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ّ
ّ
ّ

َّ
ملخ�ص البحث
اختل��ف العلامء يف قض َّية (مدفن فخ��ر املح ِّققني) ،فهناك من جعله أكيل الس��باع؛
احل َّلة الفيحاء ،وآخر وجدَ أنَّه توفيِّ يف ِ
أثر لقربه ،وآخر جعله من دفناء ِ
لعدم وجود ٍ
احل َّلة
ُ
ونُق��ل إىل النجف حيث موىل املوحدين ،وآخر وج��د أنَّه دفن يف ِ
احل َّلة ،ولكنَّه نُقل
ُ
ِّ
إىل النجف؛ الستحباب ذلك.

وهن��اك من يرى ظانًّا أنَّ��ه دفن قرب أبيه العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل قرب أمري املؤمننيّ ،
كل
ُ
ِ
علم وفضلاً .
هذه األمور حصلت بسبب كونه ابن العلاَّ مة احل يِّ ّل ،وهو الذي خلفه اً
ويرجح بعضها ،ويدحض كثريها.
ُيس ِّلط هذا البحث الضوء عىل هذه اآلراء،
َّ
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Abstract
The scholars differed in the case of the burial of Fakhar AlMuhaqiqin. Some of them said that his body had been eaten by
the lions, because there was no trace of his grave, and another
sees his burial was in Hilla Al-Fayhaa, Another found that he died
in Hilla and his body transferred to Najaf where the holy shrine
of Imam Ali ibn Abi Talib (PBUH), some of them says that he was
buried in Hilla, but he was transferred to Najaf for sanctity of the
place.
There are those who believe that he was buried next to his
father Al-Allamaa Al-Hilli near the holy shrine of Imam Ali ibn Abi
Talib (PBUH), all these Differences happened because he was
the son of Al-Allamaa Al-Hilli, and inherited his knowledge and
virtues.
This research sheds light on these views, Preferring some of it
and refuting the other.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

أعرجي
علي ع َّبا�س ال
النجومي�/أيوب
احل�سيني
ال�س ِّيد مرت�ضى
ّ
احل�سيني�/أ.دّ .
ّ
ّ
ّ

املقدِّ مة
قبل الدُّ خول بالبحثُ ،أشري إىل أربعة ُا ٍ
هي:
مورَ ،

أمر الأ َّول :ترجمة ،و�شرح �أحوال (الفخر) ،امل�صادر واملراجع لها
ال ُ
ِ
الش��يخ اجلليل املرحوم (فخر املح ِّقق�ين) يف أغلب الكتب الرجال َّية،
جاءت ترمج ُة
ْ

وعىل سبيل املثال ُ
أنقل هنا عن كتابني:

وطي يف كتاب��ه (تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب)« :هو
َ 1.1
كت��ب اب ُن ال ُف ّ
مليح اإلشارة ،رأيتُه يف حرضة والده ،له ذه ٌن
كريم األخالق،
فصيح العبارةُ ،
ُ
ِ
ِ
اجلم ،والنّفس
ح��ا ٌّد،
وخاطر ن َّق��ا ٌد ،وفخر الدين ذو ال َف ْخ��ر الفخم ،والع ْل��م ّ
ٌ
األبية ِ
واهل ّمة ال َعالية»(.)1
َّ

ُ
التف��ريش) يف (نقد
جليل الق��در املرح��و ُم (مري مصطف��ى
2.2م��ا
س��جله الس�� َّيدُ
ّ
ّ
احلسن بن يوسف بن عيل بن مطهر ِ
ِ
احل يِّ ّل ،فخر املح ِّققني،
«حممد بن
ّ
ُ
الرجال)َّ :
ٍّ
ِ
وفقهائها،
رسه -وج ٌه من وجوه هذه ال ّطائفة ،وثقاتهِ ا،
أب��و طالب -قدَّ س اهللُ ّ
الش��أن ،حا ُله يف علو ِ
جلي��ل القدْ ر ،عظيم املنزلة ،رفيع َّ
وس��مو مرتبته،
قدره،
ِّ
ِّ
ِ
أشهر من ْ
ذكر.
وكثرة ع ُلومه
أن ُي َ
ُ
ُ
ش��يخنا َّ
روى ع��ن أبي��ه ،وروى عن��ه
ُ��ب ج ِّي��د ٌة ِمنها:
الش��هيدُ  ،ل ُه كت ٌ
اإليضاح»(.)2

ويمك ُن مراجع ُة املراجع اآلتية عن حياته:
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ

261

مدفن فخر املحقِّقني

ُ 1.1
أعيان الشيعة.32/44 :

ُ 2.2
أمل اآلمل :طبعة العراق.260/2 :
3.3إيضاح املكنون ،2 :يف ذيل ِ
أسامي ُكتُبه.
للاممقاين.106/3 :
4.4تنقيح املقال،
ّ
5.5جامع الرواة.96/2 :

6.6احلقائق الراهنة يف املئة ال ّثامنة.185 :

ذكر كت َبه.
7.7الذريعة ،236/1 :ك َّلام َ
ُ 8.8
رجال بحر العلوم.261/2 :

الصحيفة،614 :
األولَّ ،أول َّ
9.9روض��ات اجلنّات من ال َّطبع��ة احلجر َّية ،اجل��زء َّ
السادس ،الصحيفة.330:
ويف الطبعة احلروف َّية (طبعة ُقم) اجلزء َّ

رياض العلامء.77/5 :
ُ 1010

1111رحيانة األدب ،197/3 :ال َّطبع ُة األُوىل.
1212سفينة البحار.349/1 :

1313فهرس مكتبة مدرسة سبهاالر.379/1 :
الرضو َّية.446/2 :
1414الفوائدُ َّ
1515الكُنى واأللقاب.12/3 :
1616لؤلؤة البحرين.190 :
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جمالس املؤمنني (الطبعة احلجر َّية).190 :
ُ 1717
ُ 1818مستدرك الوسائل.459/3 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أعرجي
علي ع َّبا�س ال
النجومي�/أيوب
احل�سيني
ال�س ِّيد مرت�ضى
ّ
احل�سيني�/أ.دّ .
ّ
ّ
ّ

(كحالة).228/9 :
ُ 1919معجم املؤ ّلفنيّ ،
2020مقدّ مة إيضاح الفوائد ،طبعة ُقم.

