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�ض امللخَّ

ر )ت726ه�(، علٌم من أعالم الطائفة،  ، احلسن بن يوسف ابن املطهَّ ّ مة احللِّ العالَّ
وقطٌب من أقطاب التشيهُّع يف الَقرن الثامن اهلجرّي، صدح اسمه وعال شأنه عند القايص 
والداين، وال يكاد أن ختفى شهرته عىل أحٍد إالَّ ما شذَّ وندر، تناولته األيادي ومصنَّفاَته 
بالرمجة والدراس��ة والرشح والتعليق؛ ملا له من أمهيٍَّه ونبوٍغ أعاد به للقلم الشيعّي هيبته 

ووقاره، وملا أخذت مصنَّفاته من صدًى واسٍع عند أصحاب هذه الطائفة وغيها.

ويف هذا البحث نقف وقفة صغية عند هذا اجلبل األشّم والعامل الفّذ، لنتناول فيها 
الته وأس��فاره ومواطن تأليفه املصنَّف��ات معتمدين إهناءاته وإجازاته ومصنَّفاته التي  تنقهُّ
ختم هبا ما جاد به يراعه بحس��ب املنهج التارخي��ّي، وتوثيق ذلك كّله بالنصوص املبثوثة 
مها بني يدي القارئ س��ائلني املوىل ع��زَّ وجلَّ أن يتقبَّل هذا  يف املص��ادر والفهارس، نقدِّ

القليل بكرمه ورمحته.

، احللَّة، سلطانيَّة. ّ مة احللِّ الكلامت الرئيسة: العالَّ
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Abstract

Al-Allamah Al-Hili Al-Hasan Ibn Yusuf Ibn Al-Mutahar (D. 726H.),  

is one of the most important scientists among his Shiism 

colleagues in the 8th Century AH. His name was well-known 

at the far and the far. He is widely known except what is rare. 

They studied his works by translating, studying, explaining and 

commenting because of his importance and his nobility, he 

restored Shia's pen its importance and dignity. His works have 

received wide resonance among Shia and others.

In this research, we will highlights on this great and exploit 

scientist, to deal with his travels and places of his origin works 

depending on his endings, his vacations and his works which 

he ended by what seriously respects according to the historical 

approach. We are depending on documenting of these texts 

which are published in the indexes and resources. We put them 

to the readers, asking the Almighty to accept this little with his 

grace and mercy.

Keywords: Al- Allama Al-Hilli, Hilla, Soltanieh.
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مة املقدِّ

ر )ت 726ه�( علٌم من أعالم الطائفة  ، احلس��ن بن يوس��ف ابن املطهَّ ّ مة احللِّ العالَّ
الذي��ن بخل الزمان أن جيود بمثل��ه، وعقم الدهر أن يلد نظيه، فق��د وهب مجيع حياته 
فات��ه ومصنَّفاته التي ال زال��ت موضع بحٍث  خلدم��ة الدين واملذه��ب، حتَّى أثراه  بمؤلَّ

وتدريٍس وتعليق.

وال شكَّ يف أنَّ دراس��ة حياة العظمء تفتقر إىل اإلحاطة بسيهتم الثقافيَّة والتارخييَّة 
الت واألس��فار التي يقوم  س أمهيَّة التنقهُّ والسياس��يَّة، وال خيفى عىل ذوي اخلربة والتمرهُّ
هبا العامل؛ فهي تعرض حوادًثا، وتفكهُّ لبًس��ا قد يق��ع به َمن ال باع له يف هذا املجال، ويف 
الوقت نفس��ه تفتح آفاًقا جديدًة لدى الباحثني يف الراجم، وتعلِّل الكثي من األحداث 

املضمورة.

ّ من األعالم الذين مل ُيس��لَّط الضوء عىل أس��فاره بشكٍل دقيق، وإن  مة احللِّ والعالَّ
كانت هناك كتابات حول يوميَّاته وترمجته، وإنَّ ما توفر لدينا من كتب الرجال واملصادر 
مل يس��اعدنا يف العثور عىل تفاصيل األحداث وما حفلت به حياته ورحالته، فقد كانت 
أس��فاره كثية قصد فيه��ا خمتلف احلوارض اإلس��الميَّة، وباألخّص مناظرت��ه اخلالدة)1( 
ا من  د خدابن��ده )ت 717ه�(، أمام طائفة كبية جداًّ التي دارت يف جملس الس��لطان حممَّ

أساطني العلم وفحول اجلدل، التي انتهت بانتصاره وإثبات احلقِّ من الزيغ.

��ل يف ما كان يش��ي إلي��ه أحياًنا يف إجازات��ه وكتبه  ��ص الدقي��ق والتأمهُّ وبع��د التفحهُّ
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ة؛ قاص��ًدا من وراء ذلك نرش  وحوادث��ه التي ُنِقلت عنه نجده ش��دَّ رحاله إىل أماكن عدَّ
عل��وم آل البيت وآثاره��م، وتبيان حقائقه��م، والرّد عىل م��ا كان يثيه أعداؤهم 
من ش��بهات. وبحس��ب النصوص املوثَّقة بخطِّه وترصحيه الرصي��ح بذلك وغيها من 
الته وأسفاره. فارتأينا أن نكتب يف ذلك بحًثا  ة؛ وصلنا إىل عني اليقني يف حتديد تنقهُّ األدلَّ
مفاده تتبهُّع رحالته وأس��فاره يف ضوء إجازاته التي أجاز هبا تالمذته وإهناءاته التي كتبها 
بخطِّه الرشيف وهناية كتبه ومصنَّفاته وحوادثه املش��هورة التي ذكرها أصحاب الراجم 
مها بني يدّي القارئ مستفيًدا منها يف  ي، مقتطعني تلك النصوص من منابعها لنقدِّ والسِّ

مضمر البحث الببليوغرايّف والتارخيّي عن هذا العامل الفّذ.

بعنا املنه��ج التارخيّي، وذلك ع��ن طريق البحث يف  ��ا منهجن��ا يف العمل، فق��د اتَّ أمَّ
مة، وكت��ب الرجال، وغيها م��ن املؤلَّفات  فه��ارس النس��خ اخلطيَّة، ومصنَّف��ات العالَّ
ح يف ضوئه أنَّه ألَّف  التارخيّي��ة ع��ن كلِّ إجازٍة أو إهناٍء أو دليٍل بخطِّ املؤلِّف أو غيه ُيرصِّ
د، وقمنا بِذكر األماكن والتعريف هبا،  ه��ذا الكتاب أو َأعطى هذه اإلجازة يف مكان حمدَّ
ح وجوده يف ذلك  وتسلس��لها ع��ىل األلفباء، ثمَّ ذكرنا كّل دليٍل أو إش��ارة أو نصٍّ ي��رصِّ
ل كان بحس��ب األماكن: املكان،  امل��كان، بعد ذل��ك عمدنا عىل ترتيب جدول��ني، األوَّ
ا الثاين فكان بحسب السنني: الس��نة، املكان، األثر، وعىل هذا الضابط  األثر، الس��نة. أمَّ

مة، فدونكها. قمنا بتحديد األماكن التي قصدها العالَّ
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بغداد

مدينة عراقيَّة  أشهر من أن ُتذكر، بناها أبو جعفر املنصور )ت 158ه�(، ثاين خلفاء 
ذها عاصمة للدولة العباسيَّة، وكانت ذات يوم  بني العبَّاس يف القرن الثاين للهجرة، واختَّ
عاصمة الدنيا ومركز اخلالفة، وهي مازالت مدينة مجيلة وعاصمة للعراق إىل يوم الناس 

هذا 2. ومن آثاره فيها:

1. اإجازتــه لتلميــذه  اأبــي اإبراهيــم، حمّمد بن اإ�صــحاق الد�صــتكّي)3( على 
ن�صخة من )قواعد الأحكام()4(

مة احللِّ�ّي عىل نسخة من كتابه )قواعد األحكام يف معرفة  إجازة صغية كتبها العالَّ
د بن إبراهيم الدشتكّي، يف 15 مجادى  احلالل واحلرام(، إىل تلميذه ناسخ النسخة)5( حممَّ

األوىل سنة 724ه�.

ونّصها:

مة، أفضل  »قرأ علَّ الســييِّد العال الفقيه، الكامل الفاضــل، الزاهد الورع العالَّ
ين،  ة والفضالء، صــدر الديِّ مني، موالنا، ملــك األئمَّ ريــن، لســان املتقديِّ املتَأخيِّ
د أبو إبراهيم الدشــتكّي- أدام اهلل تعاىل توفيقه وتسديده، وأجزل من كّل  حممَّ
عارضة خطر... أدام بقاه ورفعته، وأفاض عليه بركاته ورمحته- هذا الكتاب 
بة مرضيَّة، تشهد بفضله، وتدلُّ عل نبله، وتعرب عن فطانته، وُتنبُئ  قراءة مهذَّ
عن جودِة قريته، وبحث يف أثناء قراءته  وتضاعيف مباحثته عامَّ ُأشــكل عليه 

من فقه الكتاب، فبيَّنُت له ذلك بياًنا وافًيا، فأخذه أخذ عارٍف مستبرص.



462

مة احِللِّّي يف �صوء الآثار واحلوادث الت العالَّ تنقُّ

َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

 وقــد أجــزُت لــه رواية هــذا الكتــاب وغره مــن مصنَّفــايت وقــراءايت ومجيع 
مــا أمليته ورويتــه وُأجيز ل روايته من كتب أصحابنا الســابقني- رضوان اهلل 
، حمتاًطا ل وله يف الرواية، وأنار  عليهم أمجعني-، فلرِو ذلك ملن شــاء وأحبَّ

ل من الغلط والتحريف والتصحيف.

ر- مصنيِّف  وكتب العبد الفقر إىل اهلل تعاىل حسن بن يوسف بن عّل ابن املطهَّ
الكتاب- يف منتصف مجادى األوىل من ســنة أربع وعشين وســبعامئة ببغداد 
د املصطفى وعرتته  ًيا عل ســييِّد رســله وأنبيائه حممَّ حامًدا هلل عل األمور، مصليِّ

األطيبني«)6(.

ق  2. حادثتــه مــع ن�صــري الدين الطو�صــّي )ت 672هـــ( عند زيارتــه املحقِّ
احللِّّي

ذكر السّيد األمني )ت 1371ه�( يف أعيانه أنَّه عندما زار اخلواجة نصي الطويّس)7( 
س اهلل روحهم(، وبعد انتهاء املجالس��ة وتبادل  مة )قدَّ ّ والعالَّ ق احللِّ ��ة التقى باملحقِّ احللَّ

مة إىل بغداد، وذكر ذلك األمينّي بم نّصه: أطراف احلديث بينهم رافقه العالَّ

»ولـــامَّ ُســئِل النصر الطويّس بعد زيارته احللَّة عامَّ شــاهده فيهــا؟ قال: رأيت 
، وبالعال:  ّ يًتــا ماهــًرا، وعالـاًم إذا جاهد فاق. عنى باخلّريــت: املحقيِّق احلليِّ خريِّ
[)8(، وجــاء املرتجــم يف ركاب النصر مــن احللَّة إىل  مــة احلليِّ املرتجــم ]العالَّ

بغداد، فسأله يف الطريق عن اثنتي عشة مسألة من مشكالت العلوم«)9(.

3. كتاب )املحاكمات بني �صراح الإ�صارات()10(

ه: ذكر األستاذ أمحد عّل جميد احلّلّ يف استدراكه عىل الذريعة ما نصَّ
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»قال الطهرايّن: 132/20 الرقم 2256: )املحاكامت بني ّشاح اإلشــارات: 
مة الشــيخ مجال الدين أيب منصور احلســن بن  يف ثــالث جملَّدات آلية اهلل العالَّ

سديد الدين يوسف بن املطّهر احلّلّ املتوّف 726 هـ، ذكره يف اخلالصة(.

أقول: كتب ل األخ الفاضل الشــيخ عاّمر مجعــة الفالحّي حُمّقق الكتاب- عل 
ه: »كتاب )املحاكامت بني ّشاح اإلشــارات(، يف ثالثة  مصــّورة عنده- ما نصَّ
أجزاء، حاَكم فيه العاّلمة بني عدد من شوح كتاب )اإلشــارات والتنبيهات( 
 البن سينا، فرغ من اجلزء األّول يف بغداد، وفيام يل نّص عبارته: )فرغ املصنّف

- رمحه اهلل- يف تاسع عش شّوال من سنة مخس وسبعامئة ببغداد(«.

