السماوي
حممد طاهر
ّ
َّ الشيخ
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اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
ملخ�ص البحث
ِ
ِ
حممد طاهر
تق��وم فك��ر ُة هذا البحث عىل رصد اجله��ود التي بذهلا العلاَّ مة الش��يخ َّ

أحصي��ت له يف هذا البحث أكث��ر من ( )30خمطوطة نس��خها يف أوقات
الرشيف��ة ،فقد
ُ

خمتلف��ة من عمره الرشيف ،ومل يقترص عمله عىل ذلك فق��ط ،بل ترجم يف كتابه الطليعة
ِ
كثريا من أشعارهم التي جمُ عت اليوم
من ش��عراء الشيعة لـ()37
ً
شاعرا ح ِّل ًّيا؛ فحفظ لنا ً
باالعتامد عىل هذا الكتاب.
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اإلس�لامي عمو ًما ،وت��راث أهل البيت وش��يعتهم
الس�ماوي يف حفظ ال�تراث
ّ
ّ
خصوص��ا ،ومن��ه تراث علامء مدين��ة ِ
احل َّلة الفيح��اء ،فقد ُعرف عنه أنَّه كان ش��غو ًفا
ً
ِ
وافرا في�ما خ َّطته أنامله
بجم��ع املخطوطات ونس��خها ،فكان ل�تراث علامء احل َّل��ة ح ًّظا ً

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ِ هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا1370ال�سماوي (ت
ّ

Abstract
The Idea of this research is to observe the efforts made by
Sheikh Mohammed Taher Al-Samawi in preserving the Islamic
hold of the prophet PBUT) and their Shiites especially, Including
the heritage of the scholars of the city of Al-Hilla Al-Fayhaa, it
was known that he was passionate about the collection of
manuscripts and copies, the legacy of the scholars of Hilla has a
good chance in his plan of writing.
In this research, It was counted more than 30 manuscripts
copied at different times of his life. He also contributed to the
preservation of the Hilli heritage. He translated it into (37) poets
from Hilla in his book "Al-Taliaa min Shoaraa Al-Shia".
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

heritage in general, and the heritage of the people of the (House

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

مقدِّ مة البحث
ِ
ِ
اخلاصة ِّ
ُ
والقدرة التي وصلت
للمعرفة
ورمز
الرتاث هو اهلوي ُة اإلنس��ان َّي ُة
بكل ُأ َّمةٌ ،
َّ

وتكري��س أكثر حيات��ه الرشيفة خلدمة الدين واملذه��ب بتت ُّبع آثار العل�ماء وخمطوطاهتم
ونسخها وحفظها من الضياع والتلف.

الساموي من مؤ َّلفات ق ِّيمة ومنسوخات كثرية؛
وعند اال ِّطالع عىل ما ترك الش��يخ
ّ
ٍ
ٍ
وإكبار له؛ وما هذا البحث إلاَّ حماولة بس��يطة لر ِّد قليل
إجالل
حي��ق علينا أن نقف وقفة
ُّ
من مجيله الكبري عىل الرتاث ِ
احل يِّ ّل.

الس�ماوي وأث��ره يف حفظ الرتاث
حممد طاهر
ّ
ج��اء ه��ذا البحث بعن��وان (الش��يخ َّ

ِ
الساموي وأقوال العلامء
األول (سرية الشيخ
ّ
احل يِّ ّل) ،تقاسمته ثالثة مباحث ،يف املبحث َّ

فيه وإجازاته).

أما املبحث الثاين (تراجم شعراء وأدباء ِ
احل َّلة يف كتاب الطليعة من شعراء الشيعة).
َّ
واملبحث الثالث (منسوخات الساموي لكتب علامء ِ
احل َّلة).
ّ

توصلنا إليها ،مع قائمة باملصادر واملراجع.
أهم النتائج التي َّ
تضمنت َّ
ثم خامتة َّ
َّ
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دورا مه�ًّم�اًّ يف حياة
إليه��ا عق��ول علامئها ،فلقد ش��ك ََّل موض��وع حفظ ال�تراث ومحايته ً
ٍ
ٍ
عالية عىل مواجهة وحتدِّ ي مشاغله العديدة،
بقدرة
الس�ماوي ،فقد كان يتمتَّع
الش��يخ
ّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

ُ
املبحث الأ َّول

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ال�سماوي
نبذة خمت�صرة عن حياة ال�شيخ حم َّمد طاهر
ّ
حممد ابن الشيخ طاهر بن حبيب بن حسني ابن
هو العلاَّ م ُة األديب الشاعر الشيخ َّ
ٌ
وأديب
باهر
الفضيل الش��هري بـ:
حمس��ن
ماهر( ،)1ولِد يف مدينة
ٌ
ّ
فاضل ٌ
الس�ماوي ،علاَّ م ٌة ٌ
ّ
احلجة س��نة 1292هـ ،ونش��أ هبا وتر َّبى يف كنف أبيه وتع َّلم القرآن
الس�ماوة يف  27ذي َّ
ّ
ثم هاجر إىل النجف األرشف؛ لطلب العلم ،وس��كن هبا سنة 1302هـ ،وأخذ
واخلطَّ ،

يتل َّق��ى ال��دروس العلم َّية عىل يد كثري من علامء ذلك العرص ،ومنهم :الش��يخ ش��كر بن
البغدادي .مكث يف النجف األرشف عش��ـر س��نني ،وبعدها عاد إىل مس��قط رأسه
أمحد
ّ

الساموة ،وما تبقى فيها من سنة 1322هـ حتَّى سنة 1330هـ(.)3

العاميل
احلسيني األمني
عيل ابن الس ِّيد حممود
ّ
ّ
قرأ سطوح الفقه واألصول عىل الس ِّيد ّ
البغدادي (ت 1333هـ)
(ت 1328هـ) ،والش��يخ عبد اهلادي ابن احلاج جواد ش��ليلة
ّ
العبيس نزيل الساموة
احلكيمي
حممد
ّ
صاحب (لؤلؤة امليزان) ،والش��يخ أمحد بن الش��يخ َّ
ّ

(ت 1328هـ) صاحب (كشف الغوامض يف الفرائض)(.)2

اجلواهري ابن الش��يخ صاحب اجلواهر (ت 1343هـ) ،وحرض
والش��يخ حس�ين
ّ

حممد
حممد
الرشيب��اين (ت 1322هـ) ،وعىل الش��يخ َّ
البح��ث اخلارج عىل احلاف��ظ امللاَّ َّ
ّ
اهلم��داين (ت 1322هـ)،
املامقاين (ت 1323ه��ـ) ،وعىل املوىل الفقيه آقا رضا
حس�ين
ّ
ّ
النجفي (ت 1323هـ) ،والزم
اهلندي
عيل
ّ
ّ
وعىل العلاَّ مة الس ِّيد َّ
حممد بن هاشم شجاعة ّ
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م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

الطباطبائي ،من كبار الش��عراء يف النجف األرشف ،فأخ��ذ عليه فنون
الس�� ِّيد إبراهي��م
ّ
األدب وأخبار العرب.

اخلاصة ،وبقي
عض��وا يف جملس الوالية
َّ
ً
بعده��ا ُطلب من قبل حكومة بغداد ف ُعينِّ

يف هذا املنصب مخس س��نوات ،وبعدها رح��ل إىل النجف ،وبقي فيها حتِّى عينِّ قاض ًيا،
ثم إىل بغداد ،وقد
وكان ذل��ك يف زم��ن االحتالل
ّ
ثم انتقل إىل كربالء ،ومن َّ
اإلنكليزيَّ ،

النجف بطلب منه ،فبقي فيها سنة معلنًا بعدها استقالته من منصبه.

الس�ماوي بجمعه للكتب؛ إذ ش��غف منذ صباه بالكتب ،و ُعرف بشدَّ ة ح ِّب ِه
اش��تهر
ّ

فأس��س -بولعه هذا -مكتب ًة نادر ًة من نوعها ،فيها ُأ َّمات الكتب ،طالتها بعد
وولعه هبا؛ َّ
الربيطاين ملدينة الساموة(.)4
حني يد اجلهل االستعامر َّية إبان احلملة االحتالل
ّ

الس�ماوي بجمعه للكتب ،ومل ِ
تثن عزيمته األفعال التي قامت هبا احلكومة
اس��تمر
ّ
َّ

الربيطان َّية ،فنس��خ أكثر م��ن مائتي كت��اب ،وكان َّأول كتاب خ َّطه بأنامله الش��ـريفة هو

واستمرت
القزويني (ت 1300هـ)،
مهدي
كتاب (مضامري االمتحان) للس�� ِّيد العلاَّ مة
ّ
َّ
ّ
ولـم كان يف حال حس��ن أخ��ذ جيمع أ َّمات
عن��ده روح التت ُّب��ع للن��وادر واملخطوطات ،اَّ

كثري
الكتب املطبوعة واملراجع املخطوطة حتَّى أخذت مكتبته ش��هر ًة واس��ع ًة؛ فذكرها ٌ
من املعن ِّيني هبذا الشأن.