2121مقدّ مة البحار (الطبعة احلديثة).222/1 :

ُ 2222منتخب التَّواريخ (ال َّطبعة احلروف َّية).317 :
ُ 2323منتهى املقال.280 :

القم ّي.208 :
للمحدِّ ث ِّ
2424هد َّية األحبابُ ،
للبغدادي.165/2 :
2525هد َّية العارفني،
ّ

الرجال ،والترّ اجم( ،)3وما ذكرته عىل نحو املِثال ،ال احلرص.
وغريها من كتب ِّ

الأمر ال ّثاين :تاريخ والدة فخر املُحقّقني ووفاته
يق��ول صاحب روضات اجلنَّات يف تاريخ والدته« :فإنّه ولد يف ليلة االثنني نصف

الليل تقري ًبا ليلة العرشين من مجادى األُوىل سنة االثنني وال ّثامنني بعد الستامئة»(.)4

«ولِدَ يف يوم الثاين والعرشين من مجادى اآلخرة
وبينام نقل صاحب رياض العلامءُ :

سنة 682هـ»(.)5

األولَّ ،
احلل نفسه حول
الصحيح هو القول َّ
ولك ّن َّ
والشاهدُ عليه ما ذكره العلاَّ م ُة يُّّ

حمم��د فكان قريب( )6من
ولده يف (أجوبة املس��ائل ا ُملهنّائ َّي��ة)؛ إذ قال« :وأ َّما مولد عبده َّ
نصف الليل ،ليلة العرشين من مجادى األوىل سنة اثنتني وثامنني ،وستامئة»(.)7

ٍ
تعيني)،
وأ ّما وفاة هذا العامل اجلهبذ ليلة اجلمعة اخلامس عرش من مجادى (من دون

أو اخلامس والعرشين من مجادى اآلخر ،وهذا هو الصحيح من س��نة 771هـ ،و كانت
مدّ ة عمره 89 سنة.
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ُ
إجازات فخر املحقِّقني
الأمر الثالث� :
فخر املح ِّققني للشيخ مجال الدين أيب الفتوح أمحد بن أيب عبد اهلل بلكو بن أيب
أجاز ُ

اآلويّ ،
حممد بن هالل بن أيب طالب بن
عيل
ّ
والشيخ شمس الدين أيب يوسف ّ
طالب بن ّ
اآلوي ،وهي مبسوط ٌة تارخيها سنة 705هـ.
حممد
ّ
حممد بن احلسن بن َّ
احلاج َّ

وأيضا خمترص ًة ّ
للشيخ أيب الفتوح أمحد املذكور منفر ًدا كت َبها له عىل هنج ا ُملسرتشدين
ً

يف سنة 705هـ(.)8

وما ينبغي اإلش��ارة إليهَّ :
إن فخ��ر املح ِّققني أجاز وهو يف عمر(23س��نة) ،وهاتان

علو مرتبته ،وعلمه.
اإلجازتان للعلامء واملشايخ كاشف ٌة ،وشاهد ٌة عىل ّ

احلس��يني ،كتبها له عىل
العلوي
حممد
َ
ّ
ّ
وأجاز للس�� َّيد نارص الدّ ين محزة بن محزة بن َّ

السابع ،والعرشون من رجب سنة 736هـ ،ونقلها
ظهر كتابه (حتصيل النجاة) ،تارخيها ّ
أيضا يف الذريعة(.)9
ً

()10
حممد األعرج
َ
عيل ب��ن َّ
وأجاز للس�� َّيد عب��د الكريم غي��اث الدين ب��ن َّ
حممد بن ّ

احلس��يني ،ابن ُاخت العلاَّ مة ،وأخ الس�� َّيد عميد الدين ،بظهر الكتاب املذكور (حتصيل
ّ

النجاة) لنارص الدين محزة(.)11

للشيخ حسن بن أمحد بن مظاهر ِ
وأجاز ّ
احل يِّ ّل ،يف سنة741هـ(.)12

عيل بن احلسن بن أمحد
وجاء يف الذريعة« :إجازة فخر املح ِّققني للشيخ زين الدّ ين ّ
ِ
قواعد والده يف سنة 741هـ»(.)13
ابن مظاهر املتوسطة التي كت َبها له عىل ظهر
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ّ
االس��فندياري اآلميل كتبها له بخ ّطه عىل ظهر كشف ا ُملراد
حممد
ّ
حممد بن َّ
وللشيخ َّ

سنة 745هـ(.)14

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أعرجي
علي ع َّبا�س ال
النجومي�/أيوب
احل�سيني
ال�س ِّيد مرت�ضى
ّ
احل�سيني�/أ.دّ .
ّ
ّ
ّ

لولده الشيخ أيب املظ ّفر حييى بن حممد بن احلسن بن يوسف بن املطهر ِ
احل يِّ ّل خمترص ًة
ّ
َّ

احلجة سنة 747هـ(.)15
كتبها له عىل ظهر اخلالصة لوالده العلاَّ مة تارخيها تاسع عرش ذي ّ
حممد بن أيب طالب ،خمترص ًة بخ ّطه ع�لى مبادئ الوصول يف
للش��يخ ش��مس الدّ ين َّ

سنة 750هـ ،كتابتها سنة 702هـ(.)16

األول يف كتابه
ّوري يف خامتة مس��تدرك الوس��ائل :رصح الش��هيد ّ
وقال املح ّقق الن ّ
أن فخر املح ِّققني أجازه يف منزله يف ِ
(األربعني) من َّ
احل َّلة يف سنة 751هـ.
أيضا ،كام نقل عنه يف كتابه
ُث َّم التقى يف احلائر
احلسيني الس ّيد عميد الدين ،وأجازه ً
ّ

للشيخ ّ
(األربعني) ّ
الرمح َة.
الشهيد ،أفاض اهلل عىل روحه الطاهرة َّ

أج��از فخر املح ِّققني ّ
األول رواية مجيع كتب وال��ده ،ومجيع ما صنّفه
الش��هيد َّ

أصحا ُبنا املتقدّ مون.)17(

األول من ّ
ويف س��فر ّ
الشام إىل العتبات املقدّ سة يف سنة751هـ ،أجازه فخر
الشهيد َّ

املح ِّققني ،وكان عمره  17سنة.

الش��هيدَ أقام يف العراق عدد س��نني فيها أجازه ٌّ
ويظهر َّ
أن ّ
كل من :عميد الدّ ين بن

احلسيني يف  19شهر رمضان سنة751هـ.
عبد املطلب بن األعرج يف احلائر
ّ
ومن :أخيه ضياء الدّ ين عبد اهلل.

