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ّ

َّ
ملخ�ص البحث
تناق��ش فكر ُة هذا البحث االس��تقصاء اجلاد للنتاج الفك��ري لع َل ٍم من أعالم ِ
ُ
احل َّلة
ّ َ

وس��عة فكره وإبداعه يف العلوم األنس��ان َّية والرصفة ،وبيانًا ملكانته العلم َّية الس��امقة بني
أقرانه من األعالم  ،ناهيك عم ِ
وصف به من قبل أقرانه وتالميذه ومرتمجيه من األعالم
اَّ
َّ
ش��ك فيه س��يفتح لنا آفا ًقا واس��ع ًة لبيان الصورة الواضحة
مر القرون ،وهذا ممَّا ال
عىل ِّ
ل�تراث مهبط األنبياء ودوحة العلامءِ -
احل َّلة الس��يف َّية -عىل وج��ه العموم ،وتراث َع َل ٍم

للسداد.
موسوعي عىل وجه اخلصوص ،واهلل املو ِّفق َّ
ّ
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ّ
العتائقي
األجل الش��يخ عب��د الرمحن
اهلجري ،ألاَ وهو العامل
الفيح��اء يف الق��رن الثامن
ّ
ّ
وذهن و َّق ٍ
ٍ
ِ
ٍ
إظهارا لغزارة علمه،
اد ؛ فكان ه��ذا العمل
واس��عة،
احل�ِّل�يِّ ّ ؛ الذي مت َّيز بعقل َّي ٍة
ً

ِ جهود علماء
أنموذجا
� تائقي
ً
ّ ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع-الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ

Abstract
The idea of this research is the earnest study of the
intellectual work of one of the scholars of Al-Hillah Al-Faiha in the
Al-Ata’iqi Al-Hilli, who was distinguished by a broad mentality
and a fiery mind; This work was a demonstration of the
abundance of his knowledge, the breadth of his thought and his
creativity, in the humanities and pure sciences, and an indication
of his superior scientific standing among scholars, as well as
a description of his peers, students and translators of scholars
over the centuries, and this undoubtedly would open up broad
horizons for us to show us a clear picture of the legacy of the
Prophets and the City of Scholars -Al-Hilla Al-Saifah- in general,
and the legacy of an encyclopedic science in particular.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

eighth century A.H., namely, the great scholar, Abd Al-Rahman
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ّ

مقدِّ مة البحث
ِ
ُ
جوام��ع الكلم،
والس�لا ِم عىل من ُأويت
رب العامل�ين،
َ
احلم��دُ هللِ ِّ
وأفض��ل الصالة َّ

وبعدُ ..
م��ا زالت اهلم��م ترتاف��د ،والنفوس تت��وق ملعرفة فيض عط��اء علامء مدين��ة العلم
ِ
ودور
ألعالمها مل تُدرك بع��د ،فهي إِ َّما حبيس�� ُة اخلزائن
أرسار كث�ير ٌة
والعل�ماء ،فهن��اك
ُ
ٌ
املخطوطات ،أو غ َّيبتها أيدي الزمان.

فإن مصنَّفات أعالم مدينة ِ
وعىل ِّ
كل حالَّ ،
صدى واس�� ًعا ،وتناولتها
احل َّلة أخذت
ً
ٍ
ٍ
ِ
كبرية
ومكانة
بالدراس��ة والرشح والتعليق والرتمجة؛ ملا هلا م��ن أمه َّي ٍه
األَي��ادي والعقول

عند طلاَّ ب العلم.

فلو َعزمنا عىل إحصاء مؤ َّلفات أعالم مدينة ِ
احل َّلة ومستنس��خاهتم ،لطال بنا املقام،

العتائقي ،الذي
حممد
ولك��ن اخرتت من بينهم العامل َ العامل
ّ
املوس��وعي عبد الرمحن بن َّ
ّ
ِ
فأحتف األَ َ
ذهان بمؤ َّلفاته وخمترصاته ،وحتَّى
خلدمة الدين واملذهب،
وه��ب مجيع حياته
َ

ُ
النس��اخ من قبله ،وله
يف مستنس��خاته
علم��ه وفض َله؛ فقد َّ
صحح ما نقلته أيادي َّ
نلحظ َ
ِ
حف��ظ بعضه��ا ،فال توج��د بني أيدن��ا إلاَّ تلك النس��خة التي خ َّطته��ا أنام َله
الفض��ل يف
الرشيفة.

مجع��ت يف ه��ذا البح��ث مؤ َّلفاته ومستنس��خاته -يف ح��دود ما ا َّطلع��ت عليه من
ُ
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املبعوث رمح ًة لألنا ِم ،وعىل آله الطاهرين خري األنام.

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

وأرشت إىل املطبوع
املصادر -رتَّبتُها بحس��ب تاريخ التأليف أو النسخ األقدم فاألَقدم،
ُ

يشمروا عن
واملخطوط ،وأماكن وجود النس��خ ،وهذه دعوة للباحثني واملح ِّققني؛ لكي ِّ
سواعدهم؛ لتحقيق نتاج هذا اللعامل الفاضل.

ٍ
قائمة
بأهم النتائ��ج ،مع
تقاس��مت ورقات ه��ذا البحث مبحث��ان ،تعقبهام خامت��ة ِّ
ِ
باملصادر ومصورات املخطوطات التي َّنورت صفحاته.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ويف ختام هذا العمل ،أتقدَّ ُم بوافر ش��كري وجزيل تقديري إىل ِّ
كل من أس��دى إ َّيل

وأخص بالذكر إدارة ومنتسبي مركز تصوير
إحس��انًا أو مش��ورةً؛ إلنجاز هذا البحث،
ُّ

ومؤسسة كاش��ف الغطاء العا َّمة،
املخطوطات وفهرس��تها يف العتبة العباس�� َّية املقدَّ سة،
َّ
احلمريي،
واألس��تاذ الباحث الس ِّيد حيدر موسى وتوت ،واألخ الباحث ميثم سويدان
ّ
ومجيع األخوة العاملني يف مركز تراث ِ
احل َّلة التابع للعتبة الع َّباس�� َّية املقدَّ سة ،وأمحل باقة

الش��كر ألقدِّ مها بني يدي الباحث الس�� ِّيد عمران موس��ى َّ
زودين بأغلب
الش�لاه ،الذي َّ

مص��ورات ه��ذا البحث ،اس��تنا ًدا إىل كتاب��ه الق ِّيم املوس��وم بـ(كامل الدي��ن عبد الرمحن
َّ
العتائقي (ت 790هـ) دراسة تارخيية) املنشور من قبل إدارة مركز تراث ِ
احل َّلة.
َّ
ّ
خلقه حمم ٍ
خري ِ
ثم الصال ُة والس�لا ُم ع�لى ِ
واحلم��دُ هللِ َّأولاً
��د وآله الط ِّيبني
َّ
وآخ��راَّ ،
ً

الطاهرين.
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ّ

املبحث الأ َّول

املتبحرُ ،
كامل الدين عبدُ الرمحن بن
هو الشيخ العامل الفاضل املح ِّقق املد ِّقق ،الفقيه
ِّ
حمم��د بن إبراهيم بن يوس��ف( )1العتائقي ِ
معارصا
احلليِّ ّ ( ،)2كان من عل�ماء املائة الثامنة،
ّ
َّ
ً
للشيخ الشهيد (ت 786هـ) ،وبعض تالمذة العلاَّ مة.)3(
بالعتائقي نس��ب ًة لقري��ة العتائق (العتايج) ،وه��ي القرية التي ولد فيها س��نة
ُل ِّق��ب
ّ
699ه��ـ ،وتق��ع ه��ذه القرية يف اجلن��وب الرشقي من مدين��ة ِ
احل َّلة بمس��افة ( )5كم(،)4
ّ
وتتلم��ذ ع�لى يد أعالم مدين��ة احل َّلة ،منه��م العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (ت 726ه��ـ) ،وولده فخر

الكاش��اين (ت 755هـ) كان ُيعبرِّ عنه بـ(ش��يخنا
حممد
وعيل بن َّ
ّ
املح ِّققني (ت 717هـ)ّ ،
واحلق والدين) ،ونجم الدين جعفر الزهدري ِ
احلليِّ ّ (ت ق8هـ) وغريهم(،)5
نصري امل َّلة
ِّ
ّ
ِ
حتَّى أصبح من الش��خصيات العلمية الب��ارزة يف مدينة ِ
خمتلف املجاالت
ف يف
احل َّلة ،أ َّل َ
َّ
َ
ِ
املعرفية والعلميةِ ،
توزعت
للفنون -كام
ف بأنَّه جام ًعا
ووص َ
س��نوضح ذلك بعد قليلَّ -
ِّ
َّ
َّ
ِسني حياته بني مدن ِ
واستقر يف مدينة النجف إىل أن وافته املن َّية
احل َّلة والنجف وبغداد(،)6
َّ
ِّ
س��نة 790هـ عن ٍ
عمر ناهز الواحد والتس��عني سنة ،و ُأختلف يف مكان مدفنه الرشيف؛

املؤرخني من يذكر أنَّه ُدفِن يف قرية العتائق( ،)7ومنهم من يؤكِّد أنَّه ُدفن يف الصحن
فمن ِّ
العلوي الرشيف(.)8
ّ
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�أ َّو اًل :نبذة خمت�صرة حلياة ال�شيخ ال ِّ
أجل عبد الرحمن بن حم َّمد
العتائقي
ّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

وأن��ا أميل إىل الرأي األخري؛ لوجود بعض القرائن ،كام س��تتَّضح يف معامل البحث،

واهلل أعلم بالصواب.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ثان ًيا :م�ؤ َّلفاته
( )1جتريد الن َّية من الرسالة الفخر َّية

ِ
ِ
حممد بن احلس��ن
حمت�صر للرس��الة (الفخر َّي��ة يف معرف��ة الن َّي��ة) لفخ��ر املح ِّقق�ين َّ
ٌ

(ت 771هـ).

نص��ه« :كتاب جتري��د الن َّية من الرس��الة الفخر َّية،
كت��ب يف ظهر الورق��ة األوىل ما ُّ
َ
جتاوز اهللُ عن سيئاتِه ووف َقه
العتائقي،
حممد
َ
ّ
حررها الفقري إىل اهلل (تعاىل) عبدُ الرمحن بن َّ
َّ
بمحم ٍد وآله».
ملراضيه
َّ

ِ
ِ
العتائقي،
حممد
تس��ويد
ونص اإلهناء فيها قوله« :فرغ من
ُّ
ّ
خمترصه ،عبدُ الرمحن بن َّ
ِ
يف
رسار( )9رمضان املبارك سنة ثالث ومخسني وسبع مائة هجر َّية».
مطب��وعُ ،ح ِّق��ق م��ن ِقب��ل ش��عبة إحي��اء ال�تراث والتحقي��ق يف العتب��ة العلو َّي��ة

املقدَّ سة.

