)كتاب (غاية البادي يف شرح املبادي
اجلرجاني
علي
َّ لركن الدين
ّ
ّ حممد بن
)8 حللِّ ّي (ق
ِ ا
دراسة عن نسخة مكتبة اإلمام احلكيم
العامة
َّ
kitab (Ghayat albady fi sharh almabady)
Li Rukn al-Din Muhammad ibn Ali
al-Jarjani al-Hilli (8th century)
Study on the copy of Imam al-Hakim
General Library

التربيزي
حممد لطف زاده
ّ
َّ الشيخ

Sheikh Mohammed Lutfzadeh Tabrizi

التربيزي
ال�شيخ حم َّمد لطف زاده
ّ

َّ
ملخ�ص البحث
كانت حضارتنا اإلس�لام َّية وال تزال زاخ��رة بعلامئها الذين مل يألوا جهدً ا يف خدمة

العل��وم واملع��ارف؛ لذلك فالتعريف هبم ،والكش��ف عن س�يرهتم ،وع��رض نتاجهم،
الفكري هو فرض يمليه الضمري والوجدان ،كي ال يعفى أثرهم ،وتضيع
وإظهار أثرهم
ّ

عىل األجيال أخبارهم.

وتضمن تعري ًف��ا بأحد األعالم األف��ذاذ ،وهو
فكُت��ب هذا البحث هل��ذا القص��د،
َّ
ِ
حمورين،
حممد
اجلرجاين احل يِّ ّل (ق 8هـ) ،والبحث يف َ
عيل بن َّ
الشيخ ركن الدين َّ
ّ
حممد بن ّ

األول بفهرس��ة املخطوطة ،واش��تمل املحور الثاين عىل حتقي��ق لإلجازة التي يف
اختص َّ
َّ

آخر املخطوطة.

193

َّ
الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

الدين واإلنس��ان َّية عن طريق نتاجاهتم الفكر َّية التي رفدت املكتبة اإلس�لام َّية بمختلف

)كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي

Abstract
Our Islamic civilization was and still is full of scholars who have
spared no effort in serving religion and humanity through their
with various sciences and knowledge. Therefore, the definition
of them, the revelation of their biography, the presentation of
their output, and the demonstration of their intellectual effect,
which dictated by conscience, So that their impact will not
disappear, and generations will lose their news.
The research wrote for this purpose, and included a definition
of one of the great flags, Sheikh Rukn al-Din Muhammad ibn Ali
ibn Muhammad al-Jarjani al-Haili (8th century), and the research
in two sections, the first of which was the cataloging of the
manuscript, and the second included the achievement of the
leave in the end of the manuscript.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

intellectual products, which have provided the Islamic library

التربيزي
ال�شيخ حم َّمد لطف زاده
ّ

مقدِّ مة البحث
احلم��د هلل الذي جعل احلم��د مفتاحا ِ
لذكره ،وخلق األش��ياء ك َّله��ا ناطق ًة بحمده
ً

الطاهرين ُأويل املحامد واملكارم واجلود ...وبعد:

فكانت حضارتنا اإلسالم َّية ومازالت زاخر ًة بعلامئها الذين مل يألوا جهدً ا يف خدمة

الدين واإلنس��ان َّية عن طريق نتاجاهتم الفكر َّية التي رفدت املكتبة اإلس�لام َّية بمختلف

العل��وم واملعارف؛ وبحس��بان ذل��ك التعريف هبم ،والكش��ف عن س�يرهتم ،وعرض
فرضا يملي��ه الضمري والوجدان ،كي ال ُيعفى أثرهم،
نتاجه��م ،وإظهار أثرهم
الفكري ً
ّ
وتضيع عىل األجيال أخبارهم.

وتضم��ن تعري ًفا بأحد األعالم األفذاذ ،وهو الش��يخ
فكُت��ب البحث هلذا القصد،
َّ
رك��ن الدي��ن حممد ب��ن عيل بن حمم��د اجلرجاين ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (ق 8هـ) ،والبح��ث يف حمورين،
َّ
َّ
ّ
ّ
ٍ
حتقي��ق لإلجازة التي يف
األول بفهرس��ة املخطوطة ،واش��تمل املحور الثاين عىل
اختص َّ
َّ
آخر املخطوطة.

ويف ختام هذه املقدِّ مة ال يسعني إلاَّ أن أتقدَّ م بالشكر واالمتنان لـ:
•إدارة مكتب��ة اإلم��ام احلكيم العا َّمة املتم ِّثل��ة بأمينها العام فضيلة الس�� ِّيد جواد
الس�� ِّيد كاظم احلكيم ،واألستاذ جميد الشيخ عبد اهلادي محوزي الذي ساعدين

يف توفري النسخة بني يدي.
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َّ
الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

ُ
املش��تق اسمه من اس��مه املحمود ،وعىل آله
حممد
ُّ
وش��كرهَّ ،
والس�لام عىل نب ِّيه َّ
والصالة َّ

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

احل يِّل ،وإدارة جم َّلة (تراث ِ
ِ
ٌ
احل َّلة)،
والش��كر
عيل جميد ّ
موصول لألستاذ املح ِّقق أمحد ّ

والعاملني فيها.

فلهم منِّي مجيل الش��كر واالمتنان ،وجزاهم اهلل عنِّي خري جزاء املحس��نني ،ونسأل

اهلل تعاىل حسن الن َّية والعاقبة.

ختا ًما ألتمس من إخواين املؤمنني ،والس ّيام أهل البحث والتحقيق ،أن ين ِّبهوين عىل

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

مـم جرى به القلم وزاغ عنه البصـرَّ ،
فإن اإلنس��ان
ما قد جيدونه من اخلطأ غري املقصود اَّ

تتم
موضع الغلط والنس��يان ،والك�مال هلل ،والعصمة ألهلها ،واحلم��د هلل ا َّلذي بنعمته ُّ

الصاحلات.
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التربيزي
ال�شيخ حم َّمد لطف زاده
ّ

املحور الأ َّول

تأليف :ركن الدين ،حممد بن عيل بن حممد اجلرجاين ِ
الغروي (ق 8هـ).
احل يِّ ّل
ّ
َّ
َّ
ّ
ّ

رشح بعناوين« :قال -أقول» عىل كتاب ُأستاذه العلاَّ مة ِ
املسمى
احل يِّ ّل (ت 726هـ)
ٌ
َّ
بـ(مبادئ الوصول إىل علم األُصول)؛ وفيه يشء من التفصيل مع ِذكر آراء األُصول ِّيني،
أ َّلف��ه يف حياة ُأس��تاذه ،وصدَّ ره باس��م النقيب عمي��د الدين أيب طالب عب��د امل َّطلب بن
ش��وال من سنة
العلوي
عيل ابن املختار
احلس��يني ،وفرغ منه يف يوم األربعاء  19ش��هر َّ
ّ
ّ
ّ

697هـ.

عناوينه هكذا:
مقدِّ مة الشارح.
مقدِّ مة املصنِّف.
األول :يف اللغات ،وفيه مباحث:
الفصل َّ
األول :يف أحكامه كل َّية.
البحث َّ
البحث الثاين :يف تقسيم األلفاظ.
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َّ
الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

فهر�سة املخطوطة
غاية البادي يف �شرح املبادي
الفقه/عربي)
(�أ�صول
ّ

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

البحث الثالث :يف املشرتك.
البحث الرابع :يف احلقيقة واملجاز.
البحث اخلامس :يف تعارض أحوال اللفظ.
البحث السادس :يف تفسري حروف حيتاج إليها.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الفصل الثاين :يف األحكام ،وفيه مباحث.
الفصل الثالث :يف األوامر والنواهي ،وفيه مباحث:
األول :يف تعريف األمر.
البحث َّ
البحث الثاين :يف ّ
أن صيغة (افعل) للوجوب.
البحث الثالث :يف ّ
أن األمر ال يقتيض الوحدة والتكرار.
البحث الرابع :يف ّ
أن األمر ال يقتيض الفور والرتاخي.
البحث اخلامس :يف األمر املرشوط.
البحث السابع :يف الواجب املخيرّ .
املوسع.
البحث الثامن :يف الواجب ّ
البحث التاسع :يف الواجب عىل الكفاية.
البحث العارش :يف وجوب ما يتو ّقف عليه الواجب املطلق.
البحث احلادي عرش :يف ّ
أن األمر باليشء يستلزم النهي عن ضدّ ه.
البحث الثاين عرش :يف ّ
أن إذا نسخ الوجوب بقي اجلواز.
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التربيزي
ال�شيخ حم َّمد لطف زاده
ّ

البحث الثالث عرش :يف امتناع التكليف باملحال.
البحث الرابع عرش :يف ّ
أن التكليف بالفروع ال يتو ّقف عىل اإليامن.
البحث اخلامس عرش :يف ّ
أن األمر يقتيض اإلجزاء.
البحث السادس عرش :يف ّ
أن اإلخالل هىل يقتيض وجوب القضاء.
أمرا بذلك اليشء.
البحث السابع عرش :األمر باألمر باليشء ليس ً
البحث التاسع عرش :يف ما جيب عىل املأمور.
البحث العرشون :يف وقت تع ّلق األمر.
البحث احلادي والعرشون :يف النهي.
البحث الثاين والعرشون :يف ّ
أن النهي هل يقتيض الفساد؟
الفصل الرابع :يف العموم واخلصوص ،وفيه مباحث:
واخلاص.
األول :يف تعريف العا ّم
ّ
البحث َّ
البحث الثاين :يف ما أحلق بالعموم وليس منه.
البحث الثالث :يف التخصيص.
التمسك بالعا ّم املخصوص.
البحث الرابع :يف
ّ
البحث اخلامس :يف االستثناء.
البحث السادس :يف الرشط والصفة والغاية.
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َّ
الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

البحث الثامن عرش :يف ّ
أن املعدوم غري مأمور.