شوال سنة 753هـ ،وشعبان سنة 754هـ.
حممد بن قاسم بن ُمع ّية يف ّ
و[من] ّ
حممد بن حسن بن زهرة.
ً
وأيضا من :أمحد بن ّ

املدين.
ومن :مهنَّا بن ِسنان
ّ

ازي.
الر ّ
ومن :ال ُقطب ّ

َّ
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املزيدي.
ومن :أمحد
ّ

ِ
السادس من ربيع الثاين سنة 754هـ.
طراد
ّ
املطاراآلبادي يف احل َّلة ّ
عيل بن ّ
ومنّ :
حممد بن أيب املعايل.
ومنَّ :

ومن :عبد احلميد بن فخار بن معدّ .
حممد بن حسن بن زهرة.
عيل بن َّ
ومنّ :

ومن :حسن بن أمحد بن حممد بن نام يف ربيع الثاين سنة 752هـ يف ِ
احل َّلة.
َّ

الكويف.
حممد
ّ
حممد بن َّ
ومنَّ :

وأخريا :إجاز ٌة من فخر املح ِّققني يف الس��ادس من ش��وال س��نة 756ه��ـ يف ِ
احل َّلة،
ّ
ّ
ً

واإلج��ازة ال ّثانية كان تارخيها س��نة 758هـ ،كام أوردها ّ
حممد عرسان يف مقدِّ مة
الش��يخ َّ

طبع ألف َّية.

��فر الثاين ّ
األول بعد وفاة فخر املح ِّققني ،وحينها زار قربه ونقل
للش��هيد َّ
الس ُ
وكان ّ

حدي ًثا عن والده العلاَّ مة.

حممد بن إبراهيم
فخر املح ِّققني الش��يخ ّ
عز الدّ ين حس��ن بن ش��مس الدّ ين َّ
وأجاز ُ

ُتب��ت عىل ظه��ر كتاب القواع��د لوالده
اب��ن حس��ام
العاميل الدّ
مش��قي س��نة753هـ ،ك ْ
ّ
ّ

العلاَّ مة(.)18
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عز الدّ ين حس��ن بن مظاه��ر يف ِ
احل َّلة يف
وأج��از
عيل بن الش��يخ ّ
َّ
احل��اج زين الدّ ين ّ
ٍ
قديمة من
األول س��نة 755هـ ،عىل نسخة
مدرس��ة املرحوم العلاَّ مة يف العارش من ربيع َّ

كتاب (هناية اإلحكام يف معرفة األحكام) من تصنيفات العلاَّ مة.)19(

األول س��نة756هـ( )20الس�� ّيد أبا طالب أمني الدين
الرابع عرش من ربيع ّ
وأجاز يف ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أعرجي
علي ع َّبا�س ال
النجومي�/أيوب
احل�سيني
ال�س ِّيد مرت�ضى
ّ
احل�سيني�/أ.دّ .
ّ
ّ
ّ

أمحد بن حممد بن زهرة ِ
احل يِّ ّل(.)21
َّ

وأجاز يف ِ
األول ّ
احل َّلة ّ
حممد
الش��هيد َّ
حممد ب��ن مكِّي بن َّ
الش��يخ ش��مس الدين أيب َّ

شوال سنة756هـ(.)22
العاميل الدّ
السادس من ّ
مشقي عىل كتاب (إيضاح الفوائد) ،يف ّ
ّ
ّ

ِ
حممد بن عالء بن احلسن نظام
وأجاز يف 14ذي ّ
احلجة سنة 757هـ يف احل َّلة الس ِّيد َّ

الدين(.)23

الشيخ شمس الدّ ين حممد بن صدقة يف  15ذي ِ
وأجاز ّ
القعدة 758هـ(.)24
َّ
سيني
وأجاز يف آخر رجب سنة 759هـ الس ّيد حيدر بن حيدر
اآلميل(.)25
ّ
حل ّ
العلوي ا ُ
ّ

الكايش ،والد ّ
وأجاز ّ
الشيخ أيب سعيد
حممد بن أمحد
الش��يخ عامد الدّ ين حس�ين بن َّ
ّ
ٍ
إجازات أحدُ ها تارخيُها سنة 759هـ(.)26
ذكره ثالث
اآليت ُ

وأجاز ّ
الكايش ابن عامد
حممد بن أمحد
للش��يخ تاج الدّ ين أيب س��عيد بن حس��ن بن َّ
ّ
ٍ
ُ
إجازات ،وتارخيُها بالرتتّب كاآليت:
ثالث
أيضا له
ذكرهً ،
الدين ،املتقدّ م ُ
األوىل :يف ربيع ال ّثاين ،وال ّثانية :يف آخر شعبان ،وال ّثالثة :اخلامس من شهر رمضان

سنة 759هـ(.)27

ِ
احلسيني.
اآلميل
عيل بن حيدر
ّ
ّ
وأجاز إجازتني لطالبه الس ّيد حيدر بن ّ

ٍ
ِ
فخر املح ِّققني اإلجازة له هبا
كانت األُوىل بمناسبة أسئلة سألهَ ا ا ُملجاز ،وكتب عليها ُ
يف ِ
احل َّلة يف آخر رجب سنة 759هـ(.)28
ُ
األول سنة 761هـ(.)29
وتاريخ اإلجازة ال ّثانية للس ّيد حيدر
اآلميل يف ربيع َّ
ّ

ٍ
ٍ
واحدة أجاز ّ
ِ
الش��هيد
بس��نة
تاريخ770هج��ري؛ أي :قب��ل وفاة فخر املح ِّققني
يف

َ
الشيخ شمس الدين بن نجدة ،وفيها عبرّ عن فخر ا ُملح ّققني ،هكذا:
األو ُل
َّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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الش ُ
«ومنهم ّ
��يخ اإلما ُم سلطان العلامءُ ،منتهى ال ُفضالء والنُّبالء ،خاتم ا ُملجتهدين،

املطهر مدَّ اهللُ
السعيد مجال الدين بن ّ
حممد بن الشيخ اإلمام ّ
فخر امل ّلة والدّ ين ،أبو طالب َّ
ِ
احلادثات سدًّ ا»(.)30
يف عمره مدًّ ا ،وجعل بينه وبني
والرج��ال وفا َة فخ��ر ا ُملح ّققني ،وانتقال��ه إىل جوار ر ّبه
وس��جل
ُ
ّ
أرب��اب الترّ اجمّ ،

ورمحته سنة 771هـ.

