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ِ
ِ
يم
َصدَ َق اهللُ ال َع ُّل ال َعظ ُ
سورة املائدة :اآلية ()3

املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
ّ

ِّ
الرشعي للعتبة الع ّباس ّية املقدّ سة
املتول
ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالم ّية واإلنسان ّية
رئيس التّحرير

ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ
اهل ْيأة االستشار ّية

ّبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم الز ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النّجف األرشف.

اليارسي/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

العيداين/عضو اهل ْيأة العلم ّية يف جامعة املصطفى/
حممد جايد
ّ
أ.م.د .حممود ّ
قم املقدّ سة.

مدير التّحرير
السعد
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة
سكرتري التّحرير
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التّحرير
التبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية ّ
أ.د .رحيم حلو ّ
التب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/ك ّل ّية ّ
التبية/جامعة ميسان.
أ.د .نجم عبد اهلل
املوسوي/ك ّل ّية ّ
ّ
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية ّ
أ.م.دّ .
التبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية ّ
العبادي /ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
عيل جميد
ّ
أ.م.دّ .
تدقيق ال ّلغة العرب ّية
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
تدقيق ال ّلغة اإلنجليز ّية
األستاذ املساعد هاشم كاطع الزم
اإلدارة املال ّية
سعد صالح بشري
اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ
الطباعي
التّصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط ال ّن�شر يف جم ّلة (تراث الب�صرة)
َ
يرس جم ّلة (تراث البرصة) ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ
وخطواته املتعارف عليها عامل ّي ًا.

ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق بحجم) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص
ِ
َ
كلامت البحث بحدود ()10٫000-5000
يكون عد ُد
مدمج) ،(CDعىل أن
ِ
بخط)ْ ،(Simplified Arabic
كلمة ،ومكتوب ًا ّ
متسلسالً.
الصفحات ترقي ًام
وأن تر ّقم ّ
ِ
ُ
ْ -4
ّ
وملخص البحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية،
البحث
عنوان
أن ُيقدّ َم
وبحدود ( )350كلمة.

ْ -5
الصفحة األوىل ِمن البحث عىل عنوان واسم الباحث/
أن
حتتوي ّ
َ

األريض أو املحمول،
الوظيفي ،ورقم اهلاتف
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان
ّ
ّ

اإللكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف صلب
والربيد
ّ
أي إشارة إىل ذلك.
البحث ،أو ّ

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف
أن َّ

حالة وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة

األلفبائي
عن قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
ألسامء الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ِّل َ
ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
ِ
ْ -9
للمرة
ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
السرية العلم ّية للباحث إذا كان ُ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل
قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ
البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

تعب
تعب مجيع األفكار املنشورة يف املج ّلة عن آراء كاتبيها ،وال ِّ
ِّ -11

بالضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة
ّ
ملوجبات فنّ ّية.

رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها

هنائ ّي ًا للنّرش.

َ
بذلك م ْن دون رضورة إبداء أسباب
د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا

الرفض.

 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

مقر املركز عىل العنوان اآليت:
) ،Basrah@alkafeel.netأو تُس ّلم مبارشة إىل ّ

(العراق/البرصة/الرباضع ّية/شارع س ّيد أمني/مركز تراث البرصة).
و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

ُ
كلمة العدد
الر ِ
الرحي ِم
محن َّ
بس ِم اهللِ َّ
ْ

ِ
ِ
رسلني ،أيب
األنبياء وا ُمل
أرشف
والسال ُم عىل
َ
رب العاملنيّ ،
احلمدُ هلل ِّ
والصال ُة ّ

بني ال ّطاهري ّن ،وبعدُ ..
حممد ،وعىل آله الط ِّي َ
القاس ِم ّ
ِ
البرصي ّ
املدونة
التاث
دونة ُّ
الش ّك يف اتّساع َّ
ّ
يترسب إىل خلد املتأ ِّمل يف ُم َّ
ال َّ
الرتاث ّية وشموهلا ،وانفتاحها للقراءات النقد ّية اجلديدة القائمة عىل فحص املتن
النقدي.
للراهن
ّ
الرتاثي واكتشافهَ ،وفق املتط َّلبات الفكر ّية ّ
ّ

ِ
لآلخر) ،فنح ُن نسعى
األول
ومن إيامننا ا ُملطلق بنفي املقولة ا ُملتداولة (ما ترك ّ

تنزاح ما أمكنها (يف جهدها
الرصينة التي
ُ
إىل االنفتاح عىل األقالم الثقاف ّية َّ
البرصي صور ًة
للتاث
يب) عن
السابقة ،التي َرسمت ّ
ّ
الكتا ّ
املتوسطات القرائ ّية ّ
ِّ

تقرتب من النمط ّية؛ لتأ ّثرها بسطوة األنساق الثقاف ّية ا ُملهيمنة ،التي طبعت
ٍ
معريف واحد ال حييدُ عنه.
قطب
حادي يتمركز حول
املقاربات ا ُملنتجة بطابع ُأ
ّ
ٍّ

مدونات فكر ّية ،ومتون ًا أدب ّية
ومع هذا ،فقدْ حفظت الذاكرة الثقاف ّية البرص ّية َّ

استعصت عىل املحو ،واستجابت لإلثبات.

للتاث
حاولت املقاربات املنضوية حتت هذا العدد إنتاج قراءات مغايرة ّ

ضم العدد
التاث
مه ّية حتقيق ّ
ّ
ّ
البرصي ،الذي َّ
البرصي ،بدء ًا من الوعي التا ّم بأ ّ

اجلزائري ،أخرجها الباحث إىل
الس ِّيد عبد اهلل
ّ
منه خمطوطة خمترصة يف ترمجة َّ

النّور بعد ْ
الگلبايگاين ،ومرور ًا بفحص سرية
أن كانت قابعة يف رفوف مكتبة
ّ
ّ
املتوف سنة ( ،)#307للكشف عن إسهاماته العلم ّية يف علوم
اجي
الس ّ
أيب حييى ّ

تلمس مالمح النهضة احلُسين ّية يف املصادر
القرآن واحلديث
النبوي ّ
ّ
الشيف ،إىل ّ
البرصي من خالل تت ّبع آراء البرص ّيني
تقص اجلهد
ّ
البرص ّية؛ لتجري النّوبة إىل ّ
يف كتاب رشح ابن عقيل ،ثم إىل ٍ
املكاين الذي بلغه
نقلة نوع ّي ٍة إلبصار األفق
ّ
ّ
البرصي بمتابعة إسهامات البرص ّيني يف العلوم الدِّ ين ّية يف األندلس ،من
التاث
ّ
ّ

الربيطاين
األندليس ،لتُلقى املرساة عند أزمة االحتالل
خالل فهرس ابن خري
ّ
ّ
لوالية البرصة ،وتتوجي ًا للعدد ببحث ال ّلغة اإلنكليز ّية يف (الفضاء ّ
عري يف
الش ّ

َ
قصيدة الن ّثر :قراءة يف نصوص كريم محيد) ،ليكون خامت ًة نرجوا هلا ْ
تكون
أن
ِمسك ًا..
العاملني
رب
َ
للقراء األكارم قراءة ماتعة...واحلمدُ هللِ ِّ
فنتمنّى ّ

هيأة التّحرير

املحتويات
ِ
(املوسوي):
اجلزائري
حممد
الس ِّيد عبد اهلل
ّ
ّ
ّ
للس ِّيد ّ
اجلزائري َّ
َص يف ترمجة َّ
ُمت َ ٌ
23
حتقيق ودراس ٌة
ٌ

الظاملي
أ .د .حامد نارص
ّ
التبية للعلوم اإلنسان ّية/قسم ال ّلغة العرب ّية
جامعة البرصة/ك ّل ّية ّ

البرصي (ت919/#307م)ِ :دراس ٌة يف سريتِ ِه وإسهاماتِ ِه
اجي
ُّ
الس ُّ
أبو حييى ّ
ِ
69
العلم َّي ِة

حممد قنرب
أ.د .جاسم ياسني الدّ رويش  -م.د .نضال ّ

جامعة البرصة/ك ِّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/قسم التّاريخ

املصادر البرصي ِة -كتاب ال َّطبقات الكبري البن ٍ
التّمهيدُ للن ِ
ِ
َّهضة ُ
سعد
احلسين َّي ِة يف
ُ
َّ
137
ُأنموذج ًا (ت٨٤٤/#٢٣٠م)
أ.د .شكري نارص عبد احلسن -الباحث :سامل لذيذ وايل
جامعة البرصة/ك ِّل ّية الرتبية/قسم التّاريخ

ِ
خالل رشحِ ِ
ٍ
عقيل مجع ًا ودراس ًة
ابن
ني النَّحو ّي ُة من
ُجهو ُد البرص ِّي َ

أ .م.د .حليم محاد سليامن

181

جامعة األنبار/ك ّل ّية الرتبية األساس ّية/حديثة

ِ
قراء ُة أيب َع ْم ُرو ِ
منظور الدّ كتور زهري غازي زاهد
بن ال َعالء من

م .م .رباب موسى نعمة

جامعة الكوفة/ك ِّل ّية الرتبية األساس ّية/قسم ال ّلغة العرب ّية

215

ِ
ِ
ِ
ضوء فِ ِ
هرسة
البرصة يف العلو ِم الدِّ ين َّي ِة واإلنسان َّي ِة باألندلس يف
علامء
إسهامات
ُ

اإلشبييل
ابن خري
ِّ

حممد مجعة عبد اهلادي موسى
ّ

279

اإلسالمي/ك ِّل َّية اآلداب/جامعة القاهرة
باحث دكتوراه ،يف التاريخ
ّ

ِ
ِ
ُ
البرصة (1915-1914م)
لوالية
الربيطاين
االحتالل
ُّ

م .م .هدى جواد كاظم  -م .م .إرساء رششاب عايد

345

جامعة ذي قار/ك ِّل َّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية

Poetic Space in the Prose Poem: A Critical Reading of Kareem Hameed's
17

Poems

Dr. Mohammad Q. Ni'ma
College of Education for Women, University of Basra

ِ
اجلزائري
الس ِّيد عبد اهلل
ّ
َّ َص يف ترمجة
ٌ َ ُمت
)(املوسوي
اجلزائري
حممد
ّ
ّ
ّ للس ِّيد
َّ
حتقيق ودراس ٌة
ٌ

A Synopsis of the Autobiography of of
Abdullah Al-Jaza’ery to Mohamed Al-Jaza’ery
Al-Musawi: Study and Inquiry

الظاملي
 حامد نارص. د.أ
ّ

قسم ال ّلغة العرب ّية/التبية للعلوم اإلنسان ّية
ّ ك ّل ّية/جامعة البرصة
Professor Hamed N. Al-Dhalemy, Ph.D.

Department of Arabic, College of Education for Human
Sciences, University of Basra

الظاملي
�أ .د .حامد نا�صر
ّ

ملخّ �ص البحث
ِ
م َن األُ ِ
َ
والتأليف،
والفضل
العلم
البارزة يف البرصة ،التي توارثت
رس العلم ّي ِة
َ
َ

(البرصي) ( ،)#1112 -1050املشهور بسعة
اجلزائري
الس ّيد نعمة اهلل
ّ
ّ
ُأرس ُة َّ
ِ
ٍ
الس ّيد
ربزين ّ
تصانيفه يف جماالت شتّى من املعارف اإلسالم ّية .ومن أوالده امل َّ

اجلزائري) ( ،)#1158-1088الذي َصنَّف هو -أيض ًا -جمموع ًة
(نور الدّ ين
ّ
الس ّيد
كبري منها غري ُم َّقق ،وهو األمر نفسه مع حفيده ّ
من الكتب ،ما يزال ٌ
قسم ٌ

اجلزائري) (.)#1173 -1112
(عبد اهلل بن نور الدِّ ين،
ّ

الس ّيد نعمة
الضوء نحو تراث آل
وعندما نس ّلط ّ
ّ
اجلزائري ،وال س ّيام أحفاد َّ
نقف عىل ٍ
علمي مرتامي األطراف؛ إ ْذ نجدُ هم قد كتبوا املئات من
جهد
اهلل ،فإنّنا ُ
ٍّ
وي َّقق ّإل اجلزء القليل منها.
والرسائل ،ولكن مل ُي َ
نش ُ
الكتب ّ
اجلزائري) ،كتبها
الس ّيد عبد اهلل
ّ
وما نقدّ مه هنا هو رسالة يف (رشح حال َّ

املوسوي ،فارتأينا حتقيقها وتقديمها للنرش؛ من
حممد
ّ
الس ّيد ّ
أحد أحفاده ،هو ّ

البرصي ّ
العلمي ،ومن أجل
الفذ ،وعطائه
أجل الوقوف عىل سرية هذا ال َع َلم
ّ
ّ

الثر ،الذي ما يزال خمطوط ًا ،عسى أن متتدَّ إليه يدُ الباحثني
لفت النظر إىل تراثه ِّ
التاث العريبِ ،
ومن اهللِ تعاىل التّوفيق.
احلريصني عىل إبراز مكنون ّ
ّ

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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ABSTRACT
The family of Sayyed Ni'matalla Al-Jaza'ery Al-Basri
(1050-1112) of Hijra is considered to be one of the
distinguished scholarly families in Basra. Al-Jaza'ery is wellknown for his compilations in various scholarly fields. His
son Sayyed Nuriddin Al-Jaza'ery (1088-1158) of Hijra has
compiled a large number of books, many of which are still
not investigated. His grandson Abdulla bin Nuriddin AlJaza'ery (1112-1173) of Hijra is also known for his scholarly
contributions. The cultural heritage left by Al-Jaza'ery is of
high importance as he has compiled hundreds of books
and letters, yet only a limited number of that product have
been published and investigated.
The present study is about a letter written by one of
the grandsons of Sayyed Abdulla Al-Jaza'ery. The aim is
to shed light on the prominent cultural contributions of
Sayyed Al-Jaza'ery that are still handwritten.
جم ّلة ف�صل ّية حم ّكمة
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مقدّمة املح ِّقق

(البرصي) من األُرس العلم ّية التي توارثت
اجلزائري
الس ّيد نعمة اهلل
ّ
ّ
تُعدُّ ُأرسة ّ

ِ
َ
الس ّيد نعمة
والفضل
لم
َ
والتأليف ،فهذه األرسة التي شاع صيتُها ،هي سالل ُة ّ
الع َ
اجلزائري ،املولود يف منطقة األهوار يف جزائر البرصة سنة (،)#1050
اهلل
ّ

وا ُمل ّ
توف يف تُسرت يف إيران سنة ( ،)#1112التي ن ََز َح إليها يف أواخر عمره .فهذا

تم حتقيقه
الرجل الذي َصنَّف عرشات الكتب مل يأخذ نصيبه من الدّ راسة ،فالذي ّ
ّ
ونرشه من تراثه ال يتجاوز ربع ما َكتَب ،والكثرة منه بقيت خمطوطة ،وال س ّيام يف

مكتبات إيران؛ إذ يوجد له فيها أكثر من أربعني كتاب ًا خمطوط ًا ،وهذه الكتب هلا
عرشات النّسخ اخلط ّية ،وقد ذكرناها مع أماكن وجودها وأرقامها وعدد نسخها

وناسخيها وعدد أوراقها ،وغري ذلك ،يف كتابنا( :من تراثنا املخطوط يف مكتبات
الصادر يف النجف األرشف سنة (2017م) ،وهكذا احلال يف
إيران والنّجف)ّ ،

اجلزائري) ،املولود سنة (-1088
الس ّيد (نور الدِّ ين
ّ
حتقيق ونرش تراث ولده ّ

قسم منها غري ُم َّقق،
 ،)#1158الذي َصنَّف جمموع ًة من الكتب ،ما يزال
ٌ
اجلزائري ،املولود سنة
الس ّيد عبد اهلل بن نور الدِّ ين
ّ
وهو األمر نفسه مع حفيده ّ

ُست ،وا ُمل ّ
توف فيها سنة (.)#1173
( )#1112يف ت َ

الس ّيد نعمة اهلل ،نجدهم
وعندما نجمع تراث آل
ّ
اجلزائري ،وال س ّيام أحفاد ّ

وي َّقق ّإل اجلزء القليل
والرسائل ،ولكن مل ُي َ
نش ُ
قد كتبوا املئات من الكتب ّ
اجلزائري) ،كتبها أحد
الس ّيد عبد اهلل
ّ
الرسالة هي يف (رشح حال ّ
منها .وهذه ّ

املوسوي ،الذي ستأيت ترمجته.
حممد
ّ
الس ّيد ّ
أحفاده ،هو ّ
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ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ

 امل�ؤ ِّلفجاء يف هناية املخطوطة« :هذا ما كَتبتُه يف الرتمجة عىل سبيل ال َع َجلة ،واهلل

ّ
املوسوي ،نزيل النّجف األرشفَ ،غ َف َر اهللُ له ،وكان
حممد
ا ُملو ِّفق ،وأنا
ّ
األقل ّ

ذلك يف شهر رمضان سنة  ،#1371واحلمدُ هلل وحده».

التاجم واألعالم ،نجد ّ
أن كثري ًا من األعالم هلم هذا
وعند مراجعتنا كتب ّ

الرسالة؟
حممد
(حممد
ّ
ّ
املوسوي مؤ ِّلف هذه ِّ
املوسوي) ،ولكنَ ،م ْن هو ّ
االسم ّ

خاصة وأنّه نزيل النّجف ،أي إنّه مل َيذكر أنّه مولود يف النّجف ،بل هو نزيل
َّ
النّجف ،وهنا جيب علينا ْ
أن نُو ِّفق بني سنة كتابة املخطوطة ( ،)#1371وهو
حممد بن نور
الس ّيد ّ
يف النّجف ،وبني اإلشارة يف املخطوطة إىل أنّه من أحفاد ّ
اجلزائري ،وهنا أصبح األمر أكثر وضوح ًا ،كونه موسو ّي ًا ومن ساللة
الدِّ ين
ّ

الرسالة ،أي :سنة
آل
ّ
اجلزائري ،وعاش يف النّجف األرشف يف فرتة كتابة هذه ِّ

اجلزائري ،ومم َ ْن تنطبق عليه تلك األمور،
( .)#1371وعند البحث يف ساللة آل
ّ
احلسيني
الس ّيد أمحد
عيل اإلمام
اجلزائري) ،وقدْ ت َ
ّ
ّ
َرجم له ّ
الس ّيد ّ
وجدنا أنّه ّ
(حممد ّ
حممد
ّ
«الس ّيد ّ
األشكوري ترمج ًة ال بأس هبا اعتمدناها هنا ،وممّا جاء فيها ،هوّ :
حممد بن احلسني بن
الس ّيد حسني املعروف
الس ّيد ّ
بـ(الس ّيد ُبزرك) ابن ّ
ّ
عيل ابن ّ
ّ
الس ّيد
الس ّيد نور الدِّ ين ابن ّ
الس ّيد عبد اهلل ابن ّ
حممد جواد ابن ّ
عبد الكريم بن ّ

اجلزائري ،املعروف بـ(اإلمام).
املوسوي،
نعمة اهلل بن عبد اهلل،
ّ
ّ
ولِدَ يف مدينة تُسرت (شوشرت) يف سنة ( ،)#1308وهبا نشأ نشأته األوىل،
وترعرع يف ِّ
اجلزائري ،ا ُمل ّ
توف سنة ( ،)#1333الذي كان
الس ّيد حسني
ّ
ظل والده ّ

تراث الب�صرة
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من أعالم علامء تلك املدينة.

