حللِّ ُّيون
ِ النساخ ا
َّ
أمنوذجا
حللِّ ّي
ِ نساخ كتب العلاَّ مة ا
ً
َّ
Hillian Scribes
(Scribes of Al-Alaama Al-Hilli's
Books as Sample)
اخلفاجي
 حيدر حُم َّمد ُعبيد.م.م
ّ
حللَّة
ِ مركز تراث ا
Asst. Lect. Haidar Mohammed Obaid
Al-Khafaji

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
ملخ�ص البحث
إن لل�تراث ِ
احل يِّ ّل أمه َّية كبرية ،ال يمكن إغفاهلا ،أو جتاهل أبعادها؛ لذا َّ
َّ
فإن دراس��ة
اآلثار العلمية ِ
احل ِّل َّية وتت ّبعها له الدور الفاعل يف إبراز هو َّية تلك املدينة.
َّ

تق��وم فكرة ه��ذا البحث عىل رص��د اجلهود التي بذهلا النس��اخ ِ
احل ِّل ُّيون يف س��بيل
َّ
احلف��اظ عىل تراث أهل البيت ،ومنه ت��راث ِ
احل َّلة الذي يزخر بالعلوم واملعارف،

ِ
ـي الت��ي بلغت اآلفاق؛ َّ
وإن
وقد َخ َّص ُ
لنس��اخ كت��ب العلاَّ مة احل ِّل ّ
صت هذا البحث َّ
ِ
نس��اخها ،األمر الذي حيتاج إىل
س��بب هذا التخصيص ه��و كثرة املؤ َّلفات احل ِّل َّية وكثرة َّ
وقت وجهد كبريين.

وم��ن جانب آخ��ر َّ
فإن هذا العمل يع��دُّ مدخلاً لعمل آخر ،وه��و مرشوع (معجم
احل ِّليني) ،وهو عمل يف غاية األمهية؛ لرفد مكتب��ة الرتاث ِ
ِ
احل يِّ ّل ،وقد رشعنا به
َّ
النس��اخ ِّ
َّ
ِ
ِ
بحمد اهلل تعاىل وتوفيقه ،وبمباركة من إدارة مركز تراث احل َّلة رعاها اهلل.
أم��ا هذا البح��ث فقد محل بني د َّفتيه نس��اخ كتب العلاَّ م��ة ِ
احل يِّ ّل ،وبع��د التت ُّبع بلغ
َّ
َّ

ً
توزعت جهودهم بني ثامنية وس��تِّني نس��خة ملؤ َّلفات
عدده��م ثامنية وأربعني
ناس��خاَّ ،
العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل وعىل مدى أكثر من أربعة قرون.
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َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ِ ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا
ِ الن�ساخ ا
أمنوذجا
� حلل ِّّي
ً
َّ -حل ِّل ُّيون
َّ

Abstract
Hilla's heritage has a great important which can't be unnoticed
or ignored its dimensions. Therefore, the study of the scientific
effects of Hilla and follow them have an active role in stressing
the identity of that city.
The idea of this research is to monitor the efforts made by
the Hillis' scribes in order to protect the heritage of the people of
Ahal Al-Beit (PBUT), including the heritage of Hilla, which is rich
in science and knowledge.
I have been devoted this research to the scribes of books of
Al-Alaamah Al-Hilli (God have mercy on him) which are reached
the horizons and the reason for this allocation is the large number
of Hillis' works and also for many scribes, which requires great
time and effort.
On the other hand, this work is an introduction to another
work, that is the project of (The Thesaurus of The Hillis' Scribes)
which is considered very important work to enrich the library of
Hilli's heritage and we have started by the praise of GOD and with

ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة
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اخلفاجي
 حيدر حم َّمد عبيد.م.م
ّ
the blessing of the management of the Hilla Heritage Center.
This research contained the scribes of the books of Al-Hilli
and after the trace their number reached to forty-eight scribers,
their efforts distributed among sixty-eight copies of the works of
Al-Hilli for more than four centuries.
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َّ
العدد الثامن/املجلد الثالث/الثالثة
السنة
م2018 حزيران/هـ1439 شوال
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

مقدِّ مة البحث
ِ
لذ ِ
جعل احلمدَ مفتاحا ِ
للمزيد من ِ
احلمدُ هللِ الذي َ
فضله وصلىَّ اهلل عىل
كره وس��ب ًبا
ً

س ّيدنا ونب ّينا محُ َّمد ،وعىل آله الط ّيبني الطاهرين.
وبعدُ ...

ٍ
عندم��ا تغوص يف ٍ
ركيزة أساس�� َّي ٍةَ ،ألاَ
َ
عليك أن تس��تند إىل
بحر عامله املخطوطات

نورها وأماكن تواجدهاَّ ،
فإن فه��ارس املخطوطات واحدة
وهي فهارس��ها؛ لك��ي ترى َ
من املرتكزات الرئيسة حلفظ الرتاث يف عصـرنا هذا ،فأصبحت تلك الكتب (الفهارس)
ِ
ِ
تدوين الرتاث.
للعاملني يف
حم َّط ًة جوهر َّي ًة

وعن��د تتبع��ي إلحدى املخطوط��ات ِ
أن َ
وج��دت َّ
فضل الذي��ن صنَّفوا هذه
احل ِّل ّية،
ُ
ُّ
الكتب و َأ ْثروا اخلزائن واملكتبات ،ال يزيدُ كثريا عىل فضل الذين قاموا بإيصال هذه الدُّ ِ
رر
ً
ِ
نش��ـر الثقافات ،والعلوم يف
كبري يف
نس��اخ تلك املخطوطات ،فلهم ٌ
إىل عاملنا ،وهم َّ
دور ٌ
ِ
نقل ِ
ِ
أرجاء املعمورة ،ويف ِ
تراث األجيال السابقة لألجيال الالحقة.
خمتلف
ٍ
وجدت ِ
إسهامات واضحة وجل َّية يف نَسخ
للح ِّل ِّيني
وهذه هي ثمرة هذا البحث ،إذ
ُ
احل ِّلينيِ ،
ِ
وذكر بعض مواصفات
النساخ ِّ
املخطوطات ،فقدحت يف ذهني فكرة مجع أسامء َّ
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املخطوطات التي نس��خوها ،وطريقة كتابتهم ،وتدوين اإلجازات التي حصلوا عليها،
ِ
وذكر تاريخ تلك اإلجازة.

ِ
ِ
ِ
فاحل َّل��ة -كام ه��و معلوم -تعدُّ من ِ
ِ
والتدوين منذ
والتألي��ف
س��احات العل�� ِم
أبرز
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

تأسيسها ،ولع َّلها يف عصـر العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ) كانت األغزر عطا ًء علم ًّيا السيام
بعد إيقاف الزحف املغويل عىل ِ
احل َّلة ،إذ كان لوالده سديد الدين و َمن معه الدور األكرب
ّ
يف ذلك.

ولق��د خترج م��ن أعايل جمل��س تدريس العلاَّ م��ة ِ
احل يِّ ّل -كام يصف الس�� ِّيد حس��ن
َّ

الصدر -مخسامئة جمتهد.

ِ
الناس،
تفرق يف
وقد وصف الس�� ِّيد حس��ن الصدر العلاَّ م َة بأنَّه مجع من العلوم ما َّ
ِ
َ
ومروج املذهب والشـريعة،
الفنون بام ال حييط به القياس ،رئيس علامء الشيعة
وأحاط من
ِّ
كل ٍ
كل عل�� ٍم ُك ُت ًبا ،وآتاه اهللُ من ِّ
صنَّ��ف يف ِّ
َ
اآلف��اق بمصنَّفاتِه ،وع َّط َر
يشء س��ب ًبا قد مأل

َ
األكوان بتآليفه.

ِ
ِ
احل َّلة الديني ِ
إن مدرس�� َة ِ
ِ
ف�لا مبالغ�� َة إن قلن��اَّ :
التأليف
العريق��ة يف
امل��دارس
��ة من
َّ
ِ
ِ
وخصوصا يف علوم أهل البيت.
املجاالت،
خمتلف
والتدوين يف
ً
ِ
احل َّلة أفواج��ا من ِ
وه��ذا م��ا أدى إىل أن حتتضن ِ
واالجته��اد ،وأن حي ُّثوا
طلبة العل ِم
ً
َ
َّ

ِ
وأخص منهم
قرائ��ح العلامء األع�لام،
لتدوي��ن تلك العل��وم التي جادت هب��ا
اخلط��ى
ُّ
ُ
العلاَّ م��ة ِ
احل يِّ ّل ال��ذي بلغت مؤ َّلفاته أكثر من ( )120كتا ًبا ،كام أحصاها العلاَّ مة الس�� ِّيد
ِ
الكم الكبري من املؤ َّلفات له
عبد العزيز
الطباطبائي يف كتابه (مكتبة العلاَّ مة احل يِّ ّل) ،فهذا ُّ
ّ
ِ
ُ
احلركة العلم َّية يف عصـره ،وما بعده.
تطور
الدور
الفاعل يف ُّ
ُ
النساخ
َّ
فهب طلب ُة العلم لنس��خ مؤ َّلفاته ،ودراستها وقراءهتا عليه ،وحصل هؤالء َّ

عىل إجازات من العلاَّ مة ،ومن ولده فخر املح ِّققني ،وغريهم ،حتَّى نجد َّ
أن ن َُس َخ بعض

أحصيت له
كتبه قد بلغت املئات ،مثل كتابه (إرش��اد األذه��ان إىل أحكا ِم اإليامن) ،فقد
ُ

أكثر من ( )647نسخ ًة منترش ًة يف مكتبات إيران فقط.

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

ولو أردنا أن نتت َّبع أس�ماء ِّ
كل َمن ن ََس َخ ش��ي ًئا من كتب العلاَّ مة ،لطال بنا املقام؛ لذا
احل َّلة ،س��واء كُتِبت ٍ
البحث عىل إظهار النس��خ التي كُتِبت يف ِ
ُ
بأي��د ِح ِّل َّية أم غري
اقتصـ��ر
ِح ِّل َّية.
رشعت هبذا العمل ،بعد استش��ارة أهل العل ِم واخلربة يف هذا املجال؛ َّ
فإن هذا
وقد
ُ

العم��ل حيت��اج إىل أدوات ال ُّ
تقل ع��ن تلك األدوات التي حيتاجه��ا املح ِّق ّق ،وبحمد اهلل
كلل أو ٍ
وج��دت من أعانني من غ�ير ٍ
ملل ،وهم إخويت العامل��ون يف وحدة التحقيق يف
ُ
مركز تراث ِ
وأخص ِّ
اخلويلدي (مدير املركز)،
بالذكر منهم فضيلة الشيخ صادق
احل َّلة،
ّ
ُّ
ِ
األعرجي،
عيل ع َّباس
ّ
عيل جميد احل يِّ ّل ،واألستاذ الدكتور ّ
واألستاذ املح ِّقق الش��يخ أمحد ّ
ِ
ِ
مي ّي.
واألخ املو َّفق الباحث ميثم سويدان احل رَ

ثم
اس��م الناس��خ بحسب الرتتيب
أذكر
وكان منهجي يف هذا العمل أنيِّ
األلفبائيَّ ،
ّ
َ
ُ
الزمني ،إن َ
ستنسخ ،وتاريخ كتابته
أذكر مستنس��خاته بحسب الرتتيب
كان له أكثر من ُم َ
ّ
إن ِ
رمزا لذلك (د.ت) ،ومكان النسخ ْ
وجد،
للنس��خة ،وإن مل ُيذكر تاريخ النس��خ أضع ً
وأذك��ر مكان تواجد النس��خة يف الوق��ت احلا ّيل ،ورقمها داخل اخلزان��ة ،ويف حال عدم
ثم إحالة تلك املعلومات إىل
ِذك��ر رقم املخطوط داخل اخلزانة أضع ً
رمزا لذلك (د.ر)َّ ،
ثم قائمة
أهم النتائجَّ ،
ثم جاءت يف آخر العمل خامتة فيها ُّ
املص��ادر املعتمدة يف البح��ثَّ ،

لنس��اخ الكتب
باملصادر املعتمدة يف البحث ،ويعدُّ هذا البحث بداي ًة لسلس��لة
مس��تمرة َّ
َّ
ِ
الزمني للعالمِ الذي استنسخت كتبه.
احل ِّل َّية ،مل أرا ِع الرتتيب
ّ
احل يِّل ،ومدرسة ِ
ِ
احل َّلة.
ولقد
ُ
بدأت بالعلاَّ مة؛ ألنَّه ظاهرة يف الفكر ّ
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ً
ناس��خا ِح ِّل ًّي��ا ،وأ َّما مستنس��خاهتم فقد بلغت  68نس��خة ،مع
أحصيت 48
وق��د
ُ

صورة األصل ،وإهناءات ألغلب النسخ.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

إن هذا العمل هو حماولة الس��تقصاء نساخ كتب العلاَّ مة ِ
ويف اخلتام أقولَّ :
احل يِّ ّل يف
َّ

ح��دود ما ا َّطلعت عليه من فه��ارس ،وال أ َّدعي له الكامل؛ وذل��ك لكثرة كتب العلاَّ مة
ِ
كثري من النس��خ واألس�ماء التي م��ن املمكن العثور
احل�ِّل�يِّ ّ  ،ومن املمكن أن يكون هناك ٌ
عليها يف فهارس وأماكن أخرى.
ِ
ْ
فألتمس من أخواين الباحثني
النقص أو اهلف��وات يف ثنايا البحث
بعض
وإن ُوج��د ُ
ُ

ُ
إل عيويب) ،وهلل
الكامل وحده ،واحلمدُ
واملح ِّققني إرشادي إليها( ،فرحم اهللُ عبدً ا أهدى يَ َّ
ِ
هلل َّأولاً
وآخ ًرا.
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َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

الـن�سـاخ احلِـ ِّلـ ُّيون
َّ
حل ِّل ّي
امل�سلماوي ا ِ
اخلنجراوي
� .1إبراهيم ابن املرحوم عبد اهلل بن �صعب
ّ
ّ
أ .هتذي��ب الوص��ول إىل عل�� ِم األصول= هتذي��ب طريق الوص��ول= هتذيب
األصول = هناية الوصول إىل عل ِم األصول
املحرم سنة 1031هـ.
تاريخ النسخِ  :يوم الثالثاء َّ 19

مكان النسخِ ِ :
احل َّلة السيف َّية.

مؤ َّسسة كاشف الغطاء العا َّمة ،النجف األرشف،
مكان النسخة :النجف األرشفَ ،

مصورة.
الرقم،)7955( :
َّ

كتب فيها
وقد
ُ
مصورة هذه النس��خة من َ
مؤ َّسسة كاشف الغطاء ،فقد َ
حصلت عىل َّ
ِ
تس��ويد هذا الكتاب املبارك يو َم الثالثاء يو َم تاسع من
«وقع الفرا ُغ من
الناس��خ اإلهناء:
َ
ِ
الش��هر املحرم عاش��وراء س��نة إحدى وثالثني بعد األلف ِ
ِ
بيد ِّ ِ
وأحوجهم إىل
العباد
أقل
َّ
ِ
ِ
رحم اهللُ من
اخلنجراوي
رمحة ر ِّبه إبراهيم ابن املرحوم عبد اهلل بن...
ّ
ّ
املس��لاموي لنفس��ه َ
البلدة املس ة ِ
ِ
باحل َّلة».
كتب يف
قرأه
رب العاملنيَ ...
وترح َم له ،واحلمدُ هللِ ِّ
َّ
ماَّ
374

العامة]105/1 :
[دليل خمطوطات َ
مؤ َّسسة كاشف الغطاء َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

ِ
األصول
ب .مبادئ الوصول إىل عل ِم
تاريخ النسخ :يوم االثنني  21من شهر شعبان سنة ؟102هـ.
علم أنهَّ ��ا مل تظهر من
هك��ذا ذكرها مفهرس خمطوطات َ
مؤ َّسس��ة كاش��ف الغطاء ،اً

صورة املخطوطة ،وال أعلم من أين أفاد ذلك.
مكان النسخِ :
احل َّلة السيف َّية.

مؤ َّسسة كاشف الغطاء العا َّمة ،النجف األرشف الرقم،)7954( :
مكان النسخةَ :

مصورة.
َّ

مؤ َّسس��ة كاش��ف الغطاء العا ّمة،
أيضا
ُ
مصورهتا من َ
وه��ذه النس��خة ً
حصلت عىل َّ

وقع الفرا ُغ من تسويد هذه املقدّ مة يوم االثنني واحد بعد العرشين
وجاء يف إهنائها« :وقد َ

من ش��هر ش��عبان تاريخ سنة )1(...وعش��ـرين بعد األلف بقل ِم العبد إىل اهللِ تعاىل ،الفقري
ِ
البلدة املعمورة
اخلنجراوي يف
املسلاموي
احلقري ،تراب أقدام املؤمنني إبراهيم ابن عبد اهلل
ّ
ّ
ِ
رب العاملني».
نظر فيها وقرأ للكاتب الفاحتة واحلمدُ هللِ ِّ
املسماَّ ة باحل َّلة؛ فرحم اهلل من َ

العامة :م]371/1
[دليل خمطوطات َ
مؤ َّسسة كاشف الغطاء َّ

أ�سدي.
ودي ا ِ
حل ِّل ّي ال ّ
� .2أحمد بن ح�سني بن �أبي القا�سم بن ال َع ّ
أ .الباب احلادي عرش
احلجة سنة741هـ.
تاريخ النسخِ  :السبت  23ذي َّ

مكان النسخة :مكتبة بودليان ،جامعة ُأكسفورد يف إنكلرتا.

( )1هناك بياض يف أصل النسخة ،ولع َّله تصحيف لس َّتة وعرشين بعد األلف ،بينام جاء يف فهرس
املؤسسة سنة (1021هـ)ِ ،
فالحظ.
َ َّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

375

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

اإلس�لامي ،ق��م املقدَّ س��ة ،الرقم:
مص��ورة منه��ا يف مركز إحي��اء الرتاث
نس��خة
َّ
ّ

(.)1625/10

املرعيش ،قم املقدَّ سة ،الرقم.)1104/14( :
مصورة يف مكتبة الس ِّيد
وأخرى
َّ
ّ

[فهرس��ت نسخه هاى عكس��ى مركز إحياء مرياث اس�لامى ،57/5 :فهرس دنا،360/2 :
فهرس فنخا]548/5 :

ِ
أصول الدين
ب .اخلالص ُة يف عل ِم الكال ِم = اخلالص ُة يف
احلجة سنة 742هــ.
تاريخ النسخ 24 :ذي َّ
مكان النس��خة :مكتبة بودليان ،جامعة اكس��فورد يف انجلرتا ،الرقم )64 ( :ضمن

جمموعة.

