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�ض البحث ملخَّ

الّراجُم نمٌط من أنمِط الّتدويِن القديمِة، فهي تعكُس طبيعَة الّشخصّية املّرَجم هلا 
وصفاهت��ا، وما فيها من ميزاِت س��ْلٍب أو إجياٍب، ومنذ زمٍن بعي��ٍد أّلف العلمُء كثرًيا من 

كتب الّراجم

، فرجم لكث��رٍي من العلمء اّلذين س��بقوه أو عارصوه؛ فجاء  ومنه��م العاّلمة احلّلّ
دوره ليضع لنا كتاَب )إيضاح االش��تباه يف أس��مء الرواة(، إذ مجع فيه ما يمكن أن ُيشَتَبَه 
ف من أس��مء الّرجال وأنساهبم وكناهم وألقاهبم، ومن الطبيعّي أن يستند إىل  به وُيصحَّ
د ب��ن خالد الربقّي )ت 280ه�(،  كتب تراجم العلمء اّلذين س��بقوه، مثل، أمحد بن حممَّ
د بن عل بن بابويه الصدوق  ��د بن عمر بن عبد العزيز الكيّشّ )ت 369ه�(، وحممَّ وحممَّ
)ت 381ه�( وأبرز تلك املوارد منقوالته عن )الّس��يد صفي الّدين أيب جعفر املوسوّي( 
فق��د رّصح العاّلمة احلّلّ غري مّرة يف )إيضاح االش��تباه( أّن منقوالتِ��ه عن صفّي الّدين 

املوسوّي قد وجدها بخّطه.

ويف ه��ذا البحث ن��ورد تفصياًل وافًيا ل��كّل املواضع اّلتي نقله��ا العاّلمة احلّلّ عن 
صفّي الدين املوسوّي.
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Abstract

Writing biographies are considered as a pattern of old 

blogging. It reflects the nature of the personality traits written 

about it, and what has negative or positive features in it . For a long  

time ago, Scientists have written many biographies. Among 

of them was (Al-Alaama AL-Hilli). He wrote biographies about 

many scholars who preceded or contemplate him. He wrote a 

book about ((Clarification the Suspicion of Narrators Names)). 

He collected in what can be suspected and checked the names 

of the men, their descendants and their titles.

 It is natural that he depended on biographies of the scholars 

who preceded him, such as Ahmad bin Mohammed bin Khalid 

Al-Burqi (D. 280 H.), Muhammad Ibn Omar bin Abdul Aziz Al-Kishi 

(D. 369 H.), and Muhammad Ibn Ali bin Babawiyah Al-Sadouk  

(D. 381 H.).

One of the most important of these statements is about Seid 

Safi Al-Din Abu Jaafar Al-Moussawi. He said more than once in 

the (Clarification of Suspicion) that his transcritions from Safi  
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Al-Din Al-Musawi had found it in his handwriting.

In this research we provide a detailed description of all 

the places transferred by Al-Alaama AL-Hilli about Safi Al-Din  

Al-Musawi.
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د وآله الطاهرين ولعنة اهلل علی  احلمد هلل رّب العاملني والصالة والس��الم علی حممَّ

أعدائهم أمجعني.

مة احِللِّّي عن ال�صّيد �صفّي الدين اأبي جعفر امل��ص�ّي منق�لت العالَّ

ّ يف كتابه إيضاح االش��تباه يف أس��مء الرواة عن الس��ّيد صفّي  مة احِللِّ ق��د نقل العالَّ
الدين املوسوّي، فنحن نذكر يف املقام ما عثرنا عليها من هذه املنقوالت. إالَّ أّنه ال بدَّ من 

ّ والسّيد صفّي الدين املوسوّي. مة احِللِّ تقديم مقّدمة حول حياة العالَّ

فنقول ومن اهلل نستمّد التوفيق واهلداية:

مة احِللِّّي يف �صط�ر)1( العالَّ

ر األس��دّي املعروف  مج��ال الدين أبو منصور احلس��ن بن يوس��ف بن عّل بن املطهَّ
، وبآية اهلل. ّ مة احِللِّ بالعالَّ

ولد يف شهر رمضان سنة ثمن وأربعني وستمئة.