حممد
والس ّيد ّ
عيل شيخ اإلسالمّ ،
الس ّيد ّ
َد َر َس املقدِّ مات العلم ّية عىل ّ
حممد ّ

حممد تقي شيخ اإلسالم ،وقرأ كتاب رشائع
والس ّيد ّ
الس ّيد حممودّ ،
عيل ابن ّ
ّ

عيل ،ومقدار ًا من رشح ال ُّلم َعة ورياض املسائل
عيل ّ
اإلسالم عند ّ
حممد آل ّ
الس ّيد ّ
ّ
عند ّ
حممد
التسرتي ،كام أنّه تَع َّلم
مل جعفر رشف الدِّ ين
ّ
اخلط عىل احلاج ُم ّل ّ
الكسائي.
ّ

سنني متتلمذ ًا يف الفقه واألصول
قي هبا
َ
ثم هاجر إىل مدينة (دزفول) ،و َب َ
ّ

عزي الدّ زفو ّيل ،ويف سنة (َ )#1337
عىل ّ
انتقل إىل النّجف
حممد رضا ا ُمل ّ
الشيخ ّ

اليزدي،
الطباطبائي
حممد كاظم
ّ
ّ
الس ّيد ّ
األرشفَ ،ف َح َض مدّ ًة وجيزة بحث ّ
ّحوي)،
حممد كاظم
الربوجردي املعروف بـ(الن ّ
ّ
الس ّيد ّ
َتلمذ -أيض ًا -عىل ّ
وت َ
ا ُمل ّ
توف سنة ( ،)#1344وكانت أكثر استفاداته العلم ّية من ُأستاذه األخري.

اجلزائري إىل مسقط رأسه (تُسرت) بعد أن أكمل املراحل
حممد
ّ
الس ّيد ّ
عاد ّ

السامية من الفضل والكامل
العلم ّية العالية بالنّجفَ ،
وح َّصل املراتب ّ

الصالة مجاعة ،وت ّ
َول ّ
الشؤون االجتامع ّية
العلمي ،...فاشتغل يف ت َ
ُست بإقامة ّ
ّ
والدّ ين ّية ،وقضاء حوائج النّاس ،والز َم التدريس عىل أفاضل الطلبة يف خمتلف
املستويات املطلوبة منه.

كون مكتب ًة
وكان هيوى نَسخ الكتب وإكامل الناقص من املخطوطاتَ ،ف َّ

بأس هبا من النّسخ النفيسة.
تضم مجل ًة ال َ
ُّ
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ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ

ُ
�شيوخه يف ال ِّرواية
الكاظمي(.)1
الصدر،
الس ّيد حسن ّ
ّ
ّ -1

الطهراين،
حممد،
العسكري(.)2
ّ
 -2مريزا ّ
ّ
ّ -3
الطهراين(.)3
الشيخ آقا ُبزرك،
ّ

ّ -4
حممد باقر ،الدّ زفو ّيل(.)4
الشيخ ّ

ّ -5
حممد رضا املعزي ،الدّ زفو ّيل(.)5
الشيخ ّ

الس ّيد أبو القاسمّ ،
العلمة
التربيزي(.)6
ّ
ّ -6

 ال ّراوو َن عنهاملرعيش ،أجازه يوم األحد ( )19رجب(.)7
ّجفي
الس ّيد شهاب الدِّ ين الن ّ
ّ -1
ّ
ّ -2
حممد تقي
التسرتي(.)8
ّ
الشيخ ّ

الس ّيد مصطفى زاده
التسرتي(.)9
ّ
 -3احلاج ّ

 م�ؤ َّلفا ُت ُه -1أسباب النّجاة يف أصول الدِّ ين وفروعه (بال ّلغة الفارس ّية).
 -2حاشية رشح ال ُّلمعة.

لألنصاري.
 -3حاشية فرائد األصول،
ّ
لألنصاري.
 -4حاشية املكاسب،
ّ

تراث الب�صرة
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 وفا ُت ُهالسادس عرش من
اجلزائري
حممد
املوسوي بت َ
ّ
ّ
ُست ،يوم األربعاء ّ
الس ّيد ّ
ُوف ّ
ت َّ

الس ّيد صالح
شهر ربيع ّ
األول سنة ( ،)#1394و ُدفن يف مقربة آل ط ّيب يف مزار ّ
يف تُسرت(.)10

 و�صف املخطوطةالـﮕـلـﭙـايـﮕـاين يف قم ،بالرقم
الرسالة موجودة يف مكتبة
نسخة هذه ِّ
ّ
الصفحات ( ،)231-218وهي نسخة فريدة ،وبعنوان (خمترص
(ّ ،)25/113
وتضم جمموع ًة من
اجلزائري،
حممد
ّ
ّ
الس ّيد ّ
الس ّيد عبد اهلل) ،ومؤ ِّلفها ّ
يف ترمجة ّ

املوسوي) ،وليس
(حممد
الس ّيد عبد اهلل
ّ
ّ
الرسالة ّ
اجلزائري ،ولكن يف هناية ِّ
رسائل ّ
اجلزائري) ،كام فعل ا ُمل ِ
فهرس.
(حممد
ّ
ّ
تقع املخطوطة يف أربع عرشة صفحة ،ويف ّ
كل صفحة ثالثة عرش سطر ًا ،ويف

ّ
ٍّ
ٍ
واضح ،وعناوينها
بخط
كل سطر ما يقرب من أربع عرشة كلمة تقريب ًا ،وهي
ُم َل َّونة باحلرب األمحر .تأريخ نسخها سنة (.)#1373

الن�ص
 ُّالسطور :ال خيفى ّ
أن مؤ ِّلف الكتب الثالثة
بسمه تعاىل :قال كاتب هذه ّ

الرحم ّية ،وحتقيق قبلة تُسرت ،واملقاصد العل ّية،
املتقدّ مة يف هذه املجموعة ،أعنيّ :

()11
الس ّيد عبد اهلل ،ابن ّ
الس ِّيد نور الدِّ ين ،ابن املحدِّ ث ّ
الشهري جدّ نا
العلمة
ّ
هو ّ

التسرتي ،أعىل اهللُ
اجلزائري،
املوسوي،
احلسيني،
الس ِّيد نعمة اهلل،
ّ
ّ
ّ
ّ
األعىل ّ
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مقامهم مجيع ًا ،كان ّ
فهامةُ ،م ِّقق ًا ُمدَ ِّقق ًا أدبي ًا لبيب ًا أصول ّي ًا فقيه ًا ُمدِّ ث ًا ،ب ّين ًا
علمة ّ
رياضي ًا مفس ًا ،عارف ًا باملنطق والكالم ،متبحر ًا يف أخبار أهل العصمة ِ
العظام،
ِّ
ّ ُ ّ
له اليد ال ُّطوىل يف أكثر العلوم الغريبة ،فض ً
ال عن غريها .وله ُمصنَّفات ُمتِعة
بعضها يف إجازته الكبرية التي
ومؤ َّلفات نافعة مل تُطبع ،و ُك ُّلها مفيدة رشيفةَ ،ذك ََر َ
كتبها لبعض علامء احلويزة ،وهي عىل ما ُيس َّطر:
 -1رسالة خمترصة يف النّحوُ ،مشت َِملة عىل ٍ
كثري من املسائل التي خلت منها
ِ
كافية ابن احلاجب( )12وهتذيب
أوقات
البهائي( ،)13وأمثاهلام من املتونَ ،أ َّلفها يف
ّ

اشتغاله بقراءة (الكافية).

دونَة عىل كتاب األربعني ّ
البهائي ،قال يف إجازته:
للشيخ
 -2حاشي ٌة ُم ّ
ّ
التعرع ٍ
بأمر من الوالد (قدّ س اهلل رمسه) ،وكان ُمو َلع ًا بمباحثة
َأ َّلفتُها يف زمن ّ

الزيغ منها ،وال
األربعني .وكان حي ّثني عليها كثري ًا ،ويطالعها ،و ُيصلح مواقع َّ
بالتتمة إىل
يدعني أن أنق َلها إىل البياض بنفيس ،بل كان يأمرين بذلك ،ويأمرين
َّ

ْ
َب بخ ِّطه عىل ظهر النّسخة إنشا ًء لطيف ًا يشتمل عىل الثناء
أن َو َّف َق اهلل لإلمتام ،و َكت َ
خري جزاء ا ُملحسنني ،انتهى(.)14
والتحسني ،جزاه اهللُ َ

مرات تقريب ًا ،وهي موجودة إىل
ُق ُ
لت :وهذه احلاشية أكرب من األصل بثالث ّ
عت من بعض ال ِّثقات(.)15
اآلن ،كام َس ِم ُ
()16
مهمة من أحوال
 -3رسالة فارس ّية يف حتقيق قبلة بالدنا َ .ترى فيها فوائد ّ

أطوال البالد وعروضها.

قلت :هو الكتاب ا ُملتقدِّ م يف املجموع.
ُ

 -4رسالة موسومة بالتُّحفة النور ّية( ،)17جعلها باسم والده ،وهي عرش
تراث الب�صرة
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ّ

مسائل يف عرشة علوم ،هي :التفسري ،واحلديث ،واحلساب ،وقدْ ّقرضها والده

يف سنة (.)#1144

الزوال)َ ،أ َّلفها
 -5رسالة موسومة بـ(كاشفة احلال يف معرفة القبلة [يف] ّ

عيل خان بن مطلب
املوسوي( ،)18وبقيت نسخة
ّ
يف احلويزة بأمر واليها ّ
الس ِّيد ّ
األصل عنده ،ومل يفرتض استنساخها.

()19
ونكات لطيف ٌة من علم
مهم ٌة،
ٌ
 -6رسالة فارس ّية يف الطلسم  ،فيها فوائدٌ ّ

اهليئة ،وغريه.

و[كل ما] ِ
ّ
وجدَ من نسخه ،فهو إىل
سلطاين،
قلت :هو املعروف بطلسم
ّ

الفصل الثالث واخلمسني غري تا ّم.

 -7رسالة يف استخراج االنحراف( ،)20يف أي ٍ
ئت من غري حاجة إىل
بلد ِش َ
ِّ

الرياض ّية.
اإلسطرالب ،وال غريه من اآلالت ِّ

ب ال ُّلباب يف رشح صفيحة اإلسطرالب).
 -8رسالة موسومة بـ( ُل ّ
ِ
الرمل ،حمتوية عىل ٍ
[حتتو] عليها الكتب املبسوطة ،مع
كثري ممّا مل
 -9رسالة يف ّ

غاية االختصار والتوضيح.

الرسالتان [رقم  8ورقم  ]9استعارمها بعض ا ُملشتغلني ،فبقيتا عنده،
وهاتان ِّ

صح يف اإلجازة(.)21
ومل تُعادا عليه ،كام َ َّ

 -10كتاب ّ
الرائع يف رشح مفاتيح( )22جامعُ ،مشت َِم ٌل عىل أقوال
الذخر ّ

مهمة
الفقهاء ،وأحاديث األحكام ،من الكتب األربعة وغريها ،ويف ّأوله ُمقدَّ مة ّ

الرواية واألصول ،ك ُُّل ذلك عىل غاية اإلجيازَ ،خ َر َج منها جم ّلدٌ
مهمت علم ِّ
فيها ّ

الصحارى وال ُبنيان من مفتاح يكره اجللوس يف موارد املياه،
واحدٌ  ،إىل قوله« :يف ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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لل�س ِّيد حم ّمد اجلزائريّ (املو�سويّ )
ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ

ثم َو َق َع عليه نظر
استحسنه الوالد ،و َكت َ
َب عىل النّسخة ما َيشتَمل عىل ذلكّ ،
ِ
وح َّل منهم َّ
حمل
ترش ُ
فت بلقائهم من فضالء العرص يف العراقني وخراسانَ ،
َم ْن َّ
ٍ
فقرات بليغ ًة منثور ًة
الشيفة عىل حذاء ما كتبه الوالد
القبول ،وكتبوا بخطوطهم ّ
ومنظوم ًة» .انتهى عن اإلجازة [يقصد كتاب اإلجازة] مع اختصار.

رأيت املقدِّ م َة يف الدِّ راية واألصول ،كتبها مستق ًّ
الس ّيد
أقول:
ُ
ال أخوه جدّ نا ّ
ٍ
جمموعة أيض ًا ِّ
بخط غريه.
حممد بن نور الدِّ ين ،ورأيتُها ضم َن
ّ
ِ
السند األديب قوام الدِّ ين
حني
احلسيني(َ )23
ّ
الس ّيد ّ
ومن ا َّلذين َق َّر ُضوه نظ ًام ّ

رتجم معه بقزوين سنة ( ،)#1148وأراه الكتاب ،أخذ القلم
الس ّيد ا ُمل َ
َ
اجتمع ّ
وس َّطر:
َ

بحس َ
الس ّي ِد املوسوي يف
بك ُذ ْخ ُر ّ
ْ
ففيه متام الك َْش ِ
ِ
ف َعن ُمشكالتِ ِه
ُ
ٍ
َ
نور الدِّ ِ
وأ َ
بنعمة
ين من ُه
رشق ُ

بيان مفاتيح َّ
الشائ ِع كَافيا
بطرز ٍ
للعي َشافيا
جاء
أنيق
ِّ
َ
كان َخافيا
ِمن اهللِ أبدَ ى ك َُّل ما َ

 -11رسالة موسومة باألنوار اجلَل َّية يف جوابات املسائل اجلبل ّية( ،)24وهي

َ
سبعون مسألة

()25

ّ
األجل
والسائل موالنا
من فنون العلوم العقل ّية والنقل ّيةّ ،

لت :عندي منها نسخ ٌة ،وعند غريي ٌ
عيل
نسخ متعدِّ د ٌة
النهاوندي(ُ ،)26ق ُ
ّ
ّ
الس ّيد ّ

موجودةٌ.

()27
تفرقة
 -12رسالة أخرى يف املسائل اجلبل ّية الثانية  ،وهي ثالثون مسألة ُم ِّ

عيل املذكور(.)28
أيض ًاّ -للس ّيد ّ

اسمها ّ
رأيت منها
الذخري ُة الباقية يف جوابات املسائل اجلبل ّية الثانية،
ُق ُ
ُ
لتُ :

نُسخ ًا عديدة يف النّجف األرشف.
تراث الب�صرة
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ّ

 -13رسالة املقاصد ال َعل َّية يف جوابات املسائل العلو ّية( ،)29وهي ثالثون

مسألة ،أكثرها من الفقه.

قلت :هو الكتاب األخري من هذا ا ُملج َّلد.
ُ

 -14رسالة ّ
الذخرية األبد ّية يف جوابات املسائل األمحد ّية( ،)30وهي أربعون

احلويزي ،وهذه
الس ّيد أمحد بن مطلب
ّ
مسألة سأهلا منه العامل الورع األديب ّ

الرسالة باقية إىل اآلن.
ِّ

()31
عيل خان بن أمحد بن
(سالفة العرص) ّ ،
 -15جزء يف تذييل ُ
للس ّيد ّ
احلويزيّ ،
ج َع فيه أعيان املائة احلادية
الش
معصوم(،)32
ريازي ،وهو تأليف بديعَ َ ،
ّ
ّ

ومجع غفري من أعيان هذه األقطار؛ ألنّه أ َّلفه
مجع كثري،
ٌ
عرش ،لكن فاته منهم ٌ
()33
السالفة ،و َذك ََر أحوال َم ْن
أوقات إقامته باهلند ،وقد [تابع ] املرتجم مؤ ِّلف ُّ

لع عليه ،وذكرهم عىل مساق كالمه ،فأعجب والده ذلك.
ا ّط َ

لتُ :سالفة العرص مطبوع ،وأ ّما تذييله ،فمفقود( ،)34ومل يكن منه أثر فض ً
ال
ُق ُ

عن ال ّطبع.

السن ّية يف رشح النُّخبة ا ُملحسن ّية( ،)35قال يف اإلجازة:
 -16كتاب التُّحفة ّ

ومهمت الفقه من ّأوله إىل
كتاب
هو
ٌ
ٌ
جامع يشتمل عىل خالصة علم األخالقّ ،
آخره ،جيري جمرى رشح ال ُّلمعة يف الدِّ ّق ِة واإلجياز ،ويزيد عليه باإلشارة غالب ًا إىل
مآخذ األحكام ومزايا ُأخر يعرفها الناظر فيه ،وهو اآلن -يعني سنة -#1168
مطرح أنظار علامء هذه الدِّ يار ومشتغليهم ،وقدْ َب َل َغ ْت مدارسته باب ُّ
الشفعة،

فأسأل اهلل اإلمتام ،وبلوغ املرام .انتهى.

وقدْ ُطبِ َع يف ثالثة جم ّلدات بطهران. ... ،
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ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ

 -17رسالة يف صحة صالة مست ِ
َصحب ّ
الذهب مستور ًا يف جيبه أو ك ُِّمه.
ّ
ُ

ُ
أقول :اهلل العامل بوجودها ،أو عدمها يف العامل.
دونة عىل ُمقدِّ مات الوايف.
 -18حاشية ُم َّ

ٍ
دونة عىل االستبصار
-19
حواش غري ُم ِّ

()36

واملدارك ،ورشح ال ُّلمعة،

()37
حممد
الس ّيد مصطفى
ّ
الرجال الكبري ملريزا ّ
وكتاب ِّ
االسرتابادي  ،ورجال ّ

طول( ،)41ورشح
الصدوق( ،)39و ُمغني ال َّلبيب( ،)40وا ُمل َّ
التفرييش( ،)38وأمايل ّ
ّ

الصحيفةُ ،
وخالصة احلساب ،وغري ذلك.
ّ

ُ
بعض هذه احلوايش موجود ٌة عىل هوامش الكُتب ا ُملع َّلقة عليها،
أقولُ :
عت أحدَ الفضالء ال ِّثقات أنّه رأى ألفي َة ابن مالك يف
وس ِم ُ
و ُبعضها ال َ
توجدَ ،
رتجم.
الس ّيد ا ُمل َ
النّحو وعليها تعليقات من ّ
ٍ
مسألة حسابي ٍة من ا ُمل ِ
عضالت ،وهي مفقودةٌ.
 -20رسال ٌة يف
ّ

()42
السانحة يف
 -21رسال ٌة فارس ّية يف تأريخ بلدتنا تُسرت  ،وبعض الوقائع ّ

عرصه وما يناسب ذلك من ذكر علامء البلدَ ة ّ
والشعراء ،وغريهم.

ُ
ُست ،وقد ُطبِ َع ْت سنة ( ،)#1304ويف ّأوهلا
أقول :هي املعروفة بتذكرة ت َ

ترمج ٌة املؤ ِّلف بال ّلغة اإلنجليز ّية.