[الذريعة 208 /7 :الرقم  ،1024مكتب ُة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]116 :

� .3أحمد بن ح�سن بن يحيى الفراها ّ
ين
ِ
مذهب اإلمام َّية
أ .حترير األحكا ِم الرشع َّية عىل

تاريخ النس��خِ  :يوم اجلمعة  23شهر ربيع الثاين س��نة 721هـ ،هذا التاريخ للجزء

األول والثاين.
َّ

احلسني ،طهران ،الرقم.)258( :
مكان النسخة :مكتبة الشاه عبد العظيم
ّ
376

ِ
الفراهاين هذه النس��خة عىل ِ
آخرها إهنا ًء بتاريخ
فكتب ل��ه يف
فخر املح ِّققني؛
وق��رأ
َ
ّ

ِ
عارش
ونص اإلهناء« :أهنا ُه -أ ّيد ُه اهللُ تعاىل قراء ًة وبح ًثا -يف
 10ذي القعدة سنة 759هـُّ ،
ِ
شهر ذي قعدة سنة تس ٍع ومخسني وسبعامئة ،واحلمدُ هللِ وحده وصلىَّ اهللُ عىل س ِّي ِدنا محُ َّم ٍد
وآله.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

مطهر».
محُ َّمد ابن َّ

ِ
ِ
وبلحاظ ما س��بق يتبينّ لنا َّ
نسخة املؤ ِّلف؛
أن هذه النس��خة تُعدُّ من أهم النُسخ بعد
ألنَّه كت َبها يف ِ
عرص املؤ ِّلف سنة (721هـ)؛ وألنَّه قرأها عىل ولده فخر املح ِّققني.

[فهرس��ت نس��خه هاى خطى كتابخانه آس��تانه حرضت عبد العظيم حسنى ،أبو الفضل
حافظي��ان ،96/1 :فهرس دن��ا ،836/2 :فهرس فنخا ،108/7 :ويف مكتب��ة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل:
وإن تاريخ اإلهناء يف سنة ،79
األولّ ،
78؛ وفيهَّ :
إن تاريخ النسخِ يف يوم اجلمعة 23شهر ربيع َّ
ورقم النسخة يف مكتبة عبد العظيم (])45

ِ
احلج)
األول من
كتاب ِّ
ب .خمتلف الشيعة يف أحكا ِم الرشيعة( :املج َّلد َّ
تاريخ النسخِ  13 :مجادى اآلخرة سنة 733هـ.

املرعيش ،قم املقدَّ سة ،الرقم.)1229( :
مكان النسخة :مكتبة الس ِّيد
ّ

[مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،177 :فهرس��ت نس��خه هاى كتابخانه عمومى حرضت آية اهلل العظمى
نجفى مرعشى ،30/4 :فهرس دنا ،277/9 :فهرس فنخا]720/28 :

الديلمي
� .4أحمد بن حم َّمد ال�شريف
ّ
قواعد األحكا ِم يف معرفة احلالل واحلرامِ.
تاريخ النسخِ  :يوم السبت 18رجب سنة 885هـ.

مكان النسخ :املدرسة الزينية ِ
باحل َّلة السيف َّية.
َّ

مكان النسخة :مكتبة جملس الشورى ،قم املقدّ سة ،الرقم.)2840( :

ٍ
ن��ص اإلهناء
مصورة م��ن املخطوطة،
أق��ول :لق��د
ُ
ُ
ووجدت َّ
حصلت عىل نس��خة َّ

الديلمي يوم
الفقري إىل اهللِ اللطيف ،أمحد بن محُ َّمد الش��ـريف
فيهاَ « :فر َغ من كتابته العبدُ
ّ
ُ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

377

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

السبت ثامن عرش رجب املرجب سنة  885يف مدرسة الزينية ِ
باحل َّلة السيف َّية ،واحلمدُ هللِ
َّ
َّ
ِ
كرت الليايل واأل َّيام ،وس َّل َم
عىل االبتداء واإلمتام ،والصال ُة عىل نب ِّيه النبيه وآله الكرام ما َّ

كثريا دائماً أبدً ا».
ً
تسليماً

[فهرست نسخة هاى كتابخانه جملس شورى اسالمى]3865/5 :

آوي (تلميذ
عل��ي ال ّ
� .5أحم��د ب��ن �أب��ي عبد اهلل بلك��و بن �أب��ي طالب ب��ن ّ
العلاَّ مة) (كان ح ًّيا 773هـ)
أ .مبادئ الوصول إىل (يف) عل ِم األصول
تاريخ النسخِ  21 :شهر رمضان سنة 703هـ.
املرعش��ـي ،قم املقدَّ س��ة ،الرق��م ،)4/2( :وأخرى
مكان النس��خة :مكتبة الس�� ِّيد
ّ

مص��ورة يف مكتبة جامعة طه��ران ،الرقم ،)3043/3( :وأخ��رى يف مكتبة اإلمام أمري
َّ
املؤمنني يف النجف األرشف ،الرقم.)2832( :

ِ
ُ
رما أمحد بن
حترير ذلك
ونص اإلهناء« :فر َغ من
ُّ
أضعف عباد اهللِ ِج ْر ًما ،وأقدمهم ُج ً

اآلوي ،ظهرية يوم احلادي والعشـرين من ِ
شهر اهلل املبارك
أيب عبد اهلل بلكو بن أيب طالب
ّ

حجة ثالث وسبعامئة هجر َّية نبو َّية.» ،
رمضانَّ ،

و ُيذكر أنَّه قرأ هذه النس��خة عىل العلاَّ مة وابن��ه فخر املح ِّققني ،فأجازه العلاَّ مة عىل
ِ
الورقة األوىل ،وذلك يف  21رجب سنة 705هـ.
378

ِ
ّ
األجل األوح��د الفقيه الكبري
اإلج��ازة قوله« :قرأ َع يَ َّل هذا الكتاب الش��يخ
ون��ص
ُّ
ِ
ِ
ِ
الع��امل املحقِّ��ق املد ِّققُ ،
األئمة،
رئيس
ملك العلامء وق��دو ُة الفضالءُ ،
األصح��اب مفخر َّ
ُ
ِّ
األجل
واحلق والدين ،عامد اإلس�لا ِم واملس��لمني أبو الفتوح أمحد بن الش��يخ
مج��ال امل َّل ِة
ِّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

اآلوي -أدا َم اهللُ أ َّيامه-
عيل
ّ
املغفور الس��عيد املرحوم أيب عبد اهلل بلكو بن أيب طال��ب بن ّ

وأحب.
شاء
وقد
ُ
َّ
أجزت له رواي َة هذا الكتاب وغريه من مصنَّفايت وروايايت ملن َ

حس��ن بن يوس��ف بن امل َط َّهر مصنِّف الكتاب يف ِ
ٍ
مخس
شهر رجب من سنة
وكتب
ُ
َ

وسبعامئة حامدً ا ومص ِّل ًيا».

وكتب له الفخر إهنا ًء يف آخر النسخة جاء فيه« :أهناه أ َّيده اهللُ تعاىل قراء ًة وبح ًثا وفهماً
آخرها احلادي والعرشين من
وضب ًطا
ً
واستشـراحا -وف َقه اهللُ ملراضيه -وذلك يف جمالس ُ
رجب سنة مخس وسبعامئة ،وكتب محُ َّمد ابن امل َط َّهر حامدً ا هللِ تعاىل ،مص ِّل ًيا عىل نب ِّيه صلىَّ

اهللُ عليه وآله».

وممَّا س��بق يتبينَّ يلّ :
أن هذه النسخة ،من النسخ النفيسة لكتاب (مبادئ الوصول)؛
ثم ع�لى ولده فخر
ألنهَّ ��ا نُس��خت يف عرص املؤ ِّل��ف؛ و ُقرئت ع�لى مؤ ِّلفه��ا ( العلاَّ مة)؛ َّ

املح ِّققني ،فمنح ناس��خها إجازة عليها ،وممَّا يؤكِّد أمهيتَّها َّ
أن حم ِّقق هذه املخطوطة (عبد

أهم النسخ اخل ِّط َّية التي
احلس�ين محُ َّمد الب َّقال) قد اعتمدها يف حتقيقه ،وأش��ار إىل أنهَّ ا من ِّ

عثر عليها ،ومأخوذة عن النسخة األم.
َ

[فهرس��ت نس��خه هاى كتابخانه عمومى حضـرت آية اهلل العظمى نجفى مرعش��ى،19 /1 :
فه��رس دن��ا ،1193/8 :فهرس فنخ��ا ،758/27 :معجم املخطوط��ات النجف َّية،97/10 :
مقدِّ مة حتقيق مبادئ الوصول إىل علم األصول ،عبد احلسني محُ َّمد البقال ،36 :مرياث حديث
شيعة ،إجازات العلاَّ مة ِ
األشكوري]517/9 :
احلسيني
احل يِّ ّل ،س ِّيد جعفر
ّ
ّ

ِ
الدين
ب .هنج املسرتشدين يف أصول
تاريخ النسخِ  21 :شهر رمضان سنة 703هـ.
املرعيش ،قم املقدَّ سة ،الرقم.)3/4( :
مكان النسخة :مكتبة الس ِّيد
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

379

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

مصورة يف مكتبة جامعة طهران ،الرقم.)3043/3( :
وأخرى
َّ
وقرأ هذه النسخة عىل فخر املح ِّققني ،فأجازه الفخر عىل الورقة األوىل وذلك سنة

705هـ.

ونص اإلجازة قولهَ :
«قرأ َع يَ َّل موالنا الش��يخ العامل العلاَّ مة املع َّظمُ ،
ملك الفضالء،
ُّ

ُ
مج��ال امل َّلة والدين ،عام ُد اإلس�لام واملس��لمني ،أبو الفتوح أمحد بن عب��د اهلل بلكو بن أيب
اآلوي ،هذا الكتاب من َّأوله إىل آخره قراء ًة مرض َّي ًة تش��هدُ بفضلِهُّ ،
وتدل
عيل
ّ
طالب بن ّ
ِ
ع�لى ِ
وأج��زت روايتَه عنِّي عن والدي مصنِّف الكت��اب -أدام اهللُ أ َّيامه-
وعلمه،
نبوغه
ُ
ِ
وأحب حمتا ًطا له ويل.
شاء
َّ
فلريو ذلك ملن َ
وكتب محُ َّمد ابن امل َط َّهر يف آخر س��نة مخس وس��بعامئة ،واحلم��دُ هللُ وحده وصلىَّ اهللُ
َ

عىل س ِّيدنا محُ َّمد وآله الطيبني».

بكل ما نسخ من ِ
أن أمحد بن أيب عبد اهلل بلكو بن أيب طالب ،قد ُأجيز ِّ
ويبدو يل ّ
كتب

العلاَّ م��ة ،وهذا ٌ
وخصوصا عند َع َل َمي ذلك
علو كعبه يف األوس��اط العلم َّي��ة،
ً
دليل عىل ِّ

الزمان :العلاَّ مة ،وولده فخر املح ِّققني.

[فهرس��ت نس��خه هاى كتابخانه عمومى حضـرت آية اهلل العظمى نجفى مرعش��ى،19/1 :
فهرس فنخا ،988/33 :فهرس دنا]905/10 :

حل ِّل ّي
� .6أحمد بن حم َّمد بن احلدَّ اد ا ِ
أ .أنوار امللكوت يف رشحِ الياقوت
380

تاريخ النسخ 10 :ذي القعدة سنة 723هـ.
مكان النسخ :املشهد الرشيف بالكاظم َّية املقدَّ سة.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

مكان النسخة :مكتبة محُ َّمد اآلخوند ،طهران( ،د.ر).
«تم واحلم��دُ هللِ وحده،
وق��د حصلت عىل َّ
مصورة هذه النس��خة ،ج��اء يف إهنائهاَّ :
ِ
بقني من ذي القعدة املبارك
حممد وآله وسالمه ،فرغ نسخً ا ل ُعرشان َ
وصلواته عىل س�� ِّيدنا َّ

اجلوادي -سال ُم
الكاظمي
احلرام من س��نة ثالث وعشـرين وسبعامئة ،باملشهد الشـريف
ّ
ّ
ٍ
نسخة ِّ
بخط املصنِّف.
اهللِ عىل مرشِّ َفيه -من
وكتب أمحدُ بن محُ َّمد بن احلداد».
َ

ِ
بحمد اهللِ وتوفيقه -عىل يد
مرارا ،ودرستُه-
وجاء يف هامشها ما ُّ
نصه« :قابلتُه عليه ً
ِ
األسدي ،عفا اهللُ عنهم أمجعني».
مطهر
مالكه حسن بن حسني بن ّ
ّ

[مكتبة العلاّ مة ِ
أن تاريخ النسخ يف ثاين ذي القعدة]
أن فيه ّ
احل يِّ ّل ،56 :إلاّ ّ

األول ،والثاين)
ب .قواعد األحكا ِم يف معرفة احلالل واحلرا ِم (املج َّلد َّ
تاريخ النسخ :يوم اخلميس  27شهر رمضان سنة 727هـ.

مكان النسخ :مكتبة األستانة الرضو َّية ،مشهد ،الرقم.)2516( :
ُ

[مكتب ُة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،140 :فهرس فنخا ،428/25 :فهرس دنا]281/8 :

احلج وأركانه = مناس��ك
ج .خالص��ة املنهاجِ يف مناس��ك
احل��اج = واجبات ِّ
ِّ
احلج
ِّ
تاريخ النسخِ  :ظهر األحد ٍ
لثامن بقني من ذي القعدة ،سنة 745هـ.

مكان النسخة :مكتبة جملس الشورى ،طهران ،الرقم.)8892/1( :

أن تاريخ النس��خِ سنة 747هـ ،ويف فهرس فنخا،973/13 :
[فهرس دنا ،976/4 :وقد ذكر َّ
َذكَر تاريخ النسخ 754هـ]
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

381

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

د .جواب سؤال عن تع ُّلم القرآن
تاريخ النسخِ  :ذي القعدة 746هـ.
مكان النسخة :مكتبة جملس الشورى ،طهران ،الرقم.)8892/2( :

[فهرس��ت نس��خه هاى خ ِّطى كتابخانه جملس ش��ورى اس�لامى ،س�� ِّيد محُ َّمد حس�ين حكيم:
 ،249/29ويف فهرس فنخا ،872/10 :فاته أن يذكر اسم الناسخِ ،
فالحظ]

هـ .واجب االعتقاد عىل مجيع العباد
تاريخ النسخ :ذي القعدة 746هـ.
مكان النسخة :مكتبة جملس الشورى ،طهران ،الرقم.)8892/3( :
ُ

[فهرس��ت نس��خه هاى خ ِّطى كتابخانه جملس ش��ورى اس�لامى ،س�� ِّيد محُ َّمد حس�ين حكيم:
 ،250/29ويف فهرس فنخا ،61/34 :فاته أن يذكر اسم الناسخِ ،
فالحظ]

و .جواب سؤال السلطان خدابنده
تاريخ النسخِ  :ظهر السبت ذي القعدة سنة 746هـ.
مكان النسخة :مكتبة جملس الشورى ،طهران ،الرقم.)8892/4( :

[فهرس��ت نس��خه هاى خ ِّطى كتابخانه جملس ش��وراى اس�لامى ،س�� ِّيد محُ َّمد حسني حكيم:
 ،250/29ويف فهرس فنخا ،780/10 :فاته أن يذكر اسم الناسخِ ،
فالحظ]

ز .واجبات الصالة وصفتها = معرفة واجب الصالة وصفتها
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احلجة سنة 746هـ.
تاريخ النسخ 7 :ذي َّ
مكان النسخة :مكتبة جملس الشورى -طهران.)8892/4( :
النبي وآله أصيل
ُّ
ونص اإلهناء فيها« :واحلمد هلل وحده ،وصلواته عىل س�� ِّيدنا محُ َّمد ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

ست وأربعني وسبعامئة».
السبت لسب ٍع
احلجة املبارك احلرام ،خامتة سنة ٍّ
َ
مضني من ذي َّ

[فه��رس دنا ،924/10 :ويف فهرس فنخا ،54/34 :قد ذكر ِّ
كل تفاصيل النس��خة ،إلاَّ أنَّه مل
يذكر اسم الناسخ]

ح .السعد ّية= الرسالة السعد َّية.

حمرم سنة  747هـ.
تاريخ النسخِ َّ 9 :

مكان النسخِ ِ :
احل َّلة السيف َّية.

مكان النسخة :مكتبة جملس الشورى ،طهران ،الرقم.)8892/5( :
املحرم احلرام فاحتة
ُّ
ونص اإلهناء فيها« :فرغ تعلي ًقا ظهر األربعاء لتس�� ٍع مضني من َّ
سنة سبع واألربعني وسبع مائة هجريةِ ،
باحل َّلة بلد اجلامعني ،واحلمدُ هللِ وحده ،وصلواته
َّ

عىل س ِّيدنا محُ َّمد خاتم النبيني ،وعىل آله الط ِّيبني الطاهرين.
وكتب أمحد بن محُ َّمد بن احلدَّ اد».
َ

أن أمحد ب��ن محُ مد بن احل��دَّ اد ِ
عن��د تت ُّبع تاريخ النس��خ أع�لاه ،يظهر َّ
احل يِّ ّل كان من
َّ
املهتم�ين واملتابعني ملؤ َّلفات العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،فأخذ بنس��خها ودراس��تها عىل مدى ()24
ِّ

عا ًما من سنة 723هـ إىل سنة 747هـ.

[فهرس دنا ،123/6 :ويف فهرس فنخا ،138 /18 :قد اختلفت بعض معلومات النس��خة،
فقد ذكرها بالرقم ،)8892/6( :ومكان كتابتها يف ِ
احل َّلة ،ومل يذكر اسم الناسخ]

املو�سوي
حل ِّل ّي
 .7تاج الدين ابن ال�س َّيد �شرف الدين بن عبد احل�سني ا ِ
ّ
383

خمتلف ال�شيعة يف �أحكام ال�شريعة
احلجة سنة 982هـ.
تاريخ النسخِ  17 :ذي َّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

الطباطبائي -شرياز ،الرقم)148( :
مكان النسخة :مكتبة
ّ

[فهرس دنا ،279/9 :فهرس فنخا]725/28 :

� .8أب��و �س��عيد ابن الإمام ال�س��عيد عماد الدي��ن يحيى ابن الإمام ال�س��عيد
الكا�شي(( )2من تالمذة فخر املحقِّقني)
فخر الدين �أحمد
ّ
ِ
الدين.
تبرص ُة املتع ِّلمني يف أحكا ِم
تاريخ النسخِ  25 :شهر ربيع الثاين سنة 759هـ.

مكان النسخِ :
احل َّلة السيف َّية.