4. كتابته ن�صخة من كتاب )�صرح الإ�صارات(

هي نسخة من كتاب )رشح اإلشارات( للخواجة نصي الدين الطويّس، كتبها 
مة بخطِّه الرشيف، وقال يف خامتتها ما نّصه: العالَّ

ة من ســنة اثنني  »فرغــت من كتابتــه آخر هنار الثالثاء تاســع عــش ذي احلجَّ
وسبعني وسّتامئة من نسخة بخطيِّ املصنيِّف، وكان يف آخرها ما صورته: )فرغُت 
من تســويده يف أواسط صفر سنة أربع وأربعني وسّتامئة حامًدا ومصّلًيا وداعًيا 
ومســتغفًرا(؛ هذا آخر ما وجدته واحلمد هلل رّب العاملني، وصلواته عل ســّيد 
املرســلني حمّمد النبّي وآله الطاهريــن، وكان الفراغ منه ببغداد باجلانب الغريّب 
بالرباط املسجد )كذا( عل هنر عيسى، وذلك يف سابع عشين حزيزان )كذا، 

والصواب حزيران((«.
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جرجان

ث بناءها  ل من حدَّ مدينٌة مشهورٌة عظيمٌة بني )طربستان( و)خراسان(. وقيل: إنَّ أوَّ
يزي��د بن املهلَّ��ب بن أيب صفرة، وقد خرج منها خلٌق من األدب��اء والعلمء والفقهاء)11(. 

ومن آثاره فيها:

1. اجلزء الثاين من كتاب )الألفني الفارق بني ال�صدق واملني(

وه��و كت��اب مجع فيه أل��ف دليٍل من الرباه��ني العقليَّ��ة والنقليَّة عىل إثب��ات إمامة 
عي اخلالفة بعد الرس��ول  اإلم��ام ع��ّل بن أيب طال��ب، وألف دليٍل عىل بط��الن مدَّ
 ،ة االثني عرش ة عىل إمامة باق��ي األئمَّ الكريم، مع اإلش��ارة إىل بع��ض األدلَّ
قني )ت 771ه�()12( يف مقّدمٍة ومقالتني وخامتة  مجعها املؤلِّف بطلب من ولده فخر املحقِّ
ة شهر  ل منه يف دينور س��نة 709ه�، والثاين يف جرجان غرَّ فيها أبحاث، وأتمَّ اجلزء األوَّ
قني عىل نسخة املؤلِّف غي  به ابن املؤلِّف فخر املحقِّ رمضان س��نة712ه�، وهذا اجلزء رتَّ
ة  التَّامة بعد وفاته، وفرغ من ترتيبه يف 17 شهر ربيع األّول سنة 755 ه� باحلرة الغرويَّ

)النجف األرشف()13(.

ّ يف آخر اجلزء الثاين من الكتاب ما نّصه: مة احللِّ قال العالَّ

»فهذا آخر ما أردنا إيراده يف هذا الكتاب، من األدلَّة الدالة عل وجوب عصمة 
اإلمــام، وهي ألف وثامنية وثالثون دلياًل، وهو بعــض األدلَّة؛ فإنَّ األدلَّة 
عل ذلك ال حتىص، وهي براهنٌي قاطعٌة، لكن اقترصنا عل ألف دليٍل؛ لقصور 
ة رمضان املبارك ســنة اثنتي عش وســبعامئة،  اهلمم عن التطويل، وذلك يف غرَّ
د  ر ببلدة جرجان يف صحبة الســلطان غياث الدين حممَّ وكتب حســن ابن مطهَّ

أوجلايتو«)14(.
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وقال ولده فخر املحّققني )ت 771ه�( بعد أن أكمل الكتاب ما نّصه:

»هذ صورة خطيِّ والدي املصنيِّف- قدس اهلل روحه-، وكتب هذا من النســخة 
ل من سنة أربع ومخسني  بياًضا، ذلك ووافق الفراغ منه يف سابع عش ربيع األوَّ
فها- واحلمد هلل  وســبعامئة باحلضة الشيفة الغرويَّة- صلوات اهلل عــل مشيِّ

وحده.

امه- وكان الفراغ منه يف عاش رمضان سنة سبع  هذه صورة والدي- أدام اهلل أيَّ
د بن احلسن ابن  ومخس وسبعامئة عل يد العبد الفقر إىل اهلل تعاىل ييى بن حممَّ

د وآله الطييِّبني الطاهرين«)15(. ر حامًدا هلل تعاىل، ومصليًّا عل نبييِّه حممَّ املطهَّ

احللِّة

رها س��يف  ل من عمَّ ى اجلامعني، أوَّ مدين��ة كبية ب��ني الكوفة وبغداد، كانت تس��مَّ
الدول��ة صدقة بن منص��ور بن علِّ املزي��ديِّ )ت 501ه�(، الذي كانت من��ازل آبائه يف 

ها سنة 495ه�)16(. مدينة النيل، ثمَّ انتقل إىل احللَّة ومرصَّ

ذ عىل يد أس��اطينها وعلمئها، وقام بتأليف مصنَّفاٍت  ، وتلمَّ ّ مة احللِّ ُولِد فيها العالَّ
ة، وأجاز فيها الكثي من تالميذه، ومن آثاره فيها: عدَّ

1. اأجوبة امل�صائل املهنائيَّة الثالثة

��ة وغيمها، يس��أل املهنَّأ بضمنه��ا عن تاريخ  ث��من وعرشون مس��ألة فقهيَّة وعقديَّ
مة عنها ويرسد  قني، فيجيب العالَّ فاته ومولد ابنه فخر املحقِّ مة وفه��رس مؤلَّ مولد العالَّ
فاته وما س��يؤلَّفه يف  فاته، وأنَّه يف آخر األجوبة جييزه رواية مجيع مؤلَّ ش��يًئا من آثاره ومؤلَّ

م سنة 720ه� باحللَّة. املستقبل يف شهر املحرَّ
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فة، وطلب منه  واملس��ائل هذه ذكر فيها الس��يِّد أنَّه س��أهلا وهو زائر للمش��اهد املرشَّ
فة يف  أن يكت��ب اجل��واب بخطِّه؛ حتَّى يكون أفض��ل ما ظفر به بعد زيارة املش��اهد املرشَّ
س��فرته، ويفتخر بذلك بني أهل رتبته، ونس��َخ السيِّد السائل املس��ائل وأجوبتها بخطِّه 
مة الس��ائل يف آخر  بعني صورهتا بال زيادة ونقصان ل�مَّ س��أله بذلك)17(، وقد أجاز العالَّ

املسائل إجازًة مبسوطة بتاريخ 720ه�، ونّصها:

: قد أجزُت  ّ ر احلليِّ »يقول العبد الفقر إىل اهلل تعاىل حسن بن يوسف ابن املطهَّ
للموىل الســييِّد احلسيب النســيب املعظَّم املرتى، ســعد األشاف، مفخر آل 
- أدام  عبــد مناف، نجم امللَّة واحلقيِّ والدين، مهنَّا بن ســنان العلوييِّ احلســينييِّ
اهلل إفضاله، وأعزَّ إقباله، وبلغ يف الدارين آماله، وختم بالصاحلات أعامله- أن 
يــروي مجيع ما صنَّفته من الكتب يف العلــوم العقليَّة والنقليَّة، ومجيع ما أصنيَِّفه 

وأمليه يف مستقبل الزمان بتوفيق اهلل تعاىل ذلك.

امه أن يروي عنيِّي مجيع ما رويته وُأجيز ل روايته يف مجيع   وأجزت له أدام اهلل أيَّ
 العلوم العقليَّة والنقليَّة، وكذلك أجزت له أن يروى عنيِّي مجيع ما صنَّفته ورويته 

وُأجيز ل روايته، وثبت عنده روايتي له من مجيع املصنَّفات والروايات.

- أعانه  ّ ر احلليِّ وكتب العبد الفقر إىل اهلل حســن بن يوســف بن عليِّ ابــن املطهَّ
م سنة عشين وسبعامئة  اهلل عل طاعته، ووفقه للخر ومالزمته- يف شهر املحرَّ

د وآله الطاهرين...«)18(. باحللَّة، واحلمد هلل وحده، وصلَّ اهلل عل سييِّدنا حممَّ

2. كتاب )تب�صرة املتعلِّمني يف اأحكام الدين(

ه��و متن فتوائ��ّي معروف، اعتنى ب��ه الفقهاء رشًحا وحتش��يًة وتدريًس��ا منذ تأليفه 
حّت��ى يومنا هذا، وه��و يف ثمنية عرش كتاًبا ع��ىل ترتيب الكتب الفقهيَّة م��ن الطهارة إىل 
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الديات)19(.

مة يف آخره ما نّصه: قال العالَّ

»هذه خالصة ما أثبتناه يف هذا املخترص، ونسأل اهلل تعاىل أن جيعل ذلك لوجهه 
خالًصا، إنَّه قريب جميب. واحلمد هلل ربيِّ العاملني، والصالة والسالم عل سييِّدنا 

د وعل وصييِّه عليِّ املرتى، وآهلام الطييِّبني والطاهرين. حممَّ

تــمَّ ذلك يف ليلــة الثالثاء، خامس عشين ربيع الثاين، لســنة تســع ومخســني 
وسبعامئة. بمدينة حلَّة محاها اهلل عن اآلفات«)20(.

3. اجلزء الرابع، واجلزء اخلام�ض ع�صر من كتاب )تذكرة الفقهاء(

��ع، فيه نقل كثي م��ن آراء الفقهاء،  وهو كتاب يف الفقه االس��تدالّل، مقاَرن، موسَّ
وهو يف أربعة قواعد هي: )العبادات، املعامالت، العقود، اإليقاعات(، واعتمد املؤلِّف 
فيه عىل تلخيص فتاوى العلمء، وذكر قواعد الفقهاء عىل أحقِّ الطرائق وأوثقها برهاًنا، 
وأصدقها وأوضحها بياًنا، وأشار يف كلِّ مسألة إىل اخلالف، واعتمد املحاكمة بينهم عن 
ة بني )احللَّة( و)س��لطانيَّة(، ويتبنيَّ ذلك لنا  فه عىل مراحل ع��دَّ طري��ق اإلنصاف)21(. ألَّ
��ه أهنى اجلزء الرابع، واجلزء اخلامس عرش يف  يف ض��وء اإلهناءات التي كتبها بخطِّ يده أنَّ

ا التي ألَّفها يف سلطانيَّة فسيأيت ذكرها. احللَّة، أمَّ

قال يف هناية )اجلزء الرابع( ما نّصه:

ـه، يف رابع  »تــمَّ )اجلــزء الرابع( مــن كتاب )تذكــرة الفقهــاء( بحمد اهلل ومنيِـّ
م ســنة ست عشة وســبعامئة. فرغُت من تصنيفه وتصفيفه يف هذا  عش املحرَّ
التاريــخ، ويتلوه اجلزء اخلامس )كتاب احلّج(. وكتب حســن بن يوســف بن 
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ّ مصنيُِّف الكتــاَب باحللَّة، واحلمد هلل ربيِّ العاملني، وصلَّ  ر احلليِّ عــّل ابن املطهَّ
ٍد النَّبييِّ وآله الطييِّبني الطاهرين«)22(. اهلل عل سييِّد املرسلني حممَّ

وقال يف هناية )اجلزء اخلامس عرش( ما نّصه: 

»تــمَّ )اجلزء اخلامس عش( من كتاب )تذكرة الفقهاء( بحمِد اهلل تعاىل عل يد 
، يف  ّ ر احلليِّ مصنيِّفه العبد الفقر إىل اهلل تعاىل حسن بن يوسف بن عّل ابن املطهَّ

ة سنة عشين وسبعامئة باحللَّة«)23(. سادس عش من ذي حجَّ

ه��ذا، وله إهناء كتبه عىل نس��خٍة من كتابه )حترير األحكام()24(، نس��خها حممود بن 
د بن بدر، بتاريخ الثالثاء سادس رجب سنة 723 ه�، ونّص اإلهناء: حممَّ

»أهنــاه... اهلل تعاىل... جمالس آخرها ســادس عشين مجادى اآلخر من ســنة 
... حامًدا  ّ ر )كذا( احلــليِّ أربع وعشين وســبعامئة كتبه حســن يوســف املطهَّ

مسلاًم مستغفًرا«)25(.

مة عليها من دون نقط. علًم أنَّ خطَّ العالَّ

وذكرن��ا هذا اإلهناء م��ن باب نافلة القول، وخصوًصا إذا ما عرفنا أنَّه كان يف س��نة 
723ه� يف النجف األرشف كم س��يأيت يف ماّدة )النجف(، فال يبعد أن يكون هذا اإلهناء 

يف احللَّة؛ لقرهبا من النجف األرشف.