ّ فأخذ عنه الفقه  وأخ��ذ عن والده س��ديد الدين يوس��ف، وعن خاله املحّقق احِل��لِّ
واألُصول وس��ائر علوم الرشيعة. والزم الفيلسوف نصري الدين الطويّس مّدة، واشتغل 

عليه يف العلوم العقليَّة.
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وروى عن مجع من العلمء، منهم : كمل الدين بن ميثم البحرايّن، وعّل بن موس��ى 
ابن طاوس احلس��نّي، وأخوه أمحد بن موس��ى، ونجيب الدين حييى بن أمحد بن حييى بن 
د بن عّل بن جهيم األسدّي،  احلس��ن بن س��عيد اهلذيّل ابن عّم املحّقق، ومفيد الدين حممَّ
د بن  واحلس��ن بن عّل بن س��ليمن البحرايّن، ونج��م الدين جعفر بن نجي��ب الدين حممَّ

جعفر ابن نم احلّلّ وغريهم.

كم أخذ عن مجاعة من علمء السنَّة، منهم : عمر بن عل الكاتبّي القزوينّي الشافعّي 
، و احلس��ني ب��ن أبان النح��وّي، وعّز الدين  د بن أمحد الكيّشّ ��د ب��ن حممَّ املنطق��ّي، وحممَّ

الفاروقّي الواسطّي، وعبد اهلل بن جعفر بن عّل الصّباغ احلنفّي الكويّف، وآخرون.

د بن  مة طائفٌة، ومن هؤالء: ولده فخر املحّققني، وأبو الفوارس حممَّ روى عن العالَّ
، وعميد الدين عبد املطلب، وضياء الدين عبد اهلل، ومهنَّا بن  عّل ابن األعرج احلس��ينّيّ
د بن القاسم ابن معّية احلسنّي،  س��نان بن عبد الوهاب احلس��ينّيّ املديّن، وتاج الدين حممَّ
د اجلرجايّن، واحلس��ن بن احلس��ني الساَبْش��نَوّي،  د بن ع��ّل بن حممَّ ورك��ن الدي��ن حممَّ

وغريهم.

مة تآليف كثرية، غزيرة بمّدهتا، عّد منها الس��يِّد األمني يف أعيان الش��يعة أكثر  للعالَّ
من مائة كتاب، منها :

تذكرة الفقهاء )مطبوع(.. 1

إرشاد األذهان إىل أحكام اإليمن )مطبوع(.. 2

هناية االحكام يف معرفة االحكام )مطبوع(.. 3

خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة )مطبوع(.. 4
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منتهى املطلب يف حتقيق املذهب )مطبوع(.. 5

حترير األحكام الرشعيَّة عىل مذهب اإلماميَّة )مطبوع(.. 6

مبادئ الوصول إىل علم األصول )مطبوع(.. 7

هتذيب طريق الوصول إىل علم األصول )مطبوع(.. 8

تبرة املتعّلمني يف أحكام الدين )مطبوع(.. 9

خالصة األقوال يف معرفة الرجال )مطبوع(.. 10

إيضاح االشتباه يف أسمء الرواة )مطبوع(.. 11

مة يف مدينة احِللَّة يف ش��هر حمّرم احلرام سنة سّت وعرشين وسبعمئة،  تويف العالَّ
.ونقل إىل النجف األرشف، فدفن يف حرم أمري املؤمنني

د بن معّد امل��ص�ّي)2( نبذة عن حياة ال�صّيد �صفي الدين اأبي جعفر حممَّ

د ب��ن معّد بن عّل ب��ن رافع ب��ن أيب الفضائل   الس��ّيد صف��ي الدين أب��و جعفر حممَّ
مع��د بن عّل بن محزة ب��ن أمحد بن محزة بن عّل بن أمحد بن موس��ى بن إبراهيم األصغر 
 بن موس��ى الكاظم بن جعف��ر الصادق، كان أحد فضالء عل��مء اإلماميَّة، فقيًها، 

حمّدًثا.

سمع الفقيه راشد بن إبراهيم البحرايّن، وأخذ عنه القراءات السبع ملجاهد، وروى 
عنه عّدة من كتب املشايخ.