نسخته األصل يف حزانة مكتبة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)10()670

( )2اختيار كتاب األوائل = األول َّيات = اختصار كتاب األوائل

(األول َّيات) أليب هالل احلس��ن ب��ن عبد اهلل
ه��و خمت�صر للجزء الث��اين من كت��اب
َّ

الطهراين مع االختصار يف إضافة زيادات حسنة،
العسكري (ت 395هـ) ،ذكره الشيخ
ّ
ّ
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والطه��راين يؤكِّد أنَّه فر َغ منه س��نة
وذك��ر صاح��ب األعيان أنَّه فرغ منه س��نة  752هـ،
ّ
الغرو َّية(.)11
753هـ ،وأنَّه رأى نسخ ًة منه يف اخلُزانة َ

اإليالقي
( )3األماقي يف رشحِ كتاب
ّ

ِ
ِ
اإليالقي -تلميذ
حممد بن يوسف
رشح عىل
وهو ٌ
ّ
كتاب الفصول اإليالق َّية للس�� ِّيد َّ

ابن سينا( -أواس��ط القرن اخلامس) ،انتخبه -اإليالقي -من كتاب أستاذه (القانون يف

حمم ٍد وآله
ُّ
نبي بعدهَّ ،
نص اإلهناء فيه قوله« :واحلمدُ هللِ وحده ،وصلواتُه عىل من ال َّ
ِ
العتائقي ،حامدً ا هللِ
حممد بن
ّ
الطاهرين ،فر َغ من تسويده مصنِّف رشحه ،عبدُ الرمحن بن َّ
ِ
باملشهد
واملرسلني وع َّباده الصاحلني ،وذلك
(تعاىل) ومص ِّل ًيا عىل نب ِّيه وعىل مجيع األنبياء
َ
مرشفه ،وذلك يف يوم األَحد ثامن عرش من
الرشي��ف املقدَّ س
ّ
الغروي صلوات اهلل عىل ِّ
املحرم احلرام سنة مخس ومخسني وسبعامئة».
َّ

وقد أثبت املصنف يف خامتة هذا الس��فر حادثة حرق احلرضة العلو َّية الرشيفة ،وقد

تم إعادة عامرهتا سنة 760هـ ،فقال« :يف هذه السنة [755هـ] احرتقت احلرضة الغرو َّية
َّ
صلوات عىل مرشفها وعادت العامرة وأحسن بنائها يف سنة ستني».

وث َّبت يف آخر النس��خة تاري��خ ابتدائه بالشرَّ ِح؛ فقال« :كان ابتدائي يف تس��ويد هذا

حجة أربع ومخسني [وسبعامئة]».
احلجة َّ
الرشح حادي عرش ذي َّ

وكتب يف ِ
نصه:
حممد بن جعفر
النباطي (ح ًّيا سنة 760هـ) ما ُّ
َ
ّ
آخر النسخة تلميذه َّ

«رأين��ا َ
فضل موالنا وس�� ِّيدنا وش��يخنا ،اإلمام األعلم األكمل األفضل األحس��ن

األمج��ل ،مفخ��ر العلامء ،م�لاذ الفض�لاء ،مقتدى طوائ��ف األمم ،مفيد عل�ماء العرب
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الطب) ،أمتَّه يف سنة 755هـ.

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

وموضح املش��كالت ،وارث الس��لف الذي لنا فيه عن غريه
والعجم ،مبينِّ املعضالت
ِّ
مجل اهللُ هذا الوجود بدوا ِم أ َّيامه ،والزالت
م��ن العلامء نعم اخللف ،ظهري امل َّلة والدينَّ ،
ِ
الفق��راء يف فضل��ة وأنعام��ه ،فاق َ
الفضالء ب�ما أرانا من ملح عبارات��ه ممَّا أودعه يف
فضل
مطوالت��ه وخمترصاته من مجيع مصنَّفاته ،ولقد رأينا قطر ًة من ِ
عم نفعها وش��ملت
َّ
بحره َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

بركته��ا ،وظهر هبا مش��كالت هذا الكتاب ،ووضح هبا ما أش��كل من��ه عىل الطالب يف

رب األَرباب ،وهو عرب ٌة لذوي األلباب ،نفعنا
هذه األوراق اليس�يرة التي ُأ ِّيد فيها م��ن ِّ
ِ
َ
للعلامء
والزال ركنًا
رب اهللُ به فقرا َء املؤمنني،
اهللُ به ،وأدا َم ظ َّله عىل س��ائر املس��لمني ،وج َ
ٍ
النباطي».
حممد بن جعفر
واملتع ِّلمني
ّ
بمحمد وآله ،وعبده األصغر وحم ِّبه األكربَّ ،
َّ
ُ
نصه
حممد،
كتب
ً
تقريضا ُّ
وباجلانب األيمن من إهناء النس��خةَ ،
تلميذه حس�ين ب��ن َّ

هكذا:

ِ
ِ
«أعرف َّ
الدوران،
الفضالء يف الزمان مسيح
أن املوىل العامل الفاضل الكامل ،مفخر

ِ
العتائق��ي -أدا ِم اهللُ فضائله -ابت��دأ يف ِ
رشح هذا
الرمح��ن ابن
ظه�ير امل َّل��ة والدين ،عبد
ّ

احلجة من س��نة أربع ومخس�ين وس��بعامئة ،وفرغ منه
الكتاب ،يوم احلادي عرش من ذي َّ
ٍ
مخس ومخسني [وسبعامئة] كتَبه العبد
املحرم احلرام سنة
يو َم األحد الثامن والعرشين من َّ

حممد»(.)12
حم ُّبه ومعتقده ،حسني بن َّ

خمطوط ،نسخة منه يف خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)13()687

( )4الناسخ واملنسوخ
اختصار من كتاب الناس��خ واملنس��وخ ،أليب القاسم هبة اهلل بن سالمة بن نرص
هو
ٌ

عيل املقرئ (ت410هـ) ،تت َّبع فيه اآليات الناس��خة واملنس��وخة عىل ترتيب س��ور
اب��ن ّ

القرآن الكريم ،أمتَّه سنة 760هـ.
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ّ

الفضيل س��نة 1390ه��ـ بالنجف
مطب��وع ،بتصحي��ح وتعليق الش��يخ عبد اهلادي
ّ

اخلفاجي سنة 1432هـ ،و ُطبع سنة
األرشف ،كام قدَّ م عليه دراسة وحتقيق الدكتور ثامر
ّ
املرعيش
وتم نرشه من ِقبل مكتبة س�ماحة آية اهلل العظمى
 ،2011بمطبعة س��تاره ،قمَّ ،
ّ
النجفي الكربى.
ّ

( )5رشح قصيدة أيب ُدلف = رشح القصيدة الساسان َّية أليب ُدلف

رشحها يف  26شهر صفر سنة 763هـ.
(ت 390هـ)َ ،

شهر ٍ
«علقت هذه األسطر يف السادس والعرشين من ِ
صفر سنة ثالث
نص اإلهناء:
ُ
ُّ
ِ
الس�ماء من ثل��وج إىل قريب العرص يف
وفر من
وس��تِّني وس��بعامئة ،ويف ذلك اليوم وقع ٌ
قدر
املش��هد
ّ
الوفر َ
الغروي وحواليه إىل احل َّلة ،إىل مشهد احلسني ،وغري ذلك حتَّى سقى ُ

ٍ
ِ
ِ
دروب املشهد ...تس��توعب املزيد منه ،وجاء بر ٌد شديدٌ يف
األرض ،وبقى يف
ش�بر عىل

ووقع ابتداء
ذل��ك الوقت قري ًبا من س��بعة عرش يو ًما ،فجمدَ املا ُء مجا ًدا ش��ديدً ا فنجين��ا،
َ
ثم وقع الوفر
األول ،وبعد ثالث��ة أ َّيام من الربدَ ،
ذل��ك ثالث وعرشين كانون َّ
وقع الرب ُد َّ
ِ
َتب عبد
وقع بعد س��تَّة أ َّيام وفر آخر كثري ...ف��زاد ...من املطر ووقع ...وك َ
ثم َ
املذكورَّ ،

العتائقي ،حامدً ا هلل تعاىل».
حممد بن إبراهيم
ّ
الرمحن بن َّ

خمطوط ،نسخته األصل يف خزانة مكتبة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)14()670

أهناه سنة 767هـ.

القم ّي
( )6خمترص تفسري ِّ

()15

العتائقي -من ِّق ُح
حممد بن إبراهيم بن
نص اإلهناء فيه قوله:
َ
ُّ
ّ
«وكتب عبدُ الرمحن بن َّ
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جي
رشح للقصيدة املش��هورة بالساس��ان َّية ،أليب ُدلف مس��عر بن ُمهلهل
هو ٌ
اخلزر ّ
َ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

َ
وذلك
حممد وآله أمجعني،
الكت��اب وخمت�صره -واحلمدُ هللِ ِّ
رب العاملني ،وصلىَّ اهلل ع�لى َّ
احلجة سنة سبع وستِّني وسبعامئة للهجرة ،واحلمدُ هللِ وحده ،وصلىَّ اهلل عىل
غرة ذي َّ
يف َّ
حممد وآله وس َّلم».
س ِّيدنا َّ

احلس��يني ،طبع يف قم املقدَّ س��ة ،مطبعة
حممد جواد
ٌ
ّ
مطب��وع ،ح َّققه الس�� ِّيد املح ِّقق َّ

املرع�شي ،بالرقم
دار احلدي��ث ،س��نة 1422هـ ،نس��خة خمطوط��ة منه يف مكتبة الس�� ِّيد
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

(.)16()282/1

( )7التصـريح يف رشح التلويح إىل أرسار التنقيح

ِ
ِ
كت��اب يف
أرسار التنقيح ،للطبيب فخر
لكتاب التلوي��ح إىل
رشح
ِّ
ٌ
الط��ب( ،)17وهو ٌ

اختصار لكت��اب (القانون) البن
اخلجندي (ت 750هـ) ،ال��ذي هو يف األصل
الدي��ن
ّ
ٌ

س��ينا ،فرف منه يف اليوم اخلامس من ش��هر ربيع الثاين س��نة 771هـ ،نسخته األصل يف
اخلزانة الغرو َّية ،بالرقم (.)18()648

األول)
 -التصـريح يف رشح التلويح إىل أرسار التنقيح (اجلزء َّ

ِّ
مس��تهل ش��هر ش��عبان س��نة
الغ��روي املق��دَّ س ،وذل��ك يف
أمتَّ��ه داخ��ل املش��هد
ّ

774هـ.

رشح التلوي��ح ،واحلمدُ هللِ
التصـريح يف ِ
ِ
األول م��ن
«تم اجلز ُء َّ
ُّ
ن��ص اإلهناء قول��هَّ :

ِ
ِ
باحلكمة
حمم ٍد املصطفى املبعوث
واهب األلباب واملو ِّفق للصواب ،وصلواتُه عىل س ِّيدنا َّ
ِ
ِ
ِ
القبائح واالرتياب ،كتَـ َبه
اخلطاب ،وعىل آله الطاهرين األنساب املعصومني عن
وفصل

عيل
العب��دُ الفق�ير إىل اهلل (تعاىل) مؤ ِّل ُفه وش��ارحه عبدُ الرمحن بن َّ
حممد ب��ن إبراهيم بن ّ
ابن يوس��ف العتائقي ،من مس��و ِ
ّ
مستهل شعبان املبارك
دة األصل ،وذلك يف أ َّيا ٍم آخرها
َّ
ّ
املسودة سنة أربعني وسبع مائة ،وذلك
لسنة أرب ٍع وسبعني وسبع مائة ،وكان الفرا ُغ من َّ
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ّ

ِ
ِ
الغر
وي س�لا ُم اهللِ عىل
باملش��هد املقدَّ س
الغروي الع َل ّ
ّ
مش��ـرفه وصلواتُه ،وعىل أوالده ِّ
ِّ
األئمة املعصومني ،سال ُم اهللِ عليهم أمجعني.
َّ
املحجلني َّ
ِ ٍ
ٍ
ِ
ومل أقابل الكتاب باملس��و ِ
وقع
دة إىل اآلن؛
فليعذرنا الناظر فيه؛ من غلط أو َخطىء َ
َّ
َ
َ

فيه؛ لعد ِم املقابلة».