ٍ
خمالف ناصب ًا.
 -22رسال ٌة يف مال النّاصب ،وأ ّن ُه ليس ك ُُّل

الرسائل ،وأجوبة املسائل ،واألشعار ،واملنشآت ،واأللغاز
إىل غري ذلك من ّ

الفارس ّية والعرب ّية(.)43

ُ
الزمان
يب تشطريه قصيدة
البهائي يف مدح صاحب ّ
أقول :ومن شعره العر ّ
ّ

 التي منها:

تراث الب�صرة
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ّ

الربق من ٍ
(رسى ُ
نجد َفه َّيج تذكاري)
تَأ َّل َق

ِمن

ِ
بعد

ٍ
انثناء

ِ
ُ
ُ
أعصار
تصاريف
سوالف َأن َْستها
ُمدِّ د ًا
()44
ِ
ِ
وذيقار)
والعقيق
(عهود ًا بحزوى

ٍ
كامن)
(و َه َّيج من أشواقنا ك َُّل
َ

ِ
ٍ
ألرسار
قلب كتو ٍم
يف

تَل َّبدَ
ماء اجلفون صباب ًة
وأم َطرنا
َ
الهب الن ِ
َ
ّار)
(وأ َّج َج يف أحشائِنا
َ
(أل يا ليي ِ
ٍ
الت الغ ِ
وحاجر)
ُوير
َ َ َُ
ن ِ
الش ِ
َّ
باب بأنضار
َعمت كأ ّيا ِم
ِ
ويا روض ًة بالن
ّاظرات نَد َّي ًة
(س ِ
قيت هبا ٍم ِمن بني ا ُمل ِ
زن ِم ِ
درار)
ُ
(ويا جري ًة باملأز ِ
خيام ُهم)
َمني
ُ

ِ
اجلار
وإن َض َّيعت ُُم ُحرم َة
ُرعيتُم
ْ
دار
ويا ساكِني
السال ِم حتي ًة
َّ
َ
(عليكم سال ُم اهللِ ِمن نازحِ الدَّ ِار)
(خلييل مايل والزَّمان كإنّام)
َّ
عيل ل ُه مايل عليه ِمن ال ّثارِ
َّ
ُح َّجتِي
ُيامطلني َح ِّقي ُياهدُ
ٍ
ِ
بأوتار)
آن
( ُيطال ُبني يف ك ُِّل
ِ
مرابعي)
وأخ َوى
أح َبايب
ْ
(فأ َبعدَ
ْ
َحزح ُع َّوادي و َبدَّ َد أنصاري
وز َ

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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لل�س ِّيد حم ّمد اجلزائريّ (املو�سويّ )
ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ

َ
وحش ُأنيس بال ُع ِ
وأ َ
ذيب وأهلِ ِه

ِ
بأكدار)
(وأبدلني ِم ْن ك ُِّل َص ْف ٍو
ِ
َ
مرام ِه)
كان أقىص
(وعادل يب َم ْن َ
ويقفو آثاري
ب أعتايب
َ
تَو ُّث َ
ِ
سوق ال َف ِ
خار نصي ُب ُه
بخس يف
و ُي ُ
ِ
ِ
رش ِم ِ
يسمو إىل ُع ِ
عشار)
(م َن
املجد ْ
أن ُ
هذا ما أثبتناه هنا من هذه القصيدة البليغة الفريدة ،وهي طويل ٌة(.)45

الفاريس(.)46
ومن شعره
ّ

ٍ
مجاعة ،وهم عىل ما ذكره يف إجازته:
الروايات عن
وله اإلجازة يف نقل ِّ

والده ّ
الس ّيد نور الدّ ين،
اجلزائري( )47املولود سنة (،)#1088
ّ
الرزين ّ
العلمة ّ

()48
ّ
املدرس ّ
احلائري
السعيد نرص اهلل،
الشهيد
ّ
والس ّيد ّ
واملتوف سنة ()#1158؛ ّ
ِّ

سمى يف
الس ّيد ا ُمل َ
رتجم ،وهذا ُي َّ
يف سنة ( ،)#1168كام أنّه يروي هذا ا ُملجيز عن ّ

()49
حممد حسني ،اخلاتون
حممد صالح
ّ
اصطالحهم با ُملدّ َّبج؛ واألمري ّ
آبادي بن ّ

األصفهاين ،ا ُمل ّ
والس ّيد الفقيه
احلسيني،
بن عبد الواسع،
توف سنة ()#1151؛ ّ
ّ
ّ

العاميل ،املك ّّي( ،)50قال :ا ُملجاز أجاز يف
عيل بن حيدر،
ريض الدِّ ين بن ّ
ّ
حممد بن ّ
ّ
كتب يل إجاز ًة مبسوط ًة
ثم َ
رشفها اهلل ّملا استجزتهّ ،
هذا ّ
الس ّيد با ُملشا َفهة يف مكّة ّ

بت يف أثناء الطريق،
ُمشتَمل ًة عىل مجيع ُطرقه و ُطرق أبيه وأسانيدمها ،وقد َذ َه ُ

الس ّيد ُم َّ
السرية مرجوع ًا إليه يف أحكام
هذب ًا أديب ًا شاعر ًا فصيح ًاَ ،حسن ِّ
وكان هذا ّ
املكرمة سنة ()#1103؛ والعامل اجلليل ا ُملتك ِّلم
ّ
احلج وغريه ،وكان مولده بمكّة ّ
مي( ،)51املجاور بالغري ،ا ُمل ّ
الر
توف
ّ
ضوي ،ال ُق ّ
حممد باقرّ ،
الس ّيد صدر الدِّ ين بن ّ
ّ
تراث الب�صرة
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ِّني سنة (وهو شارح الوافية) ،قال
عرش الستّني بعد املائة واأللف ،عن مخس وست َ
رتجم يف اإلجازة عند ذكر هذا ا ُملجيز وتَرمجتِه ،هو أفضل َم ْن رأيتهم
الس ّيد ا ُمل َ
ّ
كتب ...إلخ.
عمهم نفع ًا ،وأمجعهم للمعقول واملنقول ،وله ٌ
بالعراق و َأ َّ
هذا؛ ويروي عنه باإلجازة املبسوطة ثالثة( )52من علامء [احلويزة]( ،)53وهم:

العامل العامل املؤ َّيد ا ُملسدَّ د ّ
حممد بن كرم اهلل،
احلويزي()54؛ وا َملوىل العارف
ّ
الشيخ ّ

ا ُمل َّ
هذب األديب األريب ّ
الشيخ إبراهيم بن خواجا عبد اهلل ابن كرم اهلل()55؛
والفاضل الكامل األديب اخلطيب ّ
الشيخ إبراهيم بن عبد اهلل بن نارص()56؛

مجد ّ
ّ
حممد،
والشيخ اجلليل ا ُملو َّفق ا ُمل َّ
حممد ُمقيم بن درويش ّ
حممد بن ّ
الشيخ ّ
الغروي.
األصبهاين(،)57
ّ
ّ

وهذه اإلجازة التي كتبها هلؤالء العلامء ،إجاز ٌة كبريةٌ ،ووجاز ٌة خطريةٌ ،ذات

فوائد كثرية ،أدب ّية ورجال ّية ،كتبها ّأوالً ّ
ثم شارك يف آخرها
للشيخني األول ّينيّ ،
اآلخرين ،وتأرخيها يوم األحد  2ج)58(2سنة َ ،#1168
وت َّرج عليه مجاع ٌة من

ُست.
علامء ذلك العرص ،ذكرهم يف تذكرة ت َ

وكانت والدتُه سنة ( ،)#1114ووفاته سنة ( ،)#1173فيكون عمره تسع ًا
ُست.
ومخسني سنة ،و ُدفِ َن يف مقربة والده جنب اجلامع الكبري بت َ
َ
ّ
حممد
التمجة عىل سبيل ال َع َج َلة ،واهلل ا ُملو ِّفق ،وأنا
هذا ما كتبته يف ّ
األقل ّ

املوسوي( ،)59نزيل النّجف األرشفَ ،غ َف َر اهللُ له ،وكان ذلك يف شهر رمضان
ّ

سنة ( ،)#1371واحلمدُ هللِ وحدَ ه.
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لل�س ِّيد حم ّمد اجلزائريّ (املو�سويّ )
ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ

ُ
الهوام�ش
الكاظمي:
الصدر،
الس ّيد حسن ّ
ّ
ّ -1
مؤر ٌخ،
الصدر ( ،)1935-1855-#1354-1272فقي ٌه
هو حسن بن هادي ّ
كالمي ِّ
ٌّ
ِ
ّف غزير العلم ،ولدَ يف الكاظم ّية من عائلة عريقةُ ،يعرف
مشارك يف كثري من العلوم ،مصن ٌ
عت إىل ثالثة فروع :آل نور الدِّ ين ،وآل رشف الدِّ ين ،وآل صدر
َفر ْ
أصلها بآل أيب احلسن ،ت َّ
حممد بن إبراهيم املعروف
الدِّ ين ،وهو من الفرع الثاين،
الس ّيد صالح بن ّ
هاجر جدُّ جدِّ ه ّ
َ
برشف الدِّ ين من جبل عامل ،وكان ُيقيم بقرية (شدغيت) للدّ ارسة بعد أن سجنه أمحد
اجلزارَ ،
السجن مع َم ْن كان معه من العلامء ،وخلص إىل العراق ،فنزل الكاظم ّية.
ّ
وت َّلص من ّ
قرأ املقدّ مات يف الكاظم ّية .هاجر إىل النّجف سنة (1871-1288م) ،فدرس فيها :الفقه،
وحممد
شتي،
حممد حسني
ّ
الر ّ
الكاظمي ،وحبيب اهلل ّ
ّ
واألصول ،واحلكمة ،والكالم ،عىلّ :
وحممد تقي الـﮕـلـﭙـايـﮕـاين ،وغريهم .خرج من النجف سنة (-#1297
الشفتي،
باقر
ّ
ّ
سامراء ،فحرض أبحاثه إىل سنة وفاته
الشريازي يف
حممد حسن
1879م
َ
ّ
ّ
بالس ّيد ّ
)والتحق ّ
واستقر يف الكاظم ّية سنة ( )1896-#1314منرصف ًا إىل التصنيف
(ت1894-#1312م)،
َّ
أسس مكتب ًة ضخم ًة حافلة بالنفائس .ت ّ
ُوف يف الكاظم ّية
والقيام بمختلف الوظائف الرشع ّيةَّ .
سنة (1935-#1354م) .له أكثر من ستِّني كتاب ًا ورسالة وحاشيةُ ،ينظر :أعالم ِّ
الشيعة:
 ،511-509/1وقدْ أشار مؤ ِّلف أعالم ِّ
الشيعة إىل مصادر ترمجته.
العسكري:
الطهراين،
حممد،
ّ
 -2مريزا ّ
ّ
سامراء ،فقي ٌه
العسكري ( ،)#1371-1281نزيل
الطهراين،
عيل،
ّ
ّ
هو ّ
ّ
حممد بن رجب ّ
حمدِّ ٌ
و(الصحيفة املهدو ّية
بالرجال ،من آثاره (الفوائد العسكر ّية) يف ثالثة جم ّلدات،
ث
ٌ
ّ
عارف ِّ
يف أدعية اإلمام الثاين عرش) ،و(مستدرك بحار األنوار) يف  25جم ّلد ًا ،و(مستدرك إجازات
كحالة.307/9 :
بحار األنوار) يف ِّ
ست جم ّلداتُ ،ينظر :معجم املؤ ِّلفني ،عمر ّ
ّ -3
الطهراين:
الشيخ آقا ُبزرك،
ّ
تراث الب�صرة

40

جم ّلة ف�صل ّية حم ّكمة

الظاملي
�أ .د .حامد نا�صر
ّ
الطهراين) (-1292
عيل ،ا ُملنزويُ ،عرف بـ(آقا ُبزرك
حممد حمسن بن
هو ّ
ّ
ّ
ٌ
ّف .ولِدَ يف
1969-1875/#1389م) .فقي ٌه،
مؤر ٌخ ،وكاتب سرية ،مصن ٌ
كبريِّ ،
باحث ٌ
احلي ،وعندما َ
بلغ العارشة ،عقدَ
طهران يف ُأرسة جتار ّية ،تال القرآن ،وتع َّلم الكتابة يف ُكتّاب ّ
الروحان ّيني ،وألبسه لباس الفقهاء ،وبعد مرور اثنتي عرشة سنة
له أبوه جملس ًا حرضه عد ٌد من ّ
ّ
واخلط،
َّاته إىل التّحصيل ،فانتسب إىل مدرستي (ونـﮕـي) و(مروي) ،ودرس علوم العرب ّية،

والتجويد ،واملنطق ،والفقه وأصوله ،واحلساب.
ٍ
ثم
املدرسنيّ ،
يف سنة (1897-#1315م) قصدَ النّجف ،وفيها درس عىل عدد من ِّ
الطهراين
ملحمد طه نجف (ت1905-#1323م) ،وحسني خليل
ض األبحاث الفقه ّية ّ
ّ
َح َ َ
وحممد
الكشمريي (ت1905-#1323م)،
والس ّيد مرتىض
(ت1908-#1326م)،
ّ
ّ
ّ
الشيعة
اخلراساين (ت1911-#1329م) ،وفتح اهلل
كاظم
الشريازي املعروف بشيخ ّ
ّ
ّ
النوري (ت1902-#1320م)،
(ت1920-#1339م) ،والزم ا ُملحدِّ ث والباحث حسني
ّ
سامراء؛ إ ْذ
اخلراساين ،انتقل إىل
َدرب يف أصول البحث .بعد وفاة ُأستاذه
ّ
مدّ ًة طويلة ،وعليه ت َّ
ّ
الشهري ّ
الذريعة إىل تصانيف ّ
َفر َغ لوضع كتابه ّ
الشيعة.
ت ّ
سامراء (1935-1911/#1354-1329م)َ ،ر َج َع إىل
بعد أن أمىض عدّ ة سنوات يف
ّ
مه ّية ،وهو
النّجف،
نصف ًا إىل البحث ،ويف هذه الفرتة وضع أكثر كتبه أ ّ
واستقر فيها هنائ ّي ًاُ ،م َ
ّ
مههاّ :
الشيع ّيةّ ،
رائد البحث يف املصنّفات ِّ
(الذريعة
توف يف النّجف ،وترك جمموعة من الكتب ،أ ّ
الشيعة يف ستّة وعرشين جم ّلد ًا) ،و(طبقات أعالم ِّ
إىل تصانيف ِّ
الشيعة)ُ ،طبِ َع القسم األكرب منه
الرجال ،مطبوع) ،وغريهاُ .ينظر:
وما يزال الباقي خمطوط ًا ،و(مص ّفى املقال يف مصنِّفي علم ِّ
أعالم ِّ
َرجت له.
الشيعة ،1393-1392/3 :وقدْ ذكر املؤ ِّلف جمموعة من الكتب التي ت َ
الشيخ فخر الدِّ ين ابن ّ
حممد باقر ابن ّ
 -4هو ّ
العاميل ،الدَّ زفو ّيل،
الشيخ نور الدِّ ين،
الشيخ ّ
ّ
ت ّ
اجلزائري الكربى:
الس ّيد عبد اهلل
ّ
ُوف سنة بضع وستّني ومائة وألف ،وجاء يف ذيل إجازة ّ
ٍ
موزون ،أعظم اشتغاله يف أصفهان ،وكان كثري التعطيل ،ت ّ
ُوف
«كان عامل ًا متقن ًا زك ّي ًا ،ذا طب ٍع
سنة بضع وستِّني ،وتأريخ اإلجازة هذه سنة ُ ،»#1168ينظر :أعيان ِّ
الشيعة438/13 :
رقم  ،9260وطبقات أعالم ِّ
الشيعة( ،الكواكب املنترشة يف القرن الثاين بعد العرشة).90/9 :
ّ -5
حممد رضا ،الدّ زفو ّيل:
الشيخ ّ
ِ
روجرد يف
وتوف ببلدة ُب َ
فقيه وأديب ،ولدَ يف دزفول من بالد خوزستان سنة (َ ّ ،)#1274
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ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ
عمه ّ
الشيخ
مجادى األوىل سنة ( ،)#1352و ُدفن إىل جوار اإلمام زاد بن احلسن .روى عن ّ
حممد طاهر ،عن ّ
األنصاري) ،من آثاره حاشية عىل متاجر مرتىض
األنصاري (مرتىض
الشيخ
ّ
ّ
ّ
وسمها (فيض الباري) ،و(أجوبة املسائل الفقه ّية) يف عدّ ة جم ّلدات ،و(كلمة
ّ
األنصاريّ ،
التقوى يف الفقه بطريق الفتوى)ُ ،ينظر :أعيان ّ
الشيعة ،343-342/4 :معجم املؤ ِّلفني:
.314/9
التربيزي (-1869/#1363-1286
الطباطبائي،
حممد رضا،
ّ
ّ
 -6هو أبو القاسم بن ّ
نساب ٌة ،مشارك يف الفلسفة واهليئة والعلوم الغريبة ،مصنّف بالعرب ّية
1944م) ،فقي ٌه
كالمي ّ
ٌّ
ِ
الفتوة ،أقام
غزير القلم ،متعدِّ د األغراض ،ولدَ يف تربيز ،هاجر إىل العراق يف س ِّن ّ
والفارس ّيةُ ،
استقر يف كربالء إمام ًا للجامعة ،وال ُيعرف له فيها
ثم
ثم
ّ
استقر يف النّجفّ ،
َّ
مدّ ًة يف كربالءّ ،
ُوف يف النّجف ،له ما يقرب من اخلمسني
نشاط
تدرييس بارز ،ر ّبام النرصافه إىل التصنيف ،ت ِّ َ
ّ
الشيعة ،110-109/1 :وقد ذكر مؤ ِّلف أعالم ِّ
كتاب ًاُ ،ينظر أعالم ّ
الشيعة جمموع ًة من الكتب
َرجت له.
التي ت َ
املرعيش:
 -7شهاب الدِّ ين
ّ
املرعيش (1990-1897/#1411-1315م)
احلسيني،
هو شهاب الدِّ ين بن حممود،
ّ
ّ
حممد حسني ،وشهاب الدِّ ين لقبه ،فقي ٌه ُمدِّ ٌ
نسب ًة إىل أحد أجدادهِ ،قيلّ :
ث رجا ٌّيل
إن اسمه ّ
ِّف غزير القلم بالعرب ّية والفارس ّية ،ولِدَ يف النّجف ،درس فيها املقدِّ مات عىل والده،
نساب ٌة ،مصن ٌ
ّ
البحراين،
الصائغ
البكتايش ،واألنساب عىل والده،
والتّجويد عىل نور الدِّ ين
وحممد رضا ّ
ّ
ّ
ّ
الشريازي ،ومتون الفقه واألصول عىل
العسكري
حممد حسني
ّ
ّ
والتفسري عىل والده ،وعىل ّ
العراقي يف الفقه واألصول.
رض أبحاث ضياء الدِّ ين
عيل
األخري،
الرشتيَ ،
ّ
ّ
وعيل ّ
وح َ
حممد ّ
ّ
والرجال
الس ّيد حسن ّ
الصدر يف الفقه واحلديث ِّ
انتقل إىل الكاظم ّية ،وفيها حرض عىل ّ
والدِّ راية ،وعىل ّ
ثم عاد إىل النّجف وأكمل درسه ،ويف
الشيخ مهدي
اخلاليص يف األصولّ .
ّ
األشتياين
سنة (1923-#1342م) هاجر إىل طهران؛ إ ْذ درس الفلسفة والعرفان عند مهدي
ّ
ض َ
بحث ّ
عيل
وطاهر
الشيخ
النائينيّ ،
ّ
التنكابنيِّ ،
ّ
والرياض ّيات عىل حيدر ّ
ثم انتقل إىل قمَ ،ف َح َ َ
أسس مكتب ًة نفيس ًة يف
عبد الكريم
ّ
احلائري يف الفقه ،وغريه ،ونال عدّ ة إجازات باالجتهادَّ .
ِ
أهم مكتبات إيران ،ت ِّ
ُوف يف قم ،و ُدفن يف مدخل مكتبته ،له أكثر من أربعني
قم ،عُدَّ ت من ِّ
َرجم له كثري من ال ُكتّابُ ،ينظر :أعالم ّ
الشيعة.722-721/2 :
كتاب ًا يف علوم إسالم ّية شتّى .ت َ
تراث الب�صرة
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ّ
ّ -8
التسرتي:
حممد تقي
ّ
الشيخ ّ
هو ّ
حممد تقي ابن ّ
العلمة ا ُملح ّقق وا ُملد ّقق ّ
عيل بن العامل
الشيخ كاظم بن ّ
الشيخ ّ
حممد ّ
ٍ
ٍ
ِ
علمي معروف...
التسرتي .ولدَ يف النّجف األرشف عام ( ،)#1320يف بيت
الكبري جعفر
ّ
ٍّ
الس ّيد
َتلم َذ عىل ّ
ثم عاد مع والده إىل مدينة تُسرت ،وت َ
السابعة من عمرهّ ،
وعاش فيها حتّى ّ
عيل أصغر احلكيم ،وعارض رضا شاه
حسني
ّ
عيل اإلمامّ ،
والس ّيد ّ
النوريّ ،
والس ّيد ّ
حممد ّ
ِ
أهم مؤ َّلفاته:
ّ
الـﭙـهلوي ،فهاجر من تُسرت إىل كربالء ،من ِّ
الصباغة يف رشح هنج البالغة ،وهو يف مخسة عرش جم ّلد ًا.
 -1هبج ّ
الروضة البه ّية (رشح ال ُّلمعة الدّ مشق ّية) ُطبِ َع منه ستّة
 -2حتقيق املسائل ،وهو رشح عىل ّ
جم ّلدات ...تُنظر مقدّ مة املح ّقق لرشحه هنج البالغة ،ففيها تفاصيل أكثر عن حياته.
الس ّيد جواد
الس ّيد مصطفى بن أيب القاسم بن أمحد بن احلسني بن عبد الكريم ابن ّ
 -9هو ّ
التسرتي،
اجلزائري،
املوسوي،
الس ّيد نعمة اهلل،
ّ
ّ
ّ
الس ّيد نور الدِّ ين ابن ّ
الس ّيد عبد اهلل ابن ّ
ابن ّ
فاضل بارع .ولِدَ حدود سنة ( ،)#1330وت ّ
ُوف ليلة األحد الرابع والعرشين من ُجادى األوىل
سنة (ُ ،)#1383طبع من تصانيفه ﮔـلسان ﭙـيغمري ّ
(الذريعة  220/18رقم  )98يف أنساب
ُست ،أ ّلفه سنة ( ،)#1373و ُطبع سنة (ُ ،)#1374ينظر :طبقات أعالم
السادة املرعش ّيني يف ت َ
ّ
ِّ
الطهراين.372/17 :
الشيعة ،آغا بزرك
ّ
فصل يف تراجم األعالم169-167/14 :
ُ -10ينظر :ا ُل ّ
اجلزائري ( ،)#1173-1104نسب ًة إىل اجلزائر،
الس ّيد نور الدِّ ين،
ّ
الس ّيد عبد اهلل ابن ّ
ّ -11
ِ
ب إليها؛ ّ
الس ّيد
وهي منطقة يف جنوب العراق ،كانت تُعرف قدي ًام بالبطائح نُس َ
ألن أصل جدّ ه ّ
نعمة اهلل منها ،وهو ُمدِّ ث فقيه ،مصنِّف بالعرب ّية والفارس ّية ،شاعر بالعرب ّية والفارس ّيةُ ،ولِدَ يف
فس ًا أديب ًا ،-فأخذ عنه يف ّ
كل هذه العلوم والفنون .طاف
تسرت ،وتر ّبى عىل أبيه-وكان فقيه ًا ُم ّ
ولقي العلامء واستجازهم واستجازوه،
األئمة يف العراق،
وح َّج وزار مشاهد
يف البالدَ ،
َ
ّ
استقر يف بلدة تُسرت بعد وفاة أبيه (1745-#1158م) ،إمام ًا ومرشد ًا ،من أساتذته أمحد
َّ
البختياري (ت،)#1147
األصفهاين (ت ،)#1161ويعقوب بن إبراهيم
آبادي
اخلاتون
ّ
ّ
ّ
الذي ت َ
اجلزائري
الس ّيد عبد اهلل
الس ّيد نعمة اهلل
ّ
ّ
اجلزائري (ت)#1112؛ إ ْذ قرأ ّ
َتلمذ عىل جدِّ ه ّ
البختياري املقدّ مات من علوم العرب ّية واملنطق والتفسري ،وغريها.
الس ّيد يعقوب
ّ
عىل ّ
اجلزائري ،وحمسن
الس ّيد عبد الكريم بن جواد
الس ّيد عبد اهلل
ّ
ّ
اجلزائري كذلك عىل ّ
وتتلمذ ّ
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ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ
ُسرتي ،وغريهم.
حممد الت
التسرتي،
عيل
ابن حيدر
ّ
ّ
وعيل أكرب بن ّ
البهبهاينّ ،
ّ
وحممد زمان بن ّ
ّ
وت ّ
الس ّيد عبد اهلل يف تُسرت ،و ُدفِ َن فيها.
ُوف ّ
مصادر ترمجته يف :أعالم ّ
الشيعة863-862/2 :؛ 174/1؛  ،1585/3و َن َق َل صاحب
اجلزائري ،وعن ٍ
أعالم ِّ
كتب ُأخرى ترمجت له.
للس ّيد عبد اهلل
ّ
الشيعة عن اإلجازة الكبرية ّ
الطهراين يف طبقات أعالم ِّ
الشيعة.456/9 :
وترجم له آغا بزرك
ّ
الس ّيد نور الدِّ ين (1158م) ابن نعمة اهلل،
عبد اهلل
ّ
اجلزائري ( :)1173-1104هو ابن ّ
ِ
ريايض ذو فنون .ولد  7شعبان َّ ،1114
الصحيح 1104؛
الشوشرتي،
ولعل ّ
ّ
ّ
ٌّ
اجلزائري .عامل ٌ
رتجم له يف تذكرته املؤ ّلفة ( 1164ذ  3رقم  ،)900ذكر ّ
ّ
أن عمره يزيد عىل اخلمسني،
ألن ا ُمل َ
ِ
ويظهر من «حتفة العامل -صّ »109
أن عبد اهلل ولد قبل وفاة جدّ ه نعمة اهلل (.)1112-1050
َفرس اجلدّ ّ
حممد
الرضاع ،وهب ُه قس ًام من كتبه .وقدْ ّ
الس ّيد ّ
رجح ّ
الذكاء يف احلفيد يف حال ّ
وملا ت َّ
اجلزائري نزيل أهواز يف مقدّ مته التي كتبها للطبعة اجلديدة (سنة 1348ش) لتذكره شوشرت،
ّ
يصح املالقاة .وت ّ
رتجم له سنة
اجلزائري يف أواخر ( )1112حتّى
كون والدة عبد اهلل
ُوف ا ُمل َ
ّ
ّ
( = 1173باغ نعيم) ،فقيل يف تأرخيه [تأريخ وفاتش طلب زباغ نعيم] .ترمجه مؤ ّلف «حتفة
ش َع يف التعليم عىل والده وله أربع سنني ،ومل يكن عنده يشء
العامل صّ »109
مفصالً ،وقالَ َ :
ألذ وأحىل من االشتغال ،إىل ْ
ّ
أن سافر إىل أصفهان وخراسان وآذربيجان وفارس وبعض بالد
الروم ،وأخذ عن العلامء األعالم ،ورجع إىل شوشرتى ،وذكر مجل ًة من تصانيفه وبعض خطبه
ّ
وبعض أشعاره التي يتخ ّلص فيها بـ«فقري» (ذ  843 :9رقة  ،)5635وذكر أوالده العرشة
مفصالً ،وذكر حضوره مع ٍ
كثري من العلامء يف صحراء شوراي مغان يف ﭽـمن سلطان ّية
الكاملة ّ

