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بطاقة فهرسة
مكتبة العتبة احلسينّية املقّدسة

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة : 
 : LC رقـم تصـنيـفBP1.1 .M84

ــات والبحوث تصدر الـــعــــنـــــــوان :  ــق : مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالدراس احملق
عن حوزة احللة العلمية  

ــينية املقدسة. مركز العالمة احللي إلحياء تراث حوزة احللة بـيــان املسـؤوليـة : العتبة احلس
العلمية.

الطبعة اأُلولى.بـيــانــات الطــبـــع : 
ــز العالمة احللي بــيــانــات الـنـشــر :  ــة، مرك ــينية املقدس ــالء، العراق : العتبة احلس كرب

إلحياء تراث حوزة احللة العلمية، 2017 / 1438هـ .
مجلد.الـوصــف الــمــادي : 
)العتبة احلسينية املقدسة(.ســلـسـلـة الـنـشــر : 
)مركز العالمة احللي إلحياء تراث حوزة احللة العلمية (.ســلـسـلـة الـنـشــر :
فصلية.تــكرارية الصــدور :

السنة األولى، العدد األول )1438هـ / 2017م(منط تاريخ الصدور :
الوصف مأخوذ من : السنة االولى، العدد الثاني )1438هـ / 2017م(.تبصرة ببليوجرافية :
تراث حوزة احللة- عقائدي- فكري- تاريخي-ادبي.مصطلح موضوعي : 
علماء -أدباء- محققون حليون..مصطلح موضوعي :
مراقد علماء. تراث احللة اخملطوط.مصطلح موضوعي :
احللة )العراق( - احلياة الفكرية - دوريات.موضوع جـغرافـي :

ــز العالمة احللي اسم هـيـئة اضـافي : ــة )كربالء، العراق(، مرك ــينية املقدس العتبة احلس
إلحياء تراث حوزة احللة العلمية . جهة مصدرة.

متت الفهرسة قبل النرش يف مكتبة العتبة احلسينية املقدسة





سياسة النشر:
مة، تصدر ثالث مرات سنوًيا عن مركز العالمة احليل التابع  )1( جملة )املحقق( جملة حمكَّ

للعتبة احلسينية املقدسة، تستقبل البحوث والدراسامتن داخل العراق وخارجه التي 

تكون ضمن املحاور اآلتية:

القرآن وعلومه )التفسري واملفرسون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *

الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استداليل، أصول الفقه( *

احلديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث املعصوم( *

العلوم العقلية )منطق، علم الكالم، فلسفة( *

علوم اللغة العربية )دراسة صوتية ورصفية، دراسة تركيبية، دراسة داللية، دراسات أدبية  *

وبالغية(

الدراسات التارخيية )تراجم، أحداث ووقائع( *

االخالق والعرفان )أخالق، تصوف، عرفان( *

معارف عامة )معارف رصفة، معارف إنسانية(  *

حتقيق النصوص )نصوص حمققة، نصوص جمموعة( *

الببلوغرافيا والفهارس *

ا )2( يكون البحث املقدم للنرش ملتزًما بمنهجية النرش العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًّ

)3( أن ال يكون البحث قد ُنرش سابًقا أو حاصاًل عىل قبول للنرش، أو ُقّدم اىل جملة 

أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( ال تقوم املجلة بنرش البحوث املرتمجة إالَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة املؤلف األصيل وجهة 

النرش عىل ترمجة البحث ونرشه

)5( يتحمل الباحث املسؤولية الكاملة عن حمتويات بحثه املرسل للنرش، وتعرب البحوث عن 

آراء ُكتَّاهبا،وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة 

issn الرتقيم الدولي

2521- 4950

2958 - 5422

رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق العراقية: 

2236 لسنة 2017م

عنوان اجمللة

العراق ـ بابل ـ احللة ـ شارع األطباء ـ بناية متحف  
احللة املعاصر

ارقام هاتف اجمللة
TeL. +9647732257173 

+9647808155070

+9647813379806

البريد االلكتروني للمجلة

http: alalama.alhilli@yahoo.com

Email:mal.muhaqeq@yahoo.com

 معتمد اللغة العربية

م. د. عالء حسني املنصوري

 معتمد اللغة االنكليزية

م.م.جعفر عيسى عبد العباس

 التصميم

أوس عبد علي

 االخراج الفين

سيف باسم ناجي



)6( خيضع ترتيب البحوث العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة وحماورها

)7( تبلغ املجلُة الباحَث بتسّلم بحثهخالل مدة ال تتجاوز العرشة أيام بدًءا من تاريخ تقديمه له.

)8( تبلغ املجلُة الباحَث باملوافقة أو عدم املوافقة عىل نرش بحثه خالل فرتة ال تتجاوز الشهرين 

م البحث. ابتداًءا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غري املقبولة للنرش إىل أصحاهبا.

)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديالت الاّلزمة عىل بحثه عىل وفق تقارير هيأة التحرير أو 

املقيمني، وإعادته إىل املجلة خالل أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديالت 

)11(مجيع البحوث املقدمة للنرش ختضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي االختصاص 

)12( ختضع مجيع البحوث املقدمة للنرش إىل فحص اإلستالل اإللكرتوين 

)13( تنقل حقوق النرش والطبع والتوزيع الورقي واإللكرتوين للبحوث اىل املجلة وفق صيغة 

تعهد يقوم املؤلف بتوقيعها، وال حيق ألية جهة أخرى إعادة نرش البحث أو ترمجته وإعادة 

نرشه إالَّ بموافقة خطية من املؤلف ورئيس هيأة التحرير جملة )املحقق(

)14( ال جيوز للمؤلف سحَب بحثه بعد صدور قرار قبول النرش، ولكن جيوز له ذلك قبل 

صدور قرار قبول النرش وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حرًصا.

)15( يمنح املؤلف ثالث مستالت جمانية مع نسخة من العدد الذي ُنرش فيه بحثه 

)16( يتوجب عىل الكاتب اإلفصاح عن الدعم املايل أو أي من أنواع الدعم األخرى املقدمة له 

خالل إجراء البحث

)17( يتوجب عىل املؤلف إبالغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبري يف البحث أو عدم دقة 

باملعلومات، وأن يسهم يف تصحيح اخلطأ.

أ.د.محمد كرمي إبراهيم الشمري

العراق-بابل

أ.د.علي حمسن بادي

العراق -الناصرية

 أ.د.حسني عبد العال اللهييب

العراق -النجف االشرف

أ.د. بالسم عزيز شبيب الزاملي

العراق -النجف االشرف

أ.د.عدي جواد احلجار

العراق -النجف االشرف
 أ.د.رزاق حسني فرهود

العراق-النجف االشرف
أ.د حيدر حممد علي السهالني

العراق-النجف االشرف

حرير  رئيُس التَّ

هيأة التَّحرير 

أ.م.د. عباس هاني اجلراخ

مدير التحرير
أ. م. د. بدر ناصر حسني السلطاني

أ.د. حممد حاج تقي
ايران 

 أ.د. وليد حممد السراقيب
سوريا

أ. د.عبد اجمليد حممد االسداوي
مصر

أ.د. موالي احممد عبد القادر
اجلزائر 

أ.د. علي عبد احلسني عبد اهلل املظفر
العراق-النجف االشرف

أ.م. د.صالح حسن هاشم االعرجي
العراق- بابل

أ.م.د. كريم محزة محيدي
العراق- بابل

أ.م.د.ياسر حممد ياسني

العراق - صالح الدين
م. د. قيس بهجت العطار

إيران م.د.حممد عبد اهلادي شاكر العامري
العراق - النجف االشرف
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سياسة النشر:
مة، تصدر ثالث مرات سنوًيا عن مركز العالمة احليل التابع  )1( جملة )املحقق( جملة حمكَّ

للعتبة احلسينية املقدسة، تستقبل البحوث والدراسامتن داخل العراق وخارجه التي 

تكون ضمن املحاور اآلتية:

القرآن وعلومه )التفسري واملفرسون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *

الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استداليل، أصول الفقه( *

احلديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث املعصوم( *

العلوم العقلية )منطق، علم الكالم، فلسفة( *

علوم اللغة العربية )دراسة صوتية ورصفية، دراسة تركيبية، دراسة داللية، دراسات أدبية  *

وبالغية(

الدراسات التارخيية )تراجم، أحداث ووقائع( *

االخالق والعرفان )أخالق، تصوف، عرفان( *

معارف عامة )معارف رصفة، معارف إنسانية(  *

حتقيق النصوص )نصوص حمققة، نصوص جمموعة( *

الببلوغرافيا والفهارس *

ا )2( يكون البحث املقدم للنرش ملتزًما بمنهجية النرش العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًّ

)3( أن ال يكون البحث قد ُنرش سابًقا أو حاصاًل عىل قبول للنرش، أو ُقّدم اىل جملة 

أخرى،ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4( ال تقوم املجلة بنرش البحوث املرتمجة إالَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة املؤلف األصيل وجهة 

النرش عىل ترمجة البحث ونرشه

)5( يتحمل الباحث املسؤولية الكاملة عن حمتويات بحثه املرسل للنرش، وتعرب البحوث عن 

آراء ُكتَّاهبا،وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة 

سياسة النشر
ا عن مرك�ز العالمة احليل التابع  مة ، تصدر ثالث مرات س�نويًّ   )1( جمل�ة ) املحق�ق ( جملة حمكَّ

للعتبة احلس�ينية املقدس�ة، تس�تقبل البحوث والدراس�ات  من داخ�ل العراق وخارجه 

التي تكون ضمن املحاور اآلتية :

القرآن وعلومه ) التفسري واملفرسون ، علوم القرآن ، القراءات القرآنية (. *

الفقه وأصوله ) فقه مقارن ، فقه استداليل ، أصول الفقه (. *

احلديث وعلم الرجال ) علم الرجال ، حديث املعصوم (. *

العلوم العقلية ) منطق ، علم الكالم ، فلسفة (. *

علوم اللغة العربية ) دراس�ة صوتية ورصفية ، دراس�ة تركيبية ، دراس�ة داللية ، دراسات  *

أدبية وبالغية (.

الدراسات التارخيية ) تراجم ، أحداث ووقائع (. *

األخالق والعرفان ) أخالق ، تصوف ، عرفان (. *

معارف عامة ) معارف رصفة ، معارف إنسانية ( . *

الببلوغرافيا والفهارس. *

حتقيق النصوص ) نصوص حمّققة ، نصوص جمموعة (. *

)2( يكون البحث املقّدم للنرش ملتزًما بمنهجية النرش العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًّا.

)3( أن ال يكون البحث قد ُنرش سابًقا أو حاصاًل عىل قبول للنرش، أو ُقّدم اىل جملة أخرى، ويوقع 

ا بذلك. الباحث تعهًدا خاصًّ

)4( ال تن�رش املجل�ة البحوث املرتمجة إالَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة املؤلف األصيل وجهة النرش 

عىل ترمجة البحث ونرشه.

)5( يتحم�ل الباحث املس�ؤولية الكاملة عن حمتويات بحثه املرس�ل للن�رش ، وتعرب البحوث 

عن آراء ُكتَّاهبا، وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة .
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موارد التفسير عن ابن عباس )ت/68هـ(

أ.د يوسف كاظم الشمري 
جامعة بابل/كلية الرتبية للعلوم االنسانية

أ.د عبد املجيد حممد اإلسداوي
جامعة املنيا/ مرص

أ.م.د.عادل عبد اجلبار الشاطي
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.محيد عطائي نظري
جامعة اصفهان/ايران
أ.م. د جبار كاظم املال

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د حممد نوري املوسوي 
جامعة بابل/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 

أ.م.د محيد جاسم الغرايب
 جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم محزة محيدي العيساوي
 كلية اإلمام الكاظم/ بابل

د. عامد الكاظمي
اجلامعة العاملية.لندن/ العراق

د.وسام عباس السبع
مملكة البحرين

)6( خيضع ترتيب البحوث العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة وحماورها

)7( تبلغ املجلُة الباحَث بتسّلم بحثهخالل مدة ال تتجاوز العرشة أيام بدًءا من تاريخ تقديمه له.

)8( تبلغ املجلُة الباحَث باملوافقة أو عدم املوافقة عىل نرش بحثه خالل فرتة ال تتجاوز الشهرين 

م البحث. ابتداًءا من تاريخ تسلُّ

)9( تعاد البحوث غري املقبولة للنرش إىل أصحاهبا.

)10( يلتزم الباحث بإجراء التعديالت الاّلزمة عىل بحثه عىل وفق تقارير هيأة التحرير أو 

املقيمني، وإعادته إىل املجلة خالل أسبوع من تاريخ تسلمه للتعديالت 

)11(مجيع البحوث املقدمة للنرش ختضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي االختصاص 

)12( ختضع مجيع البحوث املقدمة للنرش إىل فحص اإلستالل اإللكرتوين 

)13( تنقل حقوق النرش والطبع والتوزيع الورقي واإللكرتوين للبحوث اىل املجلة وفق صيغة 

تعهد يقوم املؤلف بتوقيعها، وال حيق ألية جهة أخرى إعادة نرش البحث أو ترمجته وإعادة 

نرشه إالَّ بموافقة خطية من املؤلف ورئيس هيأة التحرير جملة )املحقق(

)14( ال جيوز للمؤلف سحَب بحثه بعد صدور قرار قبول النرش، ولكن جيوز له ذلك قبل 

صدور قرار قبول النرش وبموافقة السيد رئيس هيأة التحرير حرًصا.

)15( يمنح املؤلف ثالث مستالت جمانية مع نسخة من العدد الذي ُنرش فيه بحثه 

)16( يتوجب عىل الكاتب اإلفصاح عن الدعم املايل أو أي من أنواع الدعم األخرى املقدمة له 

خالل إجراء البحث

)17( يتوجب عىل املؤلف إبالغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبري يف البحث أو عدم دقة 

باملعلومات، وأن يسهم يف تصحيح اخلطأ.

أ.د يوسف كاظم الشمري 
جامعة بابل/كلية الرتبية للعلوم االنسانية

أ.د عبد املجيد حممد اإلسداوي
جامعة املنيا/ مرص

أ.م.د.عادل عبد اجلبار الشاطي
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.محيد عطائي نظري
جامعة اصفهان/ايران
أ.م. د جبار كاظم املال

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د حممد نوري املوسوي 
جامعة بابل/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 

أ.م.د محيد جاسم الغرايب
 جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم محزة محيدي العيساوي
 كلية اإلمام الكاظم/ بابل

د. عامد الكاظمي
اجلامعة العاملية.لندن/ العراق

د.وسام عباس السبع
مملكة البحرين

)6( خيضع ترتيب البحوث العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة وحماورها.

)7( تبّلغ املجلُة الباحَث تسّلم بحثه  خالل مدة ال تتجاوز عرشة أيام بدًءا من تاريخ تقديمه له.

)8( تبل�غ املجلُة الباح�َث باملوافقة أو عدم املوافقة عىل نرش بحثه خالل فرتة ال تتجاوز الش�هرين 

م البحث. ابتداًء من تاريخ تسلُّ

)9(  التعاد البحوث غري املقبولة للنرش إىل أصحاهبا.

)10(  يلت�زم الباح�ث بإج�راء التعدي�الت الاّلزم�ة عىل بحث�ه عىل وف�ق تقارير هي�أة التحرير أو 

املقومني، وإعادته إىل املجلة خالل أسبوع من تاريخ تسلمه التعديالت .

)11( البحوث املقدمة للنرش مجيعها ختضع لعملية التقويم العلمي من قبل ذوي االختصاص، وإىل 

فحص االستالل اإللكرتوين .

)12( تنق�ل حق�وق الن�رش والطبع والتوزيع الورق�ي واإللكرتوين للبح�وث اىل املجلة عىل وفق 

صيغ�ة تعه�د يقوم املؤلف بتوقيعها ، وال حيق ألي�ة جهة أخرى إعادة نرش البحث أو ترمجته 

إالَّ بموافق�ة خطي�ة م�ن الباح�ث ورئي�س حتري�ر املجل�ة .

)13( ال جيوز للباحث سحُب بحثه بعد صدور قرار قبول النرش ، ولكن جيوز له ذلك قبل صدور 

ذلك القرار، وبموافقة السيد رئيس التحرير حرًصا.

)14( يتوج�ب ع�ىل الباحث اإلفصاح عن الدعم امل�ايل أو أي من أنواع الدعم األخرى املقدمة له 

خالل كتابة البحث.

)15( يتوجب عىل الباحث إبالغ رئيس التحرير عند اكتشافه خطأ كبرًيا يف البحث أو عدم دّقة  يف 

املعلومات ، وأن يسهم يف تصحيح اخلطأ .



دليل املؤلفني
املبينة يف سياسة  تكون ضمن حماورها  التي  والدراسات  البحوث  املجلة  تستقبل   )1(

النرش.
)2( أن يكون البحث املقدم للنرش أصياًل، مل يسبق نرشه يف جملة أو أية وسيلة نرش أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حرصية للمجلة تتضمن النرش والتوزيع الورقي واإِللكرتوين 

واخلزن وإعادة االستخدام للبحث 
)4( ال تزيد عدد صفحات البحث املقدم للنرش عن اربعني صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث اىل املجلة عرب بريدها االلكرتوين(
 mal.muhaqeq@yahoo.comوcom

)6( يكتب البحث املرسل للنرش بربنامج ال� )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وهبيئة عمودين منفصلني ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة اإلنكليزية ويف صفحة مستقلة وأن ال يتجاوز)300( 

كلمة.
)8( أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل املعلومات اآلتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثني وجهات االنتساب. *
الربيد االلكرتوين للباحث / للباحثني. *
امللخص. *
الكلامت الداللية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث يف وسط  عنوان  يكتب   )9(
.16Bold وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وحتت  الصفحة  وسط  يف  الباحثني   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل املؤلفني
املبينة يف سياسة  تكون ضمن حماورها  التي  والدراسات  البحوث  املجلة  تستقبل   )1(

النرش.
)2( أن يكون البحث املقدم للنرش أصياًل، مل يسبق نرشه يف جملة أو أية وسيلة نرش أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حرصية للمجلة تتضمن النرش والتوزيع الورقي واإِللكرتوين 

واخلزن وإعادة االستخدام للبحث 
)4( ال تزيد عدد صفحات البحث املقدم للنرش عن اربعني صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث اىل املجلة عرب بريدها االلكرتوين(
 mal.muhaqeq@yahoo.comوcom

)6( يكتب البحث املرسل للنرش بربنامج ال� )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وهبيئة عمودين منفصلني ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة اإلنكليزية ويف صفحة مستقلة وأن ال يتجاوز)300( 

كلمة.
)8( أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل املعلومات اآلتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثني وجهات االنتساب. *
الربيد االلكرتوين للباحث / للباحثني. *
امللخص. *
الكلامت الداللية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث يف وسط  عنوان  يكتب   )9(
.16Bold وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وحتت  الصفحة  وسط  يف  الباحثني   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل املؤلفني
املبينة يف سياسة  تكون ضمن حماورها  التي  والدراسات  البحوث  املجلة  تستقبل   )1(

النرش.
)2( أن يكون البحث املقدم للنرش أصياًل، مل يسبق نرشه يف جملة أو أية وسيلة نرش أخرى.
)3(  أن يوافق الباحث عىل حرص احلق للمجلة وما يتضمنه ِمن النرش والتوزيع الورقي 

واإِللكرتوين واخلزن وإعادة االستخدام للبحث .
)4( ال تزيد عدد صفحات البحث املقدم للنرش عن أربعني صفحة.

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث اىل املجلة عرب بريدها االلكرتوين(
. mal.muhaqeq@yahoo.com com  و  

)6( يكتب البحث املرسل للنرش بربنامج ال� ) word ( أو ) LaTeX ( وبحجم صفحة 
 Times New وهبيأة عمودين منفصلني، ويكتب متن البحث بنوع خط )  A4 (

Roman وبحجم 14.
يتجاوز                       ال  أن  عىل  مستقلة،  صفحة  يف  اإلنكليزية  باللغة  للبحث  ملخص  يقدم   )7(

) 300 ( كلمة .
)8( أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل املعلومات اآلتية :

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثني، وجهات االنتساب. *
الربيد االلكرتوين للباحث / للباحثني. *
امللخص. *
الكلامت الداللية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث يف وسط  عنوان  يكتب   )9(
. Bold  16 وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وحتت  الصفحة  وسط  يف  الباحثني   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
. Bold Times New Roman وبحجم 12 



سياسة النشر:
مة، تصدر ثالث مرات سنوًيا عن مركز العالمة احليل التابع للعتبة  )1(جملة )املحقق( جملة حمكَّ

احلسينية املقدسة، تستقبل البحوث والدراسامتن داخل العراق وخارجه التي تكون ضمن 

املحاور اآلتية:

القرآن وعلومه )التفسري واملفرسون، علوم القرآن، القراءات القرآنية( *

الفقه وأصوله )فقه مقارن، فقه استداليل، أصول الفقه( *

احلديث وعلم الرجال )علم الرجال، حديث املعصوم( *

العلوم العقلية )منطق، علم الكالم، فلسفة( *

علوم اللغة العربية )دراسة صوتية ورصفية، دراسة تركيبية، دراسة داللية، دراسات أدبية  *

وبالغية(

الدراسات التارخيية )تراجم، أحداث ووقائع( *

االخالق والعرفان )أخالق، تصوف، عرفان( *

معارف عامة )معارف رصفة، معارف إنسانية(  *

حتقيق النصوص )نصوص حمققة، نصوص جمموعة( *

الببلوغرافيا والفهارس *

ا )2(يكون البحث املقدم للنرش ملتزًما بمنهجية النرش العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًّ

)3(أن ال يكون البحث قد ُنرش سابًقا أو حاصاًل عىل قبول للنرش، أو ُقّدم اىل جملة أخرى، ويقوم 

الباحث بتوقيع تعهد خاص بذلك

)4(ال تقوم املجلة بنرش البحوث املرتمجة إالَّ بعد تقديم ما يثبت موافقة املؤلف األصيل وجهة 

النرش عىل ترمجة البحث ونرشه

)5(يتحمل الباحث املسؤولية الكاملة عن حمتويات بحثه املرسل للنرش، وتعرب البحوث عن آراء 

ُكتَّاهبا، وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة 

)6(خيضع ترتيب البحوث العتبارات فنية تتعلق هبوية املجلة وحماورها

)7(تبلغ املجلُة الباحَث بتسّلم بحثهخالل مدة ال تتجاوز العرشة أيام بدًءا من تاريخ تقديمه له.

أ.د يوسف كاظم الشمري 
جامعة بابل/كلية الرتبية للعلوم االنسانية

أ.د عبد املجيد حممد اإلسداوي
جامعة املنيا/ مرص

أ.م.د.عادل عبد اجلبار الشاطي
جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

أ.د.محيد عطائي نظري
جامعة اصفهان/ايران
أ.م. د جبار كاظم املال

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية 

هيأة التَّحرير 

 أ.م. د حممد نوري املوسوي 
جامعة بابل/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 

أ.م.د محيد جاسم الغرايب
 جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية 

أ.م. د قاسم رحيم حسن
جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 

م.د كريم محزة محيدي العيساوي
 كلية اإلمام الكاظم/ بابل

د. عامد الكاظمي
اجلامعة العاملية.لندن/ العراق

د.وسام عباس السبع
مملكة البحرين

)11( تكتب جهات االنتساب للمؤلفني بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلامت الداللية التي اليتجاوز عددها عن مخس كلامت بنوع خط(
 Italic،Justify New Romanوبحجم 11 

)14( جهات اإلنتساب تثبت عىل النحو اآليت )القسم، الكلية، اجلامعة، املدينة، البلد( 
وبدون خمترصات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، جتنب املخترصات واالستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثني يف متن البحث عىل اإلطالق.

)17( تراعى األصول العلمية املتعارف عليها يف كتابة اهلوامش للتوثيق بذكر اسم املصدر 
يف  وُتوضع  متسلساًل،  ترقياًم  مرقمة  تكون  أْن  رضورة  مع  والصفحة،  اجلزء  ورقم 

هناية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  املتبعة يف كتابة  الفنية  بالرشوط  الباحث  يلتزم   )18(
املخطوطات  صور  وضع  مراعاة  جيب  كام  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص املحققة( يف مكاهنا املناسب يف متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  هناية  يف  واملراجع  املصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( ُتثبَّْت الدراسات التي تم االستشهاد هبا خالل متن البحث أو اجلداول أو الصور 
بشكل دقيق يف قائمة املصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيام إذا كان البحث املقدم للنرش قد تم يف ظل وجود 
أية عالقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسريها عىل أهنا تضارب يف املصالح.

)11( تكتب جهات االنتساب للمؤلفني بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلامت الداللية التي اليتجاوز عددها عن مخس كلامت بنوع خط(
 Italic،Justify New Romanوبحجم 11 

)14( جهات اإلنتساب تثبت عىل النحو اآليت )القسم، الكلية، اجلامعة، املدينة، البلد( 
وبدون خمترصات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، جتنب املخترصات واالستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثني يف متن البحث عىل اإلطالق.

)17( تراعى األصول العلمية املتعارف عليها يف كتابة اهلوامش للتوثيق بذكر اسم املصدر 
يف  وُتوضع  متسلساًل،  ترقياًم  مرقمة  تكون  أْن  رضورة  مع  والصفحة،  اجلزء  ورقم 

هناية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  املتبعة يف كتابة  الفنية  بالرشوط  الباحث  يلتزم   )18(
املخطوطات  صور  وضع  مراعاة  جيب  كام  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص املحققة( يف مكاهنا املناسب يف متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  هناية  يف  واملراجع  املصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( ُتثبَّْت الدراسات التي تم االستشهاد هبا خالل متن البحث أو اجلداول أو الصور 
بشكل دقيق يف قائمة املصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيام إذا كان البحث املقدم للنرش قد تم يف ظل وجود 
أية عالقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسريها عىل أهنا تضارب يف املصالح.

)11( تكتب جهات االنتساب للمؤلفني بنوع خط Times New Roman وبحجم 
. Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic , Bold

 Times بنوع خط  التي اليتجاوز عددها مخس كلامت  الداللية  الكلامت  تكتب   )13(
. Italic,Justify New Roman  وبحجم 11 

 ، املدينة   ، اجلامعة   ، الكلية   ، القسم   (: اآليت  النحو  عىل  تثبت  االنتساب  جهات   )14(
البلد( وبدون خمترصات.

)15( عند كتابة ملخص البحث ، جتنب املخترصات واالستشهادات.

)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثني يف متن البحث عىل اإلطالق.
)17( تراعى األصول العلمية املتعارف عليها يف كتابة اهلوامش للتوثيق بذكر اسم املصدر 
أْن تكون مرقمة ترقياًم متسلساًل، وُتوضع يف  ورقم اجلزء والصفحة ، مع رضورة 

هناية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  املتبعة يف كتابة  الفنية  بالرشوط  الباحث  يلتزم   )18(
املخطوطات               صور  وضع  مراعاة  جيب  كام   ، ومصادره  وهوامشه  بفقره  البحث 

) للنصوص املحققة ( يف مكاهنا املناسب يف متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  هناية  يف  واملراجع  املصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( ُتثبَُّت الدراسات التي تم االستشهاد هبا خالل متن البحث أو اجلداول أو الصور 
بشكل دقيق يف قائمة املصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان ما إذا كان البحث املقدم للنرش قد تم يف ظل وجود 
أية عالقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسريها عىل أهنا تضارب يف املصالح.



12

ار حسن الّشامّي - أ. د سكينة عزيز الَفْتلّي  كرَّ

دليل املؤلفني
املبينة يف سياسة  تكون ضمن حماورها  التي  والدراسات  البحوث  املجلة  تستقبل   )1(

النرش.
)2( أن يكون البحث املقدم للنرش أصياًل، مل يسبق نرشه يف جملة أو أية وسيلة نرش أخرى.
)3( يعطي الكاتب حقوق حرصية للمجلة تتضمن النرش والتوزيع الورقي واإِللكرتوين 

واخلزن وإعادة االستخدام للبحث 
)4( ال تزيد عدد صفحات البحث املقدم للنرش عن اربعني صفحة

alalama.alhilli@yahoo. 5( ترسل البحوث اىل املجلة عرب بريدها االلكرتوين(
 mal.muhaqeq@yahoo.comوcom

)6( يكتب البحث املرسل للنرش بربنامج ال� )word( أو )LaTeX( وبحجم صفحة 
 Times New وهبيئة عمودين منفصلني ويكتب متن البحث بنوع خط )A4(

Roman وبحجم 14.
)7( يقدم ملخص للبحث باللغة اإلنكليزية ويف صفحة مستقلة وأن ال يتجاوز)300( 

كلمة.
)8( أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل املعلومات اآلتية:

عنوان البحث. *
اسم الباحث / الباحثني وجهات االنتساب. *
الربيد االلكرتوين للباحث / للباحثني. *
امللخص. *
الكلامت الداللية. *

 Times New Roman وبنوع خط  الصفحة  البحث يف وسط  عنوان  يكتب   )9(
.16Bold وحجم

خط  وبنوع  العنوان  وحتت  الصفحة  وسط  يف  الباحثني   / الباحث  اسم  يكتب   )10(
.Bold Times New Roman وبحجم 12 

دليل املقّومني
إنَّ املهمة الرئيسة للمقوم العلمي للبحوث املرسلة للنرش ، هي أن يقرأ البحث الذي 

يقع ضمن ختصصه العلمي بعناية فائقة وتقويمه عىل وفق رؤى ومنظور علمي 

البناءة  ملحوظاته  بتثبيت  يقوم  ثم  ومن   ، شخصية  آراء  ألية  خيضع  ال  أكاديمي 

والصادقة عن البحث املرسل اليه . 

قبل البدء بعملية التقويم، يرجى من املقوم التأكد فيام إذا كان البحث املرسل إليه يقع 

فهل  العلمي،  ختصصه  ضمن  البحث  كان  فإن  ال،  أم  العلمي  ختصصه  ضمن 

يمتلك املقوم الوقت الكايف إلمتام عملية التقييم ؟ إذ إّن عملية التقويم جيب أن 

التتجاوز عرشة أيام .

بعد موافقة املقوم عىل إجراء عملية التقويم وامتامها خالل الفرتة املحددة ، يرجى اجراء 

عملية التقويم عىل  وفق املحددات اآلتية :

. )1( أن يكون البحث أصياًل ومهامًّ

)2( أن يتفق البحث والسياسة العامة للمجلة وضوابط نرشها.

)3( هل إّن فكرة البحث متناولة يف دراسات سابقة ؟ إذا كانت نعم ، يرجى اإلشارة 

اىل تلك الدراسات.

)4( مدى انطباق عنوان البحث عىل البحث نفسه وحمتواه .

)5( بيان ما اذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته .

)6( هل تصف مقدمة يف البحث ما يريد الباحث الوصول إليه وتوضيحه بشكل دقيق؟ 

وهل أوَضَح فيها املشكلة التي قام بدراستها؟.

)7( مناقشة الباحث للنتائج التي توصل إليها خالل بحثه بشكل علمي ومقنع .

)8( أن جترى عملية التقويم بشكل رسي ، وعدم  اطالع الكاتب عىل أي جانب فيها.
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)11( تكتب جهات االنتساب للمؤلفني بنوع خط Times New Roman وبحجم 
.Bold 10

 12 وبحجم   Times New Roman خط  بنوع  البحث  ملخص  يكتب   )12(
.Italic، Bold

 Times 13( تكتب الكلامت الداللية التي اليتجاوز عددها عن مخس كلامت بنوع خط(
 Italic،Justify New Romanوبحجم 11 

)14( جهات اإلنتساب تثبت عىل النحو اآليت )القسم، الكلية، اجلامعة، املدينة، البلد( 
وبدون خمترصات.

)15( عند كتابة ملخص البحث، جتنب املخترصات واالستشهادات.
)16( عدم ذكر اسم الباحث / الباحثني يف متن البحث عىل اإلطالق.

)17( تراعى األصول العلمية املتعارف عليها يف كتابة اهلوامش للتوثيق بذكر اسم املصدر 
يف  وُتوضع  متسلساًل،  ترقياًم  مرقمة  تكون  أْن  رضورة  مع  والصفحة،  اجلزء  ورقم 

هناية البحث.
ترتيب  العلمية من حيث  البحوث  املتبعة يف كتابة  الفنية  بالرشوط  الباحث  يلتزم   )18(
املخطوطات  صور  وضع  مراعاة  جيب  كام  ومصادره،  وهوامشه  بفقره  البحث 

)للنصوص املحققة( يف مكاهنا املناسب يف متن البحث.
 Harvard صيغة  وحسب  البحث  هناية  يف  واملراجع  املصادر  قائمة  تثبيت   )19(

.Reference style

)20( ُتثبَّْت الدراسات التي تم االستشهاد هبا خالل متن البحث أو اجلداول أو الصور 
بشكل دقيق يف قائمة املصادر، وبالعكس.

)21( يلتزم الباحث / الباحثون ببيان فيام إذا كان البحث املقدم للنرش قد تم يف ظل وجود 
أية عالقات شخصية أو مهنية أو مالية يمكن تفسريها عىل أهنا تضارب يف املصالح.

)9( إذا أراد املقوُم مناقشَة البحث مع مقوم آخر جيب إبالغ رئيس التحرير بذلك.

يتعلق  فيام  والباحث  املقوم  بني  مبارشة  ومناقشات  خماطبات  هنالك  تكون  ال  أن   )10(

ببحثه املرسل للنرش، وأن ترسل ملحوظات املقوم إىل الباحث عن طريق مدير حترير 

املجلة.

تلك  بيان  عليه  توجب   ، سابقة  دراسات  من  مستل  البحث  أن  املقوم  رأى  إذا   )11(

الدراسات لرئيس حترير املجلة.

)12( إن ملحوظات املّقوم العلمّية وتوصياته سيعتمد عليها بشكل رئيس يف قرار قبول 

البحث للنرش او عدمه ، كام يرجى من املقوم اإلشارة- وبشكل دقيق -إىل الفقرات 

التي حتتاج اىل تعديل بسيط يمكن أن تقوم هبا هيأة التحرير، وإىل تلك التي حتتاج إىِل 

تعديل جوهري ليقوم هبا الباحث نفسه .
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7-نظرة في حتقيق كتاب عّدة الداعي وجناح الساعي
احلوزة العلمية/مشهد املقدسة.........................279  الشيخ قيس بهجت العّطار/ 

د  ــيخ أبي طالب محمَّ ــائِل الناصرّيات للفقيه األعظم فخر احملّققني الش 8- َأجِوَبُة املس

ر احلّلّي )ت771هـ( ــن بن املطهَّ بن احلس

الشيخ حميد رمح احلّلي/ احلوزة العلميّة/ النجف األشرف.........................295
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موارد التَّفسري عن ابن عبَّاس)ت/68هـ(
 قراءة يف مروياته يف املدوَّنة احلليَّة

ار حسن الّشامّي                                                        كرَّ

يف ه�ذا البحث نح�اول بيان موارد التَّفس�ري التي وردت ع�ن ابن عبَّاس يف 
ا كانت مخس�ة موارد اعتمده�ا، وأوىل هذه املوارد  وايات التَّفس�رييَّة، وتبنيَّ أهنَّ الرِّ
حة والترشيف هو القرآن بالقرآن، ومن َثمَّ كان يذكر أس�باب  من حيث رتبة الصَّ
 ، النِّ�زول، واملورد الثال�ث اعتامده املأثور عن النَّبّي واإلمام عيل بن أيب طالب
أي واالجتهاد إذ كانت له  ابع اللغة والش�عر، وخامس املوارد هو ال�رَّ وامل�ورد الرَّ
حايّب، وبعدها كان هناك أقوال للعلامء يف عبد اهلل  آراؤه اخلاص�ة وتعت�رب رأّي الصَّ
جنا عىل ذكر الكتب  اب�ن عبَّاس ألزاحت م�ا ألصق به من أقاويل وهتم، وق�د عرَّ
التي نسبت إىل ابن عبَّاس يف التَّفسري دون اخلوض يف تفاصيلها من حيث اإلثبات 
وا روايات ابن عبَّاس  ة الَّذين تبنُّ والنفي، وآخر املطاف هو التعريف بمفرسّي احللَّ

ناهتم التَّفسرييَّة التي تناوهلا البحث. يف مدوِّ
التَّعريفيَّة:  الكلامت 

موارد، ابن، عّباس، مدونة، حلّية، تفسريّية.

dralmola55@yahoo.com
أ. د سكينة عزيز الَفْتلّي  

karar1989hasan@gmail.com

جامعة بابل/ كلّية العلوم االسالمّية
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Interpretation Resources on the Authority of Ibn Abbas 

(D. 68 AH) a Reading of his Narrations in Hilla Blog
Karar Hassan al-Shami 

karar1989hasan@gmail.com

Prof. Dr. Sakina Aziz al-Fatli 

dralmola55@yahoo.com

University of Babylon/ College of Islamic Sciences

Abstract
In this research, we try to show the interpretation resources that were 

received from Ibn Abbas in the exegetical narrations, and it figured out 
that they were five sources that he adopted, and the first of these resources 
in terms of the rank of health and honor is Qur’an, and then he mentions 
the reasons for the revelation, and the third resource is his adoption of the 
aphorism of the Prophet and Imam Ali Ibn Abi Talib (peace be upon them), 
and the fourth resource is language and poetry, and the fifth resource is the 
opinion and ijtihad, as he had his own opinions and considered as opinion 
of al-Sahabi, and after that there were sayings of scholars about Abdullah 
bin Abbas that removed what was attached to him of sayings and accusa-
tions, and we mentioned the books which was attributed to Ibn Abbas in 
the interpretation without going into its details in terms of negation and 
affirmation, and the last is the definition of the interpreters of Hilla who 
adopted the novels of Ibn Abbas in their exegetical blogs that the research 
dealt with.

Keywords:
Research, Ibn Abbas, blog, Hilla, interpretation.
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ٱ ٻ ٻ

مـــة املقدِّ
�د بن عبد اهلل  �الم عىل خري األنام حممَّ احلم�د هلل ربِّ العامل�ني، والص�الة والسَّ

وعىل آله وصحبه األخيار املنتجبني.
ا بعد........ فقد تناولنا يف هذا البحث موارد التفسري عن ابن عبَّاس قراءة  أمَّ
ن�ة احلليَّة، وقام ه�ذا البحث عىل مقدمة وثالث�ة مباحث، وقد  يف مرويات�ه يف املدوَّ
عقد املبحث األول عن، ابن عبَّاس: وما قيل فيه، وما نسب إليه. كام وعقد املبحث 
ن�ات احلليَّة التي نقلت آراءه. وعق�د املبحث الثالث واألخري عن  الث�اين عن: املدوَّ

موارد التفسري عند ابن عبَّاس. 
وق�د ذكرن�ا أق�وااًل كثرية للعل�امء عن اب�ن عبَّاس؛ وذل�ك ملا ألصق�ه اجلانب 
املع�ادي خلط أه�ل بيت النبي  فحاول�وا إبعاده عن ذلك فحاولن�ا بيان موقف 
العلامء منه، ومن ثم ذكرنا ما ُنِسَب إليه من كتب يف املرويات التفسريية، ويف الثاين 
نات احلليَّة التي نقلت آراءه وحي�اة أصحاهبا فبعد وفاة  حاولن�ا الوقوف ع�ىل املدوُّ
غ ابن عبَّاس إىل التَّفس�ري واستنباط معاين القرآن الكريم، يف حني  س�ول  تفرَّ الرَّ
حابة قد أش�غلتهم ش�ؤون ش�ّتى، ممَّا يرجع إىل مجع القرآن أو إقرائه، أو  س�ائر الصَّ
�نن والقضاء بني النَّاس، أو التَّصّدي لسياسة البالد، وما شاكل ذلك، يف  تعليم السُّ
ح�ني اب�ن عبَّاس كان صارفًا مهته يف فهم القرآن وتعليمه واس�تنباط معانيه وبيانه، 
س�ول ؛ ملكان صغره وعدم كفاءته ذلك احلني.  مس�تعيضًا عام فاته أّيام حياة الرَّ
حابة الكب�ار، كادًا وج�ادًا يف طلب العلم  ف�كان يس�تطرق أب�واب العلامء م�ن الصَّ
م�ن أهل�ه أينام وجده، وال س�ّيام من أمري املؤمن�ني باب علم النب�ي )1(، وبعض 
حابة أكثر امّهامًا وعلاًم بتفس�ري  األس�باب الت�ي جعلت اب�ن عبَّاس وغريه م�ن الصَّ
واية يف التَّفسري عن عبد اهلل بن عبَّاس، وعبد اهلل  القرآن بقوله: »وكذلك كثرت الرِّ
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نت هَلُْم ولعيّل  ابن مسعود، وُأَبّى بن كعب، حلاجة النَّاس إليهم، ولصفات عامة مكَّ
هت�م يف اللغة العربية،  فات هي: قوَّ اب�ن أيب طالب  أيًضا يف التَّفس�ري، ه�ذه الصِّ
جهم من االجته�اد وتقرير ما وصلوا  وإحاطتهم بمناحيها وأس�اليبها، وع�دم حترَّ
نتهم من معرف�ة احلوادث التي  إلي�ه باجتهاده�م، وخمالطتهم للنَّب�ي  خمالطة مكَّ
 ، ُّنزل�ت فيها آيات القرآن، س�وى ابن عبَّاس فإنَّه مل ي�الزم النَّبّي؛ إْذ تويف النبي
واية  حابة، ونظًرا لكثرة الرِّ ضها بكبار الصَّ وهو يف س�ن الثالثة عرش من عمره وعوَّ
عنهم فقد غذت رواياهتم يف التَّفسري األمصار اإلسالمية عىل كثرهتا«)2(، ولقد حدد 
ابن عبَّاس معامل منهجه يف التَّفس�ري بقوله: »التَّفس�ري ع�ىل أربعة أوجه: وجه تعرفه 
العرب من كالمها، وتفس�ري ال ُيعَذر أحد بجهالته، تفس�ري يعلمه العلامء، وتفس�ري 
باعي الذي ذكره ابن عبَّاس نقف عىل  ال يعلم�ه إاّل اهلل«)3(، ووفق هذا التَّقس�يم الرُّ
مباين التَّفسري التي استندها ابن عبَّاس يف التَّفسري، والتي كانت هي املوارد التي من 

خالهلا وردت رواياته يف التَّفسري بصورة عاّمة.
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املبحث األول

ابن عبَّاس: ما قيل فيه وما نسب إليه
1- ما قيل فيه:

1- احليلِّ »عبد اهلل بن عبَّاس، من أصحاب رس�ول اهلل ، كان حمبًّا لعيّل بن 
أيب طالب  وتلميذه، حاله يف اجلاللة واالخالص ألمري املؤمنني أش�هر من 

أن خيفى«)4(.
2- اب�ن ط�اووس قال عنه »حال�ه يف املحبة واالخالص ملوالن�ا أمري املؤمنني 
ع�يّل ومواالت�ه والنَّرص ل�ه والذب عنه، واخلص�ام يف رضاه وامل�ؤازرة له مما ال 
م ومثل احلرب موضع أن حيسده النَّاس ويباهتون  شبهة فيه، ثم قال معرًضا بإخبار الذَّ
وق�ال: ولو ورد يف مثله أل�ف رواية أمكن ان تعرض للتُّهم�ة فكيف هبذه االخبار 

كيكة«)5(. عيفة الرَّ الضَّ
3- ع�يل خان)ت1130ه��( يقول عنه: »الَّذي اعتق�ده يف ابن عبَّاس  أنَّه 

كان من أعظم املخلصني ألمري املؤمنني وأوالده وال شك يف تشيعه وإيامنه« )6(.
4- ابن داوود »حاله أعظم من أن يشار إليه يف الفضل واجلاللة وحمبة أمري 

املؤمنني وانقياده إىل قوله«)7(.
�يعة بقوله: »هو أول من أمىل يف تفس�ري القرآن  5- ذك�ره العاميل يف أعيان الشِّ
ين عن�د ذكره: »هو ترمج�ان القرآن  ع�ن ع�يّل وقال أبو اخل�ري يف طبقات املفرسِّ

ين«)8(. وحرب األمة ورئيس املفرسِّ
ث بإسهاب  ثوا عنه أبو القاسم اخلوئي فقد حتدَّ 6- وكذلك من العلامء الذين حتدَّ
وايات املخالفة له يف كتاب معجم رجال احلديث قائاًل: »هذه  عن ابن عبَّاس وعن الرَّ
واية وما قبلها من طرق العامة ووالء ابن عبَّاس ألمري املؤمنني ومالزمته له هو  الرَّ
بب الوحيد يف وضع هذه األخبار الكاذبة وتوجيه التُّهم والطُّعون عليه حتى إنَّ  السَّ
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الة مع لعنه عليًّا واحلس�نني وقيس بن عبادة واألش�رت«،  معاوي�ة كان يلعن�ه بعد الصَّ
ل مما ذكرن�ا أن عبد اهلل بن  وخيل�ص يف هناي�ة حديثه عن ابن عبَّ�اس قائال: »وامُلَتَحصَّ

.)9(» عبَّاس كان جليل القدر مدافعًا عن أمري املؤمنني واحلسنني
2- ما ُنِسَب إليه

ذكر صاحب كتاب مدارس التَّفس�ري اإلسالمي أنَّه ال يوجد كتاب يف التَّفسري 
كان ابن عبَّاس ألّفه أو مجعه بنفسه، بل إنَّ وجود كتاب كهذا يف األصل أمر ما يزال 
مش�كوكًا في�ه، وكذلك مل يرش أحد من أهل اخل�ربة يف هذا املضامر اىل وجود كتاب 
فيه تفس�ري له إالّ أنَّ هناك جمموعة من كتب التَّفسري مجعت باسمه أو نقلت رواياته 
ة املنسوبة إىل ابن عبَّاس  عنه، كام ذكر بعض العلامء إنَّ بعض »هذه الكتب التَّفسرييَّ
مل يفقد شيًئا من قيمته العلمية يف الغالب وإنَّام اليشء الَّذي ال قيمة له فيه هو نسبته 
إىل ابن عبَّاس ومن أمثال هذه الكتب )تنوير املقباس من تفس�ري ابن عبَّاس(«)10(.

وهذه الكتب املنسوبة هي:
1- كتاب التَّفسري أو تفسري اجللودي عن ابن عبَّاس. 

حابة. 2- تفسري ابن عبَّاس عن الصَّ
3- كتاب ابن عبَّاس أو تفسري ابن عبَّاس.

4- تفسري عكرمة عن ابن عبَّاس.
5- تنوير املقباس عن ابن عبَّاس.

6- صحيفة عيّل بن أيب طلحة عن ابن عبَّاس يف تفسري القرآن الكريم.
7- غري�ب الق�رآن يف ش�عر الع�رب أس�ئلة نافع ب�ن األزرق عن عب�د اهلل بن 

عبَّاس)11(.
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 املبحث الثاني

املدّونات احلليَّة اليت نقلت آراءه
1- متشابه القرآن واملختلف فيه:

وي املازندراين،  �د بن عيل بن ش�هر آش�وب بن أيب نصري أب�و جعفر ال�رسَّ حممَّ
يعي)12(، العامل واملفرس، مل حتدد املصادر التي ترمجت له عام والدته  ين الشِّ رشيد الدِّ
لك�نَّ العل�امء اس�تطاعوا حتديد والدته مُجَادى اآلخر س�نة )489ه��()13(، يف حني 
ذهبت مصادر أخرى اىل حتديد والدته بعام )488ه�()14(، انقس�مت رحالت ابن 
ش�هر آش�وب إىل نوعني أحدمه�ا: يف طلب العلم انتهت اىل بغ�داد، واآلخر كانت 
يف س�بيل ن�رش ما تعلَّم�ه، وهبذا تكون بغ�داد منطلقًا لرحالته العلميَّ�ة)15(، فهاجر 
حل؛ تفويت الفرصة عىل  إىل احلّلة ثّم إىل املوصل، ثّم إىل حلب، وس�بب ذلك الرتَّ
ين من خالل  من حاول اشعال نريان الفتنة وتأجيجها بني اإلخوة من أبناء هذا الدِّ
اس�تهداف العل�امء)16(، ومن مؤلفات�ه: معامل العل�امء، ومناق�ب آل أيب طالب، وله 
متش�ابه الق�رآن وخمتلفه، تويف يف الثاين عرش من ش�عبان س�نة)588ه�(، ودفن يف 
مدينة حلب)17(، وبذلك يكون قد عاش تس�ًعا وتس�عني س�نة وش�هرين ونصف، 
حفلت مس�ريته باإلبداع الفكري واجلهاد العلمي نرش خالهلا التَّشيُّع اإلمامي عىل 

غم من أمواج الفتن)18(. الرَّ
ة يف )متش�ابه القرآن( كانت من أهم املوارد التي  وإنَّ آراء ابن عبَّاس التَّفس�رييَّ
اعتمدها ابن ش�هر آش�وب؛ فقد روى عنه قراب�ة)139( مورًداموزعة عىل أجزائه 
كر إنَّ ما روي ع�ن ابن عبَّاس يف )متش�ابه القرآن( جاءت  اخلمس�ة، واجلدي�ر بالذِّ
د بن جرير الطَّربي يف  ابقني أمثال: حممَّ بصورة غري مبارشةقد اعتمد عىل أقوال السَّ
تفسريه)جامع البيان(، والطُّويس يف تفسريه)التبيان(، والطَّربيس يف تفسريه )جممع 

البيان()19(.
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2- املنتخب من تفسري القرآن والنُّكت املستخرجة من كتاب التِّبيان
�يخ اب�ن ادري�س  �د ب�ن أمح�د ب�ن إدري�س العج�يّل احل�يل)20(، ُكن�يَّ الشَّ حممَّ
�يخ، واإلمام،  �َب ب)زعي�م فقه�اء احللَّ�ة، والشَّ ب)أيب عب�د اهلل(، وأيب منص�ور، وُلقِّ
والفقيهواالص�ول( وكّله�ا مرات�ب علمي�ة دلَّت ع�ىل موس�وعيته وعلميَّت�ِه التي 
ت�دّل عىل تقدم�ه، واملعيته)21(، ولد س�نة )543ه�( يف مدينة احلّل�ة، كان بحق عامل 
موس�وعي، تش�هد له املكتبة اإلسالمية. درس عىل عدد من العلامء؛ ومنهم: جعفر 
يد محزة بن  �واري، السَّ �يخ حس�ن بن رطبة السِّ د بن احلس�ن الطُّويس، الشَّ ابن حممَّ
ع�يل بن زهرة احللب�ي )ت:585ه�()22(وغريهم، تتلمذ عىل ي�ده عدد من العلامء؛ 
�يد فخ�ار بن معد  ّ )ت:645ه�(، السَّ ين بن نام احل�يلِّ �يخ نجي�ب الدِّ ومنه�م: الشَّ
د بن عبد اهلل بن زهرة احلسيني احللبّي، الشيخ  يد حممَّ املوسوّي )ت:630ه�(، السَّ
�يخ ابن إدريس  طوم�ان ب�ن أمحد العام�يل )23(، والَّذي يالح�ظ أّن عدد تالمذة الشَّ
احليلَّ كان حمدوًدا، خالًفا لغريه من علامء احلّلة، ويرجع الّدكتور حسن احلكيم ذلك 
�يخ أيب جعفر الطُّويس يف كتابه )الرسائر( أّدى إىل حتجيم حوزته مع  إىل:»نقده للشَّ
عمق علميَّته، ومكانته الفكرية)24(، ترك مؤلفاٍت أفادت املكتبة اإلسالمّية، كانت 
ائر احلاوي  والتزال إىل حد اآلن موضوًعا للبحث والّدراسة، والنِّقاش منها: الرسَّ
لتحرير الفتاوي، خالصة االس�تدالل )فقه(، التَّعليقات، اخلالصة رسالة يف معنى 
النَّاصب، وله يف التَّفس�ري: منتخب كتاب التِّبيان )25(، ومل تتفق الروايات حول سنة 
وفات�ه، فقيل: يف الثَّاين عرش من ش�وال )598ه�( )وقي�ل:يف الثَّامن عرش(، وكان 
عمره عند وفاته مخًسا ومخسني سنة. ودفن يف احللَّة، وقربه يزار، يف حي )مصطفى 

راغب(، بجوار اجلنائن املعلقة، يف املنطقة التي تعرف ب)اجلبل()26(.
ن من ثالثة أجزاء ومقدمة  وإنَّ تفس�ريه منتخب التِّبيان الَّذي هو حمل بحثنا تكوَّ
���مة الغالب��ة عل���ى منهج��ه يف الكت���اب االهتم��ام باملعن��ى  ويب���دو أنَّ السِّ
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��ا باق��ي حق���ول املعرف���ة الت��ي ذكره��ا  واللُّغ���ة، وبآي���ات األح�كام، وأمَّ
الش��يخ الطُّوس��ي أل��ّم هب��ا إملام��ًا ومل يعره�ا اهتامًم�ا، وإنَّ ابن إدريس يقول يف 
هناية الكتاب قد ذكرنا يف هذا الكتاب مجلة وجيزة يف كل سورة بأقرص ما قدرنا عليه 
ل عليها  ة التي وجدت فيه وعوَّ وبلغ وس�عنا إليه)27(. إنَّ موارد ابن عبَّاس التَّفس�رييَّ
حابة كانت  ابن إدريس يف تفسريه )منتخب التِّبيان( باعتبارها املورد األثري عن الصَّ

)165( مورًدا موزعة عىل أجزائه الثَّالثة وكانت يف معاين األلفاظ واألحكام.

3- خصائص الوحي املبني يف مناقب أمري املؤمنني ×
�د بن البطريق  ين حييى بن احلس�ن بن احلس�ني بن عيّل بن حممَّ  ه�و ش�مس الدِّ
، ُكنَِّي بأيب احلسن، ولد عام )523ه�( من قبيلة أسد العربية املعروفة،  ّ األسدي احليلِّ
انتقل إىل واسط ودرس الفقه وعلم الكالم واملنطق، وأرسة آل البطريق هي إحدى 
من أش�هر األرُس العلمي�ة احلليَّة املعروفة، ومن آثاره ثامنية كت�ب، منها: تاريخ ابن 
بطريق، والعم�دة، اتفاق صحاح األثر يف إمامة االثنا عرش، تصفح الصحيحني يف 
حتلي�ل املتعتني... وغريها، وله يف التَّفس�ري خصائص الوح�ي املبني يف مناقب أمري 

املؤمنني )28(، تويف يف احِلّلة سنة )600ه�( )29(.
ويف ص�دد تفس�ري خصائص الوح�ي املبني مجع فيه ابن البطري�ق احليلِّ اآليات 
النازل�ة يف ح�ق أمري املؤمنني ، من كتب أهل الس�نة والعامة، وج�اء تأليفه بعد 
�مه اىل مخس وعرشين فصاًل، وإنَّ املالحظ  كتابيه العمدة واملس�تدرك)30(، وقد قسَّ
يف منهج�ه يف الكت�اب َأنَّه يبدأ بذك�ر اآلية التي تتعلق بأم�ري املؤمنني ثم يبدأ ما 
في�ه من تفس�ري من الكتب التي اعتمد عليها يف تفس�ريه أمث�ال: صحيح البخاري، 
وصحي�ح مس�لم، وحليَّ�ة األولي�اء أليب نعي�م، وتفس�ري الثعلب�ي، واملناقب البن 
املغ�ازيل وغريه�ا)31(، وإنَّ م�ا ورد فيها من م�وارد أثرية يف التفس�ري عن طريق ابن 

ا موزعة عىل التَّفسري كله. عبَّاس كانت )26( مورًدا تفسرييًّ
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عود  4- سعد السِّ
د ابن أمحد  د بن حممَّ ين أبو القاس�م عيل بن موس�ى بن جعفر بن حممَّ  ريض الدِّ
د بن سليامن بن داود بن  د بن إس�حاق بن احلس�ن بن حممَّ د بن أمحد بن حممَّ ابن حممَّ
بط بن عيّل بن أيب طالب)32(، لقب ب: ابن طاووس:  احلسن املثنى بن احلسن السِّ
د بن إسحاق(، ولقب ب)الطَّاووس(؛ جلامله، وهو  �ابع وهو )حممَّ ه السَّ نس�بة إىل جدِّ
َب به نس�بة إىل منصب )نقابة  من س�ادات احللَّ�ة الكبار)33(، ونقي�ب الطَّالبني: وُلقِّ
الطَّالب�ني( كان قد تقلَّ�ده عام )661ه�(، ولد يف احلَّل�ة، يف اخلامس عرش من حمرم 
راس�ة فه�و مل يتلَق التعليم إال س�نة  ق يف الدِّ كاءوالتف�وُّ ع�ام )589ه�(.ُع�ِرَف بالذَّ
واح�دة، ثم بعد ذلك اعتمد عىل نفس�ه، يقول الدكتور ح�ازم احليل:»وكانت لديه 
مكتب�ة كب�رية قل نظريه�ا ورثها عن جده. ق�رأ مجيع ما فيها وانتفع هب�ا«)34(. رحل 
إىل بلدان خمتلفة يف سبيل طلب العلم، ففي عام )625ه�( استقر يف الكاظمية، ثم 
انتقل اىل احللَّة، ثم س�افر إىل مش�هد من بالد إيران، وبقي ثالث سنوات، ثمَّ رجع 
إىل احلّلةث�مَّ انتقل إىل كربالء، وبقي فيها ثالث س�نوات، ثمَّ إىل النجف وبقي فيها 
ثالث س�نوات، ثمَّ إىل بغداد، ثمَّ عنّد دخول املغول إىل بغداد عام )656ه�(، كان 
هو ضمن الوفد الذي ذهب إىل هوالكو حلقن دماء س�ّكان حارضة العلم والعلامء 
)احللَّة()35(. تتلمذ عىل عدد غري قليل من العلامء، ومنهم: أبوه موسى بن جعفر بن 
ط�اووس، وجده ألمه ورام بن أيب فراس )ت:650ه�(، الش�يخ حس�ني بن أمحد 
الس�وراوي، الشيخ حممد بن نام والس�يد فخار ابن معد املوسوي )36(،... وغريهم 
م�ن العلامء األع�الم. وتتلمذ عىل يديه العديد من العلامء، ومنهم: الش�يخ س�ديد 
، والعاّلمة احليلِّ احلسن بن يوسف  ّ ر احليلِّ ين عيل بن املطهَّ ين يوسف بن زين الدِّ الدِّ
�يخ  ين )عيل بن طاووس(، والشَّ د وريّض الدِّ �يدين حممَّ ر احليلِّ وابناه السَّ ابن املطهَّ

يوسف بن حاتم الشامي)37(. 
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وله يف التفس�ري: س�عد الّس�عود )38(، ومنها يف خزائن املخطوط�ات تنتظر َمْن 
خيرجه�ا إىل الن�ور. ُت�ويِفَ يف بغداد يف االثن�ني املوافق اخلامس م�ن ذي القعدة عام 
)664ه��(ويف موض�ع قربه خ�الف، وهذا اخل�الف عىل رأيني، مه�ا: يف احلّلة، يف 
�ارع العام املؤدي من باب املش�هد )اليوم( وغرفة  أط�راف حملَّة اجلامعني، عىل الشَّ
ه  التِّجارة، ومقابل سجن احلّلة)39(، والثَّاين أّنه ُدفَِن يف النَّجف األرشف، بجوار جدَّ
واية  أم�ري املؤمن�ني ، مما ييل قدمي والديه املدفونني هن�اك، وإذا صحت هذه الرِّ
عود( الَّذي  ا تفسريه )سعد السِّ فيكون القرب البنه الذي محل اس�م أبيه ولقبه)40( وأمَّ
حابة يف  ه�و حملِّ بحثنا حي�ث وظَّف فيه األحاديث النَّبوية، واآلثار املروية عن الصَّ
خدم�ة كثري من القضايا املحضة كبيان معنى آية وغريها، وكانت موارد ابن عبَّاس 

حارضة يف هذا املجال، إْذ ورد عنه)34( مورًدا يف كامل التَّفسري.