خمطوط ،نسخته األصل يف اخلزانة الغرو َّية ،بالرقم (.)19()683
ِ
ِ
األولني واآلخرين،
ن��ص اإلهن��اء ،قوله« :وصلىَّ اهللُ عىل أرشف املرس��لني وس�� ِّيد َّ
ُّ
الضعيف الفقري إىل ِ
ٍ
رمحة ر ِّبه
ُ
َب مؤل ُفه العبدُ
حممد املصطفى وآله الط ِّيبني الطاهرين ،وكت َ
َّ
ُ
ِ
رسار
العتائقي ،يف
حممد بن إبراهيم بن يوس��ف بن
ّ
حممد بن إبراهيم بن َّ
عبدُ الرمحن بن َّ
ِ
الغروي ،سال ُم
العلوي
املطهر
ّ
ّ
َشعبان س��نة أربع وسبعني وسبع مائة ،باملش��هد املقدَّ س َّ
ِ
مرشفِه ،وعىل ذر َّيته الطاهرين.
اهلل وصلواتُه عىل ِّ
ِ
لالختصار ،وكان فراغي من
ومل اقابل هذه النس��خة إىل اآلن ،من مسودهتا ...طل ًبا

نبي بعده».
َّ
املسودة سنة أربعني وسبعامئة ...وصلواتُه عىل من ال َّ
نسخته األصل يف اخلزانة الغرو َّية ،بالرقم (.)20()681

الدر املنتخب يف لباب األدب
(ُّ )8

ِ
ُ
غرة
يب،
كت��اب يف
األدب الع��ر ّ
ٌ
يبحث يف علوم املعاين والبيان والبدي��ع ،بدأ بتأليفه َّ
ِ
ش��هر رمضان من س��نة 776هـ ،وفر َغ منه يف الثاين والعرشين من الش��هر نفسه ،وذلك
ش��وال من س��نة
يف النج��ف األرشف ،وف��رغ م��ن مطالعته يف التاس��ع عرش من ش��هر َّ

790هـ.
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 -التصـريح يف رشح التلويح إىل أرسار التنقيح (اجلزء الثاين)

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

خمطوط ،نسخته األصل يف خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)21()975

( )9رشح هنج البالغة
وفلس��في ،وغري ذلك ،أكثر من
وعقائدي
وكالمي
لغوي
رشح مبس��وط كبري،
ّ
ّ
هو ٌ
ّ
ّ

ثالثة جم َّلدات ،فرغ من اجلزء الثالث سنة 780هـ(.)22

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

َ
كب�ير يربو ع�لى أربعة
كتاب
ق��ال عن��ه صاح��ب ري��اض العلامء« :وه��ذا
ال�شرح ٌ
ُ
ٌ

جم َّلدات»(َ ،)23
اخلوانساري ...« :وكان تاريخ خ ِّطه الرشيف عرشين شهر رمضان
وقال
ّ

ست وثامنني وسبعامئة»(.)24
سنة ٍّ

( )10رشح ديوان املتنبي
حمرم من س��نة 781هـ .خمطوط ،نس��خته األصل يف خزانة العتبة
أمتَّه يف  12ش��هر َّ

العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)25()691

( )11تصويح( )26الروضة = املناظرات

كتاب يف عل ِم الكالمُ ،
وزيدي
إمامي من جهة،
ينقل فيه حماور ًة أو مناقش�� ًة بني
ّ
هو ٌ
ّ

بع��ض االس��تفهامات واالعرتاضات عىل
م��ن جهة أخ��رى ،والط��رف الثال��ث ُيث�ير َ

ومتم اًم
موض ًحا ألَجوبة
اإلمامي ،وأ َّما دور ابن
ما يعتقده
العتائقي ،فكان ِّ
اإلمامي تارةًِّ ،
ّ
ّ
ّ
العتائقي
الزيدي ح ًّقا يف معتقداهتم ،وهذه املناظرات وجدها ابن
أخرى ،وناقدً ا ما يراه
ّ
ّ
التبعي املعروف بـ(ابن شقيف) أحد
حممد بن
ّ
يف كتاب (روضة املشتاق) أليب القاسم بن َّ

الدريني ،أحد أعالم اإلمام َّية ،فقام ابن
أعالم الزيد َّية ،كتبها ر ًّدا عىل رس��الة للس ِّيد ابن
ّ
الزيدي عىل وفق مذهب اإلمام َّية.
العتائقي بالر ِّد عىل
ّ
ّ
أهناه سنة 785هـ.
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ّ

وتم نرشه يف جم َّلة خمطوطاتنا العدد (،)4-3
مطبوع ،ح َّققه الشيخ سالم
ّ
ٌ
النارصيَّ ،

الب��اب الثاين (نصوص حم َّققة)( ،)27نس��خته األص��ل يف ُخزانة العتبة العلو َّية املقدَّ س��ة،

الرقم (.)28()975

( )12الرسالة املفيدة ِّ
لكل طالب معرفة مقادير أبعاد األفالك
والكواكب = معرفة مقادير األبعاد

العلو َّي��ة أنَّه غري كتاب (اإلرش��اد يف معرفة تقادير األبعاد) ،أمتَّه يف مش��هد َأمري املؤمنني

تم حتقيقه من قبل ش��عبة إحياء الرتاث يف العتبة العلو َّية املقدَّ سة،
س��نة 787هـ ،مطبوعَّ ،
نسخته األصل باخلزانة العلو َّية ،بالرقم (.)29()895

رشح ملخَّ ص ِ
غميني
اجل
(ُ )13
ّ

امللخ��ص يف اهليئة أليب عيل بن حمم��ود ِ
رشح عىل كتاب َّ
غميني (ق 8هـ)،
اجل
وه��و ٌ
ّ
ّ

احلجة
أهناه يف النجف األرشف ،باملشهد
الغروي املقدَّ س ،وذلك يف ال َّثاين عرش من ذي َّ
ّ
سنة 787هـ.

خمطوط ،نسخته األَصل يف خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)30()895

( )14احلدود النحو َّية واملآخذ عىل احلاجب َّية وغريها

مؤ َّل��ف يف تعريفات املصطلحات النحو َّي��ة وحدودها ،فيه ردود ونقد حلاجب َّية ابن

احلاجب.

حممد
ُّ
نص اإلهناء فيه قوله« :فرغ من تأليفها العبدُ الراجي رمح َة ر ِّبه عبدُ الرمحن بن َّ
مرشفِه،
املجاور [للحرم] املقدَّ س
العتائقي،
ابن إبراهيم
الغروي ال َع ّ
ّ
ُ
ّ
لوي ،صلىَّ اهلل عىل ِّ
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وه��و زيادة عىل رشحه لكتاب ِ
غميني ،ويس��تظهر مفه��رس مكتبة خزانة العتبة
اجل
ّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

الغروي
وذلك [ربيع أو مجاد]( )31اآلخر س��نة س��بع وثامنني وسبع مائة ،باحلرم املقدَّ س
ّ
ِ
مرشفِه ،وأكرب هذه الفوائد.»...
صلوات اهلل عىل ِّ

مطب��وع ،يف مطبع��ة دار الرتاث ،النجف األرشف ،بتحقي��ق الدكتور صالح كاظم
ٌ

الس��لطاين ،نس��خته األصل يف خزان��ة العتبة العلو َّية
اجلبوري ،والدكتور قاس��م رحيم
ّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املقدَّ سة ،بالرقم (.)32()684

( )15الشهدة يف رشح تعريب الزبدة
رشح توضيح��ي ع�لى كت��اب (تعري��ب الزب��دة يف عل��م اهلي��أة) ألس��تاذه نص�ير
ٌ

الكايش (ت 755ه��ـ) ،الذي ترمجه عن الفارس�� َّية لكتاب (زبدة
حمم��د
عيل ابن َّ
ّ
الدي��ن ّ

العتائقي
الطويس (ت 672هـ) ،كتبه
اإلدراك يف هي��أة األفالك) للخواجة نصري الدي��ن
ّ
ّ
بع��د رشحه ع�لى ِ
غمين��ي ،وبع��د الرس��الة املفي��دة يف معرفة مق��دار أبع��اد األفالك
اجل
ّ

ضمه��ا إىل رشح ِ
املحرم س��نة
اجل
غميني ،أمتَّه يف يوم اخلميس  14من َّ
ّ
والكواك��ب ،التي َّ

788هـ.

حممد بن إبراهيم ابن
قال يف آخرها« :لكن العبد الفقري إىل رمحة ر ِّبه عبد الرمحن بن َّ

املس��مى
أحب أن يضيف إىل هذا الكتاب
العتائق��ي -جتاوز اهلل عنه��م بفضله ورمحتهَّ -
َّ
ّ

بـ(الزب��د معرف��ة مقادير األبعاد واألج��رام) عىل ما ذكره املصنف -ق��دَّ س اهللُ رسه -يف
كت��اب التذك��رة ،ورشحه -إن ش��اء اهلل تعاىل -فإنَّه أغ��رب ما يف هذا الع��امل ،حيث َّ
إن
أضفت ذلك
مهمت ه��ذا العلم ،ك�ما
ُ
املصنِّ��ف مل يذك��ره يف ه��ذا الكت��اب ،مع أنَّه م��ن اَّ
املس��مى ِ
أح��ب أن يكت َبه ،إن كتب هذا الرشح
غميني ،فمن
باجل
أيض��ا إىل رشح الكتاب
ً
َّ
ّ
َّ

وجيرد الرشح عن��ه ،فليفعل ،وهذه
أو ذل��ك ال�شرح ،فليكتبه ،ومن أح��ب أن ال يكتبه ِّ

املس��ودة نقلت من فرصها من نس��خة كثرية الغلط ،مل أجد غريها ،اتعبت
النس��خة هي
َّ
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ّ

صححتها ما قدرت عليه،
نظري وكدَّ ت فكري ،ولع َّلها
تصحح بنسخة صحيحة ،وقد َّ
َّ
حجة س��بع وثامنني
احلجة َّ
وكان ابتدائ��ي يف رشح تعري��ب الزبدة ،يوم ثاين عرش ين ذي َّ

املحرم احلرام ،افتتاح س��نة
وس��بع مائة ،وكان الفراغ منها آخر هنار اخلميس رابع عرش َّ
ث�مان وثامنني وس��بعامئة ،واحلمد هللِ محدً ا ال يبىل جدي��ده ،وال ينفذ عديده ،وصالته عىل
وكرم وزاد
حممد املصطفى وآله الط ِّيبني الطاهرين ،وس َّل َم َّ
س ِّيد املرسلني ،وخاتم النب ِّيني َّ
مطب��وعُ ،ح ِّق��ق م��ن ِقب��ل ش��عبة إحي��اء ال�تراث والتحقي��ق يف العتب��ة العلو َّي��ة

املقدَّ سة.

نسخته يف خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)33()689

( )16اإلرشاد يف معرفة تقادير األبعاد
الطويس ،منه
رشح للب��اب الرابع لكت��اب التذكرة للش��يخ اخلواجة نصري الدي��ن
ٌ
ّ

املحرم س��نة
نس��خة يف اخلزان��ة العلو َّية ،فرغ من تس��ويدها آخر هنار األربعاء عش��ـرين َّ
الغروي.
788هـ ،باملشهد املقدَّ س
ّ

ونص اإلهناء فيه هكذا« :وفر َغ العبدُ الضعيف الفقري إىل رمحة ر ِّبه أرحم الرامحني،
ُّ

العتائقي ،من تس��ويده آخر هنار األربعاء عش��ـرين
حممد بن إبراهيم بن
ّ
عبد الرمحن بن َّ
املحرم احلرام متام س��نة ثامن وثامنني وسبعامئة هجر َّية ،سال ُم اهللِ وصلواته عىل صاحبِها،
َّ
األئمة
الغروي
وذلك باملش��هد املقدَّ س
ّ
ّ
العلوي ،س�لا ُم اهللِ عىل مش��ـرفه ،وعىل أوالده َّ

الطاهرين».

خمطوط ،نسخة منه يف خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)34()714
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وأنعم».

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

( )17البسط والبيان يف رشح جتريد امليزان
ٌ
حممد
مبس��وط
مم��زوج
رشح
ٌ
ٌ
توضيحي عىل (جتريد املنطق) للخواج��ة نصري الدين َّ
ّ

الغروي ،وذلك يف
الطويس (ت 672هـ) ،أمتَّه يف النجف األرشف ،باملش��هد
حممد
ّ
اب��ن َّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

السادس من صفر سنة 788هـ.