�إجازا ُته العلم َّية
عيل ابن الشيخ
لقد أجيز باالجتهاد من قبل ثالث من أساتذته العلامء ،وهم :الشيخ ّ

اهلندي ،والس ِّيد حسن الصدر
حممد
باقر
الكاظمي( ،)5ويروي عنه
ّ
ّ
ّ
اجلواهري ،والش��يخ َّ
حممد صادق بحر العلوم(.)6
عيل حمفوظ ،والعلاَّ مة الس ِّيد َّ
باإلجازة الدكتور حسني ّ
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الشـرعي ،ويف هناية املطاف نُقل إىل
بقي مدَّ ة قاربت عش��ـر سنوات بني القضاء والتمييز
ّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

بع�ض �أقوال العلماء فيه
«الس�ماوي فاضل دوح��ة فنونه يف رياض
النق��دي (ت 1370هـ):
الش��يخ جعفر
ّ
ّ

وس��مو
الفضائ��ل ،وجرت جدول عيون��ه يف غضون الكامالت ،ينبئك عن جليل قدره
ِّ

الطباطبائي».
مكانه مدح أستاذه له الس ِّيد إبراهيم
ّ

أيضا« :لق��د عرفته منذ أن نش��أت ،وكان يف بغداد وله ص��دى يف نفس ِّ
كل
وق��ال ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

التشوق حلديثه واجللوس معه؛
يتذوق اآلثار ومجعها واالس��تفادة منها ،وكنت كثري
ُّ
َمن َّ
إذ كان يم ِّث��ل الباح��ث املتت ِّبع وي��روي القصص النادرة ويوقفك ع�لى كثري من النكات

ويتنوع في��ه ،وقد ا َّطلع عىل
املس��تملحة ،وكان رقي��ق احلديث حل��و املفاكهة جييد النقل َّ

جمموع��ة كب�يرة من كتب األخب��ار والنوادر وحصل عىل قس��م وافر م��ن املجاميع التي
ندرت عند غريه ،وكان له سلوك مستقل ،وذوق خاص»(.)7

«الس�ماوي من خري من يم ِّث��ل العامل يف
الدجييل:
وق��ال فيه األس��تاذ عبد الكري��م
ّ
ّ

املدرس��ة القديمة بأس��لوب كالمه وطريقة حواره وهيئة َّبزته واتِّزان��ه وتع ُّلقه ،وهو إذا

وقوة احلافظة وسعة
جملسا يأرس قلوب احلارضين بسـرعة البادرة وحضور النكتة َّ
حرض ً
ثم إىل
اخليال ،فهو ينتقل بك من الشعر العايل املتسامي إىل طرف من التاريخ واآلدابَّ ،

نوادر احلديث والتفس�ير ،وهو إىل جانب ذلك يس��ند حديثه باإلح��كام ود َّقة التعبري..
ايس يف طريقة
وأنت إذ تستمع إليه فكأنَّك تصغي إىل عامل من علامء العهد
ّ
األموي أو الع َّب ّ

حواره وأسلوب حديثه وانتقاله من ف ٍّن إىل فن»(.)8

وهبذا نعرف َّ
الساموي كانت سجلاًّ حافلاً باملثابرة واجلهاد وخدمة
أن حياة الش��يخ
ّ

املذهب احلنيف.
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م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

ال�سماوي �شغو ًفا بن�سخ املخطوطات واقتناء الكتب
ّ
الس�ماوي وجدت َّ
عند تت ُّبعي حلياة العلاَّ مة الش��يخ
أن مسألة نسخ املخطوطات
ّ

كانت تش��كِّل ركنًا أساس�� ًّيا يف حياتهَّ ،
احلس يف ش��عر الش��يخ
فإن مجال الذوق ورهافة ِّ
الساموي ،يقابله د َّقة وضبط يف انتقاء املخطوطات ونسخها.
ّ

الكتب واملخطوطات ونسخها ،حتَّى أصبحت مكتبته يف النجف األرشف من املكتبات

املش��هورة آن��ذاك ،و ُيذكر َّ
ش��جعه عىل هذا العمل الش��يخ أمحد ابن الش��يخ عبد
أن من
َّ

النجفي (ت 1331هـ)( )9أو (ت 1321هـ)(.)10
الرسول
ّ

الس�ماوي الفض��ل الكبري يف حف��ظ كثري م��ن الكت��ب الدين َّي��ة واألدب َّية
وللش��يخ
ّ

نادرا منها ،فقد نس��خ كت ًبا كثرية غال ًبا ما تكون من النوادر التي
وغريمها ،الس��يام ما كان ً
ٍ
حثيث وتت ُّب�� ٍع كثري؛ إذ كان ال ُ
ٍ
يأل جهدً ا يف حتصيل الكتاب،
س��عي
مل يعثر عليها إلاَّ بعد
ٍ
مكان إىل آخر َق ُر َب أو َب ُعدَ  ،فام أن يسمع بنادرة أو مؤ َّلف ق ِّيم حتَّى
وال يتعبه التن ُّقل من
يش��دّ الرحال إليها ينسخها بخ ِّطه احلسن؛ فتنترش من خالله ويكون صاحب الفضل يف

عموم النفع هبا وحصول طلاَّ هبا عليها.

وقد أس��لفنا القول َّ
الساموي هو (مضامري االمتحان) للعلاَّ مة
إن َّأول كتاب نسخه
ّ

حل َّلة الفيحاء ،فقد كان
مهدي
اجلليل الس�� ِّيد
ّ
القزويني (ت 1300هـ) أحد كب��ار علامء ا َ
ّ

عمره يومذاك اثنتي عش��ـر سنة ،إىل أن مجع مكتب ًة ق ِّيم ًة ذاع صيتها يف األوساط العلم َّية،
الساموي مرج ًعا ًّ
فذا يف تثمني الكتب
وعربت ش��هرهتا اآلفاق ،فقد كان العلاَّ مة الش��يخ
ّ

ِّ
مفهرس��ا حيتاجه املؤ ِّلفون يف بن��اء بحوثهم العلم َّية،
ومظان وجودها ،بل كان
القديم��ة
ً
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وم��ن اجلدير ِّ
ً
ناس��خا فحس��ب ،بل كان حم ِّق ًقا ومد ِّق ًقا ملا ينس��خه
بالذكر أنَّه مل يكن
من خمطوطات ،فلقد كان ش��غو ًفا بالنس��خَّ ،
ولعل أش��هر ما ُع ِرف به ه��و مجعه لنفائس

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

س��ني عمره
وه��ذا م��ا جن��اه من خ�برة مرتاكمة يف ه��ذا املج��ال أنفق عليه��ا حفنة من
ِّ

الرشيف.

أي هد َّي ٍة تُقدَّ م
كان قاض ًي��ا يف بغداد ،وكان أب ًّيا َ
عزيز النفسُ ،يعرف عنه عدم قبوله َّ

رصح بيشء مل يكن يعرفه
له؛ ً
حذرا من أن تش��وب حكمه ش��ائبة من العواطف ،غري أنَّه َّ
عن��ه كثري من الن��اس ،فقال« :لقد ح��اول الكثري إغرائي بش��تَّى الطرق ،فل��م يفلحوا؛

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ألنهَّ م مل يكتش��فوا نقطة الضعف يف نفيس ،ولو عرفوا قيم��ة الكتب عندي ،ومنزلتها يف
نفيس،ألفسدوا يل برشوة الكتب َّ
كل أحكامي»(.)11

يق��ول جرجي زيدان« :مل يعرف التاريخ عالـ�ًم�اً يف العصور ِّ
املتأخرة أحاط بالكتب

حممد
القديم��ة وتوارخيه��ا ومواضيعه��ا وقيم��ة الكت��ب األثر َّي��ة ونفاس��تها ،كالش��يخ َّ
خصوصا فيام يتع َّلق بالشعر والش��عراء ودواوينهم يف عصورنا ِّ
املتأخرة ،فقد
الس�ماوي،
ً
ّ

ِّ
الس�ماوي مرح ًّبا ًّ
(فهرس��ا)
ومظان وجودها ،بل كان
فذا يف تثمني الكتب القديمة،
كان
ّ
ً
حيتاج��ه املؤ ِّلفون ملعرفة بحوثه��م ومواضيعها حني يريدون اإلحاط��ة التا َّمة بام يبحثون
ٍ
بصورة
عنه ،وقد جاءته هذه امل َلكَة من أفنان عمره الطويل يف مجع الكتب واملخطوطات
وتقديسا»(.)12
معزةً ،وح ًّبا
خاصة ،وللكتاب يف نفسه منزلة ما حاكاها يشءَّ ،
َّ
ً

الس�ماوي بخ ِّطه أكثر من مائتي كت��اب مضا ًفا إىل أنَّه
اخلاقاين« :كتب
ع�لي
ّ
ّ
ويق��ول ّ

ينتقي الكتب الق ِّيمة وطبعاهتا القديمة الصحيحة حتَّى ارتفعت طبعات بوالق؛ بس��بب

كثرة طلبه هلا»(.)13

حممد صادق بحر العلوم« :والزمت ش��يخ األساتذة واألدباء الشيخ
وقال الس�� ِّيد َّ

نظرا
حممد ابن الش��يخ طاهر
ّ
الس�ماوي املتوفىَّ س��نة 1370هـ أكثر من عش��ـرين س��نة؛ ً
َّ
الطباطبائي
خترج يف األدب عىل جدِّ ي الس�� ِّيد إبراهي��م
ّ
للرواب��ط املتينة الت��ي منها كونه َّ
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املتوفىَّ س��نة 1319هـ ،صاح��ب الديوان املطب��وع بصيدا (لبنان) بمطبع��ة العرام ،وقد

كثريا من معلوماته األدبية ،واس��تفدت بمكتبته الن��ادرة احلاوية عىل كثري من
اس��تفدت ً
تفرقت بعد
املخطوطات الثمينة األثر َّية واملطبوعات اجل ِّيدة ،ولكن من املؤس��ف أنهَّ ا قد َّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بخس
وبثمن
منفرد
بشكل
وفاته أيدي سبأ وبيعت -من قبل ورثته الذين ال يقدِّ روهنا-
دراهم معدودة ،األمر الذي دعا إىل موت صاحبها وتاليش ذكره»(.)14

1.1إبصار العني يف أحوال أنصار احلسني.)15(
2.2اجتامع الشمل بعلم الرمل.
3.3أمجل اآلداب يف نظم كتاب ابن داب يف فضائل أمري املؤمنني (منظومة يف 200
بيت).

4.4البلغة يف البالغة (أرجوزة يف علوم البالغة)(.)16
واألئمة.
النبي
َّ
5.5بلوغ األ َّمة يف تاريخ ّ

6.6التذكرة يف من ملك العراق إىل العرص احلارض (أرجوزة وهي تكملة (املخربة)
البن اجلهم يف  170بيت)(.)17

7.7الرتصي��ف يف عل��م الترصي��ف (أرجوزة جامعة ملس��ائل ال�صرف يف ثالثامئة
بيت)(.)18

املطهرة.
8.8ثمرة الشجرة يف مدائح العرتة َّ

9.9جذور السالم يف مسائل علم الكالم(.)19
1010حاشية عىل التحفة اآللوس َّية(.)20
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م�ؤ َّلفاته

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

1111ديوان شعره.
1212رياض األزهار (جمموعة شعر َّية).
1313سنا اآلفاق يف األوقاف.