مكان النسخة :مكتبة جملس الشورى ،طهران ،الرقم.)4953/9( :
اإلسالمي ،قم املقدَّ سة ،الرقم.)2213( :
ومصورة عنها يف مركز إحياء الرتاث
َّ
ّ
مصورة من اإلجازة.
حصلت عىل نسخة
وقد
ُ
َّ
رب العاملني ،والصال ُة عىل س�� ِّيدنا محُ َّمد املصطفى
ون��ص اإلهناء قوله« :واحلمدُ هللِ ِّ
ُّ

تم ذلك يف ليلة الثالثاء خامس عرشين
عيل املرتضـى وآهلام الط ِّيب�ين الطاهرينَّ ،
ووصيِّ��ه ّ
ربيع الثاين لسنة تسع ومخسني وسبعامئة بمدينة ِح َّلة محاها اهللُ من اآلفات».
فكتب له اإلهناء واإلجازة بتاريخ  15ش��هر ربيع اآلخر
قر َأها عىل فخر املح ِّققني؛
َ

سنة 759هـ).
384

مصح ًفا ،وهو مالك
( )2قرأ اس��م الناس��خ هبذه الصورة ،وهي الصحيحة ،يف حني هناك من ق��رأه
َّ
ِ
الكايش من ق َبل الفخر،
نسخة كتاب (ثالث وأربعون حدي ًثا) لفخر املح ِّققني ،والتي ُأجيز عليها
ّ
الكايش إىل عامد الدين احلس�ين بن
مصح ًفا من عامد الدين حييى بن فخر الدين أمحد
فقرأ اس��مه
َّ
ّ
الكايش ،ويف ضوء ذلك اعتمده الالحقون من بعده ومنهم :الس ِّيد األمني يف أعيان
حممد بن أمحد
َّ
ّ
الطهراين يف الذريعة.]244/26 :
الشيعة ،354/2 :والشيخ آقا بزرك
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

ون��ص اإلهناء« :أهناه -أ َّي��ده اهلل تعاىل ،وأدام فضائله -ق��راء ًة وبح ًثا وفهماً وضب ًطا
ّ
واس��ترشاحا ،يف جمالس آخرها تاس��ع عرشين ربيع اآلخر لسنة تسع ومخسني وسبعامئة،
ً

النبي وآله الطاهرين ،وأصحابه األكرمني.
حممد ّ
واحلمدُ هللِ وحده ،وصلىَّ اهلل عىل س ِّيدنا َّ
املطهر».
حممد بن احلسن بن ّ
َ
وكتب َّ

َ
ُ
س��لطان
أفضل املح ِّققني،
عيل موالنا اإلم��ام األعظم
ُ
وأ َّم��ا اإلجازة ُّ
فنصه��ا« :قرأ َّ
ِ
وفخر املسلمني ،أبو سعيد ابن اإلمام
احلق والدين عام ُد اإلسال ِم
تاج ِّ
احلكامء واملتكلمني ُ
ُ
ال��كايش -أدا َم اهللُ فضائ َله-
الس��عيد عامد الدي��ن حييى بن اإلمام الس��عيد محُ َّمد بن أمحد
ّ

مق��رر ًة دالئله
واس��بغَ فواضل��ه ،هذا الكتاب من َّأول��ه إىل آخره ،ق��راء ًة حم ِّقق ًة قواعدهِّ ،
ِ
أجزت ل��ه رواية هذا
كاش��ف ًة مس��ائله ،وكانت االس��تفاد ُة منه أكثر من اإلف��ادة له ،وقد
ُ
الكت��اب ،وغريه م��ن مصنَّفات والدي مصنِّف ه��ذا الكتاب يف العل��وم العقل َّية والنقل َّية

وأجزت له رواية مجيع كتب الس��الفني م��ن أصحابِنا
الفروع َّي��ة واألصوليَّ��ة عنِّي عن��ه،
ُ
ِ
وأحب فهو ٌ
أهل لذلك.
فلريو ذلك ملن أشاء
 ريض اهلل عنهم أمجعني-َّ
وكتب محُ َّمد بن احلس��ن بن يوس��ف امل َط َّهر يف سلخ ربيع اآلخر لسنة تسع ومخسني
َ

وسبعامئة ،واحلمدُ هللِ وحده وصلىَّ اهللُ عىل محُ َّمد وآله».

َّ
وكأن الناس��خ ك َّلام يكتب من الكتاب شي ًئا يقرؤه عىل شيخه؛ ألنَّه قال« :يف جمالس

ع�لي ...هذا الكتاب م��ن َّأوله إىل
آخره��ا» ،وبع��د ذلك كت��ب له اإلجازة بقول��ه« :قرأ َّ
آخره ...وكانت االس��تفادة منه أكثر من اإلفادة له» ،وهذا يعني َّ
أن الناس��خ كان بدرجة

عالية عند أستاذه.

أن
[فهرس��ت نس��خه هاى خطِّ��ى كتابخانه جملس ش��وراى اس�لامى( ،5890/7 :والغريب َّ
مفهرس خمطوطات جملس الش��ورى ،مل يذكر اسم الناسخ) ،فهرست نسخه هاى عكس مركز
أن تاريخ النس��خ
إحياء مرياث اس�لامى ،269/6 :و يذكر
الطباطبائي يف مكتبة العلاَّ مةَّ ،72 :
ّ
األول) ،والصواب ،شهر ربيع اآلخر]
يف ( 25شهر ربيع َّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

385

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

حل ِّل ّي
 .9جعفر بن محُ َّمد بن عبا�س بن علي ا ِ
ِ
ِ
احلالل واحلرا ِم
معرفة
قواعدُ األحكا ِم يف
تاريخ النسخ :يوم الثالثاء ،آخر ذي القعدة ،سنة 851هـ.
املرعيش ،قم املقدَّ سة ،الرقم.)1413( :
مكان النسخة :مكتبة الس ِّيد
ّ

ونص اإلهناء« :وصلىَّ اهللُ عىل ِ ِ
النبي وعرتته الطاهرة ،بمجرى قلم
خري خلقه محُ َّمد ّ
ِ
غفر اهللُ له ولوالديه
عيل احل يِّ ّلَ ،
أفقر العباد إىل امللك اجلواد ،جعفر بن محُ َّمد بن ع َّباس بن ّ

والقادر عليه ،وذلك أصيل هنار الثالثاء سلخ
ويل ذلك
ُ
وللمؤمنني واملؤمنات أمجعني إنَّه ُّ
ذي القعدة من ش��هور سنة إحدى ومخس�ين وثامنامئة هجر َّية نبو َّية ،عىل مرشِّ فها السالم،

رب العاملني».
واحلمد هللِ ِّ

[فهرس��ت نس��خه هاى كتابخانه عمومى حضـرت آية اهلل العظمى نجفى مرعشى،195/4 :
فهرس فنخا]432/25 :

العراقي
العراقي (و�أخوه) ح�سني بن محُ َّمد
 .10جعفر بن محُ َّمد
ّ
ّ
ِ
احلالل واحلرا ِم
قواعدُ األحكا ِم يف معرفة
تاريخ النسخِ  :السبت َّأول مجادى اآلخر سنة 786هـ.

الزمانِ 
ِ
ِ
باحل َّل ِة السيف َّية.
صاحب
مكان النسخ :يف مقا ِم
ِ
النسخة :مدرس ُة اآلخوند ،مهدان ،الرقم.)927( :
مكان
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ٍ
ِ
نسخة
بمقابلة وتصحيحِ هذه النسخة مع
«قمت
وقد ذكر الناسخ يف آخر النسخة:
ُ
ٍ
بمدينة ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
فصل ٍ
ٍ
ٍ
شديد،
وبتعب
حار
احل َّلة يف
مدرس��ة صاحب الزمان
موجودة يف
صحيحة

األول سنة 786هـ».
حتّى
ُ
أمتمت املقابلة يف  12مجادى َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

ِّ
وح��ل الكل�مات املش��كلة يف  18ش��هر رمضان
«فرغ��ت م��ن ق��راءة
ث��م يق��ول:
ُ
َّ

786هـ».

[فهرس��ت نسخة هاى خطى كتابخانه ها ،رش��ت ومهدان/فاريس :ج ،17ص ،1346مكتبة
احل َّلة ،أمحد عيل جميد ِ
احل يِّل ،144 :تاريخ مقام اإلمام املهدي يف ِ
العلاّ مة ِ
احل يِّ ّل]47 :
ّ
ّ

حل ِّل ّي (تلميذ العلاَّ مة)
 .11جمال الدين محُ َّمد بن احلدَّ اد ا ِ
ِ
ِ
احلالل واحلرامِ.
معرفة
قواعدُ األحكا ِم يف
شوال 735هـ.
تاريخ النسخِ  :يوم السبت َّ 8
طباطبائي ،طهران ،الرقم.)603( :
مكان النسخة :مكتبة جملس الشورى،
ّ

[فهرس فنخا ،428/25 :فهرس دنا]282/8 :

حجي بن �ش��دَّ اد
 .12حام��ي ب��ن ب��در بن بركة بن �ص��دقة ب��ن �أحمد ب��ن ِّ
()3
أ�سدي (ت 924هـ)
ال ّ
ِ
ِ
ِ
العلامء (اجلزء التاسع)
تلخيص فتاوى
الفقهاء يف
أ .تذكر ُة
تاريخ النسخ :يوم األحد َّأول مجادى اآلخرة سنة 904هـ.

مكان النس��خ :مس��جد الش��يخ املع َّظم عبد الس��ميع [بن فياض األس��دي] ِ
باحل َّلة
ّ
َّ

السيف َّية.

اخلوئي ،النجف األرشف ،الرقم.)127( :
مكان النسخة :مكتبة اإلمام
ّ

ٍ
ٍ
زودين هبا الشيخ املح ِّقق
أقول :لقد
ُ
مصورة من هذه املخطوطة َّ
حصلت عىل نسخة َّ

ِ
حجي ،وأخرى:
مرة :صدقة ...بن أمحد بن ِّ
( )3وقد وجدت اختال ًفا ً
يسريا عند ذكره ل َن َسبه فيقول َّ
حجي بن أمحد.
صدقة ...بن ِّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

387

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

ِ
نصه« :كان الفراغ من نس��خه عىل يد العبد
عيل جميد احل�َّل�يَّ ّ  ،فجاء اإلهناء فيها م��ا ُّ
أمح��د ّ
حجي بن أمحد بن ش��دَّ اد
الضعي��ف إىل اهلل
الق��وي حامي ب��ن بدر بن بركة بن صدقة بن ِّ
ّ
ويل ذلك والقادر عليه،
ّ
األس��دي غفر اهللُ له ولوالديه وللمؤمنني واملؤمنات وملشاخيه إنَّه ُّ
نقلت من نسخة ن ُِسخت من نسخة األصل ،يوم األحد هالل مجادى الثاين سنة تسع مائة
ُ
وأربع يف مس��جد الشيخ املع َّظم املكرم الشيخ عبد الس��ميع يف ِ
احل َّلة املحروسة بالعراق،
َّ

كثريا آمني
حممد ّ
واحلمدُ هلل وحده ،وصىل اهلل عىل س�� ِّيد رس��له َّ
ً
النبي وآله ،وس�� َّلم تسليماً
رب العاملني».
َّ

اخلوئي يف النجف األرشف]224/1 :
[خمطوطات مكتبة اإلمام
ّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلجازة
مباحث
العلامء -ن ََس��خها من
تلخيص فتاوى
الفقهاء يف
ب .تذك��ر ُة
إىل السكنى والعمري-
األول سنة 905هـ.
تاريخ النسخِ  :االثنني ثامن شهر ربيع َّ

مكان النسخ :يف مسجد الشيخ عبد السميع بن فياض األسدي يف اجلامعني ِ
باحل َّلة.
ّ
َّ
املرعيش ،قم املقدَّ سة ،الرقم.)1611( :
مكان النسخة :مكتبة الس ِّيد
ّ

ِ
«ووافق الفرا ُغ منه
نص اإلهناء:
أقول :لقد
ُ
َ
مصورة هذه النسخة فكان ُّ
حصلت عىل َّ
العبد الفقري احلقري املذنب املقر بذنبه ،املسـرف عىل ِ
نسخً ا عىل يد ِ
نفسه ،الذي أمسى من
ِّ

الغني ،حامي بن بدر بن بركة بن صدقة بن أمحد ابن
الذن��وب رهين��ة العبد الفقري إىل اهلل
ّ
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األس��دي ،غفر اهللُ له ولوالديه ،وملن دعا له ،وذلك يف يوم االثنني وقت
حجي بن ش��دَّ اد
ّ
ِّ
الضحى من يوم ثامن يف شهر ربيع األول سنة مخس وتسعامئة ،وذلك يف بلد ِ
احل ِّلة السيف َّية
َّ
يف حم َّلة اجلامعني يف مس��جد الش��يخ العامل الفاضل الكامل الشيخ عبد السميع بن ف َّياض
بقاءه وال أعدمنا إفادتَه وإحس��انَه وجعلنا وإ َّياه من الفائزين بكرامته،
ّ
األس��دي ،أدا َم اهللُ َ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

رب العاملني».
رب العاملني ،وصلىَّ اهللُ عىل س ّيدنا محُ َّمد وآله الطاهرين ،آمني َّ
آمني ّ

أن كت��ب العلاَّ مة ِ
وبلحاظ تاريخ النس��خ الس��ابق يتبينَّ لنا َّ
احل يِّ ّل ق��د نالت أمه َّيتها
ِ
النس��اخ عىل مدى ق��رون ،وهي
بال��درس والتدري��س واالهتامم؛ فق��د تداولتها أيدي َّ
مستمرة حتَّى يومنا هذا.

أن معظم نس��اخ كتب العلاَّ مة ِ
واليشء اآلخر َّ
احل يِّ ّل من األعالم األفذاذ يف زمانهِ م؛
َّ

ف�لا نجدُ إلاَّ
َ
القليل منهم ممَّن مل حيصل عىل إجازة منه أو من ولده الفخر أو من األعالم
اآلخرين من ِ
بعده.

[فهرس��ت نس��خه هاى كتابخانه عمومى ح�ضرت آية اهلل العظمى نجفى مرعش��ى،14/5 :
فهرس دنا ،1083/2 :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]99 :

 .13ح�سن بن حاجي �أحمد َز َز ّ
حل ِّل ّي
الغروي ا ِ
يل
ّ
حترير األحكام الرشع ّية عىل مذهب اإلمام ّية

تاريخ النسخِ  :يوم اجلمعة  22شهر ربيع الثاين سنة 928هـ.
املرعيش ،قم املقدّ سة ،الرقم.)11410( :
مكان النسخة :مكتبة الس ّيد
ّ

نصه« :متَّت القاع��د ُة األوىل ،وهي العبادات من كتاب التحرير
وج��اء يف االهناء ما ّ

األول منه ،يف يوم اجلمعة يوم اثنني وعش��ـرين يف ربيع الثاين لس��نة ثامنية
وهو آخر اجلزء َّ

ِ
وعرشين وتس��عامئة ،عىل يد ِّ
جرما العبد الفقري احلقري حس��ن
أقل
جرما وأكثرهم ً
الناس ً
ابن حاجي أمحد بن َززَيل الغروي محَ تدً ا ِ
ً
منشأ».
واحل يِّ ّل
ّ
ّ

[فهرس��ت نس��خه هاى كتابخانه عمومى حضـرت آية اهلل العظمى نجفى مرعشى،18/29 :
فهرس فنخا]115/7 :

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

النيلي
 .14ح�سن بن ح�سني بن �أحمد بن مطلوب
ّ
ِ
ِ
ِ
خمتصـر منتهى السؤل واألمل = غاية
الوصول وإيضاح
غاي ُة
الس��بل يف رشحِ
ِ
الوصول
تاريخ النسخِ  :اخلامس من شهر رجب سنة 691هـ.

مكان النسخِ :
احل َّلة السيف َّية.

املرعيش -قم املقدَّ س��ة ،الرقم ،)12518( :وأخرى
مكان النس��خة :مكتبة الس ّيد
ّ

النرصاوي.
مصورة يف طهران ،مكتبة فخر الدين
ّ
َّ

وج��اء يف اإلهناء م��ا نصه« :كتَـبه ِ
عف��و ر ِّبه اللطيف
الفق�ير ،الراجي
لنفس��ه العبدُ
َ
َ
ُّ
ُ

غفر اهللُ له ولوالديه وللمس��لمني
النييلَ ،
اخلبري ،حس��ن بن حس�ين بن أمحد بن مطلوب ّ
حم ِد وآله ،من ِّ
احلق
خط موالنا اإلمام العلاَّ مة مجال ِّ
بم َّ
واملسلامت ،واملؤمنني واملؤمناتُ ،
والدين مصنِّفه ،أدا َم اهللُ أ َّيامه ،فرغ منه يف خامس من شهر رجب املبارك من سنة إحدى
ِ
ِ
وتسعني وستامئة ،وذلك ِ
وكرمه».
اآلفات بمنِّه
باحل َّل ِة السيف َّية ،حرسها اهللُ تعاىل عن

[فهرس��ت نسخه هاى كتابخانه عمومى حرضت آية اهلل العظمى نجفى مرعشى،562/31 :
ويف فه��رس فنخ��ا ،338/23 :وفه��رس دن��ا ،770/7 :مكتب��ة العلاّ م��ة ِ
احل يِّ ّل :عب��د العزيز
الطباطبائي]134 :
ّ

املزيدي (تلميذ العلاَّ مة)
علي بن �إبراهيم
ّ
 .15ح�سن بن ّ
390

تسليك النفس إىل حظرية القدس
تاريخ النسخِ  :يوم الثالثاء  16شوال سنة 707هـ.
مكان النسخة :اخلزانة الغرو َّية يف النجف األرشف ،الرقم.)676( :
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

وتـمت مقابلتها عىل نسخة األصل.
وهي نسخة كتبت يف عرص العلاَّ مةَّ ،
وتعدُّ هذه النس��خة من نفائس خمطوطات اخلزانة الغرو َّية وعند تت ُّبعي هلذه النسخة
يف املصادر األُخرى ،وجدت أنهَّ ا قد ن ُِس��خت عليها نس��خة أخرى م��ن ِقبل عبد اهلل بن

النجفي يف صفر 1339هـ.
التربيزي
اهلشرتودي
محُ َّمد حسن
ّ
ّ
ّ

[فه��رس خمطوط��ات اخلزان��ة العلو ّية املقدَّ س��ة ،81 /2 :فه��رس خمطوطات خزان��ة الروضة
احلسيني ،67 :الذريعة ،180/4 :الرقم]889 :
احليدر ّية ،الس ّيد أمحد
ّ

حل ِّل ّي
 .16ح�سن بن ال�شيخ �شم�س امل�ؤ ِّذن ا ِ
هتذيب الوصول إىل عل ِم األصول= هتذيب طريق الوصول = هتذيب األصول =
هناية الوصول إىل عل ِم األصول
املحرم احلرام سنة 1015هـ.
تاريخ النسخِ َّ :
مكان النسخة :مكتبة اآلستانة الرضو َّية ،مشهد ،الرقم.)13000( :

[فهرس فنخا ،653/9 :فهرس دنا]480/3 :

حل ِّل ّي
 .17ح�سن بن حم َّمد را�شد ا ِ
قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام
األفندي أنَّه رأى نس��خة من قواعد األحكام ِّ
بخط احلس��ن بن
ذك��ر املريزا عبد اهلل
ّ

راشد.