ِ
نص اإلهناء« :وهذا آخر البس��ط والبي��ان يف ِ
جتريد امليزان ،رشح العبد الفقري
رشح
ُّ
ِ
العتائقي ،وذلك يف س��ادس
حممد بن إبراهيم
ّ
إىل رمح��ة ر ِّب��ه ورضوانه ،عبد الرمحن ب��ن َّ
العلوي ،س�لا ُم اهللِ عىل
الغ��روي
صفر س��نة ثامن وثامنني وس��بع مائة باملش��هد املقدَّ س
ّ
ّ

مرشف��ه وصلواته ،واحلم��دُ هللِ مح��دً ا ُيليق بجالل��ه ،وصلواته عىل خاتم النب ِّيني وس�� ِّيد
ِّ
ِ
حممد املصطفى وآله».
َّ
األولني واآلخرينَّ ،
خمطوط ،نسخة منه يف خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)35()713

( )18اإليضاح والتبيني يف رشح منهاج اليقني

رشح لكت��اب (منه��اج اليقني يف أصول الدي��ن) للعلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،رشع فيه يف اليوم
ٌ

الثاين والعرشين من ش��هر رمضان ،وفرغ يف الثاين والعرشين ذي القعدة س��نة 787هـ،
()36
البحراين
عيل بن ميثم
ّ
وأحلق بآخره زبدة رسالة العلم التي سأهلا كامل الدين ميثم بن ّ
الطويس ،كتب عىل ظهر الرسالة (الرسالة
(ت 699هـ) عن املح ِّقق خواجة نصري الدين
ّ

املكملة لرشح املناهج) ،أهناه يف سنة 789هـ
ِّ

ِ
ِ
بحمد اهلل ،آخر هنار الثالثاء س��نة تس�� ٍع وثامنني
اإلهن��اء قوله« :متَّت الفوائد،
نص
ُّ

حممد
وس��بع مائة ،وصلواته عىل رس��وله وأهل بيت��ه الطاهرين ،ع َّلقها عب��د الرمحن بن َّ
العتائقي».
ّ

خمطوط ،نسخة منه يف خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)37()690
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ّ

( )19الوجيز يف تفسري كتاب اهلل العزيز
املسمى بـالوجيز
أحال إليه يف رشح هنج البالغة« :وقد ذكرنا َّ
قصة ثمود يف الكتاب َّ

القم ّي« :وم��ن أرا َد حتقيق مثل هذه
يف تفس�ير الكتاب العزيز» ،وقال يف خمترص تفس�ير ِّ
املس��مى بالوجيز يف تفس�ير الكتاب العزيز ،فإنَّه غاية يف
اآليات ونحوها ،فعليه بكتابِنا
َّ

ذلك»(.)38

مللخص ِ
العتائق��ي هذه الرس��الة برشح��ه َّ
غمين��ي ،وجعله��ا تكملة
اجل
أحل��ق اب��ن
ّ
ّ

الطهراين أنهَّ ا يف اخلزان��ة الغرو َّية ،وهي
لرشحه ،رتَّبها عىل ش��كل فصول ،ذكر الش��يخ
ّ
ِّ
بخط املؤ ِّلف(.)39

( )21صفوة الصفوة = صفوة الصفوة للعارف يف رشح صفوة املعارف
احلرضي ،أمتَّه يف
عيل
رشح
ّ
هو ٌ
ّ
توضيحي ملنظومة يف علم اهليئة ،من نظم س��عد بن ّ

سنة 787هـ ،بمدينة النجف األرشف.

ِ
الناظ��م ،حامدين هللِ واجب الوجود،
قطع
ن��ص اإلهناء« :ولنقط��ع الكال َم هنا كام َ
ُّ
ُ

مفي��ض اخلري والوجود ع�لى ِّ
األولني
كل موجود ،والصالة ع�لى خاتم النب ِّيني ،وس�� ِّيد َّ
ِ
حمم��د املصطفى وآل��ه الط ِّيبني الطاهرين ،فرغ من تس��ويده ش��ارحه ،العبد
واآلخري��ن َّ
العتائقي ،وذلك يف
حممد ب��ن إبراهيم بن
ّ
الضعي��ف الفقري إىل رمحة ر ِّبه ،عبد الرمحن بن َّ

ثالث عرشين.»...

خمطوط ،نسخته يف خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)40()684
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( )20الرسالة املفيدة ِّ
لكل طالب يف معرفة مقدار أبعاد األفالك

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

الدر النفيس من رسالة إِبليس
(ُّ )22

اختصار لكتاب رس��الة إِبليس إىل إخوانه املناحيس من اجلبرَّ واملشبهة من الشكاية

البيهقي
حممد اجلش��مي
ّ
م��رة إىل إخوانه املجبرّ ة ،ملحس��ن بن َّ
م��ن املعتزلة = رس��الة أيب َّ

(ت 494هـ).

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

مطبوعُ ،ح ِّقق من قبل ش��عبة إحياء الرتاث يف العتبة العلو َّية املقدَّ س��ة ،نس��خته يف

املرعيش ،بالرقم (.)41()8258
مكتبة الس ِّيد
ّ

( )23الرسالة املفردة يف األدوية املفردة
خواصها ومنافعها يف
يف الطب ،مجع يف هذه الرس��الة أس�ماء األدوية ،وذكر بعض
ِّ

العالج ،رتَّبها بحسب حروف اهلجاء.

خمطوط ،نسخته يف خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)42()688

( )24القسطاس املستقيم واملنهج القويم (يف املنطق)
ن��ص االهناء« :وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده يف هذه األوراق ،واحلمدُ هلل واجب

الوجود واخلالق ،مقتىض الكامالت ،عىل النفوس وعىل واألبدان واالرزاق ،محدً ا يبقى
ليتمم
أب��د اآلماد باالس��تحقاق ،والصالة ع�لى أرشف العامل عىل اإلط�لاق ،واملبعوث ِّ

حممد
مكارم األخ�لاق ،وعىل مصابيح الدجى مفاتيح احلجى ،وكت��ب عبد الرمحن بن َّ

ابن إبراهيم.»...

تم حتقيقه من قبل شعبة أحياء الرتاث يف العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،نسخته يف
مطبوعَّ ،

خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)43()716
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ّ

( )25الترشيح

العتائقي ،فقال« :للش��يخ ك�مال الدين عبد
الطه��راين أنَّه من مؤ َّلفات
ذكر الش��يخ
ّ
ّ
الرمحن بن حممد بن إبراهيم بن العتايقي ِ
احلليِّ ّ .
ّ
َّ

يوج��د بخ ِّط��ه مع مجلة م��ن تصانيف��ه يف اخلزان��ة الغرو َّي��ة توارخيها م��ن (-732

.)44(»)788

املرعيش ،بالرقم (.)45()8609
خمطوط ،نسحته يف مكتبة الس ِّيد
ّ

درة النقاء يف رشح إرشاد األذهان
(َّ )27

توضيحي عىل كتاب (إرشاد األذهان) للعلاَّ مة احلليِّ ّ (ت 726هـ).
هو رشح
ّ
خمطوط ،نسخته يف مكتبة الس ِّيد املرعيش ،بالرقم.)46()8609( :

( )28الدالئل الربهان َّية يف تصحيح احلرضة الغرو َّية

الغري يف تعي�ين قرب أمري املؤمنني) للس�� ِّيد عبد الكريم
ه��و خمترص لكت��اب (فرحة
ّ
ابن طاووس (ت 693هـ) ،وهناك من ينس��به للعلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ  ،ومنهم الس�� ِّيد عبد العزيز
الطهراين يف (الذريعة)،
الطباطبائي يف (مكتبة العلاَّ مة)( ،)47والعلاَّ مة الش��يخ آغا بزرك
ّ
ّ

فق��ال« :ظاهر كالم صاحب الرياض أنَّه مل َير الكتاب ،ولو كان رآى أس��انيده املذكورة
ّ
األرموي يف تعليقه عىل كتابه (الغارات)
صحة النس��بة»( ،)48وتبعه املحدِّ ث
مل
ّ
يش��ك يف َّ
()49
حممد
مؤسسة تراث النجف.
ّ
إلبراهيم بن َّ
الكويف  ،وجلنة التحقيق يف َّ

أ َّما صاحب األعيان فقال« :رس��ائل الدالئل الربهان َّية يف تصحيح احلرضة الغرو َّية
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( )26درر النقاء يف رشح اإلرشاد

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

يف الرياض نس��به إليه مريمنيش يف رسالة تاريخ قم الفارس َّية ،وحكى عنه فيها أنَّه يروي

الغري ،وأظ ُّن أن تلك
بعض األخبار عن الس ِّيد عبد الكريم بن طاووس صاحب فرحة
ّ

الرسالة لغريه وأنَّه سها يف تلك النسبة».

أرجح َّ
العتائقي؛ والدليل عىل ذلك ما يأيت:
أن املخترص لعبد الرمحن
وممَّا سبق ِّ
ّ

• َّ
العتائقي؛ ولديه بعض
إن مب��دأ التلخيص واالنتخاب هو منهج متَّبع عند ابن
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

م��ن املؤ َّلف��ات هب��ذا العنوان منه��ا :خمت�صر رشح حكم��ة اإلرشاق ،الدالئل
��ي ،خمترص كتاب
القم ّ
الربهان َّي��ة يف تصحيح احلرضة الغرو َّية ،خمترص تفس�ير ِّ

يؤصل.
األوائل ،أ َّما العالمة فهو ِّ

•مل ي��رد ذك��ر هذا َّ
امللخص عىل لس��ان العلاَّ م��ة يف مؤ َّلفاته ،فقد ذك��ر أغلبها يف
مواضع خمتلفة من مؤ َّلفاته.

()50
• َّ
إن عب��د الرمحن بن
رصح باس��مه يف مت��ن هذا املخترص فقال:
ّ
العتائقي قد َّ

جالس��ا يف
العتائقي -عفا اهلل عنه -وأنا كنت
حممد بن
ً
ّ
«يق��ول عبد الرمحن بن َّ

حس��ن األدب مقابل باب احلرضة املقدَّ س��ة فجاء رجالن يريد أحدمها يحُ لف
اآلخر بباب احلرضة الرشيفة ،»...فقد ذكر اس��مه من غري لقب ،وعبارة -عفا
والنس��اخ بعد الترصيح بأس�مائهم
اهللُ عنه -نجدها يف أغلب إهناءات املؤ ِّلفني
َّ

ِّ
تكررت عرشين
بكل تواض ٍع وتل ُّطف؛ فقد
ُ
أحصيت هذه العبارة ووجدهتا قد َّ

النس��اخ
م��رة من قبل املؤ ِّلفني
والنس��اخ ،وذلك يف كتابنا املوس��وم بـ :معجم َّ
َّ
َّ
احل ِّليني(ِ ،)51
ِ
فالحظ.
ِّ

( )29الرسالة الفارقة وامللحة الفائقة
احلق من أهل القبلة ،أكافر هو أم ال؟
وهي رسالة يف خمالفة ِّ
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ّ

غرة
حممد بن
ُّ
العتائقيَّ ،
ّ
ن��ص اإلهن��اء قوله« :و كتب جامع الفائدة عبد الرمحن ب��ن َّ

شعبان سنة تس ٍع وثامنني [وسبعامئة]».

ويف آخره��ا كتب فائ��د ًة يف مناقب آل البيت ،نس��ختها يف خزانة العتبة العلو َّية

املقدَّ سة ،بالرقم (.)52()686

مرت�ين ،األُوىل بتحقيق الدكتور جواد مش��كور يف جم َّلة (معارف إس�لامي)،
ُطب��ع َّ

اخلاقاين ،متَّت طباعته من قبل ش��عبة أحياء الرتاث يف العتبة العلو َّية املقدَّ س��ة ،نسخته يف
ّ
خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم(.)54()686

العتائقي
ثال ًثا :م�ؤ َّلفات من�سوبة لل�شيخ عبد الرحمن
ّ
( )1اختيار حقائق اخللل يف دقائق احليل
جاء يف اعيان الشيعة« :وله كتاب اختيار حقائق اخللل يف دقائق احليل ،أصله لغريه

وقد.)55(»...