اإلجازات يف  64س��نة ص��ادر ًة عن فخر ا ُملح ّققني؛ فكانت حياتُه حافل ًة
كانت هذه
ُ
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وتبجيل ،وتكريم العلامء ل ُه.
وافتخار،
وإعزاز،
وتقدير،
بالعطاء ،وكان حيظى باحرتا ٍم،
ٍ
حكايات يف بع��ض الكتب عن��ه عاري ًة عن
انته��ت حياتُ��ه ،وما ينقل م��ن
وهك��ذا
ْ

أساس هلا.
الصحة ،وال
َ
ّ

ٌ
الرابعٌ :
أ�سا�س لها
ق�صة
م�صطنعة وال � َ
الأمر ّ
املامقاين يف تنقيح املقال« :توفيِّ ليلة اجلمعة خامس عرش شهر مجادى
كتب املرحو ُم
ُّ

أقف
اآلخرة س��نة إحدى وسبعني وسبعامئة؛ فيكون عمره تس ًعا وثامنني سنة تقري ًبا ،ومل ْ

ع�لى من عينَّ مدفنه ،واملنقول عىل لس��ان املش��ايخ أنّه ص��ار َ
الس��باع لقض َّية تنقل
أكيل ّ
ال استحسن نقلها لإلزراء بمعارصيه؛ فلذا مل يوجد له جسد حتّى يدفن»(.)31

وكت��ب الكاتب القدير يف كتاب��ه اللطيف ،والقيم (الكذب) ،يف نس��بة ِ
هذه التُّهمة
ّ
ُ

لفخر املح ِّققني:
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«يقول��ون َّ
��م وضع عباءته عىل رأس��ه ،وبكى
إن ه��ذا العامل الكبري س��مع صوتًاُ ،ث َّ
ِ
ٍ
علم
وخرج من احل َّلة مسقط رأسه ،وال يعلم أحدٌ أين ذهب؟ وإىل ِّ
أي مكان؟ كام أنَّه ال ُي ُ

عىل وجه الد ّقة وفاتُه ،وقربه»(.)32

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أعرجي
علي ع َّبا�س ال
النجومي�/أيوب
احل�سيني
ال�س ِّيد مرت�ضى
ّ
احل�سيني�/أ.دّ .
ّ
ّ
ّ

منشؤها؟!!!.
جاءت هذه املطالب؟ ،وما
العجب من أين
وال ينقيض
ْ
ُ
ُ

مع العلم أنّه كانت وفاته ليلة اجلمعة  25مجادى اآلخر س��نة 771هـ ،بالد ّقة،

والتحديد.

وكيف يقولون« :بكى وخرج من ِ
احل َّلة مس��قط رأس��ه ،وال يعلم أحدٌ أين ذهب؟

أي مكان؟ كام أنَّه ال ُيعلم عىل وجه الد ّقة وفاتُه ،وقربه».
وإىل ّ

السباع ...مل يوجد له جسدٌ حتّى ُيدفن.
أو كام يف قول
املامقاين :إنَّه صار أكيل ِّ
ّ

ِ
َ
َّ
(األلفني)،
فخر املح ِّققني يف حاش��يته عىل كت��اب
لعل
منش��أ ه��ذه ّ
القصة ما كتب��ه ُ

نص ما ورد يف عبارته:
وإليك ّ

ِ
املطهر ُ
وتبيينه إىل
حيث وصلت يف ترتيب هذا الكتاب،
حممد بن احلسن ابن َّ
«يقولَّ :

ست وعرشين وسبعامئة بحدود آذربيجان
هذا الدّ ليل يف حادي عرش مجادى اآلخرة سنة ّ
خطر يل َّ
يب ال يصلح يف املس��ائل الربهان ّية؛ فتو ّقفت يف كتابته فرأيت والدي
أن هذا خطا ّ
َ

السلوان ،وصاحلني األحزان ،فبكيت بكا ًء
عليه الرمحة تلك الليلة يف املنام ،وقد سلاَّ ين ّ
وشكوت إليه من ق َّلة املساعد ،وكثرة املعاند ،وهجر اإلخوان ،وكثرة العدوان،
شديدً ا،
ُ
وتواتر الك ِ
أوجب ذلك يل جال ًء عن األوطان ،واهلرب إىل أرايض
َ��ذب والبهتان ،حتّى
َ
آذربيجان»(.)33

التوهم منها فيضحى األمر أعجب؛ وذلك من ّ
أن هذه العبارة عندما
إذا فرضنا نشأ ّ

كان ين ّق��ح بكتاب (األلف�ين) يف تاريخ  11مجادى اآلخرة س��نة 726هـ ،وهذا يعني ّ
أن
هذه الكتابة بعد وفاة والده بخمسة أشهر ،وقبل وفاة فخر املح ِّققني بـ 45سنة.

ٍ
فهذه ّ
مرتبطة بأواخر ُعمر فخر ا ُملح ّققني ،وعىل أساسها ،ومن شدَّ ة
الش��كوى غري
ِ
رب ل ُه ،وأمسى َ
السباع!!.
أكيل ِّ
احلزن خرج من احل َّلة؛ فال ق َ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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مدفن فخر املحقِّقني
ُ
احلديث عن مد َفن هذا العامل الكبري ،وهو املقصود من هذه املقالة؛ ففي نظري
أ َّم��ا

ٌ
بال ٍّ
مدفون يف النَّجف األرشف ،ومن املحتمل جدًّ ا بجانب قرب والده.
شك من أنَّه

صححون وا ُملع ِّلقون عىل كتاب (اإليضاح) يف املقدِّ مة يف سياق حديثهم
وما كتبه ا ُمل ِّ

عن مدفنه ،قالوا:

ُ
الزنجاين نزي��ل ُقم(دام توفيقه) عن
املوس��وي
الفاضل ا ُملتت ّبع اخلبري اآلغا موس��ى
«نقل
ّ
ّ

ظهر نس��خة خ ِّط َّية من القواعد ِّ
العراقي الذي فرغ من كتابة اجلزء
حممد
ّ
بخط جعفر بن َّ
س��ت
األول منه يف يوم الثالثاء اخلامس والعرشين من رمضان املع َّظم من ش��هور س��نة
ٍّ
َّ
وسبعني وسبعامئة ما هذا لفظه :زار الشهيد قرب فخر الدين رمحهام اللهّ تعاىل ،وقال :انقل