6- خمتصر تفسري القمي:
د بن يوس�ف بن  د ب�ن إبراهيم ب�ن حممَّ محن ب�ن حممَّ ي�ن ب�ن عب�د الرَّ ك�امل الدِّ
العتائق�ي احل�يل)41(، ولد ع�ام 699ه� )42(، ولق�ب بألقاب كثرية منه�ا: الفاضل، 
الع�امل، الفقيه، العامل الكامل املوىل، القدوة، املحقق، املدقق، املتبحر )43(، نش�أ يف 
احلّل�ة أي�ام أزدهارها العلمي واألديب التي كان�ت يف قبال حوزة النَّجف األرشف، 
حتى قيل: إّنه كان فيها أكثر من أربعامئة جمتهد كام ورد عىل لسان العاّلمة احلسن بن 
داوود، تلميذ املحقق احليلِّ وأوالد طاوس، وممّا يؤسف أنَّه مل تؤرخ جزئيات حياته 
العلميَّة ونشأته الفكرية، والَّذي تكلَّم عن أحواله إنَّام ذكر مطالب استخرجت من 
آثاره الباقية إىل اآلن)44(، ارحتل إىل إيران، ومل تكن رحلته هذه لغرض طلب العلم؛ 
وإّن�ام ألجل التدريس ون�رش العلم، وبقي يف إيران يعم�ل بالتدريس، مدة عرشين 
عام�ًا، ث�م عاد بع�ده إىل النج�ف األرشف، وب�رزت نتاجاته فيها)45(.ويف تفس�ريه 
خمترص القمي الَّذي بدأه بس�ورة الفاحتة انتهاًء بس�ورة اهلم�زة، وما اكتفى املصنِّف 
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رمح�ه اهلل في�ه عىل التلخي�ص فقط، بل َأنعَم النظ�ر فيه وجاء بإف�ادات ثمينة مفيدة 
ا  نج�د فيها دقة وتأّماًل جيًدا ونقًدا مثمًرا عىل نحو»أقول....«)46( وكان تفس�ريه إِمَّ
يس�تعني بآيات القرآن وهذا تفس�ري القرآن بالقرآن وهو أصح املوارد يف التفس�ري، 
ا  حابة والتابعني، وإِمَّ ا تفس�ري القرآن باملأثور عن النبي وأه�ل البيت  والصَّ وأمَّ
بيان للمعاين، ويف صدد بيان ما ورد عن ابن عبَّاس فيه فقد ورد عن ابن عبَّاس )6( 

موارد عنه يف كامل الّتفسري. 
ر الثَّمني:  7- الدُّ

ريض الدي�ن رجب بن حممد بن رجب ال�ربيس احليّل، لقب ب)احلافظ الربيس: 
ف)احلافظ( يعني احلافظ للكتاب والس�نة)47(، و)الربيس( نس�بًة إىل القرية التي ولد 
هب�ا، وه�ي برس الت�ي يف احلّلة)48(، م�ن صفاته الت�ي اتصف هبا أنَّ�ه كان: فاضاًل، 
وحمدًثا، وشاعًرا، ومنش�ًئا، وأديًبا، ولد عام )773ه�()49(، والشيخ رجب الربيس 
من املش�ايخ الذين اهتموا بالغل�و، وحوربوا اجتامعًيا، فال نج�د يف تراجم العلامء، 
ذكرًا ملش�اخيِه، وكذا لتالمذته، ُربام ألنَّ » ش�يوع خرب غلّوه قد يكون س�بًبا يف ابتعاد 
طلب�ة العلوم الدينية عنه، وعدم رغبتهم يف التتلمذ عىل ش�خص مثله يعتقدون أّنه 
مغاٍل«)50( ويف جانب التأليف فقد ألف العديد من املؤلفات، يف احلديث، والتفسري 
واألدب، وبل�غ عدد مؤلفاته )13( مؤلًفا ؛ ومنها: مش�ارق أنوار اليقني يف حقائق 
ر الثَّمني  أرسار أم�ري املؤمن�ني ، وكتاب األلفني يف وصف س�ادة الكونني، والدُّ
يف مخس�امئة آية نزلت يف موالنا أمري املؤمن�ني باتفاق أكثر املفرسين من أهل الدين، 
ورس�الة يف تفس�ري س�ورة اإلخالص، أو تفس�ري س�ورة التوحيد)51(،وتكاد تكون 
جلها تفسريية، ألنَّ كتبه التي ألفها بالفضائل خصص فيها فصواًل لآليات القرآنية 
النازل�ة بح�ق صاحب الفض�ل. ومل حتدد املصادر س�نة وفاته ولك�ن بعد التقيص، 
والتحري رجح الدكتور يوسف الشمري أنَّه تويف ما بعد سنة )813ه�(، ودفن يف 

مدينة مشهد من أرض خراسان)52(.
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ر الثَّمني يف مخس�امئة آية نزلت يف  وإنَّ الَّ�ذي هيمنا من بني مؤلفاته تفس�ريه)الدُّ
موالن�ا أم�ري املؤمنني باتفاق أكثر املفرسين من أهل الدين( وهو من التَّفاس�ري التي 
دت يف نقل نزول بعض اآليات فيه، والحظنا أنَّ الربيس كان يفرس معاين اآليات  تفرَّ
ويعط�ي معاين األلفاظ وداللة اآليات عىل النَّب�ّي واإلمام عيل بن أيب طالب وأهل 
البيت  ويفرسِّ بعضها باملأثور، وإنَّ ما ورد عن ابن عبَّاس يف هذا التَّفسري)44( 

مورًدا موزعة عىل كامل التَّفسري. 

8- كنز العرفان يف فقه القرآن
�د)53( لقب ب  د بن احلس�ني ب�ن حممَّ ي�ن املق�داد ب�ن عب�د اهلل ب�ن حممَّ مج�ال الدِّ
ب  يف، ولقِّ يوري – واحليّل – واألسدي( نسبًة إىل مكان مولده، ولنسبه الرشَّ )السِّ
كذل�ك ب )الع�امل، والفقي�ه، والفاضل، واملتكل�م، واملنطقي، والنَّح�وي، واإلمام، 

واألصويل...(؛ نسبًة إىل علمِه، وموسوعيتِه)54(.
يد فّخار بن معد املوسوي، واملحقق احليل)55(،  وكان من مشاخيه وأساتذته: السَّ
ائع يف رشح  ين، والتَّنقي�ح الرَّ وم�ن مؤلفاته: رشح هنج املسرتش�دين يف أصول الدِّ
ائ�ع، ورشح الب�اب احلادي ع�رش، ورشح مب�ادئ األص�ول، وله يف  خمت�رص الرشَّ
التفس�ري: كنز العرفان يف فقه القرآن، تفس�ري مغمضات الق�رآن)56(. ُتويّف الفاضل 
املقداد باملش�هد املق�دس الغروي )النجف االرَشف(س�نة 826ه��، وُدفن بمقابر 

املشهد)57(.
ا تفسريه )كنز العرفان يف فقه القرآن( فإنَّ لونه التَّفسريّي فقهي مقارن؛ ألنه  أمَّ
ين، فهو يقوم بع�رض رأي فقهاء اإلمامية،  يع�رض فيه آراء الفقه�اء ال آراء املفرسِّ
ا منهج  واملف�رسِّ ل�و كان فقيًها يرج�ع إىل كتابه الفقه�ّي، ال كتابه التَّفس�ريّي)58(، أمَّ
التفس�ري فهو تفس�ري فقهّي رتَّبه بحسب األبواب الفقهيَّة، فقد بدأ بكتاب الطَّهارة، 
�مه قسمًة ثالثيَّة: عبادات، ومعامالت، وأحكام)59(.  يَّات، وقسَّ وانتهى بكتاب الدِّ
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وإنَّ م�ا ورَد يف املأث�ور ع�ن ابن عبَّاس يف التَّفس�ري م�ن موارد اثري�ة فكانت )70( 
مورًدا موزعة عىل اجلزئني.

املبحث الثالث

موارد التَّفسري عند ابن عبَّاس
1- القرآن الكريم:

ف يف البيان ويف الكالم وهو خ�ري دليل عىل مراد َأّي متكلِّم إِذ  ول�ه س�بق الرشَّ
ُيَف�رسِّ الق�رآن بعضه بعًضا، وينطق بعضه بعًضا، وإن القرآن فيه من العموم ما كان 
ختصيصه يف بيان آخر، وهكذا تقييد مطلقاته وس�ائر الص�واف الكالمّية املعروفة، 
ولي�س أليِّ ُمَف�رسِّ أن يأخذ بظاه�ر آية مامل يفحص عن صوارفها يف س�ائر بيانات 
الق�رآن التي ج�اءت يف غري آية، والس�يام أنَّ القرآن قد يكرر بي�ان حكم أو حادثة 
وخيتل�ف بيانه حس�ب املوارد، ومن َث�مَّ يصلح كّل واحد دلياًل وكاش�فًا ملا أهبم يف 

مكان آخر)60(.
نا ترمجان القرآن عبد اهلل ابن عبَّاس. جيري عىل هذا املنوال، وهو  َ ون�رى مفرسِّ
أمت�ن املج�اري لفهم م�راد اهلل تعاىل من معاين الق�رآن، ومقدم عىل س�ائر الدالئل 
ين األوائل الذين ساروا عىل  ِ ة، وش�أنه يف ذلك ش�أن س�ائر املفرسِّ اللفظيَّة واملعنويَّ

.)61(سول هدى الرَّ
ومن األمثلة عىل ذلك ما روي عن ابن عبَّاس، يف قوله تعاىل: ﴿ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ژ    ڑ ڑ ک﴾ )62(. قال: كنتم 
م؛ فهذه ِميتة، ثّم أحياكم؛ فهذه حياة، ثم ُيميَتُكم فرتجعون إىل  أمواًتا قبل أن خيلقكُّ
القبور؛ فهذه ِميتًة أخرى، ثّم يبعثكم يوم القيامة؛ فهذه حياة. فهام ِميتتان وحياتان، 

فهو كقوله تع�اىل: ﴿ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ﴾ )63()64(.
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2- أسباب النُّزول:
واملراد من سبب النُّزول جممل الظِّروف التي نزل هبا الوحي، كاحلوادث واملسائل 
التي بس�ببها ويف ش�أهنا نزلت آية أو آيات أو س�ورة من القرآن الكريم. ويستفاد من 
واي�ات أنَّ اب�ن عبَّ�اس أيض�ًا كان هيتّم هب�ذا اجلانب، فه�و يأخذ بعني  األخب�ار والرِّ
االعتبار ظروف نزول اآلية ويستعني بذلك عىل تفسري معاين املفردات القرآنية وبيان 
دالالهتا)65(، وقيل س�بب النُّزول هو علم يبحث فيه عن س�بب نزول سورة، أو آية، 
لف)66(،  أو وقتها، ومكاهنا، وغري ذلك، وميادينه ومقدمات مشهورة منقولة عن السَّ

تع�اىل: ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ      ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ق�ال 
ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾)67(ع�ن ابن عبَّاس 
أهنا نزلت يف العبَّاس حني قال يوم بدر: إن سبقتمونا إىل اإلسالم واهلجرة مل تسبقونا 

إىل سقاية احلاج وسدنة البيت، فأنزل اهلل اآلية )68(.
ويف س�بب نزول قوله تعاىل: ﴿ ک ک    گ    گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ 
اْب�ُن  َق�اَل   )69(﴾ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
َتنْيِ َتَظاَهَرَتا َعىَل رس�ول  َعبَّاٍس: َمَكْثُت َس�نََتنْيِ ُأِريُد َأْن َأْس�َأَل ُعَمَر َعِن امْلَْرَأَتنْيِ اللَّ
اهلل ص�ىل اهلل َعَلْي�ِه وآله َوَس�لََّم، َما َيْمنَُعنِ�ي إاِلَّ َمَهاَبُتُه، َفَس�َأْلُتُه َفَق�اَل: ِهَي َحْفَصُة 

َوَعاِئَشة)70(. 
وإنَّ هلذا العلم فوائد وأمهية كربى يف معرفة معنى اآليات وسبب نزوهلا وأيًضا 
ْش�َكاِل ومن ذلك قيل ُس�ِئَل ابن عبَّاس: َلِئْن َكاَن ُكلُّ  ِمْن َفَواِئِد َهَذا اْلِعْلِم إَِزاَلُة اإْلِ
اْم�ِرٍئ َف�ِرَح باَِم ُأويِتَ َوَأَح�بَّ َأْن حُيَْمَد بام مل يفع�ل معذبا لنَُعِذَبنَّ أمجع�ون فقال اْبُن 

َعبَّاٍس َهِذِه اآْلَيُة َنَزَلْت يِف َأْهِل اْلِكَتاِب ُثمَّ َتاَل قوله تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ     ڀ ڀ ﴾)71(  إىَِل َقْولِِه: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾)72()73(.
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وإنَّ ابن عبَّاس برع يف هذا اجلانب من جوانب أدوات التَّفسري، إنَّه كان خَيُْلْص 
آيات القرآن املديّن من املّكّي، فقد سأل أبو عمر بن العالء جماهد بن جرب أبا احلجاج 
املك�ي)ت/ 104ه�( ع�ن تلخيص آَي القرآن املديّن من املّكّي، فقال: س�ألت ابن 

عبَّاس عن ذلك، فجعل ابن عبَّاس يفصلها له)74(.

رعي:  3- املأثور الشَّ
كان حلياة ابن عبَّاس التي قىض َطورًا منها مع النَّبي  واآلخر مع باب مدينة 
علمه، إذ قال عنه ابن عبَّاس: عن رس�ول اهلل  قال:»أنا مدينة العلم وعيل باهبا، 
فم�ن أراد باهبا فليأت علًيا«)75(،األثر الواضح فيام يعرضه من تفس�ري آيات القرآن 
الكري�م، وإن ابن عبَّاس اعتمد يف تفس�ريه عىل املأثور ع�ن النَّبي  والطَّيبني من 
س�ول وأحاديثه، وكان  آل�ه واملنتجب�ني من أصحاب�ه، وأن ابن عبَّاس تتب�ع آثار الرَّ
حابة العلامء، ليأخذ منهم ما حفظوه من ُس�نّة النَّبّي وس�ريته  يس�تطرق أبواب الصَّ
الكريم�ة، وقد جدَّ يف ذلك واجتهد مبلغ س�عيه وراء طلب العلم والفضيلة، حّتى 
بلغ أقصاها. وقد سئل: أنى أدركت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول، 
 ،)76(» وكذل�ك حينام يقول:»جل ما تعّلمت من التَّفس�ري من عيّل بن أيب طالب
أو »ما أخذت من تفس�ري القرآن فعن عيّل بن أيب طالب«)77(، وقيل كذلك أّما عيلُّ 
بب يف  اش�دين رواية عنه يف التَّفس�ري، والسَّ ابن أيب طالب ، فهو أكثر اخللفاء الرَّ
غه عن مهام اخلالفة مدة طويلة، دامت إىل هناية خالفة عثامن بن  ذلك راجع إىل تفرُّ
ر وفاته إىل زمن َكُثَرت فيه حاجة النَّاس إىل َمن ُيفرسِّ هلم ما َخَفى عنهم  عّفان، وتأخِّ
من معانى القرآن الكريم، وذلك ناشئ من اتساع رقعة اإلسالم، ودخول كثري من 
األعاجم يف دين اهلل، مما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية)78(، وهذايعني اعتامده 
املأث�ور من التَّفس�ري، إذا كان األث�ر صحيحًا صادرًا من منبع وثي�ق، وهكذا عندما 
ين  س�ول يف خمتلف ش�ؤون الدِّ حابة بغية العثور عىل أقوال الرَّ كان يأيت أبواب الصَّ
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ومنه�ا املأث�ور عن�ه يف التَّفس�ري، إنَّ ذلك كلّه لدلي�ل عىل مبلغ اعت�امده عىل املنقول 
صحيحًا من التَّفس�ري)79(، ومثال هذا امل�ورد قوله تعاىل: ﴿ژ ژ ڑ ڑ 
ک ﴾)80( ع�ن اب�ن عباس قال:»قال يل رس�ول اهلل : ي�ا ابن عبَّاس﴿ ڑ 

ک ﴾ ركعتان بعد املغرب«)81(.

عر الَعربّي: 4- الشِّ
واي�ات ع�ىل أنَّ اب�ن عبَّاس م�ن أجل التَّع�رف عىل مع�اين ومفاهيم  دّل�ت الرِّ
، وهذا األسلوب يكشف عن  عر الَعريِبّ مفردات كلامت القرآن اعتمد أسلوب الشِّ

قدرته وتسّلطه عىل األدب العريب)82(.
�عر ديوان الع�رب فإذا خفي  وُذِك�َر يف ه�ذا املس�لك وقول ابن عبَّ�اس:  »الشِّ
علين�ا احل�رف من القرآن ال�ذي أنزله اهلل بلغ�ة العرب رجعنا إىل ديواهنا فالتمس�نا 
معرف�ة ذلك منه، ث�م أخرج من طريق عكرمة)ت/104ه�( ع�ن ابن عبَّاس قال: 
عر ديوان الَعَرب، وقال  عر فإن الشِّ إذا سألتموين عن غريب القرآن فالتمسوه يف الشِّ
محن عن عبد اهلل بن عبد  ثنا هش�يم عن حصني بن عبد الرَّ أبو عبيد يف فضائله: حدَّ

عر)83(. اهلل بن عتبة عن ابن عبَّاس أنَّه كان َيْسَأل عن القرآن فينشد فيه الشِّ
لقد وجد الباحث من خالل االطِّالع عىل هذا املنهج أن البعض أش�كل عليه 
وقالوا: » إذا فعلتم ذلك جعلتم من القرآن أصاًل للقرآن«، وردَّ عىل هذا اإلشكال 
صاحب كتاب مدارس التَّفس�ري االسالمي بقوله:»يبدو أن هذا ال يعني أننا جعلنا 
عر العريب أصاًل والقرآن فرًعا، ولكن ال خيفى عىل أهل العلم أنَّ االستفادة من  الشِّ
األش�عار العربّية من أجل فهم مف�ردات القرآن حيتاج اىل ختصص واجتهاد خاص 
وابط ويف إطار قواعد اللُّغ�ة العربية وأدبّياهتا  ألن العم�ل جيب أن جيري وف�ق الضَّ
�عر العريب  يقول: ما جيب التَّنَُبه له أنَّ َلْيَس�ت كّل كلمٌة يف القرآن اس�تعملت يف الشِّ
�عر، ألنَّه من املمكن أن يكون  ملعنى معنّي يكون معناها يف القرآن هو نفس�ه يف الشِّ
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للكلمة استعامالت متعّددة وبالتَّايل معاٍن متعددة وحيصل التَّطابق الكامل يف املعنى 
املقصود إذا تم التَّأكد أن هذه الكلمة ال تفيد إال معنًى واحًدا فقط وهو املعنى نفسه 

عر«)84(. الذي تقصده يف الشِّ
ء الكثري من ذلك، وأوعب ما ُروي عنه مس�ائل نافع بن  وق�د ُروَي عنه ال�يشَّ
األزرق وأجوبته عنها، وقد بلغت مائتي مس�ألة، أخرج بعضها ابن األنباري)ت/ 
328ه��( يف كتاب »الوق�ف واالبتداء«، وأخرج الطَّ�رباين)ت/ 360ه�( بعضها 
�يوطي)ت/ 911ه�( يف  اآلخ�ر يف معجمه الكب�ري، ونورد منها مثاالً كام ذكره السِّ
»اإلتقان«بس�نده مب�دأ هذا احل�وار الذى كان بني نافع وابن عبَّاس، ورسد مس�ائل 
اب�ن األزرق وأجوب�ة ابن عبَّاس عنها، فقال: »بين�ام عبد اهلل بن عبَّاس جالس بفناء 
الكعبة قد اكتنفه النَّاس يس�ألونه عن تفس�ري القرآن، فق�ال نافع بن األزرق لنجدة 
اب�ن عويمر: نجدة بن عامر احلنفي احل�رورّي)ت/ 69ه�(، رأس الفرقة النجدّية 
كان من أصحاب الثورات ذلك العهد)85(: قم بنا إىل هذا الذى جيرتئ عىل تفس�ري 
ا نريد أن نس�ألك عن أش�ياء من كتاب  الق�رآن ب�ام ال علم له به، فقاما إليه فقاال: إنَّ
اهلل فتفرسه�ا لن�ا، وتأتينا بمصادقة من كالم العرب، ف�إنَّ اهلل تعاىل إنام أنزل القرآن 
بلس�ان ع�ريبٍّ مبني، فقال ابن عبَّاس: س�الين عامَّ بدا لكام، فق�ال نافع: أخربين عن 
فاق، قال: هل  قول اهلل تعاىل:﴿ ىئ يئ   جب حب خب ﴾)86( قال: العزون: حلق الرِّ

َتعرف العرب ذلك؟. قال: نعم، أما سمعت عبيد بن األبرص وهو يقول:
ــى حت ــه  إلي ــون  يهرع ــاءوا  ــا؟)78(فج ــول منبره عزين ــوا ح  يكون

وقيل معناها يف آية املعارج عن الفراء: والعزون احللق اجلامعات«)88(.

أي واالجتهاد: 5-الرَّ
 اس�تعمل ابن عبَّاس موارد يف التَّفس�ري تكلَّمنا عن مورد التَّفس�ري األثري من 

سول واإلمام عيّل ، وأسباب النِّزول،  يات الرَّ تفسري القرآن بالقرآن،ومروِّ
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أي واالجتهاد؛ وإنَّ ممَّا ذكره العلامء يف هذا اجلانب  نتكلَّم يف هذا املوضع عن الرَّ
أي، ما نتج عن أف�كار واالجتهاد  أم�ٌر ال ض�ري في�ه فقد قي�ل: إذا كان املراد من ال�رَّ
بع�د اإلملام بمقّدمات�ه املعروفة، فهذا أمر طبيعي ليس ممنوع منه، وال يس�تطيع أحد 
حمايدت�ه؛ بل ه�ذا كان عليه األصحاب والعلامء من التَّابعني هلم بإحس�ان وس�اروا 
حات هيأت هلم ذلك للوصول إىل مراد اهلل تعاىل، وإنَّ ابن  عليه ملا يملكونه من مرجِّ
حابة اللَّذين اشتهروا بالتَّفسري، يرجعون يف فهم معاين القرآن  عبَّاس كغريه من الصَّ
س�ول  وأقواله يف بيان معاين  إىل القرآن ذاته أواًل، وإىل ما وعوه من أحاديث الرَّ
القرآن من أسباب النزول واألحكام وغريها. ثّم إىل ما يفتح اهلل به عليهم من طريق 
واالجتهاد، مع االس�تعانة يف ذلك بمعرفة أس�باب النِّزول، والظروف واملالبسات 
الت�ي ن�زل فيها الق�رآن، فضاًل عن تفتح أذهاهن�م باملعرفة الت�ي أهلتهم لذلك، وال 
�ًعا يف علوم�ه فيام يتعّلق بمواقع النِّ�زول وأنحائه،  س�ّيام مثل ابن عبَّاس، كان متوسِّ
أي املس�تند إىل مثل هذه املقدمات املعروفة املتناس�بة بعضه�ا مع البعض، رأي  فال�رَّ
مم�دوح وأم�ر طبيعّي وال ينكر؛ ألنَّه اس�تند إىل مجيع قواعد التَّفس�ري)89(، وعىل هذا 
املنوال س�ار ابن عبَّاس بمعارفه الوس�يعة هيتّم بتع�ّرف كّل يشء يف القرآن الكريم، 
حت�ى ليق�ول:»إين آليت عىل آية من كت�اب اهلل تعاىل، فوددتُّ لو أّن املس�لمني كلَّهم 
يعلم�ون منها مث�ل ما أعلم«)90(، وكذلك يقول مصوًرا مدى اقتداره عىل اس�تنباط 

معاين القرآن:»لو ضاع يل عقال بعري لوجدته يف كتاب اهلل تعاىل«)91(.
وم�ن األمثلة عىل تفس�ريه بال�رأي واالجتهاد ما أخرجه الطَّربي يف تفس�ريه عن 

اب�ن عب�اس يف قول�ه تع�اىل: ﴿گ گ  گ ڳ             ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
عبَّاس:»كانت�ا  اب�ن  ق�ال   ،  )92(﴾ ہ  ۀ  ڻۀ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ 
امء ووضع األرض«)93(، وبعد ذكرنا هلذه املناهج التي استعملها  ملتصقتني، فرفع السَّ
ابن عبَّاس يف تفس�ري القرآن الكريم، قال البعض أنَّ جهود ابن عبَّاس يف التَّفس�ري ما 
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زالت موزعة يف التَّفاسري القديمة ومل تستخلص بشكل مستقل، عىل أنَّ ذلك ال يمنع 
ارسون حول منهجه يف تفسري القرآن الكريم)94(. من ذكر ما الحظه الدَّ

اخلامتة والنتائج:
رحلة البحث يف موارد التفس�ري كانت أش�به بسري ضعيف البرص؛ والسبب يف 
يات ابن عبَّاس مل تكن يف تفس�ري مس�تقل، بل كان�ت موزعة يف كتب  ذل�ك أنَّ مروِّ
التَّفس�ري، وإنَّ مورده يف مأثور القرآن بالقرآن كان نصيبه قلياًل به، وأسباب النزول 
ا  جوع إىل رأيه رضوريًّ جوع إىل أس�باب النِّ�زول كان الرِّ كانت ال بأس فيها عند الرِّ
فيه، وذلك لقربه من بيت الوحي والتَّنزيل، وكذلك يف مورد التَّفسري باملأثور؛ ألن 
ا  حياته التَّفس�ريية اعتمدت عىل ش�طرين النَّبّي واإلمام ع�يل بن أيب طالب، أمَّ
م�ورد اللغة والش�عر فكان هذا املورد ه�و األكثر حضوًرا يف املأث�ور عنه، وكذلك 

الرأي واالجتهاد فكانت له آراؤه اخلاصة يف بيان كثري من اآليات القرآنية.
�ا أقوال العلامء فكاَن لكل عامل يف التفس�ري وغريه ثن�اء عىل ابن عبَّاس وهذا  أمَّ
ال ي�دلَّ عىل أفضلية املتأخ�ر، بل كانت ملا ألصق به من هتم؛ وذلك لقربه من البيت 
العل�وّي فحاولت س�هام الش�ؤم أن تلصق به ما ليس فيه، وهن�اك كثري من الكتب 
التي نسبت اِليه وقفات منها مل نتعرض هلا. وكانت دائرة البحث هي سبعة مدونات 
تفس�ريّية حليَّة أخذنا ما ورد فيها من مرويات البن عبَّاس وقس�مناها عىل فصول 

ومباحث، ووقفنا عىل املدروس منها واملتكرر يف التفاسري األخرى.
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اهلوامش
_____________

 ينُظر: الربهان يف علوم القرآن، 157/2، (1)
التمهيد يف علوم القرآن، 203/9.

 الذهبي/التفسري واملفرسون، 49/1.(2)
 الطربي/جامع البيان، 26/1.(3)
 العالمة احليل/خالص�ة القوال يف معرفة (4)

الرجال/190.
 أعيان الشيعة، 57/8.(5)
الش�يعة (6) طبق�ات  يف  الرفيع�ة  الدرج�ات 

.101/
 رج�ال اب�ن داود /22 /رق�م احلدي�ث: (7)

.885
 أعيان الشيعة، 85/4.(8)
(9) /10 احلدي�ث،  رج����ال  معج�����م   

.248
ون، 81/1.( 10) التَّفسري واملفرسِّ
 ينُظ�ر: م�دارس التفس�ري االس�المي، ( 11)

.209/1
ينُظر: معامل العلامء، 154. ( 12)
ينُظ�ر: اب�ن ش�هر آش�وب املازن�دراين ( 13)

ومكانته العلمية، 84-83. 
ينُظر: األع�����الم /379، موس�وعة ( 14)

طبقات الفقهاء، 285/6. 
ينُظ�ر: ابن ش�هر آش�وب املازن�دراين، ( 15)

.10

ينُظر: املصدر نفسه، 93.( 16)
ينُظ�ر : بغي�ة الطل�ب يف تاري�خ حلب، ( 17)

.1206/3
ينُظر: الوايف بالوفيات، 164/4.( 18)
ش�هر ( 19) اب�ن  الكعبي/منه�ج  مهن�د  ظ: 

آشوب يف تفسريه متش�ابه القرآن)رسالة 
ماجستري(/151.

(20 ) ،33-31/5 العل�امء،  ري�اض  ينُظ�ر: 
احل�وزة   ،274/6 اجلن�ات،  روض�ات 

العلمية /194-182.
ينُظر: أعيان الشيعة، 342/13، الكنى ( 21)

وااللقاب، 210/1.
الفقه�اء، ( 22) طبق�ات  موس�وعة  ينُظ�ر: 

.250-248/6
ينُظر: مدرسة احللة العلمية، 34-29.( 23)
ينُظ�ر: املص�در نفس�ه، 34-37، مائ�ة ( 24)

عامل وعامل، 175. 
مدرسة احللة العلمية، 34. ( 25)
ينُظ�ر: أمل اآلمل، 2/ 243، مدرس�ة ( 26)

احللَّ�ة العلميَّ�ة، 47-52، احلل�ة وأثرها 
العلمي واألديب /19.

الكن�ى وااللق�اب، 1/ 205، ( 27) ينُظ�ر: 
مدرسة احللَّة العلميَّة، 53.

الغ�رايّب/( 28) �د  حممَّ جاس���م  د.  ينُظ�ر: 
معامل التفس�ري الفقه�ي عند اب�ن إدريس 

)جملة(/243. 
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ينُظر: موسوعة أعالم احللة، 257/1.( 29)
ينُظر: املصدر نفسه، 257/1.( 30)
خصائص الوحي املبني/17.( 31)
املصدر نفسه، 25.( 32)
ينُظ�ر: أم�ل اآلم�ل، 207-205/2، ( 33)

-202/13 احلدي�ث،  رج�ال  معج�م 
العلميَّ�ة/107،  احلل�ة  مدرس�ة   ،204
موس�وعة طبق�ات الفقه�اء، 180/7-

.182
ينُظ�ر: احلل�ة وأثره�ا العلم�ي واألديب ( 34)

.45/
 املصدر نفسه، 47. ( 35)
 ظ: املصدر نفسه، 48-47.( 36)
ينُظ�ر: مدرس�ة احللَّة العلميَّ�ة، 109-( 37)

.116
ينُظ�ر: احلل�ة وأثرها العلم�ي واألديب، ( 38)

.49
ينُظ�ر: مدرس�ة احللَّ�ة العلميَّ�ة، 128 ( 39)

.149-
ينُظر: مستدرك الوسائل، 358/3.( 40)
ينُظر: شعراء احللِّة، 66/1.( 41)
ينُظر: الذريعة، 131/19.( 42)
الفقه�اء، ( 43) طبق�ات  موس�وعة  ينُظ�ر: 

 .105 -104/8
ينُظر: املصدر نفسه. ( 44)
مقدمة خمترص تفسري القمي/11.( 45)

ينُظر: مائة عامل وعامل، 103. ( 46)
ينُظر: مقدمة خمترص تفسري القمي/6.( 47)
والنزع�ات ( 48) الش�يعي  الف���ك�ر  ينُظ�ر: 

الصوفية، 259.
ينُظر: رياض العلامء، 309/2.( 49)
من مشاهري أعالم احللة، 99.( 50)
احلياة الفكرية يف احللة، 174. ( 51)
ينُظر: ال���ذريعة إىل تصانيف الش�يعة، ( 52)

.335/4
ينُظ�ر: احلياة الفكري�ة يف احللة، 174- ( 53)

 .176
ينُظ�ر: أم�ل اآلم�ل، 352/2، أعي�ان ( 54)

الشيعة، 478/14.
تاريخ الفقه االسالمي/343. ( 55)
(56 ) ،352/2 نفس�ه،  املص�����در  ينُظ�ر: 

طرائف املقال، 97/1.
ينُظر: مائة عامل وعامل/166.( 57)
ينُظ�ر: أم�ل اآلم�ل، 352/2، رياض ( 58)

العلامء، 216/5.
ينُظر: معجم املؤلفني، 318/12.( 59)
قواعد اصول التفسري/95. ( 60)
املصدر نفسه، 95.( 61)
الق�رآن، ( 62) عل�وم  يف  التمهي�د  ينُظ�ر: 

.207/9
 ينُظر: املرجع نفسه.( 63)
 غافر /11.( 64)
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 البقرة /.28.( 65)
 الدر املنثور، 5 /347.( 66)
 ينُظ�ر: م�دارس التفس�ري االس�المي، ( 67)

.224/1
 كشف الظنون، 76/1.( 68)
 التوبة/19.( 69)
منتخب التِّبيان، 65/2.( 70)
 التحريم /4.( 71)
 اجلامع ألحكام القرآن، 26/1.( 72)
آل عمران/187.( 73)
آل عمران/188.( 74)
ينُظر: الربهان، 28/1.( 75)
ينُظر: اإلتقان، 24/1.( 76)
ينُظ�ر : فرائد الس�مطني، 98/1. رقم ( 77)

احلديث/67، كتاب األربعني/454.
 ينُظر : التصحيف والتحريف، 4/1. (78)
التفس�ري واملف�رسون، 89/1-(79) ينُظ�ر: 

.90
ينُظر: املصدر نفسه، 49/1.(80)
الق�رآن، (81) عل�وم  يف  التمهي�د  ينُظ�ر:   

.110/9
 ق/40. (82)
 جامع البيان، 379/22.(83)
التفس�ري (84) تاري�خ  اىل  املدخ�ل  ينُظ�ر:   

واملفرسين/122.
 الس�يوطي /االتق�ان يف عل�وم القرآن، (85)

.67/2

الس�المي، (86) التفس�ري  م�دارس   : ينُظ�ر   
.228/1

 التفسري واملفرسون، 57/1. (87)
 املعارج /37.(88)
 التفسري واملفرسون، 57/1.(89)
 ينُظ�ر: اإلعجاز البياين للق�رآن الكريم (90)

ومسائل نافع بن األزرق، 309/1.
الق�رآن، (91) عل�وم  يف  التمهي�د  ينُظ�ر: 

.232/9
 اإلصابة يف متييز الصحابة، 334/2.(92)
 روح املعاين، 339/5.(93)
 األنبياء/30.(94)
 جامع البيان، 18/1، وينظر: موسوعة (95)

ابن عباس، 417/7.
حمارضات يف علوم القرآن/178.(96)



42

ار حسن الّشامّي - أ. د سكينة عزيز الَفْتلّي  كرَّ

املصادُر واملراجُع
ي�ن . 1 االتق�ان يف عل�وم الق�رآن: ج�الل الدِّ

محن ب�ن أيب بكر الس�يوطي )ت  عب�د الرَّ
الفض�ل  أب�و  حمم�د  حتقي�ق  911ه��(، 
إبراهي�م، اهليئة املرصي�ة العامة للكتاب، 

القاهرة، 1394ه�.
أس�مى املطالب يف س�رية أمري املؤمنني عيّل . 2

اّليب،  د الصَّ ابن أيب طالب ×: ع�يل حممَّ
ط2، دار ابن كثري، بريوت، 2005م.

حابة: أمحد بن عيّل بن . 3 اإلصابة يف متييز الصَّ
د بن أمحد العس�قالين )ت 852ه�(،  حممَّ
حتقي�ق ع�ادل أمح�د عب�د املوج�ود وعيّل 
د معوض، ط1، دار الكتب العلمية،  حممَّ

بريوت، 1415ه�.      
اإلعج�از البي�ايّن للقرآن الكريم ومس�ائل . 4

ابن األزرق: د. عائش�ة عبد الرمحن بنت 
الشاطئ، دار املعارف، القاهرة.

)ت . 5 ال�زركيل  الدي�ن  خ�ري  األع�الم: 
1396ه�(، ط 15، دار العلم للماليني، 

بريوت ، 2002م .
العام�يل . 6 األم�ني  حمس�ن  الش�يعة:  أعي�ان 

)ت1371ه�� (، مطبع�ة اإلتقان، ط 1، 
دمشق ، 1365ه�/1946م.

�د ب�ن احلََس�ن الطُّ�ويس )ت . 7 األَم�ايل: حممَّ
الدراس�ات  قس�م  حتقي�ق  460ه��(، 
اإلس�المية، ط1، دار الثقاف�ة ، مؤسس�ة 

فة، 1414ه�. البعثة، قم امُلرَشَّ

أخب�ار . 8 ل�درر  اجلامع�ة  األن�وار  بح�ار 
األئم�ة األطه�ار: حمّم�د باق�ر املجل�ي 
)ت1110ه��(، ط3، دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت، 1403ه�.
البداية والنهاية: إس�امعيل بن كثري القريش . 9

ع�يل  حتقي�ق  774ه��(،  الب�رصي)ت 
ش�ريي، ط1، دار إحياء ال�رتاث العريب، 

بريوت،  1408ه�.
تاريخ الفقه اإلس�المي وأدواره: الشيخ . 10

جعفر الس�بحاين، د. ت�ح، دار األضواء، 
بريوت، د. ت .

يق�ع . 11 التصحي�ف والتحري�ف رشح م�ا 
في�ه الكات�ب: أبو أمح�د احلس�ن عبد اهلل        
القاه�رة،  الظَّاه�ر،  العس�كري، مطبع�ة 

1326ه�/1908م.
ي�ن . 12 الدِّ ش�مس  واملف�رسون:  التفس�ري 

حمم�د بن أمح�د بن عث�امن ب�ن َقاْيامز )ت 
748ه�(، حتقيق مكتبة وهبة ، القاهرة.

�د هادي . 13 التمهي�د يف عل�وم الق�رآن: حممَّ
التع�ارف  دار  1426ه��(،  )ت  معرف�ة 

للمطبوعات، بريوت،  1432ه�.
جام�ع البي�ان ع�ن تأوي�ل آي الق�رآن/ . 14

�د بن جري�ر الط�ربي )ت 310ه�(،  حممَّ
ط1، مؤسس�ة األعلم�ي للمطبوع�ات، 

بريوت،1415ه – 1995م.
�د بن عبد . 15 اجلام�ع ألحكام الق�رآن: حممَّ

اهلل القرطب�ّي )ت 671ه��(، دار إحي�اء 
اث العريّب، بريوت، د.ت. الرتُّ



43

موارد التفسير عن ابن عباس )ت/68هـ(

احلّل�ة وأثره�ا العلم�����ي واألديب: د. . 16
ح�ازم احل�يل، دار الص�ادق، ط1 ، بابل، 

1431ه�/ 2010م.
ب�ن . 17 حيي�ى   ، املب�ني  الوح�ي  خصائ�ص 

د  احلس�ن ابن البطريق احل�يل، حتقيق حممَّ
باق�ر املحم�ودي ، دار الق�رآن الكري�م ، 

قم، 1417ه�.
الرج�ال: . 18 معرف�ة  يف  األق�وال  خالص�ة 

احلس�ن ب�ن يوس�ف بن ع�يل ب�ن املطهر 
حتقي�ق  726ه��(،  )ت  احل�يل  العالم�ة 
الش�يخ ج�واد القيوم�ي، ط1 ،مؤسس�ة 

النرش اإلسالمي ، قم ، 1417ه� .
الرج�ال: . 19 معرف�ة  يف  الق�وال  خالص�ة 

ّ )ت  �ر احِليلِّ احلس�ن بن يوس�ف بن امُلَطهَّ
726ه�(، حتقي�ق ج�واد القّيومي، ط1، 

مؤسسة نرش الفقاهة، 1421ه�.
�يعة: . 20 رج�ات الرفيع�ة يف طبقات الشَّ الدَّ

د  عيّل خ�ان )ت 1130ه��(، حتقيق حممَّ
ص�ادق بح�ر العل�وم/ د. ط، مؤسس�ة 

الوفاء/ بريوت، د.ت.
الذريعة إىل تصانيف الشيعة ، حممد حمسن . 21

أغا بزرك الطهراين )ت1389ه�(، ط3، 
مؤسسة إسامعيليان ، 1408ه�.

روح املع�اين يف تفس�ري الق�رآن العظي�م . 22
ي�ن حممود  �بع املث�اين/ ش�هاب الدِّ والسَّ
1270ه��(،  )ت  اآلل�ويّس  البغ�دادي 

�د أمح�د األَم�د، وعم�ر عب�د  حتقي�ق حممَّ
إحي�اء  دار  ط1،  �الِمّي/  السَّ �الم  السَّ

اث العريّب، بريوت، 1420ه�. الرتُّ
العل�امء . 23 أح�وال  يف  اجلن�ات  روض�ات 

اخلونس�اري  باق�ر  حمم�د  والس�ادات: 
األصفه�اين )ت 1313ه�� )، دار احياء 

الرتاث العريب، بريوت.
ري�اض العلامء وحي�اض الفضالء: عبد . 24

اهلل األفندي األصبه�اين )ت1130ه�(، 
اهت�امم حممود املرعش�يل ، مطبع�ة اخليام، 

قم ، 1401ه� .
س�رية أهل البيت ^: مرتىض مطهري . 25

وهب�ي،  مال�ك  ترمج�ة:  1979م(،  )ت 
ف�ة،  ط1، مطب����ع�ة ظه�ور، ق�م املرشَّ

1426ه�.
اب�ن ش�هر آش�وب املازن�دراين ومكانته . 26

العلمي�ة: ج�واد كاظم البيض�اين، ط1 ، 
دار الكت�اب العريب، بغ�داد، 1432ه�/ 

2011م.
ش�عراء احلل�ة: حمم�د ع�يل اليعقويب )ت . 27

1385ه��(، مطبع�ة الزه�راء واملطبع�ة 
1951م  األرشف،  النج�ف  العلمي�ة، 

-1955م.
الطبق�ات الكربى: أبو عب�د اهلل حممد بن . 28

س�عد بن مني�ع اهلاش�مي )ت 230ه�(، 
ط2،  منص�ور،  �د  حممَّ زي�اد  حتقي�ق 



44

ار حسن الّشامّي - أ. د سكينة عزيز الَفْتلّي  كرَّ

مكتب�ة العلوم واحلك�م، املدين�ة املنورة، 
1408ه�.

طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال: . 29
ش�فيع  حمّم�د  ب�ن  أصغ�ر  ع�يل  الس�يد 
حتقي�ق  1313ه��(،  )ت  الربوج�ردّي 

مهدي الرجائي، ط1، 1410ه�.
دراس�ة . 30 الب�رصة  وأم�وال  عب�اس  اب�ن 

وحتلي�ل: جعف�ر مصطف�ى ب�ن مرت�ىض 
احلس�يني العام�يل)ت 1439ه�(، ط2، 
املركز اإلس�المي للدراس�ات، بريوت، 

1422ه�.
عب�د اهلل بن عب�اس حرب األم�ة وترمجان . 31

الق�رآن )احللقة األوىل/ تاريخ وس�رية(: 
د مهدي اخلرسان، د. ط، د. ت. حممَّ

فرائد السمطني يف فضائل املرتىض والبتول . 32
ذريته�م^:  م�ن  واألئم�ة  والس�بطني 
د  إبراهيم اجلويني اخلراس�اين، حتقيق حممَّ
باقر املحم�ودي، ط1، دار احلبيب مطبعة 

العرتة، ايران، 1428ه�.
د . 33 �د تقي ب�ن حممَّ قام�وس الرج�ال: حممَّ

التس�رتّي  ع�يل  �د  حممَّ ب�ن  كاظ�م  اب�ن 
)ت 1415ه��(، ط1، مؤسس�ة الن�رش 
فة،  اإلسالمي جلامعة املدرسني، قم املرشَّ

1410ه�.
قواعد اصول التفَّسري يف هتذيب الوصول . 34

للعالم�ة و كن�ز العرف�ان للس�يوري: د. 
جبار كاظم املال، د. س�كينة عزيز الفتيّل، 

، 1440ه�/  ط1، مرك�ز العالم�ة احل�يّلّ
2019م.

كت�اب األربعني حديًثا: الش�يخ س�ليامن . 35
املاحوزي، حتقيق السيد مهدي الرجائي، 

مطبعة أمري، ط1، 1417ه�.
الكت�ب . 36 أس�امي  ع�ن  الظن�ون  كش�ف 

والفن�ون: مصطفى بن عبد اهلل املش�هور 
بحاج�ي خليفة )ت 1067ه��(، د. ط، 

مكتبة املثنى، بغداد، 1941م.
الكن�ى واأللق�اب: عب�اس حمم�د رض�ا . 37

القم�ي )ت 1359ه� ، مكتب�ة الصدر ، 
طهران ، 1410ه� .

احلي�اة الفكري�ة يف احلل�ة خ�الل الق�رن . 38
التاس�ع اهلجرّي: د. يوس�ف الش�مري ، 
ط 1، دار ال�رتاث ، النج�ف األرشف ، 

1434ه�.
مائ�ة عامل وعامل من عل�امء احللة الفيحاء: . 39

جبار جاس�م م�كاوي ، دار الفرات ، د. 
ط ، احللة ، 2012م.

املحرر الوجيز يف تفس�ري الكتاب العزيز: . 40
اب�ن عطي�ة عبد احلق ب�ن غالب ب�ن متام 
عب�د  حتقي�ق  542ه��(،  )ت  املح�اريب 
دار  ط1،  �د،  حممَّ الّش�ايف  عب�د  الّس�الم 

الكتب العلمية، بريوت، 1422ه�.
خمترص تاريخ دمش�ق: حممد بن مكرم بن . 41



45

موارد التفسير عن ابن عباس )ت/68هـ(

ع�يّل اب�ن عس�اكر )ت 711ه��(، حتقيق 
روحي�ة النَّح�اس، ري�اض عب�د احلميد 
الفك�ر  دار  ط1،  مطي�ع،  حمم�د  م�راد، 
دمش�ق،  والن�رش،  والتوزي�ع  للطباع�ة 

1402ه�.   
العتائق�ي . 42 اب�ن  القم�ي:  تفس�ري  خمت�رص 

)ت بع�د 786ه��( ، حتقيق حمم�د جواد 
دار  مطبع�ة  ط1،  اجل�اليل،  احلس�يني 

احلديث ، قم ، 1432ه� .
م�دارس التفس�ري اإلس�المي: عيل أكرب . 43

بابائ�ي، تعري�ب حممد حس�ني حكمت، 
الفك�ر  لتنمي�ة  احلض�ارة  مرك�ز  ط1، 

اإلسالمي، بريوت، 2010م.
املدخ�ل إىل تاري�خ التفس�ري واملفرسين: . 44

جعف�ر  تعري�ب  مه�ر،  علي�وي  حس�ني 
العاملي�ة،  املصطف�ى  جامع�ة  اخلزاع�ي، 

1435ه�.
مدرس�ة احلّلة العلمي�ة ودورها يف حركة . 45

عيس�ى  حس�ن  د.  املع�ريّف:  التأصي�ل 
احلكي�م، مطبع�ة رشيع�ت، ط1، ايران، 

1388ه�.
حس����ني . 46 ال����وس�ائل:  مس�تدرك 

مؤسس�ة  حتقي�ق  الطب����ريس،  الن�وري 
ط2،  ال�رتاث،  إلحي�اء  البي�ت^  آل 

1408ه�/1988م. 
ب�ن . 47 ع�يل  ب�ن  حمم�د  العل�امء:  مع�امل 

شهرآش�وب املازن�دراين )ت 588ه�(، 
د صادق اخلرس�ان،  م له حممَّ راجع�ه وقدَّ

دار األضواء، د. ط، بريوت، د. ت .
معج�م املؤلف�ني: عمر رض�ا كحالة )ت . 48

1408ه��(، دار إحياء ال�رتاث العريب ، 
بريوت ، د ت.

معجم رجال احلدي�ث وتفصيل طبقات . 49
الرواة: أبو القاسم املوسوي اخلوئي )ت 
1413ه�(، ط 5، 1413ه�/ 1992م.

اىل . 50 الفيح�اء  أع�الم  مش����اهري  م�ن 
الق�رن الع�ارش اهلج�ري/ د. ثامر كاظم 
اخلفاج�ي، د. ت�ح ، ط1 ، س�تاره ، ق�م ، 

1428ه� /2007م.
منه���ج اب�ن ش�هر آش�وب يف تفس�ريه . 51

متش�ابه القرآن )رسالة ماجستري(/ مهند 
الكعب�ي، تقويم ومراجعة ضياء بالس�م 
س�عدون و حس�ن القرييش، ط1، زالل 
الكوث�ر، العتب�ة العباس�ية، قم املقدس�ة، 

1439ه�.   
موس�وعة أعالم احللة منذ تأسيس احللة . 52

حتى هناية 2000م: س�عد احلداد، مكتبة 
الغسق، بابل، 2001م.

ال�وايف بالوفي�ات: صالح الدي�ن خليل . 53
764ه��(،  )ت  الصف�دي  أيب�ك  اب�ن 
 ، أملاني�ا  ط2،  ري�رت،  هلم�وت  حتقي�ق 

1381ه�/1962م.



46

ار حسن الّشامّي - أ. د سكينة عزيز الَفْتلّي  كرَّ

عب�د . 54 املصطف�ى:  بأح�وال  الوف�ا  وف�اء 
�د )ت 597ه�(،  مح�ن بن عيّل بن حممَّ الرَّ
حتقي�ق مصطف�ى عب�د الق�ادر عط�ا، دار 

الكتب العلمية، بريوت ، د.ت.
وفي�ات األعي��ان وأنب�اء أبن�اء الزم�ان: . 55

ش�مس الدي�ن أمح�د ب�ن أيب بك�ر اب�ن 
خل�كان )ت681ه�( حتقيق د. إحس�ان 

عباس، دار صادر، بريوت، د.ت.

الدوريات:
عبد اهلل بن عباس املفرتى عليه: د. حمس�ن . 1

باق�ر القزويني، جمل�ة جامعة أهل البيت،   
العدد السادس عرش، د. ت.

مع�امل التَّفس�ري الفقه�ي عن�د اب�ن ادريس . 2
د عيل الغرايّب، جمّلة  احليّل: د. جاس�م حممَّ
)كلّية الفق�ه(، النّج�ف األرشف، العدد 

الّتاسع عرش، 2019م.



47

َنْحَو َفْهٍم ِقَيِميٍّ ِلْلُقْرآِن الَكِريِم 

َو َفْهٍم ِقَيِميٍّ ِلْلُقْرآِن الَكِريِم َنْ

ــّي  الَبْحَراِن ــوَِّج  املَُت ــِن  َواْب ـــ(  )ت/418ه ــّي  املَْغِرِب ــِر  الَوِزي ــَد  ِعْن
)ت/820هـ(

أ.د حكمت عبيد اخلفاجّي 

اخلطتاب القرآيّن خطاٌب مكتنتزٌ بت )القيم(، وال ريَب أنَّه يترك أثًرا يف بناء 
املنظومة القيميَّة، والبحث- هنا- يطرح مشكلًة حياول اإلجابة عنها، واملشكلة 
تؤال اآليت: )هتل يمكتُن َفْهتم القترآن يف ضتوء املنظومتة  تص بطترح السُّ تتلخَّ
القيميَّتة؟(، وملَّا كاَنِت اإلجابتة حتتمل أْن تكون بت )نعتم(، وحتتمل أْن تكون بت 
ل، أي: احلالتة اإلجيابيَّة- اجلواب: بت  )ال(، فقتد افرَض البحتث االحتامل األوَّ
)نعتم(- وحتاول جاهتًدا اثبات هذه الفرضيَّتة يف هذا البحث، عىل مستتوينِي، 
أحدمها: املستوى )النَّظرّي( لَفْهم القرآن: ونلمس هذا األمر عند ورود )لفظة( 
ة أوجه، أحدها: ناظتٌر إىل )القيم(، فنبني  بتة )نّص(، حتتمل عتدَّ مفتردة، أو مركَّ
أنَّ متن تبنَّى هتذا الوجه كاَن أستاس فهمه )أستاس قيمّي(، والثَّاين: املستتوى 
ة  )التَّطبيقتي( لَفْهم القرآن: ونلمس هتذا األمر يف نصوص قرآنيَّة، احتمَلْت عدَّ
ين اختتار بعض الوجوه؛ بتدواٍع قيميَّة- ولتو احتاماًل-  وجتوٍه، وبعتض املفسرِّ
ونخلتص يف ختام هذا البحث أنَّ )املنظومة القيميَّة( أستس يف حتديد وترشتيح 

خيارات )َفْهم القرآن(.
التَّعريفيَّة:  الكلامت 

َفْهم، قرآن، منظومة، قيم، خطاب.
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alkfagia@yahoo.com dralmola55@yahoo.com



48

عبير جبَّار الُمـلَّ  - أ.د حكمت عبيد الخفاجّي

Towards a Valuable Understanding of the Holy Qur’an

of the Moroccan Wazir (d. 418 A.H.) and Ibn al-Mu-

tawaj al-Bahrani (d. 820 A.H.)
Abeer Jabbar Al Mulla

dralmola55@yahoo.com

Prof. Dr. Hikmat Obaid Al-Khafaji

alkfagia@yahoo.com

College of Islamic Sciences / University of Babylon

Abstract
The Qur’anic discourse is a discourse which is full of (values), and 

there is no doubt that it leaves an impact on building the value system, and 
the present research  poses a problem that it is trying to answer, and the 
problem is summarized by asking the following question: (Can the Qur’an 
be understood in the light of the value system?), and since the answer was 
It may be (yes), and it may be (no), as the research assumed the first pos-
sibility, that is to say, the positive case(yes),  and it tried hard to prove this 
hypothesis in this research, on two levels, one of them: the Theoretical 
level for understanding the Qur’an: we see this matter when a singular 
word or a compound (text), and it contains several aspects, one of which 
is: looking at (values), so we build that whoever adopts this aspect was the 
basis of his understanding (a value basis), and the second: the level (ap-
plied) for understanding the Qur’an: We see this matter in Qur’anic texts, 
which have several aspects, and some commentators have chosen some 
aspects. On the basis of value - even if it is possible - and we conclude this 
research that (the value system) is the basis for identifying and filtering 
options (understanding the Qur'an).