( )2كتاب األعامر

األفندي يف الرياض ،واحتمل اتحِّ اده مع كتاب األضداد يف اللغة(.)56
نسبه له
ّ

( )3كتاب األضداد يف اللغة

الكفعمي
األفن��دي يف الرياض« :وم��ن مؤ َّلفاته إيضاح كتاب األعامر ،نس��به
قال
ّ
ّ

أيضا األض��داد يف اللغة ،والظاه��ر أنَّه عني
يف ح��وايش البل��د األم�ين وينقل عنه ،ول��ه ً

سابقه»(.)57

331

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

األول ،الس��نة األوىل ،الصفحات ( ،)53()51-23والثانية بتحقيق الش��يخ قاسم
العدد َّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

( )4املعيار (يف العقيدة)
الطهراين َّ
الشوهيي عدَّ ه يف (براهني العقول)
حممد بن يونس
يذكر الشيخ
ّ
أن الشيخ َّ
ّ

املؤ َّلف 1229هـ من الكتب املنطق َّية املوجودة عنده وقت تأليف (الرباهني)(.)58

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

( )5املنتخب وتعداد فرق املسلمني
العتائقي ،ونس��خته يف اخلزانة
عدَّ ه الس�� ِّيد حمس��ن األمني يف األعيان من مصنَّفات
ّ
أن مفهرس اخلزانة الغروية مل يذكر ذلكِ ،
الغرو َّية( ،)59غري َّ
فالحظ.
َّ
الكفعمي يف كتاب اختيار حقائق اخللل يف
األفندي يف الري��اض« :وقد ذكره
ذكره
ّ
ّ

دقائق احليل ،وكان أصل هذا الكتاب من غري هذا الشيخ ،وهو قد اختاره»(.)60
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ّ

املبحث الثاين
م�ستن�سخاته

حممد (ت 685هـ).
تصنيف:
ّ
البيضاوي ،عبد اهلل بن عمر بن َّ
تاريخ النسخ :آخر ليلة من شهر شوال سنة 732هـ.

مكان النسخِ :
احل َّلة السيف َّية ،بمدرسة ابن الفقيه املعروفة بمدرسة السبط.

حمم��د وآله
«ت��م الكت��اب واحلم��دُ هللِ ِّ
ُّ
رب العاملني وص�لى اهلل عىل َّ
ن��ص اإلهن��اءَّ :
ش��وال من س��نة اثنتي وثالثني وس��بع مائة اهلالل َّي��ة وهللِ احلمد
الطاهري��ن يف رسار(َّ )61

حممد ب��ن إبراهيم
الضعيف،
ُ
وح��ده ،ع َّلق��ه العب��دُ
الفق�ير إىل اهللِ تعاىل عب��د الرمحن بن َّ
ُ
حممد العتائقي ،حامدً ا مص ِّليا ش��اكرا ،وذلك ِ
باحل َّلة بمدرس��ة الفقيه املعروفة بمدرس��ة
ً
ً
ّ
َّ
السبط».

مكان النسخة :النجف األرشف ،خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،الرقم (.)62()717

( )2رسالة فعلت فال تلم = فعلت فال تلم
حممد بن مسعود بن مصلح (ت 710هـ)(.)63
تصنيف:
ّ
السرياويَّ ،
تاريخ النسخ :سنة 732هـ.
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( )1مصباح األرواح

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

النبي وآله
«تم
الكت��اب ،واحلمدُ هللِ ِّ
ُ
ُّ
حممد ّ
رب العاملني وصلىَّ اهلل عىل َّ
ن��ص اإلهناءَّ :

ش��وال من س��نة اثنني وثالثني وس��بع مائة اهلالل َّية ،ع َّلقه لنفس��ه
أمجعني يوم االثنني من َّ
العتائقي».
حممد
ّ
أضعف عباد اهلل تعاىل عبد الرمحن بن َّ

فص��ح ،واحلمدُ هللِ
وع�لى جان��ب اإلهن��اء كُتب��ت العبارة اآلتي��ةُ « :قوب��ل بأصل��ه
َّ

وحده»(.)64
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ومن اجلائز القريب َّ
العتائقي ،وهذا دليل عىل
أن كاتب هذه العبارة هو عبد الرمحن
ّ

د َّقته ملا ينسخ وأمه َّية الكتاب عنده.

مكان النسخة :النجف األرشف ،خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،الرقم (.)65()197

( )3رشح العمدة
حممد الطائي(ت 672هـ).
حممد بن عبد اهلل ابن َّ
تصنيف :مجال الدينَّ ،
تاريخ النسخ :شهر رجب 734هـ.

ِ
بحمد اهللِ ومنِّه يف الثامن من شهر رجب املبارك سنة أربع
الكتاب
«تم
ُ
ُّ
نص اإلهناءَّ :

العتائقي،
حممد
ّ
وثالثني وسبع مائة هالل َّية هجر َّية ،كتبه الفقري إىل اهلل تعاىل عبد الرمحن بن َّ
حامدً ا مص ِّل ًيا يف دار السالم بغداد باملدرسة املستنرص َّية ،واحلمدُ هللِ وحده».
املرعيش ،الرقم (.)66()1119
مكان النسخة :قم املقدَّ سة ،مكتبة السيد
ّ

( )4كتاب النكات

ِ
الكاشاين (ت 755هـ).
حممد
عيل بن َّ
ّ
تصنيف :احلليِّ ّ ّ ،

العتائقي.
حممد
ّ
وهو أستاذ الناسخ الشيخ عبد الرمحن بن َّ
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ّ

احلجة سنة 752هـ.
تاريخ النسخ :ذي َّ
الغروي املقدَّ س.
مكان النسخ :النجف األرشف ،املشهد
ّ

القوي ،عبد الرمحن بن
الغن��ي ،الضعيف إىل
ن��ص اإلهناء« :ع َّلقها العبد الفقري إىل
ّ
ُّ
ّ

احلجة س��نة اثنني ومخس�ين وس��بع مائة هجر َّية باملش��هد
حممد بن
غرة ذي َّ
العتائقي ،يف َّ
ّ
َّ

األئمة املعصومني أمجعني».
الرشيف
ّ
مشـرفه وعىل أوالده َّ
الغروي ،صلوات اهلل عىل ِّ

نصه« :توفيِّ موالنا وش��يخنا املوىل القدوة ،القبلة ،س��لطان الفقهاء والعلامء
النس��خة بام ُّ
واحلق والدي��ن ،مصنِّف هذا الكت��اب ،وجعل اجلنة مثواه
واملتك ِّلم�ين ،نصري امل َّلة
ِّ
ومأواه ،عارش رجب سنة 755هـ».

مكان النسخة :النجف األرشف ،خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،الرقم (.)67()670

( )5رشح الشمس َّية

حممد (ت 776هـ)(.)68
تصنيف:
ّ
حممد بن َّ
الرازي ،قطب الدين َّ
تاريخ النسخ :شهر رمضان املبارك سنة 756هـ.
مكان النسخ :مسجد الكوفة يف أثناء اعتكافه(.)69

( )6خمترص رشح حكمة اإلرشاق
الشريازي (ت 710هـ)،
أصل الرشح لقطب الدين حممود بن مس��عود بن مصلح
ّ

رصح بأنَّه أمتَّه يف  20يو ًما ،خمطوط ،نس��خته
أهناه يف  6مجادى اآلخر س��نة 756هـ ،وقد َّ
يف خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،بالرقم (.)70()985
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ومن املفيد إيراده َّ
الكاش��اين عىل ظهر
حممد
أن
عيل بن َّ
ّ
ّ
العتائقي قد َّأرخ تاريخ وفاة ّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

( )7رشح الكافية

السهروردي املقتول سنة 587هـ.
املؤ ِّلف:
ّ

مكان النسخ :مسجد الكوفة يف أثناء اعتكافه.
تاريخ النسخ :شهر رمضان املبارك سنة 756هـ(.)71

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

( )8تسليك النفس

ِ
املطهر(ت 726هـ).
عيل ابن َّ
تصنيف :العلاَّ مة احلليِّ ّ  ،احلسن بن يوسف بن ّ

مكان النسخ :مسجد الكوفة يف أثناء اعتكافه(.)72
تاريخ النسخ :شهر رمضان سنة 756هـ(.)73

املتعصب العنيد املانع من ذ ِّم يزيد
( )9الر ُّد عىل
ِّ

حممد (ت597هـ).
تصنيف :ابن
ّ
عيل بن َّ
اجلوزي ،عبد الرمحن بن ّ

تاريخ النسخ 13 :ذي القعدة سنة 762هـ(.)74

لرضوري الترصيف = اإلجياز
( )10إجياز التعريف
ِّ

الطائي (ت 672هـ).
حممد بن عبد اهلل بن مالك
ّ
تصنيفَّ :
تاريخ النسخ :سنة 774هـ.

العتائقي يف سنة 774هـ».
حممد]
ُّ
ّ
نص اإلهناء« :وكتب عبد الرمحن [بن َّ
م��كان النس��خة :النج��ف األرشف-خزان��ة العتب��ة العلو َّي��ة املقدَّ س��ة ،الرق��م

(.)75()717
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ّ

عامة
( )11فوائد جليلة َّ

()76

حممد بن احلسن (ت 672هـ).
تصنيف:
حممد بن َّ
الطويس ،نصري الدين َّ
ّ

تاريخ النسخ 20 :ذي القعدة سنة 778هـ(.)77

العتائقي ،يف العرشين من ذي قعدة س��نة ثامن
نص اإلهناء« :ع َّلقها عبد الرمحن بن
ُّ
ّ

وسبعني».

(.)78()685

( )12رسالة يف بقاء النفس = بقاء النفس
حممد بن احلسن (ت 672هـ).
تصنيف:
حممد بن َّ
الطويس ،نصري الدين َّ
ّ

احلجة سنة 778هـ.
تاريخ النسخ 20 :ذي َّ

رب العامليمن ،وصلواته عىل
ن��ص اإلهناء« :واهلل (تع��اىل) و ُّيل التوفيق ،واحلمدُ هللِ ِّ
ُّ

العتائقي ،ختم اهلل أعامله باحلس��نى،
حممد
ّ
حمم��د وآله الطاهري��ن ،ع َّلقها عبد الرمحن بن َّ
َّ
آمني»(.)79

م��كان النس��خة :النج��ف األرشف ،خزان��ة العتب��ة العلو َّي��ة املقدَّ س��ة ،الرق��م

(.)80()685

( )13جمموعة رسائل
حممد بن احلسن (ت 672هـ).
تصنيف:
حممد بن َّ
الطويس ،نصري الدين َّ
ّ

وهي« :خريية الوج��ود -وعدم انفكاك الع َّلة التا َّمة ع��ن معلوهلا -وكيف َّية صدور
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م��كان النس��خة :النج��ف األرشف ،خزان��ة العتب��ة العلو َّي��ة املقدَّ س��ة ،الرق��م:

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

األس�ترآبادي
الكث��رة عن املبدأ الواحد -ورضورة املوت -وأس��ئلة الس�� ِّيد ركن الدين
ّ

(ت 717ه��ـ) ،وه��ي عرشون مس��ألة حكم َّية ومنطق َّية س��أهلا من أس��تاذه نصري الدين
الطويس.
ّ

تاريخ النسخ 20 :ذي القعدة سنة778هـ(.)81

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

النفس الناطقة حقيقتها وأحواهلا
()14
ُ

تصنيف :ابن سينا ،احلسني بن عبد اهلل (ت 428هـ).
تاريخ النسخ :سنة 778هـ.
مكان النسخ :النجف األرشف.

العتائقي ،ختم اهلل أعامله باحلس��نى
حممد بن
ُّ
ّ
ن��ص اإلهناء« :ع َّلقه��ا عبد الرمحن بن َّ

آمني».