ع��ن صاحب هذا القرب ،بنقل عن والدهَّ ،
أن من زار قرب أخيه املؤمن ،وقرأ عنده س��ورة
القدر سبعا ،وقال( :ال َّلهم ِ
األرض عن جنوهبم ،وصاعدْ إليك أرواحهم ،وزدهم
جاف
َ
ً
َّ
منك رضوانًا ،وأسك ْن إليهم من رمحتك ما تصل به وحدهتم ،وتؤنس به وحشتهم إنَّك
ٍ
عىل ّ
قدير) آمن اهللُ م َن الفزع األكرب القارئ ،وامليت»(.)34
كل يشء ٌ
الزنجاين
وم��ا ذك��ره األخ املع َّظ��م الكبري ،واملح ِّق��ق الثقة ،واملتَّق��ي جناب الس�� َّيد
ّ
ُ
األول.
صحيح،
ومنشأ هذا القول ،ما ورد يف جمموعة الشيخ اجلليل الشهيد َّ
ٌ
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القم ّي يف(الفوائد الرضو َّية) ،بقوله:
وممَّن نقل عن هذه املجموعة ما أورده املح ِّقق ِّ

«رأيت يف بعض املجاميع املعتربة أنَّه زار الشهيد قرب فخر املح ِّققني. »
ُ
()35

ِّ
اجلباع��ي ج��دّ ّ
الش��يخ
ع�لي
وه��ذه املجامي��ع
ّ
بخ��ط ش��مس الدي��ن َّ
حمم��د ب��ن ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أعرجي
علي ع َّبا�س ال
النجومي�/أيوب
احل�سيني
ال�س ِّيد مرت�ضى
ّ
احل�سيني�/أ.دّ .
ّ
ّ
ّ

ٍ
جمموعات ،وهي عند خات��م املحدِّ ثني املرحوم املريزا
تضم ثالث
ّ
البهائي ،وكان��ت ُّ

النوري
ّ

(أعىل اهلل مقامه الشرّ

يف).

ويعتق��د املرحومان ّ
القم ّي ،واحل��اج اآلقا بزرك
املكرمان احل��اج ع َّباس ِّ
الش��يخان َّ
ٍ
الربوج��ردي يف النّجف
نس��خة يف املدرس��ة الك�برى للمرح��وم
الطه��راين بوج��ود
ّ
ّ
األرشف ،و ُاخرى يف مكتبة ملك ،طهران.
ه��ذه املجموع��ة املنقول عنها هي واح��د ٌة من ثالث جمموعات من تأليف ش��يخنا

األول ،واثن��ان منه��ا ّ
عيل
الش��هيد َّ
بخط الش��يخ اجلليل ش��مس الدّ ين َّ
حممد بن الش��يخ ّ
البهائي،
اجلبعي ،اجلدّ األعىل للش��يخ
اللويزاين
حممد بن صالح
ّ
ّ
ابن الش��يخ احلس��ن بن َّ
ّ
وه��ي ٌ
ِّ
بخ��ط بعض أحفاد
األول ،والبعض اآلخر
نقل
مبارش من نس��خة كتابة الش��هيد َّ
ٌ
الشهيد(.)36

م��ع االلتفات إىل ّ
ثمة عالقة وطيدة بني عائلة ّ
اجلباعي أجداد
الش��هيد مع عائلة
ّ
أن َّ

البهائي.
الشيخ
ّ

َّ
األول ،وزار ّ
ش��ك فيه :أجاز فخر املح ِّققني ّ
األول قرب فخر
وممَّا ال
الشهيد َّ
الش��هيد َّ

املح ِّققني ،وقرأ عليه القرآن.

و ُيع��دّ ه��ذا دلي�ًل�اً قاط ًعا من ّ
أن ق�بره كان معلو ًم��ا ،وما تقدَّ م م��ن أنّه ورد يف
الشهيد من زيارته ،وقراءتِه الفاحت َة ،ومن هنا تبينَّ ّ
جمموعة ّ
أن قربه معلو ٌم.
وهناك ش��اهدٌ آخر عىل َّ
أن فخر املح ِّقق�ين مل ُيدف ْن يف إيران ،وبالد العجم ،ويمكن

أن أقول برضس قاطعَّ :
َّ
يزور
األول مل
إن الش��هيد َّ
يس��افر إىل إيران ،أو بالد العجم كي َ
ْ
قرب فخر املح ِّققني.
وتقدّ م اإلش��ارة إىل َّ
مرتني إىل العراق ،والعتبات املقدّ سة،
أن الشهيد َّ
األول س��افر ّ

وأحدمها بعد وفاة فخر ا ُملح ِّققني.

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد الثامن
السنة
شوال 1439هـ/حزيران 2018م
َّ
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رأيت يف بعض األماكن ّ
الس��فر ال ّثاين ّ
للش��هيد كان بعد س��نتني من
ويبدو يل كام ُ
أن ّ

وفاة فخر ا ُملح ِّققني.

اخلراساين يف كتابه ( ُمنتخب التّواريخ) يف سياق بيانه
احلاج ُمال هاشم
ينقل املرحوم
ّ
ّ
للقب��ور للعلامء الكبار ،وال��ذي يترب ُك هبا ،ويعدّ ال ّثاين عرش من العلامء يف ِ
احل َّلة قبورهم،
ُ َّ
ويقول :ال ّظاهر فخر ا ُملح ّققني يف ِ
احل َّلة(.)37
أن فخر املح ِّققني كان يس��كن يف ِ
تعبريه بـ(ال ّظاهر) كأنّه اس��تفاد هذا من ّ
احل َّلة فمن

تصور.
املتو َّقع دفنه فيها ،هكذا َّ

نع��م ،صحيح ت��وفىِّ فخر ا ُملح ِّققني يف ِ
احل َّل��ةُ ،ث َّم نُقل إىل النَّج��ف األرشف ،و ُدفن

بجنب أمري املؤمنني.