Keywords: 
Understanding, Holy Qur’an, system, value, discourse.
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ٱ ٻ ٻ

َمة ُمَقدِّ
د |،  الُم عىل َأرْشِف َخْلِقِه َأمجعنَي حممَّ الُة والسَّ احْلَْمُد هللِ َربِّ الَعاملنَِي، والصَّ
يِّب�نَي الطَّاهريَن )صل�وات اهلل عليهم أمجع�نَي(، وعىل أصحابه  وع�ىل أهِل بيتِه الطَّ

بُعوا ُسنَّته. األخيار املنتجبنَي، الَّذيَن اقتُفوا أثره، واتَّ
َنا هَذا الُعنَْواَن للكتابِة فيِه ألس�باٍب، أحُدَه�ا: بيان األثر الَّذي تركه  َوَق�ِد اْخرَتْ
اخلط�اب القرآين يف بناء )املنظومة القيميَّة(، وكاَن هدفنا تس�ليط الضوء عىل الَفْهم 
ي�َن؛ ولتحقيق هذا األم�ر اخرْتنا تفس�رييِن يف زماننِي خمتلفنِي،  القيم�ّي عن�د املفرسِّ
ملدرس�تنِي خمتلفنِي مكاًنا وزماًنا وش�يوًخا، ومنهًجا، وإْن كانتا تنتمياِن إىل مدرس�ٍة 
ل، فقد كان )املصابيح يف تفس�ري  �ا األوَّ واح�دٍة، هي مدرس�ة أهل البي�ت . أمَّ
الق�رآن العظيم(، للوزير املغريّب، أيب القاس�م، عيّل بن احلس�ني )ت/418ه�( من 
ا الثَّاين، فقد كاَن )منهاج اهلداية يف تفسري اخلمسامئة  ة، وأمَّ مدرس�ة بغداد التَّفس�رييَّ
ين، أمحد بن عب�د اهلل )ت/820ه�(  :مجال الدِّ ّ ج البح�رايّن احليلِّ اآلي�ة(، البن املتوَّ
ل من  بع األوَّ ل كاَن يف الرُّ ة، والتَّفس�رياِن خمتلفاِن، فاألوَّ من مدرس�ة احللَّة التَّفسرييَّ

ل من الَقْرن التَّاسع اهلجرّي. بع األوَّ الَقرن اخلامس اهلجرّي، والثَّاين كاَن يف الرُّ
م�ة، ومبحثنِي،  �ٍص، ومقدِّ ُتن�ا يف َنْظِم ه�ذا البحث َعىَل َملخَّ وق�ْد قاْم�ْت ُخطَّ

واخلامتة والنَّتائج، فَثَبُت املصادر واملراجع.
َوآِخُر َدْعَواَنا َأِن احلَْمُد هللِ َربِّ الَعامَلنَِي 
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املبحُث األوَُّل

 تفسرُي )َما َطاَب(
تبنَّى الوزير املغريّب: أبو القاسم، عيّل بن احلسني )ت/418هـ(- املغريّب نسبة 

إىل اجلانب الغريّب ببغداد، عىل أحد األقوال- أنَّ )ما طاَب( يف قوله تعاىل: ﴿ ژ  
 :)1(﴾ ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
بمعنــى: مــا بلَغ، وهبذا يكون معنــى اآلية- عىل هذا الوجــه- فانكحوا ما بلغ من 

النِّساء)2(.
وهذا التَّفســر قيمّي؛ ألنَّه ناظٌر إىل )القيم(؛ ألنَّه يمنع من تزويج )اليتيمة( قبل 
ٌق- يف أقلِّ  بلوغها؛ لئلَّ جيري عليها الظُّلم، وبمنع الظُّلم حيلُّ العدل، وهو أمر متحقِّ
ا عند البلوغ هي من ختتار لنفسها زوًجا، فحينئٍذ ال ُظْلَم)3(. تقدير- عند البلوغ؛ ألنَّ

يخ الطُّويّس )ت/460هـ( يف كتابه )التِّبيان( )4(،  وقد نقل هذا القول نفسه الشَّ
ل يف هذا التَّفســر نجد أنَّه اعتمد  اونــدّي يف كتابه )فقه القرآن( )5(. وعند التَّأمُّ والرَّ
أصًل من أصول التَّفســر، هو )اللُّغة(، وقاعدة من قواعد التَّفســر املندرجة حتت 
هــذا األصل، وهي )تفســر القرآن يف ضــوء اللُّغة(، أي: محل اللَّفــظ القرآين عىل 
َ أنَّ )طاَب( يف اللُّغة  املعنــى )املعجمّي( مــع االحتامل، وعدم وجود املانع)6(. فبــنيَّ

تعني: )بلَغ(، كقولنا: طاَبِت الثَّمرة، أي: بلَغْت)7(. 
وقــد تتبَّْعنــا معنى لفظــة: )طــاَب( يف كتب املعجــامت بدًءا مــن )العني(، 
اللُّغــة(، البــن دريــد  بـــ )مجـــهــرة  للفراهيــدّي )ت/175هـــ()8(، ومــروًرا 
األزدّي )ت/321هـــ()9(، و)هتذيــب اللُّغــة(، لألزهــرّي )ت/370هـ()10(، 
حــاح(، للجوهرّي )ت/393هـ()11(، و)مقاييــس اللُّغة(، البن فارس  و)الصِّ
ازّي )ت/ 696هـ()13(، وانتهاًء بـ  حــاح(، للرَّ )ت/395هـ()12(، و)خمتار الصِّ

)املصباح املنر(، للفيُّومّي )ت/770هـ()14(، فلم نجد هذا املعنى. 
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نعــم وجْدنــا معنًــى يقرب من هــذا املعنى يف )لســان العرب(، البــن منظور 
)ت/711هـــ()15(، و)القامــوس املحيــط(، للفروزآبــادّي )ت/ 817هـــ()16(، 
ل: طاَبــِت األرُض، أي: َأْخَضَبــْت وأْكأَلْت)17(، ويف الثَّاين ورَد:  فقــد ورَد يف األوَّ
طاَبــِت األرُض، أي: أْكأَلْت)18(. وهذا املعنى يمكــن أْن يؤدِّي معنى )البلوغ( لو 
ــكن  هنــاه، فقْلنــا: إنَّ األرَض إذا َأخضَبْت وأكأَلْت بلَغْت احلياة اجلاذبة؛ للسَّ وجَّ

حيل إليها. فيها، والرَّ
كر أنَّ الوزير املغريب له تفســر حيمل اسم )املصابيح يف تفسر  ومن اجلدير بالذِّ
القرآن العظيم(، وقد كان خمطوًطا، وُرَبام كاَن مفقوًدا، وقد ظهر للنُّور حديًثا، فقد 
ياض،  َمــْت إىل جامعة )ُأمِّ القرى(، يف الرِّ تــمَّ حتقيقه يف )أطروحة دكتوراه()19(، ُقدِّ
ل ســورة الفاحتة إىل آخر ســورة اإلرساء(، وقد  ســنة 1421هـ )2019م( )من أوَّ

ت عىل )اإلنرتنت(. ُطبَعْت، وُنِشَ
وعنــد رجوعنا إليه وجْدنــاه يقول- مــا ُخلصته-: )ما طــاَب(: بمعنى )ما 
ــذي عندنا فيه أنَّ )ما طــاَب(، بمعنى )مــا أدرَك(، فيكون  (، كــذا قاُلوا، والَّ ُأِحــلَّ
املعنــى: فانكُحوا ما أدرَك من النِّســاء)20(، ثمَّ بنيَّ األصل التَّفســرّي الَّذي اعتمَد 
تي جلــأ إليها، ذاكًرا املثال  ة املندرجة حتت هذا األصل الَّ عليــه، والقاعدة التَّفســريَّ
اللُّغــوّي الَّذي حذا حذوه، واقتفى أثره، فحمل اللَّفــظ القرآيّن )طاَب( عىل معناه 
 َ )املعجمــّي(، فقال: ))كــام ُيقاُل: طاَبِت الثَّمرُة، أي: َأْدَرَكــْت(( )21(. بعد ذلك بنيَّ
القيم املرتتِّبة عىل اختيار هذا الوجه، بكون ظلم اليتيمة شــديًدا، وبكون اإلثِم فيها 
عظيــاًم، ومها أخفُّ يف املرأة البالغــة؛ وممَّا يؤيِّد ذلك قوله: )) ومراده- واهلل أعلم- 
التَّحذيــر من ظلم اليتيمة، فإنَّ ظلمها شــديٌد، واإلثُم فيهــا عظيٌم، واألمُر يف املرأة 

(( )22(.وأدرك بمعنى: بلغ يف اللُّغة. البالغة أخفُّ
م أنَّ الوزير املغريّب قد فــ�َّ )َما َطاَب( تفســًرا قيميًّا؛ ألنَّه  يتَّضــح لنا ممَّا تقــدَّ
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محــَل )َما َطــاَب( عىل معنى )َما َبَلَغ(؛ وهو تفســٌر يســعى لدفــع الظُّلم، وإحلل 
العــدل حملَّه، أو حياول أْن يصــَل بالظُّلم إىل أخفِّ درجاته؛ وجيعله قريًبا من العدل 
يف أقــلِّ تقديٍر. وعىل يكون أثــر اخلطاب القرآيّن واضًحا يف بنــاء املنظومة القيميَّة، 
دة عىل ما ُيســهم يف بناء  بــل يف َفْهم املف�ِّ بَحْمل األلفــاظ املحتملة للمعاين املتعدِّ
حات لتلك املعاين  املنظومــة القيميَّة منهــا، ولعلَّ صلة معاين األلفاظ هبا هــو املرجِّ

اه، ولو من جهة االحتامل، ال من جهة اليقني. عند أصحاب هذا االتِّ
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املبحُث الثَّاني
 تفسري ﴿ ڭ ۇ ﴾)23(

ـى أنَّ الثِّياب بمعنى )النِّســاء()24(، وهو معنى  ج البحرايّن قد تبنَـّ إنَّ ابــن املتــوَّ
ــط محــل معنى الثِّياب عىل معنــى اللِّباس، أي: محــل الثِّياب عىل معنى  ق بتوسُّ حتقَّ
بــاس؛ ليف�ِّ األخر بـ )النِّســاء(، معتمــًدا يف ذلك املنهج القرآيّن، أي: تفســر  اللِّ

القرآن بالقرآن)25(. 
يّض)26(، فهو  يــف الرَّ وهــذا املعنى هو الَّذي تبنَّاه، وهو معنًى ســبَقُه إليه الشَّ
ا املرحلة األوىل،  عياٌل عليه- بحســب تتبُّعنا- وهذا التَّفسر قائم عىل مرحلتنِي، أمَّ
ا  ام بمعنًى واحــٍد- وأمَّ فهي تفســر الثِّياب بـــ )اللِّباس(- عــىل مبنًى من يــرى أنَّ
املرحلة الثَّانية، فهي تفســر اللِّباس بـ )النِّســاء(، وبعبارٍة أخرى: إنَّ املرحلة األوىل 
ن من تفسرها بمعنى  دٌة للمرحلة الثَّانية؛ ألنَّ مَحَْل الثِّياب عىل معنى اللِّباس مكَّ ممهِّ
النِّســاء. وهذا املعنــى وجه- تأويل- من الوجوه املحتملة، وهو مســتنٌد إىل قاعدٍة 
ل  ة، هي: )تفســر القرآن بالقــرآن()27(، وهي مندرجٌة حتــت األصل األوَّ تفســريَّ
ــر/4(، بعد محلها  ثِّ مــن أصول التَّفســر )القــرآن()28(؛ ألنَّ الثِّياب يف ســورة )املدَّ
عىل اللِّباس، واللِّباس ورَد بمعنى )النِّســاء( يف سورة )البقرة/ 187(، جاَز تفسر 

الثِّياب بمعنى )النِّساء(.
يف املرتىض بحمل  ج البحرايّن، وإْن وافَق الشَّ ومــن نافلة القول: إنَّ ابن املتوَّ
ــْر(، فقد محَل  ــه خالفه بمعنى )َطهِّ الثِّيــاب عىل معنى النِّســاء، وتابعــه عليه، إالَّ أنَّ
انية- وهبذا يكون  تي هي قبالة املســافحة، أي: الزَّ ــة(- الَّ التَّطهــر عىل معنى )الِعفَّ
ج البحرايّن أمــًرا باختيار املرأة )العفيفة(،  ـصِّ القرآيّن عىل تأويل ابن املتوَّ معنى النَـّ
نا(. ويف تقديري أنَّه معنًى حمتمل؛ ألنَّ القرآن  فهي طاهرة من َدَنس )املسافحة= الزِّ
ل، فقد أطِلَق فيه عىل املــرأة )العفيفة(،  ــا األوَّ أطلــق امُلْحَصن عــىل أربعة معاٍن، أمَّ
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ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  تــعــاىل:  قــال  نحــو: 
گڳ  گ  گ  کگ  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻ﴾)29(، ومثله قوله تعاىل: ﴿ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ 
ڱ ڱ ں  ں ڻ  ڻ ڻ ﴾)30(، وقولــه تعاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ــاهد  والشَّ  )31(﴾ ڀ  ڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ل: ﴿ڈ﴾- عــىل قوٍل؛ ألنَّ )اإلحصــان(- هنا- بمعنى  ــــصِّ األوَّ يف النَـّ

ة( عىل القول الثَّاين)33(، و﴿ ڻ  يَّ ة(عىل أحد القولنِي)32(، وبمعنــى )احلرِّ )العفَّ
 .)34( ڻ ڻ﴾، ُيراُد به: العفيفات، أي: نســاء أحصنَّ أنفسهنَّ بعقلهنَّ التَّامِّ
ــاهد يف  ــاهد يف النَّصِّ الثَّــاين: ﴿ڈ﴾، يراد به: العفائف)35(، والشَّ والشَّ
ـصِّ الثَّالـــــــث: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾، يــراد به: العفيفــة)36(. فالَّذي نريد  النَـّ
ة()37(، وقد تبنَّى ابن  أْن نخُلَص إليه أنَّ القرآن اســتعمل )االحصان( بمعنى )العفَّ
ا الثَّاين  ج البحــرايّن هذا املعنى من معاين اإلحصان؛ الســتعامل القرآن له، وأمَّ املتوَّ

جــات- قال تعاىل: ﴿ڍ  جــات(- ُقبالة غر املتزوِّ فقــد أطِلَق فيه عىل )املتزوِّ
 ،)38(﴾ پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڌ...  ڌ 
، فهنَّ  جات ما ُدْمــَن يف ِعْصمة أزواجهنَّ ــاهد فيــه: )َامْلُْحَصنَاُت(، أي: املتزوِّ والشَّ
واج()40(،  )39(، فالقرآن استعمل اإلحصان- هنا- بمعنى )الزَّ مات عىل غرهنَّ حمرَّ

ــاهد فيه: ﴿ہ  ومثلــه قولــه تعــاىل: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ﴾)41(، الشَّ
جَن، فرْصَن حمصناٍت بــاألزواج، واحلديث- هنا- عن اإلماء  ہ﴾، أي: تزوَّ
واج(  كر أنَّ مَحْل )االحصان(- هنا- عىل معنى )الزَّ من النِّساء)42(، ومن اجلدير بالذِّ
واج( تارًة)44(، ويف�َّ بمعنى  عىل أحد التَّفسريِن)43(؛ ألنَّه- هنا- ُيف�َّ بمعنى )الزَّ
ا الثَّالث، فقد أطِلَق فيه عىل )احلرائر( - ُقبالة اإلماء-  )اإلسلم( تارة أخرى)45(، وأمَّ

قال تعاىل:﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ 
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ا  يَّة( عىل أحد التَّفســريِن)47(، وأمَّ ڭڭ ﴾)46(، فاإلحصان- هنا- بمعنى )احلرِّ
ابــع فقد أطِلَق فيه عىل )املســلامت(- ُقبالة غر املســلامت- قــال تعاىل: ﴿ ہ  الرَّ
ڭ﴾)48(،  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

فاإلحصان- هنا- بمعنى )اإلسلم( عىل أحد التَّفسريِن)49(.
وقد استنَد إىل نصٍّ قرآيّن، شبَّه املرأة العفيفة بالبلد الطَّيب، فكلُّ واحٍد منهام خيرج 
طيًِّبا، وشبَّه املرأة املسافحة بالبلد الَّذي ُخبَِث، فكلُّ واحٍد منهام خُيرُج نكًدا، ولعلَّ هذا 
الح(، وخبيُث  ّي: بكون طاهر الثِّياب ُيقال لـ )الصَّ دِّ ة- راجع إىل قول السُّ أي- العفَّ الرَّ
ر( عىل )اإلســلم(-  يّض فقد محَل )طهِّ يف الرَّ ا الشَّ الثِّياب ُيقال لـ )الفاجر()50(. أمَّ
ك- لذا كان معنى النَّصِّ القرآيّن عىل تأويلــه أمًرا باختيار املرأة  ــذي هو قبالة الــشِّ الَّ
ك( املقابل لإلســلم. ويف تقديري أنَّه معنًى  )املســلمة(، فهي طاهرة من َدَنس )الشِّ
حمتمــل؛ ألنَّ القرآن أطلــق امُلْحَصن- يف إحدى إطلقاته)51(- عىل املرأة )املســلمة( 

ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
ک  ڑڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک    ک 
ں ﴾)52(. و)املشكات(: لفٌظ عامٌّ يشمل )الكتابيَّات(، و)غر الكتابيَّات()53(، 
ل )اليهوديَّات، واملسيحيَّات، واملجوسيَّات (، ويندرج حتت الثَّاين  ويندرج حتت األوَّ
َص بـ )املشكات الوثنيَّات( دون الكتابيَّات)54(؛  )املشكات الوثنيَّــات( إالَّ أنَّه ُخصِّ

بداللة قوله تعاىل: ﴿ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾)55(.
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ُة َوالنََّتاِئُج اخَلامِتَ
سالة، يمكن إدراجه، بام يأيت: وما خلْصنا إليه من دراستنا يف هذه الرِّ

راســات التَّفسريَّة بصورة خاصة، - 1 راســات القرآنيَّة بصورة عامة، والدِّ إنَّ الدِّ
م لنــا يف ميادين )فهــم القرآن( أثر فهــم اخلطاب القرآيّن يف بنــاء املنظومة  تقــدِّ
ل يف الئحة اخلطاب  ام أنَّ اخلطــاب القرآيّن هو اخلطــاب األوَّ القيميَّة، وال ســيَّ

اإلسلمّي.
ج البحرايّن( لبعض األلفاظ - 2  نلمــس يف فهومات )الوزير املغــريّب(، و)ابن املتوَّ

ْزنا عليهــا لوجْدناها ترمي إىل تفعيل )املنظومة  تــي تتعّلق بـ )األرسة(، لو ركَّ الَّ
القيميَّة(؛ لبيان دورها يف بناء الفرد من جهٍة، وبناء املجتمع من جهة أخرى.

ي مدرســة )بغداد(، ومدرســة - 3 مة من مف�ِّ ائعة املقدَّ ور الرَّ  يف هذا إظهار للصُّ
ْت عن فهمهم أللفاظ القرآن. َ ة( التَّفسريَّتنِي، الَّتي عبَّ )احللَّ

ا؛ - 4  جاَءْت- هنا- حتمل توقيع الوزير املغريّب، فقد ف�َّ )َما َطاَب( تفســًرا قيميًّ
لم،  ألنَّــه محَل )َمــا َطاَب( عىل معنى )َما َبَلَغ(؛ وهو تفســٌر يســعى لدفــع الظُّ
لم إىل أخــفِّ درجاته؛ وجيعله  ــه، أو حياول أْن يصــَل بالظُّ وإحــلل العدل حملَّ

قريًبا من العدل يف أقلِّ تقديٍر. 
ج البحرايّن أيًضا، فإنَّ فهمه- ال ريَب- َأســهَم يف - 5 جاَءْت حتمل توقيع ابن املتوَّ

تطوير )املنظومــة القيميَّة(، وباخلصوص ما يتَّصل منــه اتِّصااًل مبارًشا باملرأة؛ 
بكونا هي مدار االستيلد، وهي مضامُّ األوالد.

 قد تىلَّ هذا األمر يف تفسر لفظة )الثِّياب( يف قوله تعاىل: ﴿ ڭ ۇ ﴾. فقد - 6
ة(. َ )التَّطهر( بـ )العفَّ ف�َّ )الثِّياب( بـ )املرأة(، وف�َّ

- أنَّه ناظٌر إىل )املنظومة القيميَّة( فقد شبَّه املرأة العفيفة - 7  وهو ال تفسر- ال شكَّ
ه املرأة املسافحة بالبلد الَّذي  ًبا، وشــبَّ يب، فكلُّ واحٍد منهام خيرج طيِّ بالبلد الطَّ



57

َنْحَو َفْهٍم ِقَيِميٍّ ِلْلُقْرآِن الَكِريِم 

ــة- راجع إىل  أي- العفَّ َخُبــَث، فــكلُّ واحٍد منهام خُيــرُج َنَكًدا. ولعــلَّ هذا الرَّ
الــح(، وخبيُث الثِّياب ُيقال لـ  ّي: بكون طاهر الثِّياب ُيقال لـ )الصَّ ــدِّ قول السُّ

)الفاجر(. 
وعليــه يكون أثر اخلطاب القرآيّن واضًحا يف بنــاء املنظومة القيميَّة، بل يف َفْهم - 8

دة عىل ما ُيســهم يف بناء املنظومة  املف�ِّ بَحْمل األلفاظ املحتملة للمعاين املتعدِّ
القيميَّة منها.

حات لتلك - 9 ولعــلَّ صلة معاين األلفــاظ بـ )املنظومة القيميَّة( هو إحــدى املرجِّ
اه، ولو من جهة االحتامل، ال من جهة اليقني. املعاين عند أصحاب هذا االتِّ

ملْسنا أنَّ بعض ألفاظ القرآن الكريم هلا احتامالت دالليَّة قيميَّة، دفَعْت بعض - 10
اجحة لدهيم. الالت الرَّ يَن إىل اختيارها، وكاَنْت هي الدَّ املف�ِّ

11 - ،)book project( -إنَّ هــذا البحث يقوُدنا إىل مشوع كتاب- مســتقبيل
ممكــن أن يكوَن بعنوان: )نحَو تفســر قيمّي؛ للقرآن الكريم(، نســعى فيه إىل 

الوقوف عىل )َفْهم القرآن( َفْهاًم قيميًّا.
ــة(، يمثِّل مرحلًة من - 12 الالت )القيميَّ ــل بعض األلفــاظ القرآنيَّة عىل الدَّ إنَّ مَحْ

ــاحة التَّفسريَّة؛ وممَّا يؤيِّد ذلك  اليّل للمفردة القرآنيَّة يف السَّ ر الدَّ مراحل التَّطوُّ
(، يف حني  أنَّ )مــا طاَب(- ُطواَل أربعة قروٍن- كاَنْت حُتمل عىل معنى )ما حلَّ
أنَّه يف الَقْرن اخلامس اهلجرّي، ظهَر هلا معنى داليّل جديد، هو )ما بلَغ( عىل يد 

الوزير املغريّب يف تفسره )املصابيح(. 
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املصادُر واملراجُع
الُقْرآُن الكريُم. 

، أب�و . 1 التِّبي�ان يف تفس�ري الق�رآن: الطُّ�ويِسّ
د بن احلََس�ن )ت 460ه�( ،  َجْعَف�ر، حممَّ
س�ة النَّرش اإلس�المّي/ ط1،  حتقيق مؤسَّ
فة،  س�ة النَّرش اإلس�المّي، ق�م املرشَّ مؤسَّ

1417ه�.
الق�رآن: . 2 جم�ازات  يف  البي�ان  تلخي���ص 

�د بن احلس�ني  يّض، أب�و احلس�ن حممَّ ال�رَّ
املوس�وّي العل�وّي )ت 406ه�(، حتقيق 
�د عب�د الغن�ي حس�ن ، دار األضواء  حممَّ
 ،  2 ط  والتَّوزي�ع،  والنَّ�رش  للطِّباع�ة 

بريوت، 1406ه�. 
مجه�رة اللُّغة: اب�ن دري�د األزدّي، أبو بكر . 3

�د بن احلس�ن )ت 321ه��( ، حتقيق  حممَّ
رم�زي من�ري بعلبك�ي، ط1، دار الِعل�م 

للمالينَي، بريوت، 1987م.
ح�اح؛ ت�اج اللُّغ�ة وصح�اح العربيَّة: . 4 الصِّ

اجلَوهرّي، أبو نرص إسامعيل بن محَّاد )ت 
393ه�(، حتقيق أمحد عبد الغفور عطَّار، 
ب�ريوت،  للمالي�نَي،  الِعل�م  دار  ط4، 

1407ه�.
محِن اخلَِليُل . 5 العني: الفراهيدّي، أبو عبُد الرَّ

ب�ن َأمح�د )ت 175ه��(، حتقي�ق د. عبد 
الكت�ب  دار  ط1،  هن�داوي،  احلمي�د 

العلميَّة، بريوت، 1424ه�. 

اوندّي، أبو احلََس�ن قطب . 6 فِْقُه الُق�ْرآِن: الرَّ
ين س�عيد بن هب�ة اهلل )ت 573ه�(،  الدِّ
مطبع�ة  ط2،  احلَُس�ْينِّي،  أمح�د  حتقي�ق 
الوالية، مكتب�ة آية اهلل املرَع�يّش النَّجفّي 

فة، 1405ه�.    ة، قم املرشَّ العامَّ
أب�و . 7 وزآَب�اِدّي،  الَفرْيُ املحي�ط:  القام�وس 

د ب�ن يعقوب )ت  ي�ن حممَّ طاه�ر جمد الدِّ
مح�ن  الرَّ عب�د  �د  حممَّ حتقي�ق  817ه��(، 
الع�ريّب،  اث  ال�رتُّ إحي�اء  دار  املرَعش�يّل، 

ط3، بريوت، 1424ه� .
قواعد ُأصول التَّفس�ري يف هتذيب الوصول . 8

�ُيوريِّ  ِّ وكنز العرفان للسُّ َم�ة احِل�يلِّ للَعالَّ
: د. جبَّ�ار كاظ�م امُلالَّ ، د. س�كينة  ِّ احِل�يلِّ
ِّ إِلحياء  َمة احِليلِّ عزي�ز الفتيّل ، مركز الَعالَّ
فة،  ُتراث َحْوزة احِللَّة العلميَّة، احِللَّة املرشَّ

ط 1، 1440ه�. 
قواع�د التَّفس�ري: د. جبَّ�ار كاظ�م امُل�الَّ ، . 9

حم�ارضات ألقَي�ْت عىل طلبة املاجس�تري، 
العل�وم  يَّ�ة  كلِّ الق�رآن(،  )عل�وم  قس�م 

اإلسالميَّة، جامعة بابل، 1440ه�. 
10 . ، �ُيوريُّ كن�ز العرف�ان يف فِْقه الُقْرآن: السُّ

ين املق�داد بن عبد  َأب�و عبد اهلل مج�ال الدِّ
�د  ِّ )ت 826ه��( ، حتقي�ق حممَّ اهلل احِل�يلِّ
العامل�ّي  امَلْجم�ع  اهل�دى،  دار  الق�ايض، 
للتَّقري�ب ب�ني املذاه�ب اإِلس�الميَّة، قم 

فة، 1419ه�. املرشَّ
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لس�ان الع�رب: ابن منظور، أب�و الفضل . 11
د بن مكرم )ت 711ه�(،  ين حممَّ مجال الدِّ

ط3، دار صادر، بريوت، 1414ه�.  
12 . ، يِسّ جَمْمع البيان يف تفس�ري القرآن: الطَّرْبَ

أبو عيّل أمني اإلس�الم الفضل بن احلََسن 
)ت 548ه�(:

عرايّن )ت 1393ه�(،  تع: أبو احلسن الشَّ
األردس�تايّن،  الف�دوّي  حام�د  حتقي�ق 
�ة إلحياء  ضويَّ مطبع�ة س�تارة، املكتبة الرَّ
اث بالتَّعاون مع انتش�ارات  اآلث�ار وال�رتُّ
فة، 1431ه�.  مرتضوي، ط 1، قم املرشَّ
يت، دار إحياء  سويّل املحالَّ حتقيق هاشم الرَّ
اث العريّب، ط 1، بريوت، 1406ه�.  الرتُّ

معج�م مقايي�س اللُّغة: ابن ف�ارس، أبو . 13
احلَُس�نْي، َأمْحَ�د بن فارس ب�ن زكرّيا )ت 
ين،  395ه�(، حتقيق إبراهيم ش�مس الدِّ
رشك�ة األعلمّي للمطبوع�ات، بريوت، 

1433ه�.  
املصابيح يف تفسري القرآن العظيم: الوزير . 14

املغ�ريّب: أب�و القاس�م، ع�يّل بن احلس�ني 
)ت 418ه��( ، دراس�ٌة وحتقيق: د. عبد 

ياض،1421ه�. هرايّن، الرِّ الكريم الزَّ
املصب�اح املن�ري: الفيُّوِمّي، أب�و العبَّاس، . 15

د ب�ن ع�يّل )ت 770ه�(،  َأمْحَ�د ب�ن حممَّ
حتقيق ع�ّزت زينهم عب�د الواحد، مكتبة 

اإليامن، ط 1، املنصورة، د. ت. 

منهاج اهلداية يف بيان مخس�امئة اآلية: ابن . 16
ي�ن أمحد بن  ج البح�رايّن، مج�ال الدِّ امُلت�وَّ
عب�د اهلل اجلَزيرّي )ت 820ه��(، حتقيق 
�د كري�م باريك بني ، مطبع�ة زينون،  حممَّ
راس�ات يف احلوزة  قس�م األبح�اث والدِّ
فة،  العلميَّ�ة ب� )َقْزِوي�ن(، ط 1 ، قم املرشَّ

1429ه�.   
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جهود 
اخ  الدكتور عبَّاس هاني اجلرَّ

عراء احللِّيِّني يف حتقيِق دواوين الشُّ

جامعة البصرة-كلية التربية/القرنة

ينَي  اخ يف مجِع أشعاِر احللِّ يتناوُل هذا البحُث جهوَد الدكتور عبَّاس هاين اجلرَّ
�عراِء دواوين اندثرْت  وحتقيِقها، عىل الّروايتني األوىل والثانية، إْذ كاَن لبعِض الشُّ
عَر ومل حُتَفْظ أشعاُره يف  ومل تقْع أيدي الباحثنَي عليها، وبعُضهم اآلخر قد َنَظَم الشِّ
قنَي  دي�وان ما، وق�د نَقلِت املصادُر عنُهم بعًضا من أش�عاِرهم، فأَخَذ َبعُض امُلحقِّ
األفذاِذ عىل عاتِقهم وظيفَة مجِع تلَك األشعاِر، وضمِّ ما تناثر منها يف مكاٍن واحد، 
�قُ الدكتور عبَّاس  وحتقيقه�ا، والتقدي�م هلا بدراس�ات علميَّ�ٍة، وكاَن منهم املحقِّ
اخ الذي كان لُه الفضُل الكبرُي يف العمِل عىل إحياء تلك الدواوين وإخراجها  اجلرَّ

ليم. بخربته الواسعِة عىل وفق املنهج العلمّي السَّ
الكلامت املفتاحية: 

يني، الرواية الثاني�ة، اجلمع التام،  الدكت�ور عباس ه�اين اجلراخ، أش�عار احللِّ
مكمالت التحقيق.

 

Kt9618888@gmail.com
أ. د سامي علي النصوري كرمي فيضي منادي

Sami.almansoury54@gmail.com
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The Efforts of Dr. Abbas Hani Al-Jarrakh

in Investigating Al-Hilli Poets' Divans
Karim Faydi Manadi
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Prof. Dr. Sami Ali Al-Mansoori

Sami.almansoury54@gmail.com 

University of Basra-College of Education / Qurna

Abstract
This research focuses on the efforts of Dr. Abbas Hani Al-Jarrakh in 

collecting and verifying of Al-Hilli poems on the first and second narra-
tions. Some poets had divans that no longer exist, and none has used them. 
Others have written poetry, but no divan has saved them, but some courses 
conveyed some of their works. Therefore, some of the most distinguished 
investigators collected these poems and what was forgotten in one place 
by verifying and presenting them with scientific studies. Among them was 
the investigator, Dr. Abbas Al-Jarrakh, who had a great effort to work on 
reviving these collections. And he produced it with his extensive experi-
ence in accordance with a sound scientific approach.

Keywords: 

Dr. Abbas Hani Al-Jarrakh, Al-Halili Poetry, the second narration, the 

complete collection, investigation supplements.



   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	

65

عراء َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء    أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	 اخ في تحقيِق دواوين الشُّ جهود الدكتور عبَّاس هاني الجرَّ

ٱ ٻ ٻ

توطئة:
ُل الرتاث الفكريُّ واحلضاري لكل أّمٍة من األَمِم تارخَيها الذي ال ُيمكُن  ُيش�كِّ
أْن تستغنَي عنه عىل نحٍو من األنحاِء، وكلَّام كان لرتاِث الّسلِف من النفاسِة والقيمِة 
وُه كنًزا ال ُيمكُن التفريط به، باذلنَي جهَدهم إلظهاِرِه  ازداد تعلُّ�ُق اخلل�ِف به وصريَّ
صْتُه األزمنُة من أدراهِنا عنه، لالفتخاِر به أماَم األَُمِم األُخرى واإلفادِة  ونفِض ما قمَّ

منه يف احلارِض واملستقبل.
ة مل يفلحوا  �لُف إالَّ إنَّ أبناَء األمَّ خِم الذي تركه السَّ غم من املوروِث الضَّ وبالرَّ
رِر  يف احلف�اِظ علي�ه ك�ام ينبغي قصوًرا منه�م أو تقص�رًيا. ومل يفطنوا ملا في�ِه ِمن الدُّ
قني، َفَضاَع كثرٌي منه، أو صاَر  والكنوز إاّل بعد أْن س�بقُهم إليه غرُيهم من املس�ترْشِ
حك�ًرا عىل غ�رِي أبناِء هذِه األُّمة، وُح�ِرم أبناؤها من كثرٍي مِمَّا يف علوِمها ف�»تأس�فوا 
عليه�ا وندموا ع�ىل تفريطهم هبا والت س�اعة مندم«)1(، وبقَي األم�ُر كذلك حتَّى 
�تات، فظهَر  الس�نوات األخرية حني أخذت املراكُز العلميَُّة عىل عاتِقها ملَّ ذلك الشَّ
عل�ُم التحقيِق كعلٍم مس�تقلٍّ له قواع�ُده وأصوُله وأدواُتُه وأس�اليُبه الت�ي تتَضافُر 
مجيُعه�ا ع�ىل إخراِج النَّ�صِّ إخراًج�ا علميًّا حُمك�اًم، بع�د أْن كاَن مْجًع�ا بدائيًَّا هدفُه 
اث، »وعىل أعتاب ه�ذا العلم ظهرت علوم أخ�رى متامخة له أو  احلف�اظ عىل ال�رتُّ
ملحقة به، كقواعد إعادة التحقيق ومس�وغاته، وعلم نقد التحقيق«)2(، وقد ساعَد 
يف ذل�َك ظه�وُر جمموعٍة من عل�امِء العربيَّة أخذوا ع�ىل عاتقهم تقديم م�ا يمِكنُهم 
تقديمه يف جماِل حتقيِق املخطوطات وتقديِمها بحلٍَّة جديدٍة تكوُن فيها موضع إفادٍة 
عُهم يف ذلك »أْن فتحت جامع�اُت القطر صدرها  ني، ش�جَّ ل�دى الباحث�نَي واملهتمِّ
لتحقيق الرتاث حصواًل عىل ش�هادهتا العليا«)3(، فانربى لذلك كثرٌي من األس�اتذِة 

اُخ من أبرزهم. والباحثني، كان الدكتوُر اجلرَّ
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إنَّ فنَّ حتقيِق النّصوِص وإخراِجها يكوُن عن طريقنِي مها:)4(
يَّة كثريًة كانت أم قليلة.  1� املصادر املبارشة: واملقصوُد هبا األصول اخلطِّ

نعةبأخ�ِذ النّصوِص عىل نح�ٍو َغرِي مبارٍش من املظ�ان الواردِة  2� اجلم�ع والصَّ
فيها، وهو ما ُيطَلُق عليه)الروايُة الثانية(، وهذا القسم هو مداُر البحث. 

وايِة الثانية: اجلمُع من املصادِر خمطوطًة كانت أم مطبوعة، أي: مجُع  ُيقَصد بالرِّ
ات الكتِب يف م�كاٍن واحد)5(، أو مجع  ق�ِة يف املظانِّ واملص�ادِر وُأمَّ النص�وِص املتفرِّ
عتها املصادر املعارصة هلا أو التي أخذت عنها«)6(، إذ  »النص�وص املجزأة التي توزًّ
اِث وتقديِمِه إىل العمِل عىل  روا أنفَسهم حلفِظ الرتُّ قني الذين سخَّ عمَد كثرٌي من املحقِّ
ة لش�عراَء مل تكْن هلم دواوين خمطوطة، أو كانت هلم دواوين  إخراِج دواوين ش�عريَّ
ة،  اِث الذي ضاع ومل يصْل إىل أبناِء هذه األُمَّ ة لكنَّها ضاعْت مثل كثرٍي من الرتُّ شعريَّ
قني »أن يصنَع ملن ضاعت دواوينهم من الشعراء دواوين حديثة  فحاوَل بعُض املحقِّ
جيمعه�ا م�ن كتب األدب واللغة واملختارات الش�عرية وكت�ب التاريخ واجلغرافية 
وكت�ب النح�و واملعاجم، مس�تقصًيا أدّق اس�تقصاء كلَّ ما داَر هل�م يف تلك الكتب 
التي تعدُّ بالعرشات، مس�جاًل كل ما ُأثَِر عنهم من قصائد ومقطوعات، ُملَتِقًطا من 
هن�ا وهناك كل ما ُنس�ب إليهم وكل م�ا احتفظ به كتاب من بي�ت أو أبيات«. ويف 
التَّحقي�ِق عىل الروايِة الثانية ال يِقُف املحققُّ »عند اإلحصاء واالس�تقصاء واجلمع 
والتبويب... بل يضيُف إىِل ذلك جهًدا خصًبا من مقابلة قصائد الشاعر وأبياته عىل 
ًما لألبيات، ُمزياًل عنها ما  ًح�ا وُمَقوِّ الرواي�ات املختلفة يف املصادر واملراجع ُمَصحِّ
ش�اهبا من اعوجاج أو اضطراب«)7(، وعليه »ف�إنَّ التصديق واإلثبات واإلحكام، 

ا«)8(. ال يتحقق إاِلَّ عن طريق بذل املحقق جهًدا خاصًّ
اُخ عىل مجعِه وحتقيقِه من أش�عاِر  س�يتناوُل ه�ذا البحُث ما عم�َل الدكتوُر اجلرَّ

ا. وايِة الثانية مجًعا تامًّ احلليِّنَي عىل الرِّ
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اجلمُع التاّم )الصنعة(:
وهو الذي يكوُن بدياًل عن فقداِن املخطوطِة األصِل أو إمهاهلا، ويدخُل ضمنَُه 
مجُع األش�عار لش�عراء مل تكْن هلم خمطوطة حتَفُظ ش�عَرهم َكام هو واضٌح يف أعامِل 
ا عىل املصادر، وهو حماولٌة من  ُق اعتامًدا تامًّ ِق�نَي املعارصين. وفيه يعتمُد املحقِّ امُلحقِّ
ق يف مكاٍن  ق�نَي املعارصيَن لتعويِض ذلك املخطوط وإعادة بنائ�ِه ومَجِْع امُلَتفرِّ املحقَّ

واحد.
اخ يف اجلمِع التامِّ )الصنعة( عىل قسمني: وُيمِكُن تقسيُم عمل الدكتور اجلرَّ

ة اأُلوىل: وايِة الثانية حُمقًَّقا للمرَّ َع على الرِّ أ- ما ُجِ
اُخ جهًدا غري يس�رٍي يف مجِع أش�عاِر ش�عراء حليِّنَي قد ذكرِت  بذَل الدكتوُر اجلرَّ
ة خمطوطة لكنَّه�ا مل حُتَفظ، فْضاًل عن مجِعِه أش�عار  املص�ادُر أنَّ هل�م دواوي�َن ش�عريَّ
ش�عراء مل تك�ْن هلم دواوين خمطوطة غري أنَّ املصادَر واملظ�انَّ وأّمات الكتِب نقلْت 
عنه�م تلَك األش�عار، فعمل عىل مجع أش�عاِر كلِّ ش�اعٍر من هؤالِء بع�د أْن كانت 
ع�ًة مش�تَّتًة يف بطوِن الكت�ب، وتقديمها بني أيدي الباحث�نَي جمموعة مضبوطة  موزَّ
راسة واالطالع، ومل يكن اختياُره هلؤالِء  ل عليهم تناوهَلا بالبحِث والدِّ قة، ُتس�هِّ حمقَّ
�اِعر املراد مجع أشعارِه  اُخ ُأُسًس�ا الختياِر الشَّ الش�عراء عبًثا، فقد ذكَر الدكتوُر اجلرَّ
اعر صوًتا  ، واشتهار الشاعِر باإلباِء والشمم، وأْن يكوَن الشَّ د يف فنٍّ ُمعنيَّ منها التفرُّ
ق  ة شاهًدا حيَّا لألحداث ليمنَحُه ذلك قيمًة تارخييَّة، فضاًل عن إعجاِب املحقِّ للعامَّ

اعر الذي يروُم مجَع شعِره)9(. بشعِر الشَّ
واية الثانيِة من  اُخ بجمِعِه وحتقيِقِه عىل الرِّ وفيام يأيت عرٌض ملا قام الدكتوُر اجلرَّ
أشعار الشعراء احلليِّنَي مِمَّن مل ُيسَبق ألحٍد قبله العمل عىل مجِع أشعارهم وحتقيِقها:

1ـ أبو سعيد اجلاواين احلليِّ )ت 561هـ(: 
�اعر ونرشه يف مقاٍل بعنوان )ش�عر  اُخ عىل مجِع ش�عِر الشَّ عم�ل الدكت�وُر اجلرَّ
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ِة )تراث احللَّة(، الس�نة الثالثة، العدد  ، ت561ه�( يف جملَّ ّ أيب س�عيد اجلاواين احل�يلِّ
ق أّنه  الس�ابع، 1439ه�/2018م، ش�غل الصفحات )91-126(، وذك�ر املحقِّ

ا. مجَع له )80( بيًتا يف )16( نصًّ
2ـ عل بن عل بن نام بن محدون )ت579هـ(: 

ى من ش�عر عيل ب�ن عيل بن نام بعد ضياع  اخ عىل مجع ما تبقَّ عم�ل الدكتوُر اجلرَّ
ديوانه)10(، ونرش عمَلُه )عيل بن عيل بن نام بن محدون حياته وما تبقى من ش�عره( يف 
جملَّة )أوراق فراتية(، العدد الثالث، السنة الثالثة، لسنة 1433ه�/ 2012م، وشغل 
الصفحات )115-120()11(. وضمَّ ثالثة نصوص: نتفة، وقطعة من ثالثة أبيات، 

وقصيدة من تسعة وعرشين بيًتا. 
3ـ هبة اهلل بن نام بن عل )ت بعد 580هـ(:

اخ ش�عر هبة اهلل بن نام ونرشه يف مقاٍل بعنوان )ش�عر هبة اهلل  مجع الدكتوُر اجلرَّ
(، يف جَمَلَّ�ة )تراث احللَّة(، العدد الثالث، 1438ه�/2017م،  اب�ن نام بن عيل احليلِّ

ا)12(. شغل الصفحات )67-103(، ومجَع له )139( بيًتا يف )12( نصًّ
4ـ شميم احلليِّ )ت 601هـ(: 

اخ كتاَب )شميم احليلِّ عيل بن احلسن بن عنرت )ت601ه�(  أصدر الدكتور اجلرَّ
ٍة ضمَن منش�ورات مركز وثائق ودراسات احللَّة يف جامعة  ل مرَّ حياته وش�عره( أوَّ
باب�ل، وطبعت�ُه دار الص�ادق يف باب�ل، 2008 م، وظهرت يف ه�ذه النرشة جمموعًة 
ًةأخرى يف الدار نفس�ها من  م�ن األخط�اِء التي عاجلها حنَي أع�اَد نرَش الكت�اِب مرَّ
الس�نة عينها؛ فق�د أضاف كثرًيا من العب�ارات واملعلوم�ات إىل املقدمة التي خلْت 
َح بعَض األخطاء اإلمالئيَّة أو التي وقعت س�هًوا، وقد  منه�ا النرشُة األوىل، وصحَّ

مَجََع من شعر شميم احليلِّ )93( بيًتا يف )28( قطعة ونتفة.
مة احليل  ة ثالثة ع�ن مركز العالَّ  ومل يكت�ِف بذل�َك، إْذ أع�اَد إصدار الكتاب مرَّ
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إلحياِء تراث حوزة احللَّة العلميَّة، بعنوان )ديوان ُش�ميم احليلِّ عيل بن احلس�ن بن 
عن�رت تويف س�نة 601ه�( س�نة 2018م، وض�مَّ )102( من األبي�ات، وبيتني من 
ا، بني قصي�دة وقطعة ونتفة  )املوالي�ا( و)5( أبيات ُنس�بت ل�ه خط�أ، يف )36( نصًّ
اخ يف هذا النرشة عىل إجراء بعض التعديالت  وبي�ت يتيم.وقد عم�ل الدكتوُر اجلرَّ
واإلضافات يف املقدمة وحياة الشاعر، وإضافة بعض األبيات التي استجد احلصول 

عليها، وتصحيح بعض اهلفوات.
5ـ احلسني بن أمحد البغيديدي احلليِّ )ت 604هـ(: 

ُه حتَت  اُخ ع�ىل مجِع م�ا بقَي من ِش�عر الُبغيدي�دّي وَن�رَشَ عم�ل الدكت�وُر اجل�رَّ
( يف جملَّ�ة )أوراق فراتية(، العدد  عنوان )ش�عر احلس�ني بن أمح�د الُبغيديدّي احل�يلِّ
الثاين، الس�نة األُوىل، 2010م، شغل الصفحات ) 114-123(، وضمَّ )41( بيًتا 
�اعر، فضاًل عن َنصٍّ م�ن ثالثِة أبياٍت مِمَّا  يف)10( نص�وص مِمَّا َقَطَع بِنس�بتِِه إىِل الشَّ

ا )13(. ُنِسَب إليه وإىل غريه، فيكون املجموُع النهائّي )44( بيًتا يف )11( نصًّ
6ـ احلسن بن راشد احلليِّ )ت بعد 836هـ ( 

ًطا  ٍّ غيَّبته أيدي الزماِن، ُمس�لِّ اُخ اللثاَم عن ش�اعٍر ِحيلِّ لق�د أم�اَط الدكتوُر اجلرَّ
ٍة من حياتِِه وشعِرِه وما يمكنُه مجعه بعد جهٍد واستقصاء يف  الضوَء عىل جوانَب عدَّ
املصادر، وقال عنه: »وال نعرف إْن كان ابن راشد قد مجع شعره يف ديوان«)14( إذ مل 

يِرْد يف املصادِر أنَّ لُه ِديواًنا قد مُجِع فيه ِشعُره.
ٍة بعنوان )شعر  ل مرَّ اخ شعَر احلسن بن راشد احليلِّ ونرشه أوَّ مجَع الدكتوُر اجلرَّ
ل، العدد  ق(، املجلَّد األوَّ َ نحو840ه�(، يف جملَّة )املحقِّ احلس�ن بن راشد احليل ُتُويفِّ
األول، سنة 2016م، شغل الصفحات )95-149(، وضمَّ )905( بيًتا، يف أربعِة 

نصوص: نتفة وثالث قصائد. 
 ، مة احليلِّ (، من مركز العالَّ ثمَّ صدر كتاًبا بعنوان )ديوان احلسن بن راشد احليلِّ
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الطبعة األوىل، س�نة 2018 م، وضمَّ الديواُن )918( بيًتا، يف مخسِة نصوص: بيت 
اُخ إىل النرشتنِي يف معجمه)15(. يتيم ونتفة وثالث قصائد. وقد أشار الدكتوُر اجلرَّ

ة، منها  اخ األوىل عن نرشته الثانية اختالفات عدَّ  اختلفت ن�رشُة الدكتور اجلرَّ
االخت�الُف يف ترتيِب القصائد، إذ جاءِت القصيدُة األوىل يف النرشة األوىل ثانية يف 
النرشة الثانية، وقد جاءت القصيدُة األوىل يف النرشة األوىل)136( بيًتا، ويف الثانية 
)142( بيًت�ا، إذ أض�اف عليها س�تَّة أبياٍت ه�ي )77، 120، 122، 123، 124، 
127(. وق�د أض�اف ع�ىل القصيدة رق�م )3( يف الن�رشة األوىل بيتنِي مه�ا ) 99 و 

107( وكان رقمها يف النرشة الثانية )4(.
نوقش�ت رسالة ماجس�تري للطالب أمحد كريم العايد بعنوان )مواقع اجلمل يف 
( يوم األربعاء املصادف 9/ 2021/6م، يف جامعة  ديوان احلس�ن بن راش�د احليلِّ
فردويس مش�هد، كلية اآلداب والعلوم اإلنس�انية، حتت إرشاف الدكتورة مرضية 
آباد واملش�اَور الدكتور حممد نوري املوس�وي، وعند االطالع عليها وعرِضها عىل 
اخ من دون إش�ارٍة  مقّدم�ة الدي�وان تب�نيَّ أنَّ الطالَب أغاَر عىل جه�د الدكتور اجلرَّ
إليِه، ثمَّ َنرَشَ الطالُب التمهيَد والدراس�َة بحًثا ُمس�تالًّ من الرس�الة بعنوان )احلسن 
بن راش�د احليلِّ دراس�ة يف حياته وش�عره( يف جملَّة آداب الكوفة، العدد 49، اجلزء 
طو  �لُخ والسَّ ل، أيلول 2021م، ش�غل الصفحات )199- 222(، وبقي السَّ األوَّ

واضَحني يف َعَميَل هذا الطالب. 
7ـ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس )ت 840هـ(: 

اُخ عىل مجِع ش�عِر اب�ن العرندس من ش�تيت املظان، وقد  عم�ل الدكت�وُر اجلرَّ
اُخ ببحثه  ذك�ر أنَّ للش�اعر ديواًنا إاِلَّ إنَّ�ُه ملْ يصل إِلينا)16(، وقد ش�ارَك الدكتوُر اجلرَّ
)شعر ابن العرندس احليّلّ حياته وشعره( يف املؤمتر العلميِّ األّول لكلية الدراسات 
القرآنيَّة، جامعة بابل، س�نة 2011م، ثمَّ ارتأى َنرَشُه بعنوان )ش�عر ابن العرندس 
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( يف جملَّة )أوراق فراتية( احلليَّة عىل ثالثة أقس�ام يف الس�نة نفس�ها)17(، وَأعاَد  احليلِّ
ن�رَشُه بعنوان )ش�عر اب�ن العرندس احل�يل( يف جمل�ة )خمطوطاتنا( النجفي�ة، العدد 
فح�ات )181-234(. ث�مَّ ن�رَشُه يف كتاٍب خاصٍّ  ل، 2014م، وش�غَل الصَّ األوَّ
، بابل، الطبعة  ّ م�ِة احليلِّ ( َصَدَر عن مركز العالَّ بعن�وان )ديوان اب�ن العرندس احليلِّ

األوىل، سنة 2019م، وضمَّ املجموع )573( بيًتا يف سبع قصائد.
اد عىل مجع شعر ابن العرندس وحتقيقه أيًضا، ونرشه  عمل الدكتور س�عد احلدَّ
يف كت�اب بعنوان )ديوان صال�ح ابن العرندس احليّلّ (، صدر ع�ن مطبعة الكوثر، 
اُد طبَعُه مرة ثانية يف الس�نة نفس�ها، وأعادها ثالثة س�نة  ق�م،2017م، ثم أعاد احلدَّ
2019م، وقد َضمَّ )571( بيًتا يف س�بع قصائد، وهي القصائُد نفُس�ها التي مجعها 
اخ، وقد اختلَف تسلس�ُلها يف العملني، ونقص�ت القصيدة رقم )5(  الدكت�ور اجلرَّ
اخ، وكذلك نقصت القصيدة رقم  اد بيًتا عامَّ يف نرشة الدكتور اجلرَّ عند الدكتور احلدَّ

اخ.  )6( بيًتا عن القصيدة يف نرشة الدكتور اجلرَّ
8ـ الشيخ عل كاشف الغطاء النجفي احلليِّ )ت 1350هـ(: 

اُخ ش�عَر الش�يخ عيل ونرشه ضمن مقاٍل بعنوان)الشيخ عيل  مجع الدكتوُر اجلرَّ
كاشف الغطاء )صاحب احلصون املنيعة يف طبقات الشيعة( سريته وآثاره( يف جملَّة 
)تراثن�ا(، العدد األول والثاين ]125-126[، الس�نة الثانية والثالثون،1437ه�، 
ا)18(، ثمَّ أعاد  شغل الصفحات )251- 314(، وضمَّ املقاُل )142( بيًتا يف )23( نصًّ
نرشه يف مقاٍل بعنوان )شعر الشيخ عيل كاشف الغطاء النجفي احليلِّ ت1350ه�( 
يف جملَّ�ة تراث احللَّ�ة، املجلد اخلامس، العدد اخلامس ع�رش، 1441ه�/2020م، 

ا. شغل الصفحات )149-191(، وضمَّ )150( بيًتا يف )25( نصًّ
فضاًل عن:

9- ديوان حسن مصّبح احلل )ت 1317هـ(، بمشاركة د. اسعد النجار.
10- ديوان عباس العذاري )1318هـ(.
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اُخ جعه وحتقيقه: ب - ما أعاد الدكتوُر اجلرَّ
اخ عىل إعادة حتقيقها عىل   في�ام ي�يل جمموعة الدواوين التي عمل الدكتوُر اجل�رَّ
قني آخرين س�بقوُه إليَها، إذ عمَد إىل إعادة  الرواية الثانية بعد أن مُجَِعْت ِمْن ِقَبِل حمقِّ

مجعها وحتقيقها:
1ـ عل بن البطريق احلليِّ )ت 642هـ(: 

ث  اخ يف عمله إىل مقالة الدكتور جواد أمحد علوش التي حتدَّ أشار الدكتوُر اجلرَّ
فيها عن الش�اعر وش�عره ونرشها يف جملة )األستاذ( يف املجلد اخلامس عرش، لسنة 
ت )58( بيًتا.)19(. 1967م، ثمَّ أعاد نرشها ضمن كتابه )أدباء حلّيون(، وقد ضمَّ

ون�رش الدكتوُر اجلّراخ ش�عَر عيل ب�ن البطريق احليلِّ بعنوان )ع�يل بن البطريق 
ة والتارخييَّ�ة، جامعة بابل  احل�يل ت 642ه��( عن مركز بابل للدراس�ات احلضاريَّ
ا، فض�اًل عن نتفتنِي  2009م، يف )64( صفح�ة، وض�مَّ )102( بيًت�ا يف )13( نصًّ
م�ن املنس�وب. وأعاد ن�رشه ثانيًة يف جملَّة )آفاق الثقافة والرتاث(، الس�نة اخلامس�ة 
والعرشون، العدد التاس�ع والتسعون، لس�نة 2017م، وشغل الصفحات ) 53-

ا مِمَّا قطَع بنس�بتِِه للش�اعر، فضاًل عن نتفٍة من  82(، وضمَّ )133( بيًتا يف )18( نصًّ
املنسوب)20(.

2ـ مهذب الدين ابن اخِلَيمّي حممد بن عّل بن عل بن عل احلليِّ )ت642هـ(:
�اعر وش�عره منذ َزَم�ٍن َبعي�ٍد، وكاَن أْن َأكَمَل مَجَْع  اخ بالشَّ اهت�مَّ الدكتور اجلرَّ
ة  �عوديَّ ارة( السُّ ش�عرِه وحتقيق�ه ودراس�ته، وَأرس�ل ذل�َك يف بح�ٍث إىِل جملَّة )ال�دَّ
املختص�ة بالرتاث يف 2014/3/17م، بعنوان )ش�عر مه�ذب الدين ابن اخليمي، 
مج�ع وحتقي�ق ودراس�ة(، وقد رج�ع إىل مقالٍ�ني، األول كتب�ه الدكتور ج�واد أمحد 
عل�وش، 1967م)21(، واآلخ�ر كتبُه أ. هالل ناجي س�نة 2008م )22(، وقد تناول 
عمله�ام بالنقد واالس�تدراك. ومن املؤس�ف َأنَّ جمل�ة )الدارة( اعت�ذرْت عن َنرش 
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صها هبذا اجلانب، ع�ىل الرغم من نرشها أع�اماًل حتقيقية  العم�ل بحج�ة ع�دم خَتَصُّ
مماثلة!