بآذربيجان سنة ( )1148لتنصيب نادرشاه وإنشائه اخلطبة يف ذلك املحرض املخوف ،إىل غري
ذلك من أحواله .ويوجد يف مكتبتنا يف النّجف نسخة من اإلجازة الكبرية (ذ 1رقم )1077
ٍ
الكرمي،
احلوزيزاوي
الكرمي ،وإبراهيم
حممد
ّ
ّ
ّ
التي أصدرها ألربعة من علامء احلويزة ،همّ :
ثم زاد يف آخر اإلجازة (ص )212رجالن
ذكرمها يف ّأول اإلجازة (ص 3من املطبوع)ّ ،
األصفهاين .ويف سنة (ُ )1309طبِعت هذه اإلجازة
وحممد
اهلمييل،
آخران ،مها :إبراهيم
ّ
ّ
ّ
اممي يف (318ص) بقم ،وإىل أرقام هذه الطبعة نشري ،وذكر يف الفصلني (3
الس ّ
حممد ّ
بتحقيق ّ
و )4من اإلجازة ن ّيف ًا وستّني رج ً
وخاصة
ال من الذين لقيهم واستفاد من أكثرهم يف أسفاره،
ّ
متحم ً
ال لتسنّن نادر .فجعلهام كالتّكملة لِـ«أمل اآلمل»،
يف مؤمتر دشت مغان ،وذكر حوادثها
ّ
تراث الب�صرة
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ّ
احلر ( )1097بإدراج العلامء الذين نشأوا إىل سنة تأريخ هذه اإلجازة،
الذي َف َر َغ منه مؤ ّلفه ّ
وهي ( ،)1168ويظهر ّ
السامع ،و ُيوجب اجلُمعة ،وير ّد عىل
أن مرشبه ضدّ العرفان ،فيذ ّم ّ
ال يف حم ّله من الطبقات ّ
ونقلت أنا مجيع َم ْن يف اإلجازة ك ًّ
والذريعة،
خمالفيه عند ترمجة أحواهلم.
ُ
صح يف اإلجازة باستفادته منهم .وذكر فيها من مشايخ روايته؛ والده نور الدِّ ين
وج ّلهم مم َّ ْن َ َّ
السفارة ،باإلجازة ا ُملد ّبجة (ذ 11رقم
( ،)1158-1088ونرص اهلل
ّ
املدرس ،شهيد ّ
احلائري ّ
العاميل
آبادي (ص ،)198وريض الدِّ ين
حممد حسني بن صالح اخلاتون
ّ
 ،)1087واملري ّ
ّ
حممد باقر
مي (ص )382بن ّ
عيل بن حيدر بن نجم ،وصدر الدِّ ين ال ُق ّ
(ص )275بن ّ
حممد بن ّ
الرضوي ،واقترص عىل هذه اخلمسة .وله التذكرة يف تاريخ شوشرت (ذ 3رقم ُ ،)900أعيد
ّ
نقلت عنه
وحكّامها ،وقدْ
ُ
طبعها بإيران مكر ًا ،وفيه ذكر مجلة من رجاهلا وعلامئها وساداهتا ُ
كثري ًا أيض ًا ،وله -أيض ًا -رسالة يف «لغز الغرة» (ذ 335 :18رقم  ،)359و«املقفل» (ذ22
رقم  )6344يف األدعية واألحراز ،وسائر تصانيفه الكثرية مذكورة يف اإلجازة الكبرية و«حتفة
الس ّيد عبد اهلل» (ذ 11رقم
وحممد
ّ
اجلزائري يف «ترمجة ّ
السامء»ّ ،
العامل» .وذكر صاحب «نجوم ّ
رتجم له ٍ
الروم
 )900اشرتاك ا ُمل َ
بأمر من نادر شاه يف مؤمتر دشت مغان ،الذي حرضها سفراء ّ
الصفو ّية عن احلكم
والروس وأعيان بالد إيران وعلامئها لتنصيب نادر شاه وعزل الدّ ولة ّ
ّ
يف سنة ( ،)1148وألقى هناك خطاب ًا يف هتنئة نادر شاه ،وصفها عبد ال ّلطيف يف «حتفة العامل
بأنا نسخت فصاحة فصحاء العامل ،وقدْ ُأدرجت يف كتب التواريخ ،وذلك بعد أن
صّ »112
ٍ
رتجم
قام نادر شاه بإرعاب املؤمترين بقتل عدّ ة رجال ،والتنكيل بعدد منهم .ذكرنا من آثار ا ُمل َ
له اإلجازة الكبرية (ذ 1رقم  )1077ألربعة من تالميذه وإجازته لعلامء احلويزة (ذ 20رقم
السن ّية» يف الفقه (ذ 3رقم )1606؛ «التّحفة النّور ّية» (ذ 3رقم )1769؛
« )1901التُّحفة ّ
«تذييل سالفة العرص» (ذ 4رقم 223؛ ذ 12رقم )1401؛ «ترمجة هد ّية املؤمنني» (ذ 4رقم
للبهائي
اجلزائري؛ «تشطري وسيلة الفوز واألمان
715؛ ذ 214:25رقم  )341جلدّ ه ا ُملحدِّ ث
ّ
ّ
البهائي» (ذ 1رقم 2180؛ ذ 6رقم
(ذ 4رقم 994؛ ذ)373:16؛ «احلاشية عىل أربعني
ّ
للصدوق»
)35؛ «احلاشية عىل االستبصار
للطويس» (ذ 6رقم )56؛ «احلاشية عىل األمايل ّ
ّ
الروضة البه ّية يف رشح ال ُّلمعة» (ذ 6رقم )502؛ «احلاشية عىل
(ذ 6رقم )97؛ «احلاشية عىل ّ
الدشتكي» (ذ 6رقم )669؛ «احلاشية عىل مدارك األحكام
املدين
لعيل خان
رشح ّ
ّ
ّ
الصحيفة ّ
الشهيد (ذ 6رقم )1085؛ «احلاشية عىل مسالك األفهام» للمح ّقق ّ
ملحمد سبط ّ
والشهيد
ّ
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ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ
(ذ 6رقم )1100؛ «احلاشية عىل املغني» (ذ 5رقم )1186؛ و«احلاشية عىل منهج املقال
للتفرييش» (ذ 6رقم )1278؛
الرجال
ّ
لالسرتآبادي» (ذ 6رقم )1266؛ «احلاشية عىل نقد ِّ
ّ
«احلاشية عىل الوايف» (ذ 6رقم )1288؛ احلوايش عىل كتب احلديث» (ذ 7رقم )543؛ «ختام
جزائري» (ذ)842:9؛ ّ
«الذخر الرايع يف رشح مفاتيح
الكالم» (ذ 7رقم )768؛ «ديوان فقري
ّ
النهاوندي اآليت يف
الربوجردي
عيل
ّ
ّ
الرشايع» للفيض (ذ 8:10رقم )47؛ وملا سأله ّ
الس ّيد ّ
رتجم له ّأوالً بِـ«األنوار اجلل ّية» (ذ 2رقم
العني؛ «املسائل اجلبل ّية» (ذ 20رقم  )3309أجابه ا ُمل َ
احلويزاوي اآليت أجابه
عيل
ّ
 ،)1671وثاني ًا «الذخرية الباقية» (ذ 15:10رقم  .)70وملا سأله ّ
بـ«املقاصد العل ّية يف أجوبة املسائل العلو ّية» أ ّلفها ( 1149ذ210:11؛ ذ 21رقم .)5565
املشعشعي (ص )46أخو عليخان املسائل األمحد ّية (ذ 20رقم 3273؛ ذ 2رقم
وملا سأله أمحد
ّ
 ،)300أجابه بـ«الذخرية األبد ّية يف جواب املسائل األمحد ّية (ذ 12:10رقم 61؛ ذ.)37:11
للبهائي (ذ207:18
«السيف ّية» لوالده ،و«القوس ّية»
ّ
«الرحم ّية» (ذ 11رقم  )1520يف قبال َّ
وله ُّ
«السؤال واجلواب» (ذ 12رقم
رقم  ،)1113وهذا يف قبال «القلم ّية»
للدواين (ذّ )168:17
ّ
ب
الرياض ّيات «رشح صحيفة االسطرالب»،
سمه « ُل ّ
للبهائي (ذّ )16:15
ّ
 ،)1615وله يف ِّ
لباب» (ذ 344:13و361؛ ذ 290:18رقم )149؛ استخراج انحراف القبلة (ذ 2رقم )62
«قبلة تسرت وقبلة حويزه» ( 44:17و 45رقمي 238؛ )241؛ «كاشفة احلال» يف مسألة
القبلة أيض ًا (ذ)241:17؛ «ال ّلوح املحفوظ» (ذ)376:18؛ «مال الناصب» (ذ 27:18رقم
)138؛ «ما جيب عىل اإلنسان» (ذ 34:18رقم )177؛ «جمموعة رسائل عبد اهلل» (ذ 20رقم
)2175؛ و«مدينة النّحو» (ذ 20رقم 2835؛ ذ)86:24؛ «ترمجة الترصيف الزنجان ّية» (ذ4
سلطاين» (ذ 15رقم .)1188
«صحة صالة( »...ذ 15رقم )57؛ «طلسم
رقم )394؛
ّ
ّ
 -12يف النّحو.
ّ -13
حممد بن صالح بن
الشيخ
حممد بن ّ
عز الدِّ ين بن احلسني بن ّ
البهائي :هو هباء الدِّ ينّ ،
ّ
العاميل ،املعروف ّ
البهائي ،الذي ينتهي ن ََسبه
بالشيخ
اجلبعي،
اهلمداين،
احلارثي،
الصمد،
عبد ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اهلمداين صاحب أمري املؤمنني.
إىل احلارث
ّ
انضم والده إىل ُأستاذه ّ
اجلباعي
عيل
ولِدَ يف بعلبك بعد أن
ّ
َّ
الشهيد الثاين زين الدِّ ين بن ّ
(ت ،)#965فسكنها ،وما يزال البيت الذي ولِد فيه يف قرية إيعات املجاورة لبعلبك
ثم هاجر والده إىل إيران عىل إثر قتل أستاذه عىل
معروف ًا ،وتَل ّقى دروسه األوىل عىل والدهّ ،
تراث الب�صرة
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ّ
البهائي منذ
حممد هباء الدِّ ين ،وكان يف الثانية أو الثالثة عرشةّ .اته
ّ
يد العثامن ّيني ،ومعه ابنه ّ
صغره إىل حتصيل العلوم واملعارف ،فقدْ َد َر َس التفسري واحلديث والفقه وآداب ال ّلغة العرب ّية
اليزدي .وبعد رحالت طويلة يف
املدرس
ّ
عىل والده ،وقس ًام من العلوم العقل ّية عىل عبد اهلل ّ
ٍ
البهائي إىل إيرانّ ،
فوله ّ
املركزي
الشاه ع ّباس الكبري منصب شيخ اإلسالم
بلدان عديدة عاد
ّ
ّ
قي يف هذا املركز حتّى وفاته ،و ُيعدُّ من أشهر العقول يف
يف عاصمته اجلديدة أصفهان ،و َب َ
األميني يف الغدير مخسة وتسعني
كبري بلغ هبم
زمانه ،بل ويف تأريخ البرش ّية ،تتلمذ عليه ٌ
ّ
مجع ٌ
تلميذ ًا ،ومن تالمذتهّ :
الكاظمي املعروف بالفاضل اجلواد ،ومال حمسن الفيض
الشيخ جواد
ّ
النائيني ،وصدر ِّ
املتألني.
والس ّيد رفيع الدِّ ين
ّ
الكاشاينّ ،
ّ
ِ
ضوي بحسب وص َّيته ،كتب أكثر
الر
املشهد
يف
ن
ف
د
و
(،)#1031
سنة
أصفهان
يف
ُوف
ّ
ُ َ
ّ
ت َّ
والرياض ّيات وعلم
من سبعني كتاب ًا ورسالة يف الفقه والتفسري واحلساب واهلندسة والفلك ِّ
حجتي يف مقالته
حممد باقر ّ
الس ّيد ّ
الرجال والدِّ راية ،وشعر ًا كثري ًا بالعرب ّية والفارس ّية ،عدَّ ها ّ
ِّ
رتجم لهُ ،يراجع
(هباء الدِّ ين وآثاره) ،التي شارك فيها يف املؤمتر الذي عُدَّ يف دمشق عن ا ُمل َ
أعالم ِّ
الشيعة ،د .جعفر املهاجر ،1259-1257/3 :وفيه مصادر ترمجته.
الس ّيد نور
 -14أقول :هي حاشية عىل األربعني حديث ًا توضيح ّية كتبها بتشجي ٍع من والده ّ
بالرقم
شوال سنة ( ،)#1135هلا نسخة يف مكتبة
الدِّ ين أمتّها يف يوم اخلامس من ّ
املرعيش يف قم ّ
ّ
 7337/1يف  120ورقةّ ،
حممد هادي بن عبد اهلل بن نور
بخط أحد أحفاده ،وهو نعمة اهلل بن ّ
اجلزائري سنة (.)#1213
الدِّ ين،
ّ
الس ّيد جعفر آل بحر العلوم يف
حممد
ّ
اجلزائري :ونسخة يف مكتبة ّ
الس ّيد ّ
 -15يقول ّ