وقد كتب يف آخرها بعض الفوائد وجاء يف آخرها « :متَّت الفوائد سنة ثامن وثامنني

[وسبعامئة]»(.)82

مكان النسخة :النجف األرشف ،خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،الرقم (.)83()685

( )15رسالة العشق
تصنيف :ابن سينا ،احلسني بن عبد اهلل (ت 428هـ).
تاريخ النسخ :يوم الثالثاء  27ذي القعدة سنة 778هـ.
نص اإلهناء« :ع َّلقها يف يوم الثالثاء سابع عشـرين من ذي قعدة لسنة ثامن وسبعني
ُّ
وسبع مائة ،واحلمد هللِ واجد الوجود ،ومنتهى اخلري واجلود ،عىل ِّ
كل موجود ،وصلواته
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ّ

وكتب
حممد املصطفى وآله الط ِّيب�ين الطاهرين وصحبه املنت ََجبني،
َ
عىل أرشف املرس��لني َّ
العتائقي حامدً ا مص ِّل ًيا».
حممد بن
ّ
عبد الرمحن بن َّ

مكان النسخة :النجف األرشف ،خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،الرقم (.)84()685

( )16رشح املوجز يف املنطق
تاريخ النسخ 20 :ذي القعدة سنة 778هـ.
م��كان النس��خة :النج��ف األرشف ،خزان��ة العتب��ة العلو َّي��ة املقدَّ س��ة ،الرق��م

(.)85()1060

تصنيف( :؟).

( )17فوائد فلسف َّية ومنطق َّية

تاريخ النسخ :سنة 778هـ(.)86

اإلهلي والكالم
الغراء يف الفرق بني نو َعي العلم
ّ
( )18الرسالة َّ

األرموي ،حممود بن أيب بكر بن أمحد (ت 682هـ).
تصنيف:
ّ
تاريخ النسخ :سنة 778هـ.
مكان النسخ :النجف األرشف.

العتائق��ي ،حام��دً ا هلل مص ِّل ًيا عىل
حمم��د
ُّ
ّ
ن��ص اإلهن��اء« :ع َّلقه��ا عب��د الرمحن ب��ن َّ
رسولِه».
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تصنيف( :؟).

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

نصه « :إنَّه ملوالنا األعظم أقضـى قضاة العامل
وكتب عبد الرمحن
العتائقي بخ ِّطه ما ُّ
ّ

األرموي».
رساج الدين
ّ

مكان النسخة :النجف األرشف ،خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،الرقم (.)87()685

( )19رسالة يف الداللة = رسالة يف داللة األلفاظ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حممد ابن البديع (ت 657هـ)(.)88
ندهي ،عيل بن َّ
تصنيف :ال َب ّ
تاريخ النسخ 28 :ذي القعدة سنة 778هـ.
نص اإلهناء« :متَّت الرس��الة بعون اهلل ذي اجلاللة ،وصلواته عىل صاحب الرس��الة
ُّ

حممد وعرتته الطاهرين يف ثامن عرشين ذي قعدة سنة ثامن وسبعني ،ع َّلقها عبد الرمحن
َّ
حممد بن إبراهيم بن العتائقي حامدً ا مص ِّل ًيا».
ابن َّ

م��كان النس��خة :النج��ف األرشف ،خزان��ة العتب��ة العلو َّي��ة املقدَّ س��ة ،الرق��م

(.)89()685

( )20أسئلة الس ِّيد ركن الدين

حممد بن رشف شاه (ت 717هـ).
تصنيف :األسرتآبادي ،احلسن بن َّ

الطويس
حممد بن احلس��ن
حممد بن َّ
س��أهلا من أس��تاذه املح ِّقق خواجه نصري الدين َّ
ّ
(ت 672هـ).
تاريخ النسخ :سنة 778هـ.
مكان النسخ :النجف األرشف.
الطهراين أنَّه رآها يف اخلزانة الغرو َّية(.)90
مكان النسخة :يذكر الشيخ آقا بزرك
ّ
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اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

( )21حتري��ر إقلي��دس = حتري��ر أصول اهلندس��ة واحلس��اب = حترير أصول
إقليدس
حممد بن احلسن (ت 672هـ).
تصنيف:
حممد بن َّ
الطويس نصري الدين َّ
ّ

مكان النسخ :رآها الس ِّيد األمني يف مكتبة االستانة الرضو َّية املقدَّ سة(.)91

حممد بن صالح (ت 509هـ)(.)92
حممد بن َّ
نظمها :ابن اهلباريةَّ ،

كمونة
يذك��ر العلاَّ مة الش��يخ آغا بزرك
حممد ص��ادق آل ُّ
الطهراين أنهَّ ا عند الس�� ِّيد َّ
ّ

بالنجف(.)93

( )23نظم رسالة الطري
تصنيف( :؟).
أن هذه النسخة ِّ
الطهراين َّ
حممد صادق
بخط ابن
يذكر الش��يخ
العتائقي ،عند الس ِّيد َّ
ّ
ّ

كمونة بالنجف(.)94
آل ُّ
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

حي بن يقظان
( )22نظم رسالة ّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

اخلامتة
بع��د ه��ذه الرحلة العلم َّية املاتعة م��ع عامل جليل القدر كبري الش��أن عبد الرمحن بن

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

العتائقي.
حممد
ّ
َّ

•نلحظ من تعليقاته يف املستنس��خات واملخترصاتَّ ،
العتائقي مل
أن عبد الرمحن
ّ
يكن ناقلاً فحس��ب ،بل لديه تعليقات وإضافات ونقد وتصحيح ،مثال ذلك
القم ّي« :وأضفنا إليه ما خطر بالبال ممَّا يناس��به ،ورددنا
قوله يف خمترص تفس�ير ِّ

ما جاء ظاهره يف عدم العصمة باألنبياء واألولياءَّ ،
فإن مذهب أهل البيت
ٍ
لي��س ما يقوله هذا الرج��ل فليتأ َّمل ...واعلم َّ
كث�ير من هذا الكتاب
أن لنا يف

نظرا ،فإنَّه ال يوافق مذهب الذي هو اآلن جممع عليه».
ً

•أغل��ب مصنَّف��ات هذا ال َع َل��م ّ
الفذ مل تُطب��ع بعد ومازالت خمطوط��ة ،فهي قيد
التحقيق لدى جلنة التحقيق يف العتبة العلو َّية املقدَّ سة.

مقيم يف الع��راق ،متنقِّلاً
•عن��د تت ُّبعي ملؤ َّلفاته ومستنس��خاته ،وج��دت أنَّه كان اً
ِ
أي
ب�ين احل َّلة والنجف وبغداد ،وذلك من س��نة  731إىل  ،790ومل أعثر عىل ِّ
مصن ٍ
وخصوصا أصفهان ،التي تذكر املصادر أنَّه أقام
َّف له قد كُتب يف إيران،
ً
العتائقي
فيها من سنة (746هـ) ،وملدَّ ة عرشين عا ًما ،وحتَّى عند تت ُّبعي السم
ّ
يف كت��ب الفهارس التي تو ِّث��ق املخطوطات املحفوظ��ة يف خزائن بالد فارس

العتائقي باس��مه يف
يرصح ابن
س��وى مصنَّفني يف مكتبة الس�� ِّيد
ّ
املرعيش ،ومل ِّ
ّ

آخرا،
أمرا ً
ختام املخطوط ،وال أعلم كيف اهتدى املفهرس لذلك ،وقد و َّثقنا ً
342

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

وهو َّ
العس��كري ،ونس��خ
العتائقي قد اخترص كتاب (األوائل) اليب هالل
أن
ّ
ّ

الكاش��اين ،وذلك س��نة (752هـ) يف
حممد
عيل بن َّ
ّ
كتاب (النكات) ألس��تاذه ّ

الغ��روي املقدَّ س ،وهذا يعني َّ
أن من س��نة 746هـ
النجف األرشف باملش��هد
ّ
س��ت سنوات فقطَّ ،
العتائقي
وأن مدَّ عى صاحب األعالم بإقامة
إىل 752هـ،
ّ
ّ
بأصفه��ان عرشي��ن عا ًما غري دقيق ،وه��ذا ُّ
يدل عىل أنَّه إ َّم��ا مل يقم يف أصفهان
بأصفهان ،وهي مفقودة ،غ َّيبتها أيدي الزمان؛ فقد حلظناه مل يرتك األ َّيام متيض
عليه من غري تأليف ونسخ واختصار وغري ذلك.

العتائقي ،فقد اخترص أكثر من ستَّة مؤ َّلفات ،هي
•نلحظ ظاهرة االختصار عند
ّ
ملخص��ات لتلك املؤ َّلفات ،وهذا ُّ
عبارة عن َّ
يدل عىل اهتاممه بتلك املؤ َّلفات،
فاخترصه��ا لتالميذه وجلميع طلب��ة العلمٌّ ،
كل مراده من العل��وم التي تناوهلا

العتائقي بح ًثا ودراس ًة.
ّ

بعلم ِّي الكالم والفلس��فة؛
مهتم َ
•نلحظ عن��د تعداد مؤ َّلفاته ومصنَّفاته أنَّه كان اًّ
ٍ
للبيضاوي يف
وق��ت مبك ٍِّر من حياته كتاب مصب��اح األرواح
فقد استنس��خ يف
ّ
شوال سنة 732هـ ،واستنسخ (كتاب
عل ِم الكالم ،وذلك يف آخر ليلة من شهر َّ
النكات) ألس��تاذه الفيلس��وف عيل بن حممد الكاش��اين ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (ت 755هـ)،
َّ
ّ
ّ
علمي
أه��م الكت��ب يف
وذل��ك يف ش��هر ذي َّ
ّ
احلج��ة س��نة 752ه��ـ ،وهو من ِّ
املنط��ق والكالم ،وأ َّلف كتاب املناظ��رات ،هو كتاب يف علم الكالم ،ينقل فيه
وزيدي من جهة أخرى ،والطرف
إمامي من جهة،
حماورات أو مناقشات بني
ّ
ّ

اإلمامي ،كام
الثالث ُيثري بعض االس��تفهامات واالعرتاضات عىل م��ا يعتقده
ّ

أ َّلف الرسالة الفارقة وامللحة الفائقة ،وذلك سنة 778هـ.
343

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

تل��ك املدَّ ة الطويل��ة ،أو أنَّه أقام يف أوقات متفاوتة ،أو لدي��ه مؤ َّلفات قد أ َّلفها

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

ِ
•ويف س��نة  787رشح كت��اب (مناهج اليق�ين يف أصول الدي��ن) للعلاَّ مة احلليِّ ّ
أهم كتب
حتت عن��وان (اإليضاح والتبيني يف رشح مناهج اليق�ين) ،وهو من ِّ
علم الكالم.