[رياض العلامء وحياض الفضالء]187/1 :

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

 .18ح�سن بن حم َّمد بن عبد العايل
األلفني الفارق بني الصدق واملني
شوال سنة 1017هـ.
تاريخ النسخ :السبت َّ 17
اإلسالمي ،قم املقدَّ سة ،الرقم.)2407( :
مكان النسخة :مركز إحياء الرتاث
ّ
ونص اإلهناء فيها قوله« :قد فرغ عن كتب هذا الكتاب يف يوم الس��بت سابع عرش

شوال سنة سبع عرش ألف عىل يد ِّ
حممد بن عبد العايل».
أقل العباد حسني بن َّ

[فهرست نسخه هاى خطى مركز إحياء مرياث اسالمى 388/6 :فهرس فنخا]761/4 :

العلوي (تلميذ العلاَّ مة)
الطو�سي
علي
ّ
ّ
 .19ح�سني بن محُ َّمد بن ّ
إرشاد األذهان إىل أحكا ِم اإليامن
تاريخ النسخِ  28 :شهر رمضان 704هـ.

مكان النسخِ ِ :
احل َّلة السيف َّية.

مكان النسخة :مكتبة جملس الشورى ،قم املقدَّ سة ،الرقم.)4941/2( :
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«وقع الفرا ُغ لكاتبه ِ
أفقر
مصورة هذه النسخة ،وجاء فيهاَ :
أقول :وقد حصلت عىل َّ
ِ
ِ
ِ
الطويس ضحوة يو ِم
احلس��يني
عيل
عب��اد اهللِ
وأحوجه��م إىل غفرانه حس�ين ُ
ّ
ّ
بن محُ َّمد بن َّ
شهور سنة أربع وسبعامئة ،يف ِ
ِ
ِ
احل َّلة محاها اهلل
الس��بت ثامن عشـرين رمضان املع ّظم ،من
ِ
ِ
النكبات بمحمد وآله ،واحلمدُ هلل».
اآلفات وصاهنا من
من
احلجة
وقد أجاز ُه العلاَّ مة إجاز ًة خمتصـر ًة عىل ظهر هذه النسخة ،وذلك يف آخر ذي َّ
ٍ
ِ
َ
إجازة
حصل عىل
للكتاب كان يقرأه عىل مصنِّفه إذ
سنة 704هـ،و َيبدو أنَّه يف أثناء نسخه
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

ِ
ِ
ِ
النسخ.
نفائس
وهذه النسخة تُعدُّ اليوم من
يف العا ِم نفسه،

ِ
ِ
ذكر َّ
أن رقم النسخة
ويف مقدمة حتقيق إرش��اد األذهان ،فارس احلسونَ ،193/1 :
جملس الشورى ،)6330( :وهذا سهو منه ،والصواب ما ذكرناهِ ،
ِ
فالحظ.
يف
ٌ

[فهرس��ت نسخة هاى كتاب خانه جملس شوراى اسالمى ،5862/7 :فهرس فنخا،29/3 :
فهرس دنا ،657/1 :ينظر :الذريعة 177/1 :الرقم ]903

الغروي
� .20شكر بن حمدان بن �صالح
ّ
ِ
تلخيص فتاوى العلامء ،تذكرة العلاَّ مة (اجلزء الثامن)
أ .تذكرة الفقهاء يف
ِ
األول سنة 931هـ.
تاريخ
النسخ :يف  11شهر ربيع َّ

باملدرسة الزينية يف ِ
ِ
احل َّلة السيف َّية.
مكان النسخِ :
ّ

مكان النسخة :مكتب ُة اإلمام احلكيم ،النجف األرشف ،الرقم.)1433( :

نص اإلهناء اآليت ِذكره ،وبعد مراجعة مكتبة اإلمام
أقول :ومل تذكر كتب الفهارس َّ
ٍ
مصورة من نسختها األصل.
حصلت عىل
احلكيم
ُ
ون��ص اإلهناء فيها« :وكان الفرا ُغ منه عىل ِ
احلقري إىل اهللِ
الفقري
يد كاتبِه ،وهو العبدُ
ُّ
ُ
ُ

الغروي آمنه اهللُ ي��و َم الفز ِع األكرب ،وجعل أمنه
الغني ،ش��كر بن محدان بن صالح
تعاىل
ّ
ّ

األول من شهور سنة
ذخريته يف املحشـر ،ضاحي هنار يوم اجلمعة حادي عشـر شهر ربيع َّ
رب العاملني ،وصىل اهللُ عىل س�� ّيدنا محُ َّمد وعرتته
إحدى وثالثني وتس��عامئة ،واحلمدُ هللِ ِّ
ِ
ِ
باملدرسة
وسلم تسليماً  ،وذلك
وباإلجابة جدير،
الط ِّيبني الطاهرين ،إنَّه عىل ما يشاء قدير
َ
ِ
ِ
رب العاملني».
حرسها اهللُ من اآلفات ،واحلمدُ هللِ ِّ
الزين َّية يف احل َّلة السيف َّيةَ ،
ٍ
بنسخة نقلت منها وهي ِّ
بخط
نصه« :قوبلت
كر
ّ
وبجانب اإلهناء ما ُّ
املزيدي ،و َذ َ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

ٍ
نسخة ُذكِ َر أنهّ ا نسخت من نسخة األصل ،وذلك حسب اجلهد والطاقة إلاَّ
أنَّه كت َبها من

األول سنة إحدى وثالثني وتسعامئة ،واحلمدُ
ما زاغ عنه البرص ،آخرها رابع شهر مجادى َّ
رب العاملني».
هللِ ِّ

ب .تذكر ُة العلاَّ مة (اجلزء التاسع)
تاريخ النسخ :يف  18شهر ربيع الثاين سنة 931هـ.

باملدرسة الزينية يف ِ
ِ
احل َّلة السيف َّية.
مكان النسخ:
ّ

مكان النسخة :مكتبة اإلمام احلكيم ،النجف األرشف ،الرقم.)1433( :

ِ
ِ
ِ
بحمد اهللِ تعاىل
الفقه��اء،
تذكرة
اجلزء التاس��ع من كتاب
«تم
ُّ
ون��ص اإلهن��اء فيهاّ :
ُ
وحسن توفيقه عىل ِ
ِ
يد ِّ
الغني
أقل عباد اهللِ واحوجهم إىل غفرانِه العبد الفقري إىل اهللِ تعاىل
ّ
ووافق الفرا ُغ
غفر اهللُ تعاىل له وللمؤمن�ين واملؤمنات
ش��كر بن أمحد بن صالح
َ
ّ
الغروي َ

منه يف ضاحي هنار ثامن ش��هر ربيع الثاين لس��نـ931ـــة إحدى وثالثني وتسعامئة وذلك
ِ
ِ
رب العاملني،
حرسها اهللُ تعاىل من اآلفات ،واحلمدُ هللِ ِّ
يف املدرسة الزين َّية باحل َّلة السيف َّيةَ ،
وصلىَّ اهللُ عىل سيدنا محُ مد ِ
وآله الط ِّيبني الطاهرين وس َّلم تسليم».
َّ
ِّ
نص املقابلة ،فق��ال« :قوبل هذا اجلزء
كتب والده محدان ب��ن صالح
الغروي َّ
ّ
وق��د َ
التاس��ع وما قبله وهو اجلزء الثامن من نس��خة ن ُِقال منها ،وهي ِّ
بخط
وذكر
املزيدي،
ّ
َ
ٍ
ِ
األصل مقابل َة تصحيح بحسب اجلهد والطاقة ،إلاَّ ما زا َغ عنه
نسخة من
أنَّه نس��خها من

َ
لطف اهللُ تعاىل
الغروي،
األول محدان بن صالح
ّ
حمر ًرا يف رابع عش��ـر شهر مجادى َّ
البرص ِّ
394

به».

احل يِّل يف مكتبة اإلمام احلكيم العامة ،أمحد عيل جميد ِ
ِ
احل يِّ ّل ،بحث منشور يف
َّ
ّ
[خمطوطات العلاَّ مة ّ
جم َّلة تراث ِ
احل َّلة املحكّمة ،السنة الثانية ،العدد السابع]268 :
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

ومن الكالم السابق يمكن استظهار اآليت:

ِ
ِ
َّ
تلخيص فتاوى العلامء (اجلزء الثامن)،
الفقهاء يف
إن هناك نسخة من كتاب تذكرة

عيل بن منصور املزيدي ّ ،ومل نعثر عليها يف ما ا َّطلعنا
وأخرى فيها اجلزء التاسع ،قد كتبها ّ
علي��ه من املصادرَّ ،
وإن كاتب املقابلة يف ِكلاَ اجلزأين هو والد الناس��خ ،وهو (محدان بن

إن النَّس��خ كان بإرشاف والده ومتابعته ،وهذا ما ُّ
الغروي) ،أي َّ
يدل عىل أنَّه من
صالح
ّ

ِ
أهل العل ِم وطلاَّ بِه.

النيلي
 .21عبد احل�سني بن حم َّمد بن ح�سني بن زنبور
ّ
معارج الفه ِم يف رشحِ النظم
ُ

تاريخ النسخ :بعد العشاء من ليلة األربعاء  3مجادى األوىل سنة 8[66هـ]
اخلوئي ،النجف األرشف ،الرقم.)307/2( :
مكان النسخة :مكتبة اإلمام
ّ

ِ
بحمد اهللِ تعاىل ومنه وذلك بعد العشاء من ليلة األربعاء
الكتاب
«تم
ُ
ُّ
ونص اإلهناءَّ :

األول لسنة ستَّة وستِّني هالل َّية عىل يد مالكه لنفسه الراجي رمحة ر ِّبه الغفور
ثالث مجادى َّ
النييل ، ،غفر اهلل له ولوالديه ،وملن أحسن
العيل عبد احلسني بن َّ
حممد بن حسني بن زنبور ّ
ّ

إليهام وإليه وملن نظر فيه ودعا له باملغفرة».

ست وستّني هالل ّية وأ ّما التاريخ
واملالحظ هنا أن الناسخ قد ذكر تاريخ النسخ سنة ّ
َ

الطهراين يف طبقاته:
الذي ذكرته آن ًفا؛ فهو استظهار من الطبقة التي ذكره فيها آغا بزرك
ّ
الس�ماوي
 ،75/6وق��د ذكر أنّه رأى نس��خ ًة من كتاب الفصول النصري ّية عند الش��يخ
ّ
نسخها عبد احلسني بن زنبور النييل بيده وذلك يف  17صفر سنة 855هـِ ،
فالحظ.
ّ

اخلوئي يف النجف األرشف]481/1 :
[خمطوطات مكتبة اإلمام
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

395

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

النحوي
علي بن �أحمد
ّ
ّ .22
واجب االعتقاد عىل مجيع العباد
تاريخ النسخِ  :سنة 1051هـ.
م��كان النس��خة :مكتبة كلي��ة اآلداب يف جامعة أصفهان ،ضم��ن جمموعة ،الرقم:

( )126/3وأخرى يف مكتبة األدب ّيات ،أصفهان ،ضمن جمموعة ،الرقم)31/3( :

[مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،219 :ويف فهرس فنخا 63/34 :ومل يذكر تاريخ النسخ]

 .23علي بن احلاج قوام الدين بن حممود بن قوام الدين العاقو ّ
الليثي
يل
ّ
حل ِّل ّي
النجفي ا ِ
ّ
أ .منته��ى املطلب يف حتقيق املذهب (من املبحث الثاين لكتاب الصوم إىل آخر
كتاب التجارة)
تاريخ النسخّ :أول ذي القعدة سنة 982هـ.
مكان النسخة :مكتبة اإلستانة الرضو ّية  ،مشهد ،الرقم)2850( :

[مكتبة العلاّ مة ِ
احل يِّ ّل ،195 :فهرس دنا]124/10 :

ب .خمتل��ف الش��يعة يف أح��كام الرشيع��ة (من كت��اب ال��زكاة إىل آخر كتاب
اإلقرار)
تاريخ النسخ :األربعاء  25شهر رمضان سنة994هـ.
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مكان النسخة :مكتبة إمام العرص  ،شرياز ،الرقم.)140( :

ِ
�ِّل� ،183 :وينظر ،ويف فهرس دنا ،280/9 :ذكر أن تاريخ النس��خ يف 15
[مكتب��ة العلاَّ مة احل يِّ ّ
شهر رمضانِ ،
فالحظ]
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

الطربي
علي بن فخر الدين بن �أبي طالب
ّ
ّ .24
ِ
ِ
ِ
احلالل واحلرا ِم
مسائل
معرفة
قواعدُ األحكا ِم يف
تاريخ النسخِ  :سنة 746هـ.

املرعيش ،قم املقدَّ سة( ،د.ر).
مكان النسخة :مصورات مكتبة الس ّيد
ّ

عيل أصغر مرواريد
ويذكر الس�� ّيد عبد العزيز
ّ
الطباطبائي أنّه رأها يف مكتبة الشيخ ّ

يف طهران.

قرأه��ا عىل عيل بن حممد بن حس�ين املزيدي ِ
احل يِّ ّل؛ فكتب ل��ه اإلهناء اآليت« :أهناه
ّ
َّ
َّ

َ
وأجزل م��ن ِّ
أحس��ن اهللُ توفيقه وتس��ديده،
َ
كل عارفة حظه ومزيده ،ق��راء ًة وبح ًثا وفهماً
واستشـراحا  ،نف َعه اهللُ تعاىل به وإ َّيانا بالعل ِمِ...،آخرها سلخ ذي القعدة
ورشحا
وضب ًطا
ً
ً

احلرام سنة 759هـ.
َّ

ٍ
املزيدي حامدً ا.»...
بن حسني
ّ
بن محُ َّمد ُ
عيل ُ
َ
وكتب ُّ

ٍ
التاريخ أعاله قر َأها عىل ِ
ِ
فكتب له اإلهناء واإلجازة
فخر املح ِّققني؛
س��نة من
وبعد
َ

عيل بن ِ
ِ
ُ
فخر
زين
الكامل،
عيل موالنا
ُ
ُ
املحق��ق ُ
بخ ّط��هّ ،
الدين ُّ
ونصها« :قرأ َّ
الش��يخ العامل ُ
ِ
رسه،
الطربي أدا َم اهللُ أيامه
الدي��ن أيب طالب
َ
ّ
كتاب القواع��د تصنيف والدي ،قدّ َس اهللُ ّ
وتدل عىل ِ
من َّأو ِله إىل آخره قراء ًة تش��هدُ بفضلِهُّ ،
وأجزت له روايتَه ورواية مجيع
علمه،
ُ
وأجزت له رواية مجيع مصنَّفايت ومؤ َّلفايت.
مصنَّفات والدي عنِّي عنه،
ُ

وكتب محُ َّمد بن احلس��ن بن يوس��ف بن امل َط َّهر يف ثاين صفر س��نة س��تني وس��بعامئة
َ

ِ
باحل َّلة».

وقرأها مر ًة ُأخرى عىل عيل بن احلس��ن بن احلس�ين الرسابش��نوي ِ
احل يِّ ّل؛ فكتب له
ّ

شوال من  806هـ.
اإلهناء واإلجازة ،وذلك يف  7شهر َّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

حممد
وج��اء يف اإلهن��اء ما نصه« :احلمدُ هللِ عىل س��وابغ أفضاله ،والص�لا ُة عىل نب ِّيه َّ

املصطفى وآله.
َّأما بعد

ِ
يِّ
بمحاسن الشيم ،العامل الفاضل الكامل ،املح ِّقق املد ِّقق،
املتحل
فإن موالنا األعظم
ّ

جامع فن��ون الفضائل ،قدوة العلامء واألفاضل ،محيد الش�مائل ،لس��ان الواعظني ،مجال

عيل ابن موالنا الس��عيد املربور املغفور فخر الدين نصـر اهلل بن هباء الدين،
امل ّلة والدينّ ،
عيل واس��تمع منِّي
أدام اهللُ تع��اىل معاليه وبركته ،وأعىل يف الدنيا واآلخرة درجته ،قد قرأ ّ

كتاب (قواعد االحكام يف معرفة احلالل واحلرام) من مصنَّفات شيخنا األعظم ،ورئيسنا
تدل عىل ِ
مهذب ًة ُّ
املع َّظ��م ،علاَّ مة العامل يف عهده وأوانه ...،من َّأوله إىل آخ��ره ،قراء ًة َّ
كامل

ِ
فضله وتُنبئ عن متا ِم ِ
ِ
َ
املش��كلة ،وح َّق َق غوامضه املعضلة،
وبحث عن دقائقه
علمه ونبلِه،
َ
َ
وكشف عن أستاره ،ك َّثر اهللُ تعاىل أمثاله.
ووصل إىل أغواره،

وأج��زت له رواي��ة هذا الكت��اب وغريه م��ن مصنَّف��ات مؤ ِّلفه ومصنَّف��ات علامئنا
ُ

املاض�ين ،رضوان اهلل عليهم أمجع�ين ،عنِّي عن والدي املرحوم الس��عيد ،رمحه اهلل رمح ًة
ِ
وأحب ،فإنَّه ٌ
أهل لذلك برشط االحتياط.
فلريو ذلك ملن شاء
واسع ًة ،عن مصنِّفه
َّ

ِ
الرسابشنوي
عيل بن احلس��ن بن احلس�ين
وكتب العبدُ
ّ
ُ
َ
املحتاج إىل رمحة ر ِّبه املتعايل ُّ
ِ
ست وثامنامئة ،وصلىَّ اهللُ عىل ن ِّبيه
احل يِّ ّل يف سابع شهر شوالُ ،ختِم باليمن واإلقبال ،سنة ٍّ
حممد وآله».
َّ
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يظه��ر ممّ��ا س��بقّ ،
مق��ررة؛ لكي
أن غاية الناس��خ هي أن جيع��ل هذا الكت��اب مادة َّ

يدرسها عند أعالم زمانه؛ لذا نرى ّ
أن اجازاته قد تعدَّ دت من أكثر من عامل ،ويف أوقات
خمتلفة.

[مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]142 ،141 :
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

ال�سراب�شنوي
احل�سيني
العلوي
الر�ضي
علي بن احل�سن بن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ .25
ِ
ِ
االصول
الوصول إىل عل ِم
أ .مبادئُ
تاريخ النسخ :آخر شهر رجب سنة 715هـ.
مكان النس��خ :ذكر الس ّيد عبد العزيز
الربيطاين
الطباطبائي أنّه رآها يف املتحف
ّ
ّ
ضمن جمموعة الرقم.)10.963.OR( :

ِ
َ
عيل املوىل الس�� ِّيد املع َّظم
ق��ر َأه عىل فخ��ر ِاملح ِّققني؛
َ
فكتب له بخ ِّط��ه يف َّأوهلا« :قرأ َّ
ُ ِ
ُ
عيل
النسيب
احلسيب
الفاضل الزاهدُ العابدُ
ُ
ُ
ُ
الورع ،زين الدين ّ
رشف آل أيب طالب العامل ُ
ِ
الوصول إىل عل ِم
كتاب (مبادئ
الرسابش��نوي،
احلسيني
العلوي
الريض
ابن احلس��ن بن
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتدل عىل ِ
األصول) قراء ًة تش��هدُ ِ
بفضلِه ُّ
أج��زت له رواية هذا الكتاب عنّي
علمه ،وقد
ُ

أجزت له رواية مجيع ما قرأته ورويته ُ
وأجيز
ع��ن والدي املصنِّف أدا َم اهللُ أ َّيامه ،وكذلك
ُ
ِ
املقررة.
روايته
فلريو ذلك عىل الرشائط َّ
غرة مجادى األوىل سنة 715هـ».
َ
وكتب محُ َّمد بن احلسن بن يوسف بن امل َط َّهر يف َّ

ب .هنج املسرتشدين يف ُأصول الدين

[مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]170 :

احلجة ،سنة 715هـ.
تاريخ النسخ :يوم اجلمعة ،الثامن عرش من شهر ذي ّ
الربيطاين ،الرقم)10964.OR( :
مكان النسخة :مكتبة املتحف
ّ
املرعيش بالرقم.)832( :
مصورة يف مكتبة الس ِّيد
و ُأخرى
َّ
ّ

[فهرس فنخا ،988/33 :جم َّلة تراثنا]296/90 :

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

حل ِّل ّي
املزيدي ا ِ
علي بن من�صور بن ح�سني
ّ
ّ .26
ِ
ِ
تلخيص فتاوى العلامء= تذكرة العلاّ مة)
الفقهاء يف
كتاب (تذكرة
أ.
َ

ن َ
وتوزعت نس��خها يف مكتبات
ُس��خ عىل أج��زاء بأوقات خمتلفة ،تناقلته��ا األيدي ّ

خمتلفة ،وهي عىل النحو اآليت:

األول
* املج َّلد َّ

احلج��ة 868هــ ،و(اجلزء
األول ،الطه��ارة) االثنني  1ذي ّ
تاري��خ النس��خ( :اجلز ُء َّ

الث��اين ،الصالة) يف  26مجادى الثاين س��نة  ،867و(اجل��زء الثالث ،بقية الصالة) يف 19
رجب 867هـ.

مكان النسخة :جملس الشورى ،طهران ،الرقم.)1117( :
«وكان
نصه
أقول :وقد
ُ
َ
مصورة من نسخة األصل ،وجاء يف إهنائها ما ُّ
حصلت عىل ّ
ِ
الفرا ُغ منه عىل ِ
كاتبه يف ِ
عمت بركتُه
يد
هنار الس��بت تاس��ع عش��ـر ش��هر رجب األصم َّ
من س��نة سبع وستني وثامنامئة هالل ّية وختلف من املج َّلد الثالث ِّ
بخط املصنِّف من كتاب
ِ
الزكاة إىل آخر ِ
ِ
ِ
تم اجلزء الثالث».
زكاة
الذهب والفضة وبه ّ

[فهرست نسخة هاى كتاب خانه جملس شوراى اسالمى ،499/1 :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل،96 :
فهرس فنخا ،908/7 :فهرس دنا]1082/2 :

* (اجلزء الثاين عرش ،والثالث عرش)
400

تاريخ النسخ :األربعاء  8شهر ربيع اآلخر سنة 870هـ.
مكان النسخة :مكتب ُة املدرسة الفيض َّية ،قم املقدَّ سة ،الرقم.)441( :
«وافق
نصه:
أقول :وقد
ُ
َ
مصورة إلهناء هذه النسخة ،جاء فيه ما ُّ
حصلت عىل نسخة ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

ِ
ِ
ِ
املزيدي
عيل بن منصور بن حسني
ّ
الفرا ُغ منه نسخً ا عىل يد العبد الفقري إىل اهللِ تعاىل الغني ّ
ِ
ِ
ِ
َ
األربعاء ،ثامن ربيع الثاين
املحشـر يوم
وجعل أئمتَه ذخريتَه يف
األكرب
آمنه اهللُ يو َم الفز ِع
ِ
ِ
األولني واآلخرين،
رب العاملني ،وصىل اهللُ عىل س ِّيد َّ
من سنة سبعني وثامنامئة ،واحلمدُ هلل ِّ
وخات�� ِم النبيني حمم ِد بن ِ
ِ
الصادق األمني ،وعىل آل��ه الطاهرين املعصومني الذين
عبد اهلل
َّ
َ
وخفق اخلافقان وحدا
اختلف اجلديدان
تطهريا ،م��ا
وطهرهم
أذه��ب اهللُ عنهم
َ
الرجس َّ
َ
َ
ً
ٍ
جميب ،وع�لى ِّ
رب اختم
والقادر عليه ،إنَّه
احلادي��ان إنَّه ويلُّ ذلك
كل يشء قديرِّ ،
س��ميع ٌ
ٌ
ُ
ِ
باخلري».

[فهرس فنخا ،908/7 :فهرس دنا ،1083/2 :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]98 :

* اجلزء الثالث عرش

تاريخ النسخ :األربعاء  8شهر ربيع الثاين سنة 870هـ.
مؤ َّسسة كاشف الغطاء العا ّمة ،بالرقم.)3795( :
مكان النسخةَ :

مصورة هذه املخطوطة ،وكان اإلهناء فيها« :ووافق الفرا ُغ
وبحمد اهلل
ُ
حصلت عىل ّ
ِ
املزيدي ،آمنه
عيل بن منصور بن حسني
ّ
منه نسخً ا عىل يد العبد الفقري إىل اهلل تعاىل الغنيّ ،
اهلل يو َم الفزع األكرب ،وجعل ائمته ذخريته يف املحرش ،يوم األربعاء ثامن ربيع الثاين ،من
األولني واآلخرين،
رب العاملني ،وصىل اهلل عىل س�� ِّيد ّ
س��نة س��بعني وثامنامئة ،واحلمد هلل ّ
حممد بن عبد اهلل الصادق األمني ،وعىل آله الطاهرين املعصومني ،الذين
وخات��م النبينيَّ ،

تطهريا ،ما اختلف اجلديدان ،وخفق اخلافقان ،وحدا
وطهرهم
أذهب اهلل عنهم الرجس ّ
ً
احلادي��ان ،إنّه ويل ذلك والقادر عليه ،إنّه س��ميع جميب ،وع�لى ِّ
رب اختم
كل يشء قدير ّ
باخلري».

العامة ،بالرقم :م]78 :1
َ
[مؤ َّسسة كاشف الغطاء ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

*( .اجلزء السادس والسابع)

تاريخ النسخ 15 :شوال سنة 874هـ.
مكان النسخة :مكتبة كل ّية اإلهل ّيات ،مشهد ،بالرقم.)66( :

وأخرى يف مكتبة مولوي ،مشهد ،الرقم.)66( :

[فهرس فنخا ،909/7 :فهرس دنا ،1083/2 :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]98 :

*( .كتاب الطهارة) و(كتاب الصالة)
تاريخ النسخ :سنة 870هـ.

مؤ َّسسة كاشف الغطاء العا ّمة ،النجف األرشف ،بالرقم.)3795( :
مكان النسخةَ :
العامة ،بالرقم]78 :1 :
َ
[مؤ َّسسة كاشف الغطاء ّ

احلج)
*( .اجلزء الرابع ،من الزكاة إىل قسم من ّ
تاريخ النسخ :سنة 867هـ.

مكان النسخة :مكتبة اإلمام احلكيم ،النجف األرشف ،الرقم.)318( :
مصورهتا من مكتبة اإلمام احلكيم ونص
أيضا حصلت عىل
أقول :وهذه النس��خة ً
ّ
يد ِ
«وكان الفرا ُغ من هذا اجلزء عىل ِ
ِ
عمن
العبد
اإلهناء هلذه النسخة:
َ
الفقري إىل اهللِ الغني ّ

املزيدي يف يوم الس��بت ،اخلامس والعرشين من ش��هر
عيل بن منصور بن حس�ين
ّ
س��واه ّ

رب العاملني وصىل اهللُ عىل أكرم
ش��عبان املبارك سنة س��بع وس��تني وثامنامئة ،واحلمدُ هللِ ِّ

املرس��لني وأرشف األول�ين واآلخرين محُ َّمد بن عبد اهلل الص��ادق األمني ،وخاتم النبيني
402

وعىل آل��ه وعرتته املعصومني ،وذريته األكرمني صال ًة متتابع�� ًة مرتادف ًة إىل يو ِم الدين إنَّه

رب اختم باخلري».
بفضله يسمع وجييب ِّ

[معجم املخطوطات النجفية ،191/2 :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]98 :
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

* .اجلزء اخلامس
تاريخ النسخ :سنة 867هـ.
مكان النسخة :مكتبة اإلمام احلكيم ،النجف األرشف ،الرقم (.)318

ِ
ِ
ع�لي بن منصور
وج��اء يف إهنائه��ا:
َ
«وكان الف��را ُغ منه عىل ي��د الفقري إىل اهللِ تعاىلّ ،

ِ
ش��هر رمضان املبارك ،سنة سب ٍع وستني
املزيدي ،يوم الثالثاء ،تاس��ع عشـر
ابن حس�ين
ّ
خلقه أمجعني ،حمم��د بن ِ
خ�ير ِ
ِ
عبد اهللِ
رب العاملني وصلواته عىل
وثامنامئ��ة ،واحلم��دُ هللِ ِّ
َّ
الصادق األمني ،وعىل عرتت��ه الطاهرين وذر ّيته األكرمني ،صال ًة متتابع ًة مرتادف ًة إىل يو ِم
الدين».

احل يِّل يف مكتبة اإلمام احلكيم العامة ،أمحد عيل جميد ِ
ِ
احل يِّ ّل ،بحث منشور يف
َّ
ّ
[خمطوطات العلاَّ مة ّ
جم ّلة تراث ِ
احل َّلة املحكّمة ،السنة الثانية ،العدد السابع]266 :

*( .اجلزء الثالث عرش)
ُ
تاريخ النسخ 28( :املحرم سنة 875هـ).
تاريخ النسخ:
اخللييل  ،النجف األرشف.
مكان النسخة :مكتبة املريزا حسني
ّ

[طبقات أعالم الشيعة]100/6 :

*( .املج ّلد العارش) و(احلادي عرش) من كتاب الضامنة إىل احلوالة
تاريخ النسخ :ق10هـ.
مكان النسخة :مكتبة أمري املؤمنني العا ّمة يف النجف األرشف(د .ر).

[طبقات أعالم الشيعة ،100/6 :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]98 :

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

ِ
ِ
احلالل واحلرا ِم
معرفة
ب .قواعدُ األحكا ِم يف
تاريخ النسخ :يوم اجلمعة 18 ،رجب 901هـ
مكان النسخة :مكتبة اإلمام احلكيم ،النجف األرشف ،الرقم.)490( :

ِ
ِ
اجلمعة ثامن عرش ش��هر رجب
الكت��اب يو َم
َّفق امتا ُم هذا
ون��ص اإلهناء قول��ه« :ات َ
ُّ

األصم ،من شهور سنة احد[ى] وتسع مائة.

املزيدي  ،أعانَه اهللَ تعاىل
بن منصور بن حسني
وكتب العبدُ
ّ
عيل ُ
َ
الفقري إىل اهللِ الغني ُّ
ُ
ت��ه ،واحلمدُ هللِ عىل ِ
طاعته ،وحرشه يف جن ِّته يف جوار نبيه وائم ِ
ِ
نعمه املتواترة وعرتته
ع�لى
َّ
ّ
َ
رب اختم باخلري يا كريم».
الطاهرة وأرسته الزاهرةِّ ،
اجلزائري.
عيل بن هالل بن عيسى بن محُ َّمد
ّ
يف آخرها إجازة من قبل ّ

ونصها« :أهناه و َّف َقه اهللُ ملا يرضيه وعصمه بألطافه عن معاصيه ،بعضه قراء ًة َّ
مهذب ًة
ّ
ٍ
جمالس آخرها يو َم الثالثاء يوم
وبح ًثا واف ًيا ،وبعضه مقابل ًة مرض ّي ًة وحتقي ًقا ش��اف ًيا يف عدَّ ِة

س��ني القرن العارش من شهور
أحد وعرشين من ش��هر رجب من ش��هور َّأول س��نة من
ِّ
الس��ني اهلالل َّية من س��نة هجرة س�� ِّيدنا محُ َّمد املصطف��ى خاتم املرس��لني وأرشف اخللق
ِّ

أمجع�ين ِّ
رب
صل اهلل عليه وعىل آله الطاهرين ،وعىل صحبه املنتجبني صال ًة دائم ًة بدوا ِم ِّ
ِ
ِ
كثريا.
ً
العاملني ،وباقي ًة ببقاء مالك يوم الدين ،وس ّل َم تسليماً
وكتب��ه العبدُ الفقري إىل ِ
اجلزائري
عيل بن هالل بن عيس��ى بن محُ َّمد
رمحة ر ِّبه
ّ
ّ
الغنيّ ،
ُ

رب العاملني ومص ّل ًيا عىل خات ِم املرس��لني وعىل
مول��دً ا،
العراقي أصلاً وحمتدً ا ،حامدً ا هلل ِّ
ّ
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آله الطاهرين وصحبه أمجعني».

احل يِّل يف مكتبة اإلمام احلكيم العامة ،أمحد عيل جميد ِ
ِ
احل يِّ ّل :بحث منشور يف
َّ
ّ
[خمطوطات العلاَّ مة ّ
جم ّلة تراث ِ
احل َّلة املحكّمة :السنة الثانية ،العدد السابع]
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

حل ِّل ّي
علي بن مظاهر ا ِ
ّ .27
ِ
ِ
األول والثاين
معرفة
قواعدُ األحكا ِم يف
احلالل واحلرامِ ،ن ََسخ اجلزء َّ
تاريخ النسخ 25 :ذي احلجة سنة 754هـ.

املرعيش ،قم املقدَّ سة الرقم.)6774( :
مكان النسخة :مكتبة الس ّيد
ّ

ِ
وش��يخنا
أجزت ذلك ملوالنا
ونص اإلجازة« :وقد
ُ
وقد أجازه فخر املح ِّققني عليها ُّ

عيل حر ًفا
عيل بن مظاهر ،رواية هذه املس��ائل عنِّي فإنَّه قرأها َّ
اإلم��ام العلاَّ مة زين الدين ّ

عيل ونقله عنِّي يف هذه القواعد وغريها وممَّا صنَّفته ومجيع
حر ًفا؛
ُ
وأجزت له مجيع ما قرأه َّ
ِ
أمليت
وأجزت له مجيع ما
وأحب،
فلريو ذلك ملن أرا َد
رسه،
ُ
ُ
َّ
م��ا صنَّفه والدي قدَّ س اهلل ّ
ِ
فلريو ذلك عنِّي.
عليه من احلوايش واألوراق يف هذا الكتاب
ِ
ش��هور
احلجة من
حممد بن احلس��ن بن امل َط َّهر يف خامس والعرشين من ذي َّ
َ
وكتب َّ

سنة أربع ومخسني وسبعامئة.

ِ
أيامه،
ّ
«صحت مقابلتها ك ُّلها وقرأهتا عىل شيخنا فخر املح ِّققني بن امل َط َّهر ،أدام اهللُ َ
وكتب عيل بن حسن بن مظاهر ِ
احل يِّ ّل».
َ ُّ

[فهرس��ت نس��خه هاى خط��ى كتابخان��ه عمومى حرضت آي��ة اهلل العظمى نجفى مرعش��ى:
]318/17

احل�سيني (ق8هـ) (من تالمذة
العلوي
آملي
ّ
ّ
علي بن حيدر ال ّ
 .28حيدر بن ّ
فخر املحقِّقني)
أ .أجوبة املسائل املهنائ َّية األوىل والثانية = املسائل املدن َّيات
تاريخ النسخّ :أول ذي القعدة سنة  762هـ.

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

مكان النسخة :مكتبة جامعة طهران– طهران ،الرقم1022/1( :م).
فيها.

اآلميل قد قرأها ع�لى ِ
ُيذك��ر ّ
فكتب له اجاز ًة أطراه
فخر املح ِّققني،
عيل
َ
ّ
أن حيدر بن ّ

املكرم أفضل العلامء،
ونص اإلجازة« :وقد
ُ
ُّ
أجزت ملوالنا الس ّيد اإلمام العامل املع ّظم ّ

وأعل��م الفضالء ،اجلام��ع بني العلم والعمل ،رشف آل الرس��ول ،مفخرة أوالد البتول،
عيل
س�� ّيد العرتة الطاهرة ،ركن امل ّلة
ّ
واحلق والدين ،حيدر بن الس�� ّيد الس��عيد تاج الدين ّ
احلسيني  ،أدام اهلل فضائله ،وأسبغ
العلوي
پاد ش��اه ابن الس ّيد السعيد ركن الدين حيدر
ّ
ّ

رسه ،وأن يعمل بذلك ،ويفتي به.
فواضله ،أن يروي ذلك عنّي عن والدي قدَّ س اهلل ّ

وكتب محُ مد بن احلس��ن بن يوس��ف بن عيل ابن امل َطهر ِ
احل يِّ ّل يف أواخر ربيع اآلخر
َّ
َ َّ
ّ

النبي
سنة إحدى وسبعني وسبعامئة ،واحلمدُ هلل تعاىل وصلىَّ اهلل عىل س ِّيد املرسلني محُ َّمد ّ
وآله الطاهرين».

[فهرس فنخا ،302/29 :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]30 :

ب .إجازة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ملهنَّا بن سنان

تاريخ النسخّ :أول ذي القعدة سنة 762هـ.
مكان النسخة :مكتبة جامعة طهران ،طهران ،الرقم1022/1( :م).

[فهرس فنخا]302/29 :
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والنظر
البحث
استقصاء
والقدر=
القضاء
البحث عن
النظر يف
استقصاء
ت.
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
والقدر
القضاء
مسائل
يف
تاريخ النسخ( :ق.)8
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

مكان النسخة :مكتبة جملس الشورى ،طهران ،ضمن جمموعة الرقم.)4953/1( :

«حرره
حصلت عىل نس��خة من
وقد
ُ
مص��ورة هذه املخطوطة ُّ
ّ
ونص اإلهن��اء فيهاّ :
ِ
احلسيني
العلوي
عيل بن حيدر
احلقري
الفقري
العبدُ
ّ
ُ
ّ
املحتاج إىل رمحة ر ِّبه القدير ،حيدر بن ّ
ُ
ُ
اآلميل ،أصلح اهللُ حا َله».
ّ

وكتب له اإلهناء بخ ِّطه ،وذلك يف  12شهر
وقرأ هذه النس��خة عىل فخر املح ِّققني،
َ

نصه« :أهناه أ ّيده اهللُ وأدا َم فضائله قراء ًة وبح ًثا وكانت
رمضان سنة 759هـ ،جاء فيه ما ُّ

االستفادة منه أعظم من اإلفادة له.