النّجف األرشف ،كام حدَّ ثني هبا.
الرسالة (قبلة شوشرت وما واالها) ،وهي بالفارس ّية ،وهلا تسع نسخ خمطوطة
 -16عنوان ِّ
املرعيش يف قم ،ومكتبة
يف مدرسة َغرب يف مدينة مهدان ،ومدرسة وزيري يف يزد ،ومكتبة
ّ
الـﮕـلـﭙـايـﮕـاين يف قم ،ومركز
ضوي ،ومكتبة جملس الشورى يف طهران ،ومكتبة
الر
ّ
املشهد ّ
ّ
مطالعات يف قم.
وله رسالة ُأخرى يف املوضوع نفسه ،هي( :قاعدة استخراج انحراف القبلة) يف علم الفلك
املرعيش يف قم ،ضمن املجموعة املر ّقمة ،12824/1
وبالفارس ّية ،ومنها نسخة يف مكتبة
ّ
وهي بورقة واحدة فقط.
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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لل�س ِّيد حم ّمد اجلزائريّ (املو�سويّ )
ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ
الرسالة أمتّها سنة ( ،)#1144وهلا ثامين خمطوطات يف إيران ،كام ورد يف
 -17أقول :هذه ِّ
فهرس فنخا ملصطفى درايتي ،651-650/7 :ومنها:
بالرقم 7337مّ ،
بخط أحد أحفاده ،سنة .#1313
أ -مكتبة
املرعيش يف قم ّ
ّ
بالرقم 5860مّ ،
بخط أحد أحفاده ،سنة .#1361
ب -يف مكتبة
املرعيش يف قم ّ
ّ
عيل خان الكبري
الصغري:
عيل خان
ّ
املشعشعي ّ
ّ
 -18هو ّ
احلويزاوي بن م ّطلب بن ّ
الس ّيد ّ
املوسوي .كان وايل احلويزة،
حممد بن فالح،
ّ
ابن خلف بن عبد امل ّطلب بن حيدر بن حمسن بن ّ
اجلزائري رسالة «كاشفة احلال يف
الس ّيد عبد اهلل
ّ
ومن أهل الفضل واألدب ،وقدْ كتب له ّ
والزوال) ،وأنّه تأ َّم َر وصار والي ًا سنة (ّ ،)#1114
الرحلة امل ّك ّية الذي فيه
معرفة القبلة ّ
وإن له ِّ
أحوال مجلة من ُأمرائهم إىل سنة (ُ ،)#1128ينظر :طبقات أعالم ِّ
الشيعة( ،الكرام الربرة):
.)526/10
سلطاين) ،وهي بال ّلغة الفارس ّية ،وهلا ثامين خمطوطات يف
الرسالة (طلسم
 -19اسم هذه ِّ
ّ
طهران وقم وشرياز ومشهد.
 -20ذكرهتا فيام سبق.
بالرقم
 -21قد تكون هي نفسها (زيبج الغ بيك) ،وهلا نسخة يف مكتبة الـﮕـلـﭙـايـﮕـاين ّ
 ،25/104-5041/1يف  172ورقة.
 -22وعنوانهّ :
الشائع) ،وهو يف الفقه ،وبال ّلغة العرب ّية،
الرائع يف رشح مفاتيح ّ
(الذخر ّ
الكاشاين
الشائع) ،للموىل حمسن بن املرتىض
رشح
وهو
متوسط عىل كتاب (مفاتيح ّ
ٌ
ّ
ّ
(ت ،)#1091وله نسخ يف:
بالرقم ّ 3550
بخط املؤ ِّلف ،وعليها تعليقات يف  135ورقة.
أ -مكتبة
املرعيش يف قم ّ
ّ
ّ
بخط املؤ ِّلف ،والنّسخة خمرومة من اآلخر،
بالرقم 3980
ب -مكتبة
املرعيش يف قم ّ
ّ
وعليها تقاريض نثر ًا من والد املؤ ِّلف ،تأرخيها ( ،)#1143يف  124ورقة.
بالرقم  ،17821يف  131ورقة.
الر
ّ
ضوي ّ
ت -مكتبة املشهد ّ
ث -جملس ّ
بالرقم  ، 344معزي يف  149صفحة.
الشورى يف طهران ّ
بالرقم  ، 7017يف  90صفحة.
الر
ّ
ضوي ّ
ج -مكتبة املشهد ّ
حممد ّ
القزويني (ت سنة
يفي،
الشهري بمريزا قوام الدِّ ين
ّ
الس ّ
احلسينيّ ،
ّ
الس ّيد ّ
 -23هو ّ
البهائي يف أرجوزةُ ،ينظرّ :
 ،)#1150وقدْ نظم صفيحة اإلسطرالب ّ
الذريعة:
للشيخ
ّ
تراث الب�صرة
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الظاملي
�أ .د .حامد نا�صر
ّ
السالفة ص.47-37
الس ّيد عبد اهلل
ّ
اجلزائري) يف ذيل ُّ
َرجم له (أيّ :
 ،469/1وقد ت َ
ُنت كثري ّ
الشوق إىل لقائه ملا أسمعه من الوالد من
الس ّيد عبد اهلل
اجلزائري عنه« :ك ُ
ّ
وقال ّ
اإلطراء يف ثنائه ،إىل ْ
أن َس َّه َل اهلل االجتامع به بقزوين ،وقدْ أهنكه اهلرم ،وأقعده اهلمم ،وذلك
وعرضت عليه بأمره كتاب ّ
يف عرش اخلمسني بعد املائة واأللف ،فرأيتُه َ
(الذخر
فوق الوصف،
ُ
وس َّطر:
الرائع يف رشح مفاتيح ّ
فلم أجال فيه النظر ،أخذ القلم َ
الشائع)ّ ،
ّ
ِ
بيان مفاتيحِ َّ
َ
الس ّيد املوسوي يف
الشائ ِع كافيا ..
خر ّ
بحسبك ُذ ُ

ثم أمرين بإنشاد يشء من ِّ
فت فيها
َرص ُ
ّ
الشعر ،فأنشدته قطعات من القصيدة البهائ ّية التي ت َّ
بالتعجيز والتصدير ،فاستحسن ذلك غاية االستحسان ،...وهي:
ٍ
رسى ُ ِ
بج تذكاري
الربق من نجد َفه َّي َ
ِ
أعصار...
تصاريف
سوالف أنَستها
ُ
ُ
وهو كثري ِّ
الشعر ج ّيد بالعرب ّية والفارس ّية والرتك ّية ،قدْ نظم كثري ًا من الفنون ُبأرجوزات
حسنة ،منها :التّحفة القوام ّية ،نظم ال ّلمعة الدّ مشق ّية ،ومنظومة صحيفة اإلسطرالب للشيخ
الس ّيد قوام الدِّ ين سنة
البهائي ،ومنظومة الكافية ،ومنظومة خالصة احلساب ...وكانت وفاة ّ
ّ
 .»#1150وترجم له آغا بزرك يف طبقات أعالم ِّ
الشيعة:605-603/9 :
حممد مهدي
يفي،
حممد بن ّ
القزويني (املجاز -1107م :)1150واسمه ّ
ّ
الس ّ
قوام الدّ ين ّ
السيف ّية بقزوينَ ،و َص َفه
احلسيني .شاعر عامل
ريايض ،خصيص يف أصول التعليم ،من العائلة ّ
ّ
ّ
ّ
ـ[الس ّيد األ ّيد احلسيب
العلمة
املجليس يف إجازته له (ذ 1رقم  )744يف شعبان  1107بِ ّ
ّ
الس ّيد قوام
األملعي ال ّل
كي
النسيب ال ّلببيب األديب الفاضل الكامل البارع املتو ّقد ّ
وذعي ّ
ّ
ّ
الز ّ
عيل
الدِّ ين -إىل قوله :-بعد ما أخذ منّي من العلوم الدِّ ين ّية واملعارف اليقين ّية شطر ًا] ،وقال ّ
احلزين يف تذكرته ِّ
ملخص ًا :إنّه كان من أفاضل الدَّ هر ،ونبالء العرص يف علوم العرب ّية والفقه
ّ
واحلديث ،جلي ً
أدركت فيض صحبته
بالتجل ،باحث ًا عن الفضائل،
ال قدره ،منرشح ًا صدره
ُ
ثم يف قزوين .وله طبع عال يف إنشاء ِّ
الشعر فارس ّي ًا وعرب ّي ًا .وقال
وخدمته بره ًة يف أصفهانّ ،
ال ّ
اممي ص[ :)165كان فاض ً
علم ًة حم ِّقق ًا كثري
عبد اهلل
ّ
الس ّ
اجلزائري يف إجازته الكبرية (طّ .
الشأن ُم َّ
االحتياط يف العلم والعمل جليل ّ
السالفة» بفقرات،
هذب األخالق ،ذكرته يف «تذييل ّ
السامي وسنامه ،ومالك ناصية الفضل
منها :قوام املجد
العصامي وعصامه ،وذروة ّ
الشف ّ
ّ
الس ّيد نور الدِّ ين ومكاتبتهام ،وما
ّ
وقرهتا] ،إىل أن ذكر مصافاته مع والده ّ
وعزهتا ،وإنسان عينه ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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لل�س ِّيد حم ّمد اجلزائريّ (املو�سويّ )
ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ
كتب إليه ،ومن شعره:
ِ
اهلداية قدْ بدى ِمن تُسرتا
[نور
ُ
ِ
قد ْجاوز التّحرير َ
شوق لقاء َمن

تأبى فضائل س ِّيدي أن تُسرتا
فاقت مآثر ِ
أن تُسطرا]
ْ
جمد ِه ْ
ُ
ثم ذكر اجتامعه به بقزوين يف عرش اخلمسني بعد املائة واأللف ،وعرضه عليه رشح
ّ

الشح ،بقوله:
املفاتيح ،وتقريظ املريزا قوام عىل ّ
ِ
ّ
َ
املوسوي يف
بحسبك ُذخر ًا س ّيد
الشاي ِع كافِيا
بيان مفاتيحِ
ّ
إىل ْ
أن قال[ :وهو كثري ِّ
الشعر بالعرب ّية والفارس ّية والرتك ّية ،وقدْ نظم كثري ًا من املتون
ُبأرجوزات حسنة ،كال ُّلمعة ،والكافية ،و«خالصة احلساب» ،و«صحيفة اإلسطرالب»،

و«الزبدة» ،وغريها ،يروي عن جعفر القايض [م-1115ص ،]139ورثاه بمرثية أوردته يف
ّ
ٍ
السالفة] ،إىل أن قال :وت ّ
ُوف بعد ما فارقته بزمان يسري ذكرنا آثاره يف نظم العلوم
تذييل ُّ
واملتوسط والعايل يف (القرن  11و )12يف
االبتدائي
من املتون املدرس ّية حسب ترتيب التعليم
ِّ
ّ
النرييزي املذكور
عواصم :إيران ،أصفهان ،قزوين ،مشهد ،تربيز ،وهي تشبه ما عمله قطب
ّ
ص 598لكن سيفي معتدل ،ومع علمه بالرتك ّية متكّن من إخفاء لعن ّياته القديمة عن احلكّام
ّ
ّ
اخلط (ذ 11رقم ،)1516
اخلط (ذ 1رقم  ،)2348اسمه رمح
األفشار ّية ،ولهُ :أرجوزة
ورشحه تقويم ّ
الصف ،الوافية يف نظم الشافية احلاجب ّية
اخلط (ذ 4رقم )1756؛ و ُأرجوزة ّ
ُسمى توشيح الوافية لتلميذه حمسن
(ذ482:1؛ ذ )9:25نظمها سنة  1133ورشحها ،ت ّ
الصافية يف نظم الكافية احلاجب ّية (ذ504:1؛
القزويني (ذ 4رقم )2194؛ و ُأرجوزة النّحوّ ،
ّ
ُ
ذ 15رقم )21؛ وأرجوزة املعاين والبيان (ذ464:1؛ ذ 23رقم )8135؛ العروض (ذ15
الرياض ّيات؛ نظم خالصة احلساب (ذ ،471:1ذ 24رقم )1088
رقم )1660؛ ُأرجوزة ِّ
القزويني املذكور (ذ 11رقم )1433؛ و ُأرجوزة
السحاب» لتلميذه حمسن
ّ
ورشحها؛ «رشح ّ
اإلسطرالب «ذ 1رقم 2283؛ ذ 24رقم )1121؛ و ُأرجوزتان ألُصول الفقه ّ
يعي
الش ّ
للبهائي (ذ 1رقم 2309؛ ذ 23رقم 8102؛ ذ 24رقم
والسنّي؛ نَظم «زبدة األصول»
ّ
ّ
)1106؛ ونَظم خمترص األصول البن حاجب (ذ 1رقم 2310؛ ذ 24رقم )1179؛ و ُأرجوزة

الفقه؛ نَظم ال ّلمعة ّ
سمها التّحفة القوام ّية (ذ 3رقم ،)1688
للشهيد ّ
األول (ذّ )490:1
سمى منتخب األحكام (ذ 22رقم ُ ،)7478طبِ َع ْت مع رشح ال ُّلمعة ّ
للشهيد الثاين.
وقدْ ُي ّ
الصالة َن َظ َم (ذ 14رقم  ،)2273وله يف الفلسفة ،احلاشية عىل ّ
الشفا البن سينا (ذ6
وش ّك ّيات ّ
تراث الب�صرة
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ّ
سمها «مفرح القوام» (ذ484:1؛ ذ 21رقم
رقم )778؛ وأرجوزة
ّ
الطب ،نظم القانونـﭽـه ّ
القزويني (ذ 487:9و)890؛ وله تقريظ عىل ّ
الذخر
يفي
ّ
الس ّ
5462؛ ذ)220:24؛ ديوان ّ
الشايع (ذ 8:10رقم )47؛ ُأرجوزة التجويد (ذ 1رقم َ )2233ن َظ َم
الرايع يف رشح مفاتيح ّ
ّ
ُ
فيه ّ
الشاطب ّية (ذ93:23؛ ذ 24رقم )1113؛ أرجوزة يف األخالق (ذ 1رقم 2268؛ ذ 23رقم
األئمة (ذ 1رقم )548؛ ترمجة خالصة
)8063؛ وله أناشيد دين ّية ،االثني عرش ّيات يف مدايح ّ
األذكار للفيض بالفارس ّية (ذ 4رقم )470؛ «دوازده إمام» أو «التح ّيات الط ّيبات» سبعة بنود،
ربي عن
ومتمها ولده عبد اهلل املتخ ّلص فائح (ذ )798:9بثامنة؛ وله يف ال َت ّ
نظمها سنة ّ ،1121
الطواغيت وخلفاء اجلور «ال ّلعن ّية» (ذ 327:18رقم )311؛ و«ساكب العربات» (ذ 12رقم
.)806
عيل
 -24وهي سبعون مسألة يف العقائد والفقه والتفسري لبعض اآليات ،سأهلا ّ
الس ّيد ّ
الس ّيد عبد اهلل بجبل پريسيده،
النهاوندي
العلوي
ّ
ّ
ّ
الربوجردي سنة ( )#1149حني مرور ّ
وهلا نسخ يف:
بالرقم  ،3384يف  178ورقة ،يف  15سطر ًا.
التاث
أ -مركز إحياء ّ
اإلسالمي ّ
ّ
صورة مع ثامين رسائل أخرى عىل
التاث
ب -مركز إحياء ّ
بالرقم ُ ،707م َّ
اإلسالمي ّ
ّ
بالرقم  194يف  316ورقة.
نسخة كتابخانه فاضل
ّ
خوانساري-خوانسار ّ
بالرقم 9550م.
ت -مكتبة
املرعيش ّ
ّ
 -25يف األصل َمسئلة.
الربوجردي« ،له املسائل األوىل واملسائل الثانية
النهاوندي األصل،
العلوي
عيل
ّ
ّ
ّ
ّ -26
الس ّيد عبد اهلل املذكور يف
للس ّيد عبد اهلل بن نور الدِّ ين بن نعمة اهلل
ّ
اجلزائري ،وقدْ َو َص َفه ّ
ّ
مقدّ مة األوىل بقوله« :إنّه ملا قىض اهلل َع َّز َّ
بم ْن فيها
وجل باملرور عىل بالد اجلبل ،واالجتامع َ
ّ
األجل ،واحلرب الفاضل
من األولياء الك ُّمل ،اجلامعني بني العلم [والعمل] ،ومنهم املوىل
الشيف ،القارن من املحاسن بني التالد والطريف ،احلسيب النسيب ،النجيب ال ّلبيب،
ّ

الس ّيد
يض
النقي
السديد املجيد،
البهيّ ،
ّ
التقيّ ،
ّ
ّ
الس ّيد احلميدّ ،
األريب األديب النقيبّ ،
الر ّ
عيل ...إلخ ،سألني أدام اهلل وفادته ،وو ّفر مكارمه وسعاداته ،عن مسائل ...إلخ ،ووصفه
ّ
يف مقدّ مة الثانية ،بقوله :قدْ خدمت فيام مىض حرضة املوىل اجلليل ،واحلرب النبيل ،ذي املجد
النقي ،األمني
التقي
والسجايا الكريمة،
األصيلّ ،
ّ
ّ
والشف اجلزيل ،واألخالق العظيمةّ ،
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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لل�س ِّيد حم ّمد اجلزائريّ (املو�سويّ )
ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ
املؤمن .»...أعيان ِّ
الشيعة 387/12 :رقم .8433
 -27وهي ّ
(الذخرية الباقية يف املسائل اجلبل ّية الثانية) ،وهي يف جواب ثالثني مسألة سأهلا
السبت ( 17شعبان سنة  ،)#1151وهلا
ّهاوندي
العلوي الن
عيل
ّ
ّ
ّ
الربوجرديَ ،تَّت يوم ّ
ّ
الس ّيد ّ
نسخ يف:
بالرقم ّ ،3054/1
اجلاﭙـالقي سنة ( ،)#1299ويف
بخط أسد اهلل
أ -مكتبة
ّ
املرعيش يف قم ّ
ّ
ست عرشة مسألة من الثالثني ،وهي يف  81ورقة.
هذه النّسخة ّ
بالرقم 691م.
ب -مكتبة مشكاة يف طهران ّ
ت -مكتبة دانشـﮕـاه (املكتبة املركز ّية جلامعة طهران) ضمن املجموعة املر ّقمة ،691/3
يف  56صفحة (88ب144-ب).
ث -مكتبة جملس ّ
بالرقم .1916/27
الشورى ّ
ج -مكتبة سـﭙـهساالر يف طهران ضمن املجموعة املر ّقمة  4510/15يف  92ورقة.
ّهاوندي.
عيل الن
ّ
 -28يقصد ّ
احلويزي ،ومتّت
حممد
ّ
عيل بن ّ
 -29وهي أجوبة استدالل ّية عىل ثالثني مسألة فقه ّية سأهلا ّ
حمرم سنة  )#1153يف مدينة تُسرت (شوشرت) ،وهلا نسخ يف:
كتابتها يوم الثالثاء (ّ 22
ّ
حممد جعفر،
بالرقم ،4382
أ -مكتبة
حممد كاظم بن أمحد بن ّ
بخط ّ
املرعيش يف قم ّ
ّ
اجلزائري ،يوم األربعاء آخر صفر سنة ( ،)#1361يف النّجف األرشف ،وهو أحد
املوسوي،
ّ
ّ
أحفاد املؤ ِّلف يف  78ورقة.
ّ
بخط إسامعيل بن حسني ،الدّ زفو ّيل ،سنة
بالرقم ،955/2
ب -مكتبة
املرعيش يف قم ّ
ّ