ث�مَّ صدر )دي�وان ابن اخليم�ي مهذب الدي�ن أيب طالب حممد ب�ن عيل(، مجع 
وحتقيق ميسم عدنان الصواف، عن جممع اللغة العربية بدمشق سنة 2015م، وقد 

اعتمدْت عىل املقال األخري فقط وأضافت إليهام )57( بيًتا)23(. 
م الدكتور اجلراخ جهدُه موسوًما ب�)ديوان مهذب الدين ابن اخليمّي( إىل  ثمَّ قدَّ
ّ سنة 2015م، َفَصَدَر يف السنة التالية، وفيه ذكر أنَّه مجع )182(  مة احليلِّ مركز العالَّ
ا من املقطوع بصحته للش�اعر، و)5( أبيات يف ثالثة نصوٍص من  بيًتا يف )32( نصًّ
املنس�وب إليه وإىل غريه من الش�عراء، فيكون املجموُع )187( بيًتا، وقد َرَجَع فيِه 

إىِل كثرٍي ِمَن امَلصاِدر املخطوطة واملطبوعٍة. 
3ـ نجم الدين جعفر بن حممد بن نام احلليِّ )ت نحو 680هـ(:

اخ عىل مجع شعِر الشاعر وحتقيقه كان له ذلك يف بحٍث  حنَي َعزَم الدكتوُر اجلرَّ
عنوان�ه: )ش�عر نج�م الدين جعف�ر بن حممد بن ن�ام احليل(، ون�رشه يف جملَّة )تراث 
احللَّ�ة(، الس�نة األُوىل، املجلَّ�د األول، الع�دد األول، 1437ه�/2016م، ش�غل 
ق بنس�بتِه  ا مِمَّا قطَع املحقِّ الصفحات )147-188(، وضمَّ )86( بيًتا يف )21( َنصًّ
له، ونتفة منس�وبة له ولغريه)24(، وقد اس�تأنَس بمقاٍل نرشُه الش�يخ فارس حسون 
َ األَوهاَم  كريم س�نة 1417ه� )25(، مع تقديم دراس�ٍة عن الش�اعِر وأخباره، وَب�نيَّ

التي َوَقَع يف ذلك املقال.
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اِخ يف جِع أشعاِر احللِّيني وحتقيِقها )مكمالت التحقيق(: منهُج الدكتور اجلرَّ
قوَن  قة لشاعٍر ما باألمر اليسري؛ ففيه يبذُل املحقِّ مل يكْن منهُج مَجِْع األشعار املتفرِّ
جه�ًدا جاه�ًدا، ب�دًءا باختياِر الش�اعر وتتبُِّع حيات�ه وما ورد من ش�عره يف املصادر 
ًقا ُيمِك�ن للباحثنَي اإلفادة منه  واملظ�ان وانته�اًء بتقديم ذلك جمموًع�ا مضبوًطا حُمقَّ
بأحس�ِن ص�ورٍة مُمكنة، غايتهم يف ذل�ك »قومية ذات طابع إنس�اين، وتأرخيية ذات 

فائدة، وفنيَّة ذات قيمة صناعية«)26(.
قنَي املعارصيَن عىل مجع أشعاِر كثرٍي من  اخ كغريِه ِمَن امُلحقِّ  عمل الدكتوُر اجلرَّ
الش�عراء س�واء ذكرت املصادر أنَّ هلم دواوين قد اندَثَرْت وملْ حُتفْظ، أم مل تكن هلم 
دواوي�ن يف األصل، وق�د اعتمد يف ذلك عىل جمموعٍة من اخلطوات والقواعد التي 

جتعل من أعامله أكثر دقة وعلمية عىل النحو اآليت:

أوال: النَّّص:
ُيع�دُّ النَّصُّ يف أيِّ عمٍل من األعامِل يف جمال التحقيق ُقطب الرحى الذي تدور 
ي كام أراَد  حول�ه كلُّ القواعِد، واألُُصوِل، والضوابط التي تس�عى لتقديِم�ه للمتلقِّ
ة  ِق يف الن�صِّ يتمثَُّل بجوانب عدَّ ُفه أو أقرب ما يك�ون لذلك، وَعمُل املحقِّ ل�ه مؤلِّ

أبرزها:
أـ مجُع النَّصيِّ وخترجُيُه: 

َل عم�ٍل يطال�ُع املحققَّ بعد عزمه عىل مجع أش�عار ش�اعٍر ما هو الس�عُي  إنَّ أوَّ
جلم�ِع املتن الذي هو ن�صُّ املؤلِّف، ويكون ذلك ب�� »اس�تقصاء املصادر املختلفة، 
س�واء األدبية أو اللغوية أو غريها للظفر بنصوص ش�عر الشاعر«)27(، وليس ذلك 
ق »جيب عليه أن يس�تقيص كّل ما يقع له م�ن املصادر، وأن  باألم�ِر اليس�ري، فاملحقِّ

يتتبع مجيع املظان التي يمكن أن جيد فيها شيًئا من تلك النصوص«)28(.
ة للشعراء احللِّيني  اخ يف مجِع النصوص الشعريَّ بالرجوع إىل عمِل الدكتور اجلرَّ
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اًل املصادر التي  م�ن مصادرها ومظاهنا، ُيالَحظ أنَُّه يف مقدمات حتقيق�ِه يذكر ُمفصَّ
ترمجْت للش�اعر، وما ورد فيها من ش�عِر كلِّ ش�اعٍر عمل عىل مجع شعره، إذ يذكر 
املص�در، وعدد النصوص التي وردت يف ذلك املصدر، ُمش�رًيا إىل النصوِص التي 
انفردت هبا كتٌب دون غريها، والنصوص التي اش�رتكت بنقلها بعض املصادر مع 

ما فيها من االختالف)29(.
م  قني، فمنهم َمْن يقدِّ ويف ختري�ج النصوص ُيالحظ اخت�الف املنهج عند املحقِّ
ة منها حس�ب ورود النص يف أق�دم املصادر،  املص�ادر الت�ي مجع نصوصه الش�عريَّ
م يف التخريج  ومنهم من جيعل املصدر الذي يضمُّ أكثر عدد من النصوص هو املقدَّ
ا عىل املصدر الذي اقتط�ع ذلك النَّصَّ أو  ويق�دم املص�در الذي ورد فيه الن�ص تامًّ

اجتزأه حتَّى لو كان هو األقدم)30(.
اخ ملواقع خترجيه قد ذكرها يف كتابه )حتقيق النصوص  وطريقة ذكر الدكتور اجلرَّ
قني يف إثبات مكان ختريج القطع  األدبية واللغوية ونقدها( حني ذكر اختالف املحقِّ

ة واضًعا نفسه يف مجلة من يثبت ذلك أسفل الصفحة )اهلامش()31(. الشعريَّ
لق�د َبَذَل جهًدا قلَّ نظ�رُيه يف ختريج النصوص والرج�وع إىل املصادر واملظان 

َق أكثر دقَّة وعلميَّة. قة التي من شأهنا أْن جتعَل الديواَن املحقَّ املحقَّ
: ب ـ إثبات النصيِّ

فه يق�ُع ضمن أولويات عمل  ة نس�بتِه ملؤلِّ  إنَّ العم�َل ع�ىل إثباِت النصِّ وصحَّ
�عر  واي�ة الثانية يبدو أكثر عرًسا وصعوبة؛ بَِس�َبِب كثرِة الشِّ �ق، واألم�ُر يف الرِّ املحقِّ
املجم�وع، وَتوّزعه يف املص�ادر واملظان، فضاًل عن عدِم وج�ود دواوين لكثرٍي من 
ة يف كثرٍي من املظان  قون ش�عرهم، ونقل النصوص الش�عريَّ الش�عراء مِمَّن مجع املحقِّ
من دون اإلش�ارة إىل أصحاهب�ا؛ مِمَّا يدعو إىل الغوص يف األع�امق يف حماولة ملعرفة 
صاح�ب النصِّ باالس�تعانة بألف�اِظ النصِّ واألس�لوب وربطه بس�ياقاته الداخليَّة 

واخلارجيَّة وما إىل ذلك.
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ة  اخ خمتلفة التقس�يامِت بالنس�بة للنصوص الش�عريَّ ظهرت أعامُل الدكتور اجلرَّ
املجموعة بحس�ب ما تقتضي�ه تلك النصوص، فمن النص�وِص ما مجعه وقد قطع 
ُق عن التقسيم والتفريع،  بنس�بته بأكمِلِه إىل الشاعر، األمر الذي يستغني معه املحقِّ
(، و)ش�عر عيّل بن عيل ب�ن نام بن  ومث�اُل ذل�ك مجعه )دي�وان ابن العرن�دس احليلِّ

محدون(.
ا بعضها  �اعر، وأمَّ وم�ن النص�وص ما مجعها مع القطع بنس�بة بعضه�ا إىل الشَّ
اآلخر فغري مقطوٍع بنس�بته، متدافع بني الش�اعر وبني غريه من الش�عراء، فظهرت 
�مة للنصوص عىل قس�مني: مقطوع بنس�بته  اخ ُمقسِّ بع�ُض نرشات الدكت�ور اجلرَّ

ومنسوب إليه وإىل غريه، مثل )ديوان مهذب الدين ابن اخليمي(. 
وهناك بعُض األعامِل قد زادت عىل هذا التقس�يم، إذ قسم فيها الشعر املتدافع 
ح نس�بته للشاعر بقرائن، ومنها ما ُنسب  بني الش�اعر وغريه إىل أقس�ام، منها ما رجَّ
للش�اعر خطأ فيقطع بنس�بته إىل غريه بقرائن، ويظهر ذلك يف مجعه )ديوان ش�ميم 

 .) احليلِّ
ج ـ ضبط النص:

�ُق عىل َضبطِها، وهذا  ِة ِمن َمَصادِرها يعمُل املحقِّ �عريَّ َبع�َد مَجِْع النُُّصوِص الشِّ
ة،  الضْب�ُط ال يقت�رُص عىل االعتن�اِء بالنصِّ فنيًّا فحس�ب، وإنَّام يش�مُل جوانب عدَّ
أبرزها الدقَّة يف النقِل من املصادر، وتصحيح ما قد يِرُد فيها من اخلطأ مع اإلش�ارة 

إىل ذلك يف اهلامش.
اخ عىل كثرٍي من  يف نرشه )شعر هبة اهلل بن نام بن عيل احليل( عمل الدكتور اجلرَّ

ا لنقص. اإلضافات والتصحيحات التي يرى فيها َتصِحيًحا خلطأ أو سدًّ
ففي القصيدة رقم )3( أضاف الواو بني معكوفتني يف عجز البيت رقم )20(، 
ويف القصيدة رقم )6( أضاف كلامٍت يف البيت األول، والثاين والثالث، واخلامس. 
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ويف النتفة رقم )10( زاَد )فقد( يف بداية عجز البيت الثاين. ويف القصيدة رقم)11( 
يضي�ف يف البيت األول ح�رف )الواو( ويف الثالث )قد(. ويف القصيدة رقم )12( 
َأضاَف احلرَف )عن( قبل الكلمة األخرية من صدر البيت الثالث)32(، واضًعا تلَك 
اإلضاف�ات ب�ني معكوفتني ] [ ذاكًرا يف عنوان التعليق�ات حتت التخريج أنَّ ما بنَي 
ٌة ليس�تقيَم الوزُن أو املعنى، ويف بعِض األحياِن يش�رُي إىل  العضادتنِي زيادٌة رضوريَّ

سبِب وضِع الزيادة ويف أحياٍن أخرى ال ُيعلُِّق عليها)33(. 
ِل يف النصِّ بتصحيِح بعِض الكل�امت واضًعا حملَّها ما يراه   وعم�ل ع�ىل التَّدخُّ

األنسب، فالقصيدة رقم )1( جاء البيت الثاين يف األْصل34(:
جتُه فهيَّ ــاُح  ي ــرِّ ال ــوب تــــهادْتُه  اجلن ــتثابتُه  واس ا  ــــــيًّ عش

وجاءت عند الدكتور اجلراخ)35(:
جْتُه فهيَّ يـــاُح  الـــرِّ ــُه  ــادْت ــه ــوب ت اجلن ــتثارته  واس ا  ــيًّ عش

ومثله البيت اخلامس، إذ جاء يف األصل)36(:
ــرب غ ــِح  ري ــازُع  َزع ــُه  ت ــوُب وحثَّ ُهب ــأة  منس ــِف  خل ــن  م ــا  له

اخ)37(: وعند الدكتور اجلرَّ
ــرٍب غ ــح  ري ــازُع  َزع ــُه  ت ــوُب وحثَّ ُهب ــِئِة  َمنَش ــف  خل ــن  م ــا  له

وغ�ري ذل�ك مِمَّ�ا ورد عىل ه�ذا النح�و م�ن التصحيح�ات ُمش�رًيا إىل ذلك يف 
التعليقاِت أسفل التخريج للنَّّص.

ُحُه يف الن�رشة الالحقة،  وق�د يت�دارُك الدكتوُر اجل�ّراُخ خطأ يف َنرشتِ�ِه فيصحِّ
قنَي األفذاذ الذي�ن يتابعوَن أعامهَلم عىل  وه�ذا الفعُل من ُحس�ِن الصنيِع لدى املحقِّ
ال�دوام حماول�نَي تصحي�ح األخطاء الت�ي تِرُد فيه�ا، واألمثلة عىل ذل�ك كثرية عند 
( الصادر سنة  ّ اخ منها التعديالت التي أجراها يف )ديوان ش�ميم احليلِّ الدكتور اجلرَّ
2018م، بعد نرشتنِي س�ابقتني له س�نة 2008م، فقد عمل يف النرشة األخرية عىل 
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�اعر، وإضافة بعِض  َم�ِة وحياة الشَّ إج�راِء بعِض التعدي�الِت واإلضافات يف املقدِّ
األبيات التي استجدَّ احلصول عليها وتصحيح بعض اهلفواِت.

 من ذلَك تصحيحه البيت الذي جاء يف النرشتني األوليَّتني: 
زئيُره ــِف  الغري ــاِم  ــزري بضرغ على ذبخ عنو هّر أو أغضف عوى)38( وي
حه يف النرشة األخرية: فقد صحَّ
زئيُره ــِف  الغري ــاِم  ــزري بضرغ على ذيخ عثوا هّر أو أغضف عوى)39( وي

ومِمَّ�ا يدخُل يف ضبِط الن�صِّ أيًضا ترتيب النصوص ال�ذي ُيعدُّ من أصعِب ما 
ق عند مجِع الشعر؛ ذلك »أنَّ ما جيمعه منها ال يكون مقطوعاٍت وافية،  يواجه املحقِّ
وال قصائ�د كاملة، ال نقص فيها، وال اختالف يف ترتيبها، وإنام يكون أبياًتا متفرقة 
خمتارة وفق أهواء أصحاب الرتاجم واملختارات وأذواقهم وأغراضهم«)40( ، األمر 
ق إىل التدخل بالن�صِّ بإعادة ترتيبه وضمِّ بعضه إىل بعٍض أحياًنا  ال�ذي يدعو املحقِّ
اخ ذلك يف شعر  بحسب خربته وترجيحاته وما يراه مناسًبا، وقد فعل الدكتور اجلرَّ
(، إذ مج�ع القصيدة رقم) 3( من )املناقب املزيدية: 1/ 361،  )هب�ة اهلل بن نام احليلِّ
َم القصيدَة التي  2/ 430، 452، 471، 472، 491، 498، 499( حُماواًل أن ُيرمِّ
دٍة من الكتاب، فجعلها عىل ش�كِل قصيدٍة واحدة رتَّبها  تناثرت يف مقطعاٍت متعدِّ

حسب ورود النصوص يف الكتاب)41(.
�ا ترقيم القطع   ومِمَّ�ا يتعلَّ�ق بضب�ِط النصِّ كذلك ترقي�م القط�ع وترتيبها، فأمَّ
َم قطَع الديوان بأمجِعها لإلش�ارة إليها عند  فكان منهُج الدكتور اجلّراخ فيها أْن يرقِّ
الدراسِة والتخريج)42(، وُيالحظ أنَّه يرقِّم األبيات الواردة يف النصِّ الواحِد أحياًنا 
كام يف مجعه لش�عر)هبة اهلل بن نام(، وال يرقِّمها أخرى، وقد يصدر عمٌل له مل يرقِّم 
.) َم، كام يف مجعِه شعر)احلسن بن راشد احليلِّ فيه أبياَت النصِّ ثمَّ ُيعيُد نرَشه وقد ُرقَّ
�ا ترتيب القطع ف�كان دأبه يف ذلك أْن يرتِّب القطع ألفبائيًّا حس�ب حرف  وأمَّ
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ال�روي، وهن�ا الُبدَّ من اإلش�ارة إىل ما ورد يف )دي�وان مهذب الدين اب�ن اخِلَيمّي 
( إذ مل يذكْر قافية )الباء( عنواًنا يف ترتيب القصائد وكذلك مل يكتْبها يف فهرس  احليلِّ

املوضوعات)43(.
د- االختالف يف رواية النص:

اعر يف  واية الثانية والعمل عىل مجِع املتناثر من أش�عاِر الشَّ عند التحقيق عىل الرِّ
ق نفس�ه أمام  ًقا قد ُضمَّ بعضه لبعٍض جيد املحقِّ بط�ون املظان وتقديم�ه جمموًعا حُمقَّ
أم�ٍر يف غاي�ة العرس والصعوبة، »ولن يكون ما أقدم عليه س�هاًل وهو يرى صخب 
القدم�اء يف مظاهن�م - بعضهم ال كلهم - مصّحًفا أو حمرًفا، خمتلًفا يف رواية بيت أو 
ق العمل  نس�بته أو ملفًقا رواية نص من عدة قصائد«)44(، ومن هنا يتعنيَّ عىل املحقِّ
ًفا ُمش�رًيا إىل م�ا ورد من اختالٍف يف  ًفا أو حُمرَّ ع�ىل ضب�ط ما ورد من الن�صِّ ُمصحَّ

روايته بني مصدر وآخر.
مه من األع�امِل عىل اإلش�ارِة إىل االختالف يف  عم�ل الدكت�وُر اجلّراخ في�ام قدَّ
قه�ا، ويظهر ذلك جليًّا يف أعامل�ه، إذ يعتمُد عىل األصِل  رواي�ة النصوِص التي حقَّ
مع إضافِة ما يس�دُّ نقصه من املصادر األخرى، ثمَّ يش�رُي إىل ما ورد من اختالٍف يف 

روايِة تلك النصوص، وتلك اإلشارة قد سلك فيها طريقني:
ٍة  ل: اإلش�ارة إىل اخت�الِف الرواي�ة يف اهلامش، ويظهر ذل�ك يف أعامٍل عدَّ األوَّ

منها )ديوان مهذب الدين ابن اخليمي( و) ديوان ابن العرندس(.
واية يذكر حتته ذلك، ومن أمثلته )ديوان  الثاين: يف عنواٍن خاصٍّ الختالف الرِّ
( و)ش�عر  ( و)ش�عر نجم الدين جعفر بن حممد بن نام احليلِّ احلس�ن بن راش�د احليلِّ

.) عيل بن البطريق احليلِّ
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ثانًيا: اهلوامش: 
ق  تؤدِّي اهلوامُش دوًرا ُمِهامًّ ال يمكن االستغناء عنه يف التحقيق، فإذا كان املحقِّ
ُملزًم�ا باحلفاظ عىل املتن والتقيد بالنص وضبط�ه؛ فإنَّ اهلوامَش مكملٌة هلذا الدور 
ك من خالهلا لرشح وبي�ان ما غمض  ق مس�احًة أوس�ع يتح�رَّ حي�ث تعطي للمحقِّ
م�ن الن�ص، وختريج النص�وص وإرجاعه�ا إىل مظاهن�ا املختلف�ة)45(، ويعمل عىل 
توضي�ح الغوامض يف النصِّ س�واًء برتمجة األعالم من غ�ري املعروفني، أو األماكن 
أو الكلامت غري املفهومة أو غري ذلك، وُتوضع اهلوامش يف أماكن متعددة أشهرها 
أسفل الصفحة أو يف هناية الكتاب، وُتكتب بخطٍّ مغاير خلط املتن، مضاًفا إىل ذلك 
ي، وال تكون كثريًة  كلِّه ينبغي أْن ال تكوَن اهلوامُش قليلًة مفتقرة إىل ما حيتاجه املتلقِّ

يه دون جدوى)46(. ممّلة ترهُق الكتاَب ومتلقِّ
اخ يف مجلِة أعاملِه عىل االعتناِء الفائِق باهلوامش نظًرا إىل  وقد دأَب الدكتوُر اجلرَّ
أمهيَّتها، وبرَز ذلك االهتامم يف أعامله مجيًعا، حتَّى كاد يكوَن اعتناؤه باهلوامش ميزة 
قني، ويف مَجِْعِه وحتقيقه ش�عر الش�عراء احللِّينَي يظهر ذلك  متيزه عن س�واه من املحقِّ

بوضوح تام.
ثالًثا: الفهارس:

�ا ُتعدُّ مفاتيح الكتاب »لتيس�ري  �ٌة يف كلِّ كتاب؛ إذ إهِنَّ  للفه�ارس وظيف�ٌة مهمَّ
وص�ول الباحثني إىل مرادهم ِمن دون عناء كب�ري«)47( ذلك أنَّ »الفهارس تفتش ما 
ة نصوصها  ا معيار توزن به صحَّ ي إليها، كام أهنَّ يف باطنها من خفيات يصعب التهدِّ
ق وَسهوه«)48(. ومع ما وضعْت  بمقابلة ما فيها من نظائر قد تكشف عن خطأ املحقِّ
ة إالَّ أنَّ األس�تاذ عبدالس�الم هارون ي�رى أنَّ الكتاَب هو  للفه�ارس من طرٍق عامَّ
ا يف إعداد فهرس�ه وترتيبه)49(، ومن هنا فإنَّ  ق منهًجا خاصًّ الذي يفرُض عىل املحقِّ
عدد الفهارس الفنيَّة وموضوعاهتا وترتيبها خيتلف من كتاب إىل آخر وبحس�ب ما 

تقتضيه طبيعُة الكتاب وموضوعه. 
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اخ يف ذلك جهًدا غري يس�رٍي جتلَّت من خالله ملس�ات   وق�د ب�ذل الدكتوُر اجلرَّ
ُل ع�ىل الباحثني الوص�ول إىل مرادهم م�ن خالل تلك  �ق الب�ارع الذي ُيس�هِّ املحقِّ

الفهارس بسهولٍة ورسعة ومها الدليل عىل جودة تلك الفهارس. 
ة يف خمتلف  ة عن الكت�ب النثريَّ وختتل�ُف فهارُس الدواوين واملجاميع الش�عريَّ
ة  موضوعاهت�ا، وم�ن الطبيعيِّ أْن تك�وَن الفهارُس يف الدواوين واملجاميِع الش�عريَّ
ة ُيالَحظُ فيها القلَّة، إذ  �عِر خاصَّ أقلَّ منها يف الكتب، ومن هنا فإنَّ الفهارَس يف الشِّ
يف ُمعظِمها ال حيتاُج القارُئ إالَّ ملعرفة األبياِت وروهيا ومكاِن وروِدها يف الكتاب، 
وم�ن هن�ا جاءت تلك القلَّ�ة، ومع ذلك كانت عنايُته بأش�عاِر احلّلي�ني وإخراجها 
اخ أربعة فهارس يف شعر)احلس�ن بن راش�د  ة؛ فقد صنع الدكتوُر اجلرَّ عناي�ًة خاصَّ
( هي: فه�رس القوايف يذكر في�ه القافية، والبحر وع�دد األبيات، والصفحة  احل�يلِّ
التي وردت فيها. وفهرس األعالم مرتبة ترتيًبا هجائيًّا يذكر اسم العلم والصفحة 
التي ورد فيها، وفهرس املواضع يذكر اسم املوضع الذي ورد يف الديوان والصفحة 
التي ورد ذكره فيها مرتًبا ترتيًبا هجائيًّا، وفهرس املوضوعات مرتبة حسب ورودها 

يف الديوان مع ذكر الصفحة. 
( صنع مخسة فهارس هي:  ويف )ديوان مهذب الدين ابن اخِلَيمّي احليلِّ

1- فه�رس الق�وايف: ذكر فيه القافية واس�م البحر وع�دد األبيات يف كلِّ نصٍّ 
ًبا ترتيًبا هجائيًّا. ورقم الصفحة التي ورد فيها النصُّ الشعريُّ مرتَّ

ًبا ترتيًبا  2- فهرس األعالم: ذكر فيه اس�م العلم والصفحة التي ورد فيها مرتَّ
هجائيًّا. 

3- فهرس اجلامعات: يذكر فيه اسم اجلامعة والصفحة التي وردت فيها مرتًبا 
ترتيًبا هجائيًّا. 

4- فه�رس املواضع: ذكر فيه اس�م املوضع والصفحة الت�ي ورد فيها برتتيٍب 
هجائّي. 
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5- فه�رس املحتوي�ات: حي�ث وردت في�ه املوضوعات املذك�ورة يف املقّدمة 
حسب عنواناهتا ورقم الصفحة التي ورد فيها العنوان. 

 ومث�ل ذل�ك صن�ع ل�)ديوان صال�ح بن عبد الوه�اب بن العرندس(، مخس�ة 
فه�ارس أيًضا، ولك�ن بزيادة )فهرس اآلي�ات القرآنيَّة(، وفيه يذك�ر اآليَة القرآنية 
واسم السورةورقم اآلية والصفحة التي وردت فيها مرتبة حسب ترتيب السور يف 

القرآن الكريم، مع االستغناء عن )فهرس املواضع(.
( خل�ت النرشت�ان األوىل والثانية م�ن الفهارس عدا   يف )دي�وان ش�ميم احليلِّ
اُخ تصويبه يف نرشته  فه�رس املحتوي�ات، وفيه إخالٌل واضح حاول الدكتوُر اجل�رَّ

ت ستة فهارس: الثالثة التي ضمَّ
 فهرس القوايف الذي اش�تمل عىل اس�م القافية والبحر وع�دد األبيات يف كلِّ 
، ورقم الصفحة التي وردت فيها، وفهرس األعالم الذي ضمَّ )106( أعالم،  نصٍّ
م�ع ِذْكِر الصفحات، وفهرس األقوام واجلامعات، وفهرس املواضع املش�تمل عىل 
)40( موضًعا مع ذكر الصفحة التي وردت فيها أس�امُء املواضع، وفهرس املصادر 
واملراج�ع ابتدأها باملخط�وط ثمَّ املطبوع، إذ اعتمد عىل ثالث خمطوطات و)104( 

ت، مرتبة ترتيًبا هجائيًّا، وفهرس املحتويات. مطبوع مع املجالَّ

رابًعا: مقدمة التحقيق:
�ق االعتناء هبا  ة الت�ي ينبغي عىل املحقِّ ُتع�دُّ مقدم�ة التحقيق من األم�ور املهمَّ
ق وعمله ومدى جودة عمل�ه أو رداءته، وخيتلف  فم�ن خالهلا يتض�ُح جهد املحقِّ
املحقق�ون يف تدبيجه�م ملقدماهت�م فمنه�م م�ن يطيل...ومنهم من يوج�ز...وكال 
الفريق�ني - يف اإلطال�ة واإلجي�از - حي�اول اإلحاطة باملؤلف والكت�اب، عىل وفق 

سعة االطالع عىل املظان واخلربة«.)50(
قوَن عىل إيراد مقدماٍت ألعامهلم يف مجع الشعر وحتقيقه عىل الرواية  دأَب املحقِّ
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مات حتقي�ِق املخطوط ع�ىل األصل إالَّ يف  الثاني�ة، وه�ي ال ختتل�ف كثرًيا ع�ن مقدِّ
اعر  ق مجلًة من األمور أبرزها احلديث عن حياة الشَّ أموٍر بس�يطة، وفيها يذكُر املحقِّ
ق يف التحقيق  وش�عره واملص�ادر التي نقلت ذلك عنه، فضاًل عن بيان منه�ج املحقِّ

واإلشارة ملن سبقه يف اجلمع وبيان السبب يف إعادة العمل فيام لو ُسبق.
اخ يف هذا الصدد باالعتامد عىل ما جاء يف  وفيام يأيت عرض جلهود الدكتور اجلرَّ

نرشته األخرية إن كان العمل منشوًرا أكثر من مرة.
مات كام ه�ي احلال يف  اخ ق�د أطال يف بع�ض املقدِّ  ُيالح�ظ أنَّ الدكت�وَر اجل�رَّ
( إذ س�بقت اجلمَع مقدمٌة يف )60( صفحة  )دي�وان مهذب الدين ابن اخِلَيمّي احليلِّ
ق عن اس�م الش�اعر وحيات�ه، ومؤلفاته، ووفات�ه، وأعقب ذلك  ث فيها املحقِّ حت�دَّ
دراس�ة عن موضوعات ش�عره، والصورة الشعرية، ولغة الش�اعر، والبناء الفنِّي، 

وااليقاع الداخيل واخلارجي يف شعره)51(.
(، حيث ش�ملت مقّدمة املحقق)47( صفحة  ومثله أيًضا )ديوان ش�ميم احليلِّ
مة )ديوان ابن العرندس( إذ شملت املقّدمة )41( صفحة.  من الديوان، ومثلها مقدَّ
( كان�ت املقدمة يف )37( صفحة، م�ن ضمنها وصف  ويف )ش�عر ابن راش�د احليلِّ
املخطوطت�ني اللتني حصل عليهام من أرجوزة )اجلامنة البهية يف نظم األلفية(، وقد 

نها يف ديوانه، عىل الرواية األوىل. ضمَّ
( س�بقِت اجلمَع مقدم�ٌة ترجم فيها  ويف ن�رشة )ش�عر أيب س�عيد اجلاواين احليلِّ
للشاعر ودرس شعره، وكانت يف)13( صفحة، ومثل ذلك )شعر عيل بن البطريق 

احليل(، إذ جاءت املقدمة يف )13( صفحة، وَحَوْت دراسًة عن الشاعر وشعره.
م أع�اله مِمَّا طال م�ن املقدمات أو ق�رص ُيالح�ظ أنَّ الدكتوَر  ويف كلِّ م�ا تق�دَّ
ن تلك املقدمات دراس�اٍت عن ش�عر الشاعر من اجلوانب املوضوعيَّة  اخ ُيضمِّ اجلرَّ
ة، والبناء الفنِّي لشعر  والفنيَّة والبالغيَّة، إذ يتناوُل املوضوعات واألغراض الشعريَّ
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ق  الش�اعر، والصورة البيانية والش�عرية، ولغة الش�اعر وأس�لوبه، وكث�رًيا ما يتطرَّ
لدراسة شعر الشاعر من حيث اإليقاع داخليًّا كان أم خارجيًّا.

م قد ترد بعض املقدمات موج�زة مقتصدة خالية من  لكنَّ�ه عىل خالف م�ا تقدَّ
أيِّ دراس�ة تتعلَّق بش�عر الشاعر، كام هي احلال يف نرشة شعر)عيل بن عيل بن نام بن 
ا يف صفحتني ذكر فيها كنيته واس�مه  محدون(، إذ س�بق الش�عر مقّدمة موجزة ج�دًّ
ووالدته ووفاته وشيًئا من أخباره، وقد خلت أيًضا من دراسة شعره وذكره ملنهجه 

يف التحقيق.
َقُه،  وبع�د ه�ذا العرض املوج�ز جلملٍة م�ن مقدماِت التحقي�ق فيام مَجََع�ُه وحقَّ
اخ يطي�ل تارة ويقتص�د أخرى، ويورد م�ن العناوين يف  ُيالح�ظ َأنَّ الدكت�وَر اجلرَّ
بع�ض مقدم�ات حتقيقِه ما ال يورده يف بعضها اآلخر، وه�و أمٌر طبيعّي،؛ فمثاًل قد 
ٍ مقداًرا جيعله صاحلًا للدراس�ة الفنيَّة أو املوضوعيَّة أو  جيمع من ش�عر ش�اعٍر معنيَّ
البالغيَّ�ة يمكن من خالله التوصل إىل نتيجٍة مفي�دٍة، فتكون املقدمة بناًء عىل ذلك 
شاملًة للدراسات املوضوعية والفنية والبالغية واإليقاعية وما إىل ذلك، والعكس 

صحيح. 
ت، وااللت�زام بمناهجها، والتَّقيَُّد بعدد  وجتدُر اإلش�ارة إىل أنَّ النَّرَش يف املجالَّ
الصفح�ات وغ�ري ذل�ك من األم�ور، كّلها ق�د تكون مدع�اًة لالقتص�اد يف بعض 

املقدمات، واإلطالة يف ُأَخرى.
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النتائُج
1-  إنَّ اجله�َد ال�ذي بذله الدكتور اجلراخ يف مجع أش�عار احلليني من املصادر 
واملظ�ان يب�دو جليًّ�ا واضًح�ا يف التعقي�ب، واالس�تقصاء، والغ�وص يف املصادر 
وأمات الكتب، لإلملام بكلِّ ما يتعلق بالش�اعر وش�عره، ويظهر ذلك عند النظر إىل 

التخرجيات وكثرة املصادر.
2-  مل يقت�رص عمل الدكتور اجلراخ عىل اجلمع والتحقيق فحس�ب، وإنام كان 
�ُن كث�رًيا من أعامله دراس�ات حول األش�عار املجموعة من قبي�ل األغراض  ُيَضمِّ
واألس�لوب واللغة واإليقاع وما إىِل ذلك، فضال عن استقصاء كل ما يتعلق بحياة 

الشاعر.
3� حرص الدكتور اجلراخ عىل االعتناء بمكمالت التحقيق من قبيل املقّدمات 
واهلوام�ش، والفهارس، وغري ذلك، حماواًل إظهار أعامل�ه بحلتها التي تليُق بإرث 

احللة وعلامئها خدمًة للرتاث.
4-  اتض�ح من خ�الل البحث إعادة نرش الدكتور اجلراخ كث�رًيا من أعامله مما 
ين�م عىل ِحرِصِه الش�ديد عىل متابعة أعامله، وتصحيح ما ق�د يرد فيها من اهلفوات 
واألخطاء، فضاًل عن بعض اإلضافات املس�تجدة عىل أعامله السابقة، وهذه صفة 

املحقق الفذ الذي حيثُّ اخلُطى جاهًدا يف إخراج العمل أفضل ما يكون. 
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1438ه�/2017م: 76. 

 ينظ�ر: ش�عر هب�ة اهلل ب�ن ن�ام ب�ن ع�يل (12)
احليل، تح: د. عب�اس هاين اجلراخ: 78. 
واملجامي�ع  الدواوي�ن  معج�م  وينظ�ر: 
الشعرية التي حققها العراقيون حتى سنة 

1438ه�/2017م: 76. 

 ينظر: ش�عر احلسني بن أمحد البغيديدي (13)
احليل، جملة )أوراق فراتية(: 116. 

 الديوان: 23. (14)
واملجامي�ع (15) الدواوي�ن  معج�م  ينظ�ر:   

الشعرية التي حققها العراقيون حتى سنة 
1438ه�/2017م: 173.

 ينظر: ديوان صالح ابن العرندس: 21. (16)
ل يف الع�دد الثالث، الس�نة (17)  القس�م األوَّ

الصفح�ات  وش�غل  2011م،  الثاني�ة 
)95-106(. والقس�م الث�اين يف الع�دد 
فحات  الرابع من السنة نفسها، َشَغَل الصَّ
)75-91(. والقس�م الثال�ث يف الع�دد 
ل لس�نة 2012م، شغل الصفحات  األوَّ

 .)105-88(
واملجامي�ع (18) الدواوي�ن  معج�م  ينظ�ر:   

الشعرية التي حققها العراقيون حتى سنة 
1438ه�/2017م:325. 

 ينظر: ش�عر عيل بن البطري�ق احليل، د. (19)
عباس هاين اجلراخ: 65

واملجامي�ع (20) الدواوي�ن  معج�م  ينظ�ر:   
الشعرية التي حققها العراقيون حتى سنة 

1438ه�/2017م: 38
 )حمم�د اب�ن اخليم�ي س�فري الفيحاء يف (21)

مرص(، جملَّة )األس�تاذ( البغدادية، اجلزء 
-107 ص  1966-1967م،   ،14

�اعر وأورد ل�ه )50(  َف بالشَّ 134، ع�رَّ
بيًتا.
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 ينظ�ر: أبو طالب حممد بن عيل اخليمي، (22)
جمم�ع اللغ�ة العربية بدمش�ق، م�ج 83، 
ج 2، 2008م، ص 355-376، وق�د 
اعتم�د في�ه عىل اجله�د الس�ابق وأضاف 

)68( بيًتا من مصدرين فقط. 
ينظ�ر: ديوان ابن اخليم�ي مهذب الدين (23)

أيب طال�ب حممد ب�ن عيل، ميس�م عدنان 
الصواف: 30 -31. 

ا (24) اخ مق�ااًل نقديًّ  وق�د نرش الدكت�وُر اجلرَّ
�واف يف جملة  مه�امًّ تن�اول فيه عم�َل الصَّ
جممع اللغة العربية بدمش�ق، مج 90، ج 
1، 2017م، ص 27-61، ث�م يف كتاب�ه 
 ،131-109 ص  الدواوي�ن(  )ف�وات 
وض�مَّ )6( قط�ٍع جدي�دة، ومالحظات 

ة. نقدية مهمَّ
واملجامي�ع (25) الدواوي�ن  معج�م  ينظ�ر:   

الشعرية التي حققها العراقيون حتَّى سنة 
1438ه�/2017م: 75. 

 )ال�والء احلس�يني يف أش�عار اب�ن ن�ام (26)
احل�يل(، جملَّ�ة )تراثن�ا(، الع�ددان األول 
والث�اين )45و46(، الس�نة 12، حم�رم–
مج�ادى اآلخرة،1417ه��، ص 260-

 .279
 الرواية الثانية: 384.(27)
واللغوي�ة (28) األدبي�ة  النص�وص  حتقي�ق   

ونقدها: 136
 ش����عر احلس�ني ب�ن مطري األس�دي، (29)

د.حسني عطوان:117 

(30) -55 احل�يل:  ش�ميم  دي�وان  ينظ�ر:   
57. وينظ�ر: دي�وان مه�ذب الدي�ن ابن 
اخليم�ي:57-58. وينظر: ش�عر عيل بن 
البطريق احل�يل: 64و65. وينظر: ديوان 

ابن العرندس احليل: 50-48. 
العزي�ز (31) عب�د  الثاني�ة،  الرواي�ة  ينظ�ر:   

إبراهيم: 397-396.
 ينظر: حتقيق النصوص األدبية واللغوية (32)

ونقدها: 191.
 ق�د ترد تل�ك التخرجياُت ضم�ن أرقام (33)

اهلوام�ش، ك�ام يف )ديوان مه�ذب الدين 
اب�ن اخِلَيم�ّي حمم�د ب�ن عيل ب�ن عيل بن 
عيل احليل(، وَذَك�َر يف اهلامش رقَم النَّصِّ 

الذي وَضَعُه لُه يف املتن.
 ينظر:املصدر نفسه: 94-82.(34)
 ينظر: املصدر نفسه: 79. (35)
املل�وك (36) أخب�ار  يف  املزيدي�ة  املناق�ب   

األسدية: 514/2.
 ش�عر هبة اهلل بن نام ب�ن عيل احليل، تح: (37)

د.عباس هاين اجلراخ: 80.
 املن����اق�ب املزيدي�ة يف أخب�ار املل�وك (38)

األسدية: 2/ 514.
 ش�عر هبة اهلل بن نام ب�ن عيل احليل، تح: (39)

د.عباس هاين اجلراخ: 80.
 ش�ميم احل�يل، د.عباس ه�اين اجلراخ، (40)

ودراس�ات  وثائ�ق  مرك�ز  منش�ورات 
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 ينظر:دي�وان مهذب الدين ابن اخليمي، (53)
د.عباس هاين اجلراخ: 70-11.

احللة: 50. وش�ميم احليل، تح: د.عباس 
اجلراخ، دار الصادق: 55. 

 دي�وان ش�ميم احل�يل، ت�ح: د. عب�اس (41)
ه�اين اجلراخ، مركز العالمة احليل، ط 1، 

2018م: 98.
 شعر احلسني بن مطري األسدي، تح: د. (42)

حسني عطوان: 117و118.
نظر: ش�عر هبة اهلل ب�ن نام بن عيل احليل، (43)

ت�ح: د. عباس هاين اجل�راخ، جملة تراث 
احللة، ع3،2017م: 84-82.

 ينظ�ر: دي�وان ش�ميم احل�يل، د. عباس (44)
ه�اين اجلراخ، مرك�ز العالمة احليل: 57. 
وينظر: ديوان مهذب الدين ابن اخليمي، 

مركز العالمة احليل: 69. 
ينظ�ر: ديوان مهذب الدين ابن اخليمي: (45)

47 و 162.
 الرواية الثانية، 421.(46)
 ينظر:عتبات )جريار جينيت من النص (47)

اىل املناص(: 127. وينظر: قواعد حتقيق 
املخطوطات:25و26.

ينظر: عتبات ) جريار جينيت من النص (48)
اىل املناص (: 127 -130.

 مبضع اجلراح دراسات نظرية وتطبيقية (49)
يف نقد التحقيق: 68

 حتقيق النصوص ونرشها:92.(50)
 ينظر: املرجع نفسه: 93.(51)
واللغوي�ة (52) األدبي�ة  النص�وص  حتقي�ق   

ونقدها: 174
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امَلَصاِدُر َوامَلَراِجُع
املش�اهري . 1 ووفي�ات  اإلس�الم  تاري�خ 

واألعالم: ش�مس الدين حمم�د بن أمحد 
الذهب�ي )ت 748ه�(، حتقيق: د. بش�ار 
عواد مع�روف، دار الغرب االس�المي، 

بريوت، ط1، 2003م.
حتقيق النصوص األدبية واللغوية ونقدها: . 2

د. عب�اس ه�اين اجل�راخ، درة الغواص، 
القاهرة، ط1، 2019م.

حتقي�ق النص�وص ونرشه�ا: عبد الس�الم . 3
حممد هارون، مكتب�ة اخلانجي، القاهرة، 

ط7، 1998م. 
ديوان ابن اخليمي مهذب الدين أيب طالب . 4

حممد بن عيل، مجع وحتقيق ميس�م عدنان 
الصواف، مطبوعات جممع اللغة العربية 

بدمشق، ط1، 2015م.
دي�وان اب�ن العرندس احليل: مج�ع وحتقيق . 5

ودراس�ة د. عب�اس هاين اجل�راخ، مركز 
العالمة احليل، ط1، 2019م.

ديوان ش�ميم احليل، مجع وحتقيق ودراس�ة . 6
د. عب�اس ه�اين اجل�راخ، مرك�ز العالمة 

احليل، ط 1، 2018م.
دي�وان صالح اب�ن العرندس احل�يل القرن . 7

التاس�ع اهلجري: حتقيق د. سعد احلداد، 
ط3، 2019م.

دي�وان مهذب الدين اب�ن اخليمي حممد بن . 8
ع�يل بن ع�يل بن عيل احليل، مج�ع وحتقيق 
ودراس�ة د. عب�اس هاين اجل�راخ، مركز 

العالمة احليل، ط1، 2016م.
الرواي�ة الثانية دراس�ة حتقيق النصوص يف . 9

مصادرها الثانوية: عب�د العزيز إبراهيم، 
ط1،  بغ�داد،  الثقافي�ة،  الش�ؤون  دار 

1998م.
ش�اكر العاش�ور حمقًقا: أزهار ع�يّل لفتة، . 10

إرشاف أ. د س�امي عيل املنصوري، متوز 
ديموزي، دمشق، ط1، 2022م.

ش�عر األح�وص األنص�ارّي: حتقي�ق د. . 11
ع�ادل س�ليامن مج�ال، مكتب�ة اخلانجي، 

القاهرة، ط2، 1990م.
شعر احلس�ني بن مطري األس�دّي: حتقيق . 12

د. حس�ني عطوان، دار اجلي�ل، بريوت، 
1990م.

ُشميم احليّل حياته وش�عره: مجع وحتقيق . 13
دار  ودراس�ة د. عب�اس ه�اين اجل�راخ، 

الصادق، 2008م.
ش�ميم احل�يل ع�يل بن احلس�ن ب�ن عنرت، . 14

حيات�ه وش�عره: د. عباس ه�اين اجلراخ، 
منشورات مركز وثائق ودراسات احللة، 

جامعة بابل،  ط1، 2008م.
عب�د احلس�ني املب�ارك س�ريته وجهده يف . 15

اللغ�ة والتحقي�ق: ع�دي جاس�ب عيل، 
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املنص�وري،  ع�يل  س�امي  د  أ.  إرشاف 
رس�الة ماجس�تري، جامعة الب�رصة، كلية 
الرتبي�ة للعل�وم اإلنس�انية، قس�م اللغ�ة 

العربية،2010م.
عتب�ات ) ج�ريار جيني�ت م�ن النص اىل . 16

املناص(:عب�د احل�ق بلعاب�د، دار العربية 
للعلوم نارشون، اجلزائر، ط1، 2008م.

فوات الدواوين: د. عباس عاين اجلراخ، . 17
دار الكتب العلميَّة، بريوت، 2018م.

قواع�د حتقي�ق املخطوط�ات: د. صالح . 18
اجلدي�د،  الكت�اب  دار  املنج�د،  الدي�ن 

بريوت، ط7، 1987م.
مبضع اجلراح، دراسات نظرية وتطبيقية . 19

يف نقد التحقي�ق: د. مصطفى حممد رزق 
الس�لطان  جامع�ة  مطبع�ة  الس�واحيل، 
الرشيف عيل اإلسالمية، سلطنة بروناي 

دار السالم، ط1، 2016م.
الدواوي�ن واملجامي�ع الش�عرية . 20 معج�م 

س�نة  حت�ى  العراقي�ون  حققه�ا  الت�ي 
ه�اين  عب�اس  د.  1438ه��/2017م: 
ط1،  كرب�الء،  الكفي�ل،  دار  اجل�راخ، 

2018م.
املناقب املزيدية يف أخبار امللوك األسدية: . 21

أبو البقاء هب�ة اهلل احليل، حتقيق: د. حممد 
عبد القادر خريسات، ود. صالح موسى 
درادك�ة، مركز زاي�د لل�رتاث والتاريخ، 

اإلمارات العربية املتحدة، 2000م
 الدوريات:

أب�و طال�ب حممد ب�ن عيل اخليم�ي: هالل . 1
ناجي، جملة جممع اللغة العربية بدمش�ق، 

مج 83، ج 2، 2008م.
حتقي�ق . 2 يف  املعارصي�ن  العراقّي�ني  إس�هام 

ال�رتاث: د. حاتم صال�ح الضامن، جملة 
املجمع العلمي العراقي،1989 م.

ش�عر أيب س�عيد اجلاواين احل�يل )ت561 . 3
ه�اين  عب�اس  د.  وحتقي�ق  مج�ع  ه��(: 
اجل�راخ، جملة ت�راث احلل�ة، س2، ع 7، 

1439ه�/2018م.
ش�عر عيل بن البطريق احل�يل: مجع وحتقيق . 4

ودراس�ة د. عب�اس ه�اين اجل�راخ، جملة 
آف�اق الثقاف�ة وال�رتاث، س 25، ع 99، 

2017م.
ش�عر هب�ة اهلل ب�ن ن����ام ب�ن ع�يل احل�يل، . 5

عب�اس  د.  ودراس���ة:  وحتقي�ق  مج�ع 
ه�اين اجل�راخ، جَمَلَّة ت�راث احلل�ة، ع 3، 

1438ه�/2017م.
�ا تراثيًّ�ا: د. ناظم رش�يد، . 6 كي�ف حتقق نصًّ

جملة املورد، العدد األول، 2004 م.
نظ�رات نقدي�ة يف ديوان اب�ن اخليمي، ط. . 7

جمم�ع اللغة العربي�ة بدمش�ق: د. عباس 
ه�اين اجل�راخ، جملة جمم�ع اللغ�ة العربية 

بدمشق، مج 90، ج 1، 2017م.
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َنْحَو َفْهٍم ِقَيِميٍّ ِلْلُقْرآِن الَكِريِم 

التكراُر الصوتيُّ 
يف ديوان الشيخ أمحد النَّحويِّ احلليِّ

يتناول هذا البحث التكرار الصويت يف ديوان الشيخ النحوّي احللـّي نظًرا ملا 
ا واضًحا يف اخلطاب الشعرّي، وعنرًصا  له من أمهية؛ فالتكراُر  ُيعدُّ مقّوًما صوتيًّ
ــعَر نغمه الصويّت وموسيقاه، ومل  ااًل من عنارص إيقاعه املتغر، فهو يعطي الشِّ فعًّ
تقتــرص تلك األمهية عىل اجلانب اإليقاعي فحســب وإنام تتعداه جلوانب داللية 
أخــرى تنتجهــا األصــوات املتكررة، بــدًءا ِمَن الصــوت املفرد وكيفيــة إنتاجه 
ويّت إضافته عن طريق مراعاة القواعد  وخمارجه وصفاته وما يمكن للتكرار الصَّ

والقوانني لتلك األصوات وخصائصها وعلقاهتا مع بعضها.
املفتاحية: الكلامت 

الشــيخ النحوّي احللـــّي، التكرار الصويّت، تكرار احلــرف، تكرار الكلمة، 
التكرار االستهليل.

أ.د. أحمد عبد الّل نوح النصوري
aljareehahmed9@gmail.com 9vrb87@gmail.com

   أحمد جاسم عبد محمد

جامعة البصرة - كلية التربية/القرنة 
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Sound Repetition in Sheikh Ahmad al-Nahwi al-Hilli’s 

Divan
Ahmed Jassim Abd Muhammad

9vrb87@gmail.com

Prof. Ahmed Abdullah Noah al-Mansoori

aljareehahmed9@gmail.com

University of Basra - College of Education / Qurna

Abstract
This research deals with the sound repetition in the Divan of Sheikh 

al-Nahawi al-Hilli due to its importance. This is because repetition is a 
clear sound component in poetic discourse and an effective element of its 
changing rhythm، as it gives poetry its vocal tone and music. Not only is 
that important on the rhythmic side، but it goes beyond other connotations 
produced by repeated sounds. From the singular sound، how it is produced، 
outputs، descriptions and what a sound repeats can add by observing the 
rules and laws of those sounds and their characteristics and relationships 
with each other.

Keywords: 
Sheikh Ahmad al-Nahwi، Sound repetition، Letter repetition، Word rep-

etition، Introductory repetition.
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9393

التكراُر الصوتيُّ في ديوان الشيخ أحمد النَّحوَي الحليِّ

93

ٱ ٻ ٻ

توطئة: 
الش�يخ أبو الرضا أمحد بن الش�يخ حس�ن بن ع�يل بن اخلواجة احل�يّل النجفّي 
امللقب بالشاعر والنحوّي ُيعد قامة علمية من قامات مدينة احللة وله باع طويل يف 
ميدان العلم املعرفة، وكان من أرسة عريقة عرفت بالعلم و األدب، وكانت والدته 
يف الرب�ع األخ�ري من القرن احلادي ع�رش اهلجري. وبعد أن تتلمذ عىل يد أس�اتذة 
ع�رصه يف احلل�ة يف صب�اه هاجر من احلل�ة إىل كربالء ليك�ون طالًبا للعل�م مغرتًفا 
م�ن بحارها وكبار أس�اتذهتا وعلامئها، ثم انتقل إىل النجف بعد استش�هاد أس�تاذه 
احلائ�ري، ومك�ث هن�اك مدة بلغ فيه�ا مأموله. ت�ويف & يف احللة س�نة 1183ه�، 
بحس�ب ما ذه�ب إىل ذلك كثري من املحقق�ني، ونقل إىل النجف ودف�ن فيها، وقد 
ترك آثاًرا علمية وفقهية وأدبية)1(، منها ديوانه الذي ضمَّ شعًرا فائق النظم ذا صور 
بيانية وش�عرية مجة، س�يتطرق هذا البح�ث للتكرار الصويت يف ذل�ك الديوان بعد 

كالم موجز عن الدرس الصويت.
كانت للعرب القدماء جهود متميزة يف الدرس الصويت تكشف عن فهم مبكر 
ودقي�ق لطبيعة الصوت اللغوي، فقد عكفوا عىل دراس�ة أصوات لغتهم، ومتكنوا 

من وصفها وصًفا دقيًقا وإن كان ذلك الوصف قائاًم عىل احلسِّ واملالحظة.
وأم�ا حديًث�ا فقد ش�هد الدرس الصويت هنض�ة كبرية؛ وذل�ك بتحوله إىل علم 
مستقل بعد النهضة اللغوية التي أحدثها عامل اللغة السويرسي دي سوسري، إذ دعا 
إىل دراسة اللغة لذاهتا وعىل مستوياهتا كافة، وأوهلا املستوى الصويّت الذي يعد من 
املس�تويات املهمة يف دراسة اللغة، فكل عمل لغوي »هو نظام لألصوات؛ ولذلك 
إّن بني�ة املعنَ�ى أليِّ كلم�ة من الكل�امت تنقاد للتحلي�ل اللغوي م�ن أجل إيضاح 

خصائصها وسامهتا الصوتية، ومعرفتها وِمن َثمَّ الداللية«)2(.
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وألنَّ الش�عَر ي�أيت يف مقدم�ة األجناس األدبية من حيث أمهيته يف الدراس�ات 
اللغوية، كانت دراسة اجلانب الصويت للشعر من حيث أثره يف اللغة وتتطلب رؤية 
عميق�ة حميطة بالنص اإلبداعي، واملوازنة بي��ن األصوات التي تعّد جزًءا مؤثًرا يف 

ا تربز من طريقه الظواهر اللغوية املختلفة. موسيقى الشعر، ومتثل مظهًرا لغويًّ
 وبع�د ق�راءة متأنية لديوان الش�يخ أمحد النحوّي احليّل وحتدي�د أهم اجلوانب 
وَء عىل التكرار الصويت يف ديوانه. الصوتية البارزة فيِه، جاءت الدراسُة لتسلِّط الضَّ

التكرار الصوتي:
التكرار لغة: كّرر اليشء وكّرره أعاده عليه مرة بعد أخرى، وُيقال كّررُت عليه 

احلديث وكّررته إذا رددته عليه، والكّر الرجوع عىل اليشء ومنه التكرار)3(. 
التك�رار اصطالًح�ا: »عبارة عن تكرير كلمة فأكثر باللف�ظ واملعنى لنكتة«)4(، 
وموض�ع الدراس�ة الصوتي�ة يقت�رص عىل ما ه�و مك�رر يف اللف�ظ دون املعنى، أما 
َفُه د. ماهر مه�دي هالل بأّنه  التك�رار باملعن�ى فيدرس حت�ت خانات أخ�رى، وعرَّ
»تن�اوب األلفاظ واعادهتا يف س�ياق التعبري، بحيث تش�كل َنَغاًم موس�يقيًّا يتقصده 
الناظم يف ش�عره أو نثره«)5(، ويعرف التك�رار أيضا بأّنه »اإلتيان بعنارص متامثلة يف 
مواضع خمتلفة«)6(، وهذا التعريف يعطي فس�حة أكثر لدراس�ة التكرار الصويت يف 

اللفظة الواحدة أو  الصوت املفرد. 
ااًل   يمث�ل التك�رار مقّوًما صوتيًّ�ا واضًحا يف اخلطاب الش�عري، وعن�رًصا فعَّ
�عَر َنَغَمُه الص�ويّت ؛»ألّنه يقوم عىل ترديد  ، فهو يعطي الشِّ م�ن عنارص إيقاعه املتغريِّ
األلف�اظ يف البي�ت ويزيد النغم ق�وة إذا وقعت اللفظة يف حش�و البيت ثم يكررها 
الش�اعر يف القافية)7(، فهو قوة عظيمة األثر ملا تثريه من إحداث الرتجيح الصويت 
يف نفس املتلقي، فالتكرار »احلاح عىل جهة هامة يف العبارة يعنى هبا الشاعر اكثر من 
عنايته بس�واها...، فالتكرار يس�لط الضوء عىل نقطة حساس�ة يف العبارة ويكشف 

عن اهتامم املتكلم هبا« )8(. 
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الًّ يركُز املعنَى ويؤكده، وهو ثانًيا يمنح   و»للتكرار جانبان من األمهية، فهو َأوَّ
النَّّص نوًعا ِمَن املوسيَقى العذبة املنسجمة مع انفعاالت الشاعر يف هدوئه وغضبه 
أو فرحه وحزنه«)9( ؛ لذلك َوَجَب عىل الشاعر أو الكاتب أن ال يأيت به لسد ثغرات 
الوزن أو رصف الكلامت فحسب بل البد أن يكوَن عماًل مهامًّ يف معنَى وموسيَقى 
النَّصِّ ومس�امًها كبرًيا يف مجالية تناسقه، فاستطراد األديب وراء اإليقاع وتنازله من 

قيمة لفظية قوية اجلرس إىل قيمة أدنى.
إّن ظاهرة التكرار يف ديوان الشيخ أمحد النحوّي شكلت عالمة بارزة تستحق 
الوق�وف عليه�ا وإيالئه�ا أمهية خاصة؛ لذا س�يكون احلديث عىل ما يف ش�عره من 
تكرار عىل مستوى احلرف )الصوت املفرد(، وتكرار عىل مستوى الكلمة، وتكرار 

الصدارة ) االستهاليل(.

أواًل: تكرار احلرف )الصوت(
ح�رف ال�يشء حّده، وح�رف الصوت طرف�ه، وأصله م�ن غري تأثر ب�ام قبله، 
وال تأث�ري فيام بعده، واحلرف يف العربية ُيع�رف بالفونيم ] phonem [ ويعرفونه 
بأّن�ه أصغ�ر وحدة لغوية غري دالة عىل معنى يف ذاهت�ا، ولكنّها ترتكب من جمموعها 
الكلم�ة، وذكر أه�ل العلم باللغة م�ن املعارصين أيًضا أّن وح�دة صوتية جمردة ال 
يمك�ن أن تتحق�ق ويكون هلا وجود إاّل يف س�ياق ص�ويت، أي يف موقع تقع فيه بني 
 ،]phonem[ أصوات قبلها وبعدها، فإذا عزلت عن السياق الصويت فهي حرف
وإذا ركب�ت بني األصوات فهي صوت يتأثر بالس�ابق ويؤث�ر يف الالحق)10(، »فال 
يمك�ن بأي حال من األح�وال أن تكوَن لألص�وات املفردة معاين بذاهت�ا، ولكنّها 
تكتس�ب تل�ك املعاين من وجودها يف الس�ياق ال�ذي يصبغها بلون�ه، باإلضافة إىل 
لوهن�ا وطبيعتها النطقي�ة والس�معية«)11(، ولذلك  يلجأ املب�دع إىل ختري األصوات 
التي تنس�جم مع املوضوع الذي يريد ايصال�ه إىل املتلقي، فيكرر صوًتا أو  جمموعة 
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ًرا إمكاناته اللغوية يف ذلك، رغبة يف إِحداِث األََثِر  أصوات يف فقرات النص ُمَس�خِّ
اجلاميّل الذي يش�دُّ املتلقي إىل النص)12(، بحس�ب ما »تتمت�ع به هذه األصوات من 

دالالت معنوية كال بحسب موقعها يف السياق«)13(.
إّن تكرار األصوات يف  النص حيدُث َجرًس�ا موس�يقيًّا يكس�ب األذن األنس 
كالذي حتدثه إعادة النقرة عىل الوتر، وقد بدا جليًّا قدرة الش�يخ النحوي اس�تعامل 
تك�رار األص�وات يف أبيات�ه وقصائ�ده، ففيها حيدث تك�رار الصوت إيقاًع�ا معينًا 
يرس�م به الش�اعر صورة أو يس�اعد ب�ه يف تكوينها إذ يك�ون هذا التك�رار يف تتابٍع 
ص�ويّت يف بيت واح�د أو أبيات ع�دة)14(، َفَصوُت امليِم لُه مواصفاٌت اكتس�بها من 
خمرجه وداللته املعجمية، وقد جاَء ُمكرًرا يف أبيات الشيخ النحوّي، منها قوله)15(: 

ــْم َمَناِزُلُهْم ــوٍك َخَلْت ِمْنُه ــْم ُمُل ــْمَوَك ــا  ُمَنازُلُه ــه  يوًم ــوا  أنَّ ل إذ ُخيِّ
ــاِمُلُهْم َش ــْوِت  امَل ــُق  وَنِعْي ــم  ــال قائلهمَفَزاَدُه ــن قريش ق ــي فتية م )ف

ببطن مكة ملَّا أسلموا زولوا(
إذ ش�ّكل ص�وت املي�م املكرر ث�الث عرشة م�رة من قبل الش�اعر يف أش�طره 
، فهو صوٌت شفويٌّ أنفيٌّ يتشكل  الثالثة جرًس�ا َنَغميًّا ؛ مَلا فيها من وضوح سمعيٍّ
»ب�أن يمرَّ اهلواُء باحلنج�رة أواًل، فيتذبذب الوتران الصوتي�ان، فإذا وصل يف جمراه 
إىل الف�م هب�ط أقىص احلنك، فس�د جم�رى الف�م فيتخذ اهل�واء جم�راه يف التجويف 
األنف�ي، حُمدًثا يف م�رورِه نوًعا من احلفيف ال يكاد يس�مع. ويف أثناء ترسب اهلواء 
من التجويف األنفي تنطبق الش�فتان متام االنطباق«)16(، ناس�بت داللة املخرج يف 
ص�وت امليم معاين األبيات، إذ إنَّ »انفراج الش�فتني اثناء خ�روج صوت امليم فهو 
يمثل األحداث التي يتم فيها التوس�ع واالمتداد »)17(، فأمر الرسول صىل اهلل عليه 
وآله وسلم للمسلمني باهلجرة إىل املدينة للحفاظ عىل أنفسهم والتوسع يف الدعوة 
وامتدادها هذا كله مع ما يكتنف أنفس�هم من حزن عىل فراق الديار واألحبة فهم 



   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

97

   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	

97

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

9797

التكراُر الصوتيُّ في ديوان الشيخ أحمد النَّحوَي الحليِّ

97

، فجاء صوت امليم معرًبا عن حالتهم من طريقة نطقه التي  يف حالة تناقٍض شعوريٍّ
ترتاوح بني انضامم الش�فتني وانفجارمها وكأهّنام يوحيان بعمليتي الكتامن والبوح؛ 
ملا خيالج املس�لمني من مش�اعر متناقضة، فجمع صفتي البوح والكتامن جاء مناسًبا 

ألحد معاين حرف امليم والذي هو االنجامع)18(. 
ولصوت امليم إحياٌء بالش�جن واجلالل)19( لذا ناس�ب تكراره يف الش�عر معاين 

احلزن، ففي رثاء الشيخ النحوّي لإلمام احلسني  يف قوله )20(:
ــَك جامٌد ــُع َعْيُن ــْي َأراَك وَدْم ــا لِ اِدم ــجَّ السَّ ــِة  ْحَن ِبِ ــِمْعَت  َس ــا  َم أو 

تكرر صوت امليم يف هذا البيت س�ت مرات مؤلف�ا إيقاًعا نغميًّا يوحي بالبعد 
النف�ي حل�ال املحزون ملا م�رَّ باإلمام الس�جاد  من حمن وآالم بع�د مرصع َأبيِه 

وأهل بيته وتقييده، وأخذه َأسرًيا يطاف به يف البلدان.   
وص�وُت امليم صوٌت جمهوٌر، واملجهوُر هو حرف أش�بع االعتامد يف موضعه 
ومنع النفس أن جيري معه حتى ينقيض االعتامد عليه وجيري الصوت)21(، وصفة 
اجلهر من الصفات القوية)22(؛ لذا فاألصوات املجهورة غالًبا ما تتوافق مع النزعة 
احلامس�ية يف القصيدة«)23(، قال الش�يخ أمح�د النحوي مفتخًرا ومتحمًس�ا ملواالته 

ألمري املؤمنني  وهو يمدحه يف إحدى قصائده)24(:
ــا إَماَمن إِنَّ  ــاِن  اإلمَِي َذِوي  ــرو  َكرمٌي َرَسْت في امَلكُرماِت َمناِصُبهَلَعْم

إذ تك�رر ص�وت امليم يف هذا البيت ثامن مرات متوافًقا مع ما أراد الش�اعر من 
علو صوته، مفاخًرا بانتس�ابه ومواالته، فس�امهت صفة اجلهر بام فيها من اإلظهار 
ُه يتوافُق مع احلاالت  والظهور والربوز للصوت يف تشكيل املعنى وتوضيحه، كام أنَّ

الشعورية والنفسية، ومع املوقف احليايت الذي يبغي الشاعر التعبري عنه«)25(.
   ومن األصوات التي تكررت بكثافة يف أبيات الش�يخ النحوي صوت النون 

كام يف قوله)26(:
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ـــْد َأظعاَنهْم َأيـَن َحـلَّو ْم فنـاِش ـُ ـِيقـ ْنـَت بـاق ـُ ـِني باليـقيـِن إْن كـ اوْأت
تكرر صوت النون يف البيت سبع مرات وهو »صوت جمهور متوسط بني الشدة 
والرخ�اوة. ففي النطق به يندفع اهلواء به من الرئتني حم�ّرًكا الوترين الصوتيني، ثم 
يتخذ جمراه يف احللق أوال حتَّى إذا َوَصَل إىل أقىَص احللق هبط أقىص احلنك األعىل 
فيسّد هببوطه فتحة الفم ويترسب اهلواء من التجويف االنفي حمدًثا يف مروره نوًعا 
م�ن احلفيف ال يكاد يس�مع«)27(، فاجتمع�ت يف صوت النون صفت�ا اجلهر والغنة 
ومها من الصف�ات القوية)28(،  واحلضوُر التكراريُّ لصوت النون الذي يدل »عىل 
البط�ون يف اليشء أو عىل متكن املعنى متكنًا تظهر أعراضه«)29( يتناس�ُب مع ما أراد 
الش�اعر م�ن  اظه�ار ما بداخله من اش�تياق، فناش�د صديق�ه بأن يق�وم ويتتبع أثر 

معشوقه ويأتيه باخلرب اليقني. 
وص�وت النون م�ن »أكثر األصوات الس�اكنة ش�يوًعا يف اللغ�ة العربية«)30(؛ 
لذل�ك تكاد »جتري مع ُكلِّ لفظ ع�ريّب ظاهًرا وباطنًا، فضاًل عن دخوهلا يف البنيات 
األساس�ية املكون�ة للكلامت العربي�ة«)31(، فدخلت مكررة يف كث�ري من األغراض 

الشعرية منها الغزل واملديح والرثاء عند الشيخ النحوي كقولِه يف الغزل)32(: 
ه ــد ُجِنْنُت بحبِّ ــْذَل إِنِّي ق ــوا الَع ــوُنَِدع ُفن ــوُن  اجُلن َأنَّ  ــوا  َتعَلم ــْم  َأل

ا  ً �َق صوُت النون حضوًرا نغميًّا بتك�راره ثامن مراٍت،معربِّ فف�ي هذا البيت حقَّ
عن حالة الشاعر وما يمر به من هيام وصل حد اجلنون. 