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

البحث السابع :يف التخصيص باألد ّلة املنفصلة.
خمصص وليس كذلك.
البحث الثامن :يف ظ ّن أنّه ّ
البحث التاسع :يف محل املطلق عىل املق ّيد.
الفصل اخلامس :يف املجمل واملبينَّ  ،وفيه مباحث:

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

األول :يف التعريف.
البحث ّ
البحث الثاين :جواز ورود املجمل يف كالم اهلل ورسوله.
البحث الثالث :يف أشياء ليست جمملة وظ ّن أنهّ ا كذلك.
البحث الرابع :يف تأخري البيان.
خيصصه.
البحث اخلامس :جواز أن يسمع املك ّلف العا ّم من غري أن يسمع ما ّ
الفصل السادس :يف األفعال ،وفيه مباحث:
األول :يف عصمة األنبياء.
البحث َّ
بالنبي ’.
ّ
البحث الثاين :يف وجوب التأسيّ
البحث الثالث :يف الرتجيح بني القول والفعل.
النبي ’ برشع من قبله.
البحث الرابع :عدم تع ّبد ّ
الفصل السابع :يف النسخ ،وفيه مباحث:
األول :يف تعريفه.
البحث َّ
البحث الثاين :يف جوازه.
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التربيزي
ال�شيخ حم َّمد لطف زاده
ّ

ميض وقت فعله.
البحث الثالث :يف نسخ اليشء قبل ّ

البحث الرابع :يف ما جيوز نسخه.

البحث اخلامس :يف زيادة العبادة أو نقصاهنا.
الفصل الثامن :يف اإلمجاع ،وفيه مباحث:
حممد.
البحث ّ
األول :يف إمجاع أ َّمة َّ
البحث الثالث :يف ما ينعقد وما ال ينعقد اإلمجاع به.
البحث الرابع :يف رشط اإلمجاع.
الفصل التاسع :يف األخبار ،وفيه مباحث:
األول :يف تعريف اخلرب وأقسامه.
البحث َّ
البحث الثاين :يف إفادة التواتر العلم.
البحث الثالث :يف رشائط املتواتر.
البحث الرابع :يف األقسام الدا ّلة عىل صدق اخلرب.
البحث اخلامس :يف خرب الواحد.
البحث السادس :يف رشائطه.
البحث السابع :يف ما ظ ّن أنّه رشط وليس كذلك.
البحث الثامن :يف األخبار املردودة.
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الر
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ُ

البحث الثاين :يف إحداث قول ثالث.

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

البحث التاسع :يف اجلرح والتعديل.
الفصل العارش :يف القياس ،وفيه مباحث:
األول :يف تعريفه.
البحث َّ
بحجة.
البحث الثاين :يف أنّه ليس ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

البحث الثالث :يف إحلاق املسكوت عنه باملنطوق.
البحث الرابع :يف احلكم املنصوص الع ّلة.
البحث اخلامس :يف الع ّلة املستنبطة.
الفصل احلادي عرش :يف الرتجيع ،وفيه مباحث:
األول :يف تعارض الدليلني.
البحث َّ
البحث الثاين :يف العمل عند وقوع التعادل.
البحث الثالث :يف حكم األد ّلة املتعارضة.
البحث الرابع :يف ترجيح األخبار.
الفصل الثاين عرش :يف االجتهاد ،وتوابعه ،وفيه مباحث:
األول :يف تعريف االجتهاد.
البحث َّ
البحث الثاين :يف رشائط املجتهد.
البحث الثالث :يف تصويب املجتهد.
البحث الرابع :يف تغيرّ االجتهاد.
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التربيزي
ال�شيخ حم َّمد لطف زاده
ّ

البحث اخلامس :يف جواز التقليد.
البحث السادس :يف رشائط االستفتاء.
البحث السابع :يف إفتاء غري املجتهد.
البحث الثامن :يف من مل يبلغ االجتهاد.
البحث التاسع :يف االستصحاب.
وهو غري عناية البادي يف رشح املبادي املذكور يف الذريعة  .2254/351/15وطبع

بتحقيق الدكتور غالمرضا مجشيد نژاد ،يف جملس الشورى بطهران1440 ،هـ(.)1

رشحا بعنوان (غاية البادي
نسب الشیخ آقا بزرك
الطهراين يف اجلزء  14من الذريعة ً
ّ

احلس��یني
حممد
ّ
يف رشح املب��ادي) أو (هناي��ة البادي) للس�� ِّيد عب��د املطلب بن جمد الدین َّ
احل يِّل (ت 745هـ) ابن أخت العلاَّ م��ة ِ
ِ
اجلرجاين يف
احل يِّ ّل ،كام قال ذيل رشح
ّ
ّ
األعرج��ي ّ

نصه« :وباجلملة هو غري الرشح املوسوم بـ(هناية البادي) املنسوب
الذريعة 10/16 :ما ُّ

األعرجي،
عيل
ّ
إىل الس�� ِّيد عميد الدين عبد امل َّطلب بن جمد الدين أيب الفوارس َّ
حممد بن ّ
أيضا وأخ السيد ضياء الدين ابنا أخت العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل» .ولكنَّه
الذي هو شارح (التهذيب) ً
ِّ
نصه« :وقد نس��ب مؤ ِّلف رياض
أخ�يرا تن َّبه هلذا اخلطأ وق��ال يف اجلزء ( )396/24ما ُّ
ً

العلامء (رشح مبادئ الوصول) إىل عميد الدين عبد امل ّطلب ...من غري تأكيد بل بقوله:
اسم للرشح .وأ َّما هذا الرشح فهو (غاية البادى) نفسه املنسوب
(عىل ما يف البال) ومل يذكر اً

اجلرجاين واملؤ َّلف  ،697أي حني كان عمر عبد امل َّطلب  17س��نة...
عيل
إىل َّ
ّ
حمم��د بن ّ
َّ
ثم غيرَّ ه إىل (غاية البادى)».
سمى الكتاب َّأولاً بـ(هناية البادى) َّ
فلعل املؤ ِّلف َّ
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خامتة يف االستحسان.

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

راجعت فهارس املخطوطات وإذا فيها َّأول املخطوطات املنسوبة إىل الس ِّيد
أقول:
ُ

عميد الدين ك ُّلها يطابق مع َّأول كتاب اجلرجاين()2؛ فتن ّبه.

[كشف احلجب واألستار 351 :و ،390أعيان الشيعة 425/9 :الذريعة،1712/54/14 :
الع��ريب
و/231ضم��ن  ،2326و 40/10/16و ،16معج��م املؤ ِّلف�ين ،46/11 :ال�تراث
ّ
املخطوط ،205/9 :فنخا]287/23 :

هم نفتتح الكالم ،ونش��كرك يا علاَّ م ،لنس��تزيد النِّعم
َّأول املخطوطة« :بحمدك ال َّل َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

واملتفضل باأليادي التوام ،ونستجريك ونستغفرك
اجلسام؛ ألنَّك املنعم بسوابغ اإلنعام،
ِّ

ونتوس��ل إليك إلدراك سائر املرام ،الس ّيام التوفيق يف تقرير مدارك
عىل اجلرائم العظام،
َّ
األح��كام ،بنبيك ٍ
الغر الك��رامِّ ،
فصل عليه وعليهم
ِّ
حممد خري األن��ام ،وعرتته األماجد ِّ
َّ
يا ذا اجلالل واإلكرام».

آخ��ر املخطوطة« :وقد تبينَّ بطالن القياس فيام تق��دَّ م ،واآلن حيث وفينا بام وعدنا
حممد
بهَ ،
جاز أن نقطع الكالم حامدين هلل تعاىل وعىل آالئه ،ومص ِّلني عىل أرشف أنبيائه َّ
وأصفيائه ،واحلمد هلل وحده».