1414صدى الفوائد يف تاريخ بلد الكاظم واجلواد (أرجوزة يف  1120بيت)(.)21

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

1515الطليعة من شعراء الشيعة(.)22
1616ظرافة األحالم فيمن رأى أحد املعصومني يف املنام.
1717عنوان الرشف يف تاريخ النجف (أرجوزة يف  1500بيت)(.)23
1818غنية الطالب يف االسطرالب (أرجوزة يف األسطرالب)(.)24
1919فرائد االسالك يف علم األفالك(.)25
2020قرط السمع يف الربع املجيب (أرجوزة يف مائة ومخسني بيت)(.)26
2121الكواكب السامو َّية يف رشح قصيدة الفرزدق العلو َّية.

الطف (منظومة يف  1250بيت).
2222نوال [جمايل] اللطف يف تاريخ
ِّ
والكرار َّية وقصيدة األشياء.
2323جمموع ختاميس للعلو َّية
َّ

واإلهلي (أرجوزة يف الفلس��فة العالية يف 500
2424مشارق الشمس�ين يف الطبيعي
ّ
بيت)(.)27

2525ملتقطات الصحو يف النحو.
األئمة (أرجوزة يف تواريخ مواليدهم ووفياهتم.)28(
2626ملحة األمة إىل ملحة َّ
2727مناهج الوصول إىل علم األصول.
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ّ

2828نظم السمط يف علم ِّ
اخلط (أرجوزة يف  750بيت)(.)29
2929النيل الوافر يف اجلفر.
3030وشاح الرساء يف شأن سامراء (منظومة يف  700بيت).
وأكثر هذه املؤ َّلفات هي أراجيز عىل خمتلف العنوانات ،بعضها مطبوع ،واألخرى

النور بعد.
خمطوطة مل ت ََر َ

املحرم س��نة 1370هـ ،ودفِن يف
ت��وفيِّ يف النجف األرشف ،يوم األح��د الثاين من َّ

حممد
الصح��ن
ّ
احليدري الش��ـريف يف احلج��رة ذات رقم ( )7يف مقربة املرحوم الش��يخ َّ
()30
جواد
حممد صادق آل بحر العلوم ضمن
ّ
وأرخ وفاته تلميذه العلاَّ مة الس ِّيد َّ
البالغي َّ ،

الساموي:
النقدي الذي توفيِّ بعد أ َّيام قليلة من وفاة الشيخ
تاريخ وفاة الشيخ جعفر
ّ
ّ
ق����د ده�����ى ال����ك����ون ر َّن������� ُة وع���وي� ُ
��ل

ورزاي����������ا م��ث��ي��ل��ه��ا
ل���ي���س ي���وج���دُ
َ
َ

َ
ش���ج���وا
�������دب
اآلن األن�����������ا ُم ت�
ً
ُ

��م���دُ
ش���ه���ر ع����اش����ور س���ب���ط ط����ه حم� َّ

ٍ
ب��خ��ط��ب
اآلن األن���������ا ُم ج�������اءت

إث���ر خ��ط� ٍ
�ب ف��ال��ع��ي� ُ
�ش أض��ح��ى من َّكدُ
َ

ف�������أرخ
��ي��ن
إهي���������ا ق���ض��ى احل������س� ُ
ِّ
ً

��ر هب����ا
وحم������م������دُ
ََّ
أق��ض��ى ج���ع���ف� ٌ
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وفاته

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

املبحث الثاين

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حللَّة يف كتاب الطليعة من �شعراء ال�شيعة
تراجم �شعراء وادباء ا ِ
الفكري لألمم ،وكام قيل« :لو ُم ِّثلت النهض ُة الفكر ِّية
للشعر منزلة رفيعة يف التاريخ
ّ

َ
احلساس»(.)32
العلم عق َلها الواعي،
لكان
جسم
والشعر قل َبها َّ
ُ
ُ
اً

َّ
الس�ماوي هو كتاب (الطليعة من ش��عراء الش��يعة)
إن من أش��هر مؤلفات الش��يخ
ّ

الساموي يقرتن بذكره كتاب الطليعة ،الذي يعدُّ من املصادر األدب َّية
فعندما ُيذكر الشيخ
ّ
املهم��ة التي يعتمدها الباحث��ون واملؤ ِّلفون؛ إذ عرض فيه تراجم أرباب الش��عر مع ِذكر
َّ

ش��اعرا يف خمتلف القرون ،ومن بني هؤالء
بع��ض قصائدهم ،وقد مجع فيه تراجم 340
ً
اهلجري حتَّى أواخر حياته
ش��اعرا ِح ِّل ًّيا بد ًءا من القرن الس��ادس
األعالم ترجم لـ35 :
ّ
ً
اهلجري ،فمنهم من عارصه وجالسه وساجله شعر ًّيا.
يف القرن الرابع عرش
ّ

حللَّة
ال�سماوي يف ترجمة �شعراء ا ِ
دور ال�شيخ
ّ
اهلجائي الذي اعتمده الشيخ يف كتابه الطليعة ،كام يأيت:
استنا ًدا إىل الرتتيب
ّ
النحوي اخل َّياط
النحوي أبو الرضا املعروف بالش��يخ أمح��د
1.1أمح��د بن احلس��ن
ّ
ّ
الشاعر (ت .)33()1387

2.2أمحد بن صالح بن مهدي بن حسن احلسيني القزويني النجفي ِ
احل يِّ ّل (-1290
ّ
ّ
ّ
ّ
1324هـ)(.)34
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حممد حس��ن بن عيس��ى بن كامل بن منصور بن كامل الدين
3.3جعفر بن محد بن َّ

حممد بن منصور بن أمحد بن نجم
ابن منصور بن زوبع بن منصور بن كامل بن َّ
احل يِّل النجفي (الس��يد جعفر ِ
ِ
احل يِّ ّل) (-1277
ابن منصور بن ش��كر
ِّ
ّ
ّ
احلسيني ّ

1315هـ)(.)35

اهلادي املعروف بمريزا جعفر (ت 1296هـ)(.)37

6.6احلسن بن راشد بن عبد الكريم املخزومي ِ
احل يِّ ّل (ت 840هـ)(.)38
ّ
7.7احلسن بن عيل بن داوود ِ
احل يِّ ّل (ت 742هـ)(.)39
ّ

8.8احلس��ن ب��ن حمم��د ب��ن القي��م ِ
احل�ِّل�يِّ ّ املع��روف بالش��يخ حس��ن الق ِّي��م
َّ
(ت 1317هـ)(.)40
9.9احلس�ين ب��ن إبراهي��م اجلاوي��ش ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،املع��روف بم�َّل�اَّ حس�ين اجلاوي��ش
(ت 1237هـ)(.)41

1010احلس�ين ب��ن مهدي بن احلس��ن ب��ن أمحد احلس��يني القزوين��ي النجف��ي ِ
احل يِّ ّل
ّ
ّ
ّ
ّ
(ت 1325هـ)(.)42
محادي بن سلامن بن نوح الكعبي ِ
احل يِّ ّل (1325هـ)(.)43
َّ 1111
ّ

ِ
1212حي��در ب��ن س��ليامن ب��ن داوود ب��ن س��ليامن ب��ن داود
ّ
احلس��يني احل�ِّل�يِّ ّ
(ت 1304هـ)(.)44
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عيل بن محدون املش��هور بابن نام
4.4جعفر بن َّ
حممد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام بن ّ
ِ
احل يِّ ّل (ت 680هـ)(.)36
5.5جعف��ر بن املهدي بن احلس��ن بن أمحد احلس��يني القزويني النجف��ي ِ
احل يِّ ّل ،أبو
ّ
ّ
ّ
ّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

1313رجب بن حممد بن رجب احلافظ الربيس ِ
احل يِّ ّل (ت813هـ)(.)45
َّ
ّ
النييل املؤدب (ت 595هـ)(.)46
1414سعد بن أمحد بن مك ِّّي
ّ

1515سليامن بن داوود بن حيدر احلسيني ِ
احل يِّ ّل (ت 1211هـ)(.)47
ّ

بالفحام)
احلسيني (الشهري
األعرجي
عيل بن احلسن بن هشام
َّ
ّ
ّ
1616الس ِّيد صادق بن ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

(ت 1205هـ)(.)48

النجفي
الكاظمي
التميمي
عيل املعروف بالشيخ صالح
ّ
ّ
ّ
1717صادق بن درويش بن ّ
ِ
احل يِّ ّل (ت 1261هـ)(.)49
1818صالح بن عبد الوهاب ابن العرندس ِ
احل يِّ ّل (ت 840هـ)(.)50

ِ
النجف��ي
احلس��يني
مه��دي ب��ن احلس��ن
1919صال��ح ب��ن
ّ
ّ
ّ
ّ
القزوين��ي احل�ِّل�يِّ ّ
(ت 1303هـ)(.)51
2020صالح بن مهدي بن محزة الكواز ِ
احل يِّ ّل (ت 1291هـ)(.)52
َّ
ّ

2121عبد احلس�ين بن القاس��م بن صالح بن القاس��م بن حممد عيل ب��ن هليل ِ
احل يِّ ّل
َّ
ّ
النجفي (ت 1375هـ).
ّ
الساموي ،فقال فيه« :عارشته فرأيته مجيل العشـرة ،كريم
من معارصي الشيخ
ّ
األخالق ،حصيف الرأي ،ط ِّيب املفاكهة ،إىل سليقة معتدلة ،ودين قويم ،وله