وكتب محُ َّمد بن احلسن بن يوسف ابن امل َط َّهر يف ثاين عرش رمضان سنة تسع ومخسني

النبي وآله الطاهرين».
وسبعامئة ،واحلمدُ هللِ وحده ،وصىل اهللُ عىل س ِّيدنا محُ َّمد ّ

مصورة يف مكتبة جامعة طهران ،الرقم ،)2992/1( :وهي نس��خ ٌة ق ّيم ٌة
وأخرى
ّ

النيسابوري يف حتقيقه هذا الكتاب ،و ُطبع يف
احلسيني
ومصححة اعتمدها الس�� ّيد محُ َّمد
ّ
ّ
ّ
مشهد ،دار أنباء الغيب.

يؤرخ لتاريخ النس��خ يف إهنائه ،والظاهر
ع�لي
اآلميل مل ّ
ّ
واملالح��ظ هنا أن حيدر بن ّ

ّ
َ
ِ
النس��خ س��نة  759هـ؛ ألنهّ ا ضمن جمموعة اشتملت عىل الكتب اآلتية وهي:
تاريخ
أن
ِّ
عيل بن
(تب�صرة املتع ّلمني ،وثالثة وأربع��ون حدي ًثا ،لفخر املح ِّققني
بخ��ط ظهري الدين ّ

النييل ،والرسالة الفخر ّية) ،وك ّلها نُسخت يف التاريخ السابق.
يوسف
ّ

[فهرس فنخا ،363/3 :فهرس دنا ،766/1 :طبقات اعالم الش��يعة ،76/5 :مكتبة العلاَّ مة
ِ
احل يِّ ّل]49 :

ث .األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية

م��كان النس��خة :جامعة اإلم��ام محُ َّمد بن س��عود اإلس�لام َّية ،الس��عود َّية ،الرقم:

(.)1876

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

407

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

الس��يوري يف  18ذي القعدة س��نة 777هـ،
وأول هذه النس��خة عليها مت ُّلك املقداد
ّ
ّ

عيل بن محُ َّمد بن طي
ع�لي بن ّ
وأس��فل من��ه مت ُّلك ولده محُ َّمد بن املقداد ،ومت ُّلك محُ َّمد بن ّ
األول سنة 848هـ.
بتاريخ  20شهر ربيع َّ

مصورهتا يف ملحق البحث ،رقم])28( :
[ينظر:
َّ

احلسيني
عيل بن زهرة
ّ
ج .مس��ائل الس�� ِّيد ابن زهرة (عالء الدين أبو احلس��ن ّ
احللبي)
ّ
احلجة سنة 762هـ.
غرة ذي َّ
تاريخ النسخَّ :

مكان النسخة :مكتبة جامعة طهران ،الرقم.)1022( :
وقرأ هذه النس��خة عىل فخر املح ِّققني فكتب له إجازة يف أواخر ش��هر ربيع اآلخر

سنة 771هـ.

[الذريع��ة 235/1 :الرق��م  ،1236مقدِّ م��ة حتقي��ق إرش��اد األذه��ان إىل أح��كام اإليامن/1 :
]104

حل ِّل ّي
املزيدي ا ِ
علي بن محُ َّمد بن احل�سني
ّ
ّ .29
خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة
تاريخ النس��خ 15 :صفر س��نة 759ه��ـ ،ومتّت مقابلتها عىل نس��خة ِّ
بخط املصنّف

وذلك سنة 763هـ.
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مكان النسخة :مكتبة جامعة طهران ،الرقم.)6699( :

[فهرس دنا ،277/9 :فهرس فنخا ،720/28 :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]177 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

ال�سيبي
النيلي
علي بن محُ َّمد بن احل�سن بن [�أبي من�صور؟] بن املهتدي
ّ .30
ّ
ّ
ِ
ِ
احلالل واحلرا ِم
معرفة
قواعدُ األحكا ِم يف

تاريخ النسخ24 :مجادى اآلخرة سنة 709هـ.
مكان النسخة :مكتبة جامعة طهران ،الرقم.)1273( :

ِ
�ِّل� ،137 :مقدّ مة حتقيق قواعد األحكام ،163/1 :مقدّ مة حتقيق :إرش��ا ُد
[مكتب��ة العلاَّ مة احل يِّ ّ
ِ
ِ
أن الناسخ جمهول]
األذهان إىل أحكا ِم
اإليامن ،95/1 :ويف فهرس فنخا ،425/25 :ذكر َّ

أ�سدي
 .31غياث الدين بن عبد ال�سميع بن ف ّيا�ض ال ّ
األول ،فيه كتاب
أ .تذك��رة الفقهاء يف تلخيص فتاوى العلامء( ،ن ََس َ
��خ املج َّلد َّ
الطهارة والصالة)
تاريخ النسخ :سنة 917هـ ،عن نسخة ِّ
بخط املؤ ِّلف.

مكان النس��خة :مكتبة الس��لطان أمحد الثالث يف (طوپ قاپي رسايي -اسالمبول،

الرقم.)1134A( :

مصورة يف معهد املخطوطات القاهرة ،الرقم.)336/1( :
وعنها
ّ

ِ
ِ
تلخيص فتاوى العلامء ،ن ََس��خَ ه من كتاب الضامن إىل
الفقه��اء يف
ب .تذك��ر ُة
آخر اجلعالة
تاريخ النسخ :سنة 917هـ ،عن نسخة ّ
بخط املؤ ِّلف.

مكان النس��خة :مكتبة الس��لطان أمحد الثالث يف (طوپ قاپي رسايي -اس�لامبول

مصورة يف معهد املخطوطات بالقاهرة الرقم.)335/1( :
الرقم )1134A( :واخرى ّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

ِ
ِ
األول فيه كتاب
الفقهاء يف
ج .تذكر ُة
تلخيص فتاوى العلامء( :ن ََس َ
��خ املج َّلد َّ
الطهارة والصالة)
تاريخ النسخ :سنة 918هـ .عن نسخة ِّ
بخط املؤ ِّلف.

مكان النس��خة :مكتبة الس��لطان أمحد الثالث يف (طوپ قاپي رسايي– اسالمبول،

الرقم)A،114316( :

مصورة يف معهد املخطوطات بالقاهرة ،الرقم.)336/1( :
وعنها
ّ

[مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]100 ،99 :

حل ِّل ّي
الطريحي ا ِ
 .32محُ َّمد بن ح�سني بن عبد اهلل
ّ
خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة
األول ،سنة 1299هـ.
تاريخ النسخ :السبت 1 ،مجادى ّ
م��كان النس��خة :مكتب��ة اإلم��ام احلكي��م العا ّم��ة ،النج��ف األرشف ،الرق��م:

(.)1078

الكت��اب بقل ِم العبد
«تم
أق��ول :لقد حصلت عىل
ُ
مص��ورة إلهناء الناس��خ ّ
ّ
ونصهَّ :

الطرحيي،
الفقري اىل اهلل الغني محُ َّمد نجل الش��يخ حس�ين نجل املرحوم الش��يخ عب��د اهلل
ّ
ِ
احل يِّ ّل مس��كنًا والنجف مدفنًا إن ش��اء اهلل تع��اىل ،وكان الفراغ من تس��ويده عرص ّية يوم
األول من ش��هور س��نة األلف واملائتني وتسعة وسبعني
الس��بت يوم الس��ابع من مجادى ّ
410

هجرية ،عىل مهاجرها أكمل الصالة وأفضل التح ّية».

[معجم املخطوطات النجف َّية]198/10 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

حل ِّل ّي
 .33محُ َّمد ح�سني بن عالء الدين ا ِ
مبادئ الوصول إىل علم االصول
تاريخ النسخ :الثالثاء 22شهر ربيع الثاين سنة 1061هـ.
الكلبايكاين ،قم املقدَّ سة ،الرقم)24/116 ،4816/2( :
مكان النسخة :مكتبة
ّ

أقل عباد اهلل محُ مد حس�ين بن عالء الدين ِ
ونص اإلهناء فيها «متت عىل ِ
يد ِّ
احل يِّ ّل عفا
ّ
َّ

اهللُ عنهام».

[فهرس فنخا]760/27 :

حل ِّل ّي
 .34محُ َّمد بن عبد اهلل ا ِ
ِ
ِ
اإليامن
األذهان إىل أحكا ِم
إرشا ُد

تاريخ النسخ :األربعاء  25مجادى اآلخرة1098 ،هـ.
مكان النسخة :مركز إحياء الرتاث ،قم املقدَّ سة ،الرقم.)2651( :

ِ
حترير هذا الكتاب يوم األربعاء خامس والعرشين
«وقع الفرا ُغ من
ونص اإلهن��اءَ :
ِ
ِ
احلقري تراب أقدام املؤمنني،
الفقري
يف شهر مجادى الثاين سنة ثامنية وتسعني واأللف ،بقل ِم

محُ مد بن عبد اهلل ِ
احل يِّ ّل ،عفا عنهام».
َّ

اإلسالمي ،127/7 :فهرس دنا]669/1 :
[فهرس خمطوطات مركز إحياء الرتاث
ّ

 .35حم ّمود بن محُ َّمد بن بدر
ِ
ِ
مذهب اإلمام ّية(،القاعدة األوىل العبادات)
الرشعية عىل
حترير األحكا ِم
ُ
تاريخ النسخ :يوم الثالثاء سادس رجب سنة723 :هـ.

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

مكان النسخِ :
احل َّلة يف مقام صاحب الزمان (عليه السالم).
املرعيش ،قم املقدَّ سة ،الرقم.)6732( :
مكان النسخة :مكتبة الس ّيد
ّ

ونص اإلهناء فيها« :متّت القاعد ُة األوىل ،وهي العبادات من كتاب التحرير ،ويتلوه
ُ

اجلزء الثاين منه ،وهي القاعدة الثانية يف املعامالت ،وفرغ من تس��ويده مصنّفه حس��ن بن

يوس��ف ب��ن م َط َّهر يف ليلة الثالث عش��ـر ربيع األول س��نة تس��عني وس��تامئة ،واحلمدُ هلل

النبي وآله الطاهرين هذه صور ُة خط املصنّف دام ظله
حممد ّ
وحده وصلىَّ اهلل عىل س�� ِّيدنا َّ
وبقاه.

األصغر من كتابتِه ،وه��و حممود بن محُ َّمد بن ب��در ،وقت ضحى يوم
وف��ر َغ العب��دُ
ُ

ِ
صاحب
الثالثاء سادس من شهر رجب األصم عام ثالثة وعشـرين وسبعامئة يف [مقام]
ِ ِ ِ
هم اغفر لنا ،ولوالدينا ،وجلميع املؤمنني واملؤمنات،
الزمان باحل َّلة املحروسة محاها اهللُ،ال َّل َّ

بحق محُ َّمد وآله األخيار األبرار».
ِّ

ِ
القاعدة األوىل إهناء املؤ ِّلف ملن قرأه عليه يف  26مجادى اآلخرة سنة
وعليها يف هناية

724هـ.

واستش��ـراحا و َّفقه
نصه« :أهناه أ ّيده اهللُ تعاىل قراء ًة وبح ًثا وفهماً وضب ًطا
ً
جاء فيه ما ُّ
اهللُ يف جمالس آخرها سادس عرشي مجادى اآلخرة سنة أربع وعرشين وسبعامئة
وكت��ب حس��ن بن يوس��ف اب��ن امل َطه��ر ِ
احل يِّ
�ِّل� مصنّ��ف الكت��اب ،حام��دً ا مص ِّل ًيا
َّ
َ

مستغفرا».
ً
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[فهرس��ت نسخه هاى كتابخانه عمومى حرضت آية اهلل العظمى نجفى مرعشى،285/17 :
فهرس فنخا ،109/7 :فهرس دنا ،836/2 :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]78 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

احل�سيني
العلوي
حل ِّل ّي،
 .36محُ َّمد بن �أحمد بن نا�صر الدين ا ِ
ّ
ّ
ِ
ِ
تلخيص فتاوى العلامء
الفقهاء يف
تذكر ُة
تاريخ النسخ :سنة 952هـ.
العراقي ،بغداد ،الرقم.)3557( :
مكان النسخة :مكتبة املتحف
ّ

[خمطوط��ات مكتب��ة املتحف
النقش��بندي ،عامر أمحد
العراق��ي– املخطوطات الفقه ّية ،أس��امة
ّ
ّ
ِ
القشطيني ،234 :مكتبة العلاَّ مة احل يِّ ّل]101 :
ّ

الهرقلي
حل ِّل ّي،
علي ا ِ
ّ
 .37محُ َّمد بن �إ�سماعيل بن احل�سن بن �أبي احل�سني بن ّ
حل ِّل ّي)
(تلميذ العلاَّ مة ا ِ
ِ
ِ
احلالل واحلرا ِم
معرفة
أ .قواعدُ األحكا ِم يف

نس َ
األول يف ضاحي هنار الس��بت  11صفر سنة 702هـ،
��خ اجلزء َّ
تاريخ النس��خَ :

األول ،سنة 706هـ.
واجلزء الثاين يف يوم الثالثاء  14شهر ربيع َّ

مكان النسخة :مكتبة الس ّيد حسن الصدر بالكاظم َّية ،بغداد.

األول منها،
وقر َأها عىل املصنّف؛ فكتب له اإلهناء بخ ِّطه الش��ـريف ،يف هناية اجلزء َّ

واستش��ـراحا وفقه اهللُ تعاىل
فق��ال« :أهن��اه  ،أ ّيده اهلل تع��اىل ،قراء ًة وبح ًثا وفه�ًم�اً وضب ًطا
ً
ملراضيه.
األول سنة سبع
َب حس��ن بن يوس��ف بن امل َط َّهر مصنِّف الكتاب يف شهر ربيع َّ
وكت َ

حممد وآله».
وسبعامئة واحلمد هلل ،وصىل اهلل عىل س ّيدنا َّ

ويبدو ّ
نس��اخ كتب العلاّ مة قد اتّس��موا بالضبط والد ّقة مع اتقاهنم للامدة
أن معظم ّ

العلم َّي��ة إتقانًا تا ًّما يف ِّ
كل ما نس��خوه عن العلاّ مة؛ وهذا م��ا أظهرته عبارات اإلجازات
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

التي منحها العلاّ مة وولده فخر املح ِّققني هلم.

[الذريع��ة 177/1 :الرق��م  ،906طبقات أعالم الش��يعة ،179/5 :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،عبد
املدرس�ين بقم املقدس��ة:
العزي��ز
الطباطبائ��ي ،136 :مقدم��ة حتقيق(قواعد االحكام) ،مجاعة ّ
ّ
 ،،163/1مقدمة حتقيق (إرشاد األذهان) ،فارس احلسون ،90/1 :الشيخ شمس الدين محُ َّمد
احل يِّل (اجازاته ومستنسخاته) :أمحد عيل جميد ِ
ِ
احل يِّ ّل :بحث منشور يف جم َّلة
ابن إس�ماعيل
ّ
اهلرقيل ّ
ّ
ِ
األول ،العدد الثاين]110 :
تراث احل َّلة املحكّمة :السنة األوىل ،املج َّلد َّ

ب .خمتلف الشيعة يف أحكام الشـريعة

نصه:
كتبه يف عصـر املؤ ِّلف ،كام رصح بذلك احلر
العاميل يف أمل اآلمل؛ إذ قال ما ّ
ّ

اهلرقيل كان فاضلاً عالـماً من
عيل
ّ
«الشيخ محُ َّمد بن إسامعيل بن احلسن بن أيب احلسني بن ّ
تالم��ذة العلاَّ مة ،رأيت املختلف بخ ِّطه ،ويظهر منه أنّه كتبه يف زمان مؤ ِّلفه وأنّه قرأ عليه

أو عىل ولده».

[أمل اآلمل ،احلر العاميل .245/2 :وينظر :أمحد عيل جميد ِ
احل يِّ ّل :الشيخ شمس الدين محُ َّمد بن
ّ
ّ
ّ
ِ
اهلرقيل احل يِّ ّل ،إجازاته ومستنسخاته]112 :
إسامعيل
ّ

آملي (من تالميذ فخر املحقِّقني)
 .38محُ َّمد بن محُ َّمد ال
ّ
إ�سفندياري ال ّ
ُ
كشف املراد يف شـرحِ جتريد االعتقاد
تاريخ النسخ :منتصف شهر صفر سنة 745هـ.
مكان النسخة :مكتبة اإلستانة الرضوية  ،مشهد ،الرقم.)221( :
414

نس��خها عن نسخة األصل ،وقرأها عىل فخر املح ِّققني؛ فكتب له عىل ظهر النسخة

إهناء القراءة.

[فهرس فنخا ،379/26 :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]164 :
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

 .39محُ َّمد بن محُ َّمد ابن َ
املط َّهر
ِ
ِ
احلالل واحلرا ِم
معرفة
قواعدُ األحكا ِم يف
تاريخ النسخ :االثنني  29شهر ربيع اآلخر سنة 722هـ.
مكان النسخة :مكتبة جملس الشورى ،طهران ،الرقم)7215( :

[فهرس فنخا ،427/25 :فهرس دنا]298/8 :

 .40محُ َّمد بن محُ َّمد بن �أبي طالب الآبي (الآوي) (تلميذ العلاّ مة)
أ .خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة
تاريخ النسخ :سنة 704هـ.