رقم املكتبة.)1094( :
وصف املخطوطة:
اخلصائص الظاهر َّية واجلامل َّية للمخطوطة:

ّ
تامة ،مل خيتلف خ ّطها من َّأوهل��ا إىل آخرها ،وك ّلها
خط النس��خ ،وهي نس��خة َّ
ِّ
حممد بن جربئيل
حممد بن جربئيل بن َّ
عيل بن حممود بن َّ
بخط زين العابدين بن ّ

مصححة ،نفيسة ،عليها كلامت نسخ البدل ،عليها بالغات السامع،
القشقائي،
َّ
ّ
يف َّأوهل��ا فوائد ش��عر َّية بالعرب َّي��ة وغريها ،يف آخره��ا فوائد منطق َّي��ة بالعرب َّية،
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ّ

حممد
عناوين« :قال -أقول» بالقلم األمحر ،يف آخرها إهناء وإجازة من الشيخ َّ
ابن ش��جاع األنصاري ِ
األسدي يف 21
احل يِّ ّل للشيخ حسن بن حسني بن مطر
ّ
ّ
ذي القعدة احلرام من سنة 834هـ ،ويف َّأوهلا ختامن بيضو َّيان يف أحدمها« :من
العامة،
حممد
ّ
الس�ماوي1354 ،هـ» ،ويف اآلخر« :مكتب��ة آية اهلل احلكيم َّ
كتب َّ

تأسست سنة 1377هـ يف النجف األرشف».
َّ
2.2أوراقها.179 :
3.3سطورها.17 :
4.4الغالف :جلد أمحر.

الفوائد التي ُكتبت على الن�سخة
الفائدة األوىل:
«كتاب (غاية املبادي يف رشح املبادي) تصنيف الش��يخ الفاضل العامل العامل ،إمام

تغمده اهلل
عيل
اجلرج��اين َّ
املجتهدين ،وش��يخ مش��ايخ املس��لمني ،ركن الدينَّ ،
ّ
حممد بن ّ

رب اختم بخري».
برمحته ،وأسكنه بحبوحة جنَّته
بمحمد والد أ ِّم عرتتهِّ ،
َّ

الفائدة الثانية:
ٍ
وناظ��رة

إيلَّ

ِم��ن

النِ ِ
ق��اب

ت ِ
ُالح ُظن��ي
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ب َط��ر ٍ
ف
ْ

ِ
س�تراب
ُم

َّ
الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

1.1حجم املخطوطة.10.5×17.5 :

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

عج��وز
كش�� َف ْت نِقابهَ ��ا ف��إذا
ٌ
ف�ما

زال��ت
ْ

تجُ ِ
اوبن��ي

مس��ود ُة
َّ

طوي�ًلً

ِ
املف��ارق

ِ
ِ
ض��اب
باخل

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ِ
ُ
أحادي��ث التَص��ايب
وتأخ��ذ يف
ٍ
َّ
زي��اد
ب��أن يق��وم أب��و
تظ�� ُّن
ب ال ُغ ِ
َ
��راب
ودون قيام��ه َش�� ْي ُ
َ��ت
أت ْ

ِ
بجراهب��ا

ُ
تكت��ال

في��ه

فراح��ت وه��ي فارغ�� ُة ِ
اجل ِ
��راب

الفائدة الثالثة:
لعيل عليه السالم والصالة:
ّ

تَفن��ى الل��ذا َذ ُة ممَّ��ن َ
فوتهَ ��ا
ن��ال َص َ
ِم��ن احل��را ِم و َيبق��ى ِ
والع��ار
ث��م
ُ
اإل ُ
ٍ
س��وء يف َم َغ َّبتِه��ا
عواق��ب
تَبق��ى
ُ
ل��ذ ٍة ِم��ن ِ
خ�ير يف َّ
الن��ار
بعده��ا
ال
ُ
َ

الفائدة الرابعة:

الساموي ُعفي عنه:
وملحمد
ّ
َّ

يل مخس�� ٌة تؤ ِّمنن��ي م��ا ْ
أخت�شي
وتس��ع ٌة

تب ُلغن��ي

َّ
كل

ِ
ِ
ف��وق ِّ
َ
َّ
ي��د
كل
اإلل��ه
إن ي��دَ

ُمن��ى

ِ
وتس��ع ُة األرق��ام حت��وي َّ
ع��د
كل
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ّ

احلسيني وعبرَّ عنه بـ:
العلوي
عيل بن خمتار
ّ
ّ
وأهدى كتابه إىل ّ

ذرها
« ...خدم��ة مل��ن إذا ُذكر[ت] املعايل فه��و قطبها وفلكها ،أو العدال��ة فهو أبو ِّ

ودرها ،أو األخالق والش��يم فهو
بل ملكها ،أوالفضائل ومجعها ،فهو مكنون جوهرها ِّ
حالب َد ِّرها ،أو الفضائل فهو أهلها وخامتها ،أو النسب فهو للعرتة كاد أن يكون قائمها،

املتفضل باإلطالق،
وهو املوىل املع َّظم ،واملخدوم األعظم ،س ِّيد النقباء يف اآلفاق املنعم،
ِّ
عيل بن
واملس��لمني ،أبو طالب عبد امل َّطلب ابن الس��عيد النقيب ،ش��مس امل َّلة والدينّ ،
بمحمد وأصفيائه،
احلس��يني متَّع اهلل املس��لمني بدوام بقائه وامتداد عالئه
العلوي
خمتار
ّ
َّ
ّ

وسميته بـ(غاية البادي يف رشح املبادي) ،وإنيِّ استمدُّ من اهلل تعاىل إمتام ذلك ،إنَّه بفضله
َّ
يسمع وجييب .قال أدام ظ ُّله.»...:
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الر
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السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

صاحب الفض��ل والفضائل ،ومكارم األخالق ،عميد امل َّلة والدين ،ش��مس اإلس�لام

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

املحور الثاين

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حتقيق للإجازة التي يف �آخر املخطوطة
احلل (ق .)9
حممد بن شجاع
ّ
املجيزَّ :
األنصاري ،شمس الدين الق َّطان ،يّ ّ

األسدي.
املجاز :حسن بن حسني بن مطر
ّ

تأريخ اإلجازة 21 :ذي القعدة احلرام من سنة  834هـ.
موضع اإلجازة :آخر الكتاب.

ن�ص الإجازة
ُّ
عز الدين حس��ن ،ابن
«أهن��اه موالن��ا الش��يخ األفقه ،األعل��م ،األفض��ل ،األورع ّ

األس��دي قراء ًة تشهد بفضله وذكائه و َّفقه اهلل ملراضيه،
عز الدين حس�ين بن مطر
الفقيه ّ
ّ
وأجزت له روایته عنِّي ،عن الش��یخ العلاَّ مة اإلمام أيب عبد اهلل رشف الدین املقداد ابن

حممد بن صدقة ،عن املصنِّف -قدّ س اهلل
الس��يوري
ّ
ّ
األسدي ،عن شيخه ش��مس الدين َّ

أرواحهم.

األنصاري يف احل��ادي والعرشين من ذي القعدة
عيل نعمة
ّ
وکتبه َّ
حممد بن ش��جاع ّ

احلرام سنة أربع وثالثنی وثامن مائة ،واحلمد هلل وحده».
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ّ

كرت �أ�سما�ؤهم يف هذه الإجازة
�سطور من حياة الأعالم التي ُذ َ
�أ َّو اًل :ترجمة املجيز وم�شايخه
األنصاري
عيل بن نعمة الق َّطان
ّ
 .1الش��يخ شمس الدين َّ
حممد بن ش��جاع بن ّ
احلل (ق 9هـ).
يّ ّ

احل يِّل) ،واملكنَّى بـ(أيب شجاع) ،من علامء ِ
ِ
احل َّلة ،عامل زاهد،
املعروف بـ( :ابن ق َّطان ّ
الفقيهني:
وروى عن
َ

1.1الشيخ أيب عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل السيوري ِ
احل يِّ ّل (826هـ).
ّ
األسرتآبادي (ق 9هـ).
عيل بن احلسن
ّ
2.2الشيخ زين الدين ّ
وروى عنه:

احلسيني (ت 840هـ).
حممد بن دقامق
ّ
عيل بن َّ
1.1الس ِّيد ّ
األسدي (ق 9هـ).
2.2الشيخ حسن بن حسني بن مطر
ّ

العاميل (ت بعد 884هـ).
يني
حممد بن داوود ِّ
اجلز ّ
حممد بن َّ
حممد بن َّ
َّ 3.3
ّ

وصنَّ��ف كت ًب��ا ،منها( :مع��امل الدين يف فقه آل ياس�ين) ،و(هنج العرف��ان يف أحكام

احلج).
اإليامن)( ،)3و(املقنعة يف آداب ِّ

عيل بن احلس��ن بن عالله (عالال) بخ ِّطه كتاب (املقنعة) املذكور ،وقرأه
وقد كتب ّ

متوج كتب نس��خة
في�ما يظهر عىل املصنِّف .مل نظفر بوفاته ،لكن أمحد بن إس�ماعيل ابن َّ
من (معامل الدين) عن ِّ
خط املؤ ِّلف يف حياته ،وفرغ منه يف ش��عبان س��نة (ت832هـ)(،)4
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َّ
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الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

فقيها.
حمدَّ ث متك ِّلم ،اشتغل بالفقه واحلديث ،وكان من علامء اإلمام َّيةً ،

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

األسدي يف  21ذي القعدة احلرام من سنة
وكتب إهنا ًء وإجاز ًة حلسن بن حسني بن مطر
ّ
834هـ.