غزير»(.)53
جم
ٌ
وشعر ٌ
ٌ
أدب ٌّ

(صفي
2222عب��د العزيز بن رسايا بن أيب القاس��م بن أمحد بن نرص ب��ن عبد العزيز
ّ
الدين ِ
احل يِّ ّل) (ت 750هـ)(.)54
2323عبد املجيد بن حممد أمني البغدادي ِ
احل يِّ ّل (ت 1342هـ)(.)55
ّ
َّ
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ِ
امله��دي ب��ن س��ليامن ب��ن داوود
2424عب��د امل َّطل��ب ب��ن
ّ
ّ
احلس��يني احل�ِّل�يِّ ّ
(ت 1339هـ)(.)56
2525عيل بن احلسني ِ
األسدي).
احل يِّ ّل (من آل عوض
ّ
ّ

فرأيت منه
ش��اعرا ظري ًف��ا حلو احلديث ،وقال :حارضته
وصفه بأنَّه كان أدي ًبا
ُ
ً

نقي القلب طاهر الثوب ،كتب إ َّيل بش��عر املدح فراجعته
رجلاً صايف الرسيرة َّ

2626ع�لي بن القاس��م ِ
بع�لي قاس��م (ت 1313هـ) ،ذكر الش��يخ
احل�ِّل�يِّ ّ املع��روف
ّ
ّ
أنَّ��ه رآه وح��ارضه فكان علي��ه الوقار رقي��ق الطبع كان حيارضه أدب��اء العراق
ويطارحهم(.)58

2727القاس��م بن حممد بن محزة بن حس�ين بن نور عيل التس�تري ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (ق 14هـ)
ّ
َّ
م��رارا فرأيت منه الرجل
الس�ماوي قال فيه« :اجتمع به
من معارصي الش��يخ
ّ
ً

اخلفي��ف الطباع ،احلس��ن اال ِّطالع ،الظريف مع تق��ى وديانة ،ورجحان حلم
ورزانة»(.)59

2828حمفوظ بن وشاح بن حممد شمس الدين ِ
األسدي (ت  690هـ)(.)60
احل يِّ ّل
ّ
َّ

احل يِّل الشهري بـ(ابن مطر ِ
ِ
احل يِّ ّل) (ت 1247هـ)(.)61
َّ 2929
حممد بن إدريس بن مطر ّ
3030حممد بن إسامعيل ِ
احل يِّ ّل املعروف بابن اخللفة (ت 1247هـ)(.)62
َّ

النجفي (ت 1226هـ)(.)63
النحوي
حممد رضا بن أمحد بن احلسن
ّ
ّ
َّ 3131

3232حمم��د ب��ن مه��دي بن حس��ن ب��ن أمح��د احلس��يني القزوين��ي النجف��ي ِ
احل يِّ ّل
ّ
ّ
ّ
ّ
َّ
الس�ماوي،
أيضا من الش��عراء الذين التقى هبم الش��يخ
(ت 1335ه��ـ) ،وهو ً
ّ
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بمثله(.)57

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

فقال يف ترمجته له« :رأيته وجالسته فرأيت منه رش ًفا تلوح املكارم يف أساريره،
كل ّ
ونق ًيا يكاد حيكي وجهه ما يف ضمريه ،وناس��كًا يراقب اهلل يف ِّ
حمل ،وظري ًفا

يف لفظه أين َّ
حل وارحتل»(.)64

3333مغام��س ب��ن داغر ِ
احل�ِّل�يِّ ّ املع��روف بالش��يخ مغام��س (ت��وفيِّ أواخ��ر القرن
التاسع)(.)65

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

النجفي (ت 1300هـ)(.)66
القزويني
احلسيني
مهدي بن حسن بن أمحد
3434
ّ
ّ
ّ
ّ

ِ
ِ
مه��دي ب��ن داود ب��ن س��ليامن
3535
ّ
ّ
احلس��يني احل�ِّل�يِّ ّ  ،ع��م الس�� ِّيد حي��در احل�ِّل�يِّ ّ
(1287هـ)(.)67

3636حيي��ى بن احلس��ن بن احلس�ين بن عيل ب��ن حممد اب��ن البطريق األس��دي ِ
احل يِّل
ّ
َّ
ّ
(ت 600هـ)(.)68

3737يعق��وب ب��ن جعف��ر النجف��ي ِ
احل�ِّل�يِّ ّ الذاك��ر املش��هور بالش��يخ يعق��وب
ّ
(ت 1329هـ)(.)69
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اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

املبحث الثالث
حللَّة
ال�سماوي لكتب علماء ا ِ
من�سوخات
ّ
خالل ذلك َّ
مهم ومفيدً ا
الس�ماوي كان يقتني الكتب وخيتارها
أن الش��يخ
ّ
اختيارا ملا يراه اًّ
ً
من النسخ ،ويف أدناه ما وقفت عليه من املخطوطات ِ
احل ِّل ّية التي كتبها ِّ
بخط يدهُ متَّب ًعا
يف عدِّ ها نظام الفهرس��ة احلديثة الش��امل ِ
لذكر الكتاب ومؤ ِّلفه وتاريخ النسخ ومكانه،
ونص اإلهناء املتع ِّلق بالناسخ ،وحسب الرتتيب األلف َّبائي ،وهي:
ُّ

 .1الأبحاث املفيدة يف حت�صيل العقيدة
املؤ ِّلف :احلسن بن يوسف بن عيل ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ).
َّ
ّ
تاريخ النسخ 21 :شهر رمضان سنة 1335هـ.

مكان النسخ :النجف األرشف.
وحجت��ه يف بني آدم،
«تم كتاب األبحاث املفي��دة آلية اهلل يف العامل،
َّ
ُّ
ن��ص اإلهن��اءَّ :
ِ
الساموي ،يف
حممد بن الش��يخ طاهر
ّ
العلاَّ مة احلس��ن بن يوس��ف ابن َّ
املطهر احل يِّ ّل ،بقلم َّ
بقني من رمضان سنة 1335حامدً ا مص ِّل ًيا».
النجف ،لتس ٍع َ

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)599( :
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َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

للس�ماوي منس��وخات كثرية -كام ب َّينَّا ذلك -ومنها ما هو ِح يِّ ّل ،وقد ملس��ت من
ّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

 .2الأدعية امله َّمة
حممد
حممد بن احلس�ين بن َّ
املؤ ِّلف :الش��يخ العامل أبو عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل بن َّ
السيوري األسدي ِ
احل يِّ ّل (ت 826هـ).
ّ
ّ
األول سنة 1363هـ.
تاريخ النسخ :يوم اجلمعة  6ربيع َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

مكان النسخ :النجف األرشف.

ِ
حممد
ُّ
نص اإلهناء« :واستنس��خ لنفسه عىل هذه النسخة ،العبد القارص ذو املساوئ َّ
ِ
األول
ابن الش��يخ طاهر
السامويُ -عفي عنه -يف النجف يوم اجلمعة سادس شهر ربيع َّ
ّ

س��نة ثالث وستني وثالثامئة وألف من هجرة من زانه اهلل بأحسن وصف حامدً ا مصل ًّيا
مس ِّل اًم.»...

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)565( :

 .3ا�ستق�صاء النظر يف م�سائل الق�ضاء والقدر
املؤ ِّلف :احلسن بن يوسف بن عيل ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ).
َّ
ّ
تاريخ النسخ 17 :ربيع اآلخر سنة 1335هـ.

مكان النسخ :النجف األرشف
الس�ماوي يف النجف يف س��ابع عرش
حممد بن الش��يخ طاهر
ّ
ُّ
«تم بقلم َّ
نص اإلهناءَّ :
ربيع اآلخر سنة ٍ
ألف وثالثامئة ومخس وثالثني ،حامدً ا مصل ًيا مس ِّل اًم».
م��كان النس��خة :النج��ف األرشف ،مكتب��ة اإلم��ام احلكي��م العا َّم��ة ،الرق��م:

(.)294
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اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

 .4الأ�سرار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية

املؤ ِّلف :احلسن بن يوسف بن عيل ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ).
َّ
ّ
شوال سنة 1335هـ.
تاريخ النسخ :يف يوم احلجة َّ 14

مكان النسخ :النجف األرشف.
نص اإلهناء« :فرغ من استنس��اخها عىل نس��خة مغلوطة كُتبت عىل نسخة املصنِّف
ُّ

مستغفرا،
ش��وال س��نة ألف وثالثامئة ومخس وثالثني من اهلجرة ،حامدً ا مص ِّل ًيا مس�� ِّل اًم
َّ
ً
مني ًبا».

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)69( :

� .5أنوار امللكوت يف �شرح الياقوت

املؤ ِّلف :احلسن بن يوسف بن عيل ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ).
َّ
ّ
احلجة سنة 1327هـ.
تاريخ النسخ19 :ذي َّ

مكان النسخ :مدينة الساموة.

ِ
ً
أستنساخا يف تاسع عرش ذي
حممد وآله،
ُّ
«تـمت بحمد اهلل وصلىَّ عىل َّ
نص اإلهناءَّ :

احلجة يف عام ألف وثالثامئة وس��بع وعرشين من اهلجرة يف بلد الس�ماوة ،عىل يد األقل
َّ
الساموي».
حممد ابن الشيخ طاهر بن حبيب بن حمسن بن احلسني
ّ
َّ

ويف آخر النس��خة ذكر أنَّه قابل هذه النس��خة ،فقالُ « :قوبلت عىل نسخة صحيحة،

ٍ
لثامن بقني من شوال من سنة ألف وثالثامئة ومخسني من اهلجرة».
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َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

الس�ماوي يف النجف يف يوم اجلمعة رابع عرش
حممد بن الش��يخ طاهر
ّ
الفقري إىل اهلل تعاىل َّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

واملالحظ هنا َّ
أن بني نسخ هذه النسخة ومقابلتها أكثر من عرشين سنة ،وهذا دليل
َ

عىل تت ُّبعه وبحثة عن أوثق النسخ؛ للخروج بنسخة معتمدة من الكتاب املنسوخ ،فرحم
خري اجلزاء.
اهلل الشيخ
ّ
الساموي وجزاه اهلل َ

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)1096( :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

 .6ت�سليك النف�س

املؤ ِّلف :احلسن بن يوسف بن عيل ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ).
َّ
ّ
تاريخ النسخ :يوم السبت  27من شهر رمضان سنة 1338هـ.