( ،)#1272يف  62ورقة.
الصفحات
التاث
ت -مركز إحياء ّ
اإلسالمي ضمن املجموعة ا ُملر ّقمة ّ ،4704
ّ
(145ب177-ر) ،تأرخيها (.)#1161
بالرقم  4510/1يف  55ورقة.
ث -مكتبة سـﭙـهساالر يف طهران ّ
ج -مكتبة جملس ّ
بالرقم  8844/3يف  69ورقة.
الشورى يف طهران ّ
بالرقم  25/113-4يف  90ورقة.
ح -مكتبة
الـﮕـلـﭙـايـﮕـاين يف قم ّ
ّ
خ -مكتبة جملس ّ
بالرقم  - 1132/3طباطبائي يف  18ورقة.
الشورى يف طهران ّ
عيل خان بن
 -30وهي جواب عىل أربعني مسألة فقه ّية سأهلا ّ
الس ّيد أمحد بن م ّطلب بن ّ
تراث الب�صرة
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الظاملي
�أ .د .حامد نا�صر
ّ
املشعشعي (ت قبل  ،)#1168هو ابن م ّطلب بن
الس ّيد أمحد
شعشعي،
خلف ،ا ُمل
ّ
ّ
احلويزيّ ،
ّ
املشعشعي،
حممد بن فالح،
ّ
عيل خان الكبري ابن خلف بن عبد امل ّطلب بن حيدر بن حمسن بن ّ
ّ
َ
اجلزائري (-1114
اهلل
عبد
جوابه
يف
َب
ت
ك
الذي
ة)،
ي
األمحد
(األسئلة
له
،
احلويزي
،
املوسوي
ّ
َ
ّ
ّ
ّ
والذخرية األمحد ّية ،وقال يف إجازته الكبرية عند عدّ تصانيفهّ :
ّ ،)#1173
الذخرية األبد ّية
احلويزي ،وأمتّه يوم
عيل خان
أربعون مسألة ،أ ّلفته للموىل املقدّ س
ّ
التقي املرحوم ّ
ّ
الس ّيد أمحد ّ
األول من صفر سنة ( ،)#1154وكان عامل ًا ورع ًا أديب ًا ،له ديوان شعر حسن ،كان
اإلثنني ّ
حمرتز ًا عن ُّ
الشبهات ،مكتفي ًا بغ ّلة زرعه ،وال يدخل يف يشء من أمر إخوته وعصبته ،ويتع ّفف
عن جوايزهم ،وهم والة احلويزة وما يليها كابر ًا عن ٍ
رشفة
كابرّ ،
ثم ارحتل إىل املشاهد ا ُمل َّ
شوال
بالعراق وجاور هبا إىل أن قبضه اهلل إىل رمحته ،وله اآليات الباهرة ،فرغ من كتابته يف (ّ 9
سنة  .)#1136طبقات أعالم ِّ
الشيعة( ،الكرام الربرة) .47-46/10 :ونسخها هي:
أ -نسخة مكتبة املرعيش يف قم بالرقم  6142من عرص املؤلف.
ب -نسخة مركز إحياء الرتاث اإلسالمي بالرقم  ،278تأرخيها سنة ( ،)#1199وهي
بالرقم  77يف  237ورقة.
صورة عىل نسخة كتابخانه فاضل
ّ
ُم َّ
اخلوانساري يف مدينة خوانسار ّ
احلويزي ،وفتح اهلل بن
 -31وفيه تراجم لثامنية أعالم منهم :شهاب الدِّ ين بن معتوق
ّ
والس ّيد
املوسوي
الس ّيد سعد
الكعبي ،ونور الدِّ ين
علوان
ّ
ّ
ّ
احلويزيّ ،
اجلزائري ،وإسامعيل ابن ّ
ّ
املوسوي
الس ّيد شهاب الدِّ ين
يفي
قوام الدِّ ين
ّ
والس ّيد معتوق ابن ّ
القزوينيّ ،
ّ
الس ّ
احلسيني ّ
ّ
ّ
الس ّيد إبراهيم ابن
عيل باليل
احلويزي،
املوسوي الدّ
ّ
ّ
ورقي ،والعامل ّ
ّ
والعلمة األديب ّ
الس ّيد ّ
ُ
ونسخه املخطوطة يف:
ورقي،
عيل باليل الدّ
ّ
ّ
الس ّيد ّ
بالرقم 7338مّ ،
بخط أحد أحفاده سنة (.)#1213
أ -نسخة مكتبة
املرعيش يف قم ّ
ّ

بالرقم  ،1286عىل نسخة كتابخانه س ّيد
التاث
ب -مركز إحياء ّ
اإلسالمي ُم ّ
صورة ّ
ّ
هادي باليل يف قم ،يف  25ورقة.
الس ّيد النّجيب ،واجلوهر
 -32قال عنه صاحب روضات اجلنّات :394/4 :هو ّ
حممد معصوم ابن
عيل خان ابن األمري نظام الدِّ ين أمحد بن ّ
العجيب ،والفاضل األديبّ ،
الس ّيد ّ
حممد
الس ّيد نظام الدِّ ين أمحد بن إبراهيم بن سالم اهلل بن عامد الدِّ ين مسعود بن صدر الدِّ ين ّ
ّ
الدشتكي،
احلسيني،
حممد،
ّ
ّ
الس ّيد األمري غياث الدِّ ين منصور ابن األمري صدر الدِّ ين ّ
ابن ّ
الصحيفة الكاملة ،وكان من أعظم علامئنا البارعني ...صاحب العلوم
الشريازي ،شارح ّ
ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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لل�س ِّيد حم ّمد اجلزائريّ (املو�سويّ )
ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ
الشريازي ا ُملتك ّلم املشهور،
األدب ّية ،واملاهر يف ال ّلغة العرب ّية ،وهو من أحفاد صدر الدِّ ين
ّ
بست وعرشين واسطة ،وكان قدْ ولِدَ باملدينة
عيل بن احلسنيٍّ 
وينتهي نسبه إىل زيد بن ّ
ب إىل
ثم َذ َه َ
ثم َر َح َل إىل حيدر آباد التي هي من بالد اهلند ،وأقام هبا مدّ ًة طويلةّ ،
املباركةّ ،
الشعراء ّ
ثم إىل إيران ،وله كتاب ُسالفة العرص يف حماسن ّ
بكل مرص ،وله كذلك
ّ
احلجّ ،
اإلرشاد يف النّحو ،ومنظومة يف علم البديع ورشح له عليها ،ومعجم طراز ال ّلغة ،وقدْ كان
يتمه بعدَ ،
نشغ ً
ُم َ
وخ َر َج منه قريب النصف ،وله أنوار
ال بتأليفه إىل يوم رحلته من الدّ نيا ،ومل ّ
ِ
الرفيعة يف طبقات اإلمام ّية من ّ
الشيعة ،ولد سنة
الربيع يف أنواع البديع ،وكتاب الدّ رجات ّ
ّ
( ،)#1052وتُويف يف شرياز سنة (.)#1120
 -33يف األصل :تبع.
 -34هذا الكالم غري دقيق ،راجع ما ذكرناه سابق ًا.
الكاشاين (ت،)#1091
رشح عىل كتاب النُخبة للموىل حمسن الفيض
 -35وهذا الكتاب ٌ
ّ
َأمتَّه يف( 19رجب سنة  ،)#1163وله نسخ خمطوطة يف:
السطور.
التاث
أ -مركز إحياء ّ
بالرقم  ،2645يف  302ورقة خمتلفة ّ
اإلسالمي ّ
ّ
بالرقم  ،408تأرخيها .#1180
ب -مكتبة
املرعيش يف قم ّ
ّ
بالرقم  ،1805تأرخيها سنة .#1166
ت -مكتبة
املرعيش يف قم ّ
ّ
بالرقم  ،2213نسخة قريبة من عرص املؤ ِّلف.
ث -مكتبة
املرعيش يف قم ّ
ّ
صححة عليها تعليقات املؤ ِّلف.
ج -مكتبة
دو َلة ُم َّ
بالرقم  ،4577نسخة ُم َ
املرعيش يف قم ّ
ّ
صححة ج ِّيدة.
ح -مكتبة
بالرقم  ،5037نسخة ُم َّ
املرعيش يف قم ّ
ّ
بالرقم ّ ،5057
حممد حمسن بن أيب احلسني بن عبد اهلل بن
خ -مكتبة
بخط ّ
املرعيش يف قم ّ
ّ
نور الدِّ ين بن نعمة اهلل (ت.)#1188
بالرقم  ،6228نسخة تأرخيها ( ،)#1247عليها تعليقات قليلة.
د -مكتبة
املرعيش يف قم ّ
ّ
صورة عىل نسخة كتابخانه
التاث
ذ -مركز إحياء ّ
بالرقم ُ ،2498م َّ
اإلسالمي ،نسخة ّ
ّ
خاندان ،يف  608ورقة.
للطويس يف الفقه.
 -36االستبصار،
ّ
ُ
«معدن العلم واملعرفة والكامل،
 -37قال عنه صاحب روضات اجلنّات:38-٣٦/٧ :
ِ
عيل بن إبراهيم،
وجار اهلل اجلائر إىل
حرمه ّ
الشيف عىل وجه اإلقبال ،موالنا املريزا ّ
حممد بن ّ
تراث الب�صرة
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الظاملي
�أ .د .حامد نا�صر
ّ
الرجال ،كان من رشفاء علامء وقته ،املوصوف يف
الفاريس،
ّ
االسرتابادي ،ا ُملشتَهر بصاحب ِّ
ّ
السادة القادة .وهو فقيه
بالسيادة ،وكأنّه من جهة انتسابه باأل ّم إىل موالينا ّ
كلامت بعضهم ِّ
والرواية والتفسري حتقيق ًا
ُمتك ِّلم ثقة من ثقات هذه الطائفة و ُع ّبادها ّ
الرجال ِّ
وزهادهاَ ،ح َّقق ِّ
ال مزيدَ عليه ،كان من قبل من سكّان العتبة العلو ّية الغرو ّية ،وهو اليوم من جماوري بيت اهلل
الرجال،
الرجال َح َس ُن ّ
احلرام .وله ٌ
التتيب ،يشتمل عىل أسامء مجيع ِّ
كتب ج ّيدةٌ ،منها :كتاب ّ
وحيتوي عىل مجيع أقوال القوم يف املدح ّ
والذ ِّم ّإل شا ّذ ًا منها ،ومنها :كتاب آيات األحكام،
الرجال أحسن من تصنيفه وال أمجع ّإل أنّه
الرجال الكبري
واملتوسط (ما ُصنّف يف ِّ
ّ
وكتاب ِّ
ِّ
ُوف يف مكّة
مل َيذكر
املتأخرين) ،وله -أيض ًا -رشح آيات األحكام ،وحاشية التهذيب ...ت ّ َ
( ،)#1026وقيل.»)#1028( :
 -38قال عند صاحب روضات اجلنّات« :١٦٨-١٦٧/٧ :النّاقد البصري ،والفاقد
الرجال)
احلسيني،
الس ّيد األمري ،مصطفى بن احلسني،
التفرييش ،صاحب كتاب (نقد ِّ
ّ
النظريّ ،
ّ
وا ُملقدَّ م قوله يف األقوال ،كان من كبائر تالمذة موالنا ا ُملح ِّقق عبداهلل بن احلسني التُسرتي،
االسرتابادي ،وكتابه املذكور -أيض ًا -من أحسن ما
الرجا ّيل
ّ
حممد ِّ
ومعارص ًا ملوالنا مريزا ّ
الشأن ،وأمجعها للتحقيقات ِ
ِ
ب يف هذا ّ
احلسان والتدقيقات املتينة ا ُملنبِئة عن اإلمعان يف غاية
كُت َ
اإلتقان.»...
حممد ابن ّ
عيل بن احلسن
الشيخ ا ُمل َ
 -39هو أبو جعفر الثاينّ ،
عتمد الفقيه النبيه أبو احلسن ّ
ِ
مؤرخ مصنِّف ،ولد يف قم
بالصدوق ،فقيه ُمدِّ ث
بن بابويه
القمي املعروف ّ
كالمي رجا ّيل ِّ
ّ
ّ
ّ
الري -وقربه فيها -سنة  ،#381سمع احلديث من أبيه
سنة  ،#306وفيها نشأ،
وتوف يف َّ
(ت ،)#329وكان فقيه قم وشيخها يف زمانه ،وسمع من كثري من ّ
الشيوخ حتّى بلغ عددهم
( )252شيخ ًاَ ،صنَّف نحو ثالثامئة ُمصنَّف يف احلديث والفقه والتفسري والتأريخ و ،...وقدْ
الس ّيد األمني يف أعيان ِّ
الشيعة ( )186مصنَّف ًا ،أشهرها َم ْن ال حيرضه الفقيهَ .و َر َد بغداد
أورد ّ
عظمه وحيرض جمالسه،
مرتني فيام يبدو ،وكان ركن الدّ ولة احلسن بن بويه (ُ )#366-335ي ِّ
ّ
وكان له يف ك ُِّل أسبوع جملسانُ ،يميل فيهام احلديث ،وكتابه األمايل َس َّج َل فيه أماليه يف تلك
املجالسُ ،ينظر :روضات اجلنّات ،144-132/6 :وأعالم ِّ
الشيعة.1329/3 :
املرصي (ت.)#761
األنصاري،
 -40مغني ال َّلبيب عن كتب األعاريب ،البن هشام،
ّ
ّ
الشافعي،
اهلروي،
التفتازاين،
طول ،لسعد بن عمر بن عبد اهلل،
ّ
 -41هو كتاب ا ُمل َّ
ّ
ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ
املتبحرين ،ولِدَ سنة ( ،)#712له:
اخلراساين ،كان من أعاظم علامء العا ّمة وأفاضل حم ِّققيهم
ّ
ّ
(مطول) ،وآخر خمترص ،ورشح القسم الثالث من املفتاح،
رشح العضد ،ورشح التلخيص
ّ
وكتاب التلويح عىل التنقيح يف ُأصول الفقه ،وكتاب املقاصد يف الكالم ،ورشح ّ
الشمس ّية يف
املنطق ،واإلرشاد يف النّحو ،وحاشية ّ
َب
يتمها ،مات بسمرقند سنة (َ ،)#791كت َ
الكشاف مل ّ
القزويني قبل رشح املخترص عىل التلخيص
طول عىل تلخيص اخلطيب
رشحه املعروف با ُمل ّ
ّ
بثامن وعرشين سنةُ .ينظر :روضات اجلنّات.34/4 :
 -42كان قدْ أ َّلفها سنة ( ،)#1167بالفارس ّية ،وهلا عدّ ة نسخ خط ّية يف طهران وتربيز
بالرقم  ،682وتأرخيها ()#1233
التاث
وقم ،ومنها نسخة يف مركز إحياء ّ
اإلسالمي يف قم ّ
ّ
يف  99ورقة 17 ،سطر ًاُ ،ينظر :فهرست فنخا ،ملصطفى درايتي.889-887/7 :
اجلزائري):
املوسوي
حممد
ّ
ّ
(الس ّيد ّ
 -43ومن مؤ َّلفاته التي مل يذكرها املؤ ِّلف ّ
أ -أجوبة املسائل (يف األُصول والفقه) بال َّلغة العرب ّية ،وهلا نسخة يف مكتبة املشهد
بالرقم  ،29299وتأرخيها (.)#1285
ّ
الرضوي ّ
ب -جواب مسائل ّ
احلويزي (يف الفقه) بال ّلغة العرب ّية،
حممد،
ّ
حممد بن عبد اهلل بن ّ
الشيخ ّ
بالرقم .581/4
حممد حسني مفتاح يف طهران) ّ
وله نسخة يف (جمموعة ّ
سجعة العبارات ،وهلا
الرحم ّية (يف األدب) بال ّلغة العرب ّية ،وهي مقامة أدب ّية ُم َّ
الرسالة ُّ
تّ -
بالرقم 7337م ّ
بخط أحد أحفاده .ن ُِس َخت سنة ()#1213
نسختان :األوىل يف مكتبة
املرعيش ّ
ّ
ِ
بالرقم ( )153نُس َخ ْت سنة
يف مدرسة اهلداية بتُسرت ،والثانية يف مدرسة مروي يف طهران ّ
(.)#1223
ث -قبلة أهل البرصة (بال ّلغة العرب ّية).
ٍ
ٍ
واحدة،
بصفحة
سؤال وجواب وتعريف بقبلة أهل البرصة ،وأهل اجلزائر ،خمطوط ٌة
املرعيش يف قم ضمن املجموعة .1296/3
مكتبة
ّ
ج -هد ّية املؤمنني (فقه) بال ّلغة العرب ّية.
بالرقم
َأ َّلفها يف الثاين من ُم َّرم سنة ( ،)#1173وهلا نسخة خ ّط ّية يف مكتبة
املرعيش ّ
ّ
حمرم سنة  ،)#1375يف  131ورقة 19 ،سطر ًا يف الورقة.
 ،6120تأريخ نسخها يف (َّ 24
ألنا اسم مكان.
 -44يف األصل :جزوى ،واألصح :حزوى؛ ّ
 -45القصيدة موجود ٌة يف كتاب تذييل ُسالفة العرص :ص ،39-38مع بعض
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ّ
االختالفات.
 -46مل نذكره هنا.
اجلزائري ،فقي ٌه ُمدِّ ٌ
ّف ،ولد يف تُسرت سنة
 -47نور الدِّ ين بن نعمة اهلل،
ث ُمصن ٌ
ّ
السنوات األخرية من عمره ،وتتلمذ عىل
استقر والده نعمة اهلل
()#1088؛ إ ْذ
ّ
اجلزائري يف ّ
َّ
َ
الس ّيد
والده (ت1700-#1112م) .وبعد وفاة والده
ارحتل إىل أصفهان ،وفيها درس عىل ّ
وم ّ ْن تتلمذ عليه
حممد صالح بن عبد الواسع اخلاتون آبادي (ت1714 -#1126م) ،وغريهَ ،
ّ
وحممد بن فتح
التسرتي،
وحممد صالح بن درويش جالل،
التسرتي،
النجار،
ّ
ّ
عيل ّ
ّ
ّ
عيل بن ّ
ّ
احلائري،
والس ّيد نرص اهلل بن حسني،
عيل
عيل،
ّ
ّ
ّ
التسرتيّ ،
التسرتي ،وعبد الرشيد بن نظر ّ
ّ
ّ
الس ّيد نور الدِّ ين يف تُسرت سنة ( ،)#1158وقربه فيها
توف
،
اهلروي
احلسيني
جعفر،
د
ي
والس
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
معروف ،له جمموعة من الكتب ،منها:
الصلوات والتح ّيات عىل املعصومني.
أ -إنشاء ّ
ب -فروق ال ّلغات.
الكاشاين.
الصحبة يف رشح النّخبة ،للفيض
ت -مفتاح ّ
ّ
ث -أحكام الطهارات.
ِ
جّ -
حل بعض األحاديث ا ُملشكلة.
ح -ناظمة األحزان يف ّ
الزمان.
الشكوى من ّ
كتاب يف النّحو.
خٌ -
ُينظر يف ترمجته :أعالم ِّ
اجلزائري يف
َرجم له ابنه عبداهلل
ّ
الشيعة ،1530-1529/3 :وقدْ ت َ
ذيل ُسالفة العرص ،كام ذكرنا سابق ًا.
الس ّيد نرص
 -48قال عنه صاحب روضات اجلنّات « :147-146/8 :س ّيد اإلمام ّيةّ ،
الروضة املباركة احلسين ّية ،كان
املوسوي،
احلسني،
الس ّيد حسني،
ّ
ّ
درس يف ّ
احلائري ،ا ُمل ِّ
ّ
اهلل ابن ّ
بعض األركان آية يف الفهم ّ
والذكاء ،وحسن التقرير وفصاحة التعبري ،شاعر ًا أديب ًا،
كام ذكر ُ
سافر إىل بالد العجم مرار ًا،
له ديوان شعر حسن ،وله اليد الطوىل يف التأريخ واملق ّطعاتَ ...
ّ
الس ّيد عبد اهلل
ور ِز َق منها
احلظ العظيم ،وكان حريص ًا عىل مجع الكتبَ ،
وحدَّ ث املرحوم ّ
ُ
(اجلزائري) أنّه اشرتى يف إصفهان زمن مروره عليها يف أ ّيام سلطنة نادر شاه زيادة
ُسرتي
الت
ّ
ّ
ٍ
ٍ
بثمن ٍ
«ورأيت عنده من الكتب الغريبة مامل أره
قليل ،قال:
صفقة واحدة
عىل ألف كتاب يف
ُ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ
عند غريه.
الس ّيد ،فأرسله هبدايا
َقر َب إليه ّ
رشفة يف النّوبة الثانية ،وت َّ
و ّملا دخل نادر شاه املشاهد ا ُمل َّ
ُ
وتف جليلة إىل الكعبة ا ُملع َّظمة ،فأتى البرصة ،ومشى إليها من طريق نجد ،وأوصل