ا أوحى باألناقة والرقة واالس�تكانة«)33(،  ا مرققًّ وص�وت النون »إذا لفظ خمففًّ
لذا ناسب غرض املديح كام يف قول الشيخ النحوي مادًحا أحد األُمراء)34(:

ــًة ــِه عناي ــوٍع إلي ــْن َط ــَك ع ــوِن جفوُنوَضمَّ ــاَن العي ــا َضمَّ إنس كم
تكررت النون س�ت مرات يف البيت موحية برقتها وأناقتها باستكانة املمدوح 
ألن�ه حائ�ًزا عىل عناية جده الذي أعطاه رتبة وضمه إليه عن طوع، فمجيء صوت 
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النون يف آخر األلفاظ )عن، انسان، عيون، جفون( فضاًل عن تنوينني يف الصدر يف 
كلمتي )طوع وعناية( جاء مناسًبا ملا يف هذا الصوت من إحياء »باحلركة من اخلارج 
إىل الداخ�ل وه�و النف�اذ يف األش�ياء«)35(،حتى كأّن املمدوح قد اس�تقر، فمخرج 
الن�ون من اللس�ان بع�د اصطدامه باللثة الفوقي�ة ورجوعه إىل مرك�زه يعني يف بدء 

الكلمة نقطة امليض يف املعنَى أي يف االنطالق، ويف آخرها يعني االستقرار )36(.  
وصوت النون الش�جي بنربته اجلميلة ُيعّد »صوًتا هيجانيًّا ينبعث من الصميم 
للتعبري عفو الفطرة عن األمل العميق«)37(؛ لذلك كثرًيا ما ارتبط بمعاين احلزن واألمل 
والبكاء واحلرسة فناسب الرثاء  وحاالت الضعف ؛ ملا حيمله من صفات الضعف 
من البينية واالس�تفال واالنفتاح والذالقة، لذا قد عدت من َأضعف احلروف)38(، 
فناس�بت الرث�اء وما يمر به الراثي من حالة ضعف؛ بس�بب الفق�د وهذا ما جاَء يف 
َأبيات للش�يخ النَّحوّي يف مرثية له بَِحقِّ اإلمام احلس�ني ،وهو يصور حاله عند 

وداع عياله )39(: 
نى نحـو احَلــرمِي ونــــاُرُه ـَ ــهاِب الواريثمَّ اْنثـ ــِح كالشِّ ــنَي اجلوان ب
ــٍة، هنـاَك وزيـنـٍب ــــواٍن  َلــُه  وَدراريوَدَعــا بفاطم وبخــيـِر ِنس

تك�رر صوت النون يف البيتني عرش مرات فضاًل عن ثالثة تنوينات حمدًثا رنينًا 
ي، وهو يشعر بحال اإلمام احلسني  عند َوَداِع ِعياله،  موسيقيًّا حزينًا لدى املتلقِّ
وما ُيَسبُِّبُه هذا الوداُع من حرارٍة يف خلجات نفسه، وكأهّنا نار مستعرة حلرارة عطفه 
وحرقت�ه ع�ىل فراق عياله، وما يمر عليهم من بعده، َفَخَفاُء النون الس�اكنة يف لفظة 
)انثن�ى( تب�ني حالة االنكس�ار التي يمر هب�ا اإلمام يف تلك اللحظ�ات، تلك احلالة 
الت�ي أراد اإلمام  إخفاءها، و»اخلف�اء صفة من صفات الضعف يف األصوات؛ 
ألنَّ اجله�َد ال�ذي يبذل يف الصوت اخلفي أقل من اجله�د الذي يبذل يف األصوات 
العالي�ة أو املرتفع�ة«)40(. وتك�رار النون قد ناس�ب ألفاظ التأني�ث يف البيت الثاين 
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فم�ن »ألطف ما أبدع العريب وأذكاه يف اس�تعامالته للنون، أن اختذها رمًزا للنس�وة 
فأحلقه�ا بالضامئر واألفع�ال ليضفي عليهن وعىل فعاهلن من أل�ق النون طيف رّقة 
وأناقة وعذوبة«)41(، وس�اعد تكرار الراء س�ّت مرات يف البيتني عىل ترسيخ داللة 
احلزن والتمس�ك يف العيال؛ ملا حيمل هذا الصوت من صفات،  فهو صوٌت جمهوٌر 
من األصوات املتوس�طة بني الش�دة والرخاوة، والصفة املميزة  هلا هي تكرر طرق 
اللس�ان للحن�ك عند النط�ق هب�ا)42(، وأعطت صفة التك�رار هلذا الص�وت »ميزة 
موس�يقية خاصة، وفيه ايامءات تتضمن التمس�ك وعدم التس�ارع يف االنتهاء«)43(، 

فكأنَّ اإِلماَم  ال يريد أن ينتهي هذا الوداع مع تلك الكواكِب الِعَظاِم. 
:)44( ومن تكرار صوت الراء قوله يف رثاء اإلمام احلسني

ال ــواِد ُمجدَّ ــِر اجَل ــن ظه ــوُه ع ــَب ِعذاِرَألَق ــًرا َتري ــرِب ُمْنَعِف ــي التُّ ف
ُل نقط�َة اهتزاٍز أو  تك�ررت ال�راء يف البيت مخس م�رات، وصوت الراء ُيَش�كِّ
ترجي�ٍع، فه�و صوت تك�راري بطبيعته ف�كأّن الش�اعر يريد اإلحياء باالس�تمرارية 
وتدفق احلدث وجتدده، فهو قد صور للمتلقي مش�هد االلقاء لإلمام  عن ظهر 
جواده يف الرتاب مالمًسا خده إياه حتى وكأنَّ املتلقي يشاهد احلدث، وهذا التكرار 
يف صوت الراء يكش�ُف أيًضا عن عمق انفعال الش�اعر وشدة توتره وقلقه وحزنه 
وكأنه يعيش احلدث، إذ إنَّ صوَت الراء »يدل عىل التكرار وديمومة احلدث يف أكثر 
أحواله كيفام كان موقعه يف اجلملة«)45(، فرتديد صوت الراء ش�كل صورة احلدث 

وخلق النغم املوحي بذلك املشهد بام فيه من حركة واضطراب.
وم�ن األص�وات التي تك�ررت عند الش�يخ النحوي ص�وت األلف، كام يف 

قول�ه )46(:
فَتحـاَدَر منــازُل كربال  ُه كــــالـعارِض املِـدراِرقــالـوا  ـُ ْتعبـرات
ــالُء، وحاَن ما ــوا حّل الب ــاَل انزل هو كائٌن وجرى القضاُء اجلاري    ق
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وخيامنا ــا  رحـالِن ــطُّ  َمحـ ــذا  واالنصاِرهـ ــهداِء  الشُّ ومـــصــارُع 
َل صوُت األلِف بتكراره يف األبيات ثالًثا وعرشين مرة إِيقاًعا هادًئا متباطًئا  َشكَّ
حزينًا مناس�ًبا ملا أراده الش�اعُر من تفريغ لشحناته العاطفية احلزينة من طريق نفس 
طوي�ل يتمثل باأللف املمدودة الت�ي خمرجها حيدُث باندفاع اهلواء من الصدر عرب 
احلنج�رة من دون عائق ما، واللس�ان منخفض يف قاع الفم، وس�قف احلنك اللني 
مرتفع والوتران الصوتيان متش�نجان مهتزان ش�يئا ما، ويتبدد اهلواء يف فراغ احللق 
والف�م)47(، فصوُت األلف جمه�ور هاٍو يف خمرجه، ضعيف)48(؛ فاكس�بها خمرجها 
طاقة س�اعدهتا هذه الطاقة عىل أن تكون ذات قدرة عالية يف االس�امع)49(، وس�اعد 
ع�دم وج�ود االحتكاك يف أثن�اء األداء عىل أن تكون وس�يلة لتمك�ن جهاز النطق 
م�ن االنتقال من وضع ص�وت صامت إىل الذي يليه، وهبذا صارت وس�يلة لربط 
سلس�لة م�ن الصوامت اثناء ال�كالم)50(، فتكرار املد باأللف عكس حالة الش�اعر 
النفسية احلزينة فعربت عام خيالج نفسه من شعور باحلزن املمتد وهو َيِصُف مشهَد 
نزول اإلمام احلس�ني  يف كربالء التي أصبحت حمط الرحال ومصارع الش�هداء 
واألنصار، فناسبِت األلُف حالَة حلول البالء واستمراره عىل اإلمام وأهل بيته فإنَّ 
االل�ف اللين�ة التي تقع يف أواس�ط املصادر أو أواخرها، تقت�رص تأثريها يف معانيها 
ع�ىل إضفاء خاصي�ة االمتداد عليها يف امل�كان والزمان«)51(، فامتدَّ َأَث�ُر احلُزِن عىل 

استشهاد اإلمام ليؤثر يف نفسية الشاعر.

ثانًيا: تكرار الكلمة   
إِنَّ األص�وات »متثل احلاضنة لبذور الكلم�ة يف مراحلها التكوينية والتي تنمو 
يف أرض القصيدة وَفَضائها، وتتفاعل مع عنارص البنية اللسانية األخرى كي تكون 
كياًنا فاعاًل يف جس�د القصيدة«)52(، والكلمة »تش�كل اللبن�ة األوىل يف بناء املعنى. 
ن السياق الشعري، فهي وسيلٌة من وسائل اللغة العديدة  وعن طريق تضافرها يتكوَّ
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التي تس�تطيع اللغة بواس�طتها أن تؤثر عىل التفكري«)53(؛ ولذا فإّن الش�اعر »عندما 
تصادف اللفظة يف نفس�ه هوى فيظل يرتنم هبا عىل س�بيل التكرار، لريسخ جرسها 
يف االذه�ان، حتى إنه ليعم�د أحياًنا إىل تكرار اللفظة ثالث م�رات يف البيت«)54(، 
واهل�دف من هذا التكرار »تقوية الوزن، وزيادة رّنة اللفظ، باالقتصاد يف الكلامت، 
م�ن طري�ق إعادة كلم�ة واحدة أو أكث�ر، وكأنه يري�غ ]يريد[ أالَّ تذه�ب عنك رنة 
ال�وزن وجلجلة اللفظ حتت ثق�ل كلامت كثرية متباينة اذا هو مل يعمد إىل الرتديد أو 
اإلعادة«)55(، مع مالحظِة َأنَّ »اللفظ املكرر ينبغي أن يكون وثيق االرتباط باملعنى 
الع�ام، وإالَّ كاَن لفظي�ة متكلفة ال س�بيل إىل قبوهلا. كام أّن�ه ال بد أن خيضع لكل ما 
�عر عموًما«)56(، وتكرار الكلمة جاء يف ش�عر الش�يخ النحوي بكثرة  خيضع له الشِّ

سيتناول الباحث نامذج منه.
  إنَّ الكلامت التي هلا فضل الش�يوع وتش�كل الزمة أساسية يف النص الشعري 
تعرب عن معنى يريد الش�اعر توصيله؛ ألّن هناك عالقة محيمة بني الكلامت واملعاين 
)57(، لذا ج�اَءِت األلفاُظ املكررُة يف ش�عِر الش�يِخ  �عريُّ الت�ي يطرحه�ا النَّ�صُّ الشِّ

عرّي كام يف قوله)58(: النَّحويِّ مناسبة ملعاين النص الشِّ
ــا ــأُن ديواِنه ــى ش ــي الُعل ــال ف ــاع َصيواِنه ــرُع  َف ــما  السَّ ــاَمى  وَس
ــَر كْيواِنها ــى ِذك ــي الُعل إْيــواِنــهــا   َفَدْع ف ــاُق  ــدا ط ب )ومهـما 

أرانـــا اإللـــه هـــالاًل َأنـــــارا (
تك�ررت لفظ�ة )الُعىل( يف أش�طر الش�يخ النحوي يف خَتميِس�ِه قصيدة الس�يد 
ًة موس�يقيًَّة يف األذن  نرصاهلل احلائري يف مدح أمري املؤمنني اإلمام عيل  حُمِدَثًة َرنَّ
مناسبة السم املمدوح، إْذ إنَّ اللفظة املكررة فيها أثر موسيقّي ؛لقيمتها الصوتية مع 
اقرتاهنا بالرتاكم الداليل والنفي يف ذهن الش�اعر؛ فيل�ح عليها عن طريق التكرار 
الذي يعترب كاشًفا ومربًزا لذلك الرتاكم النفي ف�«القيمة الصوتية جلرس احلروف 
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أو الكلامت عند التكرار ال تفارق القيم الفكرية والشعورية املعرب عنها«)59(.
ج�اَءْت كلم�ة »العىل« من العل�و والرفعة، فعل�و كل يشء أرفع�ه)60(، وكلمة 
)العىل( بتش�كل حروفها متثل داالًّ نغميًّا عىل معاين األبيات والغرض الشعري، فام 
حيمل�ه صوت العني ال�ذي هو »صوت حلقي احتكاكي جمه�ور«)61(، هو الصوُت 
النَّقيُّ الناصُع الذي »يوحي بالفعالية واإلرشاق والظهور والسمو«)62(، َمَع صوِت 
م الذي هو »صوت أس�ناين لثوي جانبي جمه�ور«)63(، واقرتاهنام باأللف املدية  ال�الَّ
اًل فيها  أعطى اللفظة عذوبة موس�يقية يف لس�ان الش�اعر حتَّى كّررها بجذرها ُمَتنَقِّ
�ًدا طاقة  ب�ني االس�مية والفعلية واحلرفية)64( يف القصي�دة ثالًثا وعرشيَن مرة، حُمَشِّ
صوتي�ة تالحَق�ْت مع املعنَى يف نس�يج رائ�ع، وقد كان الش�اعر ُم�درًكا أمهية هذه 
وتية املخزونة يف اللَّفظ بام حَيتويِه من أصوات تواشجت يف إبراز املعنى؛  الطاقة الصَّ
�يِخ  ا يف بناء الَقصيِدِة حتَّى َبِقَيْت مرافقًة للشَّ َفَأصَبَحْت لفظة )الُعىل( عنرًصا مركزيًّ

يف َمَداِئِحِه ألَمرِي املؤمنني  كام يف قوله بإِحَدى َمَداِئِحِه )65(: 
ــو َمراِتُبْهعال في الُعلى فاْشُتقَّ ِمْن اسِمِه الُعلى اريِن تْعُل ــي الدَّ    وما زاَل ف

  وتكرارها يأيت مع تكراره أللفاظ أخرى هلا الداللة نفسها عىل الرفعة والعلو 
والسمو نحو) سام، رنا ( ومشتقاهتام كقوله يف القصيدة نفسها)66(:

ــد ــَما يوق ــي السَّ ــا ف ــما نوره ــد)س ــا مرق ــمس لكنه ــي الش )ه
وقوله)67(: 

ــٍة رتب ــى  إل ــامى  تس ــّم  ــبٍةفث نس ــال  ع ــال  ون ــامت  تس
ُث�مَّ إِنَّ الكلم�َة »يف النَّ�صِّ الش�عري هل�ا معني�ان، َأحدمها ُأح�ادي منعزل َعِن 
، فيتش�كل معنى الكلمة،  �ياِق ال�ُكيلِّ للنَّصِّ �ياِق، واآلخ�ُر تركيبّي مقرتن بالسِّ السِّ
وُتس�هُم يف توضي�ح الن�ص من طري�ق عالقاهتا بالبن�ى املعجمية املتج�اورة، ومن 

طريق التنويعات الداللية الصوتية هلا«)68(، ففي قول الشيخ النّحوّي)69(:
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عْت ترفَّ ــامخاُت  الشَّ الِقباُب  ــاهُدفـتلَك  ــى ُبْعٍد لديك املش ــْت عل والح
ــالُم َمْن لهْم ــْد رواُه ُمجاهـُِدوقد الحِت اأَلْعالُم َأْع حديُث املعاني َقــ

تك�ررت يف هذي�ن البيتني كلمت�ا )الحت، أعالم( معربتني عن حالة الش�اعر 
الش�عورية والنفس�ية وما كان ينتظره بعد عناء السفر من شوق وراحة عند وصوله 
إىل املراقد الرشيفة يف سامراء، فكرر كلمة )الحت( يف البيتني ُموحًيا برؤيته ألعالم 
املشاهد الرشيفة من مكان بعيد،فعكست موسيقى كلمة الحت مع توسط األلف 
املدية هلا مدى تلهف الش�اعر لزيارة تلك املش�اهد، ذلك أن التكرار »وس�يلة قوية 
التأث�ري الق�رتاح اللَّون العاطفي احلزين، أو اهلائم أو الطرب الذي تراد إش�اعته يف 
االس�امع والقل�وب، قبل البلوغ إىل الغ�رض«)70(، فغرض الش�اعر دائاًم ما يربز يف 

كلامته املكررة كام يف قوله )71(: 
ورًدا ــُن  أحس ــدوِد  اخُل ورَد  ــوُل طــوَل احلياِة إنَّ  بـــ ال يـليِه الذُّ
ــُل إْذ يــ ــدوِد يذُب ــف ورُد اخُل غِر في مياِه احلياِة كي ــقى ِمَن الثَّ ـــْس

   إنَّ تك�رار كل�امت )ورد، اخل�دود، احلياة( من�ح البيتني نغمة موس�يقية مليئة 
بالرقة والعذوبة مناس�بة ملا يش�عر به من انجذاب نحو ما وصف، »وهذه األجواء 
الشعورية التي يتحرك فيها التكرار ال ترصفه عن دوره يف بنية اإليقاع، فإنَّ جرَس 
األَلف�اظ املك�ررة يقَوى وت�زداد رّنُت�ُه كلَّام عاود الش�اعر تكراره�ا«)72(، ففي قول 

الشيخ النّحوّي)73(: 
ــُه ُت ــاِء ِرقَّ ــٌد كامل ــا جس ــْوٌد له ــُدُخ جْتعي ــاِء  امل ــوق  ف ــِب  وائ وللذَّ

تكررت كلمة )املاء( حمدثًة نغاًم مجياًل لرقة كلامت البيت ومجال معانيه، فجسد 
الفتاة الش�ابة الناعمة يش�به يف ليونته املاء بموجاته التي تش�به ذوائب شعر الفتاة يف 

جتعدها.
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ومن تكرار الكلمة عند الشيخ النَّحويِّ يف ِشعره قوله)74(:
ــالِم َراَمٍة ــٍد وأع ــى جَنْ ــنُّ  إل ــ ــُدحَتِ ــراٌم وال جن ــا م ــٌة فيه ــا رام وم
ــِر  ورندِه ــان الُغوي ــى  ب ــوي عل نُد وتل ــاُن يلوي البنَي عنها وال الرَّ وال الب
ــى وعفارِه ــْرِخ احلم ــو إلى َم ــا زنُد وتعط ــرِخ واٍر له ــا باحلمى وامل وم
ــٍد على النَّوى ْت وال دعُد وتصبو إلى هنٍد ودع ــفي ما أَجنَّ وما هنُد تش
ــعٍد ضاللٍة ــرو وس ــو إلى عم رْت عمرو وال أسعدْت سعُد وتهف وما عمَّ
وما قصدها حيث اختلفنا هو القصُد)هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى)
ــا لهم ــن َضَف ــس( الذي ــم آل )ي ــه ُبْرُده ــمو ل من اجملد ُبْرٌد ليس يس
ــم بظلِّه ــا  وِقلن ــم  بُنْعماه ــا  وعشنا بهم، والعيُش في ِظلِّهم رغُدُرِبين

تك�ررت يف املقطوع�ة كل�امت عّدة)نج�د، رام�ة، ب�ان، رن�د، م�رخ، احلمى، 
هن�د، دعد، عمرو، س�عد، هوى، قصد، برد، ظلهم( )75(  مش�كلة كثافة موس�يقية 
أضف�ْت عىل األبيات َنَغاًم له تأثري يف ؛الس�امع لتهيئت�ه إىل غرض القصيدة الرئيس، 
َر الش�اعُر أس�امء املواضع جرًيا عىل سمت الشعراء اجلاهليني من  ففي املقطوعة كرَّ
التقدي�م لقصائدهم بمقدمات طللية، وهذا التكرار مع ما حيتويه من عنرص الرتنم 
ينصب عىل األلواِن اإلمجالية واملعاين العامة التي تصاحب جو القصيدة، ويكثر هذا 
التكرار يف مقدمات القصائد؛ ألنَّ املقدمات هي متهيد وهتيئة يعمد فيها الشعراء إىل 
خلق أجواء عاطفية خيلصون هبا إىل أغراضهم، فتكرار املواضع يراد به عادة تقوية 
عنرص الفراق والنوى، وتأكيد احلزن واليأس وما هو من هذا القبيل)76(،  وقد كرر 
الش�اعر يف هذه املقطوعة أس�امء األعالم واألش�جار أيًضا وهو هبذا يتقصد تقوية 
املعن�ى الع�ام والبنية الت�ي عليها القصيدة فض�اًل عاّم يريده من التل�ذذ والرتنم كي 
يلبس ش�عره ما شاء من صبغة احلنني والوجد)77(؛ فجاء هذا التكراُر مالئاًم ملا يريد 
الشاعُر ِمَن التَّغني بِِذْكِر )آل يس( الذين كساهم اهلل تعاىل بسمو ليس يعلوُه سمو، 
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وه�م من كان ظله�م عامد احلياة، فجاء التكرار ُمَهيًِّئا األس�امع - ب�ام فيه ِمن ألفاٍظ 
متنوَعٍة َدالليًّا وموسيقيًّا برتكيب أصواهتا - لغرض القصيدة وملا حيمله الشاعر من 
»دوافع اجليش�ان ونوازع احلال ما جعله يشحن قصيدَتُه هبذا التَّكرار النغمي«)78(، 
�اعُر نفَس�ُه عن طريق املقدم�ة إىل الغرض الرئي�س يف القصيدة وهو مدح  فهيأ الشَّ
اإلمام املهدّي ؛ فناسبت موسيقى األلفاظ املكررة من أسامء املواضع واألعالم 
م�ا يكابده الش�اعُر من أمل ف�راق ممدوحه، وأس�عفته ثقافته الش�عرية واملعجمية يف 
انسجام هذه األلفاظ وما حتمله من موسيقى وداللة مع مشاعره، »فالكلمة ليست 
جمرد أصوات تنطلق يف فراغ وإّنام هي رموز ألشياء أو أفكار يف العامل اخلارجي«)79(.

:)80( يقول الشيخ النحوي يف رثائه لإلمام احلسني
ــاُء وطاملا م ــُه الدَّ ــْت كرميَت اِرَخَضَب ـَ ُخِضَبْت بـــدمٍع خــشيــَة اجلّبـ

ر الش�اعُر يف هذا البيت كلمة )خضبت( بأصواهتا فاخلاء والتاء بام يتمتعان  كرَّ
ب�ه م�ن صفات وصفا بالضع�ِف، والضاد والت�اء بام فيهام من صف�ات قوية وصفا 
بالق�وة، فامت�زاج هذه األصوات أعَطى الكلمة جرًس�ا يرسق األس�امع اليها حمدًثا 
فيها رنينًا يوحي بمش�اعر احلزن واألس�ى حلال تلك الش�يبة الكريمة التي مل يطاهلا 
دمع اال من خش�ية اهلل، فكيف هبا وهي خمضبة بالدماء وليَس احلنَّاء يف س�بيل اهلل، 
فكان لتكرارها عظيم األثر يف استجالب مشاعر احلزن حيث أّن الرثاء »من أظهر 
أغراض الشعر لرنني اللفظ وقوة جرسه يف التأثري«)81(؛ ولذا كان أول »ما تكرر فيه 

الكالم باب الرثاء؛ ملكان الفجيعة وشدة القرحة التي جيدها املتفجع«)82(. 
مل يك�ن التكراُر »صنعة يتقصدها الش�عراء، وإنام كاَن رضًبا من رضوب النغم 
يرتنم به الش�اعر ليقوي به جرس األلف�اظ وأثرها«)83(، فاللغة العربية متتاُز «بوفرة 
كلامهت�ا، وغنى مفرداهت�ا، ومتتاز فوق ذلك بجامل اللفظة ِم�ن ِجَهٍة، وبام ُيوحي هبا 
جرسها من ناحية ُأخَرى، ومن هنا تكمن صعوبة عمل الشاعر، فإذا وفق يف اختيار 

ألفاظه، َواَلَءَم َبنَي أصواهتا، كان من البالغة بمكان رفيع«)84(.
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 : ثالًثا: التكراُر االستهالليَّ
ء وبدايتِه. جاء يف لسان العرب »يقال: استهلت السامء  االس�تهالُل: أوُل اليشَّ
ِل مطره�ا«)85(، والتكرار االس�تهاليّل: هو »الضغط ع�ىل حالة لغوية  وذل�ك يف أوَّ
واحدة، وتوكيدها عدة مرات بصيغ متش�اهبة وخمتلفة من َأجل الوصول إىل وضع 
ش�عري معني قائم عىل مس�تويني رئيس�ني: إيقاع�ّي وداليّل«)86(، ويك�ون يف بداية 
األبي�ات الش�عرية »عىل ش�كل دفقات متتابع�ة أو متفرقة تتخذ نمًط�ا معيَّنًا يف ُكلِّ 

قصيدة«)87(.
   إِنَّ تتتابَع الكلامت »يعني يف اثارة التوقع لدى السامع، وهذا التوقع من شانه 
أن جيعل الس�امع اكثر حتفًزا لسامع الش�اعر واالنتباه إليه«)88(،وقد استعمل الشيُخ 
النح�ويُّ يف ديوانه التكرار االس�تهاليل يف عدة مواضع منه�ا قصيدته يف هتنئة أحد 

األمراء بقدوم سبطه)89(:
ــاِن ــًكا عظيم الشَّ ــراك يا مل ــكاِنبش ــما َأعزَّ م ــالل س ــذا اله ه
ــدوم َمْن ــت الهنا بق ــراك قد نل ــالِنبش الثق ــه  وجه ــة  بطلع ــعدْت  س
ــه الورى ــمَّ نائل ــْن ع ــراك يا َم ــام وداِنبش ــي اأَلن ــاٍص ف ــْن كلِّ ق ِم

...
ــد لقائه ــاك عي ــد واف ــراك ق ــي رمضاِن بش ــت في العيدين ف فنعم

َر الش�اعر يف بداي�ة األش�طر كلمة )ب�رشاك( أربع ع�رشَة م�رًة، حُمدًثا هبذا  َك�رَّ
التكرار توافًقا وانس�جاًما بني اإليقاع الصويّت الناشئ عن تكرار األصوات املكونة 
للكلم�ة، وب�ني توزيع ذلك عىل أبي�ات القصيدة، َفَص�وُت الباء الش�ديد املجهور 
مع صوت الش�ني الس�اكن الرخو املهم�وس)90( املتفيشِّ الذي تتس�ع منطقة اهلواء 
ا  ً يف الف�م عند النط�ق به، ويتوزع هذا اهلواء يف جنبات الفم)91(، ش�كاًل إيقاًعا ُمعربِّ
ع�ن حالِة الفرح التي تظهرها األبيات بقدوم ذلك املولود، فجهر الش�اعُر بِفرحتِه 
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يقابله تش�تت يف تلك العاطفة لعظم البرشى عىل نفس�ية الس�لطان، وهذا التشتُت 
يف العاطفة حده سكون الشني، وساعَد يف امتداد العاطفة وتكرارها صويت األلف 
اء، لتس�تمر البرَشى ممتدة إىل مدح الس�لطان يف عدة أبي�ات تكررت فيها )يا(  وال�رَّ

النداء)92(: 
عـزم يفـلُّ شبــــاة كــــلِّ ميانييا أيها املولى اجلليــــل وَمـن لـــه
ــل وَمن له ــد اأَلثي ــا صاحب اجمل ــى كيواِن ي ــاًل عل ــٌب يطول ُع حس

...
ــا عصمة اللهفان بل يا ملجأ الضـ ة األعــيـاِني ــرَّ ــا قـ ــان بل ي ــيـف
ــث عالهُم ــى ُيتلى حدي ــَن اأُلل في كلِّ نـاحــيـٍة ِبُكـــلِّ لساِن   يا ب
ــدوم َمْن ــرى لنا بق ــراك والبش ــاِنبش ــورى باجُلـود واإلحس ــمَّ الــ ع

تك�ررت )ي�ا( النداء ثامن مرات يف ُمس�َتَهلِّ األبيات، مش�كلة نغمة موس�يقية 
لألبيات، معربة عن حالة الش�اعر وما خياجله من ش�عور، إذ أنَّ اللفظة املكررة  يف 
�اعِر حياول عن طريق ترديدها  مس�تهل األبيات تثرُي ُشُعوًرا  وعاطفة يف داخل الشَّ
التنفيس عن تلك املشاعر والعواطف)93(، ثمَّ إّن حتول الشاعر من التبشري إىل املدح 
تطل�ب من�ه أْن يغ�رَي يف نغم االبي�ات فجعل يا الن�داء بؤرة ابيات امل�دح، فكان هلا 
تُه يف خلِق بنية النَّصِّ وتالمحها عن  وِر الذي َأدَّ ، فضاًل عن الدُّ دوٌر تعبرييٌّ وإحيائيٌّ
طريق التنوع الصويت الذي َأخَرَج الشاعُر من الرتابة، ليعوَد بعَد ذلك إىل استهالل 

بيته بكلمة )برشاك( ليتحول منها إىل مدح املولود يف أبيات عدة.
رها يف مستهلِّ َأبياته يؤدي  َل الش�اعِر بني األبيات ُمرتكًزا عىل لفظة يكرِّ إنَّ تنقُّ
�عر يكون لتقرير املعاين  إىل إِفَراِز إيقاٍع من النغم املنس�جم، فإش�اعة التكراِر يف الشِّ
وتوكيد الصفات، الس�تنفاد طاقة االنفعال؛ لذا فإنَّ الرثاَء يكوُن أجدر األغراض 
الش�عرية بالتكري�ر ؛ ألنَّ ش�دة الوج�د فيه أوف�ر، وهلذا ال نق�رأ رث�اء ال تظهر فيه 

خصيصة التكرار)94(.
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والتكراُر االس�تهاليلُّ جاء يف قصائد الش�يخ النَّحوّي الرثائية بشكل بارز منها 
قصيدته يف رثاء اإِلمام احلسني ، ففي قوله)95(: 

ــاِر اخملت ــى  املصطف آل  ــاب  ــاِرمِلُص ــٍع َجـ ــٍق ودم ــُت ذا قـلـ أصبح
ــحاب ألجله ــع السَّ ــَرى َدم ـــبعـة األبحـاِرُرْزٌء  ج ــر الـسَّ ــال زفي وع
ــه لهول ــاح  الّري ــت  س ـَ تـنـّفـ ــجاِرُرْزٌء   االش ذرى  واضطربت  صعداء 
ــٌد محّم ــّي  النب ــب  قل ــجى  والبضعة الّزهـراِء والـــكــــّراِرُرْزٌء ش
ــني وما قضى ــلُّ بـــه لهـــيــب أواِرُرْزٌء  قضى فيه احلس َوَطـرا ُيُبـ

   تك�ررت كلم�ة )رزء( أربع مرات يف بداية القصيدة، حمدث�ة تناغاًم دالليًّا مع 
الكلم�ة املفتاحية للقصيدة )مصاب(، فقد جاء أح�د معانيها داالًّ عىل املصيبة)96(، 
وكذا ش�كلت تناغاًم موس�يقيًّا بتظافر أصواهت�ا التي تغلب عليها صف�ة اجلهر)97(، 
فقل�ق الش�اعر وعدم راحته لتذك�ر ذلك املصاب العظيم جعله يك�رُر كلمَة )رزء( 
لتكش�ف عن عواطف�ه املتدفقة باحلزن واألمل ودموعه اجلاري�ة، إّن هذا التكرار َهيََّأ 

ي للمصيبة التي يصورها الشاعر يف أبيات القصيدة. املتلقِّ
 وق�د تك�ررت كلم�ة )رزء( يف إِح�َدى رثائيات الش�يخ النح�وي)98( ومحلت 

الداللة نفسها مع إضافتها تنغياًم وإيقاًعا موحًيا باحلزن واألمَل. 
ا للقصيدة ففي  إنَّ مشاعر الشاعر احلزينة القلقة مل تنتِه ؛ لذلك كاَن التكرار عامًّ

قوله)99(: 
جى ــي والدُّ ــُه َيطوي الفياف ــاِرلْم َأنَس نه ــبه  ش ــاح  الوضَّ ــُه  بجبين
ــي َقاصًدا ــوي الفياف ــُه يط ــراِرلم أنس األب ــه  برهط ــراق  الع أرض 
ــواُد وعهده ــَف اجَل ــَس إذ َوَق ــاِرلم أن األنه ــق  تدف ــل  مث ــري  باجل
ــَف اجلواُد وليس عن ــاِر لم أنس إذ َوَق األخي ــه  لصحب ــال  فق ــٍب  تع

لت أداة اجل�زم )مل( م�ع الفعل املضارع املج�زوم )أنَس( إيقاًعا ُموس�يقيًّا  ش�كَّ
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بتكررمها يف صدور هذه األبيات، فاألداة )مل( مع ما حتمله من داللة النفي انسجمت 
مع داللة الفعل املضارع املجزوم )أنَس(، فارتكز الش�اعر عىل تكرارمها ليكش�ف 
عن تذكره الدائم ملا حلَّ باإلماِم احلس�ني  وأهل بيته من بداية خروجه من بلده 
حت�ى حمطِّ رحال�ه، فانثالت كلامُت الش�اعر يف أبي�ات قصيدته ه�ذه، واصًفا تلك 
األج�واء، حتى يص�ل لعظِم املصيبة فتكثر تلك التك�رارات يف صدور ابياته معربة 
عام يعيش�ه الش�اعر من قل�ق وحزن؛ فالتكراُر ل�ه عالقة باملوقف النف�يِّ للمبدِع، 
والس�يام إذا كان قريًبا من نفس�ه فيجد يف إعادة اللفظ املكرر نوًعا من الرتويح عن 
نفسه وال سّيام يف سياِق الرثاء)100(، وتكرار الشاعر ل�)يا( النداء بكثرة كاشف عن 

ذلك، كام يف قوله)101(: 
ــال على ظمإٍ ــا جدُّ قد قتلوا الِّرج ــاِري ــ ــٍد  بتَّ ــكلِّ  مهّنـــ ــا  ب ظلًم
ــاء وُأبرزْت ــبـّي مــّنـــا كّل ذات وقـاِريا جدُّ قد هتكوا النس للس
ــنا  ولم ــلبوا  مالبس ــا جدُّ قد  س ــٍع وخماِري ــن بـــرقــ ــوا لنا م يبق
ــّي مّنا وما ــوا احلل ــدُّ قد نهب ــا ج ـــــــواِري ــوا لنا من دملٍج وس ترك
ــواط العدى ــر واألطماِريا جدُّ قــّنـعــنا بأس ــلب اخلم ــد س من بع

ــك بالعرا(  ــذا حبيب ــا )ه ن ــا جدَّ عــاٍر ُيسربــله ثــرى األوعــــاِري
ــى وال ــب ُيرج ــو غائ ــدُّ ال ه ــدارييا ج ــقمه ون ــداوي س ــى ن مضًن

إن تك�رار )يا( النداء يف ه�ذه األبيات مع كلمة )جّد( أبرز وضوَحا يف التناغم 
املوس�يقي مع إيقاع مجيل حيدث يف األذن لسامعه نغمة مستمرة، فال تكاد موسيقى 
البي�ت تنتهي وترتكز يف الس�مع حت�ى تعود احلاهنا املؤثرة ترتدد يف مس�تهل البيت 
الذي يليه؛ األمر الذي جعل األبيات سلسلة من موجات صوتية ونغامت موسيقية 
متصلة تأخذ الس�امع إىل عامل ميلء بعواطف احلزن اجلياشة، وكأنَّه موجود يف تلك 
اللحظات، يش�اهد املصائب التي حّلت بأهل البيت بعد استش�هاد اإلمام احلسني 
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وصحب�ه، فضاًل ع�ن أّن )ياء النداء( وم�ا يصحبها يف النطق من فت�ح الفكني ومّد 
الصوت إىل األعىل لوجود األلف –الذي حيكي املد إىل األعىل- وما فيه من إظهار 

التوجع عىل تلك املصائب.
إنَّ يف كثرة التكرارات االستهاللية عند الشاعر إظهاًرا لرباعته وقوته الشعرية؛ 
ملا حيمله هذا التكرار »من دوافع اجليش�ان ونوازع احلال ما جعله يش�حن قصيدته 
هب�ذا التك�رار النغمي الطاغ�ي عىل ألفاظ قصيدت�ه«)102(، فالش�اعر عندما يغري يف 
لفظته املكررة كأنَّه ال يريد لتكرارها أن يس�تهلك طاقت�ه اإليقاعية واالنفعالية، فام 
زال جو الش�اعر الش�عوري واالنفعايل مش�حوًنا باحلزن واحلرقة، فهو بتلوينه هذا 
إنَّام جيدد الدفق اإليقاعي ويمده بطاقة حية توازي انفعاله وتعرب عنه)103(. ومن هذا 

النوع من التكرار قول الشيخ النحوي)104(:
موا اء  وامللك األغـــــْرأو في األكـاسرة الكرام  تقدَّ ــة الغـرَّ ول بالدَّ
ــام  تزايلـوا ــي  تبـابعـة  العظ ــن ملكهم أو في ربيعة أو مضْر    أو ف ع

...
ــي ذرى الَهَرَمني قد أعيت على َمان كما وجدنا في السيْرأو ف سير الزَّ
لـت ــرور تـبـدَّ ـتـه احلمام فما ظهــْرأو في  أويقات السُّ ا أكـنَّ سـرَّ

إنَّ لتك�رار حرف العط�ف )أو( عرش مرات يف بداية األبي�ات مصاحًبا حلرف 
ل فيام بني  اجل�ر )يف( صدًى إيقاعيًّا س�اعد يف ربط موس�يقى األبيات، وجع�ل التنقُّ
األش�طر بسهولة ويرس إذ إنَّ الش�اعر يف مقام استعراض تارخيي حيتوي عىل ألفاظ 
حتت�اج إىل أدوات لربطها؛ حتى تكون أبياته منس�جمة ف�ال يكون التنقل بينها ثقياًل 
ي، وهذا النوع من التكرار »يش�كل بناًء متامس�ًكا يستطيع أْن يعكس  عىل ُأذن املتلقِّ

ترابط األبيات بصورة واضحة«)105(.
إنَّ م�ا َأحدث�ه التكرار الصويّت بأنواع�ه املختلفة يف ديوان الش�يخ النّحوّي من 
مجالية إيقاعيَّة وداللية يكش�ف عن إمكانية الش�اعر ومقدرته الش�عرية، فضاًل عن 
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ثقافت�ه التي أس�عفته بأن يكوَن التك�رار بأنواعه املختلفة مرًنا جيري بس�هولة وُيرٍس 
غري متكلف يف أغلب أشعاره.

النتائج 
1- يش�كُل التك�رار الصويت بأنامطه كاف�ة ظاهرًة بارزًة يف ديوان الش�يخ أمحد 

النّحوّي احليل.
2� مل تكن التكرارات الصوتية يف ش�عر الش�يخ النّحوّي بدافع احلشو أو إقامة 

الوزن، أو من دون معنى.
3� عربت تل�ك التكرارات الصوتية عن اجلو االنفعايل والش�عوري والنفي 

عند الشاعر.
َزَت  4� استعمل الشاعُر األصوات املناسبة ملا يريد التعبري عنُه يف قصائده، فرَبَ

وتية بنَي األبيات والقصائد وما سيقت له من األغراض الشعرية. املالَءَمُة الصَّ
5- يالحظ أن التكرارات الصوتية – فضاًل عن اجلامليات اإليقاعية واجلوانب 

ِة. عريَّ الداللية - كانت أداة من أدوات الشاعر يف َرْسِم ُصورتِِه الشِّ
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 ج�����رس األلف�اظ وداللته�ا يف البحث ( 5)

البالغي النقدي عند العرب: 239.
اللغ�ة ( 6) يف  العربي�ة  املصطلح�ات  معج�م   

واألدب: 117.
 ُأسلوبية البناء الشعري: 30. ( 7)
 قضايا الشعر املعارص: 242.( 8)
 األُسلوبية � الرؤية والتطبيق: 264.( 9)
 ُينظ�ر: الف�رق ب�ني احل�رف والص�وت: ( 10)

د.عبدالرمح�ن بودرع،جمل�ة اللغ�ة العربية، 
http://www.m-a-arabia.

.com
األُسلوبية الصوتية: 30.( 11)
 ُينظر:التك�رار يف احلكم واملواعظ يف هنج ( 12)

البالغ�ة دراس�ة داللية:جملة اللغ�ة العربية 
وآداهبا: 267.

 التكرار الصويت يف قصائد ديوان )أنشودة ( 13)
املط�ر( للش�اعر بدر ش�اكر الس�ياب: جملة 

اخلليج العريب: 237.
 ُينظر: األسلوبية الصوتية: 31.( 14)
 الديوان: 117.( 15)
 األصوات اللغوية: 45.( 16)
 خصائص احلروف العربية ومعانيها:71.( 17)
 ُينظ�ر:  مقدمة لدرس لغة العرب وكيف ( 18)

نصنع املعجم اجلديد: 211.
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من الشجر. الرند: نوع من الشجر الكبري، 
املرخ:الشجر اللني الرقيق. الربد: الكساء.

 ًينظ�ر: املرش�د يف فه�م أش�عار الع�رب ( 76)
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حمم�د الش�هراين، ماجس�تري، جامع�ة ُأم 
الس�عودية،  العربي�ة  اململك�ة  الق�رى، 

1404ه�/1983م.
التكري�ُر ب�ني املث�ري والتأثري: د. ع�ز الدين . 9

ع�يل الس�يد،عامل الكتب، ب�ريوت، ط2، 
1407ه�/1986م.

البح�ث . 10 يف  وداللته�ا  األلف�اظ  ج�رُس 
البالغ�ي والنقدي عن�د العرب: د. ماهر 
بغ�داد،   ، الرش�يد  دار  ه�الل،  مه�دي 

1980م.
مجهرة اللغة: ابن دريد، حتقيق رمزي منري . 11

بعلبك�ي، دار العلم للمالي�ني، بريوت، 
ط1، 1987م.

خصائ�ص احل�روف العربي�ة ومعانيها � . 12
دراسة: حس�ن عباس، منش�ورات احتاد 

الكتاب العرب، دمشق، 1998م.
الداللة الصوتية يف اللغة العربية: صالح . 13

املكت�ب  الفاخ�رّي،  عبدالق�ادر  س�ليم 
العريب احلديث، اإلسكندرية.

ديوان الشيخ أمحد النحوي احليل، حتقيق . 14
د. س�عد احل�داد، مرك�ز العالم�ة احل�يل 
إلحي�اء تراث حوزة احللة العلمية، ط1، 

2020م.
الرعاي�ة لتجوي�د الق�راءة وحتقي�ق لف�ظ . 15

الت�الوة: مك�ي ب�ن أيب طال�ب القي�ّي، 
حتقيق مكتبة قرطبة، ط1، 2005م.

امَلَصاِدُر َوامَلَراِجُع
إب�داع الداللة يف الش�عر اجلاه�يل � مدخٌل . 1

لغوّي أسلويّب: حممد العبد، دار املعارف، 
ط1، 1988م.

األس�لوبية � الرؤية والتطبيق: د. يوس�ف . 2
أب�و الع�دوس، دار املس�رية، عامن، ط1، 

2007م/ 1427ه�.
أس�لوبية البناء الش�عري »دراس�ة يف شعر . 3

دار  جب�ار،  ع�يّل  س�امي  د.  مت�ام«:  أيب 
�ياب للطباع�ة والنرش، لن�دن، ط1،  السَّ

2010م. 
األسلوبية الصوتية: حممد صالح الضالع، . 4

دار غريب، القاهرة، 2002م.
األصوات اللغوي�ة: إبراهيم أنيس، مكتبة . 5

األنجلو املرصية، ط5، 1975م.
أن�وار الربيع يف أن�واع البديع: الس�يد عيل . 6

ص�در الدين ب�ن معصوم امل�دين، حتقيق 
شاكر هادي شكر، مطبعة النعامن،النجف 

األرشف، ط1، 1389ه�/1969م.
العم�ود ع�ن طري�ق . 7 اإليق�اع يف قصي�دة 

عب�د  ع�يل  الع�ريّب:  النق�دي  اخلط�اب 
ب�ريوت، ط1،  البصائ�ر،  دار  رمض�ان، 

1437ه�/2016م.
عبدالرمح�ان . 8 وأرساُرُه:  مظاه�ُرُه  التك�راُر 
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 عل�م األصوات: كامل برش، دار غريب، . 16
القاهرة، 2000م.

العم�دة يف حماس�ن الش�عر وآداب�ه: اب�ن . 17
حمي�ي  حمم�د  حتقي�ق  الق�ريوايّن،  رش�يق 
الدي�ن عب�د احلمي�د، دار اجلي�ل، ط5، 

1401ه�/1981م.
يف األصوات اللغوية دراس�ة يف أصوات . 18

املد العربية: غالب فاضل املطلبي، وزارة 
الثقافة واإلعالم، بغداد، 1984م.

الدي�ن . 19 حمي�ي  العربي�ة:  صوتي�ات  يف 
ن. رمضان، مكتبة الرسالة احلديثة، عامَّ

قراءات يف النَّْظِم الُقرآيّن: د. عبد الواحد . 20
زي�ارة املنص�وري، دار الفيح�اء للطباعة 

والنرش، ط1 1434ه�/2014م.
البني�ة . 21 ب�ني  احلديث�ة  العربي�ة  القصي�دة 

الداللي�ة والبني�ة االيقاعي�ة: حممد صابر 
عبي�د، احت�اد الكت�اب الع�رب، دمش�ق، 

2001م.
قضايا الش�عر املع�ارص: ن�ازك املالئكة، . 22

منشورات مكتبة النهضة، ط3، 1967م.
الكتاب: س�يبويه، تح عبد الس�الم حممد . 23

هارون، مكتبة اخلانج�ي، القاهرة، ط3، 
1408ه� � 1988م.

الكلم�ة دراس�ة لغوية معجمي�ة: حلمي . 24
خليل،دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 

1998م.

لسان العرب: ابن منظور )ت 711ه�(، . 25
دار صادر،  بريوت، ط3، 1414ه�.

املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها: . 26
عب�داهلل الطي�ب، دار اآلثار اإلس�المية، 

الكويت، ط3، 1409ه�/1989م.
معج�م املصطلح�ات العربي�ة يف اللغ�ة . 27

واألدب: جمدي وهب�ة � كامل املهندس، 
مكتبة لبنان، بريوت، ط2، 1984م.

مقدمة لدرس لغ�ة العرب وكيف نصنع . 28
املعج�م اجلديد: عبداهلل العالييل، املطبعة 

العرصية، مرص، 1956م.
من الصوت إىل النص نحو نسق منهجّي . 29

لدراسة النَّصِّ الّشعرّي: مراد عبدالرمحان 
مربوك، عامل الكتب، 1993م.

.منه�ج النقد الص�ويت يف حتليل اخلطاب . 30
وواقعي�ة  النظري�ة  »اآلف�اق  الش�عرّي 
التطبيق«: د. قاس�م الربيسم،دار الكنوز 

األدبية، ط1، 2009م.
أص�وات . 31 يف  والضع�ف  الق�وة  .نظري�ة 

اجلعاف�رة،  لطي�ف  منته�ى  العربي�ة: 
رس�الة ماجس�تري، جامعة مؤتة،اجلزائر، 

2014م.
.هناي�ة الق�ول املفي�د يف عل�م التجوي�د: . 32

األمريي�ة  املطبع�ة  ن�رص،  مك�ي  حمم�د 
ببوالق،ط1، القاهرة، 1308ه�.
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الدوريات:
املعن�ى . 1 يف  وأث�ره  االس�تهاليل  التك�رار 

واإليق�اع يف ش�عر أس�امة عب�د الرمحن: 
دي�وان وغيض امل�اء أنموذًج�ا: فالح بن 
مرش�د ب�ن خل�ف العتيبي، جمل�ة جامعة 
بيش�ة للعلوم اإلنس�انية والرتبوية، ع 7، 

سبتمر، 2020م.
التكرار الصويت يف قصائد ديوان )أنش�ودة . 2

املطر( للشاعر بدر شاكر السياب: جاسم 
غ�ايل رومي املالكي، جملة اخلليج العريب، 

مج 43، ع 1-2، 2015م.
التكرار يف احلكم واملواعظ يف هنج البالغة . 3

دراس�ة داللي�ة: ميث�اق عيل عب�د الزهرة 
الس�لمي و حتس�ني فاض�ل عب�اس، جملة 
اللغة العربية وآداهبا، جامعة الكوفة � كلية 

اآلداب،ع 26،1439ه�/2017م.
دراس�ة . 4 اجلاه�يل:  الش�عر  يف  التك�رار 

أسلوبية: موس�ى ربابعة، مؤتة للبحوث 
والدراسات،مج 5، ع 1، 1990م.

ظاه�رة التك�رار يف ش�عر حمم�د بن يس�ري . 5
الري�ايش: بي�ان عيل عبد الرحي�م املظفر، 
جمل�ة دراس�ات الب�رصة، الس�نة الثاني�ة 

عرشة، ع 26، 2017م.
العربي�ة لغ�ة الن�ون: حمم�د س�عيد صالح . 6

اللغوي�ة،  الدراس�ات  جمل�ة  الغام�دي، 
مج7، ع 2، 1426ه�/2005م.

الفرق بني احلرف و الصوت: د.عبدالرمحن . 7
ب�و درع، جممع اللغة العربية عىل الش�بكة 
العاملية، جملة اللغة العربية، مقاالت، 8/
http://www.m-،2015/أكتوبر

.a-arabia.com

إبراهي�م . 8 ملح�م  لغوي�ة:  أرسار  كت�اب 
البستاين، جملة النجاح لألبحاث )العلوم 

اإلنسانية(، مج 24)9(، 2019م.
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َنْحَو َفْهٍم ِقَيِميٍّ ِلْلُقْرآِن الَكِريِم 

عليُّ بن حييى اخَليَّاط احلّلي 
)ت بعد 609هـ(

حياُتُه وآثاُرُه
سعيد شايان

Saeed.shayan144@yahoo.com

 جامعة قم القّدسة

هـ(،  سنة 609  بعد  )املتوّف  احليّل  اخَليَّاط  حييى  بن  عيّل  احلسن  أبو  الشيخ 
أحد علامء الشيعة الفضلء ومشايخ اإلجازة األجّلء. وعىل الرغم من وقوعه يف 
ُه مل ُيرتَجم  ثني والفقهاء، فإنَّ سلسلة األسانيد املنتهية إىل مرويات مجاعة من املحدِّ
له يف كتب الرتاجم والرجال بشكل يليق بمكانته، وقد دّلت القرائُن الكثرُة عىل 
اعتامد السادة واملشايخ ـ كالسّيد ابن طاوس  والشيخ ابن نام احليّل  ـ عليه، 

وتدل مطالعة كلامت اإلطراء والثناء عليه عىل مدى وثوقهم به.
 وقد قمنا يف هذا البحث بمحاولة استيعاب مجيع ما خيص هذا الشيخ اجلليل، 

وبيان دوره يف حفظ الرتاث اإلسلمي الضخم.
الكلامت املفتاحّية:

عيّل بن حييى، اخَليَّاط، احلّناط، اإلجازات احلديثيَّة.
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Ali bin Yahya Al-Khayat Al-Hilli (died after 609 AH)

His life and Effects
Sayid Cheyenne

Saeed.shayan144@yahoo.com

Qom Holy University

Abstract
Sheikh Abu al-Hasan Ali bin Yahya al-Khayyat al-Hilli (died after 609 

AH), one of the eminent Shiite scholars and the eminent certified sheikhs.  
Despite its occurrence in a series of grounds that ended with the narrations 
of a group of hadith scholars and jurists, nothing was translated for him in 
the books of translations and Rejalat in a manner befitting his position, and 
many evidences indicate the reliance of the Sada and sheikhs on him, such 
as Sayyid Ibn Tawus & Sheikh Ibn Nama Al-Hilli .  Reading flattery words 
and praising on indicates how they trust him.

In this research, we have attempted to comprehend all things related to 
this Sheikh, and to clarify his role in preserving the great Islamic heritage.

Keywords:
Ali Bin Yahya, Al-Khayyat, Al-Hannat, Certified Hadiths.
.
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ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم عىل الرسول األمني، وخاتم األنبياء 
واملرسلني، س�ّيدنا ونبّينا أيب القاسم حمّمد، وعىل أهل بيته الطّيبني الطاهرين اهلداة 

املعصومني، ولعنة اهلل عىل خمالفيهم وظامليهم إىل قيام يوم الدين.
 َ أّما بعد، فإّن الرشيعة الغّراء ظهرت عىل لس�ان الّرسول املصطفى |، إْذ َبنيَّ
َمَعاِرَفَه�ا بام فيها من مس�ائل عقدّية، وأحكام رشعّية، وأخالق عالية، واس�تمّرت 
حرك�ة تعليم الدين وبيان معارفه بع�د رحيل النبّي األعظم | إىل الرفيق األعىل، 
عىل لس�ان األئّمة املعصومني من ولده ^. وقد ترّبى يف هذه املدرس�ة العظيمة � 
مدرس�ة أهل البيت ^ � علامء فقهاء، ورواة نبالء، أّلفوا مئات الكتب والرسائل 
يف رشح أصول هذه املدرسة وبياهنا، فتعددت املدارس العلمّية اإلمامّية، كمدرسة 
الكوف�ة، وق�ّم، وبغداد، وال�رّي، وحلب، والنج�ف، واحلّل�ة، والبحرين، وجبل 
عام�ل، وأصفه�ان، وغريها، حّت�ى وصلت إلينا م�ن عني صافي�ة، ومنهل روّي، 

نستخرج منها ما نحتاج إليه يف صالح الدنيا والفوز يف اآلخرة.
وم�ن أه�ّم تلك امل�دارس مدرس�ة احلّلة الفيح�اء، التي كانت بداي�ة ظهورها 
العلم�ي يف القرن الس�ادس، والتي قّدم�ت العديد من العلامء األف�ذاذ ممّن خدموا 
العلم واملعرفة، نذكر منهم: الش�يخ ابن إدريس، والسادة من آل طاوس، واملحّقق 
احليّل، وابن عّمه نجيب الدين، والعاّلمة احليّل، ووالده وولده، وغريهم � رضوان 
اهلل عليهم أمجعني � ممّن يطول املقام بذكر أس�امئهم. فكانت هذه املدينة بحّق، بلدة 
مبارك�ة طّيب�ة، أخرجت نباهتا وثامرها بإذن رهّبا، وأبق�ت لنا من الرتاث العلمّي ما 

هو مدعاة للفخر واالعتزاز. 
ه كام هو أهله، هو الش�يخ عيّل  يِّني الذين مل ُيعرف حقَّ وأحد علامء اإلماميَّة احللِّ
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اب�ن حيي�ى اخلَيَّاط )أو احلنّ�اط( احليّل، فهو ممَّن َب�َذَل جهوًدا كب�رية حلفظ املواريث 
الفكرّية والفقهّية والروائّية لرتاث الشيعة اإلماميَّة.

ق الس�ّيد حس�ني املوس�وي الربوج�ردّي َأْن ُأَترِجَم هلذا  وقد اقرتح األخ املحقِّ
الشيخ ترمجة كافية، فأجبت ملتمسه من دون تأخري، عسى أن نحظى برىض اإلمام 
احلّجة الثاين عرش � جعلنا اهلل من كّل مكروه فداه � وأن ُيسّجلنا يف معية هذا الشيخ 

الفاضل النبيل.
َقنَا لطاعته، وخدمة  َنا أمر دينه، وُيوفِّ َ فنس�أل اهلل تعاىل أْن ُيلهَمنَا ُرشَدُه، وُيبرصِّ

رشيعته اخلالدة.
سريُتُه

مل ختتل�ف املصادر التي بأيدينا يف أّن اس�مه: عيّل بن حيي�ى بن عيّل، وكنيته: أبو 
احلسن، كام مل ختتلف يف كوّنه من علامئنا احلّلّيني. 