مكان النسخ :النجف األرشف.
نص اإلهناء« :فرغ من تعليقه لنفسه العبد الفقري إىل ر ِّبه واملؤ َّمل منه حسن عفوه بمنِّه
ُّ

عيل بن
ولطفه ،يف زوال يوم الثالثاء س��ادس عرش َّ
شوال سنة سبع وسبعامئة ،حسن بن ّ
املزيدي ،وفرغ من انتس��اخه عىل هذه النس��خة وهي النسخة املوقوفة باحلرضة
إبراهيم
ّ

املرتضو َّية عصـر السبت لثالث مضني من شهر رمضان سنة ألف وثلثامئة وثامن وثالثني
مستغفرا مذعنًا مني ًبا
الساموي حامدً ا مص ِّل ًيا مس ِّل اًم
حممد بن الطاهر بن حبيب
ّ
ً
يف النجف َّ
نظر بخ ِّطي أن يدعو يل».
راج ًيا من َ

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة الس ِّيد احلكيم العا َّمة ،الرقم.)292( :

 .7ترجمة الف�صول الن�صري َّية

املؤ ِّلف :حممد بن عيل اجلرجاين ِ
احل يِّ ّل.
َّ
ّ
ّ

تاريخ النسخ 3 :مجادى الثانية سنة 1332هـ.
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اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

مكان النسخ :بغداد ،الكاظم َّية املقدَّ سة.
الس�ماوي
حممد بن الش��يخ طاهر
ّ
ُّ
ن��ص اإلهن��اء« :متَّت كتابة الفصول عىل يد العبد َّ

ثالث مجادى الثانية من سنة اثنتني وثالثني وثالثامئة وألف هجر َّية يف الكاظم َّية».

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)191( :

 .8جامع ال�شرائع
تاريخ النسخ :ليلة اجلمعة  26شهر شعبان ،سنة 1341هـ.
نص اإلهناء« :فرغ من استنس��اخه عىل نس��خة س��قيمة ،وبذل اجلهد يف تصحيحه
ُّ

بالفكرة املس��تقيمةُّ ،
الس�ماوي
حممد ابن الش��يخ طاهر
ّ
أق��ل العباد عملاً وأكثرهم زللاً َّ
يف النجف األرشف ليلة اجلمعة الس��ادس والعرشين من ش��عبان س��نة احدى وأربعني

وثالثامئ��ة وألف م��ن هجرة َمن ل��ه أكمل نعت وأرشف وص��ف حامدً ا مص ِّل ًيا مس�� ِّل اًم

مستغفرا».
ً

مؤسسة كاشف الغطاء العا َّمة ،الرقم.)476( :
مكان النسخة :النجف األرشفَّ ،

 .9اخلال�صة يف �أ�صول الدين

املؤ ِّلف :احلسن بن يوسف بن عيل ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ).
َّ
ّ
تاريخ النسخ :سنة 1314هـ.

م��كان النس��خ :النج��ف األرشف ،مكتب��ة اإلم��ام احلكي��م العا َّم��ة ،الرق��م:

(.)70()298
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الر
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السنة َّ
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َّ

املؤ ِّلف :حييى بن سعيد اهلذ ّيل (ق 6هـ).

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

 .10الدرر الغرو َّية
البغدادي
القزويني
احلسيني
مهدي بن الس ِّيد رضا
املؤ ِّلف :الس ِّيد صالح بن الس ِّيد
ّ
ّ
ّ
ّ

(ت 1306هـ).

تاريخ النسخ :يوم اخلميس  16مجادى األوىل سنة 1360هـ.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ّ
تصحيح��ا ولكنَّها ال ختلو
خ��ط ناظمها
ن��ص اإلهن��اء« :نجزت عىل نس��خة عليها
ً
ُّ

فصححته حس��ب اإلمكان ،وأنا ّ
حممد ابن الش��يخ طاهر
م��ن غلط
َّ
األقل ذو املس��اوئ َّ
الس�ماوي ،وفرغت منها يف ضحى اخلميس س��ادس عرش مجادى األوىل من س��نة ألف
ّ
رش ما فيها بحرمة من أن��ا يف محاه ٌ
الئذ ،وبه عائذ
وثالثامئة وس��تِّني م��ن اهلجرة كفانا اهلل َّ

أمري املؤمنني حامدً ا مصل ًيا».

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)291( :

حل ِّل ّي (ت 1183هـ)
النحوي ا ِ
 .11ديوان ال�شيخ �أحمد بن ال�شيخ ح�سن
ّ

الطهراين يف الذريعة« :مجع ديوان ش��عر الش��يخ أمحد
وق��د قال العلاَّ مة آغ��ا بزرك
ّ

الس�ماوي املتوفىَّ (1370هـ) ورتَّبه عىل قس��مني َّأوهلام
حممد بن طاهر
ّ
ّ
النحوي ،الش��يخ َّ
يف التخميس��ات ،وثانيهام يف املس��اجالت وغريها يف قرب مخسني صفحة أكثر من ألف

النجفي،
عيل يعقوب اخلطيب
ّ
بيت كتبه بخ َّطه يف جم َّلد ،وبعد موته اش�تراه الشيخ َّ
حممد ّ
وترمجه يف البابل َّيات»(.)71

اخلليعي املو�ص ِّل ّي
عل��ي بن عبد العزيز بن �أبي حم َّمد
 .12دي��وان
ّ
اخلليعيّ ،
ّ
حل ِّل ّي (ق7هـ)
ا ِ
تاريخ النسخ( :د.ت).
266

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

مكان النسخة :مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم/721( :م).

 .13ديوان ال�س ِّيد �سليمان الكبري

املؤ ِّلف :السيد سليامن بن داوود بن حيدر احلسيني ِ
احل يِّ ّل (ت 1211هـ).
ِّ
ّ
احلجة سنة 1363هـ.
تاريخ النسخ :يف  4ذي َّ

مكان النسخ :النجف األرشف.
ِّ
بخ��ط غريه ،وذلك الش��عر املتع ِّلق بذوي العصمة ،وله ش��عر هب��م باملواليا ،مل

الساموي
حممد بن الشيخ طاهر
ّ
استنس��خه؛ لعدم الرغبة فيه يف هذا العرص ،وكتبه بخ ِّطه َّ
احلجة س��نة ألف وثالثامئة وثالث وستني ،حامدً ا مص ِّل ًيا مس ِّل اًم
يف بلد النجف رابع ذي َّ
سائلاً ممَّن نظر الدعاء».
مكان النسخة :مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)404/1( :

أقول :هذه النس��خة هي النسخة التي اعتمدها حم ِّقق الديوان الدكتور مرض سليامن

ِ
الس�ماوي يف حفظ
احل�ِّل�يِّ ّ  -حفيد املؤ ِّل��ف -وهنا يربز جانب من الدور األكرب للش��يخ
ّ

الرتاث.

��ي (ح ًّيا �سنة
الرب�س��ي ا ِ
 .14دي��وان ال�شي��خ رج��ب بن حم َّمد ب��ن رجب
حل ِّل ّ
ّ
813هـ)
الطهراين َّ
حممد بن طاهر
ذكر الشيخ آغا بزرك
أن قصائد هذا الديوان مجعها الشيخ َّ
ّ

األئمة ومراثيهم ،تقرب
ّ
متفرقة ،ك َّلها يف مدائح َّ
الساموي املتوفىَّ (1370هـ) من مواضع ِّ

من سبعامئة بيت(.)72
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ً
استنساخا عىل نسخة
نص اإلهناء« :قد كمل ديوان الس�� ِّيد سليامن بن الس�� ِّيد داود
ُّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

حل ِّل ّي (ت 850هـ)
 .15ديوان ال�شيخ مغام�س بن داغر ا ِ

الطهراين َّ
الساموي قد مجع هذا الديوان وكتبه بخ ِّطه الدقيق،
أن الشيخ
يذكر الشيخ
ّ
ّ

وقد رأى نسخة منه يف مكتبته(.)73

حل ِّل ّي (اجلزء الأ َّول)
 .16ديوان ال�س ِّيد مهدي بن داود ا ِ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

تاريخ النسخ :سنة 1363هـ.
مكان النسخ :يف النجف األرشف.
األول من ديوان الس ِّيد األجل الس ِّيد مهدي بن الس ِّيد داود
«تم اجلزء ّ
ُّ
نص اإلهناءّ :
ِ
حممد بن الشيخ
ابن الس ِّيد سليامن بن الس ِّيد داود
احلسيني احل يِّ ّل يف رثاء أجداده بقلم َّ
ّ
الساموي يف النجف سنة 1363هجر َّية حامدً ا مص ِّل ًيا».
طاهر
ّ

حل ِّل ّي (اجلزء الثاين)
مهدي بن داود ا ِ
 .17ديوان ال�س ِّيد
ّ
تاريخ النسخ :سنة 1363هـ.

مكان النسخ :النجف األرشف.

مهدي بن الس�� ِّيد داود بن الس ِّيد
تم اجلزء الثاين من ديوان الس�� ِّيد
ّ
ُّ
نص اإلهناء« :قد َّ
ِ
الساموي يف
حممد بن الش��يخ طاهر
ّ
س��ليامن احل يِّ ّل وهو متا ُم الكتاب ،بقلم ذي املس��اوئ َّ
النجف ،سلخ ذي احلجة سنة 1363هـ حامدً ا مص ِّل ًيا مس ِّل اًم».
مكان النسخ :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)446( :

��ي
النح��وي ا ِ
النح��وي اب��ن ال�شي��خ �أحم��د
 .18دي��وان ال�شي��خ ه��ادي
ّ
ّ
حل ِّل ّ
(ت 1235هـ)
الطهراين َّ
املتفرقات
أن الش��يخ
يذكر الش��يخ آغا بزرك
ّ
الس�ماوي قد مجع ديوانه من ِّ
ّ
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الربيس يف أهل البيت ،وثانيهام
وجعله عىل قس��مني َّأوهلام ختميس قصيدة الش��يخ رجب
ّ

عيل يعقوب
يف مس��اجالته ،وجمموعهام يقرب من مخسمئة بيت ،واش�ترى الشيخ َّ
حممد ّ
اخلطيب نسخة األصل ِّ
الساموي عن وارثه بعد موته(.)74
بخط
ّ

 .19زهرة الريا�ض ونزهة الريا�ض

املؤ ِّلف :السيد أمحد بن موسى ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل (ت 673هـ).
ِّ
مكان النسخ :النجف األرشف.
نص اإلهناء« :نجزت كتابته عىل نسخة كتبها تاج الدين احلسني املعروف بـ :صاعد
ُّ

حمرم سنة الست والثامنني والتسعامئة يف بلدة أصفهان عىل نسخة عليها
يف س��ادس عرش َّ
()75
ّ
حمرم احلرام
حممد بن احلس��ن
الصغاين ،وفرغ ثاين َّ
حممد بن حييى بن كرم وخط َّ
خ��ط َّ
ّ

حممد ابن الشيخ
س��نة ألف وثلثامئة وثامن ومخس�ين يف النجف كاتبها الفقري ذو املساوئ َّ

مستغفرا مني ًبا».
الساموي حامدً ا مص ِّل ًيا مس ِّل اًم
طاهر
ّ
ً

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)433( :

� .20سعد ال�سعود

املؤ ِّلف :السيد عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس ِ
احل يِّ ّل (ت 664هـ).
ِّ
ّ
تاريخ النسخ 16 :صفر اخلري سنة 1364هـ.