 .2أبو عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل السيوري ِ
احل يِّ ّل (826هـ).
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حممد بن حس��ن بن
ه��و الفقيه الفاضل املح ِّق��ق ،أبو عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل بن َّ
حممد الس��يوري ِ
الس��يوري) ،و(الفاضل
الغروي ،املعروف بـ(الفاضل
األس��دي
احل يِّ ّل
ّ
ّ
ّ
ّ
َّ
املق��داد) عند الفقه��اء ِّ
املتأخرين ،كان من أجلاَّ ء األصحاب ،وعظامء مش��ايخ الرجال،

عالـم ،فاضلاً  ،متك ِّل اًم ،حم ِّق ًقا ،مد ِّق ًقا ،من أعاظم الفقهاء،
جام ًعا بني املعقول واملنق��ول ،اً
ق��د أثن��ى عليه ُّ
كل َمن عنونه بالثناء اجلميل ِّ
والذكر النبيل ،أفاض اهلل عىل تربته ش��آبيب

لطفه.

الطويس،
ول��ه (األنوار اجلالل َّية يف رشح الفصول النصري َّية) للخواجه نصري الدين
ّ

فاريس
عندنا منه نس��خة كُتبت س��نة 1146هـ ،و(الفصول النصري َّية) كتاب يف الكالم،
ّ
منشأ ومولدً اِ ،
األسرتآبادي ً
احل يِّ ّل
اجلرجاين حمتدً ا،
عيل
ّ
عربه ركن الدين َّ
خمترصَّ ،
ّ
حممد بن ّ
وسمه (األنوار اجلالل َّية)؛ ألنَّه صنَّفه باسم امللك
ّ
املعرب اَّ
الغروي مسكنًا ،ورشح املقداد َّ

اآلوي وولده رشف الدين
احلس��يني
العلوي
عيل بن رشف الدين املرتىض
ّ
ّ
ّ
جالل الدين ّ

عيل -كام ذك��ره يف خطبته -فرغ منه  8رمضان س��نة  808هـ ،وله رشح (هنج
املرت�ضى ّ
املسرتشدين) أ َّلفه سنة 792هـ»(.)5

حممد بن صدقة.
 .3شمس الدين َّ

الق��ايش .وجد عىل ظه��ر كتاب (مصب��اح األرواح)
ه��و من تالمي��ذ نصري الدين
ّ

البيضاوي املوجود منه نس��خة يف اخلزانة الغرو َّية
تصني��ف نارص الدين عبد اهلل بن عمر
ّ

م��ا صورته« :وجدت إهنا ًء ِّ
واحلق والدين
بخط موالنا األعظم اإلمام املع َّظم نصري امل َّلة
ِّ
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ّ

وتفحص عن
الق��ايش أدام اهلل أ َّيامه ،أهنى قراءة هذا الكتاب م��ن َّأوله إىل آخره ،وبحثه
َّ
ّ

حممد
مش��كالته وحت َّقق معضالته األخ يف اهلل الش��يخ الصالح الفقيه العامل شمس الدين َّ
ابن صدقة نفع اهلل به وبأمثاله ،وأوصله إىل رتب كامله ،يف جمالس آخرها خامس جمُ ادى

عرفه اهلل عيوب
حممد
القايش َّ
عيل بن َّ
ّ
األوىل سنة 725هـ ،وكتب أفقر العباد إىل اهلل تعاىل ّ

خريا له من أمسه ،حامدً ا مص ِّل ًيا مس ِّل اًم»(.)6
نفسه ،وجعل يومه ً
قال العلاَّ مة الس ِّيد حمسن األمني (ت 1371هـ):

ً
منش��أ
األس�ترآبادي
اجلرجاين حمتدً ا،
حممد
ّ
عيل بن َّ
هو الش��يخ ركن الدين َّ
ّ
حممد بن ّ
ومولدً اِ ،
الغروي مسكنًا.
احل يِّ ّل
ّ
كان عالـم فاض�ًل�اً  ،متك ِّلم جليلاً  ،من تالميذ العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،فعن صاحب (رياض
اً
اً
العل�ماء) أنَّ��ه قال« :رأيت جمموعة من مؤ َّلفات املذكور الفاضل املش��هور الذي كان من
تالميذ العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ورشح مبادئ األصول ألستاذه يف حياة أستاذه العلاِّ مة ،وفرغ من
الرشح سنة 697هـ ،وتلك املجموعة ك ُّلها كانت ِّ
اجلرجاين املذكور ،وفيها
بخط املؤ ِّلف
ّ
قصيدة للحسن بن راشد» انتهى كالمه(.)7

العلوي
عيل بن املختار
ّ
وقد جعل الرشح باس��م الس�� ِّيد أيب طالب عبد امل َّطلب بن ّ

احلسيني ابن أخت العلاَّ مة .وتوجد نسخة األصل يف إيران وعندنا قال يف خطبته« :كام َّ
أن
ّ

املقررةِّ ،
املوشحة باأللفاظ املحبرَّ ة ،إىل
من ِّ
حق الشيوخ إيصال املعاين املح َّققة ،بالدالئل َّ
يقرروا ما استخرج
املحررة ،كذلك من ِّ
حق التالميذ أن ِّ
تالميذهم بأدنى العبارة والكناية َّ

ويوضحوا ما أخرجوه من
ش��يوخهم من الآليل يف بحار الليايل ،من أصداف أذهاهن��م،
ِّ
اجلواهر عن معادن عقوهلم وأحلاهنم .ورأيت شيخنا املع َّظم وإمامنا األعظم» ،إىل أن قال
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 .4ركن الدين حممد بن عيل اجلرجاين ِ
احل يِّ ّل (ق 8هـ).
ّ
َّ
ّ

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

بعد وصفه بجليل الصفات« :أبا منصور حسن بن يوسف بن املطهر ِ
احل يِّ ّل أدام اهلل ظ َّله
َّ

عىل كا َّفة املسلمني؛ إلفادة الوافدين عليه والقاطنني لديه بمحمد وآله أمجعني ،قد وضع
حمكم أصوهل��ا مقلاًّ فضوهلا ،قد اجتنت معانيها األبكار يف خباء
مقدِّ مت��ه يف أصول الفقه اً

رشحا كافلاً
ألفاظها ،وتسترَّ ت عن كثري من خاطبيها وطلاَّ هبا ،عزمت عىل أن أرشحها ً
بإبراز حماسنها ،من مكاهنا ،وإظهار دررها وجواهرها من أصدافها ومغابنها..

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الطويس يف الكالم من الفارس�� َّية إىل العرب َّية،
وترج��م (الفصول النصري َّية) للنصري
ّ

احلجة سنة
العسييل
حممد
العاميل يف ذي َّ
رأيت منها نس��خة فرغ منها ناس��خها صالح بن َّ
ّ
ّ

1146ه��ـ ،قال الش��ارح يف َّأول هذا الرشحَّ :
الطويس أ َّلف رس��الة س�َّم�اَّ ها
«إن النصري
ّ

(الفص��ول يف األص��ول) ،ولكوهنا باللغة الفارس�� َّية ،أ َّلف بدرها األف��ول ،فلم تبزغ يف
عرج إىل س��احة
ولـم َّ
أكثر اآلفاق ،ولرتاكم س��حاب عجمها مل تطلع شمس��ها بالعراق ،اَّ
اس��تمرت عىل ذل��ك برهة من الزم��ان ،إىل أن
الغف��ران ،وانتق��ل إىل مقي��ل الرضوان،
َّ

عيل
اتَّفق للموىل العلاَّ مة املع َّظم الس��عيد ،ذي اجلدِّ احلميد ،رك��ن امل َّلة والدين َّ
حممد بن ّ
واألسرتآبادي ً
ونور رضحيه ،االستضاءة
اجلرجاين حمتدً ا،
منشأ ومولدً ا ،قدّ س اهلل روحه َّ
ّ
ّ
بأش�� َّعة أنواره��ا ،واال ِّطالع عىل فوائدها وأرسارها ،فكس��اها من لب��اس رياش العرب َّية
ما صارت به شمس��ها يف رائعة النه��ار ،وانجىل عن بدرها اآلفل يف منازل الس�ير عائق

االستتار...

إىل أن قال:
النوري يف طهران كان
ووجدنا يف جمموعة( )8من خ ِّطه( )9يف مكتبة الشيخ فضل اهلل
ّ

العاميل سنة 1294هـ فهرست تصانيفه عىل اآليت:
يملكها الس ِّيد كاظم
ّ

اجلرجاين -غف��ر اهلل ذنوبه
عيل
«فهرس��ت تصانيف الفق�ير إىل اهلل تعاىل َّ
ّ
حمم��د بن ّ
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ّ

بمحمد وآله:
وسرت عيوبه
َّ

1.1كتاب (روضة املح ِّققني يف تفسري الكتاب املبني) ،مخس جم َّلدات.
2.2كتاب (اإلشارات) ،يف علم البالغة املعاين والبيان والبديع.
3.3كتاب (املباحث العرب َّية يف رشح الكافية احلاجب َّية).
4.4كتاب (رسائر العرب َّية يف رشح الوافية احلاجب َّية).
(الدرة البه َّية يف رشح الرسالة الشمس َّية) ،يف امليزان.
6.6كتاب
َّ
7.7كتاب (التجويد يف رشح التجريد) ،يف علم امليزان.
8.8كتاب (وسيلة النفس إىل حضرية القدس) ،يف حقيقة اإلنسان.
9.9كتاب (إرشاق الالهوت يف رشح الياقوت) ،يف علم الكالم.