  ّ مة احللِّ ّ أنَّه رآى إجازة أجاز هبا العالَّ ق أمحد عّل جميد احل��لِّ ثنا املحقِّ وق��د حدَّ
أحد تالمذته يف مقام صاحب الزمان يف احللَّة، وكان قد اطَّلع عليها قبل سنوات ثمَّ فقد 

صورهتا إىل يومنا هذا.
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خرا�صان

ل حدودها ممَّا يل العراق، وآخر حدودها ممَّا يل اهلند، طخارستان،  بالد واسعة، أوَّ
وغزنة، وسجس��تان، وكرمان، وليس ذلك منها إنَّم هو أطراف حدودها، وتشتمل عىل 
��ات من البالد منها: نيس��ابور، وهراة وم��رو وهي كانت قصبته��ا، وبلخ، وطالقان،  أمَّ
ونس��ا، وأبيورد، ورسخ��س، وما يتخلَّل ذلك م��ن املدن التي دون هن��ر جيحون، ومن 
الناس من يدخل أعمل خوارزم فيها، ويعد ما وراء النهر منها وليس األمر كذلك، وقد 

فتحت أكثر هذه البالد عنوة وصلًحا)26(. ومن آثاره فيها:

1. كتاب )منهاج الكرامة يف معرفة الإمامة(

، وهو كت��اٌب ذاع صيته يف  ّ مة احل��لِّ فه��ا العالَّ ��ة التي ألَّ ة املهمَّ م��ن الكت��ب الَعَقِديَّ
ّ إمامة أمي  مة احللِّ اآلف��اق، وتناولته األيدي بحًثا ورشًحا ودراس��ًة، فقد أثبت فيه العالَّ
ة العقليَّة والنقليَّ��ة، وأجاب فيه باختصار  املؤمن��ني وِولِدِه املعصوم��ني باألدلَّ
عن ُش��َبِه املخالفني للش��يعة يف موضوع اإلمامة واملناقش��ات التي أوردها فيها، وهو يف 

ستَّة فصول)27(.

قال يف آخره ما نّصه:

»فرغت من تســويده يف مجادى األوىل من سنة تسع وسبعامئة بناحية خراسان، 
ر- مصنيِّف الكتاب-، واحلمد هلل ربيِّ العاملني  وكتب حسن بن يوســف املطهَّ

د وآله الطييِّبني الطاهرين«)28(. وصلَّ اهلل عل سييِّد املرسلني حممَّ
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دامغان

بل��ٌد كبٌي ب��ني )الرّي( و)نيس��ابور(، وهو قصب��ة قومس، قال مس��عر بن مهلهل: 
الدامغ��ان مدينة كثية الفواك��ه وفاكهتها هناية، والرياح ال تنقطع هبا لياًل وال هناًرا، وهبا 
مقس��م للمء كرسوي عجيب، خيرج ماؤه من مغارة يف اجلبل، ثمَّ ينقس��م إذا انحدر عنه 
عىل مائة وعرشين قسًم ملائة وعرشين رستاًقا ال يزيد قسم عىل صاحبه، وال يمكن تأليفه 
ا ما رأيت يف سائر البلدان مثله وال شاهدت  عىل غي هذه القس��مة، وهو مس��تطرف جداًّ

أحسن منه)29(.

وقال الس��ّيد األم��ني )ت 1371ه�(- بعد ذك��ره ما قال احلموّي عنه��ا- ما نّصه: 
س سنة 1353ه�«)30(. »أقول: وأهلها شيعة، اجتزناها بطريقنا إىل املشهد املقدَّ

ومن آثاره فيها:

1. جواب �صوؤال عن تعّلم القراآن

ّ عندما ُسِئل عن تعلهُّم القرآن، وهو ال يعدو صفحة  مة احللِّ وهو جواب َأجابه العالَّ
واحدة، ونّصها: 

»يف سنة ثالث عشة وسبع مائة ببلدة )دامغان( سأل بعُض العلامء من الشيخ 
س اهلل  ر- قدَّ ــة املغفور مجال الدين أيب منصور احلســن ابــن املَطهَّ اإلمــام احلجَّ

روَحه- عن تعلُّم القرآن، هل هو واجٌب علی الكفاية أم علی األعيان؟

ــَم القرآن منه واجــٌب علی األعياِن عينًــا وهو فاحتُة  فأجــاب بــأْن قال: إنَّ تعلُّ
الُة مع  الكتــاب، ومنه واجٌب علی األعياِن تيًرا، وهو ســورٌة تصــحُّ با الصَّ

الفاحتة، وما يدلُّ علی التوحيِد منه.
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ومنــه واجٌب علی الكفايِة علی عــدٍد كثٍر ال جُيزي أقلُّ منه، وهو القرآُن كلُّه؛ 
حفًظا للُمعجِز َتواتًرا.

ومنــه واجٌب علــی الكفاية علــی كليِّ واحــٍد، وهو القــرآُن أيًضا بعــَد حفِظ 
الـُمعجِز؛ لئاّل َيقلَّ ذلك الَعدد.

ومنه واجٌب علی الكفاية َعينًا، وهو ما َيَقع به االجتهاُد يف األحكام الَشعيَّة.

َفَقت آيتاِن يِف الَداللِة علی حكٍم  ومنه واجٌب علی الكفايِة َتيًرا، وهو ما إذا اتَّ
من األحكام الشعيَِّة ِمن َغر تفاوٍت«)31(.

دينور

مدينة من أعمل اجلبل بفارس، قرب قرميسني، ُينسب إليها خلٌق كثي)32(.

ومن آثاره فيها:

ل من كتاب )الألفني الفارق بني ال�صدق واملني( 1. اجلزء الأوَّ

ل من الكتاب ما نّصه: مة يف آخر اجلزء األوَّ قال العالَّ

ل( من كتاب )األلفني الفــارق بني الصدق  »هــذا آخر الكالم يف )اجلــزء األوَّ
ّ يف العشين  ر احلليِّ واملني(، فرغ من تسويده مصنيِّفه حسن بن يوسف ابن املطهَّ
ل لســنة تســع وســبعامئة ببلدة )دينور(، وفرغ مــن تبييضه ولده  من ربيع األوَّ
ر يف ســادس مجادى األوىل لســنة ســت  د بن احلســن بن يوســف ابن مطهَّ حممَّ

وعشين وسبعامئة بعد وفاة املصنيِّف«)33(.
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2. كتاب )�صرح نهج البالغة(

 ، ّ مة احللِّ ُذك��ر يف فهرس فنخا )904/20( أنَّ هذا الكتاب من تأليفات العالَّ
وذك��ر أنَّه ُكتب بالق��رب من )ميدان( و)دين��ور(، وذكر له أربع نس��خ خطيَّة أقدمها يف 
ية  ا النس��خ الثالث املتبقِّ مكتبة مهدوّي يف طهران بالرقم 795، وتارخيها: ق8 و ق9، أمَّ

عة عىل ثالث مكتبات، هي: رات عن هذه النسخة، وهي موزَّ فهي مصوَّ

جامعة طهران الرقم 1545.. 1

سة، الرقم 96.. 2 مكتبة املرعيّش قّم املقدَّ

املركز الثقايّف يف طهران، الرقم 44.. 3

ال�صلطانيَّة

 ّ مة احللِّ ب ب�: اجلايتو املعارص للعالَّ د خدابن��ده، امللقَّ هي مدينة بناها الس��لطان حممَّ
بني )تربيز( و)قزوين(، ومجع فيها األكابر واألرشاف والعلمء والفضالء واملش��ايخ يوم 

رشوعه يف بنائها أو كمهلا)34(. ومن آثاره فيها:

د بن اأبي طالب الآوّي)35( على ن�صــخة من  1. اإجازته ل�صــم�ض الديــن حممَّ
كتابه )مرا�صد التدقيق()36(

د بن أيب طالب اآلوّي عىل نس��خة من  مة لتلميذه حممَّ إج��ازة صغ��ية أجازها العالَّ
مة يف هنايتها  كتاب��ه )مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق(، نس��خها اآلوّي، وأجازه العالَّ

بم نّصه: 

مة  »قــرأ علَّ هذا الكتاب األَجلُّ األَوحُد، العــالُ الفقيُه، الفاضُل الكبُر، العالَّ
د ابن أيب طالب اآلوّي- أدام  املحقيِّق املدقيِّق، ملك العلامء، شــمس الدين، حممَّ
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اهلل أفضالــه، وكثَّــر أمثاله- قراءُة بحــٍث وإتقاٍن ومعرفٍة وإمعان، وســأل عن 
مباحثة املشــكلة منه. أجزت له رواية هذا الكتاب وغره عنّي، ولرِو ذلك ملن 

. شاء وأحبَّ

- مصنيِّف  ّ ر احلليِّ وكتب العبد الفقر إىل اهلل تعاىل، حســن بن يوسف ابن املطهَّ
الكتــاب- يف رابع مجادى اآلخر ســنة عٍش وســبعامئة بالســلطانيَّة- محاها اهلل 

تعاىل- وصلَّ اهلل عل سييِّدنا حمّمد وآله الطاهرين«)37(.

د بن �صديد الدين عبد الواحد الرازّي 2. اإجازته للمول حممود بن حممَّ

 )38( ّ ق احل��لِّ م��ة له عىل نس��خٍة م��ن كتاب )رشائ��ع اإلس��الم( للمحقِّ  كتبه��ا العالَّ

ها: س اهلل روحيهم- ونصهُّ )ت 676ه�(- قدَّ

مة، أفضل  »اســتخرت اهلل وأجزت للشــيخ العال الفقيه، الكبر الفاضل العالَّ
مني، مفخر العلامء، قدوة األفاضل، رئيس األصحاب،  املتأخرين ولسان املتقديِّ
د  مة زين الدين حممَّ تاج امللَّة واحلقيِّ والدين، حممود بن املوىل اإلمام السعيد العالَّ
ابن املوىل الســعيد القايض ســديد الديــن عبد الواحد الــرازّي- أدام اهلل تعاىل 
إفضالــه، وأعزَّ إقباله، وختــم بالصاحلات أعامله، وبلغــه اهلل تعاىل يف الدارين 
مة نجم الدين أيب القاسم  آماله-، مجيع مصنَّفات شــيخنا اإلمام الســعيد العالَّ
جعفر بن احلســن بن ســعيد مصنيِّف هــذا الكتاب، ومجيــع رواياته عنّي عنه- 
، وكذا أجزت لــه- أدام اهلل  س اهلل روحــه-، فلرِو ذلك ملن شــاء وأحبَّ قــدَّ
أفضاله- مجيــع مصنَّفات علامئنا املاضني- رضوان اهلل عليهم أمجعني- ومجيع 
ما صنَّفته وأنشــأته ورويته وُأجيــز ل روايته يف مجيع العلــوم العقليَّة والنقليَّة، 

فلرِو ذلك حمتاًطا ل وله.
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ر يف أواخر شهر  وكتب العبد املفتقر إىل اهلل تعاىل حســن بن يوســف ابن املطهَّ
ربيع اآلخر ســنة تسع وســبعامئة بالبلدة الســلطانيَّة- محاها اهلل تعاىل من مجيع 
ــد النبّي وآله  اآلفــات- واحلمــد هلل وحــده وصلَّ اهلل عل ســييِّدنا وموالنا حممَّ

الطاهرين«)39(.

د بن احل�صــن على ن�صــخة من كتابه  3. اإجازتاه لولده فخر املحّققني، حممَّ
)�صرح الإ�صارات(

قني لقراءة كتاب رشح اإلشارات للخواجة  ّ لولده فخر املحقِّ إجازتان للعاّلمة احللِّ
نصي الدين الطويّس:

اإلجازة األُوىل:

»أهنــاه- أيَّده اهلل تعاىل- قراءةً وبحًثا واســتشاًحا، وتدقيًقا وحتقيًقا، وذلك يف 
جمالس آخرها ثاين عشين مجادى اآلخر يف ســنة ســبع عش )كذا( وســبعامئة 

ًيا«. بالسلطانّية، وكتب حسن بن مطّهر حامًدا مصليِّ

اإلجازة الثانية:

»قــرأ عّل ولدي- أســعده اهلل يف الداريــن وجعلني فداه بمحّمــد وآله- هذا 
الكتاب املوســوم بحليِّ مشــكالت اإلشــارات من مصنَّفات الســعيد األعظم 
س  د بن احلســن الطويّس- قدَّ د بن حممَّ خواجــة نصر املّلة واحلّق والدين حممَّ
اهلل روحــه- قراءًة مهّذبة، وبحــث بحث إتقان، ومعرفة وإيقــان، واتق )كذا 
]ولعلَّهــا: وإتقــان[( يف معانيه، واســتخرج كثًرا من فوائده، واســتنبط فرائد 
مــن دقائقه، وقد أجزت له روايــة هذا الكتاب عنّي عــن مصنّفه، وأجزت له 
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أيًضــا رواية مجيع مصنَّفات املصنيِّف املشــار إليه بل مجيــع مصنَّفات أصحابنا 
 . مــني- رضوان اهلل عليهم أمجعني- فلرِو ذلك ملن يشــاء وكتب وأحبَّ املتقديِّ
وكتب العبد الفقر إىل اهلل تعاىل حســن بن يوســف بــن املطّهر يف ثاين عشين 
مجادى اآلخر من ســنة سبع عشة وســبعامئة بالســلطانّية حامًدا هلل تعاىل عل 

د النبّي وآله الطاهرين األخيار«. ًيا عل سييِّدنا حممَّ آالئه ومصليِّ

4. اجلزء ال�صابع، والثامن، والعا�صر من كتاب )تذكرة الفقهاء(

ه: قال يف آخر )اجلزء السابع( ما نصَّ

»تّمَّ )اجلزء السابع( من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد اهلل تعاىل ويتلوه يف )اجلزء 
الثامــن( بعون اهلل تعاىل )الفصل الثاين( من بيع النقد والنســية والســلف وفيه 

مطلبان.