مكان النسخ :يف النجف األرشف (بداره يف حم َّلة العامرة).
نص اإلهناء« :يف داره يف حم َّلة العامرة إحدى حملاَّ ت النجف يف س��ادس عرش صفر
ُّ
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حمرم سنة 1358هـ.
تاريخ النسخَّ 2 :

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

شاكرا له
اخلري من س��نة أربع وس��تِّني وثالثامئة من اهلجرة النبو َّية حامدً ا هلل عىل أفضاله
ً

حمم��د املصطفى وآله ،راج ًيا الدع��اء ممَّن نظر كتايب
ع�لى جزيل نواله مص ِّل ًيا عىل س�� ِّيدنا َّ
وخطرت بباله».
ُ

مؤسسة كاشف الغطاء العا َّمة ،الرقم.)631( :
مكان النسخة :النجف األرشفَّ ،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

 .21عني العربة يف غنب العرتة

املؤ ِّلف :السيد أمحد بن موسى بن جعفر ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل (ت 673هـ).
َّ
مكان النسخ :يف النجف.

تاريخ النسخ 25 :مجادى الثانية سنة 1341هـ.
«تم كت��اب عني العربة يف غبن العرتة لس�� ِّيدنا مج��ال الدين أمحد ابن
ُّ
ن��ص اإلهناءَّ :
ٍ
ٍ
الساموي
حممد بن شيخ طاهر
ّ
طاووس ،كتبه عىل نسخة سقيمة كثرية الغلط والتحريفَّ ،
ٍ
خلمس بقني من مجادى الثانية س��نة ألف وثالثامئ��ة وأحدى وأربعني هجر َّية
يف النجف
حامدً ا مص ِّل ًيا مس ِّل اًم».

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)298( :

 .22فتح الأبواب

املؤ ِّلف :السيد عيل بن موسى بن جعفر ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل (ت 664هـ).
ِّ
ّ
تاريخ النسخ 24 :شعبان 1335هـ.

مكان النسخ :النجف األرشف.

ٍ
ٍ
قديمة لع َّله��ا يف زمن مصنِّفها ،إلاَّ
نس��خة
ن��ص اإلهناء« :وفرغ من كتابتها عىل
ُّ
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لست
حممد ابن الشيخ طاهر
الساموي يف النجفٍّ ،
ّ
أنهَّ ا سقيمة ،العبد القارص ذو املساوئ َّ
بقني من شعبان سنة ألف وثالثامئة ومخس وثالثني حامدً ا مص ِّل ًيا مس ِّل اًم».

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)997( :

 .23فرج املهموم يف معرفة علماء النجوم

املؤ ِّلف :السيد عيل بن موسى بن جعفر ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل (ت 664هـ).
ِّ
ّ
مكان النسخ :النجف األرشف (بداره يف حم َّلة العامرة).
املحرم س��نة
ُّ
نص اإلهناء« :وفرغ من كتابته عىل نس��خة كتبت يف أصفهان يف نصف َّ

عيل خان صاحب السالفة ،ولكنَّها كثرية
ثامن عرشة ومائة وألف ،وقوبلت ألمر الس�� ِّيد ّ
النجفي
حممد بن الشيخ الطاهر
الغلط
َّ
ّ
فصححتها بعض التصحيح ...ذو املساوئ العبد َّ
بالس�ماوي ،وكتب يف النجف بداره يف حم َّلة العامرة ،وختم يوم عيد الغدير من
املعروف
ّ

س��ت وس��تني بعد الثالثامئة واأللف من هجرة من حاز أكرم وصف فاملرجو من
س��نة
ٍّ
الناظ��ر التصحيح عىل نس��خة صحيحة ْ
إن وجدت أو عىل مأخ��ذ األحاديث إن فقدت

والدعاء ملن كتبها لنفس��ه ،حامدً ا هلل مص ِّل ًيا عىل رسول اهلل مس ِّل اًم عىل آله األطهار آل اهلل
ٍ
مسك ختام».
فض عن
ما الحت شمس وقمر متام ،وما َّ
مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)558( :

 .24اللوامع الإلهية يف املباحث الكالم َّية
األسدي
السيوري
حممد
ّ
ّ
حممد بن احلسني بن َّ
املؤ ِّلف :الشيخ املقداد بن عبد اهلل بن َّ

ِ
احل يِّ ّل (ت 826هـ).
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تاريخ النسخ :يف يوم عيد الغدير سنة 1366هـ.

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

تاريخ النسخ 29 :مجادى اآلخر سنة 1334هـ.
اين املقداد
ُّ
نص اإلهناء« :قد َّ
تم كتاب اللوامع اإلهل َّية يف املباحث الكالم َّية للعامل الر َّب ّ

استنساخا عىل نسخة حسنة ِّ
ً
عيل نعمه
السيوري،
ّ
اخلط كثرية السقط ،فاملؤ َّمل ممَّن أفاض َّ

ألتـممه.
أن يظفرين بنسخة تا َّمة صحيحة ِّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وكتبه الالئذ ِّ
الساموي ،لنفسه
حممد ابن الشيخ طاهر
ّ
بظل أيب القاسم وآله األكارمَّ ،

النبي
يف مجادى اآلخرة لليلة بقيت منها يف س��نة ألف وثالثامئة وأربع وثالثني من هجرة ّ
شاكرا له».
األمني -صلىَّ اهلل عليه وعىل آله امليامني -وأهناه حامدً ا مص ِّل ًيا مس ِّل اًم
ً
مؤسس��ة كاش��ف الغط��اء العا َّم��ة ،الرق��م:
م��كان النس��خة :النج��ف األرشفَّ ،

(.)76()1164

 .25جمموعة يف رثاء الإمام احل�سني

املؤ ِّلف :الس ِّيد سليامن بن داوود بن حيدر (ت 1211هـ).
تاريخ النسخ( :د.ت)
نص اإلهناء« :قد متَّت القصائد اخلمس احلس��ين َّية للس�� َّيد س��ليامن ابن الس ِّيد داود،
ُّ

والظ ُّن أنَّه مل يكن له غريها يف احلس�ين؛ ألنَّه توفيِّ ش��ا ًّبا نحو اخلمس العرشين سنة،
حممد [وآله]».
حممد
ّ
الساموي حامدً ا هلل مص ِّل ًيا عىل َّ
وحرره َّ
َّ

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)446( :

 .26املخت�صر يف املناقب

املؤ ِّلف :الشيخ حسن بن سليامن بن حممد ِ
احل يِّ ّل (ح ًّيا سنة 802هـ).
َّ
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تاريخ النسخ :سنة 1361هـ.
مكان النسخ :النجف األرشف.
نص اإلهناء« :فرغ من استنس��اخ هذا الكتاب عىل نسخة حسنة ِّ
اخلط كثرية الغلط؛
ُّ

حممد بن الش��يخ
َّ
فصححتها قدر الطاقة ،كاتبه األقل يف املحاس��ن واألكثر يف املس��اوئ َّ
شوال سنة إحدى وستني وثالثامئة وألف من
طاهر
الس�ماوي عرص األربعاء سابع عرش َّ
ّ
مؤسسة كاشف الغطاء العا َّمة ،الرقم.)549( :
مكان النسخة :النجف األرشفَّ ،

�شرح النظم
معارج
.27
ُ
ِ
الفهم يف ِ

املؤ ِّلف :احلسن بن يوسف ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ).
َّ
تاريخ النسخ 27 :شهر رمضان املبارك سنة 1338هـ.

مكان النسخ :النجف األرشف.
العراقي،
حممد
نص اإلهناء« :وكتب منتسخه ...سلخ شهر ربيع َّ
ُّ
ّ
األول ...جعفر بن َّ

وفرغ من نسخه عىل هذه ...عرص الثالثاء لثالث بقني من شهر رمضان املبارك من سنة

القوي اللطيف،
ثامن وثالثني [وثالثامئة وألف] العبد الضعيف املحتاج إىل رمحة املالك
ّ
بالساموي يف النجف حامدً ا مص ِّل ًيا».
حممد بن الطاهر بن احلبيب الشهري
ّ
َّ

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم( :؟؟؟؟).

 .28املالحم والفنت

املؤ ِّلف :السيد عيل بن موسى بن جعفر ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل (ت 664هـ).
ِّ
ّ
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مستغفرا ر َّبه مني ًبا».
اهلجرة يف النجف حامدً ا مص ِّل ًيا مس ِّل اًم
ً

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

تاريخ النسخ 6 :صفر سنة 1365هـ.
مكان النسخ:النجف األرشف.