وحّدث عن مجاعة:

د بن عّل احلمدايّن القزوينّي الرازّي.. 1 د بن حممَّ حممَّ
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، وروى عنه مجيع مصنّف��ات الفقيهني ابن . 2 ّ ع��ّل بن حييى بن عّل اخلّي��اط احِللِّ
البطريق)3( )ت 600ه�(، وابن إدريس )ت 598ه�(.

د بن عبد اهللَّ بن جعفر يف صفر س��نة . 3 س��مع ببغداد من أمح��د بن أيب املظفر حممَّ
)616ه�(.

وروى عنه مجاعة:

ريّض الدين عّل بن موسى ابن طاوس.. 1

مجال الدين أمحد بن موسى ابن طاوس. 2

سديد الدين يوسف بن عّل بن املطّهر. 3

د بن أيب غالب أمحد)4(.. 4 4. حممَّ

اته. مة يروي عن أبيه عن مجيع مصنّفات صفّي الدين ومرويَّ كم أّن العالَّ

ث��ّم إّن��ه مل نظفر بوفات��ه وال بمصنّفاته بل وال أس��مئها، ولكن قد نق��ل عنها بعض 
ّ يف كتاب إيضاح االش��تباه يف أس��مء الرواة، ونحن نجمع يف  مة احِللِّ علمئنا س��ّيم العالَّ

ّ يف كتاب إيضاح االشتباه عنه. مة احِللِّ املقام منقوالت العالَّ

م��ة ق��د نقل عنه يف م��وارد كثرية، وق��ال يف كثري من ه��ذه املوارد:  واعل��م أّن العالَّ
»وجدت بخّطه«)5(، إالَّ أّنه مل يبنّي لنا أّن خّطه من أّي كتابه أو رسالته كان.

ّ يف  مة احِللِّ وكيف��م كان، فإلي��ك نصوص صفي الدين املوس��وّي التي نقله��ا العالَّ
كتاب إيضاح االشتباه)6(:

مة يف جعفر بن بشري: كان يلّقب فقحة العلم بالفاء، والقاف، واحلاء . 1 قال العالَّ
املهملة.
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د بن معد املوس��وّي رمحه اهلل  ورأي��ت بخّط الس��ّيد الس��عيد صفّي الدي��ن حممَّ
تع��اىل قال: حّدثني بعض العلمء ممّن قرأت عليه هذا الكتاب: أّنه نفحة العلم 

بالنون، والفاء، واحلاء املهملة)7(.

: قال الس��ّيد الس��عيد صف��ّي الدين بن . 2 قال يف محزة بن عّل بن زهرة احلس��ينّيّ
معد املوسوّي: إّن له كتاب قبس األنوار يف نرة العرة األخيار، وكتاب غنية 

النزوع)8(.

قال يف سعيد بن بنان: بالباء املنّقطة حتتها نقطة واحدة املفتوحة.. 3

د بن معد املوسوّي قّدس اهلل روحه: إّنه بياء حتتها نقطتان،  قال صفّي الدين حممَّ
يعني بعد الباء املنّقطة حتتها نقطة واحدة، والنون أخرًيا)9(.

ث��ّم اعل��م أّن م��ا نقله ع��ن صف��ّي الدين املوس��وّي ه��و املوافق مل��ا يف رجال 
النج��ايّش)10(، ورج��ال الط��ويّس)11(، بل وك��ذا املصنّف يف ترمج��ة الرجل يف 

اخلالصة.

د بن معد . 4 قال يف عبيس بن هشام النارشّي: ذكر السّيد السعيد صفّي الدين حممَّ
املوسوّي: إّنه من نارشة)12(.

ق��ال يف عّل بن مّحاد بن عبيد اهلل بن مّحاد العدوّي: رأيت بخّط الس��عيد صفّي . 5
د بن معد املوس��وّي: هذا هو ابن مّحاد صاحب هذه األش��عار التي  الدي��ن حممَّ

يمدح هبا الناحية يف املشاهد الرشيفة وغريها)13(.