ل من سنة أربع عش وسبعامئة بالسلطانّية.  فرغت من تسويده سلخ ربيع األوَّ
- مصنيِّف الكتــاب- واحلمد هلل  ّ ــر احلــليِّ وكتب حســن بن يوســف ابن مطهَّ

د وآله الطاهرين«)40(. وحده، وصلَّ اهلل عل سييِّدنا حممَّ

وقال يف آخر اجلزء الثامن:

 »تمَّ )اجلزء الثامن( من كتاب )تذكرة الفقهاء( بعون اهلل تعاىل ويتلوه يف )اجلزء 
التاســع( بتوفيق اهلل تعاىل: املقصد الثاين يف الرهن، وفيه فصول عل يد مصنيِّفه 
- غفر اهلل  ّ ر احلليِّ العبد الفقر إىل اهلل تعاىل حســن بن يوســف بن عّل ابن املطهَّ
ة املؤمنني-، ببلدة الســلطانيَّة يف سادس مجادى األُوىل  تعاىل له ولوالديه ولكافَّ
ســنة أربع عشة وســبعامئة. واحلمد هلل وحده ، وصلَّ اهلل عل ســييِّد املرسلني 

د النبييِّ وآله الطاهرين«)41(. حممَّ
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وقال يف آخر اجلزء العارش:

 »تــمَّ )اجلزء العاش( من كتــاب )تذكرة الفقهاء( بحمد اهلل تعاىل ومنيِّه ويتلوه 
يف )اجلــزء احلــادي عش( بتوفيــق اهلل تعاىل كتــاب األمانــات وتوابعها، وفيه 
مقاصد. فرغت من تسويده ثامن عش من صفر، ختم باخلر والظفر، من سنة 

مخس وعش وسبعامئة بالسلطانيَّة.

. ّ ر احلليِّ وكتب العبد الفقر إىل اهلل تعاىل حسن بن يوسف ابن املطهَّ

د النبــييِّ وآله الطاهرين،  احلمــد هلل وحده، وصلَّ اهلل عل ســييِّدنا وموالنا حممَّ
واحلمد هلل ربيِّ العاملني«)42(.

)5. كتاب )ك�صف اليقني يف ف�صائل اأمري املوؤمنني

 ،مة مجلة من مناق��ب أمي املؤمنني عّل بن أيب طالب ه��و كتاب أرسد فيه العالَّ
الواردة يف القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة الواردة عن النبّي، مستنًدا يف الغالب 
إىل ما رواه أهل السنة يف كتبهم املعروفة ومصادرهم املعتنى هبا، واستطرد فيه إىل فضائل 

اإلمام األخالقيَّة والبدنّية وبعض صفاته الكريمة)43(.

قال يف آخره ما نّصه:

رها  م سنة عش وسبعامئة بالبلدة السلطانّية عمَّ »قد فرغت من تسويده يف املحرَّ
ر، مصنيِّف الكتاب حامًدا هلل تعاىل  اهلل تعاىل وكتب حسن بن يوسف ابن املطهَّ

د وآله- صل اهلل عليه وآله وسلَّم-«)44(. ومصّلًيا عل سييِّدنا حممَّ

6. كتاب )نهاية املرام يف علم الكالم(

ا، عارًضا  ��ٍل جداًّ مة عن املس��ائل الكالميَّة بش��كٍل مفصَّ ث فيه العالَّ ه��و كتاب حتدَّ
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ة لش��تى املذاهب اإلس��الميَّة، ونقل ما قيل يف كلِّ مس��ألٍة مع  لآلراء الفلس��فيَّة والعقديَّ
ط فيه الكالم يف نقل اآلراء ونقدها والربهنة عىل  األخذ والردِّ واملناقشات الطويلة، وبسَّ
مذهب��ه وخمتاره، وقد متيَّز منهجه بتفصيل املباحث واالس��تقصاء آلراء املذاهب والِفَرق 
املختلفة مروًرا بآراء الثنوّي��ة، واملجوس، والصابئة، واليهود، والنصارى، وانتهاًء بآراء 
كبار متكّلمي اإلس��الم من األش��اعرة، واملعتزلة، والش��يعة اإلماميَّة، وكبار الفالس��فة 
فه بطلب من   كالف��ارايب، وابن س��ينا.. وغيه��م. كتبه بعناوين: )ق��ال أقول(، ولق��د ألَّ

ق��ني. وف��رغ من��ه بتاري��خ ي��وم اجلمع��ة 16 مجادى األوىل س��نة   ول��ده فخ��ر املحقِّ

687ه�)45(.

ل ما نّصه: مة بعد إمتامه اجلزء األوَّ قال العالَّ

ل من كتاب )هناية املرام يف علم الكالم( بحمد اهلل تعاىل ومنيِّه،  »تــمَّ اجلزء األوَّ
ويتلوه يف )اجلزء الثاين( بعون اهلل تعاىل وتوفيقه )الفصل اخلامس( يف )القســم 
الرابع( من الكيفّيات: وهي )الكيفّيات النفسانّية( عل يد مصنيِّفه العبد الفقر 
، يف الرابع عش من شهر ربيع  ّ ر احلليِّ إىل اهلل تعاىل حســن بن يوســف ابن املطهَّ
ل من ســنة اثنتي عش وســبعامئة بالســلطانيَّة كتابــًة وتصنيًفا، واحلمد هلل  األوَّ

د وآله الطاهرين«)46(. وحده، وصلَّ اهلل عل سييِّد املرسلني حممَّ

وقال بعد إمتامه اجلزء الثاين ما نّصه:

»تــمَّ )اجلــزء الثاين( من كتــاب )هناية املــرام يف علم الكالم( بعــون اهلل تعاىل، 
ويتلوه )اجلزء الثالث( البحث السادس: يف حدوث األجسام وفيه مسائل.

فرغت من تســويده يف ســلخ شــهر ربيع اآلخر من ســنة اثنتي عش وسبعامئة 

ّ ر احلليِّ بالســلطانّية، وكتب العبد الفقر إىل اهلل تعاىل حســن بن يوســف املطهَّ
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د النبّي وآله  - مصنيِّف الكتاب- واحلمد هلل وحده، وصلَّ اهلل عل ســييِّدنا حممَّ
الطييِّبني الطاهرين«)47(.

خ، ولعلَّ ما خرج من قلمه أزيد ممَّا بأيدينا. ا اجلزء الثالث فهو غي مؤرَّ أمَّ

7. كتاب )نهج احلقِّ وك�صف ال�صدق(

ة  د خدابندا، عىل مسائل كالميَّة وعقديَّ مة بطلٍب من الس��لطان حممَّ فه العالَّ كتاب ألَّ
وفقهيَّ��ة، يبحث فيها املؤلِّف باختصار؛ إثبات أنَّ آراء الش��يعة اإلماميَّة يف هذه املس��ائل 
ة فيها غي  ه��ي احل��قهُّ احلقيُق باالّتباع، ومطابقة للكتاب والس��نَّة، وإثب��ات أنَّ آراء العامَّ
صحيح��ة ال يصّح اتباعها، وهي ثمين مس��ائل: )اإلدراك، النظر، صف��ات احلقِّ تعاىل، 

النبّوة، اإلمامة، املعاد، أصول الفقه، مسائل فقهّية()48(.

مة بعد الفراغ من تأليفه ومعه ولده فخر املحققني مدينة س��لطانّية،  وقد قصد العالَّ
وحين��م وص��ال ق��ّدم األب إىل املل��ك كتاب��ني، األول: ه��ذا الكت��اب، والث��اين: منهاج 

مته ما نّصه:  مة يف مقدِّ الكرامة)49(. وقد ذكر العالَّ

»وإنَّام وضعنا هذا الكتاب خشية اهلل، ورجاء لثوابه، وطلًبا للخالص من أليم 
، وترك إرشــاد اخللق، وامتثلت فيه مرســوم ســلطان وجه  عقابه، بكتامن احلقيِّ
األرض، الباقيــة دولتــه إىل يوم النش والعرض، ســلطان الســالطني، خاقان 
اخلواقني، مالك رقاب العباد وحاكمهم، وحافظ أهل البالد ورامحهم، املظفر 
د بالنفس القدســيَّة، والرئاسة  عل مجيع األعداء، املنصور من إله الســامء، املؤيَّ
امللكيَّة، الواصل بفكره العال إىل أسنى مراتب املعال، البالغ بحدسه الصائب 
د- خلَّد  إىل معرفة الشهب الثواقب، غياث احلقيِّ والدين، اجلايتو خدابندا حممَّ
اهلل ملكــه إىل يوم الديــن، وقرن دولتــه بالبقاء والنــرص والتمكني- وجعلت 
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د وآله الطاهرين،  ثــواب هذا الكتاب واصاًل إليه أعاد اهلل بركاته عليــه بمحمَّ
صلوات اهلل عليهم أمجعني«)50(.

�صة- احلائر ال�صريف كربالء املقدَّ

م  املوضع الذي اسُتشهد فيه اإلمام احلسني بن عّل وأهل بيته يف العارش من حمرَّ
احل��رام س��نة 61ه�، وفيها ُدفن. وه��ي مدينة كبية كثية اخليات، أش��هر من أن ُتذكر، 

أهلها شيعة، وُتعدهُّ من أكثر األماكن قداسة يف العامل اإلسالمّي)51(.

ومن آثاره فيها:

1. اإجازته ل�صــم�ض الديــن حمّمد بن اأبي طالب الآوّي)52( على ن�صــخة من 
كتابه )نهج امل�صرت�صدين(

وهي إجازة عىل نسخٍة من كتابه )هنج املسرشدين يف أصول الدين( نسخها املجاز 
نفسه، ونّصها:

»قرأ علَّ هذا الكتاب الشــيخ األجلُّ األوحد، الكبــر العال، الفاضل املحقيِّق 
املدقيِّق، ملك العلامء، قدوة الفضالء، رئيس األصحاب، الفقيه، شمس الدين 
د بن احلســن اآلوّي- أدام اهلل أفضاله، من  ــد ابن أيب طالب ابن احلاّج حممَّ حممَّ
بة تشــهد بفضله، وقد أجزت لــه رواية هذا الكتاب  لــه إىل آخره قراءة مهذَّ أوَّ

عنيِّي، وغره من مصنَّفايت.

ــر- مصنيُِّف  وكتــب العبــد الفقــر إىل اهلل تعاىل، حســن بن يوســف ابن املطهَّ
فها يف مســتهليِّ  ــة صلوات اهلل عل مشيِّ الكتــاَب- يف احلــضة الشيفة احلائريَّ

ًيا«)53(. شهر رجب من سنة 705هـ حامًدا مصليِّ
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مة ة املكرَّ امل�صجد احلرام- مكَّ

هو بيت اهلل احلرام، قبلة املسلمني ومالذ اخلائفني، وهو أطهر بقاع العامل، وال ختفى 
مكانته وموقعه عند كافة األديان واملذاهب.

ّ فيه: مة احللِّ ومن آثار العالَّ

1. قــراءة كتاب )تهذيب الأحكام( لل�صــيخ الطو�صــّي عليه مــن قبل ولده 
فخر املحّققني يف اأثناء طريقهما اإل احلّج)54(

قني عند إجازته لشمس الدين، بم  ُفِرغ منه يف املس��جد احلرام، َذَكر ذلك فخر املحقِّ
نّصه:

»وأجــزت للموىل الشــيخ األعظــم، اإلمام العال، شــمس الديــن رواية مجيع 
مصنَّفات هذا الشيخ ]الشــيخ الطويّس[، خصوًصا كتاب )هتذيب األحكام( 
ة فــإينيِّ قرأته عل والدي- قدس اهلل  يف الروايــات واألحاديث عن األئمَّ
ة أخرى يف طريق  فه-، ومــرَّ ه- باملشــهد الغــروّي- صلــوات اهلل عل مشيِّ سَّ

احلجاز، وحصل الفراغ منه وختمه يف مسجد اهلل احلرام«)55(.