1010كتاب (الدعامة يف اإلمامة).
1111كتاب (الشافية عن أمراض القلوب القاسية).
1212كتاب (حتفة األرشاف يف درر األصداف) ،يف العلوم الثالث.
املسمى بـ(الرفيع).
1313كتاب (البديع) يف النحو ،ورشحه
َّ
1414كتاب (الرافع يف رشح النافع) ،يف الفقه.
التهجد.
يب) بالفارس َّية ،يف
ُّ
1515كتاب (گلستان عر ّ
1616كتاب (غنية الطالب يف رشح املطالب) ،يف العلوم الثالث.
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5.5كتاب (غاية البادي يف رشح املبادي) ،يف أصول الفقه.

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

1717رسالة (الرمحة يف اختالف األ َّمة).
الرس الدفني) ،يف اختالف األ َّمة.
1818رسالة (الدر الثمني يف ِّ

1919رس��الة (األبحاث يف تقويم األحداث) ،يف تصحيح مذهب اإلمام َّية وبطالن
مذهب الزيد َّية.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

2020رسالة (الشمس َّية يف األركان الصيد َّية).
2121كتاب (الترب املسبوك يف أوصاف امللوك).
2222كتاب (عمدة األمالك يف هيئة األفالك).
2323رسالة (معيار الفضل يف مباحث العقل).
2424كتاب (اإلرشاق يف علم األخالق) من احلكمة العمل َّية.
2525كتاب (تعريب أساس االقتباس) ،يف امليزان.
2626كتاب (األخالق النصري َّية يف تعريب األخالق النارص َّية).
2727كتاب (تعريب أوصاف األرشاف).
2828كت��اب (تعري��ب الفص��ول يف األص��ول) ،خلواج��ة نص�ير الدين ق��دَّ س اهلل
رسه.
َّ

الطويس.
2929تعريب رسالة (القضاء والقدر) ،لنصري الدين
ّ
3030كتاب (احلاوي) ،يف الفقه.

3131كتاب (الشايف) يف الفقه»(.)10
ووجدنا بعض ه��ذه املؤ َّلفات قد ذهب َّأوله ،وقال يف آخره :فرغ مصنِّفها امللتجي
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اجلرجاين عن مغادرة فكره
عيل
إىل احلرم
ّ
مرشفهَّ -
ّ
حممد بن ّ
الغ��روي -صلوات اهلل عىل ِّ
حمرم س��نة 720هـ من
فيها ،بعد وضعها ،وزيادهتا ،ونقصها ،وترتيبها ،وهتذيبها س��لخ َّ

ومستغفرا»(.)11
اهلجرة حامدً ا ،ومص ِّل ًيا،
ً

ت�أليفاته املوجودة يف املكتبات
 .1األبحاث يف تقديم األحداث.

اآلستانة الرضو َّية ،الرقم( :ض.)12()9540

 .2األخالق النصري َّية يف تعريب األخالق النارص َّية.

يوج��د منه خمطوطة بخ ِّطه الرشي��ف ،كام هو الظاهر ،وحمفوظ��ة يف جامعة اليدن،

��پ َلـم�ِي�رِ ) يف ليدن س��نة 2015م،
م��رة بتحقي��ق ( ُي ْ
الرق��م ،).or 582( :وطب��ع َّ
ألول َّ

ملرة ثانية يف إيران س��نة
وترج��م املح ِّق��ق محيد عطائي
ّ
نظ��ري مقدِّ مته بالفارس�� َّية وطبعه َّ
1439هـ.

 .3اإلشارت والتنبيهات.

وه��و يف البالغة ،طبع يف 1997م يف مكتبة اآلداب يف القاهرة بتحقيق الكتور عبد

وأيضا طبع يف دار الكتب العلم َّية سنة 2002م ،بتحقيق :إبراهيم شمس
القادر حسنيً ،
الدين ،ومل يذكر املح ِّققان مكان خمطوطة الكتاب.

 .4إرشاق الالهوت يف رشح الياقوت.

خمطوط��ة منه حمفوظة يف جملس الش��ورى ،الرق��م ،)10187/2( :وتاريخ كتابته:

مجادى اآلخرة 810هـ(.)13
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اإلس�لامي ،الرق��م ،)2990/1( :ويف
يوج��د منه خمطوطة يف مركز إحياء الرتاث
ّ

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

 .5تعريب أوصاف األرشاف.

يوج��د من��ه خمطوط��ات ،منه��ا :خمطوط��ة حمفوظ��ة يف جمل��س الش��ورى ،الرق��م:

( ،)10178/2وتاري��خ كتابته 26 :رجب 1036هـ .وطبع يف س��نة 1387هـ بتحقيق
يس(.)14
حممد ِّ
َّ
املدر ّ

 .6تعريب رسالة القضاء والقدر = اجلرب واالختيار.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

يوج��د من��ه خمطوط��ات ،منه��ا :خمطوط��ة حمفوظ��ة يف جمل��س الش��ورى ،الرق��م:

( ،)10165/10وتاريخ كتابته1082 :هـ(.)15

 .7تعريب الفصول يف األصول = الفصول النصري َّية يف األصول الدين َّية.

يوج��د من��ه خمطوط��ات ،منها :خمطوط��ة حمفوظة يف مدرس��ة الغ��رب يف اهلمدان،

الرقمِّ ،)10343/1( :
اآلميل ،وتاريخ كتابته 700 :هـ؛
بخط حس��ن بن ش��مس الدين
ّ
ِّ
حممد بن مهنَّأ بن
وخمطوطة يف جملس الش��ورى ،الرقم،)10706/2( :
حممد بن َّ
بخ��ط َّ

النواب،
ش��وال 821هـ؛ وخمطوطة يف مدرسة َّ
أيب احلس��ن بن نفيع ،وتاريخ كتابتهَّ 28 :

شوال 887هـ(.)16
الرقم ،)9/4( :وتاريخ كتابتهّ :

األمة.
 .8الرمحة يف اختالف َّ

يوج��د من��ه خمطوط��ات ،منه��ا :خمطوط��ة حمفوظ��ة يف جامع��ة طه��ران ،الرق��م:

(ِّ ،)1022/12
العاميل ،وتاريخ كتابت��ه 3 :ذي القعدة  762هـ ،يف
بخط الس�� ِّيد حيدر
ّ
النجف األرشف(.)17

 .9الشافية عن أمراض القلوب القاسية.

النجفي ،الرقم ،)2564/1( :وتاريخ
املرعيش
يوجد منه خمطوطة يف مكتبة آية اهلل
ّ
ّ

كتابته907 :هـ(.)18
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ّ

 .10غاية البادي يف رشح املبادي.

ِّ
بخ��ط املؤ ِّلف حمفوظ��ة يف اخلزانة
يوج��د من��ه خمطوط��ات ،واملخطوطة الت��ي هي

ش��وال من س��نة
العتبة العلو َّية املقدَّ س��ة ،الرقم .)35( :كتبه يف يوم األربعاء  19ش��هر َّ

697هـ .أ َّثرت عليها األرضة وأكلت قطعة كبرية من وسط األوراق من َّأوهلا إىل قريب
م��ن نص��ف الكتاب ،والظاه��ر كان هذا الرضر قبل س��نة 1166هـ؛ إذ إنَّ��ه كُتِب اجلرد

املثمن« :أمحد اهلل ع�لى ما أنعم» ،يف
املع��روف يف ربي��ع اآلخر من هذه الس��نة مع ختم��ه َّ

يشء يف َّأول املخطوط��ة؛ لتأث�ير األرض��ة ،فكت��ب اجل��ارد متن��ه املع��روف يف آخره��ا،
اآلميل فباعها؛ إذ جاء
وكانت هذه املخطوطة يف مت ُّلك الفيلس��وف الشهري الس�� ِّيد حيدر
ّ

الرشعي إىل
مت ُّلك��ه يف آخر املخطوطة« :انتق��ل هذا الكتاب منِّي بطريق البي��ع الصحيح
ّ

خدمة املرت�ضى املع َّظم ،ق��دوة األفاضل واألُمم ،أفض��ل ِّ
املتبحرين،
املتأخرين وزب��دة
ِّ
احلق واملكنون حممود-
رب العاملني ،كهف
حل َرمني ،نظ��ام ِّ
ِّ
املخصوص بعناي��ة ِّ
احلاج وا َ
عيل بن حيدر
أدام اهلل تع��اىل ظالل��ه -وكتب ذلك العبد الفق�ير إىل اهلل تعاىل حيدر ب��ن ّ

اآلميل -أصلح اهلل حاله -س��ابع وعرشين رجب س��نة  766صبيحة
احلس��يني
العلوي
ّ
ّ
ّ

يومه».