أرجح أن يكون يف النجف األرشف عند
•ويف مسألة مكان مدفنه الرشيف ،فأنا ِّ
عيل بن أيب طالب؛ فأغلب مؤ َّلفاته ومنس��وخاته
مرقد أمري البالغة والبيان ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ق��د أهناها يف املش��هد الرشيف ،فيظهر لنا إقامته يف آخ��ر حياته كانت يف أرض

الغري ،وقد أوقف مجيع ما كتبت أنامله للخزانة الغرو َّية.
ّ

نـجــز هـذا الـعـمــل فـي الـخــامـس عشــر مـن شـهـــر رجـــب
الـمـرجـب وقــد مـضــى مـن الـهـجـــرة النـبــو َّيــة واحــد
َّ
وأربعون وأربعامئة وألف ،واهلل أعــلـــم بـالـصــواب
وإلـيــه الــمــرجـع والـمــآب ،وكـتــب العبــد
الفقيــر الـمحتاج إىل رحـمة ر ِّبه الكريم
الـخفــاجــي
حممــد عبيــد
ّ
حيــدر َّ
ِ
الـــحـــ َّلـــة الــفـيــحـــاء
فــي
ِ
رب العا َلـميــن
واحلمدُ ل ّٰله ِّ
************
*********
******
****
*
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اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

ملحق
العتائقي
م�ص َّورات م�ؤ َّلفات عبد الرحمن
ّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

( )1الصورة األخرية من خمطوط (جتريد الن َّية من الرسالة الفخر َّية)
345

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

اإليالقي)
(األماقي يف رشح
( )3الصورة األخرية من خمطوط
ّ
ّ
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اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

( )5الصورة األخرية من خمطوط (رشح القصيدة الساسان َّية أليب ُدلف)
347

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

القم ّي)
( )6الصورة األخرية من خمطوط (خمترص تفسري ِّ
348

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

( )7الصورة األخرية من خمطوط (الترصيح يف رشح التلويح)
349

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

( )14الصورة األخرية من كتاب (احلدود النحو َّية واملآخذ عىل احلاجب َّية)
350

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

( )15الصورة األخرية من خمطوط (الشهدة يف رشح تعريب الزبدة)
351

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

( )16الصورة األخرية من خمطوط (اإلرشاد يف معرفة تقادير األبعاد)
352

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

( )17الصورة األخرية من خمطوط (البسط والبيان يف رشح جتريد امليزان)
353

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

( )18الصورة األخرية من خمطوط (اإليضاح والتبيني يف رشح منهاج اليقني)
354

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

ملحق
العتائقي
م�ص َّورات م�ستن�سخات عبد الرحمن
ّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

( )1الصورة األخرية ملخطوط (مصباح األرواح)
355

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

( )2الصورة األخرية ملخطوط (رسالة فعلت فال تلم)
356

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

( )3الصورة األخرية ملخطوط (رشح العمدة)

357

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

( )4الصورة األخرية ملخطوط (النكات)
358

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

عامة)
( )11الصورة األخرية ملخطوط (فوائد جل َّية َّ
359

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

( )14أولاً الصورة األخرية ملخطوط (النفس الناطقة حقيقتها وأحواهلا)
360

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

( )14ثان ًيا الصورة األخرية للفوائد الواردة يف آخر (النفس الناطقة حقيقتها وأحواهلا)
361

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
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( )15الصورة األخرية ملخطوط (رسالة العشق)
362

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

( )18الصورة األخرية ملخطوط

اإلهلي والكالم)
الغراء يف الفرق بني نو َعي العلم
ّ
(الرسالة َّ
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هوام�ش البحث
( )1ينظر :أعيان الشيعة ،465/7 :رياض العلامء 103/3 :وما بعدها.
والنس��ابة،
العتائقي إىل قبيلة خفاجة ،وهذا ما أثبته مجع من املح ِّققني
(ُ )2ينس��ب العلاَّ مة عبد الرمحن
َّ
ّ
ونص تلك
والنسابة الشيخ ُحس�ين الشيخ هادي
الدجييل،
النس��ابة الشيخ ع َّباس
القرييشُّ ،
َّ
مثلَّ :
ّ
ّ
حممد بن إبراهيم بن يوسف بن عتيق بن الغضبان بن
النس��بة« :الشيخ كامل الدين عبد الرمحن ابن َّ
حس��ان بن عامر ثامل بن
حممد ب��ن حممود ابن األحزم بن منيع ب��ن أيب الفتيان منيع بن َّ
حس��ان بن َّ
َّ
س��لامن بن حزن بن الربيع بن س��نان ب��ن الربيع بن قيس بن معاوية بن ح��زن بن معاوية بن عمرو
(خفاجة) ابن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ...عدنان» .ينظر :حياة الش��يخ كامل
العتائقي.95 :
الدين عبد الرمحن
ّ
( )3ينظر :رياض العلامء ،104/3 :الذريعة.104/13 :
( )4ينظر :األعالم ،330/3 :تاريخ ِ
احل َّلة.9/1 :
( )5ينظر :أعيان الشيعة ،465/7 :وطبقات أعالم الشيعة( ،ق.112 :)8
نصه« :س��اح يف فارس وغريها سنة (746هـ) ،فغاب نحو
( )6ذكر
الزركيل يف األعالم ،330/3 :ما ُّ
ّ
مدوناته،
اثرا يف َّ
ثم رحل إىل النجف» ،ومل أجد لذلك ً
عرشين سنة ،أقام أكثرها يف أصفهان ،وعادَّ ،
ِ
فالحظ.
( )7الناسخ واملنسوخ.11 :
العلوي الرشيف.213 :
( )8مشاهري املدفونني يف الصحن
ّ
لهِ
ٍ
الش��هر :آخر ٍ
ِ
السار.
استسـر
ش��تق من قو م:
( )9سرِ ُار
ليلة قمر َّية منه ،وهو ُم ٌ
القمر ،أيَ :خفي ليلة رِّ
ُ
َّ
(س َـر َر).
ُينظر :لسان العرب ،357/4 :فصل (السني املهملة) ،بابَ :
( )10فهرس خمطوطات حزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.68/2 :
( )11الذريعة.481/2 ،375/1 :
( )12نلح��ظ م��ن هذه التقريضات م��ن قبل تالميذه ،مكانته الس��امقة وفضله وعلم��ه عندهم ،ومن
درس��ا
جان��ب آخر أنهَّ ��م كانوا مالزمني له ،منذ أن ب��دً ا بالرشح إىل آخره ،ولع َّله كان يقدَّ م عليهم ً
وبيانًا من َّأوله إىل آخره .واهلل أعلم.
364

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

365

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

( )13ينظر :الذريعة ،318/2 :وفهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.38 :
( )14فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.262 :
القم ّي (ح ًّيا سنة 307هـ).
()15
هوعيل بن إبراهيم ِّ
ّ
( )16فهرس��ت نس��خه هاى خطى كتابخانه عمومى حرضت آية اهلل العظمى نجفى مرعشى مدَّ ظ ُّله
العايل.309/1 :
العتائق��ي بالطبي��ب ،وكان يبارش الطباب��ة ويعالج املرىض .ينظ��ر :طبقات أعالم
يوص��ف اب��ن
(َ )17
ّ
الشيعة.111/5 :
( )18ينظر :فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.83 :
( )19ينظر :فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.84 :
( )20فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.84 :
( )21فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.157 :
( )22ينظ��ر :ري��اض العل�ماء .104/3 :ويف هدية العارف�ين ،528/1 :ذكر أنَّه ف��رغ من رشح هنج
البالغة سنة (876هـ).
( )23رياض العلامء.106/3 :
( )24روضات اجلنَّات.194/4 :
( )25فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.246 :
التصوح يف اللغة :ت ََش�� ُّق ُق َّ
الش��عر وتناثره ،أو التجفيف ،وصوح النبات إذا يبس وتش�� َّقق ،ومنه
()26
ُّ
وتصوح البقل نَفسه :يبس .ينظر :العني .269/3 :باب (ح ص و).
صوح الحْ ر البقل :أيبسه،
َّ
( )27ينظر :جم َّلة خمطوطاتنا ،العدد  218 :4-3وما بعدها.
( )28فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.481/2 :
( )29فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.464/2 :
( )30فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.278/2 :
سهو منهام؛ َّ
ألن
( )31وقرأ حم ِّققا النسخة تاريخ اإلهناء هكذا ..« :عرش من مجادى اآلخرة» ،وأظ ُّن أنَّه ٌ
النسخة وحيدة ،والتاريخ غري واضح فيها ،ومل يذكرا لنا القرينة املعتمدة يف ذلك.
( )32فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.139/2 :
( )33فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.281/2 :
( )34ينظر :فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.28/2 :
( )35ينظر :أعيان الشيعة ،465/7 :وفهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.58 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء ِ
أنموذجا
تائقي �
ً
الحلَّة في الت�صنيف والنَّ�سخ-ال�شيخ عبد الرحمن بن مح َّمد ال َع ّ

( )36نس��ختها حمفوظة يف خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ س��ة ،ورقمه��ا ( .)690ينظر :فهرس خمطوطات
خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.228/2 :
( )37ينظر :فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.49/2 :
القم ّي.444 :
( )38خمترص تفسري ِّ
( )39ينظر :الذريعة.225/11 :
( )40فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.293 :
( )41فهرس��ت نس��خه هاى خطى كتابخانه عمومى حرضت آية اهلل العظمى نجفى مرعشى مدَّ ظله
العايل.215/21 :
( )42ينظر :فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.210/2 :
( )43فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.334/2 :
( )44الذريعة.184/4 :
( )45فهرس��ت نس��خه هاى خطى كتابخانه عمومى حرضت آية اهلل العظمى نجفى مرعشى مدَّ ظله
العايل :؟؟؟؟؟.
( )46ينظر :فهرس��ت نس��خه هاى خطى كتابخانه عمومى حرضت آية اهلل العظمى نجفى مرعش��ى
واملالحظ َّ
املرعيش قد انفرد هبذه النس��بة هلذا
أن مفهرس مكتبة الس�� ِّيد
مد ظله العاىل،184/20 :
َ
ّ
العتائقي ،فالحظ.
الرشح البن
ّ
( )47ينظ��ر :مكتبة العلاَّ مة .129 :يف حني َّ
حممد مهدي نجف) قد ذكر
أن حم ِّقق كتاب فرحة الغري ( َّ
الطهراين يف الذريعة،
الطباطبائي ،عىل قول الش��يخ
يف مقدِّ مة التحقيق تعليقة للس�� َّيد عب��د العزيز
ّ
ّ
ِ
عندما قال« :وهؤالء ك ُّلهم مشايخ ال َعلاَّ مة احلليِّ ّ » ،فقال :هؤالء ك ُّلهم مشايخ الس ِّيد ابن طاووس
الغ��ري) ،والروايات عنه��م موجودة في��ه ،فهي من أصل
نفس��ه مؤ ِّل��ف الكت��اب األصل (فرحة
ّ
ِ
امللخص ،فال ُّ
يدل ذلك عىل َّ
الكتاب ال من زيادة َّ
أن الدالئل الربهان َّية من تلخيص العلاَّ مة احلليِّ ّ ..
ِ
أيضا اىل كتاب غريه ِّ
الغري،
فيلخصه» ينظ��ر :فرحة
ويس��تغرب من مث��ل العلاَّ مة احلليِّ ّ أن يعم��د ً
ّ
مقدِّ مة التحقيق.44 :
( )48الذريعة.248/8 :
( )49الغارات.837/2 :
( )50وقد الحظت َّ
باملقانعي« :يقول
يسميه
أن حمقق الدالئل الربهان َّية الدكتور ثامر
ّ
اخلفاجيِّ ،371 :
ّ
مطبعي.
املقانعي ،»...ولع َّله خطأ
عبد الرمحن
ّ
ّ
ِ
( )51الكتاب قيد اإلخراج يف مركز تراث احل َّلة.
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( )52ينظر :الذريعة ،220/11 :فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.185/2 :
يب املخطوط يف مكتبات إيران العا َّمة.735/1 :
( )53الرتاث العر ّ
( )54فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.185/2 :
واملفصل يف تاريخ النجف األرشف.116/4 :
( )55ينظر :أعيان الشيعة،465/7 :
َّ
( )56ينظر :رياض العلامء.105/3 :
( )57رياض العلامء.105/3 :
( )58الذريعة.277/21 :
( )59أعيان الشيعة.465/7 :
( )60رياض العلامء.104/3 :
( )61رسار الشهر :آخر ليلة قمر َّية منه .ينظر :لسان العرب.357/4 :
( )62فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.454/2 :
الش�يرازي ،عامل بالعقل َّيات ،ولد بش�يراز س��نة 634هـ ،وكان أبوه طبي ًبا ،فقرأ
( )63هو قطب الدين
ّ
عليه وزراء الش��ام ،وهو من بحور العلم ،له مؤ َّلفات ،منها (فتح املنَّان يف تفس�ير القرآن) ،و(تاج
للزركيل.187/7 :
العلوم) .ينظر :األعالم،
ّ
العتائقي ،عمران موسى.265 :
( )64كامل الدين عبد الرمحن
ّ
العتائقي ،عمران موسى.196 :
( )65كامل الدين عبد الرمحن
ّ
( )66فهرس��ت نس��خه هاى خطى كتابخانه عمومى حرضت آية اهلل العظمى نجفى مرعشى مدَّ ظله
العايل.291/3 :
( )67فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.396/2 :
وج��دت يف أكث��ر م��ن موضع م��ن كتب الرتاج��م َّ
أن تاريخ وفاته س��نة (766ه��ـ) ،والصواب
()68
ُ
األول« :اتَّفق يل اجتامعي معه يف دمش��ق يف آخر
ما أثبتناه (ت776هـ)؛ اس��تنا ًدا إىل قول الش��هيد َّ
بحرا ال ينزف ،وأجازين بجميع مصنَّفاته ،توفيِّ يف  12ذي القعدة سنة
ش��عبان سنة  776فوجدته ً
776هـ» .ينظر :بحار األنوار.140/104 :
( )69طبقات أعالم الشيعة.111/5 :
( )70فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.436/2 :
( )71طبقات أعالم الشيعة111/5 :
مهته العالية يف دراس��ة املصنَّفات ونس��خها ،فقد نس��خ يف أ َّيام
( )72وهذا األمر يبينِّ لنا ش��دَّ ة تقواه و َّ
أتم قضاء صلوات سنة كاملة.
اعتكافه جمموعة من الكتب ،وقد َّ
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( )73ينظر :طبقات أعالم الشيعة ،111/5 :ومقدِّ مة حتقيق كتاب تبرصة املتع ِّلمني يف أحكام الدين،
للعلاَّ مة ِ
اليوسفي.12 :
احلسيني ،وهادي
احلليِّ ّ  ،حتقيق س ِّيد أمحد
ّ
ّ
العتائقي يف جمال التألي��ف يف خزانة الروضة الغرو َّية املقدس��ة يف النجف األرشف،
( )74جه��ود اب��ن
ّ
الربوجردي ،خمطوطاتنا ،العدد الثاين.404 :
وغريها من مكتبات العامل ،الس ِّيد حسن
ّ
( )75فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.47/2 :
( )76وهي مخس��ة فوائد عىل النحو اآليت« :فائدة يف بقاء النفس اإلنس��ان َّية بعد خراب البدن ،فائدة يف
اخل�ير والشرَّ ِّ  ،فائدة يف ص��دور الكثرة عن الوحد ،فائدة يف رضورة امل��وت ،فائدة يف عدم انفكاك
الع َّلة التا َّمة عن معلوهلا»
مصور
( )77مل ُيذكر تاريخ النس��خ يف فهرس خمطوطات العتبة العلو َّية املقدَّ س��ة ،وهذا ما استفدته من َّ
املخط��وط الت��ي حصلت عليها ،والظاه��ر أنَّه قد كتب جمموعة من املخطوطات يف س��نة 778هـ،
ِ
فالحظ.
( )78فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.324/2 :
ِ
( )79مل ُيذكر الناس��خ تاريخ النس��خ ،والظاهر َّ
املفهرس قد احتمل هذا التاريخ من املجموعة التي
أن
نسخها ابن العتائقي بذلك التاريخِ ،
فالحظ.
ّ
العتائقي.405 :
( )80جهود ابن
ّ
( )81فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة/2 :؟؟؟.
مصورهتا يف آخر البحث.
( )82ينظر:
َّ
( )83فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.509/2 :
( )84فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.183/2 :
()85فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.280/2 :
العتائقي.405 :
()86جهود ابن
ّ
( )87فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة.184/2 :
نصه« :رسالة للموىل اإلمام املح ِّقق ،أفضل
( )88وصف ابن
العتائقي هذه الرسالة يف َّأول املخطوط بام ُّ
ّ
ِّ
تغمده اهلل
حمم��د
البندهي املعروف بابن البديعَّ -
ّ
عيل بن َّ
املتأخرين ،فخر امل َّلة والدين ،أيب احلس��ن ّ
ومصورهتا يف
بمحمد وعرتت��ه -يف الداللة له» .ينظ��ر :طبقات أعالم الش��يعة،147/5 :
برأفت��ه
َّ
َّ
ملحق البحث.
( )89فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ سة ،197/2 :وينظر :الذريعة.254/8 :
( )90ينظر :الذريعة ،83/2 :الرقم.329 :
368