م�صجد الكوفة- الكوفة

ة  مسجد الكوفة املعظَّم، أو املسجد األعظم يف العراق، ُيعّد من مساجد العراق األثريَّ
 ،والتارخييَّة، وهو من أقدم املس��اجد يف العامل اإلس��المّي، أسس��ه نب��ّي اهلل إبراهيم
وبعد جميء اإلس��الم أعيد بناؤه وتش��يّيده حّتى أصبح مقّر خالف��ة أمي املؤمنني عّل بن 
أيب طالب. وللمسجد قدسيَّة كبية عند املسلمني من طائفة الشيعة خاصة، ويضمهُّ 

.)56(مراقد شخصيات دينّية مهّمة، أشهرهم مسلم بن عقيل



481

اأ.م.د. نا�صر قا�صمي رزوه// م�صطفى �صباح اجلنابّي

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

ومن آثاره فيها:

1. كتاب )اإر�صاد الأذهان اإل اأحكام الإميان()57(

فقه خمترص معروف من كتاب الطهارة إىل الديات، حيتوي كم قيل عىل مخس��ة عرش 
ألف مس��ألة، وفيه ك��م يقول املؤلِّف نكت بديعة يف مس��ائل الرشيعة ع��ىل وجه اإلجياز 
مة  فه العالَّ واالختصار، اعتنى به علمء الفقه اجلعفرّي دراسًة ورشًحا وحتشيًة وترمجًة، ألَّ

ال سنة 696ه�. قني، وأمتَّه يف 11 شوَّ بطلٍب من ولده فخر املحقِّ

ق أمحد عّل جميد احلّلّ عند ذكره نسخ الكتاب يف بحثه املوسوم )خمطوطات  ذكر املحقِّ
ّ يف مكتبة اإلمام احلكيم( بالرقم 24 ما نّصه: مة احللِّ العالَّ

»وذكر ولده أيًضا أّن ســنة تأليف كتاب اإلرشاد كان سنة 666هـ )696هـ ظ 
ف( صنّفه يف شهر رمضان يف مسجد الكوفة  فالتاريخ السابق ُكتَب كتابًة فُصحَّ
 وهو معتكٌف فيه(، عليها متّلك الشــيخ عّل بن إبراهيم القّمّي )ت 1371هـ( 

بتاريخ شهر رمضان سنة 1337هـ، والنسخة مرمـّمة«)58(.

النجف الأ�صرف احل�صرة الغرويَّة

مدينة عراقّية، كانت قديًم مصيًفا للمناذرة )ملوك احلية(، ومترصت البلدة واتسع 
نطاقها وازدحم س��كاهنا بفضل وجود قرب اإلمام عل، ثمَّ أصبحت قطًبا للتش��ّيع، 

ومركًزا للزعامة الدينيَّة، وحمطًا ألهل العلم.

قال احلموّي )ت 626ه�(: »النجف: وهو بظهر الكوفة كاملس��نّاة، متنع مسيل املاء 
أن يعلو الكوفة ومقابرها، والنجف: قشور الّصّليان، وبالقرب من هذا املوضع قرب أمي 

املؤمنني عّل بن أيب طالب ع«)59(.
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ومن آثاره فيها:

اد  د بــن حمَّ 1. اإجازتــه لل�صــيِّد جمــال الديــن يو�صــف بن نا�صــر بــن حممَّ
احل�صــينّي، على ن�صخٍة من كتاب )خال�صة الأقوال يف معرفة الرجال(، يف 

11 ذي القعدة �صنة 723 يف النجف الأ�صرف

ونّصها:

»قرأ علَّ السييِّد الكبر احلسيب النسيب املعظَّم الزاهد الورع، سييِّد األشاف، 
د بن محَّاد احلسينّي  مفخرة آل عبد مناف، مجال الدين يوسف بن نارص بن حممَّ
له إىل آخره  د ببقائه- هذا الكتاب من أوَّ امــه، وعضَّ - أعــاد اهلل بركته، وأدام أيَّ
قراءة ُمرضية مهّذبة، وســأل عن املواضع التي يتاج إىل حتقيقها فأجبته، فأخذ 
ذلــك أخذ حمقيِّق مدقيِّق، وأجزُت له روايــة هذا الكتاب وغره من مصنَّفايت يف 
مني- رضوان اهلل عليهم  العلــوم العقليَّة والنقليَّة ومجيع كتب أصحابنــا املتقديِّ
أمجعــني- بالطــرق املتَّصلة منّي إليهم، فلرِو ذلك حمتاًطا ل وله، وأحســن اهلل 

إليه وأفاض نعمه عليه.

ّ يف حادي عش  ر احلليِّ وكتب العبد الفقر إىل اهلل تعاىل حسن بن يوسف ابن املطهَّ
 ذي القعدة من سنة ثالث وعشين وسبعامئة باحلضة الشيفة الغرويَّة- صلوات 

فها والسالم-«)60(. اهلل عل مشيِّ

2. كتاب )اإي�صاح خمالفة ال�صنَّة لن�ضِّ الكتاب وال�صنَّة(

وه��و ُيع��دهُّ من كتب التفاس��ي؛ ملا فيه من تفس��ي اآلي��ات وبيان مداليله��ا، وأيًضا 
د  ُيع��دهُّ من كتب الردود الدينيَّة؛ الش��تمله عىل بيان خمالفات لنصِّ الكتاب والس��نَّة، يعدِّ
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مة خمالفات أهل الس��نَّة لكلِّ واحدة من اآليات الكريم��ة يف عقائدهم الدينيَّة  في��ه العالَّ
ب بعد ذكر اآليات مجلة من خمالفاهتم، ويناقش��هم يف األس��س  وأبحاثهم العلميَّة، فيعقِّ
ة والكالميَّة، وكان منهجه األصّل يف التأليف أن جيمع اآليات واألحاديث يف  التفس��ييَّ
��دة، إالَّ أنَّ ما يوجد منها فيه قطعة من اآليات عىل ترتيب الس��ور إىل آخر  جمموع��ة موحَّ

سورة آل عمران)61(.

مة يف آخر اجلزء الثاين ما نّصه: قال العالَّ

»تمَّ )اجلزء الثاين( من كتاب )إيضاح خمالفة السنَّة لنصيِّ الكتاب والسنَّة( ويتلوه 
يف )اجلزء الثالث( ســورة النســاء عل يد العبد الفقر إىل اهلل تعاىل، حســن بن 
ة - صلوات  ر مصنيِّف الكتاب تسويًدا يف احلضة الشيفة الغرويَّ  يوسف ابن مطهَّ
فهــا- يف آخــر هنار اجلمعــة العشين من شــوال من ســنة ثالث  اهلل عــل مشيِّ
ــد النبييِّ وآله  وعشين وســبعامئة، واحلمد هلل وحده وصلَّ اهلل عل ســييِّدنا حممَّ

.)62(» الطاهرين آمني، تمَّ

3. قــراءة كتاب )تهذيب الأحكام( لل�صــيخ الطو�صــّي، مــن ِقبل ولده 
قني فخر املحقِّ

وقد ذكر ذلك ولده عند إجازته لشمس الدين، بم نّصه: 

»وأجــزت للموىل الشــيخ األعظم، اإلمام العال، شــمس الديــن، رواية مجيع 
مصنَّفات هذا الشيخ ]الشيخ الطويّس[ خصوًصا كتاب )هتذيب األحكام 
 يف الروايــات واألحاديــث عن األئمــة( فإينيِّ قرأته عــل والدي- قدس 

فه-«)63(. اهلل ّسه- باملشهد الغروّي- صلوات اهلل عل مشيِّ
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ورامني

ي إىل  ي ق��رب زامني متجاورت��ني يف طريق القاصد م��ن الرَّ بلي��دة م��ن نواحي الرَّ
ي نحو ثالثني ميال)64(. أصبهان، بينها وبني الرَّ

ومن آثاره فيها:

د الرازّي )ت 776هـ()65( د بن حممَّ 1. اإجازته لقطب الدين حممَّ

د الرازّي عىل نسخة من  د بن حممَّ مة لتلميذه حممَّ طة أجازها العالَّ وهي إجازة متوسِّ
كتابه )قواعد األحكام(، ونّصها:

»قرأ علَّ أكثر هذا الكتاب الشــيخ العال، الفقيه الفاضل، املحقيِّق املدقيِّق، زبدة 
د الــرازّي، قراءُة بحٍث  د بن حممَّ ــة والدين، حممَّ العلــامء واألفاضل، قطب امللَّ
وتدقيٍق، واســتبان من مشــكالته، واستوضح معظم شــبهاته، فبيَّنت له ذلك 
بياًنا شــافًيا، وقــد َأجزت له رواية هذا الكتاب بأمجعــه، ورواية مجيع مصنَّفايت 
وروايايت، ومــا ُأجيز ل روايته، ومجيع كتب أصحابنا الســابقني- رضوان اهلل 
عليهم أمجعني-، بالطُّرق املتَّصلة منيِّي إليهم، فلرِو ذلك إْن شــاء وأحبَّ عل 

الشوط املعتبة يف اإلجازة، فهو أهل لذلك أحسن اهلل عاقبته.

ّ مصنيِّف الكتاب،  ر احلليِّ وكتب العبد الفقر إىل اهلل احلسن بن يوسف ابن املطهَّ
يف ثالث شــهر شــعبان املبارك من ســنة ثالث عش وســبعامئة بناحية ورامني، 

واحلمد هلل وحده وصلَّ اهلل عل سييِّد النبييِّني وآله الطاهرين«)66(.

الته يف اأثناء تنقُّ

له من ِمرٍص إىل آخر، وبعضها  صنَّف العاّلمة بعض مصنَّفاته يف الطريق أثناء تنقهُّ
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ها له الس��لطان حمّمد خدابنده، وكانت حتتوي عىل قراطيس  باملدرس��ة السيَّارة التي أعدَّ
 ، ّ مة احللِّ وكتب وتالم��ذة يتنّقلون معه حيثم حلَّ وارحتل، وكان عىل رأس��ها العالَّ
ة التكّهن لنُصيب البلد  ج فيها عىل يده الكثي من األعالم والفقهاء. ومل نركب جادَّ وخترَّ
أو امل��كان الذي ألَّف فيه؛ لكونن��ا اعتمدنا عىل منهجّية التوثيق والترصيح يف ضوء قلمه 

واحلوادث الواضحة، فكنَّا عىل التكّهن أبعد منه عىل الترصيح.

الته: ومن آثاره يف أثناء سفره وتنقهُّ

)  والو�صيِّ 1. كتاب )اجلمع بني كالَمي النبيِّ

مة، حتمُل يف طيَّاهتا اإلجابة عن س��ؤالني مش��كلني،  فه��ا العالَّ وهي رس��الة ألَّ
، واآلخر متعلِّق باجلمع  متعلِّ��ق أحدمها باجلمع بني كالم النب��يِّ  وقول الويصِّ
ماٍت يف استعداد  بني اآليتني يف الكتاب العزيز، ويس��عى يف ضوء ذلك للوصول إىل مقدِّ
النفس حلصول اليقني فيها، وهذا االهتمم يف احلقيقة ال يمسهُّ املذهب اإلمامّي فحسب، 
بل مجيع املذاهب اإلسالميَّة)67(، وقد ألَّفها يف أثناء تنّقله وذهابه إىل جملس سلطان الدولة 

اإلخلانّية يف بالد فارس، وإليك نّص ما قال:

ر: إنَّني لـامَّ ُأِمرُت  »يقول العبد الفقر إىل اهلل تعاىل حســن بن يوســف ابن املطهَّ
دة اإليلخانيَّة)69( أيَّد اهلل سلطاهنا،  باحلضور بني يدي الدركاة)68( املعظَّمة املمجَّ
ها بالدوام واخللود، إىل يوم  وشــيَّد أركاهنا، وَأعل عل الفرقدين شــأهنا، وأمدَّ
نة باملوىل  املوعــود، وكبت كلَّ عدوٍّ هلا وحســود، وجدُت الدولة القاهــرة مزيَّ
األعظم، والصاحب الكبر املخدوم املعظَّم، ُمريّب العلامء، ومقتدي الفضالء، 
أفضــل املحقيِّقني، رئيس املدقيِّقني، صاحب النظر الثاقب، واحلدس الصائب، 
مــان، املخصوص بعناية الرمحن، املميَّز عن غره من نوع اإلنســان،  أوحــد الزَّ
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ترمجــان القرآن، اجلامع لكــامالت النفس، املرتقيِّي بكاملــه إىل حظرة القدس، 
ُح املشــكالت،  انيَّة، موضيِّ ينبوع احلكمة العمليَّــة، وموضع أسار العلوم الربَّ
وُمظهــر النكت الغامضات، وزير املاملك شًقا وغرًبــا، وبعًدا وقرًبا، خواجة 
ــة واحلــقيِّ والديــن)70( أعــزَّ اهلل أنصاره، وضاعــف أقــداره، وأيَّده  رشــيد امللَّ
ه باإلسعاف، وجدُت فضله بحًرا ال يساجل، وعلمه ال يقاس  باأللطاف، وأمدَّ
وال يامثــل، وحــضُت يف بعض الليال خدمته، لالســتفادة مــن نتائج قريته، 
فســأل يف تلك الليلة ســؤالني مشــكلني، فأجاد يف اجلواب عنهام، وأوردت يف 

هذه الرسالة تقرير ما بيَّنه«)71(.