اهلدايا ،فأتى عليه األمر ّ
األول ابن
(السلطان حممود ّ
الروم ّ
بالشخوص سفري ًا إىل سلطان ّ
ِ
فلم َو َص َل
السلطان مصطفى الثاين )#١١٦٨-١١٤٣؛ ملصالح تَتع َّلق بأمور ا ُمللك وامل َّلةّ ،
ّ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ُ
السلطان بفساد املذهب ،وأمور أخرى ،فأحض ،واستشهد فيام
ش به إىل ّ
إىل قسطنطين ّية ُو َ
والستِّني بعد األلف واملائة من هجرة س ّيد النب ّيني ،وقدْ جتاوز عمره اخلمسني،
بني اخلمسني ِّ
الروضات الزاهرات يف املعجزات بعد الوفاة ،وكتاب سالسل ّ
الذهب ،ورسالة
له :كتاب ّ
التجيح
يف حتريم التّتن ،وغري ذلك ،وكان كثري التعويل عىل املنامات،
يطلب هلا وجوه ّ
ُ
الس ّيد نرص اهلل قدْ ولِد يف كربالء سنة ( ،)#1115وت ّ
ُوف
والتأييد» .147-146/8 :وكان ّ
مقتوالً يف استامبول سنة ( ،)#1158وكان قدْ َد َر َس عىل كثري من العلامء ،منهم :أمحد بن
وعيل جعفر،
البالدي (ت)#1148؛
عيل،
إسامعيل،
ّ
ّ
ّ
اجلزائري (ت)#1151؛ وعبداهلل بن ّ
العاميل ،املك ّّي (تُ ،)#1160ينظر :أعالم
حممد،
البحراين (ت،)#1131
وريض الدِّ ين بن ّ
ّ
ّ
ّ
ِّ
الشيعة.1512/3 :
األصفهاين،
آبادي،
احلسيني ،اخلاتون
حممد صالح بن عبد الواسع،
ّ
ّ
حممد حسني بن ّ
ّ -49
ّ
حممد صالح بن عبد الواسع
نسب ًة إىل بلدة خاتون آباد يف أصفهان ،وقدْ تتلمذ عىل والده ّ
اخلوانساري
وحممد بن احلسني
حممد باقر
ّ
املجليس (تّ ،)#1110
(ت ،)#1126وجدّ ه أل ّمه ّ
ّ
الدرايب ،وأصبح شيخ
وعيل خان
(ت،)#1122
حممد ّ
حممد بن ّ
املدين (ت ،)#1100وشاه ّ
ّ
ّ
املجليس وإمام اجلمعة فيها ...تتلمذ له
املركزي يف العاصمة أصفهان بعد جدّ ه
اإلسالم
ّ
ّ
العاميل
حممد باقر
اجلزائري،
الس ّيد عبد اهلل بن نور الدِّ ين
ّ
وحممد رضا بن ّ
ّ
كثريون ،منهمّ :
ّ
األصفهاين ،ت ّ
ُوف يف خاتون آباد سنة (،)#1151
احلسيني
حممد حسني
ّ
والس ّيد ّ
األصفهاينّ ،
ّ
ّ
و ُدفِن يف مشهد ،له من املؤ َّلفات:
السامو ّية.
 -1األلواح ّ
ُ -2منية ا ُملريد (يف الفقه).
السنة وبعض الفروع الفقه ّية.
 -3خزائن اجلواهر يف أعامل ّ
 -4مناقب الفضالء ورياض العلامء ،وغريهاُ ،ينظر( :أعالم ّ
الشيعة.)1266/3 :
تراث الب�صرة
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ّ
وترجم له يف طبقات أعالم ِّ
حممد حسني اخلاتون آبادي:
الشيعة .200-198/9 :قالّ :
األول املذكور يف (القرن
الصالح ّ
حممد صالح الثاين ابن عبد الواسع ابن ّ
(م :)1151هو ابن ّ
األول ابن عامد الدِّ ين بن احلسن بن جالل الدِّ ين املنتهي نَسب ُه إىل
 11ص )282ابن اسامعيل ّ
رتجم له سبط ّ
العلمة
الس ّجاد كام ذكرناهم حتت عنوان اخلاتون آبادي .كان ا ُمل َ
اإلمام ّ
املجليس ( )1110-1037وتلميذه .انتصب إمام ًا للجمعة وشيخ اإلسالم بأصفهان ،ووزير ًا
ّ
عمة ّ
فلم جاء األفغان سنة (َ )1135ع َّذبوه،
الشاه حسني (ّ ،)1135-1105
ملريم بيـﮕـم ّ
فتزهد بعد ذلكَ ،و َر َج َع إىل العبادة كام يف «تتميم األمل ص»127-125
وأخذوا أموالهّ ،
فلم جاء نادر شاه ( ،)1169-1148وطرد األفاغنة ،دعا
قي مرجع ًا دين ّي ًاّ .
للقزويني ،ولكنّه َب َ
ّ
إىل الوحدة اإلسالم ّية املتساوية األطراف وخروج العثامن ّيني ،ولك ّن العثامن ّيني أبوا ّإل انضامم
املرتجم له
السن ّية (العثامن ّية الرتك ّية) ،فلم يقبل نادر شاه بذلك ،وطلب من
َ
إيران إىل اخلالفة ُّ
ديس
اإلفتاء بكفر العثامن ّيني وإباحة دمائهم ،فلم ُيذعن ا ُمل َ
رتجم له بذلك كام يف «الفيض ال ُق ّ
َب
ص .»105وملا وقع اخلالف يف أمر القبلة يف اجلنوب وسأله أهل البرصة واألهوازَ ،كت َ
حممد زمان ،فقام بإصالحها خالف ما عمله احلسن
فيها قليالً ،وأمر تلميذه ّ
حممد بن ّ
املنجم ّ
وسيجيء احلسني بن زعل
اخللف آبادي (ذ 1رقم 572؛ ذ 17ص 40رقم  211وصَ ،)43
رتجم له أساتذته يف إجازاته ،منها إجازته لصدر
البحراين وعمله يف مسألة القبلة أيض ًا .ذكر ا ُمل َ
ّ
ؤرخة شعبان  ،1148وعدّ د فيها من تصانيفه« :سبع
الدِّ ين
القمي (ذ 185 1رقم  )958ا ُمل َّ
ّ
السامو ّية» (ذ)301:2؛
املثاين» (ذ)130:12؛ و«وسيلة النّجاح» (ذ)85:25؛ و«األلواح ّ
و«كلمة  -لباس التقوى» (ذ 122:18رقم )293؛ و«مفتاح الفرج» (ذ)338:21؛ و«البداء»
و«الزكاة»؛ و«اخلمس»
(ذ 3رقم  )138أ َّلفه حني حمارصة األفغان بأصفهان سنة ()1134؛
ّ
متفرقة (ذ 254:10رقم  )834يف
(ذ 7رقم 1241؛ ذ 12رقم )285؛ وال ّلقطة؛ ورسائل ّ
َ
الشح اجلديد للتجريد (ذ 6رقم )614؛ ورسالة يف «النّكاح»
مسائل متشتّتة وحواشيه عىل ّ
دونة عىل ال ُّلمعة ورشحها (ذ 94:6رقم 493
بني العيدين (ذ 24رقم )1573؛ واحلاشية ا ُمل َّ

وحكي عن ّ
التوين شارح «اهلداية» يف
حممد رضا
وذ 13رقم ُ .)1066
عيل بن ّ
خط ّ
ّ
حممد ّ
النّحو أنّه ّ
وحِ َل جثامنُه إىل مشهد خراسان .وحكى يف
توف ليلة اإلثنني
(-23شوال ُ ،)1151
ّ
مر عن تذكرة «رياض ّ
الشعراء» ،وحكى -أيض ًا-
السامء ص »210تأريخ وفاته كام ّ
«نجوم ّ
عيل (ذ 191:1رقم ّ )988
أن من تصانيفه فهرست لتصانيف جدّ ه
عن إجازة املوىل حيدر ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن

59

�ش ّوال 1440هـ َ -حزِيران 2019م

لل�س ِّيد حم ّمد اجلزائريّ (املو�سويّ )
ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ
األ ّم ّي ّ
حممد باقر
العلمة
حممد رضا بن ّ
املجليس (ذ 380:16و .)397أقول :ومن تالميذه ّ
ّ
«الروضة البه ّية»
العاميل ،الذي َص َّحح بأمر ُأستاذه صاحب الرتمجة حاشية جعفر القايض عىل ّ
ّ
(ذ 92:6رقم  )485يف سنة ( )1149النّسخة التي كانت ملك ًا ألُستاذه ،وعليها مت ّلكه بخ ّطه
(اخلوانساري) ،وكتب إجاز ًة لتلميذه األمري
يف سنة ( ،)1148والنّسخة موجودة يف مكتبة
ّ
اإلصفهاين يف شعبان ( ،)1147وذكرنا إجازاته يف (ذ185:1؛ ذ11
احلسيني
حممد حسني
ّ
ّ
ّ
املجليس
رقم  ،)93ومنها« :مناقب الفضالء» (ذ 332:22رقم  ،)7325يروي فيه عن جدّ ه
ّ
وحممد
اخلوانساري الثاين (م،)1121
حممد صالح ،وعن آقا مجال
ّ
ّ
بطرقه ،وعن والده املري ّ
املدين
العاميل نزيل الغري ،وعليخان
الشيف
الساب (م ،)1124وأيب احلسن ّ
التنكابني ّ
ّ
ّ
ّ
املاحوزي صاحب «ال ُبلغة» ،وإجازته الكبرية
الشريازي ،وسليامن
حممد
ّ
ّ
الدشتكي ،واملوىل شاه ّ
ّ
(الس ّيد شهاب الدِّ ين
بقلمه مدرجة يف الورقة ( )72من جمموعة اإلجازات املوجودة يف مكتبة ّ
يايض الفقيه
املرعيش بقم) (ذ 61:20رقم  ،)1902وقدْ َد َّو َن املجموعة تلميذه الفيلسوف ّ
الر ّ
حممد زمان ،تأرخيها ( .)1147ويوجد يف
حممد
الكاشاين بن ّ
ا ُملجاز منه بتلك اإلجازة ،وهو ّ
ّ
اخلوانساري ،تأرخيها (ج  ،)1138-2يف()14
املرتجم له لتلميذه زين الدِّ ين
املكتبة إجازة
ّ
َ
ورقة كام يف فهرسها (ج 16ص ،)287وذكرنا له «النّجم الثاقب يف إثبات الواجب» (ذ24
رقم  ،)251و«أسامء َم ْن استبرص (ذ ،68:2ذ ،)396:21و«حاشية املعامل» ( 6رقم ،)1143
و«خزائن اجلواهر» (ذ 7رقم  ،)831وحماسن احلصان=فرسنامه» أ ّلفه يف شعبان ()1117
(ذ 170:16وذ ،)126:20و« ُمنية املريد» (ذ 23رقم  ،)8658و«النوروز ّية» (ذ 24رقم
.)2056
ِ
العاميل ،املك ّّي ،تُرجم
عيل بن حيدر،
حممد بن ّ
الس ّيد ّ
 -50هو ّ
ّ
حممد بن نجم الدِّ ين بن ّ
له يف بعض املصادر حتت اسم (ريض الدِّ ين) ،وهو من ُأرسة (أيب احلسن) العامل ّية ّ
الشهرية.
مؤرخ شاعر .ولِدَ يف مكّة سنة ( )#1103حيث كان ُيقيم والده ،وت ّ
ُوف سنة (.)#1160
فقيه ِّ
النيسابوري ،املك ّّي (ت ،)#1133أجاز
حممد حسني،
ّ
حممد باقر بن ّ
درس عىل والده ،وعىل ّ
احلويزي،
املشعشعي
حممد
الس ّيد نرص اهلل
ّ
ّ
ّ
والس ّيد ُش ّب بن ّ
احلائريّ ،
جمموعة من العلامء ،منهمّ :
آبادي .له جمموعة من
حممد مهدي اخلاتون
والس ّيد عبد اهلل بن نور الدِّ ين
ّ
ّ
اجلزائري ،وأمحد بن ّ
ّ
املؤ َّلفات ،منها:
حج اإلفراد.
السداد يف ّ
 -1منهج ّ
تراث الب�صرة
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ّ
وجز والبسيط.
 -2الوسيط بني ا ُمل َ
الصحار ّية ،وغريهاُ ،ينظر :أعالم ّ
الشيعة.1414/3 :
 -3الدّ الئل النهار ّية عىل املسائل ّ
َرجم له يف طبقات أعالم ِّ
العاميل-1103( :
الشيعة .276-275/9 :قال :ريض الدِّ ين
َوت َ
ّ
حممد بن نجم الدِّ ين املجاز عن صاحب املعامل،
عيل بن حيدر بن ّ
 :)1168هو ابن ّ
حممد بن ّ
العاميل .وهو املك ّّي والد ًة هبا سنة ( ،)1103كام
املوسوي
وولده يعرفون بآل نجم الدِّ ين
ّ
ّ
عيل بن حيدر آل نور الدِّ ين يف «نزهة اجلليس» ،وقالّ :
إن اسمه ريض الدِّ ين
ذكره ع ّباس بن ّ
ثم أثنى عليه ثنا ًء بليغ ًا،
(= )1105تأريخ لعام فطامه ،يعني أنّه أكثر من تأريخ والدته باثننيّ ،
الشوشرتي يف إجازته الكبرية (ذ 1رقم
وذكر تصانيفه ومجلة من أشعاره .وقال عبد اهلل
ّ
الس ّيد ريض
1077؛ ط.
الساممي ص )98-96عند عدّ ه مشايخ روايته :ومنهم الفقيه اجلليل ّ
ّ
ثم
ثم كتب له إجاز ًة مبسوط ًة ضاعت عنه يف الطريقّ .
الدِّ ين ،وذكر أنّه أجازه بمكّة مشافه ًةّ ،
قال[ :وكان ريض الدِّ ين رمحه اهلل (فيظهر وفاته يف تاريخ اإلجازة أعني ُ )1168م ّ
تهذب ًا أديب ًا
احلج وغريه ،]...ويروي عنه غري عبد
السرية مرجوع ًا إليه يف أحكام ّ
شاعر ًا فصيح ًا حسن ِّ
َب له إجاز ًة مبسوط ًة
حممد مهدي اخلاتون
آباديَ ،كت َ
ّ
اهلل املذكور مجاعة منهم املريزا أمحد بن ّ
يف سنة ( ،)1154وعدّ فيها من مشاخيه اثننيّ ،أوهلام والده عن شيخيه أيب احلسن الرشيف
حممد
عيل بأسنادمها .وثانيهام جدّ ه
وحممد شفيع
إصفهاين،
ّ
الرضاعي ّ
ّ
االسرتابادي بن ّ
ّ
حممد ّ
ّ
النيشابوري املك ّّي ،أيض ًا عن شيخيه ّ
وحممد بن عبد الفتّاح
العلمة
باقر بن احلسني
ّ
املجليسّ ،
ّ
رتجم له نرص اهلل بن احلسني
الساب ( )1124-1040بسندمها .وممّن يروي عن ا ُمل َ
التنكابني ّ
ّ
املدرس ّ
الفخاري،
حممد بن ثنوان،
عيل
ّ
ّ
وشب بن ّ
السفارة (ّ ،)1168
الشهيد حني ّ
احلائري ِّ
ابن ّ
املشعشعي ،كتب هلام إجاز ًة يف سنة ( ،)1155واعتذر عن ذكر أساتيذه
املوسوي،
احلويزي،
ّ
ّ
ّ
ّ
املتوف يف هذا التاريخ كام يظهر من تلقيبه باملرحوم ،ولكن
فيها إحالة إىل إجازة اخلاتون آبادي
بدالً عن ذكر مشاخيه ذكر يف هذه اإلجازة بالتامس املجاز ،تصانيف نفسه وتصانيف والده،
بأن جدّ ه نجم هو املجاز عن صاحب املعامل (ذ 1رقم ّ ،)864
وص َح ّ
وأن بق ّية نسبه مذكورة
َ َّ
يف آخر كتاب والده .وعدّ من تصانيف نفسه« :الوسيط بني املوجز والبسيط» (ذ 74:25رقم
حج اإلفراد» (ذ 24رقم )2194؛ و«منسك صغري» (ذ23
السداد يف ّ
 )400يف ّ
احلج؛ و«هنج ّ
رقم  )7890كافل لالحتياطات؛ واحلوايش عىل «املدارك» (ذ 6رقم )1093؛ و«املسالك»
و«املفاتيح» (ذ 7رقم )559؛ و«تنضيد العقود السن ّية (ذ 4رقم )2047؛ و«إحتاف ذوي
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ
ذكرت
األلباب» (ذ 1رقم 389؛ ذ)117:10؛ والدّ الئل النهار ّية» (ذ 8رقم  .)1047وقدْ
ُ
اجلميع بخصوص ّياهتا يف ّ
وذكرت ثالث إجازات من إجازاته يف (ذ 1رقم 995
الذريعة،
ُ
و.)996
الس ّيد
حممد بن ّ
«الس ّيد صدر الدِّ ين ّ
 -51قال عنه صاحب روضات اجلنّاتّ :122/4 :
مي ،املجاور بالغري الرسي .كان من أعظم ُم ِّققي زمان فرتة العلامء الذي
الر
ّ
ضوي ال ُق ّ
باقر ّ
ِّ
والبهبهاين -رمحهام اهلل ،-ومل يكن له
املرو َجني املجيل
هو ما بني زمنَي سم ّيينا
املتأخ َرين ِّ
ّ
الترصف ثاين وال مداين ،وكان من تالمذة اآلقا مجال
يف مرحلة الفضيلة والتدقيق وجود
ّ
وانساريّ ،
ب تتلمذ عىل
والشيخ جعفر القايض ،وا ُملد ِّقق
الشريواين ...وعندما َذ َه َ
ّ
الدِّ ين اخلُ
ّ
العاميلّ ،
الرواية ،فهي جلامعة نبالء ،منها:
والشيخ أمحد
الشيف أيب احلسن
ّ
ّ
اجلزائري ،أ ّما ِّ
ّ
الشوشرتي،
الس ّيد نعمة اهلل،
ّ
الس ّيد نور الدِّ ين ابن ّ
س ّيدنا الفاضل اجلليل األصيل عبد اهلل ابن ّ
الس ّيد املذكور :إنّه أفضل َم ْن رأيتهم بالعراق،
ّ
اجلزائري صاحب اإلجازة الكبرية ،وقال عنه ّ
عمهم نفع ًا ،وأمجعهم للمعقول واملنقول ،له من املؤ َّلفات كتاب يف الطهارة ،وحاشية
و َأ ّ
التوين يف ُأصول الفقه ،وهو يف احلقيقة كتاب حتقيق
املختلف ،ورشح الوافية ملوالنا عبداهلل
ّ
عديم املشابه يف ٍ
نحو من مخسة عرش ألف بيت ،كانت وفاته سنة ( ،)#1160وهو يف س ِّن 60
سنة» .وترجم له يف طبقات أعالم ِّ
القمي( :حدود
الشيعة .384-382/9 :قال :صدر الدِّ ين
ّ
مر
القمي،
اهلمداين،
ضوي،
الر
ّ
ّ
الغرويّ ،
ّ
عيلّ ،
حممد بن باقر بن ّ
 ،)1165-1100هو ّ
ّ
حممد ّ
(ص )18ذكر بق ّية نسبه يف ترمجة أخيه إبراهيم ،وهو من أعالم دور الفرتة بني الباقرين
مفصالً،
املجليس (،)1110-1037
الروضات ّ
والبهبهاين ( .)1205-1118ترمجه يف ّ
ّ
ّ
املؤرخة (( )1168ذ 1رقم
وترمجه عبد اهلل
ّ
الشوشرتي ،وعدَّ ه من مشاخيه يف إجازته الكبرية َّ
وأعمهم نفع ًا وأمجعهم
اممي ص ،)98قال :وهو أفضل َمن رأيتهم بالعراق
ّ
الس ّ
 1077طّ .
للمعقول واملنقول ،أخذ العقل ّيات عن علامء أصفهان -إىل قوله :-له كتاب يف الطهارات
(ذ 15رقم  1220و ،)1238استقىص فيه املسائل ونرص مذهب ابن أيب عقيل يف عدّ انفعال
املاء القليل ،موجودة .وله حاشية عىل املختلف (ذ 6رقم  ،)1067ورسائل عديدة ،منها
رسالة يف «حديث الثقلني» (ذ 11رقم ّ ،)1018
وأن أيُّ ام أكرب ،جرت بينه وبني املوىل إسامعيل
للخاجوئي يف (ذ26
اخلاجوئي مراسالت يف ذلك منع عن نرشه ،فغسله باملاء :وجاء جوابه
ّ
ّ
ٍ
الشوشرتيّ :
الستّني بعد املائة ،وهو ابن مخس وستِّني سنة .وذكر
رقم  .)742قال
ّ
وتوف عرش ِّ
تراث الب�صرة
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الظاملي
�أ .د .حامد نا�صر
ّ
اجلزائري.
الشيف ( ،)1138-1070وأمحد ابن إسامعيل
أنّه يروي عن أيب احلسن
الفتوين ّ
ّ
ّ
أقول :يظهر منه ّ
الشريواين (م،)1098
تلمذ عىل املد ِّقق
أن والدته يف حدود املائة وألف ،فام ّ
ّ
اخلواص (م ،)1096بل املذكور يف «رشح الوافية» هو اآلقا
وال عىل اآلقا ريض صاحب لسان
ّ
حممد رىض ّ
يتوهم
رىض بن نبي ،أو
الشهيد بأصفهان يف فتنة األفغان سنة ( ،)1136فال ّ
ّ
احلاج ّ
احلويزاوي،
الشب
ّ
تلمذه عليهام كام صدر عن بعض .وممّن يروي عنه وعن أخيه إبراهيم هو ّ
ّ
البهبهاين
كام يف رسالة ترمجته (ذ 11رقم  ،)899وكان ح ّي ًا يف ( ،)1155التي أ ّلف فيها تلميذه
ّ
السند األستاذ ،و َم ْن عليه
عب فيها عن صاحب الرتمجة
[بالس ّيد ّ
ّ
رسالة االجتهاد والتقليدَ ،ف ّ َ
آبادي له إجازة
حممد صالح اخلاتون
ّ
حممد حسني ابن املري ّ
االستناد دام ظ ّله] ،وقدْ كتب املري ّ
بـ[الس ّيد األ ّيد ،النّجيب احلبيب ،النّسيب
يف شعبان (( )1148ذ 1رقم  ،)958وصفه فيها
ّ
السادات الكرام ،ونتيجة
ال ّلبيب ،األديب األريبّ ،
الصالح الفاضل ،العامل الكامل ،ساللة ّ
الفضالء العظامّ ،
الزكي
وفهامة الدّ وران ،النّحرير ا ُملح ِّقق ،والبدل املد ّقق،
علمة ّ
الزمانّ ،
ّ
الرضوي] ،ومن تصانيفه املشهورة
حممد
التقي
ّ
ريض ،آقا مريزا صدر الدِّ ين ّ
النقيّ ،
ّ
ّ
يض ا َمل ّ
الر ّ
ِ
رشحه عىل «الوافية التون ّية (ذ 14رقم  ،)2029وهو مبسوط متداول .ومن أعظم تالميذه
البهبهاين ( ،)1205-1118ويروي عنه عبد اهلل الشوشرتي وأخوه
األستاذ األكرب الوحيد
ّ
(اخلوانساري) جمموع ًة فيها عدّ ة مقاالت وإفادات
إبراهيم املذكور ص ،18ورأيت يف مكتبة
ّ
لصاحب الرتمجة بعضها بخ ّطه ،منها مقالة يف «تفسري ّإن َلغ ّف ٍ
ار َمل ْن تاب» (ذ 4رقم ،)1367
و ُأخرى يف «تفسري َ
الساموات واألرض» (ذ 4رقم  ،)1379ورسالة يف «املعراج
أن يف خلق ّ
الربوب ّية» (ذ 13رقم
اجلسامين» (ذ 21رقم  ،)4735ورشح حديث «العبود ّية جوهوة كنهها ّ
ّ