التق��ي اجللي��ل م�ّل�اّ
تق��ي
حمم��د
رصح ب��ه الش��يخ
ّ
ّ
ّ
والدلي��ل ع�لى ذل��ك م��ا َّ

املجليس(أع�لى اهلل مقام��ه الشرّ ي��ف) يف آخ��ر رشحه عىل الفقي��ه يف باب أفضل َّية نق��ل األموات إىل
ّ
األماكن الرشيفة( ،)38قال« :ن ُِق َل العلاَّ مة وابنُه ،و ُدفِنَا يف النَّجف األرشف».
ويقت�ضي االنرصاف بال ُش ٍ
��بهة من َّ
أن كلمة (ابن��ه) ُيراد هبا فخ��ر املح ِّققني ،وهذا
وجيل .ويعلم املتت ِّبعون ،واخلرباء يف الترَّ اجم من َّ
أن فخر املح ِّققني له ٌ
اس��مه
أخ
واضح،
ٌ
ُ
ٌّ

عيل.
الشيخ
ريض الدّ ين ّ
ّ

القم ّي يف كتابه ا ُملستطاب (الفوائد الرضو َّية) هو
وما ذكره الش��يخ املحدّ ث الكبري ّ

عني ما قاله املرحوم
املجليس(.)39
ّ
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رصح به العلاَّ مة الس�� ِّيد جعفر بحر العلوم يف كتاب��ه الق ّيم (حتفة العامل يف
وك��ذا ما َّ

ٌ
رشح خطب��ة املعامل)()40؛ إذ قالَّ :
مدفون يف النّجف األرشف» ،وهو
«إن فخ��ر املح ِّققني
ناظر بال ٍّ
املجليس ،املتقدّ م.
شك إىل كالم
ٌ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أعرجي
علي ع َّبا�س ال
النجومي�/أيوب
احل�سيني
ال�س ِّيد مرت�ضى
ّ
احل�سيني�/أ.دّ .
ّ
ّ
ّ

بأن فخر املح ِّققني توفيِّ يف ِ
ورصح ّ
احل َّلة،
وممَّن اس��تفاد من عبارة املح ّقق
َ
املجليسّ ،
ّ

حممد صادق آل بحر
ونُق��ل جثامنُ��ه إىل النّجف األرشف املرحوم العلاَّ مة اجلليل الس�� ِّيد َّ

العلوم.

ُ
الس��طور احتاملاً قو ًّيا دفن فخر املح ِّققني ُقرب قرب والده اجلليل
راقم هذه ُّ
وحيتمل ُ

يف النّجف األرشف.

وممَّا ينبغي اإلشارة له من َّ
أن عدم وجود قرب لفخر املح ِّققني ال يعني أنَّه غري مدفون
ٍ
واحد من العلامء ،مث�ًل�اً ابن ُاخت العلاَّ مة،
يف النّج��ف األرشف ،وهذا حص��ل مع غري
()41
عيل األعرج،
وا ُملجاز منه الس�� ِّيد عمي��د الدين أبو عبد اهلل عبد امل ّطلب ب��ن َّ
حممد بن ّ

وه��و م��ن أعاظم علامء ع�صره ،ومعارص لفخ��ر املح ِّققني ،وم��ن مؤ َّلفات��ه كتاب (كنز

الفوائد يف ّ
حل ُمشكالت القواعد).
ولِد هذا العامل اجلليل يف نصف ليلة ش��عبان س��نة 681هـ قبل والدة فخر املح ِّققني
بعرشة أش��هر ومخس��ة أ ّيا ٍم ،وتوفيِّ َ يف العارش من ش��عبان س��نة 754هـ يف بغداد ،ونُقل

رصح بذلك أرباب املعاجم ،وحيتمل أنّه ُدفن
جثامنه إىل النّجف األرشف ،و ُدفن فيها كام َّ
بالقرب من قرب خاله العلاَّ مة .وهكذا قبور إخوة الس ِّيد عبد امل ّطلب عميد الدّ ين(.)42

رب مع مكانته ،وش��أنه ومن العلامء االعالم ش��ارح
وك��ذا من الذين ال ُيعرف هلم ق ٌ

(هتذيب األصول) ابن ُاخت العلاَّ مة الس ِّيد ضياء الدين عبد اهلل بن الس َّيد جمد الدين أيب
الفوارس حممد بن أيب احلس��ن عيل بن األعرج احلسيني ِ
احل يِّ ّل ،ويمكن أن يكون مدفونًا
ّ
َّ
ّ
أيضا.
يف النّجف األرشف ً

عيل،
وكذلك ممَّن ال يعرف مكان قربهم إخوته األربعة ،وهم :الس َّيد جالل الدين ّ

عيل األعرج ش��ارح (هتذي��ب الوصول)(،)43
والس�� َّيد ضياء الدّ ين عبد اهلل بن ّ
حممد بن ّ
عيل األعرج( ،)44شارح (هنج ا ُملسرتشدين)،
والعلاَّ مة نظام الدين عبد احلميد بن َّ
حممد بن ّ
َّ
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وأيضا جدُّ ه��م الكبري ،أبو
عيل األع��رج(ً ،)45
وغي��اث الدّ ي��ن عبد الكريم بن َّ
حمم��د بن ّ
ِ
عيل األع��رج
املفصلة يف
احلس��يني؛ إذ ذكرت الكت��ب َّ
ّ
الفوارس الس�� ِّيد َّ
حمم��د بن ّ
نعلم أين هم؟.
املضامر من أنهّ م قد ُدفنوا يف النّجف األرشف ،ومع ذلك ال ُ
حممد ِرضا ّ
��بيبي يف كتابه الق ّيم (مؤرخ العراق ابن
الش ّ
قال العلاَّ مة املرحوم الش��يخ َّ

الفوطي):
ّ

الزم��ان نق��ل األموات م��ن أطراف الع��راق إىل العتبات املقدَّ س��ة،
«كان يف ذل��ك ّ

أمرا حمبو ًبا ،ومطلو ًبا الس�� ّيام العظامء واألمراء ،وكذا
وباخلصوص إىل النّجف األرشف ً

والصاحلني»(.)46
العلامءّ ،

الفوطي نفسه يف كتابه (احلوادث اجلامعة) ،وابن الساعي يف تارخيه
وذكر ذلك اب ُن
ّ

أيضا.
نقل ذلك ً

كان يف السابق نقل اجلنائز ،وباخلصوص ِ
باحل َّلة؛ لقربهِ ا إىل النّجف ،وإىل يومنا هذا
ّ

مت��داولاً  .وإذا كان��ت هذه التّقالي��د ،واالهتامم موجود لآلخري��ن؛ فكيف ال ُينقل فخر
َ

املح ِّققني إىل مشهد أمري املؤمنني ،وال يدفن بجانب والده.