اخلفاجي
م.م .حيدر حم َّمد عبيد
ّ

األميني.21 :
الطويس ،حسن
( )91اإلسامعل ُّيون واملغول ونصري الدين
ّ
ّ
هجاء.
ايس ،نظام الدين ،أبو يعىل ،املعروف بابن اهلبارية ،ش��اعر َّ
حمم��د بن َّ
(َّ )92
حممد بن صالح الع َّب ّ
ول��د يف بغ��داد ،وأقام مدَّ ة بأصبهان ،وفيها ملك ش��اه ووزيره نظام امللك ،ول��ه مع الوزير أخبار،
وتوفيِّ يف كرمان سنة (509هـ) .األعالم.23/7 :
( )93الذريعة.212/24 :
( )94الذريعة.212/24 :
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الئحة امل�صادر واملراجع
الطويس ،األمني ،حسن ،مركز الغدير للدراسات اإلسالم َّية،
1.1اإلسامعل ُّيون واملغول ونصري الدين
ّ
ط1997 ،2م.
ِ
ِ
ْيل ،خ�ير الدي��ن (ت 1396ه��ـ) ،نش��ـر دار العل��م للماليني ،ب�يروت ،ط،5
2.2األع�لامِّ ،
ال��زرك ّ
1980م.
العاميل (ت 1371هـ) ،حتقيق حسن األمني،
3.3أعيان الشيعة ،األمني ،الس ِّيد حمسن بن عبد الكريم
ّ
نرش دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،د.ت.
مؤسسة الوفاء،
4.4بحار األنوار ،العلاَّ مة
حممد تقي (ت 1110هـ) ،نش��ـر َّ
حممد باقر بن َّ
املجلس��ـيَّ ،
ّ
بريوت ،ط1403 ،2هـ.
5.5تاري��خ ِ
احل َّل��ة ،كرك��وش ،الش��يخ يوس��ف (ت 1411ه��ـ) ،ن�شر املكتب��ة احليدر َّي��ة ،ط،1
1430هـ.
ِ
املطهر
عيل اب��ن َّ
6.6تب�صرة املتع ِّلم�ين يف أح��كام الدي��ن ،العلاَّ م��ة احلليِّ ّ  ،احلس��ن بن يوس��ف ب��ن ّ
اليوسفي ،نرش انتشارات فقيه ،طهران،
احلسيني ،الشيخ هادي
(ت 726هـ) ،حتقيق الس ِّيد أمحد
ّ
ّ
1368ش.
احلسيني ،نشـر دليل
األش��كوري ،الس ِّيد أمحد
يب املخطوط يف مكتبات إيران العا َّمة،
ّ
7.7الرتاث العر ّ
ّ
ما ،قم املقدَّ سة ،ط1431 ،1هـ.
العتائق��ي يف جمال التألي��ف يف خزانة الروض��ة الغرو َّية املقدَّ س��ة يف النجف األرشف
8.8جه��ود ابن
ّ
الربوجردي ،الس ِّيد حسن ،جم َّلة خمطوطاتنا.
وغريها من مكتبات العامل،
ّ
منزوي،
الطهراين ،الش��يخ آقا بزرگ (ت 1389ه��ـ) ،تنقيح أمحد
9.9الذريعة إىل تصانيف الش��يعة،
ّ
ّ
ط ،1إيران1387 ،هـ.
حمم��د باق��ر
1010روض��ات اجلنَّ��ات يف أح��وال العل�ماء والس��ادات،
ّ
اخلوانس��اري ،امل�يرزا الس�� ِّيد َّ
األصبه��اين (ت 1313هـ) ،حتقيق أس��د اهلل إس�ماعيليان ،املطبع��ة احليدر َّية ،طهران،
املوس��وي
ّ
ّ
1390هـ.
األصفهاين (ق 12هـ) ،حتقيق الس�� ِّيد
األفندي ،املريزا عبد اهلل
1111رياض العلامء وحياض الفضالء،
ّ
ّ
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النجفي،
املرعيش
املرعيش ،منشورات مكتبة آية اهلل العظمى
احلس��يني ،اهتامم الس ِّيد حممود
أمحد
ّ
ّ
ّ
ّ
قم ،إيران1403 ،هـ.
العتائقي -دراس��ة تارخي َّيةَّ ،
الش�لاه ،عمران موسى حسني ،نرش
1212الش��يخ كامل الدين عبد الرمحن
ّ
مركز تراث ِ
احل َّلة ،مطبعة دار الكفيل ،ط2014 ،1م.
يب ،بريوت،
1313طبقات أعالم الش��يعة،
الطه��راين ،آقا بزرك (ت 1389هـ) ،دار إحي��اء الرتاث العر ّ
ّ
ط1430 ،1هـ.
الثقفي (ت 283هـ) ،حتقيق الس�� ِّيد جالل الدين املحدِّ ث،
حممد
1414الغ��ارات،
ّ
الك��ويف ،إبراهيم بن َّ
ّ
مكتبة ميل.
احلسني
الغري ،ابن طاووس ،الس ِّيد أبو املظ َّفر غياث الدين عبد الكريم بن أمحد بن موسى
1515فرحة
ّ
ّ
املوسوي ،نرش مركز الغدير للدراسات اإلسالم َّية،
(ت 693هـ) ،حتقيق الس ِّيد حتسني آل شبيب
ّ
ط1419 ،1هـ.
��اين ،حس�ين جه��اد ،وصدقي جعفر أبو
1616فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو َّية املقدَّ س��ةَّ ،
احلس ّ
اإلسالمي ،النجف األرشف ،ط2014 ،1م.
صيبع ،نشـر مركز األمري إلحياء الرتاث
ّ
األشكوري ،الس ِّيد
املرعشـي ،إعداد
النجفي
1717فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى آية اهلل
ّ
ّ
ّ
املرعشـي العا َّمةُ ،قم املقدَّ سة،
املرعشـي ،الس ِّيد حممود ،نشـر مكتبة آية اهلل
احلسيني ،إرشاف
أمحد
ّ
ّ
ّ
ط ،2د.ت.
ائي،
املخزومي ،و د .ابراهيم
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،حتقيق د .مهدي
1818كتاب العني،
ّ
الس��امر ّ
َّ
ّ
مطابع الرسالة ،الكويت.1980 ،
املرصي (ت 711هـ) ،نرش أدب
اإلفريقي
حممد بن مكرم
ّ
ّ
1919لسان العرب ،ابن منظور ،مجال الدين َّ
احلوزة1405 ،هـ ،قم ،إيران1405 ،هـ.
احلس��يني اجلال ّيل ،نرش
حممد جواد
القم ّي،
ّ
حممد ،حتقيق َّ
العتائقي ،عبد الرمحن بن َّ
ّ
2020خمترص تفس�ير ِّ
دار احلديث ،قم املقدَّ سة ،ط1432 ،1هـ.
الفتالوي ،كاظم ع ُّب��ود (ت1431هـ) ،نرش
العلوي الش��ـريف،
2121مش��اهري املدفون�ين يف الصحن
ّ
ّ
اإلجتهاد ،قم املقدَّ سة ،ط1427 ،1هـ2006/م.
املفصل يف تاريخ النجف األرشف ،احلكيم ،حس��ن عيس��ى ،نرش املكتبة احليدر َّية ،قم املقدَّ س��ة،
َّ 2222
ط1427 ،1هـ.
ِ
مؤسسة آل البيت
2323مكتبة العلاَّ مة احلليِّ ّ  ،الطباطبائي ،الس�� ِّيد عبد العزيز (ت 1416هـ) ،نرش َّ
إلحياء الرتاث ،إيران ،ط1416 ،1هـ.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

2424الناس��خ واملنس��وخ ،ابن العتائقي ،كامل الدين عبد الرمحن بن حممد ِ
احلليِّ ّ (ت790هـ) ،دراس��ة
َّ
ّ
النجف��ي الكربى ،اخلزانة
املرعيش
اخلفاجي ،نرش مكتب��ة آية اهلل العظمى
وحتقي��ق د .ثام��ر كاظم
ّ
ّ
ّ
العامل َّية للمخطوطات اإلسالم َّية ،قم ،إيران ،ط1432 ،1هـ.
يب ،بريوت،
2525هد َّية العارفني،
البغدادي ،إسامعيل باشا (ت 1339هـ) ،نشـر دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
د.ط ،د.ت.

372