مكان النسخِ :
احل َّلة السيف َّية.
مكان النسخة :مكتبة جملس الشورى ،طهران ،الرقم.)1317( :
ِ
كتاب خمتلف الش��يعة يف أحكام الرشيعة ،ويتلوه
«تم بحمد اهلل من
ون��ص اإلهناءَّ :
ِ
ِ
أيامه ،يف
بحمد اهللِ من
اجل��زء الراب��ع،
كتاب خمتلف الش��يعة عىل يدي مصنّف��ه ،أدا َم اهللُ َ
منتصف ش��وال س��نة اثنتني وس��بعامئة ،وعىل يدي العبد الضعيف املحتاج إىل ِ
ِ
رمحة ر ِّبه
بلد ِ
اللطيف محُ مد بن محُ مد بن أيب طالب اآليب يف سلخ شوال سنة أربع وسبعامئة يف ِ
احل َّلة
َّ
َّ
ّ
ِ
محاها اهللُ من ِّ
ومستغفرا».
املدرسة الشمس َّية حامدً ا هللِ تعاىل
كل بل ّية يف
ً
وبعد تدوين اهناء اآليب يف اعاله تبينّ لنا اآليت:

ّ
إن تاريخ تأليف الكتاب من قبل العلاّ مة يف (منتصف شوال من سنة  )702وبعدها

بس��نتني أقبل الناس��خ عىل نسخ الكتاب ،وذلك يف آخر شهر ش��وال لسنة 704هـّ ،
وإن
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

415

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

ِ
ومكان النسخ يف ِ
َ
املدرسة
احل َّلة يف
اس��م الناس��خ هو محُ َّمد بن محُ َّمد بن أيب طالب اآليب،
الشمس ّية ،وهذا ما مل تذكره املصادر التي ذكرت فيها معلومات النسخة

[فهرس��ت نس��خه هاى خطى كتابخانه جملس ش��ورى اس�لامى ،1956/3 :فه��رس فنخا:
 ،719/28مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]175 :

ب .هنج املسرتشدين يف ُأصول الدين

تاريخ النسخ :ذو احلجة سنة  702هـ
مكان النسخ :بغداد.
مكان النسخة :مكتبة اإلستانة الرضو ّية ،مشهد ،الرقم .955

َ
الشيخ
عيل هذا الكتاب
فكتب له
قرأه عىل املؤ ِّلف؛
ُ
السامع واإلجازةَُّ ،
َ
َ
ونصها« :قرأ َّ
ِ
ِ
ّ
رئيس
األج��ل ،الكبري الع��امل الفاضل ،املح ّق��ق املد ّقق ،مل��ك العلامء ،قدوة الفض�لاءُ ،

اآلوي ،
األصحاب الفقيه ،ش��مس الدين محُ َّمد بن أيب طالب ابن احلاج محُ َّمد بن احلسن
ّ
أجزت له رواية هذا
أدا َم اهللُ إفضال��ه ،م��ن ّأوله إىل آخره قراء ًَة مهذب ًة تش��هدُ بفضلِه وقد
ُ
الكتاب ،عنّي وغريه من مصنّفايت.

الفقري إىل اهللِ تعاىل حس��ن بن يوس��ف بن امل َط َّه��ر مصنّف الكتاب يف
وكت��ب العبدُ
َ
ُ
ِ
ِّ
مس��تهل رجب من س��نة مخس
مش��ـرفِها ،يف
احل�ضرة الرشيفة احلائر ّية صلوات اهلل عىل
ّ
وسبعامئة حامدً ا مص ّل ًيا».
ثم قرأها عىل فخر املح ّققني يف السنة نفسها؛ فكتب له اإلهناء بخ ّطه.
ّ

416

[فه��رس فنخ��ا ،989/33 :مكتب��ة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،214 :مرياث حديث ش��يعه :س�� ّيد جعفر
األشكوري]523/9 :
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

حل ِّل ّي
علي بن احل�سن ا ِ
 .41حممود بن احل�سن بن ّ
ِ
ِ
اإليامن
األذهان إىل أحكا ِم
إرشا ُد

تاريخ النسخ :السبت  16ذي احلجة سنة 752هـ.

مكان النسخِ :
احل َّلة السيف َّية.

مكان النسخة :مكتبة املجلس الشورى ،طهران ،الرقم.)7060( :

[فهرس فنخا ،29/3 :فهرس دنا]657/1 :

حل ِّل ّي)
 .42حممود بن محُ َّمد بن يار(تلميذ العلاَّ مة ا ِ
ِ
ِ
مذهب اإلمام ّية
الرشعية عىل
حترير األحكا ِم
ُ
تاريخ النسخ 6 :شهر رجب سنة 723هـ.

ِ
ِ
َ
األصل ِّ
ثم قرأها عليه يف جمالس متعددة؛
نسخة
قابل هذه النسخة عىل
بخط املؤ ِّلف ّ

فكتب له اإلجازة يف آخر القاعدة األوىل ،وذلك يف سنة 724هـ.

[مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل .79 :الذريعة 178/1 :الرقم ]909

البالدي
 .43من�صور بن تاج الدين بن كرم اهلل حدَّ اد
ّ
تذكرة الفقهاء
تاريخ النسخ :اجلمعة  29املحرم سنة 905هـ.

مكان النسخ :يف جملس الشيخ عبد السميع بن فياض األسدي ،يف ِ
احل َّلة.
ّ
قزويني ،قزوين ،الرقم.)98( :
مكان النسخة :مكتبة مري حسينا
ّ

[فهرس فنخا]909/7 :

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

417

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

العلي احللفا ّ
ين
 .44نا�صر بن عبد ّ
ِ
ِ
ِ
الرجال
معرفة
األقوال يف
خالص ُة
تاريخ النسخ :االثنني 16 ،شعبان972هـ.
مكان النسخِ :
ُ
احل َّلة السيف َّية.

اإلسالمي،قم املقدَّ سة ،الرقم.)2891/3( :
مكان النسخة :مركز إحياء الرتاث
ّ

ِ
النس��خة املنقول منها ،وذلك منتصف هنار يوم
مس��طور
ونص اإلهناء فيها« :انتهى
ُّ
ُ

االثنني سادس عشـر شعبان املع ّظم موافق لـ 20آذار ،تقري ًبا ،من شهور الروم سنة اثنني

وسبعني وتسعامئة هجر ّية ،عىل مرشِّ فها السالم ،وذلك عىل يد الفقري إىل اهلل ،أكثر العباد
احللفاين ،عفا اهللُ ،عنهام ،وذلك
زل�ًل�اً  ،واقلهم عملاً  ،اخلاطئ املذنب ،ن��ارص بن عبد اهلل
ّ
ِ
باحل ّلة السيف َّية ،محاها اهلل من ِّ
كل بل ّية».

[فهرس��ت نس��خه هاى خط��ى مركز احي��اء م�يراث اس�لامى ،327/7 :ويف فه��رس فنخا:
 ،814/13يذكره باسم (باحرر) والصواب (نارص بن عبد اهلل) فالحظ]

النجفي
 .45نا�صر بن حاجي ح�سني بن حاجي تاج الدين
ّ
ِ
ِ
تلخيص فتاوى العلامء
الفقهاء يف
تذكر ُة
تاريخ النسخ :سنة 719هـ.

مكان النسخِ :
احل َّلة السيف َّية.
418

الطباطبائ��ي ،يف كربالء (غري
مكان النس��خة :خمطوطات الس�� ّيد محُ َّمد باقر احلكيم
ّ

مفهرسة).

[خمطوطات الس ّيد محُ َّمد باقر احلكيم يف كربالء]32 :
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

الطربي (تلميذ العلاَّ مة)
علي بن احل�سن
ّ
 .46هارون بن ح�سن بن ّ
ِ
ِ
االصول
الوصول إىل عل ِم
أ .مبادئ
تاريخ النسخ21 :شعبان سنة 700هـ.

مكان النسخِ :
احل َّلة السيف َّية.

املرعيش ،قم املقدَّ سة ،الرقم.)49( :
مكان النسخة :مكتبة الس ّيد
ّ

األول
وعىل الورقة األوىل إجازة من العلاَّ مة للناسخ ،كتبها له يف أواخر شهر ربيع َّ

سنة 701هـ.

ون��ص اإلجازة« :ق��رأ هذا الكتاب الش��يخ العامل اإلم��ام الفاض��ل الكامل املح ّقق
ُّ

املد ّق��ق ،ملك العلامء ،ق��دوة الفضالء ،رئيس املتأخرين ،لس��ان املتقدّ م�ين « ضياء امل ّلة

واحل��ق والدين هارون بن املوىل اإلمام العلاَّ مة أفضل املتأخرين ،رئيس األفاضل ،عمدة

الط�بري»  ،أدام اهلل إفضاله ،وأع ّز
حمم��د
ّ
العل�ماء ،نج��م امل ّلة والدين احلس��ن بن عيل بن َّ
مهذب ًة ،تش��هدُ بفضلهّ ،
إقبال��ه ،قراء ًة ّ
وبينت له املس��ائل املش��كلة فيه،
وتدل عىل علمه،
ُ

وأجزت له رواية هذا الكتاب عنّي ملن شاء وأحب فهو أهل لذلك.
ُ

األول سنة
وكتب حسن بن يوسف بن ّ
مطهر ،مصنّف الكتاب يف أواخر شهر ربيع ّ

النبي وآله الطاهرين».
حممد ّ
إحدى وسبعامئة ،حامدً ا هلل تعاىل ومصل ًيا عىل س ّيدنا َّ

[فهرس��ت نس��خه هاى كتابخانه عمومى حضـرت آية اهلل العظمى نجفى مرعش��ى،60/1 :
فهرس فنخا ،758/27 :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]169 :

ب .قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام

ثم قرأه عىل العلاَّ مة وقد أجازه العلاَّ مة يف آخر النسخة
نس��خه عن نسخة األصلّ ،
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

419

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

ووصفه فيها بقوله:
املتأخرين،
عىل املوىل الش��يخ،اإلمام العامل ،الفاض��ل الكامل ،العلاَّ مة ،أفضل ّ
«قرأه َّ

حممد هارون ابن املوىل اإلمام العامل،
لسان املتقدّ مني ،الفقيه ضياء امل ّلة
ّ
واحلق والدين ،أبو ّ
الفاضل الزاهد العابد ،الورع ش��يخ الطائفة ،ركن اإلس�لام ،ع�ماد املؤمنني نجم الدين
الطربي ،أدام اهلل إفضاله،
احلس��ن ابن الس��عيد ابن األمري ش��مس الدين عيل بن احلس��ن
ّ

وأع�� ّز إقبال��ه ،وختم بالصاحل��ات أعامله ،وو ّفقه لبل��وغ أقصـى هناي��ات الكامل ،ورزقه

الرت ّقي إىل أعىل ذرى اجلالل هذا الكتاب ،من ّأوله إىل آخره ،قراء ًة ّ
مهذب ًة مرض ّي ًة ،تشهد

بكامل فطنته ،وتعرب عن جودة قرحيتة ،وس��أل يف أثناء القراءة وتضاعيف املباحثة ،عن
معضالت هذا الكتاب ومشكالته ،وبحث عن دقائقه وشبهاته ،وأنعم النظر يف ُأصوله،
وبال��غ االجتهاد يف حتصيل فروعه ،ودخل ببحث هذا الكتاب حتت املجتهدين ،واندرج

يف زمرة الفقهاء الفاضلني ،الذين جعلهم اهلل قدو َة الصاحلني ،وورثة األنبياء املرس��لني،
أجزت له رواية هذا الكت��اب ،وغريه من مصنّفايت يف
صل��وات اهلل عليهم أمجع�ين ،وقد
ُ

سائر العلوم العقلية والنقلية عنّي.

وكتب العبد الفقري إىل اهلل تعاىل احلس��ن بن يوس��ف بن امل َط َّه��ر مصنّف الكتاب يف

حممد
سابع رجب املبارك سنة إحدى وسبعامئة ،واحلمدُ هللِ وحده ،وصلىّ اهلل عىل س ّيدنا ّ

وآله الطاهرين».

نصه« :أهن��اه أ ّيده اهلل تعاىل
وكت��ب العلاَّ مة يف آخر النس��خة إهناء ق��راءة جاء فيه ما ّ

واستش��ـراحا ،وذلك يف جمالس آخرها س��ادس عش��ـر ش��هر رجب
ق��راء ًة وبح ًثا وفهام
ً

420

املبارك من سنة إحدى وسبعامئة.

مستغفرا».
مطهر حامدً ا مص ِّل ًيا
وكتب حسن بن َّ
ً
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

األفندي أنّه رأى هذه النس��خة يف قصبة دهخوارقان من أعامل
يذكر املريزا عبد اهلل
ّ

تربيز.

[رياض العلامء ،291 ،290/5 :طبقات اعالم الشيعة]235/5 :

 .47يحيى بن محُ َّمد بن احل�سن بن َ
املط َّهر(حفيد العلاّ مة)
األلفني الفارق بني الصدق وا َملني
تاريخ النسخ 10 :رمضان سنة 757هـ ،عن نسخة ِّ
بخط أبيه فخر الدين محُ َّمد (ابن

العلاّ مة).

اإلس�لامي ،ق��م املقدَّ س��ة ،الرقم:
م��كان النس��خة :مكتب��ة مرك��ز إحياء ال�تراث
ّ

(.)2197/1

وق��د الحظت ّ
اإلس�لامي فاته أن يذكر
أن مفهرس خمطوطات مركز إحياء الرتاث
ّ

مصورة
اس��م الناس��خ ،وتاريخ النسخ ،التي تظهر يف آخر النس��خة ،وهذا ما وجدته يف ّ
نسخة كتاب األلفني التي هي من مقتنيات مركز تراث ِ
احل َّلة.
مصورة إهناء الناسخ يف ملحق البحث.
ينظر
ّ

ونص اإلهناء فيها« :واحلمدُ هللِ وحده ،هذا صورة ّ
خط والدي ،أدام اهللُ أيامه ،وكان
ُّ

الفرا ُغ منه يف عارش شهر رمضان سنة تسع ومخسني وسبعامئة عىل يد الفقري إىل اهللِ تعاىل،

املطهر حامدً ا هللِ تع��اىل ومص ّل ًيا عىل نب ّيه محُ َّمد وآله الطيبني
حييى بن محُ َّمد بن احلس��ن بن َّ

الطاهرين».

الطباطبائي ،فإنّه ذكر ّ
أن
وعند تعداد نس��خ كت��اب األلفني من قبل العلاَّ مة الس�� ّيد
ّ

هناك نس��خة فرغ منها الكاتب يف  22ش��هر ربيع الثاين س��نة 1060هـ عن نسخة حفيد
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

421

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

املؤ ِّلف حييى بن محُ َّمد بن احلس��ن بن امل َط َّهر ،فرغ منها عارش شهر رمضان سنة 757هـ،
ِّ
األول س��نة
عن نس��خة
بخ��ط أبيه فخر الدي��ن محُ َّمد ابن املؤ ِّلف ف��رغ منها يف  17ربيع َّ
754هـ باحلضـرة الشـريفة الغروية ،عن نسخة أبيه املصنّف ،رأيتها يف مدرسة نامزي يف

خوي ،الرقم .102

ويظهر أن هذه النس��خة من أنفس وأوثق النسخ لكتاب األلفني فقد تناقلتها أيدي

أعالم ذلك الزمان.

[فهرس��ت نس��خه هاى خط��ى مركز احياء م�يراث اس�لامى ،208/6 :إلاَّ أنّه مل يذكر اس��م
الناسخ ،وهذا ما أفته من مصورة املخطوطة ،فالحظ ،مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل]55 :
ّ

(علي) بن احل�سن (تلميذ فخر املحقِّقني)
 .48نظام الدين محُ َّمد بن عالء
ّ
ِ
ِ
اإليامن
األذهان إىل أحكا ِم
إرشا ُد

تاريخ النسخ 12 :شعبان ،سنة .757

مكان النسخ :بغداد.
مكان النسخة :مكتبة أمري املؤمنني العا ّمة يف النجف األرشف ،الرقم.)2255( :

ِ
فكت��ب له إجاز ًة ِ
الورق��ة األوىل منها،
بظهر
ق��رأ هذه النس��خة عىل فخر املح ِّققني؛
َ

422

عيل موالنا الس�� ّيد
يف  14م��ن ذي احلجة س��نة 757ه��ـ باحل ِّلة ،ون��ص اإلجازة« :ق��رأ َّ
ِ
ِ
ِ
املعقول
جامع
واألخالق املرض ّية،
النفس القدس�� ّية،
صاحب
األعظم...
الطاهر
الفقي�� ُه
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ابن ...عالء بن احلس��ن ...أدا َم اهللُ أ ّي َامه ،مجيع هذا
احلق
واملنق��ول ،نظ��ا ُم ِّ
والدين ،محُ َّمد ُ
آخره قراء َة ٍ
ٍ
الكتاب من َّأوله إىل ِ
وأجزت له روايتَه عنّي ،عن والدي املصنّف
وحتقيق
بحث
ُ
ِ
واملنقول ومجيع
أيضا رواي��ة مصنّفات والدي يف املعق��ول
رسه)
وأج��زت له ً
ُ
(ق��دّ َس اهللُ َ
ِ
عيل بن امل َط َّهر
فلريو ذلك،...
أيضا،
ما صنّفته أنا ً
َ
وكتب محُ َّمد بن احلس��ن بن يوسف بن ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

يف  14ذي احلج��ة  757اهلاللية ِ
باحل َّلة ،واحلمدُ هللِ وح��ده وصلىَّ اهلل عىل نب ِّينا محُ َّمد وآله
َّ
َّ
الطاهرين».

ويف آخره��ا كتب فخر املح ِّققني إهنا ًء ق��ال فيه« :أهناه أ َّيده اهلل ق��راء ًة وبح ًثا ،وفهماً
وضب ًطا.
احلجة سنة 757هـ».
وكتب محُ َّمد بن احلسن بن امل َط َّهر يف رابع عرش ذي ّ

نس��خة ِ
ٍ
ث��م إن الناس��خ قد َ
وصحح عليها،
بخط املصنّ��ف
قابل هذه النُس��خة عىل
ّ
ّ
ِ
وكتب يف ِ
ِ
متفرقة آخرها
األصل
وبلت بنسخة
آخرهاُ « :ق ْ
ّ
َ
وصح بقدر اإلمكان يف جمالس ّ

سلخ ذي القعدة سنة 757هـ».

ِ
الدين محُ َّمد بن عالء بن احلس��ن من ّ
ويظهر ّ
ح��ذ ِاق تالمذة فخر املح ِّققني
أن نظا َم
ِ
ِ
حتّ��ى ّ
واملنقول ،وأج��ازه برواية مجيع
املعق��ول
إن الفخ��ر نعته بامل��وىل والفقيه ،وجامع

ما كتب والده العلاَّ مة وما كتب هو نفسه.

[طبق��ات أعالم الش��يعة ،192/5 :جم َّلة تراثنا ،334/54 :مكتب��ة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،36 :مرياث
حديث شيعة ،435/14 :مقدّ مة حتقيق إرشاد األذهان]195/1 :

423

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

نتائج البحث
أن أغلب نساخ كتب العلاَّ مة ِ
كش��ف البحث َّ
احل يِّ ّل قد اتّسموا بالضبط والد ّقة
1.1
َ
ّ
مع اتقاهنم للام َّدة العلم َّية ،وهذا ما أظهرته عبارات اإلجازات التي منحت هلم
من ِقبل العلاَّ مة وولده فخر املح ِّققني.

ناس��خا وثامين وس��تني خمطوط ًة لكت��ب العلاَّ مة ِ
ً
احل يِّ ّل
2.2لقد أحىص البحث 48
ِ
نس��اخ ِح ِّل ِّيني ،وقد توزعت هذه املخطوطات
كتب��ت يف مدينة احل َّلة أو بأيدي َّ
يف أماكن ش��تَّى من املعم��ورة :منها يف الع��راق وإيران والس��عود َّية وبريطانيا
وغريها.