وراوي)1(،  وجاءت نسبته يف بعض األسانيد، واإلجازات، واملصادر هكذا: السُّ
من ذلك ما ذكره املوىل األفندي & يف ترمجته، َفَقاَل: »الشيخ الفقيه عيّل بن حييى بن 

وراوي«)2(.  عيّل اخلَيَّاط السُّ
وَراِوي نسبة إىل سورى � عىل وزان: شورى �، وهي كام قاله صفّي الدين  والسُّ
القطيع�ي البغ�دادي: »مدين�ة حتت احلّل�ة، هلا هنر، ينس�ب إليها، وك�ورة قريبة من 

الفرات«)3(.
وق�ال ياق�وت احلموي عنه�ا: »موضع بالع�راق من أرض باب�ل، وهي مدينة 

الرسيانّيني، وقد نسبوا إليها اخلمر، وهي قريبة من الوقف واحلّلة املزيدّية«)4(.
ن أنَّ والدته كانت يف أواسط  ح املصادُر هبا، لكن نخمِّ أّما سنة والدته فلم ُترصِّ
القرن الس�ادس اهلجري، ويش�هد له أنَّه ذكر يف بالغه املوجود بَِخطِِّه يف آخر اجلزء 
ال  ُه َعاَرَض هذا اجلزء يف شهر شوَّ الثاين من كتاب )التبيان( للش�يخ الطويس & بأنَّ

سنة 576 ه�. 
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وأّما س�نة وفاته، فآخر ما عثرنا عليه هو إجازته للس�ّيد ابن طاوس & يف س�نة 
609 هجرّي�ة يف احلّل�ة، وقد جاء يف بعض كتب الس�ّيد عقيب ذكره الس�مه عبارة 

ترّحم)5(، ممّا يعني أّن وفاته كانت قريبة من هذا التاريخ.
وهبذا فهو يعّد من أعالم القرن السادس من اهلجرة النبوّية.  

اختالف األقوال يف لقبه
املس�ألة املهّمة التي واجهناها عند سرب املصادر املرتمجة له، االختالف يف لقبه، 

وهل هو: احلنّاط، أو اخلَيَّاط، أو احلافظ؟
أ( فمّمن ذكره بعنوان »احلّناط«:

تلميذه السّيد ابن طاوس & يف بعض كتبه)6(.
والش�يخ احلّر العاميل & يف ترمجة: الش�يخ نصري الدين عيّل بن محزة بن احلسن 

الطويس)7(.
والسّيد اخلوانساري & يف ترمجة: الطويس املذكور أعاله)8(.

ب( ومّمن ذكره بعنوان: »اخَليَّاط«:
تلميذه السّيد ابن طاوس & يف بعض كتبه)9(.

والعاّلمة احليّل & يف إجازته الكبرية لبني زهرة، وسنورد كالمه يف حمّله.
والشهيد األّول & يف احلديث الثالث من أربعينه، وسوف ننقله بعد قليل.

والشهيد الثاين & يف اإلجازة الكبرية)10(.
والشيخ حسن صاحب املعامل & يف اإلجازة الكبرية، وستأيت عباراته.

والشيخ احلّر العاميل & يف ترمجة: الشيخ عيّل بن نرص اهلل بن هارون )11(، وكذا 
يف ترمجته للمرتَجم له)12(.

والشيخ املريزا عبد اهلل األفندي األصفهاين &)13(.
والسّيد حمسن األمني العاميل &)14(.
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ج( ومّمن ذكره بعنوان: »احلافظ«:
السّيد ابن طاوس & يف بعض كتبه)15(. 

واملوىل عبد اهلل األفندي األصفهاين &)16(.
أق�ول: إّن وج�ود ه�ذا االختالف بني كتب خمتلف�ة ملؤّلف واحد كالس�ّيد ابن 
ط�اوس، مبن�ي عىل صّحة ق�راءة حمّققي تراثه، للنس�خ املختلفة هل�ذا الرتاث، ففي 
بعض النس�خ قد ختل�و الكلامت من النق�اط، فيقرُأها املحّققون ب�ام يرونه، فيقرُأها 

البعض: »احلنّاط«، فيام يقرأها آخرون: »اخلَيَّاط«. 
ويبدو أن الس�بب الرئيس هلذا االختالف يف اللقب يرجع إىل اختالف النس�خ 
يف ضبطه، وذلك بس�بب التش�ابه يف طريقة كتابة األلقاب الثالثة � أعني: احلنّاط، 
واخلَيَّ�اط، واحلاف�ظ � وهذا األمُر ُي�ؤدِّي عادًة إىِل التصحي�ف واالختالط بصورة 
كب�رية؛ وهلذا ال يمك�ن القطع بأيِّ احت�امل إاِلَّ إذا كانِت الكلم�ُة مضبوطًة بصورٍة 

واضحٍة.
ِة  د اإلش�كال - يف حم�لِّ بحثنا - هو وجود َضْب�ٍط خمتلٍف يف عدَّ  إنَّ ال�ذي ُيَعقِّ
ُنَسٍخ، فقد قال املحّقق األفندي &: »واخلَيَّاط، لعّله � بفتح اخلاء املعجمة، وتشديد 
الي�اء املثنّ�اة التحتانّي�ة، ث�ّم ألف لّين�ة، آخره طاء مهملة � نس�بة إىل عم�ل اخلَيَّاطة. 

وحيتمل كونه � بفتح احلاء املهملة، وتشديد النون � نسبة إىل بيع احلنطة.
واألّول أش�هر، لك�ّن الث�اين ه�و املضبوط يف نس�خ )مجال األس�بوع( املذكور 

وغريه، فالحظ.
واألّول هو املضبوط يف بعض أسانيد أحاديث )أربعني( الشهيد، فالحظ«)17(.
وق�ال املح�ّدث الن�وري &: »احلنّ�اط � باحلاء املهمل�ة، والنون املش�ّددة، كام 
هو املضبوط يف نس�خ مجال األس�بوع، وفالح الس�ائل، وأربعني الشهيد � نسبة إىل 
بي�ع احلنط�ة، أو اخلَيَّاط � كام ه�و املضبوط يف كتابه: فتح األبواب � نس�بة إىل عمل 
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اخلَيَّاط�ة. وق�ال & يف كتاب: كش�ف اليقني: أخربين بذلك � يعني بكتاب: تفس�ري 
حمّمد بن العّباس املاهيار � الش�يخ عيّل بن حييى احلافظ. ولعّله تصحيف احلنّاط أو 

اخلَيَّاط، أو هو لقب خمصوص«)18(. 
أق�ول: كالم املحّدث النوري يدلُّ عىل أنَّ الرتدي�َد الرئيَس واقٌع بني »احلنّاط« 
ٌف من أحد اللقبني  و«اخلَيَّاط«، وأّما »احلافظ« فاحتامله ضعيف، وحيتمل أّنه ُمصحَّ
اآلخري�ن. ويبدو أّن س�بب ما ذهب إليه النوري أّن أكثر النس�خ مضبوطة بصورة 
أحد اللقبني، عىل خالف لقب »احلافظ«، فالرتديد يقع بينهام، وال س�يَّام أنَّ احتامل 
وق�وع اخلل�ط بينه�ام أكرب بكثري م�ن اخللط بينهام وب�ني »احلافظ«؛ لتق�ارب طريقة 

كتابتهام. 
إًذا الراج�ح ع�دم صّح�ة لقب »احلاف�ظ« أو كون�ه لقًبا خمصوًص�ا مذكوًرا إىل 
جانب لقبه األصيل وهو »احلنّاط« أو »اخلَيَّاط«، وأّما األخرَيان فهام حمتمالن ولكن 

ال مرّجح ألحدمها عىل اآلخر. 

اإلطراء عليه:
لقد كان الشيخ عيّل بن حييى اخلَيَّاط + ُمعتَمًدا عند العلامء وأصحاب الكتب، 
وم�ن أه�ّم الش�واهد ع�ىل وثوق األع�الم به ما قال�وا يف حّق�ه، والدّق�ة يف خمتلف 
العب�ارات الواصف�ة له ت�دّل عىل مدى منزلت�ه اجلليلة عند الس�لف واخللف، فلذا 
حاولن�ا اس�تيعاب البحث عاّم قيل يف حّق�ه � من املدح والثن�اء البالغ �  وذلك عىل 

النحو اآليت: 
1� عّرف�ه تلمي�ذه، يوس�ف ب�ن عل�وان & � يف إج�ازة كتبها للش�يخ حمّمد بن 

الزنجي � ب�: »الشيخ، العامل، الراوي«)19(.
َق�ُه تلمي�ُذُه اآلخ�ر، الس�يُِّد ريضُّ الدين ابن ط�اوس & رصحًيا يف فالح  2� َوثَّ
الس�ائل، فقال: »فم�ن طرقي يف الرواية إىل كّل ما رواه ج�ّدي، أبو جعفر الطويس 



َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

126

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

126

   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	

126126

سعيد شايان

126

يف كتاب الفهرست، وكتاب أسامء الرجال... وغريمها من الروايات: ما أخربين به 
مجاع�ة من الثقات... أقول: ومن طرقي: ما أخربين به الش�يخ عيّل بن حييى اخلَيَّاط 

احليّل...«)20( إىل آخر أسانيده.
كام عدَّ روايته من »صحيح الروايات«، إْذ قال: »ومن املهاّمت: الدعاء بام روي 
بصحيح الروايات عن موالنا املهدي × عقيب الصلوات املفروضات... وأرويه 
عن جّدي لبعض أّمهايت، الس�عيد أيب جعفر الطويس، فمن طرقي إليه: ما حّدثني 
به مجاعة... وأخربين الشيخ عيّل بن حييى احلنّاط احليّل رمحة اهلل عليه إجازة...«)21( 

إىل آخر كالمه.
3� عرّب عنه الشهيد األّول & ب�: »الشيخ، الفقيه«)22(.

4� أثنى عليه الشيخ احلّر العاميل & بقوله: »فاضل، جليل«)23(.
5� وعّظم�ه امل�وىل األفن�دي & بقول�ه: »من أجّل�ة العل�امء«)24(. وقاله عنه يف 

موضع آخر: »فقيه، عامل، جليل القدر والشأن«)25(.
6� ووصفه السّيد اخلوانساري & ب�: »الفاضل، اجلليل«)26(.

7� ومدحه املريزا النوري & ب�: »الفقيه، اجلليل«)27(.
8� وقال السّيد األمني & عنه: »من مشايخ اإلجازة«)28(.

9� وقد وصفه املحّدث القّمي & ب�أّنه: »شيخ، عامل، فاضل، جليل«)29(.
10� واكتفى املحّقق النامزي الش�اهرودي & يف ترمجته بقوله: »هو من شيوخ 

اإلجازة«)30(.
11� وقالوا عنه يف موسوعة طبقات الفقهاء: »الفقيه اإلمامي... وكان فقيًها، 

راوًيا، من أجاّلء العلامء«)31(.
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أساتذُتُه ومشاخُيُه:
1� السيِّد رشف شاه بن حمّمد بن احلسني بن زيارة األفطي)32( .
2� الشيخ عريب بن مسافر العبادي احليّل )ت بعد 580 ه�()33(.

3� الشيخ عيّل بن نرص اهلل بن هارون احليّل، املعروف جّده ب�: »الكال«)34(.
4� الشيخ حمّمد بن أمحد بن إدريس العجيل احليّل )ت 598 ه�()35(.

5� الش�يخ حييى بن احلسن بن احلسني األسدي، املعروف ب�: ابن بطريق احليّل 
)ت 600 ه�( )36(.

6� الشيخ نصري الدين عبد اهلل بن محزة بن عبد اهلل بن احلسن الطويس)37(.
7� الشيخ نصري الدين عيّل بن محزة بن احلسن الطويس)38(.

8� الش�يخ حمّم�د ب�ن حمّم�د ب�ن ع�يّل احلم�داين، الش�هري ب��: بره�ان الدي�ن 
القزويني)39(.

9� الشيخ جعفر بن حمّمد بن حمّمد بن شعرة اجلامعي)40(.
10� الشيخ محزة بن شهريار)41(.

11� الشيخ شاذان بن جربئيل القّمي)42(.

تالمذته والرواة عنه
1� السّيد ريّض الدين عيّل بن موسى بن طاوس احلسني احليّل )ت 664 ه�(.

2� السّيد صفّي الدين حمّمد بن معّد بن عيّل املوسوي)43(.
د بن جعفر بن هبة اهلل بن نام احليّل )ت 645 ه�()44(. 3� الشيخ نجيب الدين حممَّ

4� الشيخ يوسف بن علوان احليّل )كان حيًّا إىل سنة 628 ه�()45(.
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دوره يف األسانيد واإلجازات، ورواية الرتاث:
إِنَّ ِمن َأَهمِّ األُُمور التي ُتعرف هبا منزلة الشخص ومكانته دوره يف نرش معارف 
ذل�ك الدين واملذهب، واعتامد املش�ايخ واألقران علي�ه يف تلك املعارف عنه. ومن 
هنا نستطيع أن نعكس صورة واضحة حلياته، ودرجة رغبة األصحاب يف ما َرَواُه، 
وم�دى وثوقهم هبم. ومن أفضل ما يعطينا تلك الص�ورة هو اإلجازات احلديثّية، 
وق�د كان للش�يخ عيّل بن حييى اخلَيَّاط دور يف اإلج�ازات ورواية الرتاث اإلمامي، 

ونستعرض يف ما ييل بعض ما وصل إلينا من ذلك:
ِّ & يف س�نة  أواًل: أج�از اخلَيَّ�اط للس�يِّد ريضِّ الدي�ن ع�يّل اب�ن طاوس احليلِّ
�يِخ  ِه الشَّ 609 ه� باحلّلة، وهذه اإلجازة هي إحدى طرق الس�ّيد & إىل كتب َجدِّ
َح الس�يُِّد يف كثري من كتبه هب�ذه اإلجازة، إذ قال مثاًل:  الطُّ�ويسِّ + )46(، وقد رَصَّ
»أق�ول: وم�ن طرق�ي: ما أخربين به الش�يخ ع�يلّ  بن  حيي�ى  اخلَيَّاط احل�يّل إجازًة � 
ل، س�نة تس�ع وس�ّت مئ�ة �، قال: أخربين الش�يخ عريب  تارخيها: ش�هر ربيع األوَّ
،  عن أيب عيّل، عن والده �  بن مس�افر العبادي، عن حمّمد بن أيب القاس�م الطربيِّ

ي � أيب جعف�ر الط�ويس«)47(. َج�دِّ
يِخ عيلِّ  بنِ  حَيَيى  اخلَيَّاط &...  وَقال & يف كتابه اإلقبال: »وجدنا ذلك بَِخطِّ الشَّ
وغريه، يف كتب أصحابِنا اإلماميَّة، وقد روينا عنه ُكلَّ ما َرَواُه � وَخّطُه عندنا بَِذلَِك يف 

إجازة، تارخيها: شهر ربيع األّول، سنة تسع وسّت مئة � فقال ما هذا لفظه...«)48(.
وق�ال يف َموِض�ٍع آخر من الكتاب: »وهو نقلناه من خطِّ عيلِّ بنِ  حَيَيى  اخلَيَّاط � 

ُه من مجلة من رويناه عنه �  بإسناد ذكره...«)49(. وقد ذكرنا أنَّ
وقال يف فتح األبواب: »ووجدُت بخطِّ الشيِخ عيلِّ  بن  حييى  احلافظ � ولنا منه 

إجازة بُِكلِّ ما يرويِه � ما هذا لفُظُه...«)50( .
ثانًيا: قام اخلَيَّاط برواية بعض األحاديث عن مش�اخيه، وُحِكَي عنُه يف املصادر 
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� سّيام كتب السّيد ابن طاوس & � بعض تلك األخبار، فمنها:
م�ا رواه الش�هيد األّول & يف كتابه هبذا الس�ند: »ما أخربين به: الش�يخ العامل، 
�عيد،  الفقيه الصالح الدّين، جالل الدين أبو حمّمد احلس�ن بن أمحد ابن الش�يخ السَّ
د ]بن  د ب�ن حممَّ ش�يخ الش�يعة، ورئيس�هم يف زمانه، نجيب  الدي�ن َأيب عبد اهلل حممَّ
جعفر[ بن نام احليّل الربعي، يف ش�هر ربيع اآلخر، س�نة اثنتني ومخس�ني وس�بع مئة 
�يِخ الَفقيِه عيلِّ بن حييى بن  ِه، عن الشَّ باحللَّ�ِة، َعن َوالِدِه نظ�ام  الدين  أمحد، عن َجدِّ

يِخ الَفقيِه عريب بن مسافر العبادي...«)51(. ،  عن الشَّ وَراويِّ عيّل اخلَيَّاط السُّ
ثالًثا: نقل الش�يخ حس�ن بن زين الدين العاميل& )صاحب املعامل( يف إجازته 
الكبرية للس�ّيد احلسيني، س�نًدا إىل روايات اخلَيَّاط، ونعني بالروايات هنا، الكتب 
واملصنّف�ات التي رواها اخلَيَّاط عن ُمَصنِِّفيَها ُمبارَشًة أو بواس�طة، فقد قال الش�يخ 

حسن صاحب املعامل ما نّصه:
د بن َأيب املعايل،  »ويروي ش�يخنا الش�هيد، عن السّيد األجّل شمس الدين حممَّ
عن الشيخ كامل الدين عيّل بن مّحاد الواسطّي، عن الشيخ نجم الدين جعفر بن نام، 
عن والده الش�يخ نجيب الدين حمّمد بن جعفر بن نام مجيع رواياته. وباإلس�ناد... 
عن الش�يخ نجيب الدين حمّمد... عن الشيخني العاملني، أيب الفرج عيّل ابن الشيخ 
اإلمام قطب الدين أيب احلسني الراوندي، وأيب احلسن عيلّ  بن  حَيَيى  بن عيلِّ اخلَيَّاط 

مجيع رواياهتام«)52(.
وقد روى اخلَيَّاط َعَدًدا كبرًيا من الكتب واملصنَّفات التي وصلت إىل املتأّخرين 
�يخ اجلليل، نذك�ر منها م�ا وجدناه بع�د البح�ث يف اإلجازات  بوس�اطة ه�ذا الشَّ

والرتاجم، وذلك عىل النحو اآليت: 
1� الصحيفة الكاملة السّجادّية ×.

حك�ى صاحب املع�امل & يف إجازته الكبرية، عن ابن نام احل�يّل &: »أّنه يروي 
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الصحيف�ة الكامل�ة باإلج�ازة... ويروهيا أيًضا نج�ُم الدين باإلج�ازة، عن والده، 
عن الش�يخ أيب احلس�ن عيّل بن اخلَيَّاط، عن الشيخ عريب بن مسافر، عن السيِّد هباء 

الرشف بإسناده املعلوم«)53(.
ة، عن طريٍق  اديَّ د تقي املجليُّ + بروايته للصحيفة السجَّ َح املوىل حممَّ كام رَصَّ
َوَق�َع اخلَيَّاط فيه، وقد نقل ول�ده العاّلمة املجلي + هذا الطريق يف بحار األنوار، 

إذ جاء فيه: 
»وعن السّيد غياث الدين عبد الكريم ابن طاوس... 

وعن الس�ّيد غياث الدين، عن الس�ّيد ريّض الدين عيّل بن طاوس، عن الشيخ 
�وراوي، عن حمّمد بن أيب القاس�م الطربي، ع�ن أيب عيّل، عن  حس�ني بن أمحد السُّ

والده. 
وعن�ه)54(، ع�ن ع�يلّ  بن  حيي�ى  اخلَيَّاط، ع�ن عريب بن مس�افر، عن الس�ّيد هباء 
ال�رشف، ع�ن حمّم�د بن أيب القاس�م، عن أيب عيّل، ع�ن أبيه... إىل غ�ري ذلك ممّا ال 

حيىص «)55(.
2� كت�اب تأوي�ل م�ا نزل م�ن الق�رآن الكري�م يف النب�ّي وآله )ص�ىل اهلل عليه 
وعليه�م(، للش�يخ ابن اجل�ُّحا م حمّمد ب�ن العّباس بن عيّل ب�ن املاهيار)56( + )كان 

حيًّا سنة 328 ه�(.
قال السّيد ابن طاوس & يف كتاب اليقني: 

»وهذا الكتاب أرويه بعّدة طرق ... وأخربين بذلك أيًضا: الشيخ عيلّ  بن  حييى  
احلافظ إجازًة � تارخيها: ش�هر ربيع األّول، س�نة تس�ع وس�ّت مائة �، عن الش�يخ 
الس�عيد عريب بن مس�افر العبادي... ع�ن أيب عبد اهلل حمّمد بن العبَّ�اس بن مروان 

املذكور«)57(.
3� كتاب األمايل، وإكامل الدين وإمتام النعمة، للش�يخ الصدوق حمّمد بن عيّل 

بن بابويه القّمي + )ت 381 ه�(. 
قال صاحب املعامل &: »وذكر الش�يخ نجم الدين بن نام أيًضا: أنَّ والده أجاز 
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له أن يروي عنه أمايل الش�يخ أيب جعفر حمّمد بن عيّل بن بابويه، عن الش�يخ عيلّ  بن  
حييى  اخلَيَّاط، عن الشيخ شاذان بن جربئيل... عن املصنّف«.

وذك�ر بع�د ه�ذا � بعّدة ط�رق � »أّن وال�ده أجاز ل�ه أيًضا رواية كت�اب إكامل 
الدي�ن وإمتام النعمة البن بابويه، عن الش�يخ عيّل بن  حييى  اخلَيَّاط، عن ش�اذان بن 

جربئيل... عن املصنّف«)58(.
د  4� كتاب اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، للشيخ املفيد حمّمد بن حممَّ

ابن النعامن البغدادي + )ت 413 ه�(. 
ذكر ذلك الشيخ نجم الدين جعفر بن نام احليّل & يف إجازته، إٍذ حكي عنه:

»وي�روي كتاب اإلرش�اد، ع�ن والده، عن عيلّ  ب�ن  حييى  اخلَيَّاط، عن الش�يخ 
عريب بن مسافر... عن الشيخ املفيد«)59(.

5� كتاب هنج البالغة، للسّيد الريض املوسوي + )ت 406 ه�(.
حكى الش�يخ حس�ن بن زين الدين العاميل &، عن إجازة الش�يخ نجم الدين 
ابن نام احليّل &، بقوله: »ويروي هنج البالغة، عن والده، عن الش�يخ عيلّ  بن  حييى  
اخلَيَّ�اط، عن الش�يخ عيّل بن نرص ب�ن هارون � املعروف جّده ب��: الكال � احليّل... 

عن السّيد الريض«)60(.
6� كت�اب تنزي�ه األنبياء واألئّم�ة ^، واجلزء األّول من األمايل املوس�وم ب�: 
غرر الفوائد ودرر القالئد، للسّيد املرتىض املوسوّي علم اهلدى + )ت 436 ه�(. 
ق�ال صاح�ب املع�امل & يف إجازته الكبرية: »وذكر الش�يخ نج�م الدين جعفر 
ب�ن ن�ام يف إجازته � التي تك�ّررت احلكايُة عنها � أيًضا أنَّ وال�ده يروي كتاب تنزيه 
األنبياء للس�ّيد املرتىض، عن الش�يخ أيب احلس�ن عيلّ  بن  حييى  اخلَيَّاط، عن عريب بن 

مسافر... عن السّيد املرتىض«)61(.
وق�ال يف موض�ع آخر منها: »وذكر الش�يخ نجم الدين جعفر ب�ن نام... وذكر 
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أّن�ه يروي كتاب غرر الفوائد ودرر القالئد للس�ّيد املرت�ىض ... ويروي أيًضا اجلزء 
األّول من�ه، ع�ن والده، عن الش�يخ أيب احلس�ن عيّل بن حيي�ى اخلَيَّاط، عن الس�ّيد 
األجّل الرشيف رشف ش�اه بن حمّمد بن احلس�ني بن زيارة األفطي... عن الس�ّيد 

املرتىض«)62(.
7� مجيع مصنّفات شيخ الطائفة حمّمد بن احلسن الطويس + )ت 460 ه�(.

لق�د م�ّر القول إّن اخلَيَّاط هو أحد مش�ايخ الس�ّيد ابن ط�اوس & الذين ينقل 
عنهم وبإس�نادهم تراث جّده الشيخ الطويس +، وقد شهد بذلك رصحًيا يف كتبه، 

ومّرت مصادره.
8� مجيع مصنّفات الشيخ نصري الدين عيّل بن محزة بن احلسن الطويس.

رّصح بذلك الشيخ احلّر العاميل &)63( . 
9� مجي�ع مصنّفات الش�يخ حمّمد بن أمحد بن إدري�س احليّل + )ت 598 ه�(، 

ومنها: كتاب الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.
قال العاّلمة احليّل & يف إجازته الكبرية لبني زهرة: »ومن ذلك: مجيع ما يرويه 
الس�ّيد صفّي الدين حمّمد بن معّد املوس�وي، عن الشيخ عيلّ  بن  حييى  اخلَيَّاط، مجيع 

مصنّفات الشيخ حمّمد بن إدريس احليّل، عنه«)64(.
وق�ال املوىل عب�د اهلل األفندي األصفهاين &: »ورأيت يف خزانة الش�يخ صفي � 
يف أردبي�ل � قطعة أخرى من هذا الكت�اب)65(، ُكتبت أيًضا يف زمن املصنّف، وُقرأت 
عىل السّيد فخار بن معّد املوسوي � تلميذ املصنّف، وعليها بالغات بخّط هذا السّيد، 
وعليها أيًضا بالغات وإجازة بخّط يوس�ف بن علوان � يف مجادى اآلخرة، س�نة ثامن 
وعرشين وسّت مائة � للشيخ حمّمد بن الزنجي، يرويه عن عيلّ  بن  حييى  اخلَيَّاط، عن 

مصنّفه«)66(.
10� مجيع مصنّفات الشيخ ابن البطريق احليّل )ت 600 ه�(، ورواياته.
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ورّصح بذلك العاّلمة احليّل + يف إجازته الكبرية، فقال: »... ومجيع مصنّفات 
الفقيه، شمس الدين حييى بن احلسن بن احلسني بن عيّل بن حمّمد البطريق األسدي 
� صاح�ب كت�اب العمدة � ومجي�ع رواياته، عن الس�ّيد صفّي الدين ب�ن معّد، عن 

الشيخ عيّل بن حييى اخلَيَّاط، عنه«)67(.
11� مجيع مصنّفات الشيخ حمّمد بن هارون بن الكال احليّل، ورواياته)68(.

12� مجيع مصنّفات الشيخ عبد اهلل بن محزة بن احلسن الطويس، ورواياته)69(.
13� مجيع مصنّفات الشيخ جعفر بن حمّمد بن شعرة اجلامعي، ورواياته)70(.

14� كت�اب غريب القرآن املس�ّمى ب�: نزهة القل�وب، أليب بكر حمّمد بن عزير 
ِجستايّن )ت 330 ه�(: السِّ

حك�ى صاح�ب املع�امل & ذل�ك ع�ن نجم الدي�ن بن ن�ام احل�يّل &، قائاًل: 
»وي�روي كتاب غريب القرآن البن عزيز)71( باإلجازة، عن والده، عن الش�يخ 
ع�يلّ  ب�ن  حييى  اخلَيَّاط، عن الش�يخ عيّل ب�ن نرص بن هارون � املع�روف جّده ب�: 

الكال � احليل)72(... « )73(.
15� بع�ض كتب أيب عمرو عثامن بن س�عيد ال�داين )ت 444 ه�(، منها: كتاب 
التيس�ري يف القراءات الس�بع، وكتاب املكتف�ى يف الوقف واإلبت�داء، وكتاب طبقات 
القّراء واملقرين ومن تصّدر لإلقراء من عهد رس�ول اهلل ’ إىل س�نة مخس وثالثني 

وأربع مائة.
 قال الش�يخ حس�ن صاحب املعامل & يف اإلجازة الكبرية: »وذكر الشيخ نجم 
الدي�ن ب�ن نام أّن�ه يروي كتاب التيس�ري، عن والده إجازًة، عن الش�يخ أيب احلس�ن 
ع�يلّ  بن  حيي�ى  اخلَيَّاط، عن الش�يخ العامل املقري حمّم�د بن عبد اهلل ب�ن عبد الودود 

األندلّي...
ويروي � أيًضا � كتاب الوقف واالبتداء أليب عمرو، باإلس�ناد... عن الش�يخ 

حمّمد بن عبد الودود...



َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

134

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

134

   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	

134134

سعيد شايان

134

وي�روي � أيًضا � كتاب طبقات الق�ّراء واملقرين، ومن تصّدر لإلقراء من عهد 
رسول اهلل ’ إىل سنة مخس وثالثني وأربع مئة أليب عمرو أيًضا، باإلسناد... عن 

ابن عبد الودود...« )74(.

اهتمامه مبقابلة الرتاث اإلمامي
ا باستنساخ الكتب املهّمة ثّم  لقد أوىل العلامء يف العصور الس�ابقة اهتامًما خاصًّ
مقابلته�ا مع نس�خة األصل، وذلك لتفادي األخطاء الت�ي يمكن أن حتصل خالل 
االستنس�اخ، وكان الش�يخ اخلَيَّاط ممّن اهتّم بذلك، فقد شاهد العاّلمة اآلغا بزرك 
الطه�راين )رض�وان اهلل عليه( نس�خة من كتاب التبيان للش�يخ الطويس +، عليها 
خّط الش�يخ ع�يّل بن حييى اخلَيَّاط، فق�ال عند ترمجته: »وقد قاب�ل املرتَجم له اجلزء 
الث�اين من تفس�ري التبي�ان للطويس مع أصل�ه، يف 576 ه�، وكتب بخّطه الش�هادة 
باملقابل�ة يف التاري�خ، والنس�خة م�ن موقوفة ج�الل الدين عبد اهلل بن رشف  ش�اه 
للخزان�ة الغروّي�ة)75(. ولفظه: بلغ العرض هلذا اجلزء من أّوله إىل آخره، بالنس�خة 
املنقولة منها، حس�ب اجلهد والطاقة، وآخر ذلك يوم األربعاء، من ش�هر ش�وال، 

سنة 576 ه�. وكتب عيّل بن حييى، ختم اهلل له...«)76(.
 وع�ىل الرغ�م من أّن االس�م املذكور يف ه�ذا البالغ هو »عيّل ب�ن حييى« فقط، 
من دون لقب »اخلَيَّاط« أو »احلنّاط«، ولكن يظهر أّنه اخلَيَّاط حمّل بحثنا، وقد جزم 

العاّلمة الطهراين بذلك كام يظهر من كالمه. 
وق�د حالفن�ا التوفيق بعد ذلك، فقد أهدانا س�امحة الس�يِّد حس�ني املوس�وي 
الربوجردي )أدام اهلل عّزه( صورًة من هذه النسخة الثمينة لكتاب التبيان، فوجدنا 
ُه مل ينقِل العبارَة كاملًة، ونحن نأيت  العبارة فيها كام حكاه العاّلمة الطهراين &، إاِلَّ َأنَّ

هبا هنا كام هي، وذلك عىل النحو اآليت: 
»بلغ العرض هلذا اجلزء من أّوله إىل آخره، بالنسخة املنقول منها، حسب اجلهد 
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والطاقة، وآخر ذلك يوم األربعاء من ش�هر ش�ّوال من ش�هور س�نة س�ّت وسبعني 
ومخس مائة. وكتب عيلُّ بُن حَيَيى � ختم اهلل لصاحب الكتاب وله ولل�... بالصاحلات 

يف التاريخ )كذا( - حامًدا هلل، ومصّلًيا عىل حمّمد النبّي، وآله الطاهرين«. 

هناية نسـخة التبيان للشـيخ الطويس & يظهر فيها تاريـخ املخطوطة وإهناء عل بن 
حیيی اخلّياط
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والنس�خُة من حمفوظ�ات اخلزانة الغروّية يف النجف األرشف، رقم التسلس�ل 
الع�اّم 331، وتاري�خ نس�خها 29 ش�عبان 576ه�. وه�ي اجلزء الث�اين من كتاب 
التبيان يف تفس�ري القرآن بحس�ب جتزءة املخطوط، وأّما بحس�ب املطبوع فتبدأ من 
ص480 م�ن اجلزء األّول، وتنتهي عند الصفح�ة 575 من اجلزء الثاين. ولكّن يف 
هناي�ة هذه املخطوطة س�طرين أو ثالثة غ�ري موجودة يف املطب�وع، ولعّله راجع إىل 

اختالف النسخ.  
وعىل بداية النس�خة متّلك للس�ّيد عبد املّطلب بن األعرج احلس�يني، إذ اكتفى 
بكتابة اس�مه، وبعد ذلك أضاف ولده السّيد حمّمد اسَمه إىل جانب اسم أبيه ولكن 
بمداد خمتلف، ويظهر أّن النس�خة انتقلت إىل األخري باإلرث، فصار املكتوب عىل 

بداية النسخة: حمّمد بن عبد املّطلب بن األعرج احلسينّي«. 
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ظهـر  املخطوطة يظهـر عليها متلك عميد الدين عبد املّطلب بن األعرج وابنه حمّمد 
ووقفية بخّط السّيد بن رشفشاه  احلسيني علی اخلزانة الغروية يف النجف األرشف
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وقد انتقلت هذه النس�خة إىل ملكّية السّيد جالل الدين عبد اهلل بن رشف شاه 
احلسيني، وبعد وفاته قام ورثته سنة 810ه� بوقفها عىل اخلزانة الغروّية، وما زالت 

النسخة حمفوظة يف هذه اخلزانة الثمينة كام تقّدم، عماًل هبذا الوقف الرشعي. 
وق�د كت�ب الوقف ع�ىل بداية النس�خة، ونّصه: »ه�ذا الكتاب م�ن مرتوكات 
الس�ّيد الس�عيد املرحوم جالل الدين عبد اهلل بن رشف ش�اه احلس�يني، وقف عىل 
طائف�ة اإلمامّية االثنى عرشّية، من طلبة العلم املش�تغلني بالعل�وم الدينّية، بإجازة 
ورث�ة املت�وّف املذكور، وبموجب حك�م الرتبيع )كذا( الس�لطايّن اخلاق�ايّن املغيثي 
األمح�دّي، ال زال ناف�ًذا يف األقطار، وقًفا صحيًحا رشعيًّ�ا مؤّبًدا خمّلًدا إىل أن يرث 
اهلل األرض وم�ن عليه�ا، وه�و خ�ري الوارث�ني. ويك�ون بخزانة احل�رضة الرشيفة 
فها، وال خي�رج منها إاِلَّ بَِرْه�ٍن و...حيفظ...، وال  الغروّي�ة، صل�وات اهلل عىل ُمرشِّ

خيرج من املش�هد الرشي�ف الغروي ال بالرهن وال بغ�ريه، ﴿وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئىئ ىئ  ىئ ی ی﴾)77(. وكتب ذلك يف عارش ش�عبان املبارك 
من س�نة عرشة )ك�ذا( وثامن مائة اهلاللّية. واحلم�د هلل رّب العاملني، وصىلَّ اهلل عىل 

حمّمد وآله أمجعني«.
َه�ا: »بلغ الس�امع عىل  دة، وَنصُّ وع�ىل النس�خة بالغاُت س�امٍع وع�رٍض متع�دِّ
«، و»قوبل«. واألرجح أنَّ  النصري )كذا(«، و»بلغ العرض«، و»بلغ العرض وصحَّ

بالغات العرض بخّط اخلَيَّاط. 
وجاء يف خامتة النسخة: »وافق الفراغ منه يوم السبت تاسع عرشين شعبان من 
س�نة سّت وسبعني مخس مائة )كذا(. كتب حمّمد بن حمّمد بن عيّل بن... حامًدا هلل، 
ومصّلًيا عىل نبّيه حمّمد وآله الطّيبني الطاهرين، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، وصلواته 

عىل أهل بيته األكرمني«.
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 تعليق�ة أمل اآلم�ل: 634/222. وقد (13)
ترمجه مّرة يف رياض العلامء 4: 286 هبذا 
العنوان. وكذا ُينظر فيه: 3: 310 )ترمجة 
الش�يخ عريب بن مس�افر العبادي احليّل(؛ 
و4: 100 )ترمجة الشيخ عيّل بن سعد بن 

أيب الفرج اخلَيَّاط(
 أعيان الشيعة 8: 370.(14)
 فت�ح األبواب: 264. ويف بحار األنوار (15)

88: 4/238 عن�ه: »احلنّ�اط«، بداًل من 
»احلاف�ظ«. وكذا ذكره بعن�وان »احلافظ« 

يف كتاب اليقني: 280.
 ترمج�ه بعن�وان: الش�يخ ع�يّل ب�ن حييى (16)

 ،286  :4 العل�امء  ري�اض  يف  احلاف�ظ، 
وق�ال عن�ه: »والظاه�ر أّنه بعينه الش�يخ 
اخلَيَّ�اط  حيي�ى   اب�ن   ع�يلّ   احلس�ن،  أيب 
اآليت«. وعن�ه يف تكمل�ة أم�ل اآلم�ل 4: 
1593/138. وق�ال يف صفح�ة: 287  
يف عن�وان: )أب�و احلس�ن ع�يّل ب�ن حيي�ى 
اخلَيَّ�اط(: »ث�ّم أق�ول: ال يبع�د عن�دي 
احّت�اده مع الش�يخ ع�يّل بن حيي�ى احلافظ 
املذكور آنًفا، بل لعّل »احلافظ« تصحيف 

»اخلَيَّاط«، فالحظ«.
 رياض العلامء 4: 287 � 288.(17)
 خامت�ة مس�تدرك الوس�ائل 2: 460 � (18)

461/ب.
634/222؛ (19) اآلم�ل:  أم�ل  تعليق�ة   

رياض العلامء 4: 287.

اهلوامش
_____________

)األربع�ون (1) األّول  الش�هيد  موس�وعة   
حديًث�ا( 19: 226 � 227 /3. وُينظ�ر: 

رياض العلامء 4: 288.
 رياض العلامء 4: 288.(2)
 مراصد االّطالع 2: 754.(3)
 معج�م البل�دان 3: 278. وُينظر: تنقيح (4)

املقال 21: 276.
 اإلقبال 2: 20؛ مجال األسبوع: 34.(5)
 مج�ال األس�بوع: 34؛ ال�دروع الواقي�ة: (6)

78؛ فالح السائل: 216/322.
وانظ�ر: (7)  .552/186  :2 اآلم�ل  أم�ل   

ري�اض العلامء 4: 74؛ روضات اجلنّات 
معج�م  263؛  و6:   404/321  :4

رجال احلديث 12: 8112/429.
 روضات اجلنّات 4: 324.(8)
 ُينظر مثاًل: اإلقبال 2: 20 و27؛ الدروع (9)

الواقية: 267؛ فالح السائل: 53.
 موس�وعة الش�هيد الث�اين & 4: 398 (10)

)إجازته لوالد الشيخ البهائي رمحهام اهلل(
وعن�ه (11)  .627/208  :2 اآلم�ل  أم�ل   

 :13 احلدي�ث  رج�ال  معج�م  يف 
 .8567/225

 أم�ل اآلم�ل 2: 634/210. وعن�ه يف (12)
ري�اض العل�امء 4: 286؛ معج�م رجال 

احلديث 13: 8589/237. 
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 فالح السائل: 53.(20)
 املصدر نفسه: 322.(21)
)األربع�ون (22) األّول  الش�هيد  موس�وعة   

حديًث�ا( 19: 226 � 227 /3. وعنه يف 
رياض العلامء 1: 155.

 أم�ل اآلم�ل 2: 634/210. وعن�ه يف (23)
ري�اض العل�امء 4: 286؛ معج�م رجال 

احلديث 13: 8589/237.
 رياض العلامء 4: 288.(24)
 املصدر نفس�ه 4: 286. وعنه يف تكملة (25)

أمل اآلمل 4: 1593/138.
 روضات اجلنّات 4: 324.(26)
 خامت�ة مس�تدرك الوس�ائل 2: 460 � (27)

461/ب. 
 أعيان الشيعة 8: 370.(28)
 الفوائد الرضوّية 1: 557.(29)
 مس�تدركات عل�م رج�ال احلدي�ث 5: (30)

 .10609/497
 موس�وعة طبق�ات الفقه�اء 7: 184 � (31)

 .2540/185
)اإلج�ازة (32)  47  :106 األن�وار  بح�ار   

الكبرية للشيخ حسن صاحب املعامل(
 كام رّصح بذلك: الس�ّيد ابن طاوس& (33)

� وس�تأيت مصادره �، وامل�ريزا أفندي & 
والش�يخ   ،310  :3 العل�امء  ري�اض  يف 
الطهراين & يف طبقات أعالم الش�يعة 3: 

.172

وعن�ه (34)  .627/208  :2 اآلم�ل  أم�ل   
 :13 احلدي�ث  رج�ال  معج�م  يف 
8567/225. وُينظ�ر: طبق�ات أع�الم 

الشيعة 3: 208.
634/210؛ (35)  :2 اآلم�ل  أم�ل  ُينظ�ر:   

طبقات أعالم الشيعة 3: 187.
 ُينظر: أمل اآلمل 2: 634/210.(36)
 ق�ال املوىل األفندي & يف رياض العلامء (37)

3: 216: »واعل�م أّن ه�ذا الش�يخ كثرًيا 
م�ا يش�تبه � ألجل االش�رتاك يف الّلقب � 
بخواجة نصري الدين الطويس املش�هور، 
وك�ذا يش�تبه حال�ه بح�ال الش�يخ نصري 
الدي�ن عيّل ب�ن محزة بن احلس�ن الطويس 
� ال�ذي تأيت ترمجت�ه � وإن كان الثاين من 
أقرباء هذا الش�يخ، فالح�ظ. وبذلك قد 
يق�ع اخلل�ط والغل�ط يف بعض م�ا يتعّلق 
بأح�وال كّل واح�د منه�م؛ ف�ال تغفل«. 

وقال قريًبا منه فيه 4: 75.
 املصدر نفسه 4: 287.(38)
 املصدر نفسه 4: 286.(39)
)اإلج�ازة (40)  22  :106 األن�وار  بح�ار   

الكبرية للشيخ حسن صاحب املعامل(
 املصدر نفس�ه 107: 62 )صورة رواية (41)

بعض األفاضل للصحيفة السّجادّية( 
أق�ول: ظاه�ر ما ج�اء يف بح�ار األنوار (42)

رواية عيّل بن حيي�ى اخلَيَّاط، عن محزة بن 
شهريار بال واسطة.
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)اإلج�ازة (43)  42  :106 نفس�ه  املص�در   
الكبرية للشيخ حسن صاحب املعامل( 

 أمل اآلمل 2: 634/210؛ تكملة أمل (44)
اآلمل 5: 168 � 2135/169؛ طبقات 

أعالم الشيعة 4: 175.
(45) & األّول  الش�هيد  علي�ه  ن�ّص  ك�ام   

ضم�ن  )املطب�وع  حديًث�ا  األربع�ون  يف 
 �  226 الش�هيد األّول( 19:  موس�وعة 
227 /3، وك�ذا امل�ريزا األفن�دي & يف 

رياض العلامء 4: 288.
(46) .634/222 اآلم�ل:  أم�ل  تعليق�ة   

وُينظر: طبقات أعالم الشيعة 4: 208.
 كام قاله الش�يخ حسن صاحب املعامل& (47)

بح�ار  يف  املروّي�ة  الكب�رية  اإلج�ازة  يف 
األنوار 106: 33. 

يف (48) وعن�ه   .54  �  53 الس�ائل:  ف�الح   
روض�ات اجلنّ�ات 4: 333. ورّصح يف 
الدروع الواقي�ة: 78 بكون هذه اإلجازة 
مج�ال  ُينظ�ر:  وك�ذا  احلّل�ة.  يف  ص�ادرة 

األسبوع: 34.
 اإلقبال 2: 20.(49)
 املصدر نفسه 2: 26. (50)
 فت�ح األبواب: 264. ويف بحار األنوار (51)

88: 4/238 عن�ه: »احلنّ�اط«، بداًل من 
»احلافظ«.

)األربع�ون (52) األّول  الش�هيد  موس�وعة   

حديًث�ا( 19: 226 � 227 /3. وعنه يف 
رياض العلامء 1: 155.

)اإلج�ازة (53)  22  :106 األن�وار  بح�ار   
الكبرية للشيخ حسن صاحب املعامل(.

)اإلج�ازة (54)  48  :106 نفس�ه  املص�در   
نفس�ها(، وكذا أش�ار إليه يف 107: 53، 

و62.
 الظاهر من ذلك أّن الس�ّيد غياث الدين (55)

عبد الكريم بن طاوس يروي مبارشة عن 
اخلَيَّاط، ولعّله سهو، فالسّيد عبد الكريم 
ول�د س�نة 647ه��، فيج�ب أن تك�ون 
روايت�ه ع�ن اخلَيَّ�اط نحو س�نة 664ه�، 
ولك�ن تق�ّدم أّن للس�ّيد عيّل ب�ن طاوس 
)ت664ه�( إج�ازة من اخلَيَّ�اط بتاريخ 
609ه��، فمن املس�تبعد أن يبقى اخلَيَّاط 
حيًّا ليجيز الس�ّيَد عب�د الكريم. فالظاهر 
أّن الضم�ري يف "وعن�ه" ُينظ�ر إىل الس�ّيد 
ريّض الدين عيّل بن طاوس، وأّن الس�ّيد 
غي�اث الدي�ن عب�د الكري�م ب�ن طاوس 
يروي ع�ن اخلَيَّاط بواس�طة عّمه الس�ّيد 

عيّل بن طاوس. 
 بح�ار األن�وار 107: 59 )إجازة املوىل (56)

حمّمد تقي املجلي للصحيفة السّجادّية( 
وك�ذا يف 107: 81 )إج�ازة امل�وىل حمّمد 
ص�ادق  حمّم�د  للم�وىل  املجل�ي  تق�ي 

الكربايّس األصفهايّن(.
رجال�ه: (57) يف  النج�ايش  الش�يخ  ق�ال   
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م�ن  ثق�ة،  ثق�ة   ...«  :1030/379
أصحابنا، عني، س�ديد، كثري احلديث. له 
كتاب املقن�ع يف الفقه، كت�اب الدواجن، 
أه�ل  يف  الق�رآن  م�ن  ن�زل  م�ا  كت�اب 
البيت^، وقال مجاعة من أصحابنا: إّنه 
كت�اب مل يصنّف يف معناه مثله، وقيل: إّنه 

ألف ورقة«. 
 اليق�ني: 279 � 280. وعن�ه يف رياض (58)

العلامء 4: 286.
 بحار األنوار 106: 41 � 42 )اإلجازة (59)

الكبرية للشيخ حسن صاحب املعامل(.
 املصدر نفسه 106: 44 � 45.(60)
 املصدر نفسه 106: 47.(61)
 املصدر نفسه 106: 42.(62)
 املصدر نفسه 106: 47.(63)
 أمل اآلمل 2: 552/186. (64)
)اإلج�ازة (65)  135  :104 األن�وار  بح�ار   

الكب�رية لبن�ي زه�رة( وُينظ�ر: اإلج�ازة 
الكبرية لصاحب املعامل & يف بحار األنوار 

.28 :106
 أي: كت�اب الرسائ�ر، الب�ن إدري�س (66)

احل�يّل &.
وج�اء (67)  .244 اآلم�ل:  أم�ل  تعليق�ة   

ا يف رياض العلامء 5:  باختالف يسري جدًّ
 .33

)اإلج�ازة (68)  135  :104 األن�وار  بح�ار   
الكب�رية لبن�ي زه�رة( وُينظ�ر: اإلج�ازة 

الكبرية لصاحب املعامل & يف بحار األنوار 
.28 :106

 املصدر نفسه 106: 28.(69)
 املصدر نفسه 106: 22.(70)
 املصدر نفسه 106: 22.(71)
 اختلف�ت كلمة أع�الم الق�وم يف ضبط (72)

 � أثبت�ه بعضه�م: عزي�ز  اس�مه؛ حي�ث 
بال�زاي املعجم�ة �، وبعضه�م: عزي�ر � 
بال�راء املهمل�ة �، والصحي�ح ظاهًرا هو 
الق�ول الث�اين، أي باملهمل�ة. ُينظ�ر ع�ن 
ذل�ك: س�ري أع�الم النب�الء 15: 216 � 

.80/217
 ك�ذا ضب�ط يف بح�ار األن�وار � باخل�اء (73)

املعجم�ة � نس�بة إىل بيع اخل�ّل، والظاهر 
أّن�ه باحلاء املهمل�ة، نس�بة إىل مدينة احلّلة 

الفيحاء. 
 بحار األنوار 106: 67.(74)
 املصدر نفسه 106: 60 � 61.(75)
 ليس�ت النس�خة م�ن موقوفات الس�ّيد (76)

جالل الدين ابن رشف ش�اه، بل هي من 
موقوفات ورثته، كام سيأيت عند نقل نّص 

الوقف. 
 طبقات أعالم الشيعة 3: 118 �  119.(77)
 البقرة )2(: 181. (78)



   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

143

   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	

143

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

143143

عليُّ بن يحيى الَخيَّاط الحّلي )ت بعد 609هـ( أنموذًجا

143

امَلَصاِدُر َوامَلَراِجُع
أعيان الشيعة: السّيد حمسن األمني العاميّل . 1

)ت 1371 ه��(، حتقيق: حس�ن األمني 
 � للمطبوع�ات  التع�ارف  دار  العام�يل، 

بريوت، ط 1، 1403 ه�. ق.
 اإلقبال باألعامل احلسنة: السّيد ابن طاوس . 2

ريض الدين عيّل بن موسى احلسني احليّل 
)ت 664 ه��(، حتقي�ق: ج�واد القّيومي 
اإلصفهاين، بوستان كتاب � قم املقّدسة، 

ط 3، 1434 ه�. ق.
أم�ل اآلمل: الش�يخ حمّمد بن احلس�ن احلّر . 3

العام�يل )ت 1104 ه�(، حتقيق: الس�ّيد 
أمحد احلس�يني، مكتبة األندلس � بغداد، 

ط 1.
بحار األنوار: العاّلم�ة حمّمد باقر بن حمّمد . 4

تقي املجلي )ت 1110 ه�(، دار إحياء 
ال�رتاث العريب � ب�ريوت، ط 3، 1403 

ه�.ق.
الترشيف باملنن يف التعريف بالفتن: السّيد . 5

اب�ن طاوس ريض الدين عيّل بن موس�ى 
احلسني احليّل )ت 664ه�(، حتقيق حمّمد 
ون، مؤّسسة صاحب األمر × � قم  حسُّ

املقّدسة، ط،1416ه�. ق.
تعليقة أمل اآلمل: املوىل عبد اهلل بن عيسى . 6

بيك أفندي اإلصفهاين )ت 1130 ه�(، 
حتقي�ق: الس�ّيد أمح�د احلس�يني، مكتب�ة 

الس�ّيد املرع�يش النجف�ي � قم املقّدس�ة، 
ط،1410 ه�. ق.

تكمل�ة أمل اآلمل، الس�ّيد حس�ن الصدر . 7
الكاظم�ي )ت 1354 ه��(، حتقي�ق: د. 
حس�ني عيل حمفوظ وآخرين، دار املؤّرخ 

العريب � بريوت، ط،1429 ه�. ق.
تنقي�ح املقال يف علم الرجال: الش�يخ عبد . 8

اهلل املامق�اين )ت 1351 ه��(، حتقي�ق: 
رض�ا  وحمّم�د  املامق�اين  الدي�ن  حمي�ي 
املامقاين، مؤّسس�ة آل البيت ^ إلحياء 
الرتاث � قم املقّدسة، ط،1423 ه�. ق.

مج�ال األس�بوع بك�امل العم�ل امل�رشوع: . 9
الس�ّيد ابن ط�اوس ريض الدي�ن عيّل بن 
موس�ى احلس�ني احل�يّل )ت 664 ه��(، 
اإلصفه�اين،  القّيوم�ي  ج�واد  حتقي�ق: 

مؤّسسة اآلفاق � طهران،1371 ش.
خامتة مس�تدرك الوس�ائل: املريزا حسني . 10

ب�ن حمّم�د تق�ي الن�وري الط�ربيس )ت 
مؤّسس�ة  ون�رش:  حتقي�ق  ه��(،   1320
ق�م   � ال�رتاث  إلحي�اء   ^ البي�ت  آل 

املقّدسة،1429 ه�.ق.
الدروع الواقية: السّيد ابن طاوس ريض . 11

الدي�ن ع�يّل ب�ن موس�ى احلس�ني احل�يّل 
)ت 664 ه��(، حتقي�ق ونرش: مؤّسس�ة 
ق�م   � ال�رتاث  إلحي�اء   ^ البي�ت  آل 

املقّدسة،1415 ه�. ق.
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مؤّسس�ة آل البي�ت̂  إلحياء الرتاث � 
قم املقّدسة، ط 1، 1409ه�. ق.

فالح الس�ائل: الس�ّيد اب�ن طاوس ريض . 18
الدين عيّل بن موس�ى احلس�ني احليّل )ت  
664 ه�(، حتقيق: غالم حسني املجيدي، 
مكتب اإلعالم اإلس�المي � قم املقّدسة، 

ط 1، 1419ه�. ق. 
الفوائد الرضوية يف أحوال علامء املذهب . 19

ث القّمي  اجلعفرية: الش�يخ عّباس املحدِّ
سة بوستان كتاب  )ت  1359 ه�(، مؤسَّ

� قم املقّدسة، ط 1، 1385 ش.
مراص�د اإلّط�الع: عب�د املؤم�ن بن عبد . 20

احل�ّق القطيعي البغدادي )ت 739 ه�(، 
دار اجليل � بريوت، ط 1، 1412ه�. ق.

احلدي�ث: . 21 رج�ال  عل�م  مس�تدركات 
الش�يخ ع�يل الن�امزي الش�اهرودي )ت 
1405 ه�(، حتقيق ونرش: مؤّسسة النرش 
اإلس�المي � قم املقّدس�ة، ط 1، 1426 

ه�. ق.
معج�م البلدان: ش�هاب الدي�ن ياقوت . 22

ب�ن عبد اهلل احلم�وي )ت 626 ه�(، دار 
صادر � بريوت، ط 1، 1397ه�. ق.

معجم رجال احلديث: السّيد أبو القاسم . 23
املوسوي اخلوئي )ت 1413 ه�(، حتقيق 
ونرش: مؤّسسة اإلمام اخلوئي اإلسالمية 

� النجف األرشف، ط 5.

رج�ال النج�ايش: الش�يخ أمح�د بن عيل . 12
النجايش الك�ويف )ت 450 ه�(، حتقيق: 
الزنج�اين،  الش�بريي  موس�ى  الس�ّيد 
مؤّسس�ة النرش اإلس�المي � قم املقّدسة، 

ط 6، 1418ه�. ق.
روض�ات اجلنّ�ات: الس�ّيد حمّم�د باق�ر . 13

 1313 )ت  اخلوانس�اري  املوس�وي 
ه��(، مطبعة إس�امعيليان � قم املقّدس�ة، 

ط،1390 ه�.
رياض العلامء وحياض الفضالء: املريزا . 14

أفن�دي )ت  بي�ك  عب�د اهلل ب�ن عيس�ى 
1130 ه�(، حتقيق: السّيد أمحد احلسيني 
اإلش�كوري، مؤّسس�ة التاري�خ العريب � 

بريوت، ط،1431 ه�.
س�ري أعالم النبالء: ش�مس الدين حمّمد . 15

ب�ن أمحد الذهب�ي )ت 748 ه�(، حتقيق: 
ش�عيب األرن�اؤوط وآخرون، مؤّسس�ة 

الرسالة � بريوت، ط 3، 1405ه�.
طبقات أعالم الش�يعة: الش�يخ آقا بزرك . 16

حمّمد حمس�ن الطه�راين )ت 1389 ه� (، 
دار إحياء الرتاث العريب � بريوت، ط 1، 

1430 ه�. ق.
فتح األبواب: الس�ّيد اب�ن طاوس ريض . 17

الدي�ن ع�يّل ب�ن موس�ى احلس�ني احل�يّل 
)ت 664 ه��(، حتقيق: حام�د اخلّفاف، 
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عليُّ بن يحيى الَخيَّاط الحّلي )ت بعد 609هـ( أنموذًجا

145

موس�وعة اب�ن إدريس احل�يّل )ت 598 . 24
ه�(: حتقيق الس�ّيد حمّمد مهدي املوسوي 
ق�م   � م�ا  دلي�ل  منش�ورات  اخِلرس�ان، 

املقّدسة، ط 1، 1429 ه�.ق.
موس�وعة الش�هيد األّول )ت 786 ه�(، . 25

حتقي�ق: مرك�ز إحياء الرتاث اإلس�المي، 
املركز العايل للعلوم والثقافة اإلس�المية � 

قم املقّدسة، ط 2، 1435 ه�.ق.
موس�وعة الش�هيد الث�اين )ت 966 ه�(، . 26

حتقي�ق: مرك�ز إحياء الرتاث اإلس�المي، 
املركز العايل للعلوم والثقافة اإلس�المية � 

قم املقّدسة، ط 1، 1434 ه�.ق.
اللجن�ة . 27 الفقه�اء:  طبق�ات  موس�وعة 

العلمية بمؤّسس�ة اإلم�ام الصادق × � 
قم املقّدسة، ط 1، 1418ه�. ق.

اليق�ني: الس�ّيد ابن ط�اوس ريض الدين . 28
)ت  احل�يّل  احلس�ني  موس�ى  اب�ن  ع�يّل 
664 ه��(، حتقيق: إس�امعيل األنصاري 
سة الثقلني إلحياء الرتاث  الزنجاين، مؤسَّ

� بريوت، ط 1، 1410 ه�. ق.





تعريف بنسخة مقروءة
على السّيد حسني األبزر احلسيين احلّلي

)كان حيًّا سنة 1050 هـ(
َوندي وحيد الشَّ

vsh15997@gmail.com

قم الشرفة/اجلمهورية اإلسالميَّة اإليرانية 

نتناول يف هذا البحث تعربًفا وَوصًفا لنسخة مقروءة من )التهذيب( للشيخ 
الطويّس )ت 460 هـ(، التي ابتدأ بقراءهتا الشيخ حممود بن شاهني علی السّيد 
حسني األبزر احلسيني احليّل صاحب )زبدة األقوال يف خلصة الرجال( - من 
تلمذة الشيخ البهائي- يف ضحوة يوم االثنني 12 ربيع اآلخر سنة 1048 هـ، 
وكتب السّيد احليّل بلغات متعّددة عليها، وإجازًة للشيخ حممود املذكور بتاريخ 
صبيحة يوم اخلميس 23 صفر سنة 1050 هـ. وُأشرت أيًضا فيها إلی حرص 
السلطان مراد الرابع العثامين )ت 1049 هـ( بغداَد،  وتوجد يف مطلعها فائدة عن 
أصحاب اإلمجاع، التي ُكتبت سنة 1218 هـ نقًل عن كتاب اأُلصول األصلّية 

للفيض الكاشاين )ت 1091 هـ(.
الكلامت املفتاحّية:

 األبزر احليّل، حممود بن شاهني، التهذيب، الشيخ الطويس.
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Definition of a Legible Copy

Ali al-Sayyid Hussein al-Abzar al-Husseini al-Hilli

(1050 AH)
Waheed al-Shondi 

vsh15997@gmail.com

Qom/Islamic Republic of Iran

Abstract

In this research, we present an introduction and description of a leg-
ible copy of “al-Tahdheeb” by Sheikh al-Tusi (D. 460 AH), whose reading 
began by Sheikh Mahmoud bin Shaheen Ali Sayyid Hussein al-Abzar al-
Husseini al-Hilli, the author of “Zibdat Al'aqwal fi Khulasat Alrijal” - one 
of the students of Sheikh Bahai - in the morning of Monday, 12 Rabi’ al-
Akhir in 1048 AH, and Sayyid al-Hilli wrote several communiqués against 
it and authorizing al-Sheikh Mahmoud al-Madhur on Thursday morning, 
23 Safar, 1050 AH. 