ومنه��ا :خمطوط��ة حمفوظة يف جملس الش��ورى ،الرقمِّ ،)7064( :
بخط حس��ن بن

احلجة س��نة  717هـ ،يف النجف
الن��ارص بن عبد اهلل ،وتاريخ كتابته :يوم االثنني  3ذي َّ

األرشف؛ وخمطوط��ة يف مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم ،)1094( :وفيها إجازة من
الشيخ حممد بن شجاع األنصاري ِ
األسدي يف 21
احل يِّ ّل للشيخ حسن بن حسني بن مطر
ّ
ّ
َّ
ذي القع��دة احلرام من س��نة 834هـ؛ وخمطوطة يف جامعة اإلصفه��ان ،الرقم،)380( :

وتاريخ كتابته :يوم األربعاء 19 ،رجب سنة 884هـ(.)19
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آخ��ر املخطوطة بينام هذا اجلرد موج��ود يف َّأول املخطوطات ولـ�َّم�اَّ مل يكن مكان لكتابة

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

جر النفع بالقرض.
 .11النقض يف حتريم ِّ

النجف��ي ،الرق��م:
املرع�شي
يوج��د من��ه خمطوط��ة وحمفوظ��ة يف مكتب��ة آي��ة اهلل
ّ
ّ

( ،)12597/1بخ ِّط��ه الرشيف ،وتاريخ كتابته :ليلة الثالثاء 24 ،مجادى اآلخرة س��نة
 705هـ(.)20

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الطو�سي
ترجماته لكتب اخلواجة ن�صري الدين
ّ
1.1األخالق النصري َّية يف تعريب األخالق النارص َّية.
2.2تعريب أوصاف األرشاف.
3.3تعريب أساس االقتباس.
4.4تعريب الفصول يف األصول = الفصول النصري َّية يف األصول الدين َّية.
5.5تعريب رسالة القضاء والقدر = اجلرب واالختيار.
6.6رشح كتاب بطلميوس يف النجوم.
اإلشكوري يف ترمجته:
وقال الس ِّيد أمحد
ّ
الطويس إىل العرب َّية؛ الستفادة طلبة العراق غرية
«ترجم أكثر رس��ائل نصري الدين
ّ

رصح
عليه��ا من الضي��اع ،وترمجاته الت��ي رأيناها ج َّي��دة التعبري رصينة األلف��اظ ،وقد َّ
يف َّأول (ترمج��ة أوص��اف األرشاف) بإك�مال ترمج��ة (األخ�لاق النارص َّية) ،و(أس��اس
االقتباس) ،و(رسالة اجلرب والقدر) ،و(الفصول االعتقاد َّية) ،و(رشح كتاب بطلميوس

يف النجوم)»(.)21
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يوم َّياته
شوال :فرغ من تأليف كتاب (غاية البادي
1.1س��نة (697هـ) ،يوم األربعاءَّ 19 ،
يف رشح املبادي)(.)22

2.2س��نة (704هـ) ،ليلة الس��بت 25 ،رمض��ان :فرغ من تألي��ف كتاب (إرشاق
الالهوت)(.)23

جر النفع بالقرض)(.)24
(النقض يف حتريم ّ

اإلسفرائيني
ملحمد بن أمحد
ّ
4.4سنة ( 705هـ) :نسخ من رسالة (إعراب اجلمل) َّ
(ت  684هـ)(.)25

5.5سنة ( 711هـ) :فرغ من تأليف كتاب (الشافية عن أمراض القاسية)(.)26
6.6سنة (713هـ) 16 ،شعبان ،النجف األرشف :فرغ من تأليف كتاب (األخالق
النصري َّية يف تعريب األخالق النارص َّية)(.)27

حم��رم :فرغ من استنس��اخ كت��اب (حكمة
7.7س��نة ( 718ه��ـ) ،ي��وم اإلثننيَّ 9 ،
اإلرشاق) لقطب الدين
الشريازي(.)28
ّ

8.8س��نة ( 720هـ) :فرغ من استنساخ رسالة (األمد عىل األبد)( ،)29أليب احلسن
العامري (ت 381هـ)(.)30
حممد بن يوسف
ّ
َّ

املح��رم ،النج��ف األرشف :فرغ من
9.9س��نة (720هـ) ،يوم الس��بت  19ش��هر
َّ
حممد بن يوسف
استنس��اخ رس��الة (إنقاذ البرش يف اجلرب والقدر) ،أليب احلسن َّ

العامري (ت 381هـ)(.)31
ّ
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ُ

3.3س��نة ( 705ه��ـ) ،ليلة الثالث��اء 24 ،مجادى اآلخ��رة :فرغ م��ن تأليف كتاب

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

حمرم :ف��رغ م��ن تأليف كت��اب (الرمح��ة يف اختالف
1010س��نة (720ه��ـ) ،س��لخ ّ
األ َّمة)(.)32

1111س��نة (727ه��ـ) ،ي��وم األح��د 22 ،رج��ب ،النج��ف األرشف :ف��رغ م��ن

الشريازي
األول من كتاب (التحفة السعد َّية) لقطب الدين
ّ
استنس��اخ املج َّلد َّ

(ت 710هـ)(.)33
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

1212سنة (728هـ) ،يوم اجلمعة 3 ،مجادى اآلخرة :فرغ من تأليف كتاب (األبحاث
يف تقديم األحداث)(.)34

الغروي :فرغ من تأليف كتاب
1313س��نة (729هـ) ،يوم الثالثاء 3 ،صفر ،املشهد
ّ
(اإلشارت والتنبيهات)(.)35

املحرم :فرغ من استنساخ املج َّلد الرابع من كتاب (التحفة
1414س��نة (730هـ)َّ 8 ،
الشريازي (ت 710هـ)(.)36
السعد َّية) لقطب الدين
ّ

�إطراء اَّ
حل ِّل ّي بقلمه
العلمة ا ِ

ِ
عبرَّ يف مقدِّ مة كتاب (غاية البادي) عن شيخه وأستاذه العلاَّ
مةاحل يِّ ّل بـ:

«وبعد كام َّ
املقررةَّ ،
املوش��حة
أن من ش��أن الش��يوخ إيصال املعاين املح َّققة بالدالئل َّ

املحررة ،كذلك من ش��أن
باألفاض��ة املح�َّب�رَّ ة ،إىل تالميذه��م بأدنى العب��ارة والكناي��ة َّ

يق��رروا ما اس��تخرج ش��يوخهم م��ن اللئايل يف بح��ار الليايل م��ن أصداف
التالمي��ذ أن ِّ

ولـم رأيت
أذهاهن��م،
ِّ
ويوضحوا ما أخرجوه من اجلواهر ع��ن معادن عقوهلم وأحلاهنم ،اَّ

ربز يف فنَّي
شيخنا املع َّظم ،وإمامنا األعظم ،س ِّيد فضالء العرص ،ورئيس علامء الدهر ،امل َّ
ِ
واحلق والدين ،سديد
لمي الفروع واألصول ،مجال امل َّلة
ِّ
املطرز للواء ع َ
املعقول واملنقولَّ ،
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ّ

اإلس�لام واملسلمني ،أبا منصور ،حسن بن يوس��ف ابن مطهر ِ
احل يِّ ّل -أدام اهلل ظ َّله عىل
َّ
بمحمد وآله أمجعني -قد وضع مقدِّ مة يف
كا ّفة املسلمني ،إلفادة الوافدين عليه والقاطنني
َّ
حمكم أصوهلا ،حمسنًا فصوهلا ،مقلاًّ فضوهلا ،قد ْ
اختبت معانيها األبكار يف
أصول الفقه ،اً

رشحا كافلاً
خباء ألفاظها ،وتسترَّ ت عن كثري من خ َّطاهبا وطلاَّ هبا ،عزمت عىل أن أرشحها ً
بإبراز حماسنها من مكامنها ،وإظهار دررها وجواهرها من أصدافها ومعادهنا».

اخلاصة منهم والعام َّية،
تفرد هبا اإلمام َّية وعمل هبا
َّ
«أردت أن أنظر يف املسألة التي ّ

منضم إىل بيع اليشء بأكثر من قيمته وأرجح حتريمه بالدالئل الواضحة
وهي اإلقراض
اًّ
ع�لى إباحت��ه ،فعام��ت عن ذل��ك عوائق األ َّي��ام ،ومماط�لات األزمنة واألع��وام ،حتَّی

وقفت عىل كالم ش��يخنا اإلم��ام املع َّظم ،مفید علامء العرب والعج��م ،أفضل املتقدِّ مني

ِّ
واحلق والدين ،أيب منصور احلسن بن
واملتأخرين ،وارث األنبياء واملرس��لنی ،مجال امل َّلة
ِّ
یوس��ف بن املطهر ِ
احل يِّ ّل -دامت فضائله -يف كتابه املوس��وم بـ(خمتلف الشيعة يف أحكام
َّ
الرشيعة).)37(»...