النس��اخ وجدت ّ
أن هناك من ينس��خ لنفس��ه ومن ينسخ
3.3عند تت ّبعي ملعلومات ّ
النس��اخ
ألج��ل احلصول عىل إلج��ازة برواية الكتب الفقه َّية ،وقد مجع معظم ّ
ِ
احل ِّل ِّي�ين بني النس��خ والق��راءة أو الدراس��ة ،وغايتهم من نس��خ تلك الكتب

مقررة لدراس��ته لفقه أهل
هي الدراس��ة والفهم؛ فقد جعله��ا معظمهم كامدة ّ
البيت.

إن مؤ ّلف��ات العلاَّ مة ِ
َّ 4.4
احل يِّ ّل قد بلغت صداها وأخ��ذت ح ّيزها ،فقد أخذ طلبة
424

ثم روايتها وتدريسها لآلخرين.
العلم بنسخها ودراستها عىل يده ،ومن ّ

5.5كش��ف البحث ّ
أن النَّس��خ م��ن الطرائق الت��ي كانت معه��ودة للحصول عىل
اإلج��ازة من العلامءّ ،
خاصا فيجعل
النس��اخ من جيعل إلهنائ��ه توقيتًا ًّ
وأن من ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

ربك بذلك اليوم ،أو أنّه يريد
معظم منس��وخاته يف يوم مبارك ،وكأنّه يريد أن يت ّ
ربكًا به.
أن يخُ ّط له اإلهناء بأنامل أحد العلامء ت ّ

6.6كش��ف البحث ّ
أن أغلب نسخ وكتب العلاَّ مة بجهود أمحد بن محُ َّمد بن احلدّ اد
ِ
احل يِّ ّل؛ فقد استمر بنسخها ودراستها ملدة  24سنة.
7.7بعد هذا االس��تقصاء لنس��اخ كتب العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل تبينَّ لن��ا َّ
أن ملؤ َّلفات العلاَّ مة
َّ
احل يَّل الدور الكبري يف رفد احلركة الفكرية يف ِ
ِ
اهلجري
احل َّلة خالل القرن الثامن
ّ
َّ
ّ
وما بعده.

ٍ
ٍ
ُ
8.8تب�ّي�نّ من خالل البحث ّ
بج��زء من الكتاب،
إجازة
حيصل عىل
أن الناس��خ قد
فتُعطى له اإلجازة عىل قدر ما ينسخ ويقرؤه عىل العامل.

425

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

427

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

429
( )1إهناء إبراهيم بن عبد اهلل بن صعب اخلنجراوي املسلاموي ِ
ِ
الوصول إىل
(هتذيب
احل يِّ ّل ،عىل كتاب
ُ
ّ
ّ
ِ
األصول)
عل ِم

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

430
( )1إهناء إبراهيم بن عبد اهلل بن صعب اخلنجراوي املسلاموي ِ
ِ
الوصول إىل
احل يِّ ّل ،عىل كتاب (مبادئُ
ّ
ّ
عل ِم األصول)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

431
ِ
معرفة
الديلمي ،عىل كتاب (قواعدُ األحكا ِم يف
حممد بن رشيف
ّ
( )4إهناء أمحد بن َّ
ِ
احلالل واحلرامِ)

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

432
اآلوي ،وإهناء فخر املح ِّققني له عىل كتاب
عيل
ّ
( )5إهناء أمحد بن أيب عبد اهلل بلكو بن أيب طالب بن ّ
املرعيش
مصورة مكتبة الس ّيد
(مبادئ الوصول إىل علم األصول)،
َّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

433
اآلوي ،وإهناء فخر املح ِّققني له عىل كتاب
عيل
ّ
( )5أمحد بن أيب عبد اهلل بلكو بن أيب طالب بن ّ
العامة يف النجف األرشف
(مبادئ الوصول يف علم األصول)،
َّ
مصورة مكتبة أمري املؤمنني َّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

434
( )5إجازة فخر املح ِّققني (بخ ِّطه) ألمحد بن أيب طالب بلكو عىل كتاب
ِ
ِ
الدين)
أصول
(هنج املسرتشدين يف
ُ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

435
( )5إجازة فخر املح ِّققني ألمحد بن أيب طالب بلكو عىل كتاب
ِ
ِ
الدين)
أصول
(هنج املسرتشدين يف
ُ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

436
ِ
اآلوي ،بعد نسخه
عيل
ّ
( )5إجازة العلاَّ مة احل يِّ ّل لتلميذه أمحد بن (أيب عبد اهلل) بلكو بن أيب طالب بن ّ
وقراءته لكتاب (مبادئ الوصول يف علم األصول)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

437
اآلوي ،عىل كتاب
عيل
ّ
( )5إجازة فخر املح ِّققني ألمحد بن أيب عبد اهلل بلكو بن أيب طالب بن ّ
ِ
ِ
الدين)
أصول
(هنج املسرتشدين يف

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

438
حممد بن احلدَّ اد عىل كتاب
( )6إهناء أمحد بن َّ
(أنوارامللكوت)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

439
حممد بن احلدَّ اد عىل كتاب
( )6إهناء أمحد بن َّ
(واجبات الصالة وصفتها)

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

440
حممد بن احلدَّ اد عىل كتاب
( )6إهناء أمحد بن َّ
(الرسالة السعد ّية)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

441
حممد بن احلدَّ اد
( )6إهناء أمحد بن َّ

(جواب سؤال السلطان خدابنده )

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

442
( )6إهناء أمحد احلدَّ اد

(جواب سؤال السلطان خدابنده)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

443
الكايش
( )8إهناء أبو سعيد ابن اإلمام السعيد عامد الدين حييى ابن اإلمام السعيد فخر الدين أمحد
ّ
ِ
الدين)
عىل كتاب (تبصـرة املتع ّلمني يف أحكا ِم

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

444
عيل الحِ يِّ ّل عىل كتاب
( )9إهناء جعفر بن َّ
حممد بن ع َّباس بن ّ
ِ
ِ
احلالل واحلرامِ)
معرفة
(قواعدُ األحكا ِم يف

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

445
( )12إهناء حامي بن بدر بن بركة بن صدقة بن أمحد بن حجي بن شدّ اد عىل كتاب
ِ
ِ
تلخيص فتاوى العلامء)
الفقهاء يف
(تذكر ُة

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

446
( )12إهناء حامي بن بدر بن بركة بن صدقة بن أمحد بن حجي بن شدّ اد عىل كتاب
ِ
ِ
تلخيص فتاوى العلامء -اجلزء التاسع)
الفقهاء يف
(تذكر ُة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

447
( )13إهناء حسن بن حاجي أمحد زيل الغروي ِ
احل يِّ ّل عىل كتاب
ّ
(حترير األحكام الرشع ّية عىل مذهب اإلمام ّية)

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

448
النييل عىل كتاب
( )14إهناء حسن بن حسني بن أمحد بن مطلوب ّ
ِ
ِ
ِ
خمترص منتهى السؤل واألمل)
الوصول وإيضاح
(غاي ُة
السبل يف رشحِ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

449
حممد بن عبد العايل عىل كتاب
( )18إهناء حسني بن َّ
(األلفني الفارق بني الصدق واملني)

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

450
الطويس عىل كتاب
عيل
( )19إهناء حسني بن َّ
ّ
حممد بن ّ
(إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

451
الغروي عىل كتاب
( )20إهناء شكر بن محدان بن صالح
ّ
ِ
ِ
تلخيص فتاوى العلامء -اجلزء الثامن)
الفقهاء يف
(تذكر ُة

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

452
الغروي عىل كتاب
( )20إهناء شكر بن محدان بن صالح
ّ
(تذكرة الفقهاء يف تلخيص فتاوى العلامء)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

453
النييل عىل كتاب
( )21إهناء عبد احلسني بن َّ
حممد بن حسني بن زنبور ّ
(معارج الفهم يف رشح النظم)

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

454
املزيدي عىل كتاب
عيل بن منصور
ّ
( )26إهناء ّ
األول)
(تذكرة الفقهاء -املج َّلد َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

455
املزيدي عىل كتاب
عيل بن منصور بن حسني
ّ
( )26إهناء ّ
(قواعد األحكام)

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

456
( )26إهناء عيل بن منصور بن حسني املزيدي ِ
احل يِّ ّل عىل كتاب
ّ
ّ
(تذكرة الفقهاء)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

457
( )26إهناء عيل بن منصور بن حسني املزيدي ِ
احل يِّ ّل عىل كتاب
ّ
ّ
(قواعد األحكام)

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

458
اآلميل عىل كتاب
عيل بن حيدر
ّ
( )28إهناء حيدر بن ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
والقدر)
القضاء
البحث عن
النظر يف
(استقصاء
ُ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

459
(َّ )28أول كتاب (األرسار اخلف َّية يف العلو ِم العقل َّي ِة)
اآلميل
عيل ين حيدر
ّ
ناسخه حيدر بن ّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

460
( )32إهناء حممد بن حسني بن عبد اهلل الطرحيي ِ
احل يِّ ّل عىل كتاب
ّ
َّ
(خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

461
( )33إهناء حممد بن حسني بن عالء الدين ِ
احل يِّ ّل عىل كتاب
َّ
(مبادئ الوصول إىل علم االصول)

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

462
( )34إهناء محُ مد بن عبد اهلل ِ
احل يِّ ّل عىل كتاب
َّ
ِ
ِ
اإليامن)
األذهان إىل أحكا ِم
(إرشا ُد

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

463
حممود بن محُ َّمد بن بدر عىل كتاب
( )35إهناء ّ
ِ
مذهب اإلمام َّية)
حترير األحكا ِم الرشع َّي ِة عىل
ُ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

464
(اآلوي) عىل كتاب
اآليب
ّ
( )40أهناء محُ َّمد بن محُ َّمد بن أيب طالب ّ
(خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

465
ِ
الطربي عىل كتاب
عيل بن احلسن
ّ
( )46إجازة العلاَّ مة احل يِّ ّل لتلميذه هارون بن حسن بن ّ
ِ
ِ
اإلصول)
الوصول إىل عل ِم
(مبادئ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ

466
( )47إهناء حييى بن محُ َّمد بن احلسن بن امل َط َّهر(حفيد العلاَّ مة) عىل كتاب
(األلفني الفارق بني الصدق وا َملني)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

قائمة امل�صادر واملراجع
احل يِّل ،احلسن بن يوسف بن املطهر ِ
اإليامن :العلاَّ مة ِ
ِ
ِ
احل يِّ ّل (ت726هـ)،
األذهان إىل أحكا ِم
9.9إرشا ُد
ّ
املدرسني بقم املرشفة،
مؤ َّسس��ة النشـر
حتقيق :فارس احلس��ون ،نشـرَ :
اإلس�لامي التابعة جلامعة ّ
ّ
ط1410 ،1هـ.
ِ
ِ
1010تاريخ مقام اإلمام
عيل جميد ،مطبعة نكارش ،ط1426 ،1هـ.
ّ
املهدي يف احل َّلة :احل يّ ّل ،أمحد ّ
ِ
ِ 1111
مؤ َّسسة
تذك َرة الفقهاء :العلاَّ مة احل يّ ّل ،احلسن بن يوسف ابن امل َط َّهر (ت 726هـ) ،حتقيق ونشـرَ :
آل البيت إلحياء الرتاث  ،قم املقدَّ سة ،ط1414 ،1هـ.
مؤ َّسسة كاش��ف الغطاء العا ّمة ،رشكة صبح،
مؤ َّسس��ة كاش��ف الغطاء العا ّمةَ :
1212دليل خمطوطات َ
ط2013 ،2م.
الطهراين ،آقا بزرك (ت 1389هـ) ،نش��ـر :دار األضواء ،بريوت،
1313الذريعة إىل تصانيف الش��يعة:
ّ
ط1983 ،3م.
احلسيني،
األصفهاين ،املريزا عبد اهلل أفندي ،حتقيق :س ّيد أمحد
1414رياض العلامء وحياض الفضالء:
ّ
ّ
يب ،ط2010 ،1م.
َ
مؤ َّسسة التاريخ العر ّ
يب،
1515طبق��ات أعالم الش��يعة:
الطهراين ،آق��ا بزرك (ت 1389هـ) ،نش��ـر :دار إحياء ال�تراث العر ّ
ّ
بريوت ،ط2009 ،1م.
1616فهرس خزانة العتبة العلو ّية املقدّ س��ة :إعداد :حس�ين جهاد احلس��اين ،وصدقي أبو صيبع :مركز
اإلسالمي ،النجف األرشف ،ط.2014 ،1
األمري إلحياء الرتاث
ّ
احلس��اين ،حس�ين جهاد ،و أبو صيبع،
1717فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو ّية املقدَّ س��ة :إعداد:
ّ
اإلس�لامي  ،النج��ف األرشف ،ط،1
صدق��ي جعفر ،نش��ـر :مركز األم�ير إلحياء الرتاث
ّ
2014م.
مؤ َّسسة تراث
عيل جميد ،نشـرَ :
1818فهرس مكتبة العلاَّ مة الس ّيد ّ
احلل ،أمحد ّ
حممد صادق بحر العلوم :يّ ّ
الشيعة  ،قم املقدَّ سة ،ط1431 ،1هـ.
احلسيني ،ط،1
األشكوري ،أمحد
1919فهرس نسخه هاى خطى مركز إحياء مرياث اسالمى :إعداد:
ّ
ّ
1419هـ.

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

467

ن�ساخ كتب العلاَّ مة ا ِ
الن�ساخ ا ِ
أمنوذجا
حلل ِّّي �
ً
حل ِّل ُّيونَّ -
َّ
ِ
األش��كوري ،الس�� ِّيد أمحد
الروض��ة احليدر ّية يف النجف األرشف:
2020فِهرس��ت خمطوط��ات ِخزانة
ّ
احلسيني ،نشـر :مطبعة النعامن  ،النجف األرشف ،ط1971 ،1هـ.
ّ
2121فهرست نسخة هاى خطى كتابخانه هاى خطى رشت ومهدان ،جمموعة مؤ ِّلفني.
2222فهرس��ت نس��خة هاى كتابخنه جملس شوراى اس�لامى :إعداد :منزوي ،أمحد ،إرشاف :افشار،
حممد تقي دانش ،منزوى ،علينقى :مركز اس��ناد ش��وراى اس�لامى ،طهران ،ط،1
ايرج ،پـﮊوهّ ،
سنة 1390ش.
2323فهرست نس��خه هاى خطى كتابخانه آس��تانه حرضت عبد العظيم حس��نى :حافظيان ،أبو
الفضل ،قم املقدَّ سة ،دار احلديث 1382ش.
األش��كوري،
املرعش��ـي :إعداد:
النجفي
2424فهرس��ت نس��خه هاى خطى كتابخانه عمومى آية اهلل
ّ
ّ
ّ
املرعشـي العا ّمة ،
املرعشـي ،الس ّيد حممود ،نش��ـر :مكتبة آية اهلل
احلس��يني ،إرشاف:
الس�� ّيد أمحد
ّ
ّ
ّ
قم املقدَّ سة ،ط ،2د.ت.
2525فهرست نسخه هاى خ ّطى كتابخانه جملس شوراى اسالمى ،جمموعة مفهرسني.
2626فهرس��تكان نسخه هاى خطي إيران (فنخا) ،درايتي ،مصطفى ،املكتبة الوطنية يف ايران -طهران
ط1390 ،1ش.
2727فهرس��تواره دستنوش��ت هاى ايران (دنا) :إعداد :درايتي ،مصطفى ،نش��ـر :مركز اس��ناد جملس
شوراى اسالمى ،طهران ،ط1389 ،1ش.
ِ
2828قواع��د األحك��ام يف معرفة احلالل واحلرام :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلس��ن بن يوس��ف اب��ن امل َط َّهر (ت
اإلس�لامي التابعة جلامعة املدرسني ،قم املقدَّ سة ،ط،1
مؤ َّسس��ة النشـر
726هـ) ،حتقيق ونش��ـرَ :
ّ

468

1419هـ.
2929مبادئ الوصول إىل علم األصول :العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،احلس��ن بن يوس��ف ابن امل َط َّهر (ت 726هـ)،
حممد ،دار األضواء بريوت ،ط1986 ،2م.
حتقيق :عبد احلسني الب ّقالَّ ،
الطباطبائي يف كربالء :آل طعمة ،س��لامن هادي ،منش��ورات معهد
3030خمطوطات الس�� ّيد محُ َّمد باقر
ّ
املخطوطات العربية ،ط ،1الكويت1986 ،م.
ِ
عيل جميد ،مكتبة ودار خمطوطات
3131خمطوطات مكتبة اإلمام
ّ
اخلوئي يف النجف األرشف :احل يِّ ّل ،أمحد ّ
العتبة الع ّباس ّية املقدَّ سة ،دار الكفيل  ،كربالء املقدَّ سة ،ط2014 ،1م.
القشطيني ،عامر
النقش��بندي ،أسامة،
العراقي  ،املخطوطات الفقه ّية:
3232خمطوطات مكتبة املتحف
ّ
ّ
ّ
أمحد ،دار الرشيد  ،بغداد ،ط.1982 ،1
البغدادي (ت 626هـ) ،نش��ـر :دار إحياء
الرومي
احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل
3333معج��م البل��دان:
ّ
ّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ
يب ،بريوت1979 ،م.
الرتاث العر ّ
ادي ،مشكور ،د .عبد العال،
العو ّ
حممد حممود ،دّ .
3434معجم املخطوطات النجف ّية :إعداد :د .زوينّ ،
حس�ين ،الباحث :املحنّك ،هاش��م حس�ين ،نش��ـر :مركز دراس��ات الكوفة  ،النجف األرشف،
2012م.
ِ
مؤ َّسسة آل
3535مكتبة العلاَّ مة احل يِّل:
الطباطبائي ،الس�� ّيد عبد العزيز (ت 1416هـ) ،إعداد ونش��ـرَ :
ّ
البيت إلحياء الرتاث ،قم املقدَّ سة ،ط1416 ،1هـ.

الدور ّيات

احل َّلة :جم َّلة فصلية حمكّمة تعنى بالترُّ اث ِ
3636جمل��ة ت��راث ِ
احل يِّ ّل ،تصدر عن العتبة العباس�� ّية املقدَّ س��ة،
ّ
األول ،العدد الثاين لسنة 1438هـ.
السنة األوىل ،املج ّلد ّ
3737مرياث حديث شيعة :جم َّلة فصل َّية ،تصدر عن مركز حتقيقات دار احلديث ،قم املقدَّ سة ،األعداد:
السادس ،والتاسع.
ِ
ِ
مؤسس ُة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم املقدَّ سة ،العددان ،89
3838ترا ُثنا :نشـر ٌة فصل َّية تُصد ُرها َّ
 90لسنة 1428هـ.
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َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