قال يف عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيس��ى اجللودّي: وجدت بخّط السّيد . 6
د بن معد املوس��وّي م��ا صورته: رأي��ت عىل مقتل  الس��عيد صف��ّي الدين حممَّ
احلسني الذي صنّفه أبو أمحد اجللودّي ما هذا حكايته: تويّف أبو أمحد عبد 
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العزي��ز بن حييى بن عيس��ى اجللودّي يوم االثنني لس��بعة ع��رش ليلة خلت من 
ذي احلّجة س��نة اثنني وثالثني وثالثمئ��ة، وُدفِن يف اليوم الثامن عرش وهو يوم 
الغدير. وغّسله ابن الغّس��ال أبو احلسن، وصىّل عليه أبو جعفر العلوّي وُدفن 

د بن معد املوسوّي)14(. بحرضة منه؛ وكتب حممَّ

د بن . 7 قال يف كرامة اجلش��مّي: وجدت بخّط الس��ّيد الس��عيد صف��ّي الدين حممَّ
معد املوسوّي: أبو سعيد كرامة اجلشمّي. له: جالء األبصار يف متون األخبار، 

ورسالة إبليس إىل املجرّبة.

قلت: وقد رأيت هذه الرسالة وهي عندي منسوبة إىل احلاكم اجلشمّي املغريّب 
صاحب التفس��ري، إالَّ أن يكون لذلك أيًضا رس��الة يف املعنى؛ واهلل أعلم. هذا 

آخر خّطه)15(.

��د بن كرامة اجلش��مّي البيهقّي. كم  أق��ول: ما ذكر من الكتب ملحس��ن بن حممَّ
أّن رس��الة إبليس كانت اس��مها: رس��الة الش��يخ إبليس إىل إخوانه املناحيس. 
ة بمّكة  وقيل: إّن تأليف هذه الرس��الة صار سبًبا لقتله علی يد مجاعة من اجلربيَّ

املكّرمة)16(.

د بن عبد الرمحن بن قّبة الرازّي: وجدت بخّط السعيد صفّي الدين . 8 قال يف حممَّ
د بن قبة بالقاف املكسورة، والباء املنّقطة حتتها  د بن معد املوسوّي: هو حممَّ حممَّ

نقطة املفتوحة املخّففة)17(.

د بن جرير بن رس��تم الطربّي اآلمّل: وجدت بخّط الس��ّيد السعيد . 9 قال يف حممَّ
د بن معد املوس��وّي قال: ليس هذا صاح��ب التاريخ، ذلك  صف��ّي الدين حممَّ

عاّمّي وذا إمامّي)18(.
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د بن عبد اهلل بن إس��معيل الكاتب: وجدت بخّط . 10 د بن أمحد بن حممَّ قال يف حممَّ
د بن عبد اهلل بن  د بن معد املوسوّي: هذا حممَّ الس��ّيد الس��عيد صفّي الدين حممَّ
إسمعيل بن  أيب الثلج البغدادّي مشهور عند أصحاب احلديث، يروي عن أيب 

احلراب، وروح بن عبادة، وخلف بن الوليد، وغريهم.

د  د بن إس��معيل الصح��ارّي. وكان يروي عنه اب��ن ابنه حممَّ وح��ّدث عنه حممَّ
د هذا أبو احلس��ن الدارقطنّي عن جّده  املذكور يف هذه الورقة، ويروي عن حممَّ

د بن معد املوسوّي)19(. د بن إسمعيل. وكتب حممَّ عن حممَّ

د بن بح��ر الرهنّي: له كت��ب. منها: كتاب القالئ��د، فيه كالم عىل . 11 ق��ال يف حممَّ
مسائل اخلالف التي بيننا وبني املخالفني.

د بن معد: هذا  مة: وجدت بخّط الس��ّيد السعيد صفّي الدين حممَّ ثّم قال العالَّ
الكت��اب عندي وقع إيّل من خراس��ان، وه��و كتاب جّيد مفي��د وفيه غرائب. 
ورأي��ت جمّلًدا فيه كتاب النكاح حس��ن بالغ يف معناه. ورأيت له أجزاء مقّطعة 
وعليه��ا خّطه إج��ازة لبعض من ق��رأ الكتاب علي��ه يتضّم��ن الفقه واخلالف 
والوف��اق. وظاهر احلال أّن املجّلد الذي يتضّمن النكاح يكون أحد كتب هذا 
الكت��اب الذي األج��زاء املذكورة من��ه. ورأيت خّط املذك��ور، وهو خّط جيد 

د بن معد املوسوّي)20(. مليح. وكتب حممَّ

د بن أمحد بن اجلنيد: له كتب. منها: كتاب هتذيب الش��يعة ألحكام . 12 قال يف حممَّ
الرشيعة.