ٍ
ٍ
منقولة عن ِّ
خط املصنِّف الس َّيد بقلم
نسخة
نص اإلهناء« :وفرغ من نسخه عىل
ُّ

النجفي يف سادس صفر سنة ألف وثلثامئة واثنتني ومخسني
اجلواد بن الشيخ عبد احلميد
ّ

نمقها عىل نس��خة األصل ِّ
بخط الس�� ِّيد ابن
ثم َّ
من اهلجرة النبو َّية حامدً ا مص ِّل ًيا مس�� ِّل اًمَّ ،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الساموي ُعفي عنه».
حممد
ّ
طاووس يف النجف سنة 1365هـ َّ

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)564( :

 .29النا�سخ واملن�سوخ
العتائقي (ح ًّيا سنة790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ
تاريخ النسخ 10 :شعبان سنة 1335هـ.
مكان النسخ :النجف األرشف.
حممد ابن الش��يخ
ُّ
نص اإلهناء« :وفرغ من استنس��اخها عبد اهلل الفقري إىل رمحة ر ِّبه َّ

بالساموي ،يف عارش شعبان سنة ألف وثالثامئة ومخس وثالثني ،بالنجف
طاهر املعروف
ّ
األرشف حامدً ا مص ِّل ًيا مس ِّل اًم».

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)749( :

 .30نظم الرباهني يف ا�صول الدين

املؤ ِّلف :احلسن بن يوسف ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ).
َّ
تاريخ النسخ 28 :مجادى اآلخر سنة 1332هـ.
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مكان النسخ :بغداد ،الكاظم َّية املقدَّ سة.
الس�ماوي يف بلدة
حممد ابن الش��يخ طاهر
ّ
ُّ
«ت��م بقلم عبيد اهلل املدعو َّ
ن��ص اإلهناءَّ :
الكاظمني أ َّيام س��كناه يف زوراء بغداد ،ليلة السبت لعرش ٍ
بقني من مجادى األخرى
ليال َ
َ

من عام ألف وثلثامئة واثنني وثالثني من اهلجرة النبو َّية عىل مهاجرها الصالة والسالم،

ً
مس��تخلصا من رشحها معارج الفهم هذا املتن املتني
متنس��خا عىل نس��خة مغلوطة جدًّ ا
ً
مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)191( :

علي �أمري امل�ؤمنني
 .31اليقني يف اخت�صا�ص ّ

املؤ ِّلف :السيد عيل بن موسى بن جعفر ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل (ت 664هـ).
ِّ
ّ
تاريخ النسخ 21 :شعبان سنة 1349هـ.

مكان النسخ :بغداد.
الس�ماوي يف
حممد ابن الش��يخ طاهر
ّ
ُّ
ن��ص اإلهناء« :بقل��م العبد الضعيف القارص َّ

العاصمة بغداد ،يف احلادي والعرشين من ش��عبان لس��نة ألف وثالثامئة وتسع وأربعني

صح بالنظر أكثر ما فيها ،ونظر يف أغلب
من اهلجرة ،عىل نس��خة ال ختلو من غلط ،وقد َّ

مستغفرا».
ألفاظها ،ومعانيها ،وقد كمل نقله حامدً ا مص ِّل ًيا
ً

مكان النسخة :النجف األرشف ،مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،الرقم.)304( :
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َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

تم».
عم وكرمه الذي َّ
املسمى بالنظم ،حامدً ا هلل عىل فضله الذي َّ
َّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

خامتة البحث
مهمة من حياة وجهود الش��يخ
الس�ماوي
ّ
بعد اس��تعراضنا -فيام تقدَّ م -جلوانب َّ
يف إحي��اء ال�تراث ِ
اإلس�لامي املجي��د ،نلمس يف قلمه
يتجزأ من الرتاث
احل يِّ ّل كجزء ال َّ
ّ
الرشيف املزايا اآلتية:
•كان متت ِّب ًع��ا ومد ِّق ًقا يف انتق��اء املخطوطة التي يروم نس��خها ،فبعضها ما كُتب
بي��د مؤ ِّلف��ه أو يف زمنه ،أو قوبلت عىل نس��خة األصل ،إذ نج��د ذلك جل ًّيا يف

عب��ارات صاحب الذريعة ،فعندما يذكر الش��يخ أقا ب��زرك
الطهراين بعض
ّ
ومرة
حممد
ّ
الس�ماوي»َّ ،
الكتب يذ ِّيل كالمه بعبارة« :ونس��خة منه عند الش��يخ َّ

الساموي كُتبت عن ِّ
خط املؤ ِّلف» ،أو:
يقول« :والنس��خة املوجودة عند الشيخ
ّ
الساموي».
حممد
ّ
«رأيتها يف مكتبة الشيخ َّ

مهم
•ك�ما أنِّ��ه كان دقي ًقا يف اختي��ار املادة العلم ِّية للنُّس��خ ،فال يأخ��ذ إلاَّ ما هو ّ
وحيتاجه أبناء عرصه.

ناس��خا فحس��ب ،ب��ل كان مد ِّق ًق��ا لغو ًّي��ا ومقابلاً
ً
الس�ماوي
•مل يك��ن الش��يخ
ّ

ومصح ًح��ا للنصوص يف الوقت ذاته ،وم��ن جانب آخر فعمله هذا كان عمل
ِّ
املفهرس ا ُملتقن من حيث وصف النسخة وضبط أوصافها؛ فنجده يذكر قيود

التم ُّل��كات والقراءات التي كان جيدها عىل املخطوط ،ويؤكِّد نس��بة املخطوط
إىل صاحب��ه ،ويذكر اس��م الناس��خ الذي نس��خ املخطوط قبل��ه ،ويتحدَّ ث يف
276

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

مواطن آخ��رى عن جودة ِّ
اخلط ،ويش�ير إىل تارخيه ،وتاري��خ املخطوط الذي
بني يديه ،وحال املخطوط من حيث التامم أو النقصان ،وهنا ال بدَّ لنا أن نشري
ع�لى األخوة الباحث�ين بإمكانية إعداد ٍ
ٍّ
(الس�ماوي
س��تقل حتت عنوان
بحث ُم
ّ

مفهرسا).
ً

إن معظ��م املخطوط��ات ِ
• َّ
الس�ماوي -يف حدود
احل َّل ّي��ة الت��ي نس��خها الش��يخ
ّ

الس�ماوي بإظهار منس��وخات ي��ده الكريمة ،مضبوط��ة ،دقيقة،
•عني الش��يخ
ّ
س س��بل االنتفاع هبا
متقن��ة ،خالي��ة نصوصها من التصحي��ف والتحريفُ ،ت َي رِّ ُ

در ُك إلاَّ
بالص��ورة التي أرادها مؤ ِّلفوها أو قري ًب��ا منها ،وهذا بطبيعة احلال ال ُي َ
واف ع�لى جهده املتميز يف حف��ظ الرتاث ِ
دليل ٍ
ٍ
بص�بر وعن��اء ،ويف هذا ٌ
احل يِّ ّل،
ِّ
فمثلاً عند تت ُّبعي للنس��خ التي خ َّطها بأنامله الكريمة وجدت َّ
أن نسخة كتاب

الس��يوري ،املوجودة يف مكتبة اإلمام احلكيم بالرقم
املهمة) للمقداد
ّ
(األدعية َّ

( ،)565من نوادر املخطوطات يف املكتبة ،ولع َّلها النسخة الفريدة هلذا املصدر

(حممد ج��واد نور الدين فخر
امله��م؛ وهي اآلن قيد التحقي��ق من قبل املح ِّقق َّ
ِّ
الدين) ،وقد أهدى املح ِّقق مادة حتقيقه لكاتب النسخة.

ِ
ِ
ِ
واالمتنان الوفري ،إىل ِّ
كل من مدَّ يل يد العون يف
اجلزي��ل،
بالش��كر
ويف اخلتا ِم أتقدَّ ُم
بالذكر أخويت العامل�ين يف مركز تراث ِ
وأخص ِّ
احل َّلة (إدارة املركز،
إنج��از هذا العمل،
ُّ
وجلنة التحقيق) ،وكذا فالشكر موصول إىل إدارة مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة يف النجف

277

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

عيل بن طاووس،
ما حصلنا عليه من خمطوطات -كانت للس ِّيد ريض الدين ّ
والش��يخ احلسن بن يوس��ف ابن املطهر العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،وهذا دليل عىل اهتاممه
َّ
الفذة يف تاريخ ِ
هبذه الشخصيات العلم َّية َّ
اجلعفري عمو ًما.
احل َّلة واملذهب
ّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

مصورات
األرشف الذي��ن مل يبخلوا بش��ـيء ِّ
زودوين بمعظم َّ
يعض��د هذا البحث ،فق��د َّ

خريا.
املخطوطات؛ فجزى اهللُ اجلميع ً

اخلفاجـي فــي  20شهر
حممـد
ّ
وكتــب حيـدر َّ
رمضـان الـمع َّظــم عـام1440هـ ِ
باحل َّلــة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

رب العاملني
الفيحــاء والـحمدُ هللِ ِّ
والصال ُة والسال ُم عىل ِ
خري
خلقــه الـمصطفــــى
مـحمــد وآلــــه
َّ
األطهار
*

278

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

السماوي
حممد طاهر
ّ
الشيخ َّ

َّ
مرتبة حبسب تسلسلها يف البحث

279

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

مصورات إنهاءات
ملحق َّ

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

( )1األبحاث املفيدة ،احلسن بن يوسف بن عيل ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ)
َّ
ّ
281

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

السيوري
حممد
ّ
حممد بن احلسني بن َّ
املهمة ،الشيخ العامل أبو عبد اهلل املقداد بن عبد اهلل بن َّ
( )2األدعية َّ
األسدي ِ
احل يِّ ّل (ت 826هـ)
ّ
282

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

( )3استقصاء النظر ،احلسن بن يوسف بن عيل ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ)
َّ
ّ
283

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

( )4األرسار اخلفية ،احلسن بن يوسف بن عيل ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ)
َّ
َّ
ّ
284

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

( )5أنوار امللكوت يف رشح الياقوت ،احلسن بن يوسف بن عيل ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل
َّ
ّ
(ت 726هـ)
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

( )6تسليك النفس ،احلسن بن يوسف بن عيل ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت  726هـ)
َّ
ّ
286