It also referred to the confined Fourth Sultan Murad al-Ottomani (D. 
1049 AH). There is usefulness at the beginning of the consensus, written 
in 1218 A.H., quoting Aluswl al-Alasly book of Fayd al-Kashani (D.1091 
A.H.

Keywords: 
al-Abzar al-Hilli, Mahmoud bin Shaheen, al-Tahdheeb, Sheikh al-Tusi.



   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

149

   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	

149

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

149149

تعريف بنسخة مقروءة على السّيد حسين األبزر الحسيني الحّلي

149

ٱ ٻ ٻ

املقّدمة
 احلمُد هلل القاهر سلطاُنُه، العظيم شأُنُه، الواضح برهاُنُه، العاّم إحساُنُه، الذي 
أّيَد العب�اَد بمعرفته، وهداهم إلی حّجته، ليفوزوا بجزي�ل الثواب العظيم املخلَّد، 
وخيّلصوا من العقاب األليم الرسمد، وصّلی اهللُ علی أكمِل نفٍس إنسانّية، وأزكی 
طين�ٍة ُعنرصّي�ة، حمّم�ٍد املصطفی، وعلی عرتت�ه األب�رار، وُذّرّيته األخيار، وس�ّلم 

تسليام)1( .
 وأّما بعُد، فُتوجد بني تراثنا الثمني نسخٌة مقروءٌة من كتاب )التهذيب( لشيخ 
الطائفة الش�يخ حمّمد بن احلس�ن الطُّويس )ت 460 ه�(، قرأها الش�يخ حممود بن 
ش�اهني علی السّيد حسني بن كامل الدين األبزر احلسيني احليّل، وكتب فيها السّيُد 
احليّل املذكوُر بالغاٍت وإهناًء وإجازًة لتلميذه املجاز الشيخ حممود بن شاهني )كاتب 
النسخة(، وحيث كانت تلك النسخُة ذاَت أمّهّيٍة، فرأيُت من احلرّي أن أبحَث عنها 
يف دراسٍة مستقّلٍة حتتوي علی جوانَب من حياة األُستاذ املجيز، والتلميذ املجاز، ثّم 

قّفيُت ذلك بالبحث عن النسخة املقروءة، مستعينًا باهلل تعالی.

أّواًل: السّيد حسني األبزر احلسييّن احلّلّي:
 هو الس�ّيد حس�ني بن كامل الدين األبزر)2( احلس�ينّي احل�يّل،)3( من معارصي 
الش�يخ دخيل عيل بن صالح بن ثابت احليل)4( الذي كتب لنفس�ه املطالب املظّفرّية 
يف رشح اجلعفرّي�ة، وف�رغ م�ن كتابت�ه يف ي�وم الثالث�اء س�لخ مجادی األولی س�نة 
1076ه�،)5( والش�يخ محزة ابن الش�يخ حممود احليّل متويّل مس�جد مشهد الشمس 
باحلّلة،)6( الذي كتب بخّطه جمموعًة فيها عّدة رسائل بعضها يف سنة 1086 ه� ،)7( 
والش�يخ حمّمد بن احلس�ن احلّر العاميل صاحب وسائل الشيعة )ت 1104 ه�(،)8( 
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والسّيد عيل خان املدين الشريازي صاحب الدرجات الرفيعة )ت 1120 ه�(.)9(
 والظاهر أّن الصحيح أّنه انتهاٌء نسبِِه إلی السّيد حمّمد احلسيني العلوي امللّقب 
ب��: »األبزر« ابن مفّضل بن أيب طالب حمّم�د وجع العني امللّقب ب�: »عرقالة« )جّد 
بني عرقالة( بن احلسن املفلوج بن حمّمد الغلق )جّد بني الغلق( بن أمحد بن احلسن 
بن أمحد بن عيس�ی بن حييی بن احلس�ني ذي الدمعة بن زيد الشهيد ابن اإلمام زين 
العابدين عيّل بن احلس�ني بن عيّل بن أيب طالب ×، كام أفاد سّيدنا األُستاذ النّسابة 

السّيد عبد السّتار احلسني البغدادي &)10( .  
 تتلم�ذ عل�ی مجاعٍة م�ن األعالم، منهم: الش�يخ هب�اء الدين حمّمد بن حس�ني 
احلارث�ي العاميل املعروف ب�: البهائي )ت 1030 ه�(، ويروي عنه أيًضا)11( حيث 
ق�ال: »يل ط�رٌق إلی العاّلمة عدي�دة، أخرصها: ما رويُتُه عن ش�يخي وُأس�تاذي، 
وم�ن عليه بالعل�وم الدينّية اعتامدي، هباء املّلة والدين، ش�يخنا ومعتمدنا، الش�يخ 
هب�اء الدي�ن، عن والده عمدة املجتهدين، الش�يخ حس�ني بن عب�د الصمد العاميل 

احلارثي«)12( .
ة«،)13(   وكذا قيل عنه: »إّنه من أعاظم تالميذ املولی حيدر، ومن العرشة املبرشَّ
والظاه�ر أّن الص�واب: »املول�ی ص�درا« بدل »املول�ی حي�در«؛ إذ إّن االصطالح 
ة( كان ُيطلق يف القرن احلادي عرش وم�ا بعده علی بعض  املذك�ور )العرشة املب�رشَّ
تالم�ذة املول�ی صدرا الش�ريازي )ت 1050 ه��(، ومنهم: صهراه املولی حمس�ن 

الفيض الكاشاين، واملولی عبد الرّزاق الالهيجي)14( .
 وتلمذ له علی يديه وروی عنه مجاعٌة، منهم:

ّكري احليّل، وقد قرأ عليه االستبصار)15( للشيخ   1. الشيخ إبراهيم بن عيّل السُّ
الط�ويس، وأجازه فيها)16( بأرب�ع إجازات: األولی بعد قراءة كتاب الطهارة منه يف 
عرص يوم اخلميس 4 ش�هر ربيع اآلخر س�نة 1041 ه� ، والثانية بعد قراءة كتاب 
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الص�الة من�ه يف ضحوة يوم اخلميس 7 رجب س�نة 1041 ه�� ، والثالثة بعد قراءة 
كت�اب الصوم من�ه، وهي إجازٌة غ�ري مؤّرخ�ة، والرابعة يف اجلزء الث�اين بعد قراءة 
كتاب احلّج منه يف يوم االثنني 18 ذي القعدة سنة 1041 ه� .)17( ونسخة الكتاب 

يف املكتبة املرعشّية يف قم املرّشفة برقم )4627(.)18( 
2. الش�يخ حس�ب اهلل بن عب�د الرض�ا اجلزائري، قد متّم بأمر ُأس�تاذه الس�ّيد 
احليّل نس�خًة من )مرشق الشمسني( للشيخ البهائي يف 4 شهر رمضان املبارك سنة 
ٌه كتبها بأمر ُأستاذه ومالذه خاتم املجتهدين احلسني  َح يف آخرها أنَّ 1049ه�، ورصَّ
بن كامل الدين احلسيني األبزري، ورأی شيخ الباحثني الشيخ اآلغا بزرك الطهراين 
بخّطه اجلزَء األّوَل من كتاب )من ال حيرضه الفقيه( للشيخ الصدوق، وقد فرغ من 
كتابته يف صفر سنة 1050 ه� ، وقرأه علی مشاخيه، وكتبوا البالغات بخطوطهم، 

وهذه النسخة من كتب السّيد حمّمد باقر احلّجة بكربالء)19( .
3. الش�يخ عب�د العايل بن حمّمد بن عيّل بن نارص اجلزائ�ري، قرأ عليه خالصة 
األق�وال)20( للعاّلم�ة احل�يّل، وأجازه يف آخ�ر هنار 27 رجب س�نة 1049 ه� .)21( 

ونسخة الكتاب يف جامعة طهران برقم )990()22( .
4. الش�يخ عبد عيل ب�ن حمّمد اخلاميي النجفي، يروي عن�ه)23( إجازًة،)24( كام 
أشار اخلاميي إلی ذلك يف إجازته للشيخ ناجي بن الشيخ عيل النجفي املشهور ب�: 

احلضياري، وهي إجازٌة متوّسطٌة تارخيها 19 املحّرم احلرام سنة 1072 ه� )25( .
5. الشيخ حممود بن شاهني،)26( وسيأيت الكالم عنه.

ول�ه تصانيف، منه�ا: درر الكالم ويواقيت النظام،)27( وديوان ش�عر،)28( وزبدة 
األقوال يف خالصة الرجال،)29( وكتاب يف النحو)30( .

 وأّم�ا تاري�خ وفات�ه وحمّل دفن�ه فغرُي معلوٍم، واس�تظهر بع�ُض العرصّيني من 
بعض القرائن أّنه كان حيًّا إلی سنة 1097 ه� ،)31( واهلل العامل.
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ثانًيا: الشيخ حممود بن شاهني:
 وه�و - في�ام أعل�م - مل يرتمجه أصحاُب الرتمجات والس�ري يف كتبهم إاّل س�ّيد 
املفهرس�ني السّيد أمحد احلسيني )اإلشكوري( يف كتابه تراجم الرجال، وهو ترمجه 
اعتامًدا علی هذه النسخة املبحوث عنها يف هذا البحث، وقال: »حممود بن شاهني: 
ب�دأ بقراءة كت�اب هتذيب األحكام علی احلس�ني ب�ن كامل الدين األبزر احلس�يني 
احل�يّل يف ي�وم االثنني 12 ربيع الثاين س�نة 1048، وكتب له الس�ّيد احليّل إجازًة يف 
موضع من كتاب الصالة من النسخة املذكورة يف يوم اخلميس 23 شهر صفر سنة 

. )32(»1050
 وك�ذا ُتوج�د يف مكتبة األوقاف العاّمة يف بغداد برقم )2/6207( رس�الة يف 
وض�ع علم النحو، كتبها حممود بن ش�اهني، والنس�خة غري مؤّرخ�ة)33( ،والظاهر 

احّتادمها.
 وأّم�ا نس�خة التهذيب املذك�ورة فكانت حمفوظ�ًة يف مكتبة »فح�ول قزويني« 
برق�م »187«)34( ،وق�د كتب الكاتب )الش�يخ حمم�ود بن ش�اهني( يف هناية اجلزء 
األّول منه�ا يف الورق�ة )86 و(: »تّم اجلزء األّول، وه�و كتاب الطهارة من هتذيب 
األح�كام، ويتل�وه اجلزُء الثاين: كت�اب الصالة )وّفقن�ا اهلل للعلم بام في�ه، والعمل 
بمعاني�ه، بمحّم�ٍد وبنيه(. وقع الفراُغ من نس�خه ليلَة س�بعة عرش )كذا( من ش�هر 
رجب من س�نة ثامنية )كذا( وأربعني وألف، حامًدا مصّلًيا علی حمّمٍد وآله الطّيبني 
الطاهري�ن، واحلم�د هلل رّب العاملني، بخّط الفقري إلی رمحة رّبه، حممود بن ش�اهني 

يف...«.
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كلمة ابن شاهني يف الورقة )86 و(
 وك�ذا كت�ب يف اهلامش - بعد ذك�ر تاريخ الكتابة - : »ويف تلك الس�نة حرص 

سلطان مراد بغداَد... « )35(.
 ومراده من »سلطان مراد« هو السلطان السابع عرش من السالطني العثامنّيني، 
وهو: الس�لطان مراد الرابع ابن الس�لطان أمحد األّول ابن الس�لطان حمّمد الثالث، 
ال�ذي ُولد يف 28 مُجادی األولی س�نة 1018 ه� )29 أغس�طس ع�ام 1609 م(، 
وقد واّله اإلنكش�ارّية بعد عزل عّمه الس�لطان مصطفی األّول ابن السلطان حمّمد 
الثالث، وتويّف عن غري َعِقٍب يف 16 ش�ّوال سنة 1049 ه� )فرباير عام 1640م(، 
وعمره 31 سنًة، ومّدة حكمه 16 سنة و11 شهًرا، حيث توّلی احلُكم خالَل الفرتة 
َب ب�: »فاتح بغداد«؛ حلملته  )1032 - 1049 ه� / 1623 - 1640 م(، وقد ُلقِّ

التي قادها إلی بغداد)36( .
واجلدي�ر بالذك�ر أّن االس�تعدادات للحمل�ة العثامنّية علی بغ�داد بدأت يف 8 
ش�ّوال سنة 1047 ه� )24 شباط 1638 م(، وقد غادرت احلملة بقيادة السلطان 
يف 23 ذي احلّج�ة 1047 ه� )8 أّي�ار 1638 م(، ووصلت إلی أبواب بغداد يف 8 
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رجب س�نة 1048 ه� )15 ترشين الث�اين 1638 م(، ويف نفس الوقت بدأ حصار 
املدينة، ثّم ش�ّن الصدر األعظم حمّمد باش�ا اهلجوم علی بغداد يف 17 ش�عبان سنة 
1048 ه�� )24 كان�ون األّول 1638 م(، بع�د حصار للمدين�ة دام أربعني يوًما، 
وقد س�قط الصدر األعظم قتياًل يف أثناء اهلجوم، وقتل يوم 18 ش�عبان من الس�نة 
املذكورة )25 كانون األّول(، ثّم س�قطت املدينة يف ذلك اليوم، ودخلها الس�لطاُن 
م�راد الراب�ع، ومكث فيه�ا 21 يوًما، ث�ّم غادرها عائًدا إلی إس�طنبول يف 9 ش�هر 

رمضان املبارك سنة 1048 ه� )14 كانون الثاين 1639 م(.)37(

ثالًثا: النسخة املقروءة:
 أشار السّيُد احليّل يف بداية النسخة إلی قراءة ابن شاهني هذه النسخَة علی يديه، 
حي�ث قال: »هو. ابتدأ ش�يخنا التق�ي النقي، الزكي الويف، الع�امل العامل، الفاضل 
الكامل، األخ الودود، الشيخ حممود بن املرحوم املربور الشيخ شاهني، بَقراءة هذا 
الكت�اب يف ضحوة يوم االثنني، الثاين عرش من ش�هر ربيع الثاين من الس�نة الثامنة 
واألربع�ني بعد األلف )وّفقه اهلل تعالی إلمتام�ه، ورزقه العمل بام فيه، بمنّه وكرمه 
وإنعام�ه( علی الفقري إلی اهلل الغنّي، حس�ني بن كامل الدين األبزر احلس�يني احليّل 

)غفر اهلل له ولوالديه، ورزقه اخلري، وأعانه عليه(، واحلمد هلل رّب العاملني«.

كلمة السّيد احلّل يف بداية النسخة
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 وُيعل�م - إمج�ااًل - م�ن عبارته الس�ابقة أّن وفاة الش�يخ ش�اهني )والد كاتب 
النس�خة( كانت قب�ل التاريخ املذكور، وأّنه أيًضا كان من العلامء؛ إْذ َوَصَفُه الس�ّيُد 

احليّلُّ بقوله: »املرحوم املربور الشيخ شاهني«.
 ويف هذه النسخة الرشيفة ممّيزات، منها:

: إهّنا مقروءٌة، كام حكی الس�ّيُد احليّل - فيام مضی - أّنه رشع ابُن ش�اهني   أّوالاً
بقراءهتا لديه يف ضحوة يوم االثنني 12 ربيع اآلخر سنة 1048 ه� .

 ثانياًا: إهّنا مزّينٌة هبوامش وبالغات كثرية يف مواضع متعّددة ، وتوجد يف بعض 
َدُه اهللُ تعالی(«. صفحات النسخة عالمُة بالغ بالشكل اآليت: »ُثمَّ َبَلَغ َقراءًة )أيَّ

صورة بالغ يف الورقة )11 و(
 ثالثاًـا: كتب الس�ّيد احل�يّل إهناًء وإج�ازًة البن ش�اهني يف الورق�ة )153 ظ(، 
بالش�كل اآليت: »ثّم أهن�اه من أّوله إلی هنا ق�راءًة معتربًة تدّل عل�ی فضِله، وزيادِة 
تبّحره، يف جمالس متعّددة، آخرها: صبح يوم اخلميس، الثالث والعرشين من شهر 
صفر )ُختَِم باخلري والظفر( س�نة اخلمس�ني بعد األلف. وقد أجزُت له روايَتُه عنّي 

ملن شاء وأحّب. وكتب الفقرُي إلی اهلل الغني، حسني األبزر احلسيني احليّل«.
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صورة إهناء وإجازة السّيد احلّل يف الورقة )153 ظ(
�امع«،   وممّ�ا ال خيفی أّنه كانت عالمُة »الَبالغ«، و»اإِلهناء«، و»الَقراءة«، و»السَّ
و»اإِلجازة« من العالمات التوثيقّية املهّمة، وهبا تزداد قيمُة الكتاب العلمّية، وإليكم 
قول الدكتور مصطفی جواد )ت 1389 ه�(، حيث أفاد: »وُتوجد أحياًنا يف أوائل 
ِف�ِه، أو رواية عنه، مع إثبات س�امعات  الكت�اب أو أواخ�ره إج�ازٌة بروايته عن مؤلِّ
يعرتف هبا املؤّلف أو الراوي، وذلك بسامِع فالن أو فالن أو غريمها الكتاَب من املؤّلف 
يًّا، وتلك اإلجازُة وتلك الّسامعاُت هلا فوائُد جزيلٌة يف التاريخ، وجليلٌة من  اعرتاًفا َخطِّ
حي�ث صّحة الكتاب، ومبلغ االعتامد عليه. وقد يعثر فيها علی تراجم أحياًنا موجزة 

مهّمة، وأسامء علامء أو ُأدباء جمهولني غري مذكورين يف السامعات األُخَری«)38( .
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تتميم
 وك�ذا ُكتبت يف مطلع النس�خة فائ�دٌة حول أصحاب اإلمجاع يف س�نة 1218 
ه�، وهي بالشكل اآليت: »ُنقل عن الكيّش أّنه قال: اجتمعت الِعصابُة علی تصديق 
ه�ؤالء األّول�ني من أصح�اب أيب جعف�ر ×، وانقادوا هل�م بالفقه، وقال�وا: أفقه 
بوذ، وُبريد، وأبو بصري األسدي، والُفضيل  األّولني سّتٌة: ُزرارة، ومعروف بن َخرَّ
بن يسار، وحمّمد بن مسلم الطائفي. قالوا: وأفقه السّتة ُزرارة. وقال بعضهم مكاَن 

أبو بصري األسدّي: أبو بصري املرادّي، وهو ليث بن البخرتّي)39(.
 وروی بإس�ناده عن الصادق ×: أوتاد األرض، وأعالم الدين أربعٌة: حمّمد 

ابن مسلم، وُبريد بن معاوية، وليث بن البخرتي، وُزرارة بن أعني)40(.
 وق�ال يف تس�مية الفقهاء م�ن أصحاب أيب عب�د اهلل ×: اجتمع�ت الِعصابُة 
عل�ی تصحيح م�ا يصّح من هؤالء وتصديقه�م ملا يقولون، وأق�ّروا هلم بالفقه من 
دون هؤالء السّتة الذين عّددناهم وكنّيناهم سّتة نفر: مجيل بن دّراج، وعبد اهلل بن 

ُمسكان، وعبد اهلل بن ُبكري، ومّحاد بن عيسی، ومّحاد بن عثامن، وأبان بن عثامن.
 قال: وزعم أبو إسحاق الفقيه - يعني ثعلبة بن ميمون - أّن أفقه هؤالء مجيل 

ابن دّراج، وهم أحداث ]أصحاب[)41( أيب عبد اهلل ×)42(.
 : وق�ال يف تس�مية الفقهاء من أصح�اب أيب إبراهيم وأيب احلس�ن الرضا 
أمج�ع األصحاُب عل�ی تصحيح ما يصّح عن هؤالء وتصديقه�م، وأقّروا هلم بالفقه 
والعل�م، وهم س�ّتة نفر آخر دون الس�ّتة النف�ر الذين ذكرناهم يف أصح�اب أيب عبد 
اهلل×، منه�م: يونس ب�ن عبد الرمحن، وصف�وان بن حييی بّياع الس�ابري، وحمّمد 
ابن أيب ُعمري، وعبد اهلل بن ُمِغرية،)43( واحلسن بن املحبوب )كذا(، وأمحد بن حمّمد 
اب�ن أيب نرص. وقال بعضهم مكاَن احلس�ن بن حمبوب: احلس�ن ب�ن عيّل بن فّضال، 
وفضالة بن أّيوب. وقال بعضهم مكاَن ابن فّضال: عثامن بن عيس�ی. وأفقه هؤالء 

يونس بن عبد الرمحن، وصفوان بن حييی.)44(
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 قيل: مستند اإلمجاع الروايات الناطقة بأهّنم معتَمدون يف كّل ما يروون، وكذا 
م�ا ذكره الش�يخ يف الُع�ّدة من أّنه أجتمع�ت الِعصابُة علی صّحة مراس�يل مجع من 
الرواة، كام أمجعوا علی صّحة مسانيدهم، مبني علی ورود الروايات الناطقة بأهّنم 

معتمدون يف كّل ما يروون.)45(
 ُأِخ�َذ من كتاب ُأصول أصلّية للمحّدث الفقيه موالنا حمّمد حمس�ن القاس�اين 

)عّطر اهللُ مضجَعُه()46( سنة 1218«.

صورة الفائدة التي ُكتبت يف مطلع النسخة
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 وأيًضا ُأشرَي يف أعلی الورقة األولی من النسخة إلی والدة السّيد كاظم يف 12 
شهر ربيع األّول سنة 1268 ه� ، وكذا ُكتبت يف ذيل الورقة وقفّيُة النسخة بالوقف 
املؤبَّد املخلَّد من ِقَبل س�اللة السادات العظام مريم بِيُگم بنت املرحوم املغفور املري 

حمّمد باقر املوسوي، بتولية املريزا عيل أكرب. 

صورة وقفّية النسخة يف الورقة األولی منها
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اهلوامش
_____________

 اخلطبة هي خطبُة العاّلمة احليل يف مطلع ( 1)
كتابه كشف املراد : 23.

 ق�ال الس�ّيد عيل خان امل�دين )ت 1120 ( 2)
ه�( يف س�الفة العرص : 538: »واألَبُزر: 
بفت�ح اهلم�زة، وس�كون الب�اء املوّح�دة، 
وض�ّم الزاي، وبعده�ا راء مهملة. هكذا 

ينطق به، وال أعرف معناه«.
 رأي�ُت نس�خًة من ال�كايف لثقة اإلس�الم ( 3)

الش�يخ الُكَلين�ي )ت 329 ه�(، حمفوظة 
يف مرك�ز إحياء الرتاث اإلس�المي يف قم 
املقّدسة برقم )1299(، وعليها عالمات 
بالغ ومقابلة بقلم الس�ّيد احليّل، والظاهر 
أهّنا ُكتبت ألجل كاتب النسخة هالل بن 
منص�ور ب�ن أمحد ب�ن نرص اهلل، ك�ام يبدو 
م�ن عب�ارة الس�ّيد احل�يّل يف آخ�ر كت�اب 
املعيش�ة م�ن النس�خة، حيث ق�ال: »بلغ 
مقابل�ًة وتصحيًح�ا م�ن نس�خٍة معت�ربٍة 
مصّحح�ٍة، فصّح إن ش�اء اهلل، وذلك يف 
جمال�س متع�ّددة ، آخره�]��ا[: آخر هنار 
اجلمعة، اليوم الس�ابع عرش من شهر ذي 
القعدة احلرام س�نَة س�بعة )كذا( وأربعني 
وأل�ف، علی ي�د الفق�ري إل�ی اهلل الغني، 
حسني األبزر احلس�يني احليّل، يف النجف 
األرشف، واحلم�د هلل رّب العاملني«. وقد 

ترج�م الس�ّيُد اإلش�كوري كات�َب ه�ذه 
 239  :  4 الرج�ال  تراج�م  يف  النس�خة 
- 240 / الرق�م 4355، وضب�ط نس�َبُه 
بالش�كل الت�ايل: »ه�الل بن منص�ور بن 
أمحد بن ن�رص اهلل بن حمّمد بن نارص«، ثّم 

قال: »لعّله بحراين األصل«.
 فقهاء الفيحاء 2 : 112.( 4)
 الروضة النرضة : 209.( 5)
 فقهاء الفيحاء 2 : 112.( 6)
 الروضة النرضة : 191.( 7)
 ينظر: ُأنظر: أمل اآلمل 2 : 86؛ الروضة ( 8)

النرضة: 165.
 مرآة الكتب 5 : 201 / الرقم 1550.( 9)
)اهلام�ش ( 10)  18  : ال�كالم  درر  مقّدم�ة   

يف  آخ�َر  بش�كٍل  نس�ُبُه  وُذك�ر  األّول(. 
كت�اب فقهاء الفيح�اء 2: 109 - 110؛ 
إذ يعتقد مؤّلُفُه الس�ّيُد هادي محد آل كامل 
الدي�ن )ت 1405 ه��( أنَّ الس�ّيَد احليّلّ 
م�ن ُأرسة ك�امل الدي�ن، ولك�ن ردَّ علي�ه 
ش�يُخ الباحثني الطهرايّن )ت 1389 ه�( 
بقول�ه: »أق�ول: والظاه�ر أّنه م�ن أحفاد 
الس�ّيد عّز الدين احلسن بن عيّل بن حمّمد 
ب�ن عيّل املع�روف بابن األبزر احلس�يني، 
الذي كان من أجاّلء تالميذ نجيب الدين 
حيي�ی بن أمحد ب�ن حييی بن س�عيد احليّل، 
واملج�از منه يف 17 ش�عبان 655، وليس 
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هو ج�دَّ الس�ادة آل ك�امل الدي�ن باحلّلة، 
فلرياج�ع إلی ش�جرهتم؛ فإهّنم أبناء كامل 
الدي�ن بن منصور ب�ن َزوبع ب�ن منصور 
ب�ن كامل الدين بن حمّم�ٍد املنتهی إلی زيد 
�ب بأب�زر«،  الش�هيد، ولي�س فيه�م امللقَّ

فلرياجع: مصّفی املقال : 152.
 الروضة النرضة : 165.( 11)
 زبدة األقوال : 529.( 12)
 نقله صاحب فقه�اء الفيحاء 2 : 112 ( 13)

عن رياض العل�امء، ومل نعثر علی العبارة 
املنقولة يف املطبوع من الكتاب.

 الكواكب املنترشة : 484.( 14)
 كتب هذه النس�خَة الش�يُخ عبد عيل بن ( 15)

حمّم�د عيل ب�ن مّحاد احل�يّل، ول�ه ترمجٌة يف 
تراج�م الرج�ال 2: 97 - 98 / الرق�م 

 .1442
 مس�تدركات أعي�ان الش�يعة 6 : 6؛ 6 : ( 16)

149؛ تراج�م الرج�ال 1 : 27 / الرق�م 
الرق�م 861؛ مص�ادر   / 293  : 42؛ 1 

احلديث والرجال : 327.
 راجع: مقالة »الشيخ إبراهيم ابن احلاج ( 17)

ّكري احليّل )كان حيًّا سنة 1071  عيل السُّ
ه��(، إجازاته - جاللة ق�دره«، املطبوعة 
يف جمّل�ة »مرياث ش�هاب«، العدد )86(، 

الصفحات )51 - 57(.
 الح�ظ وص�ف النس�خة يف فهرس�ت ( 18)

ب�زرگ  كتابخان�ه  خّط�ی  نس�خه های 
حرضت آية اهلل  العظمی مرعش�ی نجفی 
ال�رتاث  189؛   :12 ق�م(   - )اي�ران 
الع�ريب يف خزان�ة خمطوط�ات مكتب�ة آية 
اهلل العظمی املرع�يش النجفي 1 : 198؛ 
مكتب�ات  يف  املخط�وط  الع�ريب  ال�رتاث 

إيران العاّمة 1 : 541.
 الروضة النرضة : 135.( 19)
 كت�ب هذه النس�خَة الش�يُخ نّص�ار بن ( 20)

حمّمد احلويزاوي )احلوي�زي(، وله ترمجٌة 
تراج�م  613؛   : الن�رضة  الروض�ة  يف 

الرجال 4 : 209 / الرقم 4254. 
 مس�تدركات أعيان الش�يعة 6 : 149؛ ( 21)

تراجم الرج�ال 1 : 294 / الرقم 861؛ 
2 : 87 / الرقم 1406.

فهرس�ت ( 22) يف  النس�خة  وص�ف  ُينظ�ر   
كتابخانه اهدائی آقای سّيد حممد مشكوة 
ب�ه كتابخانه دانش�گاه هت�ران 2 : 567 - 

.568
 تكمل�ة أمل اآلمل 3 : 292 - 293 / ( 23)

الرقم 1031.
 أعيان الشيعة 6 : 138.( 24)
 الذريعة 1 : 202 / الرقم 1058. ويف ( 25)

مقّدمة درر ال�كالم : 20: »احلصيناوي« 
ب�دل  و»1082«  »احلضي�اري«،  ب�دل 

.»1072«
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الرق�م ( 26)  /  142  :  4 الرج�ال  تراج�م   
.4055

 س�الفة العرص : 538؛ مرآة الكتب 2 : ( 27)
137 / الرق�م 202؛ 5 : 201 / الرق�م 
1550؛ تكمل�ة أم�ل اآلم�ل 2 : 499 / 
الرق�م 595؛ أعي�ان الش�يعة 6 : 138؛ 
الذريعة 8 : 132 / الرقم 490؛ الروضة 
النرضة : 165؛ معجم املؤّلفني 3 : 273.

 الذريع�ة 9 )القس�م األّول( : 250 / ( 28)
الرقم 1510.

 رياض العل�امء 2 : 6؛ مرآة الكتب 2 : ( 29)
136 / الرق�م 202؛ أعي�ان الش�يعة 6 : 
138؛ تنقي�ح املق�ال 21 : 210 / الرقم 
799؛ الذريع�ة 12 : 19 / الرقم 121؛ 
مصّف�ی املق�ال : 151 - 152؛ معج�م 
رجال احلديث 6 : 191 / الرقم 3260.

 أمل اآلمل 2 : 86 / الرقم 228؛ رياض ( 30)
العل�امء 2 : 6؛ م�رآة الكت�ب 2 : 136 / 
الرقم 202؛ أعيان الشيعة 6 : 138؛ تنقيح 
املق�ال 21 : 210 / الرق�م 799؛ معج�م 

رجال احلديث 6 : 191 / الرقم 3260.
 مقّدمة درر الكالم : 26.( 31)
 تراجم الرجال 4 : 142 / الرقم 4055.( 32)
 راج�ع: معج�م املخطوط�ات العراقّية ( 33)

.828 : 16
فهرس�ت ( 34) يف  النس�خة  وص�ف  انظ�ر   

فح�ول  كتابخان�ه  خّط�ی  نس�خه های 
قزوينی: 147.

 بدل النقاط كالم قد حمي باملداد.( 35)
 ُينظ�ر: تاري�خ الدول�ة العلّي�ة العثامنّية : ( 36)

280 - 285 / الرقم 17؛ الدولة العثامنّية 
يف التاريخ اإلس�المي احلدي�ث : 107 - 
108؛ تاريخ مؤّسس�ة ش�يوخ اإلسالم يف 

العهد العثامين 1 : 77/ اهلامش 132.
 تاريخ مؤّسسة شيوخ اإلسالم يف العهد ( 37)

العثامين 1 : 473 - 474 / اهلامش 20.
يف ( 38) ج�واد  مصطف�ی  الدكت�ور  أم�ايل   

التحقيق وفقه اللغة : 98.
 رجال الكيّش : 238 / الرقم 431.( 39)
 املصدر نفسه : الرقم 432.( 40)
 ما بني املعقوفتني إضافٌة من املصدر.( 41)
 رجال الكيّش : 375 / الرقم 705.( 42)
 كذا يف األصل، ويف املصدر: »امُلِغرية«.( 43)
 رجال الكيّش : 556 / الرقم 1050.( 44)
 العّدة يف ُأصول الفقه 1 : 154.( 45)
 راجع: األُصول األصلّية : 80 - 82.( 46)
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)اإلش�كوري(، مطبعة اآلداب - بغداد، 
ط1، 1385 ه� .

تاريـخ الدولـة العلّية العثامنّيـة: حمّمد فريد . 6
ب�ك املحام�ي )ت 1919 م(، حتقيق: د. 
إحس�ان حّق�ي، دار النفائ�س - بريوت، 

ط10، 1427 ه� / 2006 م.
تاريخ مؤّسسـة شـيوخ اإلسـالم يف العهد . 7

دار  ش�قريات،  صدق�ي  أمح�د  العثـامين: 
الكندي - األُردن، ط1، 1423 ه� .

الـراث العريب يف خزانـة خمطوطات مكتبة . 8
آيـة اهلل العظمی املرعيش النجفي: الس�ّيد 
املكتب�ة  )اإلش�كوري(،  احلس�يني  أمح�د 
املرعشّية - قم املرّشفة، ط1، 1414 ه� . 

مكتبـات . 9 يف  املخطـوط  العـريب  الـراث 
احلس�يني  أمح�د  الس�ّيد  العاّمـة:  إيـران 
)اإلشكوري(، منش�ورات دليل ما - قم 

املرّشفة، ط1، 1431 ه� / 2010 م.
تراجـم الرجـال: الس�ّيد أمحد احلس�يني . 10

قس�م  وإرشاف  بعناي�ة  )اإلش�كوري(، 
ش�ؤون املعارف اإلس�المّية واإلنس�انّية 
يف العتب�ة العّباس�ّية املقّدس�ة، دار الكفيل 
- كرب�الء املقّدس�ة، ط4، 1439 ه�� / 

2018 م.
تكملة أمل اآلمل: الس�ّيد حس�ن الصدر . 11

د.  الكاظم�ي )ت 1354 ه��(، حتقي�ق 
حس�ني عيل حمفوظ وزميلي�ه، دار املؤّرخ 

العريب - بريوت، ط1، 1429 ه� . 

املصادُر واملراجُع
اختيـار معرفـة الرجـال = رجـال الكيّش: . 1

الش�يخ حمّم�د ب�ن احلس�ن الطُّ�ويس )ت 
حس�ن  الش�يخ  حتقي�ق:  ه��(،   460
املصطفوي، مؤّسس�ة نرش جامعة املشهد 

الرضوي، ط1، 1409 ه� .
األُصـول األصلّيـة: الش�يخ حمّم�د حمس�ن . 2

ه��(،   1091 )ت  الكاش�اين  الفي�ض 
حتقيق: الدكتور السّيد أبو القاسم النقيبي، 
وحسن القاس�مي، بإرشاف الشيخ حمّمد 
اإلمامي الكاشاين، املؤمتر العلمي العاملي 
للمولی حمسن الفيض الكاشاين، مدرسة 
الش�هيد املطّه�ري للدراس�ات العلي�ا - 

طهران، ط1، 1387 ش.
أعيان الشيعة: السّيد حمسن األمني العاميل . 3

)ت 1371 ه��(، حّقق�ه وأخرجه: نجله 
د. الس�ّيد حس�ن األم�ني، دار التعارف ، 

بريوت، ط1، 1403ه�/ 1983 م.
أمـايل الدكتور مصطفی جـواد يف التحقيق . 4

وفقه اللغة: حترير: د. عبد اهلادي الفضيل 
وزمالئ�ه، مج�ع وإعداد: حس�ني منصور 
ق�م   - العابدي�ن×  زي�ن  دار  الش�يخ، 

املرّشفة، ط1، 1438 ه� / 2017 م.
عامـل: . 5 جبـل  علـامء  يف  اآلمـل  أمـل 

الش�يخ حمّم�د احل�ّر العام�يل )ت 1104 
احلس�يني  أمح�د  الس�ّيد  حتقي�ق:  ه��(، 



َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

164

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

164

   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	

164164

َوندي وحيد الشَّ

164

تنقيح املقال يف علم الرجال: الش�يخ عبد . 12
النجف�ي )ت 1351ه��(،  املامق�اين  اهلل 
حتقي�ق واس�تدراك: الش�يخ حمي�ي الدين 
املامق�اين، والش�يخ حمّمد رض�ا املامقاين، 
مؤّسسة آل البيت % إلحياء الرتاث - قم 

املرّشفة . 
درر الكالم ويواقيت النظام: السّيد حسني . 13

األبزر احلس�يني احليّل )ق 11 أو 12 ه�(، 
حتقيق: السّيد جعفر احلسيني اإلشكوري، 
مراجع�ة وضب�ط وتعلي�ق: مرك�ز ت�راث 
احلّلة، قس�م ش�ؤون املعارف اإلس�المّية 
واإلنسانّية، دار الكفيل - كربالء املقّدسة، 

ط1، 1438 ه�/ 2017 م.
الدولـة العثامنّيـة يف التاريـخ اإلسـالمي . 14

احلديث: د. إس�امعيل أمح�د ياغي، مكتبة 
الُعبي�كان - الرياض، ط1، 1416 ه� / 

1996 م.
الذريعـة إلـی تصانيف الشـيعة: الش�يخ . 15

اآلغا بزرك الطهراين )ت 1389 ه�(، دار 
األضواء - بريوت، ط3، 1403 ه� .

الفضـالء: . 16 وحيـاض  العلـامء  ريـاض 
امل�ريزا عب�د اهلل األفن�دي األصفهاين )ق 
12 ه��(، حتقي�ق: الس�ّيد أمحد احلس�يني 
)اإلشكوري(، مؤّسسة التاريخ العريب - 

بريوت، ط1، 1431ه� .
الروضـة النـرة يف علـامء املائـة احلادية . 17

عرشة: انظر: طبقات أعالم الشيعة.

زبـدة األقوال يف خالصة الرجال: الس�ّيد . 18
حس�ني األبزر احلس�يني احل�يّل )ق 11 أو 
ُحفي،  12 ه�(، حتقيق: الس�ّيد جمتبی الصُّ
مؤّسس�ة دار احلديث - قم املرّشفة، ط1، 

1428 ه� / 1386 ش. 
سـالفة العرص يف حماسـن الشـعراء بكّل . 19

مرص: الس�ّيد عيل خان املدين الش�ريازي 
)1052 - 1120 ه��(، ُعني�ت بن�رشه: 
املكتبة املرتضوّي�ة إلحياء اآلثار اجلعفرّية 

- طهران، ط2، 1383 ش.
ـّكري . 20 الشـيخ إبراهيم ابن احلاج عل السُّ

احلّل )كان حيًّا سنة 1071 هـ(، إجازاته 
- جاللـة قدره: لأُلس�تاذ أمح�د عيل جميد 
احل�يّل، جمّل�ة )م�رياث ش�هاب( الصادرة 
عن املكتبة املرعش�ّية بق�م املرّشفة، العدد 

)86(، 1395 ش.
طبقـات أعـالم الشـيعة: للش�يخ اآلغ�ا . 21

دار  ه��(،   1389 )ت  الطه�راين  ب�زرك 
إحي�اء ال�رتاث الع�ريب - ب�ريوت، ط1، 

1430 ه� .
الُعـّدة يف ُأصـول الفقـه: للش�يخ حمّمد بن . 22

احلس�ن الطُّ�ويس )ت 460 ه��(، حتقيق: 
الشيخ حمّمد رضا األنصاري القّمي، مطبعة 

ستاره - قم املرّشفة، ط1، 1417 ه� .
فقهـاء الفيحاء أو تطـّور احلركة الفكرّية . 23

آل ك�امل  الس�ّيد ه�ادي مح�د  احلّلـة:  يف 
الدين احلس�يني )ت 1405 ه�(، دراسة 



   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

165

   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	

165

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

165165

تعريف بنسخة مقروءة على السّيد حسين األبزر الحسيني الحّلي

165

عيل احلائري، منشورات املكتبة املرعشّية 
- قم املرّشفة، ط1، 1414 ه� .

مسـتدركات أعيان الشيعة: السّيد حسن . 29
األمني )ت 1423 ه��(، دار التعارف - 

بريوت، ط1، 1408ه� .
مصـادر احلديـث والرجال: الس�ّيد أمحد . 30

منش�ورات  )اإلش�كوري(،  احلس�يني 
دلي�ل ما - ق�م املرّشف�ة، ط1، 1432 ه� 

/ 2011 م.
مصّفـی املقـال يف مصنّفي علـم الرجال: . 31

الش�يخ اآلغا بزرك الطه�راين )ت 1389 
أمح�د  ون�رشه:  بتصحيح�ه  ُعن�ي  ه��(، 
ط2،  ب�ريوت،   - العل�وم  دار  املن�زوي، 

1408 ه� / 1988 م.
معجـم رجال احلديـث وتفصيل طبقات . 32

الرواة: السّيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي 
)ت 1413 ه�(، ط5، 1413 ه� .

معجـم املخطوطـات العراقّيـة: إع�داد: . 33
الش�يخ مصطف�ی الدرايت�ي، بمعون�ة د. 
منّظم�ة  منش�ورات  الدرايت�ي،  جمتب�ی 
الوثائ�ق واملكتب�ة الوطنّي�ة يف اجلمهورّية 
اإلس�المّية اإليرانّية، بالتعاون مع ديوان 
الوقف الشيعي، ومؤّسسة كاشف الغطاء 

العاّمة، ط1، 1439ه�/ 1396 ش.
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َنْحَو َفْهٍم ِقَيِميٍّ ِلْلُقْرآِن الَكِريِم 

آثار 
عبد الرمحن بن حممد العتائقي احللي

)كان حيًّا سنة 786هـ(
م.م. حيدر عبد العظيم خضير  
 haiderbelgorod@gmail.com

مة احللّي / احللة الفيحاء  مركز العالَّ

َتَرَك الشيُخ عبد الرمحن بن حممد بن العتائقي احليّل كثًرا من املصنَّفات – 
تِه الفريدة، منها  الة عىل موسوعيِّ ُكُتًبا ورسائَل - يف خمتلف العلوم واملعارف الدَّ
ًقا، أو خمطوًطا يف خزائن املكتبات، ومنها ما مْل يصل  ما وصل إلينا مطبوًعا وحُمقَّ
إلينا، فضًل عن قياِمِه بَِنْسِخ بعِض ُمصنَّفات َمن َسَبَقُه من العلامء، أو إجازاته 

لبعِض تلمذتِه. 
تدقيٍق  بعَد  الكبر،  احليلِّ  العامِل  هلذا  العلميَّة  اجلهود  يتناول  البحُث  وهذا 
ومتابعٍة، جعلُتُه يف مبحثني، يسبقهام متهيٌد. اهتمَّ التمهيُد بدراَسِة ِسرتِِه، واختصَّ 
ُل بإيراد ثبت ببليوغرايّف بآثاره املطبوعة واملخطوطة واملفقودة، يف  املبحُث األوَّ
حني ُعنَِي املبحُث الثاين بَِبياِن َمنسوخاته من الكتب التي ارتضاها، ثمَّ إجازاته.

الكلامت املفتاحية:
ابن العتائقّي، احلّلة، املخطوطات، املنسوخات، اإلجازات.
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Traces of Abdul Rahman bin Muhammad Al-Atayiqi 

Al-Hilli

(lived in 786 AH)
Asst. Lect. Haider Abdul Adhim Khudair

 haiderbelgorod@gmail.com

Al-Alama Al-Hilli Center / Hilla

Abstract
Sheikh Abdul Rahman bin Mohammed bin al- Atayiqi al-Hilli has 

written a lot of classifications - books and letters - in various sciences 
and knowledge which indicate his unique encyclopedia, including what 
reached us in a verified print, a manuscript in library cabinets or did not 
reach us, as well as transcribing some of the classifications of preceded 
scientists, or permitting some of his students.

This research deals with the scientific efforts of this great Hilli scientist. 
After scrutiny,  the present study was made into two sections, preceded by a 
preliminary one focused on studying his progress. The first section special-
ized in a bibliographic proof of his printed manuscript and missing traces. 
While the second section was concerned with explaining his transcriptions 
of the books he verified and then his permissions.

Keywords:
Bin al- Atayiqi, Al-Hilla, manuscripts, transcriptions, permissions.
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املقدمة 
احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف اخللق أمجعني من األولني 

واآلخرين، أيب القاسم حممد وآله الطيبني الطاهرين.
وبعد:

ُيعدُّ عبد  الرمحن بن حممد بن العتائقي احليّل أحد أبرز أعيان اإلمامية يف القرن 
�َر يف ُصنُ�وِف الفنون والُعل�وم واملعارف، وكان ل�ُه فيها باٌع  الثَّام�ن اهلج�ري. َتَبحَّ
ى للدراس�ِة يف احلوزة العلمية، وانامز من غريه باتَِّس�اِع ُأُفقِه املعريّف،  طويٌل، وَتَصدَّ
َعِة، أم يف َنْس�ِخِه مؤلف�اِت الُعلامِء مِمَّن َس�َبُقوُه، َأم  س�واء يف ُمصنَّفاتِ�ِه الكثريِة امُلتنوِّ

إِجازاته لَِتالِمَذتِِه. 
 ، وق�د ج�اَء البحُث يف مَتهيٍد وَمبَحَثنِي. اهتمَّ التَّمهيُد بإيراِد ِس�رَيِة ابِن العتائقيِّ
�ٍل بآث�ارِه املطبوعة  ُل بإي�راد ثب�ت ببليوغرايّف مفصَّ يف ح�ني اخت�صَّ املبح�ث األَوَّ
بًة عىل وفق تسلس�ل حروِف اهلجاِء، أما املبحُث الثَّاين،  واملخطوطِة واملفقودِة، مرتَّ

وهو األخري، فقد َتنَاوَل َمرَسًدا بمنسوخاته التي قاَم هبا، ثمَّ إجازاته.
وق�د َرَجعن�ا يف حَتبرِِي هذا البحِث إىل عدٍد من املص�ادر واملراجع وبعض كتب 

الفهارس والكشافات الببليوغرافية. 
واحلمُد هلل َربِّ الَعاملنَي 
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التمهيٌد 
امُسُه ونسُبُه:

ه�و: ك�امل الدين عب�د الرمحن بن حممد ب�ن إبراهيم ب�ن حممد بن ُيوُس�َف بِن 
ِه، وتارًة  ّ الغ�روّي )1(، املعروف تارة ب� )ابن العتائقي( نس�بًة إىل َجدِّ العتائق�ّي احليلِّ

ُأخرى ب� )العتائقي( نسبًة إىل َقريتِِه.
�رَي بحسِب  اجم والسِّ وهو عىل ما قيل )2( من قبيلة خفاجة، لكن أصحاب الرتَّ

اطِّالعنا َقد أمهلوا ِذْكَر قبيلته التي َينَتِسُب إليها.

والدته:
ُولَِد ابن العتائقي يف إِحَدى ُقَرى مدينة احللة املزيدية، يقال هلا العتائق )3(، َتقُع 

ِق منها، وعىل هنر يقال له هنر عيسى)4(. إىِل ناحية الرشَّ
ِخنَي تاريَخ والدته، كاملريزا عبد اهلل األفندّي )5(، واملريزا  مل يذكر عدٌد من امُلَؤرِّ
ُه من أعالم القرن الثامن كالش�يخ  حمم�د باقر اخلوانس�اري)6(، واكتَف�ى بعُضُهم بَِأنَّ
الة)9( َذَكَر أنَّه  عباس القمّي)7(، والس�يد حمس�ن األمني )8(، س�وى أن عمر رضا كحَّ

ُولَِد سنة 699ه�، وَتاَبَعُه يف ذلك الزركيلُّ )10(. 

ما قيل فيه: 
قاَل فيِه عيلُّ بن عبد الكريم بن عبد احلميد النييلُّ )ت 803ه�(: »املوىل األجل 
ق املدقِّق، جمم�ع الفضائل، ومرجع  األجم�د، العامل الفاضل، الق�دوة الكامل، املحقِّ

األفاضل، افتخار العلامء يف العاملني، كامل امللَّة والدين«)11(.
ًقا فقيًها  ًقا مدقِّ وقال عنه اخلوانساريُّ )ت 1313ه�(: »كان فاضاًل، وعامًلا حُمَقِّ

ًرا«)12(. متبحِّ
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َوَفاُتُه:
خ س�نُة وفاة اب�ن العتائقي يف املص�ادِر التي بأيدين�ا، وهناك خالف بني  مل ت�ؤرَّ
ُه  املؤرخ�ني يف حتديده�ا)13(. والذي يظهُر من آثاره أّنه كان حيًّا س�نة 786 ه� ؛ ألنَّ
َكَت�َب ألََح�ِد َتالميذه إج�ازًة يف هذه الس�نة )14(، وذل�َك يف ذيل كتاب�ه )رشح هنج 

البالغة(، وقد ٌدفن يف املشهد العلوي الرشيف يف رواق الصحن املطهر)15(.

املبحُث األوَُّل
آثاره:

ًرا يف موضوعات  َصنََّف ابُن العتائقّي يف علوم شتَّى، وَيظهُر ِمن آثارِه َأنَّ لُه َتَبحُّ
، واهليئة، واملنطِق، واحلكمة، والفقه، والتفس�ري، والعلوم احلديثّية  خمتلف�ٍة؛ كالطبِّ

والقرآنّية، واألدب.

فِمن ُمَصنََّفاِتِه يف:
1- علوم القرآن والتفسـر: الوجيز يف تفس�ري كتاب العزيز، والناس�خ واملنسوخ، 

وخمترص تفسري عيّل القّمي.
2- العلوم احلديثّية: رشح هنج البالغة.

3- اللغـة العربيـة، النحو واألدب: األض�داد يف اللغة، واحل�دود النحوّية، والدّر 
املنتخ�ب من لباب األدب، ورشح دي�وان املتنّبي، ورشح منتخب القصائد العرش، 
ورشح قصي�دة أيب دل�ف، وخمت�رص غ�رر الفرائ�د ودرر الفرائد، احل�دود النحوية 

واملآخذ عىل احلاجبّية، وخمترص األوائل.
4- الطـّب: االماق�ي يف رشح اإليالقي، الترشيح، الترصي�ح يف رشح التلويح إىل 

أرسار التنقيح، والرسالة املفردة يف األدوية املفردة.
5- العقيدة: اإليضاح والتبيني يف رشح منهاج اليقني؛ للعاّلمة احليّل، املناظرات.
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6- املنطـق: البس�ط والبي�ان يف رشح جتري�د املي�زان، رس�الة يف الدالل�ة األلفاظ، 
القسطاس املستقيم واملنهج القويم، واملعيار يف املنطق.

ة، ودرر النقاد يف رشح اإلرشاد؛ للعاّلمة  7- الفقه: جتريد النيَّة ِمن الرسالة الَفخريَّ
احليّل.

8- امللل والنحل: الرسالة الفارقة وامللحة الفائقة.
9- الصنعة: اختيار حقائق اخللل يف دقائق احليل.

10-  النجوم واهليئة: اإلرشاد يف معرفة مقادير األبعاد، الرسالة املفيدة لكّل طالب 
يف معرفة مقدار أبعاد األفالك، رشح الچغميني أو رشح امللّخص يف اهليئة، الشهدة 

يف رشح تعريب الزبدة. 
11- احلكمـة: زبدة رس�الة العل�م، وخمت�رص رشح حكمة االس�ترشاق، وصفوة 

الصفوة للعارف يف رشح صفوة املعارف.

أوَّاًل: اآلثار املطبوعة:
1. اإلرشاد يف معرفة مقادير األبعاد ) يف اهليئة (.

ٌح ع�ىل الباب الرابع من كتاب التذك�رة يف اهليئة للخواجة نصري الدين  ه�و رَشْ
م س�نة 788 ه� يف النجف  الط�ويس )ت 672ه��(. أمتّه يف ي�وم األربعاء 20 املحرِّ

األرشف. أورد متن الكتاب حتت عنوان » قال « والرشح حتت عنوان » أقول «. 
   ص�در بتحقي�ق وتعلي�ق ش�عبة إحياء ال�رتاث والتحقي�ق يف العتب�ة العلوية 

املقدسة، 1438ه�/2017م.
2. اإليضاح والتَّبيني يف رشح منهاج اليقني أو مناهج اليقني.

م�ة احليّلّ يف االعتق�ادات. رشع في�ه يف الثاين    األص�ل تصني�ف ُأس�تاذه العالَّ
والعرشين من ش�هر رمضان، وقد فرغ منه بعد مخس�نَي َيوًما يف الثاين عرش من ذي 

القعدة سنة 787 ه�.
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   ص�در بتحقي�ق وتعلي�ق ش�عبة إحياء ال�رتاث والتحقي�ق يف العتب�ة العلوية 
املقدسة، 1438ه�/2017م.

ة. 3. جتريد النيَّة من الرسالة الفخريَّ
 ، مة احليّلّ هو اختصار لِقسم نيَّة العبادات من )الرسالة الفخريَّة( ألستاذه العالَّ

أمتَّها يف سنة 753 ه�. 
   َص�َدَر بتحقي�ق وتعلي�ق ش�عبة إحياء ال�رتاث والتحقي�ق يف العتب�ة العلوية 

املقدسة، 1438ه�/2016م.
4- رشح هنج البالغة.

وهو رشح مس�توًحى من رشحني البن أيب احلديد والبن ميثم البحراين، وقام 
بالتأليف بينهام، وأضاف شيًئا من عنده.

   َص�َدَر بتحقيق وتعليق الش�يخ مهن�د غازي العقييل، ش�عبة إحياء الرتاث يف 
العتبة العلوية املقدسة، 1442ه�/2021م.

5- الشهدة يف رشح تعريب الزبدة.
  وهو كتاب يف اهليئة.

  أص�ل كت�اب )الزبدة( هو من تأليف اخلواجة نصري الدين الطويّس، وس�اّمه: 
َبُه نصري الدين عيّل بن حمّمد الكايش  زبدة اإلدراك يف علم األفالك بالفارسية، ُثمَّ عرَّ
ُه: تعريب الزبدة، ثّم جاء ابن العتائقّي فرشح تعريب الزبدة.  )ت 755 ه�(، وسامَّ
َصَدَر بتحقيق وتعليق شعبة إحياء الرتاث والتحقيق يف العتبة العلوية املقدسة، 

1438ه�/2017م.
6- تصويح الروضة أو املناظرات.

وه�و ِضْمَن الكتب املؤلفة يف املناظرات، وفيه نق�اٌش مع املذهب الزيدي، وَردٌّ 
ع�ىل املدعو ابن ش�قيف باألدلة والرباهني العقلية والنقلي�ة، وِدَفاع عن مذهِب أهل 

 . البيت
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حققُه وعلَّق عليه الش�يخ سالم حممد عيل النارصي، جملة )خمطوطاتنا(، العدد 
3-4، 1436ه��/2015م، ثم صدر كتاًبا عن قس�م الش�ؤون الفكرية والثقافية، 

العتبة العلوية املقدسة، 1438ه�/2017م. 
7- احلدود النحوية واملآخذ عىل احلاجبية وغرها. 

َفُه يف سنة 787 ه�.    ألَّ
   َص�َدَر بتحقي�ق د. كاظ�م عجي�ل صالح اجلبوري ود. قاس�م رحيم حس�ن 

السلطاين، منشورات دار الرتاث، النجف األرشف، 1434ه�.
8- دّر النفيس من رسالة إبليس إىل إخوانه املجربة واملشبهة من الشكاية إىل املعتزلة.

   هذه الرسالة هي خمترص كتاب )رسالة إبليس إىل إخوانه املناحيس من املجربة 
واملشبهة يف الشكاية عن املعتزلة( حلسن بن حممد اجلشمّي البيهقي )ت 494ه�(.

قه�ا الس�يد حمم�د حس�ني الطباطبائي امل�دريس القم�ّي، وَص�درْت يف ُقم  حقَّ
املقدسة سنة 1406ه�.

ث�مَّ َصَدَرْت بتحقيق ش�عبة إحياء الرتاث والتحقيق، قس�م الش�ؤون الفكرية 
والثقافية، العتبة العلوية املقدسة، 1438ه�/2017م.  

9- الرسالة الفارقة وامللحة الفائقة يف الفرق وامللل.
 هي رس�الة يف أنَّ خمالف احلّق من أهل القبلة هل هو كافر أم ال ؟ وأورَد فيها 

اسامء املخالفني من أرباب املقاالت اإلسالميَّة.
ُطبَِع�ْت بتحقي�ق د. جواد مش�كور يف جملة » معارف إس�المي « العدد األّول، 

السنة األوىل، 1345 ه�.
   ثم صدرت بتحقيق قاس�م اخلاقاين القاس�مّي، عن العتبة العلوية املقدس�ة، 

شعبة إحياء الرتاث، 1440ه�/2019م.
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10 - الرسالة املفردة يف األدوية املفردة ) يف الطّب (.
   ذكر فيه أسامي النباتات الطبّية عىل ترتيب حروف املعجم وذكر خواّصها. 

صدرت بتحقيق د. الصيدالين حس�نني كامل عوض، العتبة العلوية املقدسة، 
شعبة إحياء الرتاث، 1440ه�/2019م. 

11- الرسـالة املفيـدة لـكّل طالب يف معرفة مقـدار أبعاد األفـالك والكواكب )يف 
اهليئة (.