وما ذكرتُه من هذه السطور ال يش َء أمام فقيه ال َّطائفة ،وشيخ ّ
الشيعة فخر املح ِّققني

ّ
عيل بن يوس��ف
األجل ،الش��يخ َّ
حممد بن مجال الدّ نيا والدّ ين موالنا العلاَّ مة احلس��ن بن ّ

هم
املطهر أفاض اهلل عىل قربه
َ
ابن َّ
ش��آبيب رمحته ،وجعله مور َد قبوله ورضاه ،وتق َّبل ال َّل َّ
دعاءنا جلميع َخدَ َم ِة اإلسالم.
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ّ
ّ
ّ

هوام�ش البحث
( )1تلخيص جممع اآلداب يف معجم االلقاب ،4 :القسم الثالث ،رقم.2345 :
( )2صحيفة.302 :
( )3ينظر :كتاب فقهاء الفيحاء بتحقيقي 431/1 :فيه ترمجة وافية لفخر املح ِّققني (املراجع).
( )4روضات اجلنات.330/6 :
( )5رياض العلامء.77/5 :
( )6هكذا ورد يف األصل ،إلاّ ّ
النساخ(م).
أن الصحيح (مطل ًقا) ،ولع ّله من سهو ّ
( )7أجوبة املسائل املهنائ ّية(139 :م).
( )8الذريعة إىل تصانيف الشيعة.235/1 :
حممد العلوي احلسيني
( )9وأ َّما ما قاله صاحب الذريعة« :واجاز للس َّيد نارص الدين محزة بن محزة بن َّ
كتبه��ا له عىل ظهر كتابه حتصيل النجاة يف أص��ول الدين ،و قد ألفه للمجاز ،وهي خمترصة تارخيها
السابع و العرشون من رجب سنة 736هـ»(م).
أيضا،
( )10الس�� َّيد غياث الدين عبد الكريم أخ الس�� َّيد عميد الدين والس�� َّيد عبد اهلل ،وأخان آخران ً
عمة فخر
حممد بن أمحد ،وأبناء اخ��ت العالمة ،وأوالد ّ
حممد بن عيل بن َّ
وهم مخس��ة أوالد الس�� َّيد َّ
املحققني .انظر :احلقائق الراهنة120 :منه.
( )11راجع احلقائق الراهنة.120 :
( )12الحظ :احلقائق الراهنة.36:
( )13الذريعة إىل تصانيف الشيعة.222/1 :
( )14الذريعة إىل تصانيف الشيعة.237 /1 :
( )15الذريعة إىل تصانيف الشيعة237/1 :
( )16الحظ :الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،237/1 :واحلقائق الراهنة.190 :
( )17راجع :أعيان الشيعة(60/10 :م).
( )18الحظ :أمل اآلمل ،66/1 :واحلقائق الراهنة.55 :
( )19راجع :البحار ،181/107 :الذريعة.336/1 :

َّ
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( )20انظ��ر :البحار ،59/107 :إلاَّ َّ
أن ش��يخنا املعظم يف الذريعة ذكر تاري��خ هذه االجازة  24ربيع
األول سنة 756هـ(.منه).
حلبي ،انظر :روضة املتّقني ،23/1 :خامتة املس��تدرك:
( )21وقد حصل التصحيف يف اللفظ؛ إذ هو
ّ
 ،401/2البح��ار ،69/107 :ويف الذريع��ة142/1 :ورد ِ
النجومي عنه
(احل يِّ ّل) ونقلها املصنّف
ّ
مصح ًفا( .املراجع).
ّ
( )22راجع :البحار ،177/107 :الذريعة.236/1 :
( )23الحظ :احلقائق الراهنة.192 :
( )24انظر :احلقائق الراهنة ،189 :الذريعة.236/1 :
( )25الحظ :الذريعة.235/1 :
( )26راجع احلقائق الراهنة.235 :
( )27املصدر السابق.67 :
( )28املصدر السابق.
( )29املصدر السابق.
( )30البحار.195/107 :
( )31تنقيح املقال.106/3 :
(فاريس).167 :
( )32الحظ :الكذب
ّ
( )33األلفني(.127 :م)
( )34إيضاح الفوائد يف رشح مشكالت القواعد ،املقدِّ مة.16 :
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(.489 )35
( )36الحظ :الفوائد الرضو َّية.646 :
(فاريس).319 :
( )37راجع :منتخب التواريخ
ّ
( )38راجع��ت الكتاب املزبور يف باب (يف جواز نقل املوتى إىل املش��اهد املرشفة ،)493/1 :ومل أجد
ما ذكره املصنّف يف املتن ،ويبدو َّ
أن ما ذكره مذكور يف نسخة مل تتبينَّ للمح ِّقق أو النارش(.املراجع).
( )39الحظ :الفوائد الرضو َّية.488 :
حممد آل بحر العلوم ( 1281هـ1377-هـ)،
( )40حتفة العامل يف رشح خطبة املعامل ،للس ّيد جعفر بن الس ّيد ّ
الطبعة الثانية ،جزءان يف جم َّلد واحد ،طهران ،مكتبة الصادق1360-1401 ،هـ.ش(.املراجع).
( )41تنظر ترمجته :روضات اجلنَّات 261/4 :رقم  ،394الذريعة ،115/13:الذريعة،162/18 :
احلقائ��ق الراهنة ،128/127 :لؤلؤة البحرين ،188 :أعيان الش��يعة ،100/8 ،13/7 :فهرس

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أعرجي
علي ع َّبا�س ال
النجومي�/أيوب
احل�سيني
ال�س ِّيد مرت�ضى
ّ
احل�سيني�/أ.دّ .
ّ
ّ
ّ
الرتاث ،726/1 :جممع اآلداب يف معجم األلقاب 228/2 :رقم  ،1380عمدة الطالب،333 :
أم��ل اآلم��ل 164/2 :برقم  ،484تنقيح املق��ال 227/2 :رقم  ،7484طبقات أعالم الش��يعة:
 ،127/3معج��م رجال احلديث 12/11 :رقم  .7277وانظ��ر :كتاب فقهاء الفيحاء بتحقيقي،
األول ،الرتمجة رقم ( .55املراجع).
اجلزء َّ

( )42انظر :احلقائق الراهنة.137 :
( )43املصدر نفسه.124 :
( )44املصدر نفسه.108 :
( )45املصدر نفسه.120 :
مؤرخ العراق.87/2 :
(ّ )46