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ
البغدادي
القزويني
احلسيني
( )10الدرر الغرو َّية ،الس ِّيد صالح بن الس ِّيد مهدي بن الس ِّيد رضا
ّ
ّ
ّ
(ت 1306هـ)
287

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

( )13ديوان السيد سليامن بن داوود بن حيدر احلسيني ِ
احل يِّ ّل ،سليامن الكبري (ت 1211هـ)
ّ
ِّ
288

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

ِ
األول)
( )16ديوان الس ِّيد
مهدي بن داوود احل يِّ ّل (اجلزء َّ
ّ
289

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

( )16ديوان السيد مهدي بن داوود ِ
احل يِّ ّل (اجلزء الثاين)
ّ
ِّ
290

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

( )18زهرة الرياض ونزهة الرياض ،الس ِّيد أمحد بن موسى بن طاووس
291

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت 664هـ)
( )20عني العربة يف غبن العرتة ،الس ِّيد ّ
292

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت 664هـ)
( )21فتح األبواب ،الس ِّيد ّ
293

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت 664هـ)
( )22فرج املهموم يف معرفة علامء النجوم ،الس ِّيد ّ
294

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

السيوري
( )23اللوامع اإلهل َّية يف املباحث الكالم َّية ،املقداد بن عبد اهلل
ّ
295

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

( )25املخترص يف املناقب ،الشيخ حسن بن سليامن بن حممد ِ
احل يِّ ّل (ح ًّيا سنة 802هـ).
َّ
296

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ
( )26معارج الفه ِم يف رشحِ النظم ،احلسن بن يوسف بن عيل ابن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ)
َّ
ُ
ّ
297

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت 664هـ)
( )27املالحم والفتن ،الس ّيد ّ
298

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

العتائقي (ت 790هـ)
حممد بن إبراهيم
ّ
( )28الناسخ واملنسوخ عبد الرمحن بن َّ
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بالت ِ
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ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

( )29نظم الرباهني يف اصول الدين ،احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل
َّ
ّ
(ت 726هـ)
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عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس
عيل أمري املؤمنني للس ِّيد ّ
( )30اليقني يف اختصاص ّ
(ت 664هـ)
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ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

هوام�ش البحث
( )1أمل اآلمل .523/4 :ينظر :األعالم ،174/6 :ومايض النجف وحارضها.33/1 :
( )2ينظر :فهرس الرتاث ،395/2والطليعة من شعراء الشيعة.10/1 :
الغري.477/10 :
( )3شعراء
ّ
الغري.477/10:
( )4ينظر :شعراء
ّ
( )5الذريعة 175/1 :الرقم.883 :
( )6الطليعة من شعراء الشيعة .10/1 :فهرس الرتاث.396/2 :
الغري.478/1 :
( )7شعراء
ّ
الغري.479/10 :
( )8شعراء
ّ
الغري.477/10 :
( )9ينظر شعراء
ّ
( )10الذريعة.50/18 :
( )11الطليعة من شعراء الشيعة ،39/1 :وما بعدها.
( )12تاريخ آداب اللغة العرب َّية.491/4 :
الغري.477/10 :
( )13شعراء
ّ
الساموي،
حممد طاهر
عيل
ّ
الزيني (ت 1215هـ) ،مجع الش��يخ َّ
ّ
( )14ما مجع من ش��عر األديب الش��يخ ّ
العيساوي ،بحث منشور يف جم َّلة خمطوطاتنا.321/4-3 :
عيل لفتة
ّ
حتقيق ّ
( )15الذريعة ،65/1 :األعالم.173/6 :
( )16الذريعة.147/3 :
( )17مستدركات أعيان الشيعة ،حسني األمني.276/6 :
( )18الذريعة.169/4 :
( )19مستدركات أعيان الشيعة.276/6 :
( )20مستدركات أعيان الشيعة.276/6 :
( )21مستدركات أعيان الشيعة.276/6 :
( )22الذريعة.180/15 :
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( )23مستدركات أعيان الشيعة.276/6 :
( )24الذريعة.67/16 :
( )25الذريعة.132/16:
( )26الذريعة.76/17 :
( )27الذريعة.35/21 :
( )28الذريعة.197/22 :
( )29الذريعة.214/24 :
العلوي الرشيف.307 :
( )30الطليعة من شعراء الشيعة ،41/1 :مشاهري املدفونني يف الصحن
ّ
يب.395/2 :
( )31مشاهري املدفونني يف الصحن
العلوي الرشيف ،307 :فهرس الرتاث العر ّ
ّ
( )32فقهاء الفيحاء.428/1 :
( )33الطليعة.96/1 :
( )34الطليعة.103/1 :
( )35الطليعة.174/1 :
( )36الطليعة.182/1 :
( )37الطليعة.190/1 :
( )38الطليعة.225/1 :
( )39الطليعة.233/1 :
( )40الطليعة.240 /1 :
( )41الطليعة.246/1 :
( )42الطليعة.284/1 :
( )43الطليعة.290/1 :
( )44الطليعة.297/1:
( )45الطليعة.330/1 :
( )46الطليعة.370/1 :
( )47الطليعة.383/1 :
( )48الطليعة.404/1 :
( )49الطليعة.410/1 :
( )50الطليعة.420/1 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ال�شيخ حم َّمد طاهر
حل ِّل ّي
ال�سماوي (ت1370هـ) و�أثره يف حفظ الرتاث ا ِ
ّ

( )51الطليعة.431/1 :
( )52الطليعة.434/1 :
( )53الطليعة.490/1 :
( )54الطليعة.507/1 :
( )55الطليعة.527/1 :
( )56الطليعة.536/1 :
( )57ينظر :الطليعة.30/2:
( )58الطليعة.70/2 :
( )59الطليعة.118/2 :
( )60الطليعة.174/2 :
( )61الطليعة.185/2 :
( )62الطليعة.186/2 :
( )63الطليعة.223/2 :
( )64الطليعة.292/2 :
( )65الطليعة.325/2 :
( )66الطليعة.353/2 :
( )67الطليعة.355/2 :
( )68الطليعة.427/2 :
( )69الطليعة.437/2 :
( )70مقدمة قواعد األحكام.69/1 :
( )71الذريعة ،56/9 :وينظر البابل َّيات 163 :وما بعدها.
( )72الذريعة.132/9 :
( )73الذريعة.1079/9 :
( )74الذريعة 1286/9 :الرقم.8241 :
( )75هو الشيخ ّ
حممد بن حييى بن كرم ...فاضل جليل له مصنَّفات ،يروى العلاَّ مة عن
مهذب الدين َّ
أبيه عنه .ينظر :أمل اآلمل.313 /2 :
مؤسسة كاشف الغطاء العا َّمة.490 :
( )76دليل خمطوطات َّ
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مؤسس��ة التاري��خ ،ب�يروت ،ط،1
الط��ف أو ش��عراء احلس�ين :ج��واد ش�َّب�رَّ ،
1.1أدب
ِّ
َّ
2001م.
ِ
ْيل ،خ�ير الدي��ن (ت 1396ه��ـ) ،دار العل��م للمالي�ين ،ب�يروت ،ط،5
2.2األع�لامِّ :
ال��ز َرك ّ
1980م.
األشكوري،
احلسيني
حممد بن احلسن (ت 1104هـ) ،حتقيق الس ّيد أمحد
احلر
ّ
ّ
العاميلَّ ،
3.3أمل اآلملّ :
ّ
اإلسالمي ،قم املقدَّ سة1362 ،ش.
دار الكتاب
ّ
عيل (ت 1385هـ) ،دار البيانُ ،قم املقدَّ سة ،ط ،2د.ت.
4.4البابل َّيات :اليعقو ّ
يبَّ ،
حممد ّ
مؤسس��ة هنداوي للتعليم والثقاف��ة ،القاهرة ،ط،1
5.5تاري��خ آداب اللغ��ة العرب َّيةُ ،جرجي زيدانَّ ،
.2012
مؤسس��ة كاش��ف الغط��اء العا َّمة ،قس��م الذخائر للمخطوطات ،إعداد ونش��ـر
6.6دليل خمطوطات َّ
مؤسسة كاشف الغطاء العا َّمة ،النجف األرشف ،ط1434 ،2هـ.
َّ
الطهراين ،آقا بزرك (ت 1389ه��ـ) ،دار األضواء ،بريوت ،ط،3
7.7الذريعة إىل تصانيف الش��يعة:
ّ
1983م.
النجفي ،مطبعة هبمن ،قم املقدَّ س��ة ،ط،2
املرع�شي
اخلاقاين ،مكتبة آية اهلل
ع�لي
8.8ش��عراء
ّ
ّ
ّ
ّ
الغريّ :
1987م.
احلسيني ،دليل ما ،قم
األشكوري ،الس ِّيد أمحد
يب املخطوط يف مكتبات إيران العا َّمة:
ّ
9.9الرتاث العر ّ
ّ
املقدَّ سة ،ط1431 ،1هـ.
الساموي،
حممد طاهر
عيل
ّ
الزيني (ت 1215هـ) ،مجع الش��يخ َّ
ّ
1010ما مجع من ش��عر األديب الش��يخ ّ
العيساوي ،بحث منشور يف جم َّلة خمطوطاتنا.
عيل لفتة
ّ
حتقيق ّ
1111مس��تدركات أعيان الش��يعة :األمني ،الس�� ِّيد حس��ن (ت 1399هـ) ،دار التعارف للمطبوعات،
بريوت ،د.ط1408 ،هـ.
الفتالوي ،مطبعة التعارف ،مكتبة
العلوي الرشيف :كاظم عب��ود
1212مش��اهري املدفونني يف الصحن
ّ
ّ
الروضة احليدر َّية ،ط1431 ،2هـ.

1313ماضـي النجف وحاضـرها :آل حمبوبه ،الشيخ جعفر باقر (ت 1377هـ) ،دار األضواء ،بريوت،
ط1986 ،2م
اجلبوري،
حممد (ت 1370هـ) ،حتقيق :د .كامل سلامن
1414الطليعة من ش��عراء الش��يعة:
ّ
ّ
الس�ماويَّ ،
يب ،بريوت ،ط2001 ،1م.
دار َ
املؤ ِّرخ العر ّ