أ�سدي)
ثان ًيا :ترجمة املجاز (ال�شيخ ح�سن بن ح�سني بن مطر ال ّ
األسدي ،الشهري بـ(ابن مطر
الش��يخ مجال الدين حسن ابن الش��يخ حسني بن مطر
ّ

اجلزائري).
ّ

كان ح ًّي��ا س��نة 849هـ ،يوجد يف بع��ض املواضع ِذك��ر أبيه بلفظ (حس��ن) مكبرَّ ً ا

بـ(األسدي)،
والصواب أنَّه (حسني) مص َّغ ًرا ،ويف بعض املواضع االقتصار عىل وصفه
ّ

بـ(اجلزائري) ،ويف بعضها اجلمع بينهام ،وهو الصواب واملعروف
ويف بعضها عىل وصفه
ّ
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بـ:

ِ
جر النفع بالقرض) عن شيخه وأستاذه العلاَّ
مةاحل يِّ ّل
عبرَّ يف كتاب (النقض يف حتريم ِّ

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

يف اس��م ج��دِّ ه أنَّه (مط��ر) ،وذكره صاح��ب (الري��اض) يف موضع بعنوان (حس��ن بن
األس��دي) ،ويف موض��ع آخر نق�ًل�اً عن اب��ن أيب مجه��ور يف (غوايل
احلس�ين اب��ن مط��ر
ّ

اجلزائ��ري) ،كام س��تعرف ظانًّ��ا أنهَّام
مطه��ر
ّ
اللئ��ايل) بعن��وان (حس��ن بن حس�ين ب��ن َّ

رج�لان ،والصواب أنَّ��ه رجل واحدَّ ،
و(مطهر)
(مطه��ر)،
وأن اس��م جدِّ ه (مط��ر) ال
َّ
َّ

تصحيف له.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أقوال العلامء فيه:
قال ابن أيب مجهور يف كتابه (غوايل الآليل) يف ح ِّقه« :الشيخ العلاَّ مة اإلمام ،املح ِّقق

اجلزائري»(.)38
املد ِّقق ،مجال الدين ،حسن ابن الشيخ املرحوم حسني بن مطر
ّ

األسدي:
ويف (رياض العلامء) يف موضع منه« :الش��يخ حس��ن بن احلسني بن مطر
ّ

أيضا،
رأي��ت خ َّطه الرشيف عىل ظهر (الدروس) للش��هيد ،وله تعليقات عىل هوامش��ه ً
وكانت النسخة ملكه ،وأظن أنَّه من مشاهري العلامء ِ
فالحظ ،وتلك النسخة موجودة يف
ُّ

كوبنان عند القايض ،ويف هامش بعض مواضعها كان الفراغ من مطالعة هذا الش��يخ يف
املحرم س��نة  828هـ ،وقدكتبت تلك النسخة للش��يخ الفقيه العامل الفاضل مجال
24هـ َّ
ِ
ا،واحل يِّ ّل مولدً ا ،وكان تاريخ الكتابة سنة
الدين أمحد بن جعفر بن احلس��ن
الش��امي حمتدً
ّ
 802هـ ،ورأيت بعض الفوائد بخ ِّطه وكان تارخيه سنة 859هـ»(.)39
ويف موضع آخر من (الرياض)« :الش��يخ مجال الدين حس��ن ابن الشيخ حسني بن
مطهر اجلزائري :فاضل عامل كامل ،يروي عن ابن فهد ِ
احل يِّ ّل ،ويروي عنه الش��يخ مجال
ّ
َّ
الدين حسن بن عبد الكريم الشهري بـ(الفتَّال) أستاذ ابن مجهور
األحسائي ،كذا يظهر
ّ

من َّأول (غوايل الآليل) البن أيب اجلمهور املذكور»(.)40
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مشاخيه:

1.1أمحد بن فهد ِ
احل يِّ ّل (ت 841هـ).

2.2حممد بن شجاع األنصاري ِ
احل يِّ ّل (ق 9هـ).
ّ
َّ

تالميذه:
حسن بن عبد الكريم الشهري بـ(الفتَّال) خادم الروضة الغرو َّية.

مؤ َّلفاته:
مل توجد له غري تعليقات بخ ِّطه عىل كتاب (الدروس) ،وكانت النسخة ملكه فكان

جيا ،وهي النس��خة
يطالع فيها من س��نة 828ه��ـ إىل 849هـ ،ويع ِّلق عليها احلوايش تدر ً

مر»(.)41
التي رآها صاحب (الرياض) كام َّ

وذك��ر املح ّق��ق
الطباطبائ��ي عب��ارة مت ُّلكه عىل كت��اب (أنوار امللك��وت يف رشح
ّ

نصه:
الياقوت) ،بام ّ

«أن��وار امللك��وت يف رشح الياق��وت :رشح فيه كت��اب (الياق��وت) يف علم الكالم

للنوبختي.
ّ

خمطوطاته:
ش��وال س��نة 709هـ ،يف مكتبة مل��ك ،يف املجموع رقم:
1.1خمطوط كتب يف َّ 27
( ،)1632ذكر يف فهرسها .314/5

حممد بن احل��دَّ اد ،وفرغ منه��ا يف ثاين ذي القعدة س��نة
2.2نس��خة كتبه��ا أمحد ب��ن َّ
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أيضا مجال الدين
عيل بن ه�لال
اجلزائري ،ويروي عن��ه ً
ّ
ي��روي عنه إجازة الش��يخ ّ

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

الكاظمي ،عىل نس��خة األصل ِّ
بخط املصنِّف ،وجاء يف
723هـ باملش��هد
ّ

مرارا ودرس��ته بحمد اهلل وحس��ن توفيقه ...مالكه حسن بن
هامش��ها :قابلته ً
األسدي.
حسني بن مطر
ّ

اآلخوندي يف طهران»(.)42
حممد
ّ
وهذه املخطوطة رأيتها عند الشيخ َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حممد وآله الطاهرين.
واحلمد هلل ِّ
رب العاملني ،وصلىَّ اهلل عىل َّ
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امللحق ()1
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ُ

صورة ظهر الصحيفة األوىل من نسخة كتاب (غاية البادي)
225
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كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

صورة الصحيفة األوىل من نسخة كتاب (غاية البادي)
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الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
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ُ

صورة الصحيفة األخرية من نسخة كتاب (غاية البادي) ِّ
بخط زين العابدين بن
القشقائي،
حممد بن جربئيل
ّ
حممد بن جربئيل بن َّ
عيل بن حممود بن َّ
ّ
ويظهر عليها اإلهناء واإلجازة
227

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

األنصاري حلسن بن حسني بن
عيل نعمة
ّ
صورة اإلهناء واإلجازة من َّ
حممد بن شجاع ّ
األسدي يف  21ذي القعدة احلرام من سنة 834هـ
مطر
ّ
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من عالمات البالغ عىل نسخة (غاية البادي)
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

من عالمات البالغ عىل نسخة (غاية البادي)
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امللحق ()2

َّ
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الر
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ُ

الشريازي
األول من كتاب (التحفة السعد َّية) لقطب الدين
ّ
املج َّلد َّ
بخط الشيخ حممد بن عيل اجلرجاين ِ
ِّ
احل يِّ ّل ،جملس الشورى ،الرقم)1177( :
ّ
َّ
ّ
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

عيل
كتاب (األخالق النصري َّية يف تعريب األخالق النارص َّية) للشيخ َّ
حممد بن ّ
اجلرجاين ِ
احل يِّ ّل ،بخ ِّطه الرشيف ،جامعة اليدن ،الرقم)or.582( :
ّ
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بخط الشيخ حممد بن عيل اجلرجاين ِ
جر النفع بالقرض) ِّ
احل يِّ ّل،
ّ
َّ
كتاب (النقض يف حتريم ّ
ّ
املكتبة املرعش َّية ،الرقم)12597/1( :
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

فهرس تأليفات الشيخ حممد بن عيل اجلرجاين ِ
احل يِّ ّل ،جمموعة املشكاة يف جامعة طهران،
ّ
َّ
ّ
الرقم)1022( :
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فهرس تأليفات الشيخ حممد بن عيل اجلرجاين ِ
احل يِّ ّل ،جمموعة املشكاة يف جامعة طهران،
ّ
َّ
ّ
الرقم)1022( :
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حمك ٌ
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فهرس تأليفات الشيخ حممد بن عيل اجلرجاين ِ
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( )1مل يعتمد املح ِّقق عىل هذه املخطوطة النفيس��ة واملخطوطة التي هي ِّ
بخط املؤ ِّلف ،وهي حمفوظة يف
خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،الرقم.)35( :
( )2راجع فهرس خمطوطات مكتبة جملس الشورى ،3290/913/10 :و.5596/53/17
( )3فرغ من تصنيفه يف سنة 819هـ ،وفرغ من تبييضه يف سنة 831هـ.
( )4موسوعة طبقات الفقهاء.216/9 :
( )5ينظر :أعيان الشيعة.134/10 :
( )6أعيان الشيعة 374/9 :الرقم.816 :
( )7مل أجده يف الرياض.
( )8املخطوطة حمفوظة يف جمموعة املشكاة يف جامعة طهران ،الرقم ،)1022( :فنخا.334/16 :
ولـم كان
( )9واملجموعة بغري خ ِّطه ،وليس ك ُّلها من تأليفاته ،بل كتاب (الرمحة يف اختالف األ َّمة) منه .اَّ
يف املخطوطة زيادات اعتمدت يف نقل الفهرس عليها.
( )10املخطوطة حمفوظة يف جمموعة املشكاة يف جامعة طهران ،الرقم ،)1022( :الورقة .129-128
( )11أعيان الشيعة 426-425/9 :الرقم.997 :
( )12فنخا.303-302/1 :
( )13فنخا.635/3 :
( )14فنخا.399-397/5 :
( )15فنخا.34-33/10 :
( )16فنخا.94-89/24 :
( )17فنخا.335-334/16 :
( )18فنخا.688/18 :
( )19فنخا.289-287/23 :
( )20فنخا.687/33 :
( )21تراجم الرجال.533-532/1 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)