2. الر�صالة ال�صعديَّة

، كتبها للخواجه س��عد الدين الشاه  مة احلّلّ رس��الة يف أصول الدين وفروعه للعالَّ
مة يف مقّدمتها شارًحا عن حادثة  خدابنده، مرتَّبة عىل مقدمات ثمَّ فصول)72(. قال العالَّ

تأليفها بم نّصه: 

ة ما جيب عل كليِّ حاٍل، اعتامده يف  »أوضحت يف هذه الرســالة الرسالة السعديَّ
األصول والفروع عل اإلمجال، وال يلُّ ألحد تركه وال خمالفته يف كليِّ حاٍل، يف 
، برسم  ، وال إجياز خملٍّ مســائل معدودة، ومطالب حمدودة، من غر تطويل ملٍّ
املوىل: املخدوم األعظم، الصاحب الكبر املعظَّم، صاحب ديوان املاملك شًقا 
وغرًبا، بعًدا وقرًبا، مالك الســيف والقلــم، ملجأ العرب والعجم، مالذ مجيع 
طوائــف األمم، حميي ُرفات)73( املكارم والرمــم)74(، ميت البدع ودافع النقم، 
املؤيَّد باأللطاف الربانيَّة، املظفر بالعناية اإلهلّية، خواجة ســعد امللَّة والدين)75( 
أعزَّ اهلل بدولته اإلســالم واملسلمني، وشيَّد قواعد الدين ببقاء أّيامه الزاهرة إىل 
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يوم الدين، وقرن أعقابه بالنرص والظفر والتمكني، وختم أعامله بالصاحلات، 
ات، وكســاه ُحلَل الســعادات، وأفاض عليه من  وأســبغ عليه جالليب املسَّ
د وآلــه الطاهرين- صلوات  عظيــم البكات، ووفقــه جلميع اخلرات، بمحمَّ

اهلل عليهم أمجعني-«)76(.

3. كتاب )غاية الو�صــول واإي�صــاح ال�صبل يف �صرح خمت�صــر منتهى ال�صوؤل 
والأمل( = )�صرح خمت�صر ابن احلاجب يف اأ�صول الفقه()77(

 رشح توضيح��ّي جيِّ��د ع��ىل )خمترص األص��ول(، الب��ن احلاجب، عث��من بن عمر 
)ت 646ه�(، يعرض فيه للمس��ائل اخلالفيَّة بني األصوليِّني الش��يعة والس��نَّة باختصار 
اه العلمء بالقبول وقال عنه بعضهم: إنَّه يف غاية احلس��ن يف حلِّ  م��ع إب��داء رأيه فيها، تلقَّ

األلفاظ وتقريب املعاين، تمَّ يف يوم السبت 12 شهر رجب سنة 679ه�.

قال الش��يخ آغا بزرك الطه��رايّن: »)غاية الوصول وايضاح الس��بل( يف رشح 
ّ )ت 726ه�(. قال العسقاليّن يف )الدرر  مة احللِّ املخترص )منتهى السؤل واألمل( للعالَّ
مة[، عىل خمترص ابن احلاجب يف  الكامن��ة( يف أعيان املائة الثامنة: )ورشحه ]يعن��ى العالَّ

غاية احلسن يف حّل ألفاظه وتقريب معانيه«)78(.

ّ ما نّصه: مة احللِّ وذكر الصفدّي )ت 764ه�( عند ترمجته للعالَّ

مة .. عامل الشيعة وفقيههم، صاحب  ر، اإلمام العالَّ »احلس��ن بن يوس��ف ابن املطهَّ
التصانيف التي اش��تهرت يف حياته، تقدم يف دولة خدابندا تقدًما زائًدا، وكان له مماليك 
وإدارات كث��ية وأمالك جيدة، وكان ُيصنِّف وهو راك��ب )رشح خمترص ابن احلاجب( 

وهو مشهور يف حياته«)79(.

مة أس��فاره، فقد اس��تقرَّ يف آخر حياته يف مدينته  وعىل الرغم من كثرة تنقالت العالَّ
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التي ولِد فيها إىل حني انتهاء أجله عن عمٍر ناهز الثمنني عاًما، ومُحِل جسده الرشيف إىل 
النج��ف األرشف وُدفن يف حرة أمي املؤمنني. ولنا بذلك قول الصفدّي: »وكان 
ج به أقوام كثية، وح��جَّ أواخر عمره  كر، خت��رَّ ر ريِّض األخالق، مش��تهر الذِّ اب��ن املطهَّ
ومخل وانزوى إىل احللَّة، وتويفِّ س��نة مخس وعرشين، وقيل س��نة س��تٍّ وعرشين وسبع 

م وقد ناهز الثمنني، وكان إماًما يف الكالم واملعقوالت«)80(. مائة يف شهر املحرَّ

ّ يف ضوء اآلثار  مة احِلليِّ جدول رقم )1(: نبنييِّ فيه األماكن التي قصدها العالَّ
واحلوادث، مرتبني املناطق عل الرتتيب األلفبائّي، ثمَّ األثر، ثمَّ السنني

السنةاألثراملكان

بغداد

د بن إبراهيم الدشتكّي 724ه�1. إجازة ملحمَّ
؟2. حادثته مع نصي الدين الطويّس

اح اإلشارات 705ه�3. كتاب املحاكمت بني رشَّ
672ه�4. كتابة نسخة من كتاب رشح اإلشارات

712ه�1. كتاب األلفني الفارق بني الصدق واملني، ج2جرجان

احِللَّة

720ه�1. أجوبة املسائل املهنائيَّة الثالثة
759ه�2. تبرصة املتعلَّمني

716ه�3. تذكرة الفقهاء، ج4
720ه�4. تذكرة الفقهاء، ج15

709ه�1. منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامةخراسان
713ه�1. جواب مسألة عن تعلهُّم القرآن الكريمدامغان
709ه�1. كتاب األلفني، ج1دينور

سلطانيَّة
710ه�1. إجازة لشمس الدين اآلوّي

717ه�2. إجازتان لولده فخر املحققني عىل نسخة من كتاب رشح اإلرشاد
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سلطانيَّة

د بن سديد الدين الرازّي 709ه�3. إجازته للموىل حممود بن حممَّ
714ه�4. تذكرة الفقهاء، ج7
714ه�5. تذكرة الفقهاء ج8

715ه�6. تذكرة الفقهاء، ج10
712ه�7. هناية املرام يف علم الكالم، ج1
712ه�8. هناية املرام يف علم الكالم، ج2

؟9. هنج احلقِّ وكشف الصدق
د اآلوّياحلائر احلسينّي 705ه�1. إجازته ملحمَّ

مة قنيمكة املكرَّ ؟1. مقابلة )هتذيب األحكام( مع ابنه فخر املحقِّ
666ه�1. كتاب إرشاد األذهانمسجد الكوفة

احلرة الغرويَّة
723ه�1. إجازته للسيِّد مجال الدين

قني كتاب )هتذيب األحكام( عليه ؟2. قراءة فخر املحقِّ
723ه�3. إيضاح خمالفة السنَّة

د الرازّيورامني د بن حممَّ 713ه�1. إجازة لقطب الدين حممَّ

له يف أثناء تنقهُّ
والويّص ؟1. اجلمع بني كالَمي النبّي

؟2. الرسالة السعديَّة
؟3. رشح خمترص ابن احلاجب
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مة بحسب ترتيب السنوات، ثمَّ املكان  جدول رقم )2(: نبنييِّ فيه ترتيب تنقالت العالَّ
الذي حلَّ به يف هذه السنة، ثمَّ األثر

األثراملدينةالسنة
تأليف كتاب إرشاد األذهانمسجد الكوفة666
كتابة نسخة من كتاب رشح اإلشارات، للشيخ الطويّسبغداد672
اح اإلشاراتبغداد705 تأليف املحاكمت بني رشَّ
د اآلوّيكربالء705 إجازته ملحمَّ
د بن سديد الدينسلطانّية709 د بن حممَّ إجازته للموىل حممَّ
كتاب األلفني، ج1دينور709
كتاب منهاج الكرامةخراسان709
إجازته لشمس الدين اآلوّيسلطانيَّة710
كشف اليقني  يف فضائل أمي املؤمننيسلطانيَّة710
هناية املرام يف علم الكالم، ج1سلطانيَّة712
هناية املرام يف علم الكالم، ج2سلطانيَّة712
كتاب األلفني الفارق بني الصدق واملني، ج2جرجان712
جواب مسألة عن تعلهُّم القرآن الكريمدامغان713
د الرازّيورامني713 د بن حممَّ إجازته لقطب الدين حممَّ
تذكرة الفقهاء، ج7سلطانيَّة714
تذكرة الفقهاء ج8سلطانيَّة714
تذكرة الفقهاء، ج10سلطانيَّة715
تذكرة الفقهاء، ج4احللَّة716

سلطانيَّة717
قني عىل نسخة من كتاب رشح اإلشارات  إجازتان لولده فخر املحقِّ

للشيخ الطويّس
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أجوبة املسائل املهنائيَّة الثالثةاحِللَّة720
تذكرة الفقهاءاحِللَّة720
إجازة للسيِّد مجال الدينالنجف 723
إيضاح خمالفة السنَّةالنجف723
د بن إبراهيم الدشتكّي.بغداد724 إجازته ملحمَّ

مة  هذا ما وفَّقنا اهلل جلمعه وإبرازه للقارئ الكريم، وقبل أن أنتهي من ِذكِر جوِد عالَّ
ق أمحد  ه بالشكر واالمتنان إىل األستاذ املحقِّ الدهر وفريدة العرص، ال أنسى أن أتوجَّ
؛ ملا أبداه من مالحظاٍت علمّية قّيمة، والش��كر موص��وٌل إىل إدارة جملَّة  ّ ع��ّل جميد احل��لِّ
ّ وإحيائه، فجزاهم  تراث احللَّة والعاملني عليها؛ ملا يبذلون من جهٍد يف نرش الراث احللِّ

اهلل عنِّي أفضل اجلزاء وأوفره.

وك�ت�َب ُم�ص�ط�ف�ى َص�ب�اح ال�َج�ن�اب��ّي
 

ل 1439ه�  ف���ي 24 رب��ي���ع األوَّ
ل  ال�م�واف�ق 13 كان��ون األوَّ

 2017م يف مدينة احِللَّة
 الفيحاء- مركز

 ت���������راث
احِللَّة
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اخلامتة

م��ة ومصنَّفاته، نس��تطيع اختزال أهمِّ   بع��د ه��ذه الصحبة اجلميلة يف رح��اب العالَّ
ما جاء يف هذا البحث يف النقاط اآلتية:

م��ة احِل��لِّ ه��و: نرش عل��وم آل . 1  إنَّ اهل��دف األس��اس م��ن كث��رة أس��فار العالَّ

ب العلوم  البيت وآثارهم، وبيان حقائقهم، وإعداد مدرس��ة لربية طالَّ
ج فيها الكثي من األعالم الذين ُيشار هلم بالَبنان  الدينيَّة املدرسة السيَّارة، فتخرَّ

إىل يومنا هذا. 

ّ يف ضوء ما خطَّه بقلم��ه الرشيف عرش مدن، هي: بغداد، . 2 مة احللِّ قص��د العالَّ
س��ة،  وجرج��ان، وخراس��ان، ودامغ��ان، ودينور، وس��لطانّية، وكربالء املقدَّ

واملسجد احلرام، ومسجد الكوفة، والنجف األرشف. 

تب��نيَّ يف ض��وء البحث أنَّه كان يؤلِّف الكتب ويقابله��ا وجييزها حتَّى يف طريق . 3
الته مع السلطان،  سفره، وجتىلَّ ذلك يف املدرسة الس��يَّارة يف أثناء أسفاره وتنقهُّ
، وغيها، وه��ذا إن دلَّ ع��ىل يشء، إنَّم يدلهُّ عىل  وكذل��ك يف طريق��ه إىل احلجِّ

إخالصه وإفناء حياته من أجل خدمة الدين وُنرصة املذهب.

��ه كان ال يضيِّع وقته يف الس��فر . 4 ُيس��تفاد م��ن هذه النص��وص التي أدرجناها أنَّ
كس��ائر الناس، فيش��غل نفس��ه يف التصنيف والقراءة وطلب العل��م واملعرفة. 

ولعلَّ هذا الفعل منه يكون ِعربًة ل ولغيي.
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هوام�ض البحث

)1( ُينظر: روضة املتَّقني: 30/1.
)2( ُينظر: معجم البلدان: 456/1.