د بن معد ما صورته: وقع  ثّم قال: وجدت بخط السّيد السعيد صفّي الدين حممَّ
إيّل م��ن هذا الكتاب جمّلد واحد قد ذهب من أّوله أوراق، وهو كتاب النكاح، 
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 فتصّفحت��ه وملح��ت مضمونه، فلم أَر ألحد م��ن هذه الطائف��ة كتاًبا أجود منه 
وال أبلغ، وال أحسن عبارة وال أدّق معنى، وقد استوىف فيه الفروع واألصول، 
وذكر اخلالف يف املس��ائل، وحتّرر عىل ذلك، واس��تدّل بط��رق اإلماميَّة وطرق 
خمالفيهم. وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه وحّصلت معانيه وأديم اإلطالة فيه 
د بن  عل��م قدره وموقعه، وحصل به نفع كث��ري ال حيصل من غريه. وكتب حممَّ

معد املوسوّي)21(.

د هارون بن موس��ى بن أمحد بن س��عيد بن س��عيد التّلُعكرُبّي: . 13 قال يف أيب حممَّ
بالت��اء املنّقط��ة فوقه��ا نقطتني، وال��الم املش��ّددة، والعني املهمل��ة املضمومة، 

والكاف الساكنة، والباء املنّقطة حتتها نقطة املضمومة، والراء.

��د بن معد:  مة: وجدت بخّط الس��ّيد الس��عيد صفّي الدين حممَّ ث��ّم ق��ال العالَّ
حّدثن��ي برهان الدين القزوينّي وّفقه اهلل تعاىل قال: س��معت الس��ّيد فضل اهلل 
الراون��دّي يقول: ورد أمري يقال له عكرب، فقال أحدنا: هذا عكرب بفتح العني، 
فق��ال فضل اهلل: ال تقولوا هكذا، بل قولوا، ُعكرُب بضّم العني والباء. وكذلك 

شيخ األصحاب هارون بن موسى التلُعكرُبّي بضّم العني، والباء.

وقال: بقرية من قرى مهدان يقال هلا ورشند أوالد هذا عكرب، ومنهم إسكندر 
ابن دبريس بن عكرب، وكان من األمراء الصاحلني وممّن رأى القائم كّرات.

وق��ال عن فضل اهلل: عكرب، وماري، ودبنان، ودبريس أمراء الش��يعة بالعراق 
ووجوههم ومتقّدميهم، وممّن يعقد عليه اخلنر إسكندر املتقّدم ذكره)22(.

د بن معد . 14 قال يف حييى بن بوش: وجدت بخّط السّيد السعيد صفّي الدين حممَّ
د  املوس��وّي: حييى بن ب��وش، أخربنا عبد القادر بن يوس��ف، أخربن��ا أبو حممَّ
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د س��هل بن أمحد بن عبد اهلل الديباج��ّي، حّدثنا عّل  احلري��رّي، أخربنا أبو حممَّ
ابن احلس��ن بن عّل بالرملة، حّدثنا عبد الرمحن بن عبد اهلل بن قريب وزيد بن 
د أّنه دخل عىل أيب  أحزم قاال: حّدثنا  س��فيان بن عينية، عن جعفر بن حممَّ
جعف��ر املنص��ور وعنده رجل من ول��د الزبري بن العوام وقد س��أله وقد أمر له 
بيش ء، فسخط الزبريّي واستقّله، فأغضب املنصور ذلك من الزبريّي حّتى بان 
فيه الغضب، فأقبل علي��ه أبو عبد اهلل فقال: »يا أمري املؤمنني حّدثني أيب، 
عن أبيه عّل بن احلسني، عن أبيه، عن عّل بن أيب طالب قال: قال رسول 

اهلل: من أعطى عطية طّيبة هبا نفسه بورك للمعطي واملعطى«.

