األمينّي، نرش: مكتبة الصدر، طهران، )د.ت(.
)م(

، جعفر بن احلس��ن اهل��ذيّل )ت 676ه�(، حتقيق: أمحد عّل . 1 خمت��ر املراسم العلوّية: املحّقق احلّلّ
، نرش: مركز تراث احلّلة/قس��م شؤون املعارف اإلسالمّية واإلنسانّية- العتبة العّباسّية  جميد احلّلّ

املقّدسة، 1437ه�.
املراسم العلوّية يف األحكام النبوّية: الديلمّي، الش��يخ محزة بن عبد العزيز )ت 448ه�(، حتقيق: . 2

 ،الس��ّيد حمس��ن احلس��ينّي األمينّي، ن��رش: املعاونّية الثقافّي��ة للمجمع العاملّي أله��ل البيت
1414ه�.

، جعفر بن احلس��ن اهلذيّل )ت 676ه���(، حتقيق: جمموعة م��ن املحّققني، . 3  املعت��رب: املحّق��ق احل��ّلّ
سة،  إرشاف: الش��يخ ن��ارص مك��ارم الش��يازّي، نرش: مؤّسس��ة سّي��د الش��هداء، ق��ّم املقدَّ

1364ش.
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:املحّقق الطباطبائّي، الس��ّيد عبد العزيز الطباطبائ��ّي )ت 1416ه�(، إعداد . 4 مكتب��ة العاّلمة احلّلّ
ونرش: مؤسسة آل البيت إلحياء الراث، قّم املقّدسة، 1416ه�.

موسوع��ة طبق��ات الفقهاء: الش��يخ الس��بحايّن وجمموع��ة من الباحث��ني، نرش: مؤّسس��ة اإلمام . 5
الصادق، قّم املقّدسة، ط1، 1418ه�.

)ن(
النج��م الثاق��ب: امل��يزا النورّي، حس��ني بن حمّمد تق��ّي )ت 1320ه���(، حتقيق: الس��ّيد ياسني . 1

املوسوّي، نرش: أنوار اهلدى، قّم املقّدسة، ط1، 1415ه�.

الدورّيات
آشنائى باچ�ند نسخه خطى، العدد األّول، قّم املقّدسة،1396 ه�.. 1
ت��راث احلّل��ة: جمّل��ة فصلّي��ة حمّكم��ة تص��در ع��ن مرك��ز ت��راث احلّلة/قس��م ش��ؤون املع��ارف . 2

اإلسالمّية واإلنس��انّية- العتب��ة العّباسّية املقّدسة، الس��نة الثاني��ة، املجّلد الثاين، الع��دد الثالث، 
1438ه�/2017م.

ة . 3 دراسات علمّية: جمّلة تصدر عن املدرسة العلمّية )اآلخوند الصغرى( يف النجف األرشف، عدَّ
أعداد، 1433ه�.

خمطوطاتن��ا: جمّل��ة فصلّي��ة تصدر عن ش��عبة إحياء ال��راث والتحقيق/قس��م الش��ؤون الفكرّية . 4
والثقافّية- العتبة العّباسّية املقّدسة، العدد اخلامس، 1437ه�/2016م.