امل�صادر واملراجع
1.1أجوبة املسائل املهنائية :احلسن بن يوسف احليل (ت726هـ) ،مطبعة اخليام ،قم1401 ،هـ.
العاميل (ت1371هـ) ،حتقيق :س ّيد حسن
2.2أعيان الش��يعة :األمني ،الس�� ّيد حمس��ن بن عبد الكريم
ّ
األمني ،نشـر :دار التعارف للمطبوعات  -بريوت1983 ،م.
احلس��يني
حممد ب��ن احلس��ن (ت1104ه��ـ) ،حتقيق :الس�� ِّيد أمحد
احل��ر
3.3أم��ل اآلم��ل:
ّ
العام�ليَّ ،
ّ
ّ
اإلسالميُ -قم املقدّ سة1362 ،ش.
األشكوري ،نشـر :دار الكتاب
ّ
ّ
املطهر
حممد بن احلسن بن يوسف ابن َّ
4.4إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد :فخر املح ِّققنيّ ،
االشتهاردي،
عيل ﭘـناه
املوسوي
(ت 771هـ) ،حتقيق وتعليق :الس�� ّيد حسني
ّ
ّ
الكرماين ،والشيخ ّ
ّ
قم املقدّ سة ،ط1387 ،1هـ.
والشيخ عبد الرحيم
ّ
الربوجردي ،نشـر :املطبعة العلم ّية ّ -
مؤسسة الوفاء
5.5بحار األنوار :العلاَّ مة
تقي (ت1110هـ) ،نش��ـرّ :
حممد ّ
حممد باقر بن ّ
املجلس��ـيّ ،
ّ
 بريوت ،ط1403 ،2هـ.6.6تلخي��ص جمم��ع اآلداب يف معج��م األلق��اب :عبد الرزاق بن أمح��د الفوطي ،ت��ح :حممد كاظم،
مؤسسة الطباعة والنرش ،طهران،ط1416 ،1هـ.
7.7جامع الرواة :حممد بن عيل األردبييل ،مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،قم1403 ،هـ.
الطهراين ،آقا بزرك (ت 1389هـ) ،نشـر :دار األضواء -بريوت،
8.8الذريعة إىل تصانيف الش��يعة:
ّ
ط1983 ،3م.
املوس��وي (ت
حممد باقر
9.9روض��ات اجلنّ��ات يف أحوال العلامء والس��ادات:
ّ
ّ
اخلوانس��اري ،مريزا ّ
يب  -بريوت ،ط2010 ،1م.
1313هـ) ،نشـر :دار إحياء الرتاث العر ّ
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األفندي (كان ح ًّيا س��نة
األصفهاين ،مريزا عبد اهلل بن عيس��ى
1010رياض العلامء وحياض الفضالء:
ّ
ّ
يب -بريوت،
احلس��يني
1131هـ) ،حتقيق :الس�� ّيد أمحد
مؤسس��ة التاريخ العر ّ
ّ
األشكوري ،نشـرّ :
ّ
ط2010 ،1م.
املدرس (ت1373هـ)،
1111رحيان��ة األدب يف تراجم املعروفني بالكنية واللقب:
ّ
عيل ِّ
التربيزيّ ،
حممد ّ

قم املقدَّ سة ،ط1374 ،4هـ.
نشـر :انتشارات خيام – ّ
يب -
1212طبق��ات أعالم الش��يعة:
الطهراين ،آقا بزرك (ت 1389هـ) ،نش��ـر :دار إحي��اء الرتاث العر ّ
ّ
بريوت ،ط2009 ،1م.
1313فقه��اء الفيحاء وتطور احلركة الفكرية يف ِ
احلس��يني (1324هـ-
احل َّلة ،للس�� ِّيد هادي كامل الدين
َّ
ّ
ّ
ِ
األعرجي ،مركز ت��راث احل َّلة ،دار الكفيل للطباعة
عيل ع َّباس
ّ
1405هـ) ،دراس��ة وحتقيق :أ.دّ .
والنرش1439 ،هـ2018/م.
حمم��د مهدي بح��ر العلوم (ت
1414الفوائ��د الرجال ّي��ة (رج��ال الس�� ّيد بح��ر العل��وم):
الطباطبائيّ ،
ّ
حممد صادق بحر العلوم ،والس�� ّيد حسني بحر العلوم ،نشـر:
1212هـ) ،حتقيق وتعليق :الس�� ّيد ّ
مكتبة الصادق  -طهران ،ط1363 ،1ش.
القم ّي ،الش��يخ ع ّباس (1359هـ) ،حتقيق:
1515الفوائ��د الرضو ّية يف أحوال علامء املذهب اجلعفر ّيةّ :
قم املقدّ سة ،ط1385 ،1ش.
مؤسسة بوستان كتابّ -
نارص باقري بيدهندي ،نشـرَّ :
1616كت��اب األلف�ين (الفارق ب�ين الصدق وامل�ين) :العلاَّ مة احل�ِّل�يِّ ّ  ،املؤسس��ة اإلس�لام ّية للبحوث
واملعلومات ،قم ،ط1423 ،1هـ.
مؤسس��ة النش��ـر
��ي ،الش��يخ ع ّب��اس (ت 1359ه��ـ) ،حتقيق ونش��ـرّ :
القم ّ
1717الكُن��ى واأللق��ابّ :
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قم املقدّ سة ،ط1429 ،2هـ.
اإلسالميّ -
ّ
حممد
1818لؤلؤة البحرين:
البحراين ،الشيخ يوسف بن أمحد (ت1186هـ) ،ح ّققه وع َّلق عليه :الس ّيد ّ
ّ
قم املقدّ سة ،ط( ،2د.ت).
مؤسسة آل البيتّ -%
صادق بحر العلوم ،نشـرّ :
املرعشـي (ت1019هـ) ،الطبعة احلجرية.
التسرتي ،نور اهلل
1919جمالس املؤمنني :القايض
ّ
ّ
النوري (ت1320هـ) ،حتقيق ونشـر:
الطربيس ،املريزا الش��يخ حسني
2020مس��تدرك وسائل الشيعة:
ّ
ّ
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث -بريوت ،ط ،1سنة 2008م.
ّ
2121معجم املؤلفني :عمر رضا كحالة ،دار احياء ال تراث العريب ،بريوت.
الشبيبي ،مطبعة اجلزيرة ،بغداد1940 ،م.
2222مؤرخ العراق ( ابن الفوطي) ،حممد رضا
ّ
2323هدية األحباب يف ذكر املعروفني بالكنى واأللقاب :عباس القمي (ت 1359هـ).1930 ،
البغدادي ،وكالة املعارف اجلليلة ،استانبول1951 ،م.
2424هدية العارفني :اسامعيل باشا
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