فق��ال له أب��و جعفر: واهلل لقد أعطيت وأنا غري طّي��ب النفس هبا، ولقد طابت 
بحديثك هذا.

ث��ّم أقب��ل عىل الزب��ريّي فق��ال: »حّدثن��ي أيب، عن أبي��ه، عن ج��ّده، عن أمري 
املؤمنني أّنه قال: قال رس��ول اهلل: من اس��تقّل قليل الرزق حرمه اهلل 

كثريه«.

فقال الزبريّي: واهلل لقد كانت عندي قلياًل، ولقد كثرت عندي بحديثك هذا.

قال س��فيان: فلقيت الزبريّي فس��ألته عن تلك العطّية؟ فقال: لقد كانت قليلة 
فبلغت يف يدي مخس��ني ألف درهم. وكان س��فيان بن ُعيينة يقول: مثل هؤالء 

القوم مثل الغيث حيث وقع نفع)23(.

 ق��ال يف يزي��د أيب خالد الق��ّمط: وجدت بخّط الس��ّيد الس��عيد صف��ّي الدين . 15
��د بن مع��د حاش��ية صورهت��ا: إن أراد بيزيد ه��ذا  الكنايّس فال��ذي ذكره  حممَّ
الدارقطن��ّي أّنه بريد بالباء املنّقطة نقطة واحدة من حتتها، قال: وهو ش��يخ من 
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ش��يوخ الش��يعة، روى عن أيب جعف��ر وأيب عبد اهلل والش��يخ أبو جعفر 
الط��ويّس ذكره يف رجال أيب جعف��ر وأيب عبد اهلل وقال: يزيد بياء منّقطة 
 نقطت��ني من حتته��ا، ذكر ذل��ك يف كتاب��ه كتاب الرج��ال؛ واهلل أعل��م. وكتب 

د بن معد املوسوي)24(. حممَّ

ال�صتدراك

ّ عن صفي الدين املوس��وّي، إالَّ أّن  مة احِللِّ م��ا ذكرنا إلی هنا هي منق��والت العالَّ
هن��اك منق��والت أخری عن��ه يف الفقه واإلج��ازات مل نذكره��ا يف املق��ام، إالَّ أّنا وجدنا 
ّ يف اإليضاح، فذكرنامها بعنوان  مة احِللِّ موردين آخرين يشبه البحث فيهم بم نقلها العالَّ

املستدرك. ومها:

ق��ال الس��ّيد ابن طاوس بعد نق��ل حديث نوبخت: ويف ه��ذا احلديث نيبخت . 1
د بن معد يف  كم رأيت يف لفظ النس��خ التي نقلت منه��ا... ووجدت بخّط حممَّ
تعليق��ه ما هذا لفظه: بنو نوبخت بضّم النون وفتح الواو وضم الباء. هذا آخر 

لفظ ابن معد)25(.

نق��ل الش��هيد األّول من خطِّه خرًبا يف س��بب تس��مية الرشي��ف املرتىض بعلم . 2
د بن معد املوسوّي  اهلدى، فقال: نقلت من خّط الس��ّيد العامل صفّي الدين حممَّ
باملش��هد املقّدس الكاظمّي يف سبب تسميته بعلم اهلدى: أّنه مرض الوزير أبو 
د بن احلس��ني بن عبد الرحيم س��نة عرشين وأربعمئة فرأى يف منامه  س��عد حممَّ
أمري املؤمنني وكأّنه يقول له : قل لعلم اهلدى يقرأ عليك حّتى تربأ. فقال: 

يا أمري املؤمنني ومن علم اهلدى؟ فقال: عّل بن احلسني املوسوّي.

فكت��ب إليه فقال املرتىض: اهلل اهلل يف أمري، فإّن قبويل هلذا اللقب ش��ناعة عّل. 
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فق��ال الوزير : واهلل ما أكت��ب إليك إاّل ما أمرين به أمري املؤمن��ني. فعلم القادر باهلل 
بالقضي��ة، فكت��ب إىل املرت��ىض : تقّبل يا عّل بن احلس��ني ما لّقبك به ج��ّدك. فقبل 

وسمع الناس رجعنا إىل السّيد)26(.
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