)3( ترجم له يف: طبقات أعالم الشيعة: 178/5.
)4( وه��و كتاب يف الفقه ومس��ائل احلالل واحلرام، وهو أجلهُّ ما ُكت��ب يف الفقه بعد كتاب )الرشائع( 
ّ )ت 676ه�(، فه��و حاٍو جلميع أب��واب الفقه. ُينظر: الذريع��ة 17/14، الراث  ��ق احل��لِّ للمحقِّ

العريّب املخطوط: 132/10.
د بن إسحاق احلسينّي الدشتكّي، يف مدينة )سلطانيَّة( يف  )5( هي نسخة كتبها تلميذه أبو إبراهيم، حممَّ
ل س��نة 713ه�، والنسخة موجودة يف جامعة طهران،  )املدرس��ة األيلخانيَّة( بتاريخ 22 ربيع األوَّ

الرقم 704/1. ُينظر: فهرست فنخا: 426/25.
: 138، جملَّة مياث حديث شيعة، إجازات  ّ مة احللِّ )6( طبقات أعالم الشيعة: 178/5، مكتبة العالَّ

.523/9 : ّ مة احللِّ العالَّ
ق،  د بن احلس��ن )597-672ه�(، الفيلسوف، املحقِّ د بن حممَّ )7( اخلواجة نصي الدين الطويّس، حممَّ
: كان أفضل أه��ل زمانه يف العلوم العقليَّة  ّ مة احللَّ وهو أش��هر من ناٍر ع��ىل علم، قال تلميذه العالَّ
والنقليَّ��ة. ُتنظر ترمجته: الوايف بالوفيات: 179/1 الرق��م 112 ، فوات الوفيات: 246/3 الرقم 
414، نق��د الرج��ال: 245، أمل اآلمل: 299/2 الرقم 904، أعيان الش��يعة: 414/9، طبقات 

أعالم الشيعة: 168/2، وغيها من املصادر.
)8( ما بني املعقوفني زيادة منَّا اقتضاها السياق للتوضيح.

)9( أعيان الشيعة: 396/5.
مة بني عدد من رشوح كتاب )اإلش��ارات والتنبيهات(  )10( كت��اب يف ثالثة أجزاء، حاَك��م فيه العالَّ

البن سينا.
)11( معجم البلدان: 119/2. 

 ، ّ ر احللِّ د بن مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف اب��ن املطهَّ )12( هو الش��يخ أبو طالب، فخر الدين، حممَّ
قني، وجٌه من وج��وه الطائفة وثقاهتا، تويفِّ س��نة )771ه�( عن عمٍر ناهز  املع��روف ب���: فخر املحقِّ
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89 س��نة. ُتنظر ترمجته: نق��د الرجال: 183/4، جام��ع الرواة: 203/2، أم��ل اآلمل: 260/2 
الرقم 767، روضات اجلنَّات: 330/6، طرائف املقال: 99/1، الكنى واأللقاب: 1/3، أعيان 

الشيعة: 159/9، طبقات أعالم الشيعة: 185/5.
)13( الذريعة: 298/2 الرقم 1199، الراث العريّب املخطوط: 234/2.

)14( األلفني: 324.

)15( األلفني: 325.
ة،  )16( ُينظ��ر: معجم البلدان: 294/2، مراصد االطِّالع: 419/1، ُكتبت عنها كتب ومقاالٍت عدَّ
آخره��ا ]لكاتب الس��طور[ بعنوان: )بابل وخططه��ا يف معجم البلدان(، وُن��رشت يف جملَّة تراثنا: 

131، 1438ه�.
: 29 الرقم 7، فهرس الراث  ّ مة احل��لِّ )17( ُينظ��ر: الذريع��ة: 370/20 الرق��م 3463، مكتبة العالَّ

العريّب املخطوط: 310/1.
)18( بحار األنوار: 21/105، وُينظر: فنخا: 641/1.

)19( الذريعة: 321/3 الرقم 1180، الراث العريّب املخطوط: 25/3.
)20( تبرصة املتعلِّمني: 275.

)21( ُينظر: الذريعة: 43/4 الرقم 169، الراث العريّب املخطوط: 186/3.
)22( تذكرة الفقهاء: 321/6.
)23( تذكرة الفقهاء: 661/2.

مة، وهو دورة  ة للعالَّ )24( حترير األحكام الرشعيَّة عىل مذهب األماميَّة: من املتون الفقهيَّة املهمَّ
كاملة من الطهارة إىل الديات، يشتمل عىل معظم املسائل الفقهيَّة، مع إيراد أكثر املطالب التكليفيَّة 
د الفتوى ، تارًكا االستدالل،  ة ودليل، مقترًصا عىل جمرَّ الرشعيَّة الفرعيَّة، من غي تطويل بذكر حجَّ
مستوعًبا الفروع واجلزئيَّات، مستخرًجا لفروع مل يسبق إليها، مرتًبا عىل ترتيب كتب الفقه يف أربع 
ل من س��نة  مة يف 10 ربيع األوَّ قواعد يف العبادات، املعامالت، اإليقاعات، األحكام، صنَّفه العالَّ

690ه�.
)25( تاريخ مقام صاحب الزمان يف احللَّة: 45.

)26( معجم البلدان: 350/2.
)27( الراث العريّب املخطوط: 423/12.

)28( منهاج الكرامة: 188.
)29( معجم البلدان: 433/2.
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السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

)30( أعيان الشيعة: 203/1.
قها الش��يخ حمس��ن صادقّي، ونس��ختها واحدة، وهي موجودة يف مكتبة جملس الش��ورى يف  )31( حقَّ

طهران، الرقم 8892/2. ُينظر: فنخا: 872/10.
)32( ُينظر: معجم البلدان: 545/2.

)33( األلفني: 149.
)34( أعيان الشيعة: 267/3.

��د اآلوّي أو )اآليّب(، منس��وب إىل مدين��ة )آوة( من املدن الش��يعيَّة اإليالنيَّة  )35( ش��مس الدين حممَّ
قني أنَّ املرَجم له هو: ش��مس الدين أبو  القديمة، جماورة ملدينة )س��اوة(، وقد احتمل بعض املحقِّ
��د اآلوّي، الذي أجازه  د بن احلس��ن بن حممَّ اج حممَّ د بن هالل بن أيب طالب بن احلجَّ يوس��ف حممَّ

ح البعض بتغايرمها. قني سنة 705ه� مع أيب الفتوح أمحد بن بلكو، وقد رصَّ فخر املحقِّ
قني يف  ّ وابنه فخر املحقِّ مة احل��لِّ والرجل- كم يبدو من الش��واهد- ع��امل فقيه، كان يصحب العالَّ  
د خدابنده يف أسفاره، فإنَّ السلطان املحبهُّ للعلم جعل  القافلة العلميَّة التي كانت مع السلطان حممَّ
ّ مرافًقا له يف أسفاره. ُينظر: تراجم الرجال،  مة احللِّ مدرس��ة سيَّارة فيها مائة طالب يرأس��ها العالَّ

مة مراصد التدقيق: 47. السيِّد أمحد األشكورّي: 137، طبقات أعالم الشيعة: 208/3، مقدِّ
مة لّب العلوم العقليَّ��ة الثالثة وهي: املنطق  )36( مراص��د التدقي��ق ومقاصد التحقيق: مجع في��ه العالَّ
ذ فيه منهج اإلجياز واالختصار، وحذف التطويل واإلكثار، وقد  واإلهليَّ��ات والطبيعيَّات، وقد اختَّ

اشتمل عىل أربعة مقاصد.
مة مراصد التدقيق: 47. )37( مقدِّ

، جعفر بن احلس��ن بن حييى بن  ّ )38( ش��يخ اإلماميَّ��ة، الفقيه املجتهد، نج��م الدين أبو القاس��م احللِّ
احلس��ن بن س��عيد اهلذّل )ت 676ه�(، وهو أش��هر من ناٍر عىل علم، وال خيفى اس��مه إالَّ عىل َمن 
غف��ل وأنكر. ُتنظر ترمجته: رجال ابن داود: 83 الرقم 300، جامع الرواة: 151/1، أمل اآلمل: 
48/2 الرقم 127، وس��ائل الشيعة: 152/20، روضات اجلنَّات: 182/2 الرقم 180، أعيان 

الشيعة: 89/4، طبقات أعالم الشيعة: 30/4. 
)39( بحار األنوار: 142/104، الذريعة:178/1 الرقم 907، فنخا: 697/1.

)40( تذكرة الفقهاء: 249/11.
)41( تذكرة الفقهاء: 85/13.
)42( تذكرة الفقهاء: 196/2.

)43( الراث العريّب املخطوط:323/10.
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)44( كشف اليقني: 493.
)45( الراث العريّب املخطوط: 206/13.
)46( هناية املرام إىل علم الكالم: 629/1.
)47( هناية املرام يف علم الكالم: 607/2.

)48( ُينظر: الراث العريّب املخطوط: 224/13.
.31 : ّ مة احللِّ مة كتاب )هنج احلّق وكشف الصدق( للعالَّ )49( ذكر ذلك السيِّد حسن الصدر يف مقدِّ

)50( أعيان الشيعة: 400/5.
)51( ُينظر: معجم البلدان: 445/4، أعيان الشيعة: 207/1.

د، ش��مس الدين أبو يوسف اآلوّي  د الطبيب بن حممَّ د بن هالل بن أيب طالب بن احلاّج حممَّ )52( حممَّ
قني س��نة  ّ وابنه فخر املحقِّ مة احللِّ ق، متكلَّم، أجاز له العالَّ )حياًّا س��نة710 ه� (، فقيه إمام��ّي، حمقِّ
)710 ه���( بمدينة الس��لطانيَّة، وكان الفخر قد أجاز له من قبل س��نة )705 ه���(. طبقات أعالم 

الشيعة: 208/5، موسوعة طبقات الفقهاء: 270.
.214 : ّ مة احللِّ )53( مكتبة العالَّ

كر،  ر ريُِّض األَخالق، مشتهر الذِّ مة ما قاله الصفدّي: »كان ابن املطهَّ )54( وممَّا يدلهُّ عىل كثرة سفر العالَّ
ج به أقوام كثية، وحجَّ أواخر عمره، ومخل وانزوى إىل احللَّة، تويفِّ سنة مخس وعرشين، وقيل  خترَّ

م«. سنة ست وعرشين وسبع مائة يف شهر املحرَّ
)55( بحار األنوار: 99/105.

)56( ُينظر: البلدان: 210، العراق بلد إبراهيم: 29/2.
)57( الذريعة: 510/1 الرقم 2509، الراث العريّب املخطوط: 496/1.

ّ يف مكتبة اإلمام احلكيم، خمطوط. مة احللِّ )58( خمطوطات العالَّ
)59( معجم البلدان: 271/5.

)60( مياث حديث ش��يعه، ع9: 530، وصورة النس��خة موجودة عىل نس��خة م��ن كتاب )خالصة 
األقوال( املوجودة يف مكتبة املرعيّش يف قّم املقّدسة بالرقم 6606.

)61( الذريعة: 498/2، الراث العريّب املخطوط: 385/2.
)62( إيضاح خمالفة السنَّة: 317.

)63( بحار األنوار: 99/105.

)64( معجم البلدان: 370/5.
 ،مة ٌق، من تالمذة العالَّ د الرازّي البويّي، فاضٌل جليٌل حمقِّ د بن حممَّ )65( الشيخ قطب الدين حممَّ
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ل، املتوىفَّ يف 12 ذي القعدة سنة 776ه�. ُينظر: أمل اآلمل: 300/2،  ومن مش��ايخ الش��هيد األوَّ
خامتة املستدرك: 351/2، طبقات أعالم الشيعة: 205/5، معجم رجال احلديث 198/18.

)66( أمل اآلمل: 301/2، طرائف املقال: 432/2.
مة كتاب اجلمع بني كالم النبّي والويّص: 41. )67( ُينظر: مقدِّ

)68( كلمة أعجميَّة تعني )باب الس��لطان(، التي جيلس هبا الس��لطان حيث يرشف عىل س��ي األمور. 
ُينظر: املواعظ واالعتبار: 399/2، دولة السالجقة وبروز مرشوع إسالمّي: 232/1.

)69( »وهي الدولة التي كانت حتت حكم س��اللة مغوليَّ��ة حكمت بالد فارس والعراق، وأجزاء من 
الشام«. جامع التواريخ: 124/2.

د خان  )70( رش��يد الدين، فضل اهلل الطبيب اهلم��ذايّن وزير غازان خان، وأخيه اجلايت��و خدبندا حممَّ
مة، وكان اجتمعه  املغ��وّل وصاحب الدركاة املذكور، املراد به )اجلايتو( الذي تش��يع ع��ىل يد العالَّ

هبذا الوزير يف ذلك السفر الذي حر فيه إىل عند اجلايتو. أعيان الشيعة: 400/5.
)71( اجلمع بني كاَلمّي النبّي والويّص: 56-55.

)72( الذريعة: 198/11 الرقم 1206.
)73( الُرفات: كلهُّ َما تكرسَّ وبل. الكليَّات: 465/1.

ا كناية عن آثار الرشيعة الدوارس؛ بفعل الظلم  ة، كم يف املنجد: 278، ويبدو أهنَّ )74( الرمم: مجع رمَّ
والتحريف.