 ،)708ومقالة يف «ترتيب التسبيحات األربع ووجه اختالف ترتيب تسبيح الصدّ يقة بعد
الصالة وقبل النوم» (ذ 21رقم  ،)5662و«وجه تغيري األسلوب بني آيتي [ َل ْو ك َ
َان فِ ِيه َم
ّ
َ
َآ ِل َ ٌة إِ َّل اهللُ َل َف َسدَ تَا(ذ ،])22:21وآية [ َلو َ
يقولون ( ،])43:17ومكاتبته إىل
كان مع ُه آهل ٌة كَام

ّ
اخلوانساري املذكور يف
عيل
ّ
عيل (ذ 22رقم  ،)6534واملظنون أنّه ابن عني ّ
الشيخ زين الدِّ ين ّ
(ص ،)296ومن تصانيفه املوجودة «رشح الباب احلادي عرش» (ذ 12رقم  287بالفارس ّية
عند جالل املحدّ ثّ .أوله [محد وثناى ﭙـروردﮔـار ،]...و«الربهان ا َملتني» (ذ 26رقم  )465يف
اخلاصة ،و«الدُّ َّرة البيضاء» يف ال َبداء (ذ 8رقم ّ ،)345
وإن يف اإلنسان جزء ًا إهل ّي ًا (ذ13
النبوة
ّ
ّ
رقم  ،)708و«منتهى املرام يف صالة العرص واإلمتام» (ذ 23رقم  ،)7839وذكرنا مكتوب
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد الثامن
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ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ
املرتجم له يف (ذ 22رقم .)6516
املاحوزي إىل
احلسني
َ
ّ
ّ
األدق أربعة ال ثالثة.
-52
 -53يف األصل حويزة.
الس ّيد
حممد بن كرم اهلل،
ّ
الس ّيد نور الدِّ ين ابن ّ
الس ّيد عبد اهلل ابن ّ
احلويزي ،يروي عن ّ
ّ -54
املؤرخة يف ( 2مجادى الثانية سنة  :)#1168والبن
نعمة اهلل،
ّ
اجلزائري ،قال يف إجازته له َّ
أخيه ّ
عيل أن
الشيخ إبراهيم ابن اخلواجة عبد اهلل كرم
ّ
احلويزي ،كان من أجزل فضل اهلل َّ
شفني بصحبة املوىل اإلمام املخدوم اجلليل ،واحلرب العظيم النبيل ،مستجمع املكارم الفاضلة
َ َّ
وامللكات املرض ّية العادلة ،صاحب املآثر املتضاعفة ،بالبكرة واألصيل ،وحائز صنوف املفاخر
ودر ّي فلك
باإلمجال والتفصيل ،الفاضل الفاضل ،واملرشد الكامل ،شهاب املجد الثاقبّ ،
بالسهم األوىفّ ...
حممد بن
الشيخ ّ
املناقب ،العامل النحرير ،البارع يف التقرير والتحرير ،الفالج ّ
احلويزي ال زالت مراجع العلم بوجوده معمورة ،ورياض الفضل بسحائب فيوضه
كرم اهلل
ّ
الشيعة .44/10 :وترجم له طبقات أعالم ِّ
معطورة .و ُينظر :أعيان ِّ
الشيعة ،661/9 :قال:
احلويزاوي (ت ،)#1172ابن كرم اهلل ،هو ّأول املجازين املذكورين يف اإلجازة
حممد
ّ
وهو ّ
اممي ص،)3
الس ّيد عبد اهلل
ّ
الكبرية ّ
الس ّ
اجلزائري يف سنة (( )#1168طبعة ّ
الصادرة من ّ
ِ
عظم النبيلُ ،مستجمع املكارم
وصفه باملوىل «ا ُملقدّ س اإلمام املخدوم اجلليل ،واحلرب ا ُمل َّ
الفاضلة وامللكات املرض ّية العادلة ،صاحب املآثر املتضاعفة بالبكر واألصيل ،وحائز صنوف
الفحام رثاء صاحب الرتمجة وتأرخيها ،قوله( :بنعيم
الصادق ّ
و .»...أقول :ويوجد يف ديوان ّ
حممد ،).املنطبق عىل سنة (.)#1172
دار اخللد َح َّل ّ
طبقات أعالم ِّ
الشيعة( ،الكواكب املنترشة يف القرن الثاين بعد العرشة).661/9 :
احلويزي ،ح ّي ًا (،)1168
املار ذكره .قال آغا بزرك :إبراهيم
ّ
حممد كرم ّ
 -55هو ابن أخ ّ
اجلزائري
ابن اخلواجة عبد اهلل بن كرم اهلل ،هو ثاين العلامء األربعة املجازين من عبد اهلل سبط
ّ
باإلجازة الكبرية يف سنة ( ،)#1168وصفه فيها بالعامل العامل العارف ،ا ُمل ّ
هذب ،واألريب
الزكي ّ
الويف .طبقات
يض
التقي،
كي
السعيد املجيد الوحيد،
ّ
النقي ّ
ّ
ّ
الذ ّ
ّ
ال َّلبيب ،ا ُملد ِّققّ ،
الر ّ
أعالم ِّ
الشيعة( ،الكرام الربرة).7/10 :
اهلمييل ،ح ّي ًا سنة ( ،)#1168هو ابن عبد اهلل بن
 -56قال عنه آغا بزرك :هو إبراهيم
ّ
البحريني ،هو ثالث العلامء األربعة الذين أرشكهم يف اإلجازة
اهلمييل،
احلويزاوي،
نارص،
ّ
ّ
ّ
تراث الب�صرة
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ّ
اجلزائري سنة ( ،)#1168وصفه املجيز يف آخر اإلجازة بـ«العامل الفاضل
عبد اهلل سبط
ّ
السبق يف
الكامل ،األديب اخلطيب ،جامع مكارم األخالق وحماسن اخلصال ،حايز قصبات ّ
السعيد األمني ،إمام املسلمني ،قدوة األبرار ،عصام األخيار ،حلية املحاريب
مضامري الكاملّ ،
واملنابر ،نارش لواء العلم كابر ًا عن ٍ
كابرّ ،
الشيخ إبراهيم بن عبد اهلل بن نارص ...»...وصار
مرجع التدريس واجلمعة واجلامعة يف احلويزة ،وقدْ كتب ُأستاذه عبد اهلل رشح (صحيفة
ب األلباب) يف ّ
االسطرالب)ّ ،
الذريعة 290/18 :رقم
الذريعة ،344/13 :املوسوم بـ( ُل ّ
 149و 16/15بالتامس هذا التلميذ .طبقات أعالم ِّ
الشيعة( ،الكواكب املنترشة يف القرن
الثاين بعد العرشة).25/9 :
اخلزاعي،
احلامدي،
حممد،
حممد مقيم
ّ
ّ
األصفهاين (ت ،)#1165ابن درويش ّ
 -57هو ّ
ّ
األصفهاين ،صاحب (حاوي نُخب األد ّلة فيام فيام ال جيوز جهله من العقايد
الغروي،
ّ
ّ
واألعامل) ّ
(الذريعة  6رقم  ،)1316قال مؤ ِّلفه يف ّأوله يف سبب تأليفه :إنّه كان بأصفهان
نجاه اهلل ورزق ُه جماورة
ثم ّ
يف فتنة األفغان (ُ ،)#1136-1134فأصيب بذهاب مجيع أموالهّ ،
أن يكتب ما يكون مرجع ًا يف العقايد واألعامل ،ورأى ّ
النّجف ،فأراد ْ
أن (بداية اهلداية) ّ
(الذريعة
العاميل (ت )#1104املخترص من كتابه (هداية األ ّمة) (الذريعة  25رقم
للحر
 3رقم ،)165
ِّ
ّ
ٍ )171
وسمه
حاو هلذه املسائل .وقدْ أشار إليه يف بعض مشاخيه برشح هذا الكتاب فرشحهّ ،

(حاوي نخب األد ّلةّ )...
(الذريعة  6رقم  ،)1316وهو يف ثالثة جم ّلداتّ ،أوهلا يف األُصول،
رأيت نسخ ًة منها ،وعىل ظهرها كتب ولد املؤ ِّلف شهادته بخ ّطه
فر َغ منها سنة (،)#1141
ُ
ثم
توف ( 26ربيع ّ
بأنّه املج ّلد ّ
األول سنة ّ ،)#1165
األول من (احلاوي) ،تأليف والده ،الذي ّ َ
أور َد قصيدة رثاء ّ
نصار له يف ( )18بيت ًا ،مطلعها:
حممد بن ّ
الشيخ أمحد بن ّ
بعد ِه َّإل َأسى وس ِ
ِمن ِ
طب َأمل َّ َفام َأمل َّ رقادي
هاد
َخ ٌ
َ ً ُ
إىل قوله:
أحممدٌ
ّ

ِ
حمم ٍد
لفقد
صرب ًا
وأخال ال يقوى عليه جالدي
ّ
الس ّيد
خياطب ابن
َ
حممد مقيم) ،وهو رابع املجازين من ّ
(حممد بن ّ
املرتجم له الذي اسمه ّ
ٍ
ألربعة
اجلزائري ( )#1173-1114يف إجازته الكبرية التي أصدرها سنة ()#1186
عبد اهلل
ّ
اممي ص)212
ف ا ُملجيز ولد
من تالميذه ،فقدْ َو َص َ
َ
الس ّ
املرتجم له يف تلك اإلجازة (طّ 5
اممي أحوال
الس ّ
والسداد ،هذا وقدْ َف َّصل ّ
بقوله« :ساللة الفضالء األجماد ،بق ّية أهل التّقوى ّ
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لل�س ِّيد حم ّمد اجلزائريّ (املو�سويّ )
ال�س ِّيد عبد اهلل اجلزائريّ َّ ،
ُم َت�صَ ٌر يف ترجم ِة َّ
حممد رابع املجازين يف مقدّ مة طبعة تلك اإلجازة سنة
حممد مقيم ضمن ترمجة أحوال ابنه ّ
ّ
للمرتجم له «ترمجة شهادة اخلصوم» ،الذي فر َغ منه
( )1408ص ،55-52وذكرنا
َ
(( )#1159الذريعة  4رقم  .)516طبقات أعالم ِّ
الشيعة( ،الكواكب املنترشة يف القرن الثاين
بعد العرشة).736/9 :
 -58يقصد :مجادى ال ّثانية.
 -59ترمجنا له يف بداية هذا العمل.
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ّ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
 -1أعال ُم ِّ
يب ،بريوت لبنان ،سنة 2010م.
املؤرخ العر ّ
الشيعة ،د .جعفر املهاجر ،دار ِّ
ُ
أعيان ِّ
العاميل ،طبع دار التعارف ،بريوت ،سنة .#1403
الس ّيد حمسن األمني
-2
الشيعةّ ،
ّ
الصباغة يف رشح هنج البالغةّ ،
للعلمة املح ّقق ّ
التسرتي،
حممد تقي
ّ
 -3هبج ِّ
الشيخ ّ
مؤسسة هنج البالغة ،دار أمري كبري للنرش ،طهران.#1418 ،
حتقيقّ :
ّ -4
الشيعةّ ،
الذريعة إىل تصانيف ِّ
الطهراين ،طبع النجف األرشف سنة
الشيخ آقا ُبزرك
ّ
.#1398
اجلزائري ،نرش املكتبة األدب ّية
الس ّيد عبد اهلل بن نور الدِّ ين،
ّ
 -5ذيل ُسال َفة العرصّ ،
ختصة ،قم( ،د.ت).
ا ُمل َّ
والساداتّ ،
اخلوانساري
حممد باقر
-6
ُ
ّ
للعلمة املريزا ّ
جلنَّات يف أحوال العلامء ّ
روضات ا َ
األصبهاين ،حتقيق :أسد اهلل إسامعيليان ،دار املعرفة ،بريوت( ،د.ت).
ّ
ِّ
يب ،بريوت ،ط،1
العر
اث
الت
إحياء
دار
،
الطهراين
بزرك
آلغا
يعة،
الش
أعالم
طبقات
-7
ّ
ّ
ّ
2009م.
 -8فهرس فنخا ،مصطفى درايتي ،قم(،د.ت).
كحالة ،دار الفكر ،بريوت( ،د.ت).
 -9معجم املؤ ِّلفني العراق ّيني ،عمر رضا ّ
مؤسسة آل
احلسيني
الس ّيد أمحد
ّ
 -10ا ُمل َّ
األشكوري ،طبع ّ
ّ
فصل يف تراجم األعالمّ ،
اإلسالمي يف قم ،بالتعاون مع مركز كربالء للدّ راسات والبحوث
التاث
البيت إلحياء ّ
ّ
يف كربالء2015-#1436 ،م.
الظاملي،
 -11من تراثنا املخطوط يف مكتبات إيران والنّجف األرشف ،د .حامد نارص
ّ
التميمي ،النّجف األرشف2017 ،م.
مطبعة
ّ
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