( )22املخطوطة حمفوظة يف مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)1094( :
( )23املخطوط��ة حمفوظة يف مكتبة جملس الش��ورى ،الرقم ،)10187( :وكتب عنه��ا مقالة الدكتور
األنصاري .ينظر :جمموعه رس��اله هاى فارس��ى وعربى از دانشوران ايرانى-1095/4 :
حس��ن
ّ
.1115
النجف��ي ،الرق��م ،)12597/1( :فهرس مكتبة
املرعيش
( )24املخطوط��ة حمفوظ��ة يف مكتب��ة آية اهلل
ّ
ّ
املرعيش.752/31 :
الس ِّيد
ّ
النجفي ،الرقم )12597/2( :فهرس مكتبة الس ِّيد
املرعيش
( )25املخطوطة حمفوظة يف مكتبة آية اهلل
ّ
ّ
املرعيش.753/31 :
ّ
املرعيش ،الرقم ،)2564/1( :فنخا.688/18 :
( )26املخطوطة حمفوظة يف مكتبة آية اهلل
ّ
( )27املخطوطة حمفوظة يف جامعة اليدن ،الرقم).or 582( :
( )28املخطوطة حمفوظة يف جامعة طهران ،الرقم ،)1047( :دنا.637/6 :
الكندي ،بريوت ،لبنان ،سنة 1399هـ1979/م ،وطبع يف
( )29طبع بتحقيق أورت روس��ن ،يف دار
ّ
أخريا حم َّق ًقا
َّ
مؤسسة الدراسات اإلسالم َّية يف جامعة ميغيل ،شعبة طهران ،إيران1993 ،م ،وطبع ً
الغانمي.
عىل هذه املخطوطة النفيسة ضمن منشورات جامعة الكوفة ،العراق ،بتحقيق سعيد
ّ
العامري (األمد ع�لى األبد) ،اجلمع َّية
وانظر :رأي فيلس��وف مس��لم يف النفس ومصريه��ا ،كتاب
ّ
الرشق َّية األمريك َّية ،نيوهافن ،سنة 1988م.
( )30املخطوطة حمفوظة يف اخلزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،الرقم.)33/1( :
( )31املخطوط��ة حمفوظة يف اخلزانة العتبة العلو َّية املقدَّ س��ة ،الرقم ،)33/2( :استنس��خ منها عبد اهلل
اهلش�ترودي يف س��نة 1336هـ ،وهي حمفوظة يف مكتبة جملس الش��ورى ،الرقم:
حممد حس��ن
ّ
ابن َّ
( ،)10356/2دنا.247-246/8 :
( )32املخطوطة حمفوظة يف جمموعة املش��كاة يف جامعة طه��ران ،الرقم ،)1022( :فنخا.334/16 :
ينظر :أعيان الشيعة.426/9 :
( )33خمطوطته حمفوظة يف جملس الشورى ،الرقم ،)1177( :دنا.905/6 :
( )34خمطوطة منه حمفوظة يف مركز إحياء الرتاث ،الرقم ،)2990/1( :فنخا.302/1 :
( )35الحظ :مقدِّ مة حتقيق الكتاب.8 :
األول يبدأ من َّأول املخطوطة وينتهي إىل قوله:
( )36كانت هذه املخطوطة منقس��مة بقسمني ،القسم َّ
«األجزاء مس��توهيا؛ ألنَّه إنَّ�ما تكون خمتل ًفا إذا» .واجل��زء الثاين يبدأ من قول��ه« :كان بعض أجزائه
عاص ًيا عىل النصح إذ لو كانت أجزاؤه متش��ابه القبول» ،وينتهي بانتهاء املخطوطة ،فعند املراجعة
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ٍ
خط وقطع ِّ
للمخطوط��ات تن َّبه��ت بعالقة هاتني القطعتني وش��باهة ِّ
واح��د عىل اآلخر ،وبعد
كل
التطابق عرفنا َّ
يكمل اآلخر ،وهلل احلمد واملنَّة ،ومها يف الواقع كانا يف جزء واحد ف ُق ِّسم
أن أحدمها ِّ
بقسمني .كانت املخطوطة يف املكتبة الغرو َّية يف النجف األرشف ،الرقم.)34( :
( )37النس��خة حمفوظة يف املكتبة املرعش َّية ،الرقم ،)12597/1( :ينظر :فهرس املكتبة-752/31 :
.755
( )38غوايل الآليل.9-8/1 :
( )39رياض العلامء.181-180/1 :
( )40رياض العلامء.181-180/1 :
( )41رياض العلامء ،181/1 :أعيان الشيعة 59-58/5 :الرقم.161 :
( )42مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل.56 :

كتاب (غاية البادي يف �شرح املبادي)
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امل�صادر واملراجع
ِ
پ َلـميرِ  ،نش��ـر :دار بريل،
1.1األخالق النصري َّية:
عيل (ق 8هـ) ،حتقيقُ :ي ْ
اجلرجاين احل يِّ ّلَّ ،
حممد بن ّ
ّ
ليدن ،ط2015 ،1م.
ِ
يرِ
پ َلـم  ،ترمجة التحقيق:
2.2األخ�لاق النصري َّية:
عيل (ق 8هـ) ،حتقيقُ :ي ْ
اجلرجاين احل يِّ ّلَّ ،
حممد ب��ن ّ
ّ
نظري ،نرش :پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی ،إصفهان ،ط1439 ،2هـ.
محيدعطائي
ّ
ّ
عيل (ق 8هـ) ،حتقيق :إبراهيم ش��مس
3.3اإلش��ارات والتنبيهات:
اجلرجاين ،رك��ن الدين َّ
حممد بن ّ
ّ
الدين ،نرش :دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،ط2002 ،1م.
4.4أعيان الشيعة :األمني ،الس ِّيد حمسن بن عبد الكريم (1371هـ) ،حتقيق :حسن األمني ،نشـر :دار
التعارف للمطبوعات ،بريوت.
احلسيني ،نرش :دليل
األش��كوري ،الس ِّيد أمحد
يب املخطوط يف مكتبات إيران العا َّمة:
ّ
5.5الرتاث العر ّ
ّ
ما ،قم املقدَّ سة ،ط1431 ،1هـ.
املرع�شي العا َّمة ،قم
احلس��يني ،نرش :مكتبة آي��ة اهلل
اإلش��كوري ،الس�� ّيد أمحد
6.6تراج��م الرجال:
ّ
ّ
ّ
املقدَّ سة ،ط1414 ،1هـ.
الطهراين ،الش��يخ آقا بزرگ (ت 1389هـ) ،نش��ـر :دار األضواء،
7.7الذريعة إىل تصانيف الش��يعة:
ّ
بريوت ،ط1403 ،3هـ.
األفندي ،عبد اهلل بن عيس��ى بی��گ (ت 1130هـ) ،حتقيق:
8.8ري��اض العلامء وحياض الفض�لاء:
ّ
يب ،بريوت1431 ،هـ.
الس ِّيد أمحد
مؤسسة التاريخ العر ّ
احلسيني ،نرشَّ :
ّ
9.9فهرستواره دستنوشتهاى ايران (دنا) :اهتامم :مصطفى درايتي ،ط ،1نرش :مكتبة جملس الشورى،
طهران1389 ،ش.
1010فهرس��تگان نسخه هاى ايران (فنخا) :اهتامم :مصطفى درايتي ،نش��ـر :املكتبة الوطن َّية يف إيران،
طهران ،ط1390 ،1ش.
احلسيني ،قم املقدَّ سة،
1111فهرس��ت نسخه هاى خطى كتابخانه آية اهلل مرعش��ـى نجفى :الس ِّيد أمحد
ّ
ِعدَّ ة أعداد1379 ،هـ.
الكنت��وري ،الس�� ِّيد إعجاز حس�ين
1212كش��ف احلج��ب واألس��تار عن أس�ماء الكت��ب واألس��فار:
ّ
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املرعيش العا َّمة ،قم املقدَّ سة ،ط1409 ،2هـ.
النيسابوري (ت 1286هـ) ،نرش :مكتبة آية اهلل
ّ
ّ
بش��ـري ،جواد ،نشـر :جملس
1313جمموعه رس��اله هاى فارس��ى وعربى از دانشوران ايرانى :إعداد:
ّ
الشورى ،ط1439 ،1هـ.
يب ،بريوت ،ط1376 ،1هـ.
كحالة ،عمر رضا ،نرش :دار إحياء الرتاث العر ّ
1414معجم املؤ ِّلفنيَّ :
1515مكتبة العلاَّ مة ِ
مؤسسة
احل يِّ ّل :املح ِّقق
الطباطبائي ،الس ِّيد عبد العزيز (ت 1416هـ) ،إعداد ونرشَّ :
ّ
آل البيت ،قم املقدَّ سة ،ط1416 ،1هـ.
مؤسسة اإلمام
مؤسس��ة اإلمام الصادق ،نشـرَّ :
1616موس��وعة طبقات الفقهاء :اللجنة العلم َّية يف َّ
الصادق ،قم املقدَّ سة ،ط1420 ،1هـ.
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