د بن عّل الساوجّي. الدرر الكامنة: 101/4. )75( حممَّ
ة: 4. )76( الرسالة السعديَّ

)77( الذريعة: 13/16 الرقم 49، و24/16، الراث العريّب املخطوط: 223/9.
)78( الذريعة: 24/16.

)79( الوايف بالوفيات: 54/13.

)80( الوايف بالوفيات: 55/13.
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امل�صادر

ر )ت 726ه�(، مط: اخلّيام، . 1 ، احلس��ن بن يوسف ابن املطهَّ ّ مة احللِّ أجوبة املس��ائل املهنائيَّة: العالَّ
سة، 1401ه�. قّم املقدَّ

أعيان الشيعة، األمني، السيِّد حمسن بن عبد الكريم العامّل )ت 1371ه�(، حتقيق: حسن األمني، . 2
نرش: دار التعارف، بيوت، )د.ت(.

ر )ت 726ه�(، . 3 ، احلس��ن بن يوس��ف ابن املطهَّ ّ مة احللِّ األلفني الفارق بني الصدق واملني، العالَّ
نرش: مكتبة األلفني، الكويت، 1405ه�.

د بن احلس��ن )ت 1104ه�(، حتقيق: الس��يِّد أمحد احلسينّي . 4 أمل اآلمل: احلرهُّ العامّل، الش��يخ حممَّ
األشكورّي، نرش: مكتبة األندلس، بغداد، مط: اآلداب، النجف األرشف، )د.ت(.

ر . 5 ، احلس��ن بن يوس��ف اب��ن املطهَّ ّ مة احللِّ  إيض��اح خمالف��ة الُس��نَّة لنصِّ الكت��اب والس��نَّة: العالَّ
)ت 726ه���(، حتقي��ق: ب��ى بى س��ادات رىض هباب��ادي، نرش: مكتبة انتش��ارات دلي��ل طهران،  

1378ش.
مة املجليّس )ت 1110ه�(، حتقيق : جمموعة، نرش : دار إحياء الراث العريّب، . 6 بحار األنوار: العالَّ

بيوت، ط3، 1403ه�.
د )ت340ه�(، حتقيق: يوسف اهلادّي، نرش: عامل الكتب، بيوت، . 7 البلدان: اهلمذايّن، أمحد بن حممَّ

ط1، 1416ه�.
، أمحد عّل جميد، نرش دليل ما، قّم املقّدس��ة، ط1، . 8 ّ تاري��خ مق��ام اإلمام املهدّي يف احللَّة: احل��لِّ

1426ه�.
ر )ت 726ه�(، . 9 ، احلس��ن بن يوس��ف اب��ن املطهَّ ّ مة احللِّ تبرصة املتعلِّمني يف أحكام الدين، العالَّ

حتقيق: السيِّد أمحد احلسينّي والشيخ هادي اليوسفّي، نرش: انتشارات فقيه، طهران، 1368ش.
سة . 10 ر )ت 726ه�(، حتقيق ونرش: مؤسَّ ، احلسن بن يوسف ابن املطهَّ ّ مة احللِّ تذكرة الفقهاء: العالَّ

آل البيت إلحياء الراث، ط1، 1414ه�.
سة، . 11 الراث العريّب املخطوط: احلسينّي، السيِّد أمحد األشكورّي )معارص(، نرش: دليل ما، قّم املقدَّ

ط1، 1431ه�.
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تراجم الرجال، احلسينّي، السيِّد أمحد األشكورّي )معارص(، نرش: مكتبة آية اهلل العظمى املرعيّش . 12
النجفّي، قّم املقّدسة، 1414ه�.

��د صادق وفؤاد عب��د املعطي، . 13 جام��ع التواري��خ: اهلمذايّن، رش��يد الدين فض��ل اهلل، ترمجة: حممَّ
القاهرة، 1990ه�.

د عّل الغروّي احلائرّي )ت 726ه�(، حتقيق: الشيخ جواد القيومّي، . 14 جامع الرواة: األردبيّل، حممَّ
سة نرش الفقاهة اإلسالمّي، ط1، 1417ه�. نرش: مؤسَّ

ر )ت 726ه�(، . 15 ، احلس��ن بن يوس��ف اب��ن املطهَّ ّ مة احللِّ اجلمع بني كالَمي النبّي والويّص: العالَّ
سة، ط1، 1435ه�. حتقيق: د. قص سمي عبيِّس، نرش: مركز تراث احللَّة، العتبة العباسيَّة املقدَّ

د تق��ّي )ت 1320ه���(، حتقيق ونرش: . 16 خامتة املس��تدرك: الش��يخ النورّي، امليزا حس��ني بن حممَّ
سة، ط1، 1405ه�. مؤسسة آل البيت إلحياء الراث، قّم املقدَّ

ة . 17 د الصاليّب، ن��رش: مكتبة احلس��ن العرصيَّ دول��ة الس��الجقة وبروز مرشوع إس��المّي: ع��ّل حممَّ
للطباعة والنرش )د.ت(.

الذريع��ة إىل تصانيف الش��يعة: الطهرايّن، الش��يخ آقا ب��زرك )ت 1389ه�(، ن��رش: دار األضواء . 18
بيوت، ط3، 1403ه�.

ّ )حياًّا 707ه�(، حتقيق: السيِّد . 19 رجال ابن داود: ابن داود، تقّي الدين احلسن بن عّل بن داود احللِّ
ة، النجف األرشف، 1392ه�. د صادق آل بحر العلوم، نرش: منشورات املطبعة احليدريَّ حممَّ

ّ )ت 726ه�(، حتقيق: عبد . 20 ر احللِّ ، احلسن بن يوس��ف ابن املطهَّ ّ مة احللِّ ة: العالَّ الرس��الة السعديَّ
سة، ط1، 1410ه�. د عّل البقال، مط: هبمن، قّم املقدَّ احلسني حممَّ

د بن باقر املوسوّي )ت 1226ه�(، . 21  روضات اجلنَّات يف أحوال العلمء والسادات: اخلوانسارّي، حممَّ
نرش: دار إحياء الراث العريّب، بيوت، ط1، )د.ت(.

ل( )ت 1070ه�(، حتقيق: . 22 د تقّي املجليّس )األوَّ روضة املتَّقني يف رشح من ال حيره الفقيه: حممَّ
السيِّد حسني املوسوّي الكرمايّن والشيخ عّل پناه اإلشتهاردّي، نرش: بنياد فرهنك إسالمّي حاج 

د حسني كوشانپور، إيران. )د.ت(. حممَّ
طبقات أعالم الشيعة: الطهرايّن، الشيخ آقا بزرك )ت 1389ه�(، نرش: دار إحياء الراث العريّب، . 23

بيوت، ط1، 1430ه�.
د ش��فيع )ت 1313ه�(، . 24 مة الس��يِّد حممَّ طرائف املقال: الربوجردّي، الس��يِّد عّل أصغر ابن العالَّ

سة، ط1، 1410ه�. حتقيق: مهدّي الرجائّي، نرش: مكتبة املرعيّش، قّم املقدَّ
العراق بلد إبراهيم: الكورايّن، الشيخ عّل العامّل )معارص(، ط1، 1431ه�، )د.ت(.. 25
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مة احِللِّّي يف �صوء الآثار واحلوادث الت العالَّ تنقُّ

َمِة احِللِّّي َعَدٌد َخاصٌّ َعِن الَعلاَّ

فهرس��تگاه نس��خه هاى خطى إيران )فنخا(، اهت��مم: مصطفى درايتي، ن��رش: املكتبة الوطنيَّة يف . 26
إيران، طهران، ط1، 1389ش.

ر )ت 726ه�(، . 27 ، احلسن بن يوسف ابن املطهَّ ّ مة احللِّ  كشف اليقني يف فضائل أمي املؤمنني، العالَّ
حتقيق: حسني الدرگاهّي، مط: طهران، إيران، ط1، 1411ه�.

ة(: الكفوّي، أيوب بن موس��ى احلس��ينّي . 28 الكليَّ��ات )معج��م يف املصطلح��ات والف��روق اللغويَّ
س��ة  د املرصّي، نرش: مؤسَّ ق: عدنان درويش حممَّ القريمّي، أبو البقاء احلنفّي )ت 1094ه�( املحقِّ

الرسالة بيوت، )د.ت(.
د هادي . 29 د رض��ا )ت 1359ه�(، تقدي��م: حممَّ ّي، الش��يخ عبَّاس بن حممَّ الكن��ى واأللق��اب: القمِّ

األمينّي، نرش: مكتبة الصدر طهران، )د.ت(.
مراص��د االطِّالع عىل أس��مء األمكنة والبقاع: البغ��دادّي، عبد املؤمن بن عبد احلّق، ابن ش��مئل . 30

القطيعّي )ت 739ه�(، نرش: دار اجليل، بيوت، ط1، 1412ه�.
، احلسن بن يوسف ابن املطهر)ت 726ه�(، حتقيق: . 31 ّ مة احللِّ  مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق: العالَّ

سة، ط1، 1438ه�. د غفوري ن�ژاد، نرش: مركز تراث احللَّة، العتبة العباسيَّة املقدَّ د. حممَّ
معج��م البل��دان: احلموّي، ياقوت بن عب��د اهلل البغدادّي )ت 626ه�(، ن��رش: دار إحياء الراث . 32

العريّب بيوت، 1399ه�.
معجم رجال احلديث: اخلوئّي، السيِّد أبو القاسم املوسوّي )ت 1413ه�(، ط5، 1413ه�.. 33
س��ة آل . 34 : الطباطبائ��ّي، عب��د العزي��ز )ت 1416ه�(، حتقي��ق ونرش: مؤسَّ ّ م��ة احل��لِّ مكتب��ة العالَّ

البيت إلحياء الراث، ط1، 1416ه�.
ر )ت 726ه�(، حتقيق: قسم الفقه يف . 35 ، احلس��ن بن يوسف ابن املطهَّ ّ مة احللِّ منتهى املطلب: العالَّ

سة، مشهد، ط1، 1414ه�. ة املقدَّ جممع البحوث اإلسالمّي، نرش: اإلستانة الرضويَّ
ر )ت 726ه�(، . 36 ، احلس��ن بن يوس��ف اب��ن املطهَّ ّ مة احللِّ منه��اج الكرامة يف معرفة اإلمامة: العالَّ

حتقيق: عبد الرحيم مبارك، نرش: انتشارات تاسوعاء، مشهد، ط1، 1379ش.
املواعظ واالعتبار: تق��ّي الدين أمحد بن عّل املقريزّي )ت 845ه�(، دار الكتب العلميَّة بيوت، . 37

1418ه�.
موس��وعة طبقات الفقهاء: اللَّجنة العلميَّة يف مؤسسة اإلمام الصادق، حتقيق: الشيخ جعفر . 38

سة، ط1، 1416ه�. سة اإلمام الصادق، قّم املقدَّ سبحايّن، نرش: مؤسَّ
س��ة . 39  نق��د الرجال: التفريّش، الس��ّيد مصطفى بن احلس��ني احلس��ينّي )ق11(، حتقيق ونرش: مؤسَّ

آل البيت إلحياء الراث، ط1، 1418ه�.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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��ر )ت 726ه�(، حتقيق: . 40 ، احلس��ن بن يوس��ف ابن املطهَّ مة احلّلّ هناية املرام يف علم الكالم: العالَّ
س��ة اإلمام الص��ادق، ط1،  فاض��ل العرف��ان، إرشاف: الش��يخ جعفر س��بحايّن، نرش: مؤسَّ

1419ه�.
ال��وايف بالوفي��ات: خليل بن أيبك بن عب��د اهلل الصفدّي )ت 764ه�(، حتقي��ق: أمحد األرناؤوط . 41

وتركي مصطفى، دار إحياء الراث العريّب، بيوت، 1420ه�.
د بن احلسن )ت 1104ه�(، . 42 وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، احلرهُّ العامّل، الشيخ حممَّ

س��ة آل البيت، ط2،  حتقيق: مؤسس��ة آل البيت عليهم الس��الم  إلحياء الراث، نرش: مؤسَّ
1414ه�.

��د بن يعوض اهلل . 43 د بن ش��اكر )ت 764ه���(، حتقيق: عّل بن حممَّ وف��ات الوفي��ات: الكتبّي، حممَّ
وعادل أمحد عبد املوجود، نرش: دار الكتب العلميَّة، بيوت، ط1، 2000م.

الدوريَّات
ّ للسّيد أمحد األشكورّي احلسينّي، ع9.. 44 مياث حديث شيعه: إجازات العاّلمة احللِّ
، ع6، . 45 ّ مة احل��ّلّ يف مكتبة اإلم��ام احلكيم، أمح��د عل جميد احل��لِّ ��ة: خمطوط��ات العالَّ ت��راث احللَّ

1439ه�.