هلا:  فرغ منها يف منتصف ذي احلجة سنة ) 787ه�(، وقد َرتَّبها عىل ُفُصوٍل. أوَّ
ة. وهو رشح ملبحث مقادير األبعاد واألجرام  يف أبعاد كّل جرم من األجرام السامويَّ

الذي أورده اخلواجة نصري الدين الطويس يف كتابه )التذكرة(.
َفُه يف  َح َتْكِملًة لرَِشِحِه ع�ىل الچغميني الذي ألَّ    جع�ل اب�ن العتائقيِّ هذا الرشَّ
ب الزبدة( - الذي  12 ذي احلّجة سنة ) 787 ه�(. ثّم ذكَر يف آخر )الشهدة يف معرَّ

ُه َكَتَب الرسالَة هنا أيًضا )16(. م سنة ) 788 ه�(- أنَّ َفَرَغ منُه يف 14 املحرَّ
لة لرشح املناهج )زبدة رشح رسالة العلم(  12- الرسالة املكميِّ

َق�اَم اب�ُن الَعَتائقيِّ بِنَقِل )رس�الة العلم( للش�يخ أمحد بن س�عادة الَبحرايّن، ُثمَّ 
َذَكَر رَشَح اخلواجة نصري الدين الطويس لتلك الرسالة بيَِشٍء ِمَن االختصار، فكان 
، وتعليقات بسيطة بني الفينِة  ِح الذي َوَضَعُه اخلواجُة الطويسُّ عمُلُه اختصاًرا للرشَّ

واألُخَرى.
وقد جعل هذه الرسالَة تكملًة لكتابه )اإليضاح والتبيني يف رشح منهاج اليقني 

يف أصول الدين( اّلذي مرَّ ذكُرُه.
س�الُة بتحقي�ق وتعلي�ق الش�يخ وض�اح مه�دي الظامل�ي، يف جملة  ِت الرِّ ُن�رِشَ
)خمطوطاتن�ا(، العدد 5، 1437ه�/2016م، وُأِعيَد نرشها كتاًبا صدَر عن ش�عبة 

إحياء الرتاث والتحقيق يف العتبة العلوية املقدسة، 1438ه�/2017م.
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13. غرر الغرر ودرر الدرر، أو خمترص غرر الفوائد. 
ى )غرر الفوائد ودرر القالئد(.  يِّد املرتىض( امُلَسمَّ    هو خمترُص كتاب )أمايل السَّ
  جعل ابن العتائقي هذا املخترَص عىل قس�مني: قس�م يف تأويل اآليات، وقسم 

يف رشح األخبار، وأضاف يف موارد توضيحات من نفسه.
ص�در حتقيق د. عيل أكرب الُفرايّت، جمل�ة )تراثنا(، العدد 4 ]124[، 1436ه�، 

ثمَّ يف كتاٍب ُمفرد يف إيران.
14. القسطاس املستقيم والنهج القويم. 

ل يف املع�ارف والتعريف،     وه�و كت�اٌب يف املنط�ق، يضمُّ ثالثة فص�ول، األوَّ
والثاين يف احلجج، والثاث يف كيفيَّة حلِّ املغالطات. 

   َص�َدَر بتحقي�ق وتعلي�ق ش�عبة إحياء ال�رتاث والتحقي�ق يف العتب�ة العلوية 
املقدسة، 1438ه�/2017م.

15. خمترص رشح حكمة االسترشاق.
   وه�و خمت�رص كتاب )رشح حكمة االرشاق( لقطب الدين حمّمد بن مس�عود 

ريازّي )ت 710 ه�(.  الشِّ
   صدر بجزأين بتحقيق وتعليق الشيخ سالم النارصّي، العتبة العلوية املقدسة، 

شعبة إحياء الرتاث، 1442ه�/2021م.
16. الناسخ واملنسوخ 

هو اختصار كتاب )الناسخ واملنسوخ( أليب القاسم هبة اهلل بن سالمة املقرىء 
)ت 410ه��(، وقد تابعُه ابن العتائقيِّ يف امل�ادة املنهج والتبويب، ولكن خالَفُه يف 

بعِض اآلراء.   
  َقَسمَّ املنسوَخ إىل ثالثة أرضب. وقد َفَرَغ منُه سنة 760ه�. 

َص�َدَر بتحقي�ق العالم�ة الش�يخ عب�د اهل�ادي الفض�يّل يف النج�ف األرشف، 
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1390ه�/1970م، وَصَدَر يف ب�ريوت أيًضا، 1402ه�/1992م. ثم نرشه ثامر 
كاظم اخلفاجي، يف مكتبة السيد املرعيّش، قم املقدسة.

ثانًيا: اآلثار املخطوطة:

1- األماقي يف رشح اإليالقي
م سنة 755ه� )17(.  . فرَغ منه يف الثامن عرش من املحرَّ هو كتاٌب يف الطِّبِّ

يَّات الطِّ�بِّ من كتاب )القانون( للش�يخ  ل ال�ذي يف كلِّ اخت�رص الكت�اب األوَّ
الرئيس أيب عيّل ابن سينا )ت 427ه�( )18(. 

س�ة يف النجف  ة املقدَّ ُتوج�ُد نس�خة منه بِخطِّ الش�ارح يف خزان�ِة العتبة العلويَّ
األرشف برقم 687 )19(، ونس�خة نفيس�ة أخرى منه بَِخطِّ أيب املعايل بن َأيب الكرم 
بن أيب الس�هل النرصاين يف مكتبة مدرس�ة خان يف مدينة يزد برقم 58، ُكتَِبْت س�نة 

688 ه�، وُقوبلت باألصل )20(.
ويقوم بتحقيقه الشيخ سمرُي الزبيدّي.

2- البسط والبيان يف رشح جتريد امليزان.
ه�و كت�اب يف املنطق. رشح مزجيٌّ عىل كتاب )جتري�د املنطق( للخواجة نصري 

َُّه يف َصَفر سنة 788 ه�.  الدين الطُّويّس، َأمَت
�ارِح يف فهرس خمطوطات خزانة  توجد نس�خٌة من املجلَّد الثاين منها بخطِّ الشَّ

العتبة العلوية املقدسة يف النجف األرشف برقم 713 )21(.
 . 3- الترشيح يف الطبيِّ

�ة يف النجف    رأى الش�يخ الطه�راينُّ نس�خًة من ه�ذا األث�ر يف املكتبة احليدريَّ
األرشف. لكن�ه مل ُيذكر يف فهرس تلك املكتبة التي أّلفها الس�يُِّد أمحد اإلش�كورّي 

بعد مشاهدة الطهراين)22(. 
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4- الترصيح يف رشح التلويح إىل أرسار التنقيح )23(. 
)التلويح( لفخر الدين اخلجندَي، يف الطبِّ أيًضا، أّلفه سنة 744 ه� يف النجف 

األرشف.
يق�ع يف أربع�ة جمّل�دات، وتوج�د ث�الث نس�خ من�ه يف خزان�ة العتب�ة العلوية 

املقدسة)24(:
 أ. رق�م 648 املجّل�د األّول م�ن الكت�اب، بخ�ّط املؤّلف، وهو ناقٌص. س�نة 

النسخ 771ه�.
 ب. رق�م 683 املجّل�د الث�اين من الكت�اب، أمتّها يف س�نة 744 ه� يف النجف 

األرشف.
هلا   ج. رقم 681 بخّط املؤلِّف أيًضا. تاريخ النس�خ 774ه�، وقد َضاَع من أوَّ

وآخرها أوراٌق.
5- درر النقاد يف رشح إرشاد األذهان.

مة احليّلّ )ت 726ه�( يف الفقه. ألُستاذه العالَّ
 رشحه بعناوين » قال- أقول «، وأكثر فيه النقل عن الشيخ الطويّس وغريه.

 توجد منه نسختان:
 األوىل: نس�خة يف املكتب�ة املرعش�ّية برق�م 8609 تش�تمل ع�ىل املجّلد األّول 
والث�اين م�ن الكت�اب، وانته�ى إىل أحكام الن�كاح، وقد َض�اَع من أوائل النس�خة 

وأواخرها أوراق)25(. 
والثانية: نسخة يف مكتبة جامعة طهران برقم 1280)26(. 

6- الدّر املنتخب يف لباب األدب.
ُلُه  كت�اب يبحث يف علوم املع�اين والبيان والبديع، مع التوس�ع يف املباحث، أوَّ
مقدمة بس�يطة، ثمَّ يبدأ بِِذكر الفصاحة والبالغة، وينتهي بحذف )ال( من الكالم. 

أّلفه يف اثني عرش يوًما من رمضان سنة 776ه�)27(. 
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 وتوجد نسخة منه يف خزانة العتبة العلوية املقدسة، بالرقم 975، وهي ناقصة 
اآلخر)28(.

 7- رشح التهذيب.
 ذكره ابن العتائقي يف كتابه )الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز()29(.  

8- رشح الچغميني.
وه�و رشح عىل كتاب امللّخص يف اهليئة ملحمود بن حمّمد الچغميني، وقد فرغ 

منه يف 12 ذي احلّجة 787ه�)30(.  
  توج�د نس�خة من�ه يف مكتب�ة العتب�ة العلوي�ة برق�م 895، ورق�م التسلس�ل 

للمخطوط املخزين هو: 10/4/276)31(.
9- رشح ديوان املتنّبي، رشح عىل ديوان أيب الطّيب املتنّبي )ت354 هـ(. 

 ج�اء الرشح عىل ش�كل »قول�ه«، ثم يبدأ ب�رشح البيت. ابتدأ بأيب حمد س�يف 
الدولة احلمدايّن.

توجد نس�خة م�ن اجلزء الثاين يف خزان�ة العتبة العلوية املقدس�ة بالرقم 691، 
تاريخ النَّسخ 781ه�. يف 287 ورقة)32(. 

مّي يف النجف األرشف.   ويقوم بتحقيقه السيد نبأ احلامَّ
10- رشح القصيدة الساسانية.

هو رَشٌح لبعض املفردات الغريبة وما أشكل منها، يف قصيدة مسعر بن مهلهل 
اخلزرجي الينبوعي املعروف بأيب دلف، التي مطلعها:

ــري ــج ـــوٌن َدمـــُعـــهـــا َي ـــف ــِر ُج ــج ــَه ـــدِّ َوال ـــطـــوِل الـــصَّ لِ
 وذلك سنة 763 ه�.

ُتوج�د نس�خة منها بخ�ّط املؤّلف يف خزان�ة الروضة احليدرّي�ة ضمن جمموعة 
برقم 710)33(. 
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11- رشح منتخب القصائد العرش.
انتخُب ابن العتائقي من القصائد العرش املعروفة أبياًتا، ثّم رشحها. 

توج�د نس�خة منها يف مكتب�ة برلني يف أملاني�ا ضمن جمموع�ة برقم 9144، 
ورق�ة 13 - 16)34(. 

12- صفوة الصفوة للعارف يف رشح صفوة املعارف.
وهي منظومة يف اهليئة نظمها س�عد بن عيّل احلرضمي، ورشحها ابن العتائقي 

سنة 787 ه�.
توجد نس�خة بخ�ّط املؤّلف يف خزان�ة الروضة احليدرّي�ة يف النجف األرشف 

برقم 680 )35(. وهي قيد التحقيق عىل يد الشيخ قاسم اخلاقاين.
13- خمترص األوائل أو األّولّيات 

ه�و خمت�رص اجل�زء الثاين م�ن كت�اب )األوائ�ل( أليب ه�الل العس�كري )ت 
395ه��(، يف ذكر أّول وقوع أكثر األمور ومبدئها. فرغ ابن العتائقي من اختصاره 

سنة 752ه�.
 ق�ال األفن�ديُّ إنَّ عن�ده منه نس�خة، وتوجد نس�خة بخّط املؤّل�ف يف اخلزانة 

الغروّية)36(. 
14- خمترص يف البالغة )البديع والبيان(.

، توجد  تاريخ النس�خ 776ه�. ولعلَّ�ُه خمترص لكتاب )التلخي�ص( للقزوينيِّ
نسخته يف خزانة العتبة العلوية بالرقم 891 )37(.

15- خمترص تفسر عّل بن إبراهيم القّمي.
ِة ذي احلّجة  َّ�ُه يف ُغرَّ  ه�و ملّخص من كتاب تفس�ري عيّل بن إبراهيم الُقّمي، َأمَت

سنة 768 ه�.
توجد منه أربع نسخ:

األوىل: نسخة مكتبة آية اهللَّ املرعيش ضمن جمموعة برقم 282، بخّط املصنّف، 
يف 111 ورقة )38(. 
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الثانية: نسخة مكتبة آية اهللَّ الروضايت يف إصفهان، بخطِّ حسام بن نارص الدين 
ابن حمّمد العلوي الذعفيل، أمتّها يف يوم الثالثاء 2 صفر سنة 984 ه�، تقع يف 146 
ورق�ة )39(.  وُنقل�ت هذه النس�خة إىل مكتبة الربملان يف طه�ران، وتوجد فيها حاليًّا 

برقم 12216 )40(. 
الثالثة: نس�خة مكتبة سپهساالر بطهران، برقم 5390، كتبت يف القرن 11 ه، 

وتقع يف 100 ورقة )41(. 
الرابعة: نس�خة مكتبة البارملان بطهران برق�م 12641، وال يوجد فيها تأريخ 

حترير وال اسم الناسخ، وتقع يف 79 ورقة )42(.
16- الوجيز يف تفسر الكتاب العزيز.

وهو يف تفسري القرآن الكريم. 
ومن�ه نس�ختان، األوىل يف خزان�ة الروضة احليدرية، وتضم تفس�ري س�ورة آل 

، يف سنة 779ه�. عمران إىل أوائل سورة يونس، وهي بَِخطِّ أمحد األََسِديَّ
 والثانيـة يف مكتب�ة جامعة احلقوق يف طهران بالرقم 116- ج، وهي منس�وبة 
م�ة احل�يّل، وهي نس�بة غ�ري صحيحة ؛ واحتم�ل د. دانش ب�زوه أهنا البن  إىل العالَّ

العتائقي)43(.

ثالًثا: اآلثار املفقودة:

1- اختيار حقائق اخللل يف دقائق احليل)44(. 
2- األضداد يف اللغة )45(. 

3- األعامر)46(. 
4- الرباهني اليقينية يف فساد مذهب الزيدية. 

كت�اب يف العقائ�د ذكره بنفس�ه يف كت�اب )اإليضاح والتبي�ني يف رشح مناهج 
اليقني( يف بداية بحث اإلمامة. 
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5- رشح رسالة يف الداللة ) يف املنطق (. 
رشح عىل رس�الة الداللة عىل اصطالح أهل املنطق التي أّلفها أبو احلس�ن عيّل 

ابن حمّمد البندهي املعروف بابن البديع )47(. 
6- الفردوس.

 ذكره بنفسه يف كتابه الشهدة)48(.
7- املعيار يف املنطق)49(. 

8- املنتخب يف تعداد فرق املسلمني)50(. 
9- املنتخب يف املعاين والبيان والبديع )51(.

املبحث الثاني
  َمنسوُخاُتُه

 ق�ام ابن العتائقي باستنس�اَخ كثرٍي من الكتب التي رآه�ا جديرًة بذلَك، أو من 
ضمن اهتامماتِه، وهي:

يِّد ُركن الدين اإلس�رتابادّي )ت نحو 717ه�(، وهي عرشون  1- أس�ئلة السَّ
مس�ألة حكمّي�ة ومنطقي�ة س�أهلا م�ن أس�تاذه خواج�ة نص�ري الدين الطُّ�ويّس )ت 

672ه�(.
2- حتري�ر إقلي�دس أو حتري�ر أصول اهلندس�ة ؛ وه�و للخواجة نص�ري الدين 
�يُِّد  ة، رآها السَّ ضويَّ الطويس. نس�خة منه بخّط ابن العتائقي موجودة يف اخلزانة الرَّ

األمنُي )52(. 
اُء يف الفرق بني نوعي العل�م اإلهلي والكالم ؛ لرساج الدين  3- الرس�الُة الغرَّ
أيب الثن�اء حمم�ود ب�ن أيب بكر ب�ن أمح�د األُرم�وّي )ت 682ه�(. استنس�خها ابن 
العتائق�ي يف الغري س�نة 778ه�)53(. توج�د ضمن جمموعة يف اخلزان�ة احليدرّية، 

كتبها يف النجف األرشف سنة 778 ه�.
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4- رسالة الطري.
5- التحف�ة الس�عدية، وهي موج�ودة برقم 6304 يف مكتبة جملس الش�ورى 

اإلسالمي بطهران.
6- الق�وى اإلنس�انية وإدراكاهت�ا، موج�ودة برق�م 685/5 يف مكتب�ة العتبة 

العلوية املقدسة)54(.
7- مقدمة يف املنطق، موجودة برقم 13 يف مكتبة العتبة العلوية املقدسة)55(.

8- رشح املوج�ز يف املنط�ق، موج�ودة برق�م 1060 يف مكتبة العتب�ة العلوية 
املقدسة)56(.

9- رسالة كالمية، موجودة برقم 712/1 يف مكتبة العتبة العلوية املقدسة)57(.
10- رسالة يف الداللة؛ لفخر الدين أيب احلسن عيّل بن حمّمد البندهي املعروف 

بابن البديع )58(.
11-  رس�الة يف العش�ق ؛ للش�يخ الرئيس أيب عيّل احلسني بن عبد اهللَّ بن سينا 

)ت 427ه�(.
12- رشح العم�دة ؛ البن مالك النحوي )ت 672ه�(. كتبها س�نة 734 ه� 

يف املدرسة املستنرصّية ببغداد )59(. 
13- فوائد يف احلكمة والكالم ؛ للخواجة نصري الدين الطويس. وهي مخس�ة 
فوائ�د هبذه العناوي�ن: فائدة يف بقاء النفس اإلنس�انّية بعد خ�راب البدن، فائدة يف 
اخلري والرّش، فائدة يف صدور الكثرة عن الواحد، فائدة يف رضورة املوت، فائدة يف 

عدم انفكاك العّلة التاّمة عن معلوهلا )60(. 
14- مصب�اح األرواح ؛ للش�يخ عب�د اهلل بن عمر البيض�اوي )ت 685ه�(. 
استنس�خه س�نة 732ه�، والنس�خة يف مكتبة اخلزان�ة احليدرّية، وكت�ب يف آخرها 
صورة إجازة ش�يخه نصري الدين عيّل بن حمّمد الكايش للش�يخ شمس الدين حمّمد 

ابن صدقة يف سنة 725 ه�)61(. 
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. خمطوط�ة منه يف مكتبة  ّ مة احليلِّ 15- منه�اج اليق�ني يف أصول الدي�ن ؛ للعالَّ
الربملان اإليراين السابق رقم 6290، وعليها خّط ابن العتائقي )62(. 

16- النفس الناطقة حقيقتها وأحواهلا ؛ البن س�ينا، يف مكتبة العتبة العلوية 
املقدس�ة )63(. 

17- النكات، للش�يخ نصري الدين عيّل بن حممد الكايش )ت 755ه�( أستاذ 
ابن العتائقي، مجع فيه أكثر من مخس�ني مس�ألة من املغالطات والفوائد وااليرادات 
بطل�ب مم�ن وصفه باإلم�ام ابن اإلم�ام حييى، وقد فرغ من تس�ويده س�نة 752ه� 

باملشهد الرشيف الغروي.
   وق�د ُن�رِشَ العم�ل يف جملة )املحق�ق( الع�دد 15، 2021م، بتحقيق د. جواد 

الورد. 
، وقد تركنا غريها ؛  هذِه هي أهم الكتب املستنس�خة التي قام هبا ابن العتائقيِّ

لعدم وقوفنا عليها، وهي مذكورة يف كتب الفهارس)64(. 

ِإَجاَزاُتُه:
ُتعدُّ اإلجازة من طرائق أْخذ العلم وحتمله، وقد َأَخَذ ابن العتائقي إجازَة رواية 

احلديث من أساتذته، وأصدر إجازَة نقِل الرواية لتالميذه أيًضا.
ولُه إجازة كتبها إىل تلميذه عيّل بن حمّمد بن حمّمد عيّل بن رش�يد الدين، بعدما 
أتّم قراءة املجّلد الثالث من رشحه لنهج البالغة عنده يف مجاَدى األُوىل س�نة 786 

ه�، وهي موجودٌة بخطِِّه ضمن نسخة من املجّلد الثالث من الرشح. 
   وكذلك إجازة الش�يخ نصري الدين عيل بن حممد بن عيل الكاش�اين احليّلّ )ت 
755ه�(، للشيخ شمس الدين حممد بن صدقة، تارخيها اخلامس من مجاَدى األوىل 
س�نة 725ه��، خمترصة كتبها الش�يخ عبد الرمحن بن العتائقّي ع�ن خط امُلجيز عىل 

)مصباح األرواح( للبيضاوي املوجود يف اخلزانة الغروية)65(.
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اخَلامِتَُة
َل إليِه البحُث:   من أهمِّ ما توصَّ

1- إنَّ ابن العتائقيِّ احليّل كاَن ِمن أبرز علامء عرِصِه، وهذا واضٌح يف موسوعيَّتِِه 
عة. التي َحَوْت كثرًيا من العلوم واملعارف املتنوِّ

2- أورَد الباح�ُث آث�اَر اب�ن العتائق�ّي وقس�مها عىل ثالث�ِة أقس�ام، املطبوعة 
فاملخطوط�ة، ث�م املفق�ودة، أي الت�ي مل تصل إلين�ا، وإْن وردْت اس�امؤها يف بعِض 

املصادر.
3- أثب�َت الباحُث املعلومات الببليوغرافيا الكاملة عن الكتاب املطبوع، ونبَُّه 

إىل النرشات األُخرى لبعِض الكتب.
4- أش�اَر الباح�ُث – عن�َد ِذكِرِه بع�َض الكتب املخطوطة - إىل اس�م املحقق 

الذي يقوُم بتحقيقها، كي يرصُف اآلخرون النظر عنها إىل أعامٍل ُأخرى. 
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اهلوامش
_____________

رياض العلامء: 3/ 104.( 1)
َق�ا كت�اب: احل�دود ( 2) حُمَقِّ وه�و م�ا ذك�ره 

النحوي�ة واملآخ�ذ عىل احلاجبي�ة وغريها 
البن العتائقي: ص17 )املقدمة(، هامش 
5،  نق�اًل ع�ن خمط�وط بعن�وان: )حتف�ة 
اآلداب يف التواريخ واألنس�اب للنسابة( 

الشيخ عباس الدجييّل.
الكنى واأللقاب: 1/ 354. ( 3)
معجم البلدان: 5/ 321. ( 4)
رياض العلامء: 3/ 103.( 5)
روضات اجلنات: 4/ 193، برقم 375.( 6)
الكنى واأللقاب: 1/ 354.( 7)
أعيان الشيعة: 1/ 544.( 8)
معجم املؤلفني: 5/ 167.( 9)
األعالم: 3/ 330. ( 10)
السلطان املفرج عن أهل اإليامن: 44.( 11)
روضات اجلنات: 189/4.( 12)
ينظر: معجم املؤلفني 167/5، فهرس ( 13)

الرتاث 735/1.
فهرس�ت نس�خه هاى خطى مدرس�هء ( 14)

نامزى خوى: ص 194، الرقم 381.
ينظ�ر: مش�اهري املدفون�ني يف الصح�ن ( 15)

العلوي الرشيف: ص 169.
الذريعة: 11 / 225.( 16)
طبق�ات ( 17) 465؛   /  7 الش�يعة:  أعي�ان 

أعالم الشيعة: 8 / 110.
الذريعة: 2 / 502.( 18)
فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلوية ( 19)

املقدسة: 38/2.
فهرس�ت نس�خه هاى خّطى كتابخانهء ( 20)

خان يزدي: ص41.
فه�رس ( 21)  ،256  /  13 الذريع�ة: 

خمطوطات خزانة العتبة العلوية املقدسة: 
.58/2

الذريعة: 4 / 184.( 22)
الذريعة: 21 / 288.( 23)
فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلوية ( 24)

املقدسة: 85-83/2.
فه�رس مكتب�ة آية اهللَّ املرع�يش: 22 / ( 25)

.184
فه�رس مكتب�ة جامع�ة طه�ران: 7 / ( 26)

.2711
الذريعة: 8 / 74.( 27)
العلوي�ة ( 28) العتب�ة  خمطوط�ات  فه�رس 

املقدسة 157/2.
جملة )خمطوطاتنا(، ع 2، ص 418.( 29)
الذريعة: 13 / 176.( 30)
العلوي�ة ( 31) العتب�ة  خمطوط�ات  فه�رس 

املقدسة 278/2.
العلوي�ة ( 32) العتب�ة  خمطوط�ات  فه�رس 

املقدسة 246/2.
الذريعة: 12 / 217؛ وج 14 / 259.( 33)
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فه�رس املخطوط�ات العربّي�ة باملكتب�ة ( 34)
امللكّية يف برلني: 8 / 106.

الذريعة: 15 / 51؛ فهرس خمطوطات ( 35)
العتبة العلوية املقدسة 293/2.

رياض العلامء: 3 / 105.( 36)
فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلوية ( 37)

املقدسة 438-437/2.
فهرس املكتبة: 1 / 309.( 38)
فهرس�ت كت�ب خّط�ى كتابخانه ه�اى ( 39)

إصفهان: 1 / 115 – 123.
اإلس�المي ( 40) الش�ورى  جمل�س  فه�رس 

بطهران: 35 / 210.
فهرس املكتبة: 3 / 482.( 41)
فهرس املكتبة: 36 / 204.( 42)
جملة )خمطوطاتنا(، ع 2، ص 414.( 43)
ري�اض العل�امء: 3 / 104 ؛ الذريع�ة: ( 44)

1 / 365 ؛ إيض�اح املكن�ون: 1 / 49، 
األرشف  النج�ف  تاري�خ  يف  املفص�ل 

.116/4
رياض العلامء: 3 / 105.( 45)
(46 ) ،963 الرق�م   ،243  /  2 الذريع�ة: 

األرشف  النج�ف  تاري�خ  يف  املفص�ل 
.116/4

الذريعة: 8 / 254.( 47)
الشهدة: ص346.( 48)
الذريعة 277/21.( 49)
أعيان الشيعة: 7 / 465.( 50)

املصدر السابق.( 51)
أعي��ان الش�����يعة: 7 / 465، الرقم ( 52)

.1524
ذيل كشف الظنون: ص 49.( 53)
(54 ) /12 العراقي�ة:  املخطوط�ات  معج�م 

.867
املرجع نفسه: 15/ 370.( 55)
املرجع نفسه: 10/ 274.( 56)
املرجع نفسه: 13/ 350.( 57)
الذريعة: 8 / 254.( 58)
فه�رس مكتب�ة آي�ة اهللَّ املرع�يش: 3 / ( 59)

291، الرقم 1190.
الذريعة: 16 / 88.( 60)
املصدر السابق: ص 90.( 61)
مكتبة العاّلمة احليّل: ص 192.( 62)
الذريعة: 24 / 260.( 63)
الذريع�ة 88/16، 89، ك�امل ( 64) ُينظ�ر: 

الدي�ن عب�د الرمح�ن العتائق�ي لعم�ران 
موسى: ص203.

العتائق�ي ( 65) الرمح�ن  عب�د  الدي�ن  ك�امل 
لعمران موسى: ص139.
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عب�د الكري�م بن عب�د احلمي�د النييّل )ت 
803ه��(، حتقيق الش�يخ قي�س العطار، 

مطبعة نكارش، ُقم، 2006م.
طبقات أعالم الش�يعة، الشيخ اآلغا بزرك . 8

إحي�اء  دار  1389ه��(،  )ت  الطه�راين 
الرتاث العريب، ط1، بريوت، 1430ه�.

فه�رس ال�رتاث، حمم�د حس�ني احلس�يني . 9
اجل�اليل، حتقي�ق حمم�د ج�واد احلس�يني 

اجلاليل، قم املقدسة، ط 1، 1422ه�. 
فه�رس خمطوطات خزان�ة العتبة العلوية . 10

املقدسة، حس�ني جهاد حساين و صدقي 
جعف�ر أب�و صيب�ع، مكتب�ة اإلم�ام أم�ري 
املؤمن�ني العام�ة، مرك�ز األم�ري إلحي�اء 
ال�رتاث اإلس�المي، دار الباق�ر، النجف 

األرشف، 1435ه�. 
باملكتب�ة . 11 العربّي�ة  املخطوط�ات  فه�رس 

امللكّي�ة يف برل�ني، ولي�م ال�ورد، مرك�ز 
اخلدمات واألبحاث الثقافية، بريوت.

اإلس�المي . 12 الش�ورى  جمل�س  فه�رس 
بطه�ران، س�يد حمم�د طباطبائ�ي هبباين، 

طهران، 1428ه�.
الروض�ة . 13 خزان�ة  خمطوط�ات  فه�رس 

الس�يد  األرََشف،  النج�ف  يف  احليدري�ة 
مطبع�ة  األش�كوري،  احلس�يني  َأمح�د 

النعامن، النجف األرََشف، 1971م.
فهرس خمطوطات مكتبة السّيد املرعيش، . 14

امَلَصاِدُر َوامَلَراِجُع
األعالم، خ����ري ال���دين ال��زركيل، دار . 1

العلم للماليني، ط5، بريوت، 1980م.
أعيان الشيعة، السّيد حمسن األمني العاميل . 2

)ت 1371 ه�(، حّقق�ه وأخرجه: نجله 
السّيد حسن األمني، دار التعارف، ط1، 

بريوت، 1403ه�.
إيضاح املكنون، إس�امعيل باش�ا البغدادي . 3

) ت 1339ه�� (، تصحيح: حممد رشف 
الدي�ن يالتقاي�ا، رفعت بيلگ�ه الكليي، 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.

الذريع�ة إل�ی تصاني�ف الش�يعة، الش�يخ . 4
اآلغا ب�زرك الطه�راين )ت 1389 ه�(، 

دار األضواء، ط3، بريوت، 1403ه�.
�د باقر املوس�وي . 5 روض�ات اجلنّ�ات، حممَّ

1313ه��(،  )ت  اخلوانس�اري 
إسامعيليان، ط1، قم، 1390ش.

ري�اض العلامء وحياض الفضالء، عبد اهلل . 6
األفن�دي األصفه�اين )ت 1130 ه��(، 
حتقيق: السّيد أمحد احلسيني اإلشكوري، 
س�ة التاريخ الع�ريب، ط1، بريوت،  مؤسَّ

1431ه�.
الس�لطان املف�رج عن أه�ل اإلي�امن فيمن . 7

ب�ن  ع�يل   ، الزم�ان  صاح�ب  رأى 
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الس�ّيد  مكتب�ة  احلس�يني،  أمح�د  الس�ّيد 
املرعيش، ط 1، قم.

فه�رس مكتب�ة جامع�ة طه�ران، فريب�ا . 15
أفكاري. 

كتابخانه ه�اى . 16 خّط�ى  كت�ب  فهرس�ت 
أصفه�ان،  قاس�مي،  رحي�م  إصفه�ان، 

ايران.
فهرس�ت نس�خه هاى خّط�ى كتابخانهء . 17

خان يزدي، سيد أمحد حسيني أشكوري، 
يزد، ايران. 

مدرس�هء . 18 خط�ى  نس�خه هاى  فهرس�ت 
ن�امزى خ�وى، ع�يل صدرائ�ى خوئ�ى، 
طه�ران، دف�رت ن�رش م�رياث مكت�وب، 

.1376
الكت�ب . 19 أس�امي  ع�ن  الظن�ون  كش�ف 

والفنون، حاجي خليفة ) ت 1067ه�(، 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.

العتائق�ي . 20 الرمح�ن  عب�د  الدي�ن  ك�امل 
699-790ه��، عم�ران موس�ى، مركز 
ت�راث احلل�ة، العتبة العباس�ية املقدس�ة، 

1435ه�/2014م.
الكن�ى واأللقاب، الش�يخ عبَّاس القّمي . 21

)ت 1359ه��(، مكتبة الصدر، طهران، 
1368 ش.

مش�اهري املدفون�ني يف الصح�ن العلوي . 22

العتب�ة  الفت�الوي،  كاظ�م  الرشي�ف، 
العلوي�ة املقدس�ة، النج�ف األرشف، ط 

2، 2010م.
معجم البلدان، شهاب الدين ياقوت بن . 23

عبد اهلل احلم�وي الرومي )ت 626ه�(، 
ب�ريوت،  الع�ريب،  ال�رتاث  إحي�اء  دار 

1399ه .
معج�م املخطوط�ات العراقّي�ة، الش�يخ . 24

جمتب�ی  د.  بمعون�ة  درايت�ي،  مصطف�ی 
الوثائ�ق  منّظم�ة  منش�ورات  الدرايت�ي، 
واملكتبة الوطنّية يف اجلمهورّية اإلسالمّية 
اإليرانّي�ة، بالتع�اون م�ع دي�وان الوقف 
الغط�اء  كاش�ف  ومؤّسس�ة  الش�يعي، 

العاّمة، ط1، 1439ه�.
معج�م املؤّلف�ني، عمر رض�ا َكّحالة )ت . 25

1408ه��(، دار إحي�اء ال�رتاث العريب، 
ط1، بريوت، 1376ه�.

�ُل يف تاريخ النج�ف األرشف، د. . 26 املفصَّ
حس�ن عيس�ى احلكيم، مطبعة رشيعت، 

ُقم، 2007م.
العزي�ز . 27 عب�د  احل�يل،  العالم�ة  مكتب�ُة 

الطباطبائ�ي )ت 1416 ه��(، مؤسس�ة 
آل البي�ت إلحياء ال�رتاث، ط 1، قم 

سة، 1416 ه�. املقدَّ
مؤلفات الزيدية، الس�يد أمحد احلس�يني، . 28

اسامعيليان، ط1، قم املرشفة، 1413ه�.
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املؤلف�ني وآث�ار . 29 العارف�ني اس�امء  هدي�ة 
املصنفني: إِس�امعيل باش�ا ب�ن حممد أمني 
اب�ن م�ري س�ليم الباب�اين البغ�دادي )ت 
1339 ه��(، دار إحياء الرتاث، بريوت، 

1955م.
ال�وايف بالوفيات، خليل بن أيبك بن عبد . 30

اهلل الصفدي )ت 764ه�(، حتقيق: أمحد 
األرناؤوط وتركي مصطف�ى، دار إحياء 

الرتاث، بريوت، 1420ه�.

الدوريات:
جملة )خمطوطاتنا(، العدد الثاين، 2014م، . 1

العتب�ة العلوية املقدس�ة، قس�م الش�ؤون 
الفكرية، شعبة إحياء الرتاث.
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َنْحَو َفْهٍم ِقَيِميٍّ ِلْلُقْرآِن الَكِريِم 

 علّي بن فضل بن هيكل احِلّلّي
والتعريف بنسخة نفيسة من مستنسخاته 

وبيان بعض فوائدها
دراسة وحتقيق: سعيد اجَلمالي

    mhos13687@gmail.com

مركز العالمة احلّلي/ قم املشرفة 

ال ختفى أمهّية النسخ اخلطّية علی املحّققني، وخاصة املشتملة علی فوائد 
تارخيّية، وقد ُعِرَف كثري من كبار العلامء بسبب تلك الفوائد، ومن مجلة ُأولئك 
العلامء الذين ساعدتنا تلك الفوائد علی معرفتهم هو الشيخ عيّل بن فضل بن 
البارزين البن  التالميذ  احلّلة ومن  مدينة  احليّل، وهو من علامء وفقهاء  هيكل 
فهد  ابن  أُلستاذه  فقهّية  ابن هيكل رسائَل  َنَسَخ  فقد  احليّل )ت841ه�(،  فهد 
ولعلامء آخرين من احلّلة، وكذلك رسائل تارخيّية وحديثّية ُأخری يف جمموعة 
واحدة، ويزاد عىل ذلك نقلت يف هذه املجموعة فوائد كثرية ُأخری التي تعّد 
هذه  وتوجد  هيكل،  البن  والعلمّية  الشخصّية  احلياة  ملعرفة  مصدًرا  اليوم 
النسخة القّيمة عند السّيد حسن الصدر الذي نقل عنها، وقد ذكرنا فهرًسا هلذه 

املجموعة وأهّم فوائدها.
املفتاحّية:  الكلامت 

حسن  السّيد  التارخيّية،  الفوائد  فهد،  ابن  احليّل،  هيكل  بن  فضل  بن  عيّل 
الصدر، رسائل فقهّية.
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Ali Ben Fazal Ben Haikal Al-Hilli

Introducing a Precious Copy of his Copies and Indicat-

ing Some of Its Significations
A Study and Investigation

Said al-Jamali

mhos13687@gmail.com

al-Alama al-Hilli Center/Qom 

Abstract
The importance of handwritten copies for investigators is well known, 

especially those that contain historical significations, and many of the 
great scholars were known because of those significations, such as Ali Ben 
Fadl Ben Hickel al-Hilli, who is one of the scholars and jurists of the city 
of al-Hilla and one of the prominent students of Ibn Fahd Al-Hilli (d. 841 
AH). Ibn Haykal copied jurisprudential letters of his teacher Ibn Fahd and 
other scholars from al-Hilla, as well as other historical and modern letters 
in one group; In addition, many other benefits have been conveyed in this 
collection, which today is a source of knowledge of the personal and sci-
entific life of Hikel's son. And this valuable copy is found in Sayyid Hasan 
al-Sadr, who quoted it, and we have mentioned an index of this collection 
and its most important significations.

Keywords:
Ali Ben Fazal Ben Haikal Al-Hilli, Ibn Fahd, historical significations, 

Sayyid Hasan al-Sadr, jurisprudential letters.
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ٱ ٻ ٻ

املقّدمة 
احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والس�الم عىل أرشف األنبياء واملرس�لني، أيب 
القاس�م حمّم�د املصطفی وعل�ی آله الطّيبني الطاهرين، ال س�ّيام بقّي�ة اهلل األعظم � 

عّجل اهلل تعالی فرجه الرشيف � والّلعن الدائم علی أعدائهم أمجعني.
وبع�د، فإّن حضارتنا اإلس�المّية كانت وما زالت زاخرة بعلامئه�ا الذين مل يألوا 
جه�ًدا يف خدمة الدين واإلنس�انّية عن طري�ق نتاجاهتم الفكرّية الت�ي رفدت املكتبة 
اإلس�المّية بمختلف العل�وم واملعارف، ولذلك صار التعريف هبم، والكش�ف عن 

سريهتم، وعرض نتاجهم، وإظهار أثرهم الفكري فرًضا يمليه الضمري والوجدان.
وال خيفی علی ذوي العلم والفضيلة ما للنسخ اخلّطّية التي سطرها الُكّمل من 
أه�ل العلم والتحقيق من دوٍر مهّم يف معرفة الرتاجم مَلن أراد مجعها. وممّا يؤس�ف 
ل�ه أّن العدي�د من العل�امء والفقهاء املاضني ليس لنا منهم الي�وم أّي معلومات عن 
حياهت�م، ولك�ن من خالل التتّب�ع يف املخطوطات، قد يكون م�ن املمكن احلصول 

علی بعض املعلومات عن ذلك.
وهدفن�ا م�ن وراء هذا البحث ه�و ترمجة أحد األعالم األف�ذاذ املغمورين من 
خالل خمطوطة من ُمستنس�اخاته، وهو الش�يخ زين الدين عيّل بن فضل بن هيكل 

احليّل ، من أعالم القرن التاسع اهلجري.
ُل برتمجته ويوميَّاته، واش�تمل املحوُر  ويق�ع البح�ث يف حمورين، اخت�صَّ األوَّ

الثاين علی ِذْكِر فِهَرِس املخطوطة وبياِن بعِض َفَواِئِدَها.
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احملور األّول: ترجة ابن هيكل احلّلي:
هو الشيخ احلاج زين الدين عيّل بن فضل بن هيكل احليّل . 

من أهم تالمذة الشيخ أيب العّباس أمحد بن فهد احليّل )ت841ه�(، وهو الذي 
أمره أن جيمع املسائل الشامّية األُوىل والثانية ويرّتبها عىل ترتيب كتب الفقه. 

قال الس�ّيد حس�ن الصدر: »ويعلم من بعض رس�ائله وقسم من حواشيه عىل 
رسالة ُأستاذه ابن فهد يف حكم كثري الشّك أّنه كان مفّكًرا دقيق النظر يف الفقه«.

وقال أيًضا: »ويعلم من بعض ما كتبه عىل ظهر بعضها أّنه كان سافر إىل إيران 
مّرت�ني، ألّنه قال: كان قدوم العبد الكاتب عيّل بن فضل بن هيكل من بالد العجم 
يف املّرة األُوىل بتاريخ يوم اخلميس غّرة ربيع األّول يف أّيام الشتاء سنة إحدى عرشة 
وثامنامئ�ة هجرّية. كام أنه يظهر من بع�ض حتريراته أّن له إملاًما يف علم النجوم، أليّن 
رأيت�ه اس�تخرج زيَج ابنه تاج الدين حس�ن بن احلاج زين الدين ع�يّل بن فضل بن 

هيكل«.)1( 
يومّياتـه &: قمن�ا هن�ا باس�تخراج يومّي�ات ابن هي�كل عىل وف�ق املعلومات 
املذك�ورة يف النس�خة التي س�نذكرها يف املح�ور الثاين، والتي ُتَع�دُّ املصدر الوحيد 

تقريًبا لكّل ما نمتلكه من معلومات عن ابن هيكل: 
1. س�نة )811ه��(، يوم اخلميس، 1 ربيع األّول، يف فصل الش�تاء: رجع من 

بالد العجم.
2. س�نة )828ه�(، يوم اجلمعة، 12 ربيع األّول: فرغ من استنس�اخ املس�ائل 

الشامّية الثانية )مسّوًدا( البن فهد احليّل.
3. س�نة )833ه�(، يوم االثنني، 16 رجب: فرغ من استنساخ كتاب اآلداب 

الدينّية للشيخ أيب عيّل الفضل الطربيس.

)1( تكملة أمل اآلمل 4/ 59، رقم 1488.
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4. س�نة )834ه�( يوم االثنني، 26 صفر: فرغ من استنس�اخ املسائل الشامّية 
األُولی البن فهد احليّل.

5. سنة )836ه�(، ليلة اخلميس، 8 شّوال: ولد له ابن اسمه تاج الدين حسن.
6. س�نة )837ه�(، يوم الس�بت، 17 ربيع األّول: فرغ من استنس�اخ املسائل 

الشامّية الثانية )مبّيًضا( البن فهد احليّل.
7. س�نة )839 أو 837ه�(، يوم االثنني، 10 ربيع األّول: فرغ من استنس�اخ 

رسالة يف كثرة السهو البن فهد احليّل.
8. س�نة )846ه��(، ي�وم الثالث�اء، ذي احلّجة: فرغ من استنس�اخ مس�ألة يف 

النفس للمحّقق احليّل.
9. س�نة )847ه�(، 24 ربيع األّول: كتب له حمّمد بن حس�ن بن أيب القاس�م 

احلسيني إهناًء.
10. سنة )847ه�(، 24 مجادی اآلخرة: كتب له أيًضا حمّمد بن حسن بن أيب 

القاسم احلسيني إهناًء.
11. س�نة )847ه�(، 10 رجب: كتب له أيًضا حمّمد بن حسن بن أيب القاسم 

احلسيني إهناًء.

احملور الثاني: التعريف بالنسخة:
كتب الس�ّيد حسن الصدر الكاظمي يف بداية النسخة: »اعلم أّن هذا املجموع 
قد اش�تمل علی مجلة رس�ائل نفيسة لألعالم من علامئنا، والكّل بخّط الشيخ العامل 
الفاض�ل احلاج زي�ن الدين عيّل بن فضل بن هيكل احليّل، جامع املس�ائل الش�امّية 
األُول�ی والثاني�ة ع�ن ابن فه�د احليّل، وه�و تلميذه. واحلم�د هلل عل�ی توفيقنا هلذا 

املجموع الرائق، ولقد أجاد كاتبه يف االلتقاط«.
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الوصف الظاهري للنسخة:
اخلّط: النس�خ، العناوين: بالقلم األمحر، وكّلها بخّط زين الدين عيّل بن فضل 

هيكل احليّل، وهي مصّححة، وحمّشی عليها، وعليها كلامت نسخ البدل. 
حجم املخطوطة: 18/5 × 14 س�م. عدد األوراق: 134. وعدد س�طورها 

خمتلفة.
كانت هذه املخطوطة يف مكتبة السّيد حسن الصدر يف الكاظمّية ثّم انتقلت إلی 
مكتبة السّيد املرعيش النجفي يف قم، وهي اليوم حمفوظة يف هذه املكتبة برقم: 14117. 
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متّلكاهتا: توجد عىل النسخة بعض التمّلكات، ونّصها كام ييل:
1. »يف ملك ]...[ األقّل حمّمد بن إسامعيل القبيي العاميل سنة 1118ه�«.

2. »بسم اهلل، ألقّل الطلبة حيدر بن إبراهيم احلسني«.
3. وهناك نّص إعارة للنسخة، وهو: »نسخة فقه، إعارة من شيخنا الشيخ حسن 

مروة � حّرس اهلل مّدته �  لدى األقّل حمّمد بن السّيد حمسن، سنة 1225ه�«. 
4. وممّن ملك هذه النسخة السّيد حسن الصدر الكاظمي )ت1354ه�(، وقد 
كتب نسبه بخّط يده علی ظهر النسخة � وهي إحدى فوائد هذه النسخة � وذلك عىل 
النحو اآليت: »بس�م اهلل الرمحن والرحيم. قد صار لألحقر حس�ن، ابن الس�ّيد هادي 
� طاب ثراه � ابن الس�ّيد حمّمد عيل أخو )كذا( الس�ّيد صدر الدين العاميل املوس�وي 
الكاظمي، ابن الس�ّيد الكبري الس�ّيد صالح، ابن الس�ّيد العاّلمة حمّم�د رشف الدين 
املعارص للشيخ صاحب الوسائل والراوي عنه للوسائل، ابن السّيد إبراهيم املشتهر 
برشف الدين، ابن الس�ّيد زين العابدين، ابن السّيد نور الدين عيل أخو )كذا( السّيد 
حمّم�د صاح�ب املدارك، ابن الس�ّيد عيّل الش�هري بابن أيب احلس�ن املوس�وي العاميل 

الكاظمي«.
ويظه�ر ختم مكتبته يف بعض صفحاهت�ا، هكذا: »مكتبة آية اهلل املرحوم الس�ّيد 

حسن الصدر العاّمة � الكاظمّية«.
فهرس رسائل النسخة والفوائد التي كتبت عليها:

وقد اش�تملت هذه املجموعة النفيس�ة علی عّدة رس�ائل، فضالً ع�ن إىل فوائد 
متفّرقة رجالّية وفقهّية وحديثّية وغريها، وفهرس رسائلها كاآليت: 

1( مسـاّر الشـيعة  يف خمترص تواريخ الرشيعة، للشيخ أيب عبد اهلل حمّمد بن حمّمد 
اب�ن النعامن املفي�د )ت413ه�(. وعرّب عن�ه النجايش بالتواريخ الرشعي�ة)1(. 2/أ � 

9/ب.

)1( رجال النجايش: 399، رقم 1067.
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ق�ال ابن هيكل يف هنايته: »تـّم كتاب التواريخ الرشعّية عـن األئّمة املهدّية علی 
يـد الضعيـف عّل بن فضل بن هيكل احِلّلـ  عفی اهلل عنه وعـن والَديه، آمني يا رّب 

.» العاملنيـ 
ا، ولكنّها مل  وهذه النس�خة من أقدم نسخ كتاب مساّر الشيعة، وهي مهّمة جدًّ

ُتعتمد يف حتقيق الكتاب.
، للش�يخ أيب العّب�اس أمح�د ب�ن حمّم�د بن فه�د احليّل  2( تواريـخ األئّمـة̂ 

)ت841ه�(. 10/أ � 11/أ.
طبعت هذه الرسالة يف ضمن موسوعة الشيخ ابن فهد احليّل، ج13.

ومل نعثر علی اسم هلذه الرسالة إاّل ما أورده كاتبها ابن هيكل احليّل يف بدايتها: 
»ولذلـك تواريخ هبذه الطريقة«، ومراده طريقة مس�اّر الش�يعة الذي ورد قبل هذه 
الرس�الة، والذي أهناه باس�م التواريخ الرشعّية عن األئّم�ة املهدّية، فكان مراد ابن 
هيكل احليّل أّن الشيخ ابن فهد قد ذكر التواريخ بالطريقة املذكورة يف مساّر الشيعة، 
ومنه يفهم أنَّ هذا العنوان من قلِم ابِن هيكل. وهبذا ملْ َيبَق جماٌل لكالم اآلغا بزرك 
ها: »التواريخ الرشعّية عن األئّمة املهدّية للش�يخ مجال الدين أيب  الطهراين ، إذ َس�امَّ
العّب�اس أمح�د بن فهد احليل، يوجد بخّط تلميذه ع�يّل بن فضل بن هيكل يف خزانة 

كتب سّيدنا احلسن صدر الدين يف الكاظمّية«)1(.
وق�ال يف هناي�ة الرس�الة: »هذا كّله عن الشـيخ مجال الدين أمحد بـن فهد ـ دام 

ظّله«.
3( خمترص يف تواريخ األئّمة ^، مل نعرف مؤّلفه. 11/ب � 13/أ.

كتب يف صدر الرسالة بَِخطٍّ غري َخطِّ ابن هيكل: »كذا وجده عيلُّ بن فضل بن 
هيكل احليّلّ يف بعض النسخ«.

)1( الذريعة 4: 475، رقم2105 .
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وق�ال ابن هي�كل يف بداية الرس�الة: »هذه نسـبة النبّي ـ صّلـی اهلل عليه وآله 
وسـّلمـ  ...«. 

وق�ال يف هنايته�ا: »وهذه صورة أسـامئهم وكنيتهم، كذلـك وجدُت يف بعض 
النسخ، وباهلل العصمة والتوفيق، واحلمد هلل وحده، وصىّل اهلل علی َمن ال نبّي بعده 

حمّمد وعلی ابن عّمه عّل بن أيب طالب ×«.
ويف هذا املجال ال بأس يف إيراد قسم مهّم من هذه الرسالة، جاء فيه ذكر أسامء 

قتلة األئّمة وأعامرهم، وذلك كام ييل: 
»مقتل األئّمة ^:

قات�ل عيّل ب�ن أيب طالب × عبد الرمح�ن بن ملجم امل�رادي)1(، وعمره ثالثة 
وستِّني )كذا( سنة)2(.

وقات�ل احلس�ن × جع�دة بنت األش�عث زوجت�ه، وعمرها س�بع وأربعني 
]س�نة[)3(.

وقاتل احلس�ني × يف كربالء الش�مر بن ذي اجلوش�ن الضبايب، وعمره س�بع 
ومخسني سنة)4(.

، وكان عمره س�بعًا  وقات�ل زي�ن العابدي�ن × عبد املل�ك بن مروان، بالس�مِّ
ومخسني سنة)5(.

)1( يف املخطوطة: »املراد بن ملجم«.
)2( فرحة الغري: 40 ، بحار األنوار 42/ 220. وُينظر: منتخب األنوار: 57، إعالم الوری 1/ 311، 
املناقب البن شهر آشوب 2/ 78، بحار األنوار 42/ 244. وفيها: »كان عمره × مخس وسّتني سنة«.

)3( ُينظر: منتخب األنوار: 62 ، الكايف 360/2، اإلرشاد 12/2، إعالم الوری 103/1. 
)4( ُينظر: منتخب األنوار: 64، الكايف 2/ 361 و363، اإلرشاد 2/ 133، إعالم الوری 1/ 420.

)5( ُينظر: الكايف 372/2 ، اإلرشاد 2/ 137.
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وقات�ل حمّم�د الباق�ر × إبراهيم بن الوليد، س�قاه الس�ّم، وكان عمره س�بعًا 
ومخسني سنة)1(.

وقاتل جعفر الصادق × منصور الدوانقي، وكان عمره سبعًا وسّتني سنة)2(.

وقاتل موسی الكاظم × هارون الرشيد، وكان عمره أربعًا ومخسني سنة)3(.
وقاتل عيّل بن موسی الرضا × املأمون، وكان عمره أربعني سنة)4(.

وقاتل حمّمد اجلواد املعتصم، سقاه السّم، وكان عمره مخسة وعرشين سنة)5(.
وقاتل عيّل اهلادي × قتله )كذا( املتوّكل)6(، وكان عمره أربعني سنة)7(.

وقاتل احلسن العسكري × املعتضد)8(، وكان عمره سّتة وعرشين سنة)9(«.
وجاء قبل ذلك: »وتويّف النبي | س�لخ ش�هر صفر س�نة عرشة من اهلجرة، 
وكان عمره ثالثًا وس�ّتني س�نة)10(. وتوّفت )كذا( فاطمة بعد موت أبيها بس�بعني 

يوًما)11(، فهي ُأّم األئّمة األحد عرش«.

)1( منتخب األنوار: 70 ، الكايف: 2/ 377، إعالم الوری 1/ 498.
البن  املناقب   ،514/1 الوری  إعالم   ،180/2 اإلرشاد   ،384  /2 الكايف   ،72 األنوار  منتخب   )2(

شهرآشوب 4/ 280، بحار األنوار 47/ 6، ويف أكثر املصادر: »مخس وسّتني سنة«.
)3( ُينظر: منتخب األنوار: 76، الكايف 2/ 284، اإلرشاد 2/ 215، إعالم الوری 6/2.

)4( ُينظر: منتخب األنوار ، الكايف 2/ 402، عيون أخبار الرضا × 1/ 18، اإلرشاد 2/ 247، إعالم 
الوری 2/ 41، بحار األنوار 49/ 3.

والصحيح أّنه × ُولَِد سنة 148ه� ،وُقبَِض يف سنة 203ه�، وله يومئٍذ مخٌس ومخسوَن سنًة.
)5( ُينظر: منتخب األنوار: 83، الكايف 2/ 421، اإلرشاد 273/2، إعالم الوری 91/2.
)6( كذا يف املخطوطة، ولكن الصحيح قاتله امُلعتّز ابن املتوّكل. ُينظر: منتخب األنوار: 85.

)7( ُينظر: منتخب األنوار: 85، الكايف 422/2، اإلرشاد 297/2، إعالم الوری 109/2.
)8( والظاهر أّن قاتله هو املعتمد. ُينظر: منتخب األنوار: 86.

)9( ُينظر: منتخب األنوار:86، الكايف 430/2، اإلرشاد 2/ 313، إعالم الوری 2/ 131.
)10( ُينظر: منتخب األنوار: 38، إعالم الوری 1/ 45.

وفيها:   ،7  /43 األنوار  بحار   ،339  /3 شهرآشوب  البن  املناقب   ،51 األنوار:  منتخب  ُينظر:   )11(
»بخمسة وسبعني يوًما«.
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قشقّية ألمر املؤمنني ×. 13/أ. 4( قسم من اخلطبة الشيِّ
ِل من هنج البالغة يف  قال ابن هيكل: »وقال عّل بن أيب طالب × يف اجلزء األوَّ

رابع ُخَطبه بجامع الكويف )كذا(، خطبة الشقشقّية: ...«)1(. 
أقوُل: ولكن هذه اخلطبة هي الثالثة من خطب )هنج البالغة( املطبوع.

5( صفة صالة يوم النروز برواية املعىّل بن خنيس عن أيب عبد اهلل الصادق ×. 
13/ب.

 ق�اَل اب�ُن هيكل احليّل: »صفة صـالة يوم النروز. يوم النـروز نروز الفرس، 
روي عن امُلعّلی بن خنيس عن موالنا الصادق × يف يوم النروز قال: ...«.)2( 

ّعاف)3(. 14/أ. 6( فائدة نافعة للرُّ
ّعاف، نافـٌع إن شـاء اهلل تعالـی«، ثّم ذك�ر مخس طرق  ق�ال اب�ن هي�كل: »للرُّ

لعالجه.
6( باب الظّن والطمع من كتاب العرائس. 14/أ.

قال ابن هيكل: »باب الظّن من كتاب العرائس، روی ابن عّباس...«. 
وقال يف آخره: »نقلت ذلك من كتاب العرائس«.
ولكن مل نعثر علی الكتاب، ومل نعرف مؤّلفه)4(. 

7( دعاء اجلوشن. 15/أ � 18/ب.
كت�ب ابن هيكل: »هذا دعاء اجلوشـن املـروّي عن أهل البيـت ^، ُنقل من 

نسخة صحيحة ]...[«.
وق�ال يف هنايته: »وهذا صورة نسـخة دعاء اجلوشـن ويسـّمی بدعاء السـيف 

)1( هنج البالغة: 48.
)2( وسائل الشيعة 8/ 1/172.

عاف : دم َيْسبُِق من اأَلنف. لسان العرب 9/ 123 )رعف(. )3( الرُّ
)4( ُينظر: إيضاح املكنون 4/ 97.
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املنقول عن اإلمام أيب احلسـن موسـی بن جعفر ÷. وذلك )كذا(، فرحم اهلل من 
قرأه ]...[ علی كاتبه، ورّده إلی مالكه عّل بن فضل بن هيكل. وهذا الدعاء ُيكتب 
علی كفن املّيت، وسـورة يس، ودعاء الفرج، والشـهادتني، و]أسـامء[ األئّمة إلی 

آخرهم. واحلمد هلل وحده، وصّلی اهلل علی حمّمد وآله«.
أقول: رواه الس�ّيد اب�ن طاوس & يف مهج الدعوات: 217 � 227، بإس�ناده 

املّتصل عن أيب احلسن موسی بن جعفر الكاظم ×.
ونقل ابن هيكل يف حاش�ية 15/ب و 16، ع�ن كتاب عّدة الداعي)1(، وقال: 
»مـن كتاب العّدة للشـيخ مجال الدين أيب العّباس أمحد بن فهـد ـ قّدس اهلل روحه، 

ر َضحَیُه «. ونوَّ
8( دعاء الفرج. 19/أ.

ق�ال ابن هيكل: »يكتب يف رقعة بيضاء، وجتعلها يف عاممتك، وتصّل ركعتني، 
فإذا فرغت من صالتك طرحت الرقعة يف ماٍء جاٍر، وهو: بسـِم اهلل الرمحِن الرحيِم 
ليِل إىل املوىَل اجلليِل، سـالٌم عىل حمّمٍد وعلٍّ وفاطمَة  امللِِك احلقيِّ املبنِي، ِمن العبِد الذَّ
واحلسِن واحلسنِي وعلٍّ وحمّمٍد وجعفٍر وموسى وعلٍّ وحمّمٍد وعلٍّ واحلسِن وسّيدي 
ُّ وأنت أرحم  نَي الرُّ القائِم وموالي باحلقيِّ حمّمٍد صّلی  اهلل عليهم أمجعني، ربيِّ َمسَّ
ي، وآِمْن َخْويف،  الرامحـني واخلـوُف، الّلهّم فصـّل علی حمّمٍد وآلـه، واْكِشـْف ُضيِّ

ا عاجالاً برمحتك يا أرحم الرامحني«. وفّرج عنّي فرجاً
�ا عن اإلمام الصادق ×  أق�ول: رواه الكفعم�ي يف البلد األمني: 157، مرويًّ

مع اختالف يف بعض األلفاظ.
9( أسامء أهل الكهف. 19/أ

10( رقية للنار. 19/أ

)1( عّدة الداعي: 130-129.
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نبور. 19/أ 11(  رقية للزُّ
12( كلامت لدفع العقرب. 19/ب

13( عوذة للخيل منقولة عن األئّمة ^. 19/ب
14( عوذة للحّمى. 20/أ

15( تاريخ والدة ابن الناسخ، وهو حسن بن عّل بن فضل بن هيكل. 20/ب.
قال ابن هيكل: »بتاريخ ليلة اخلميس ثامن شّوال من سنة 836 )سّت وثالثني 
وثامنامئة( هجرّية، موافق لثامن عرشين أّيار سـنة 1744 )أربع وأربعني وسـبعامئة 
وألـف( إسـكندرّية، مطابـق لثـاين مهرمـاه القديـم سـنة 802 )اثنتـني وثامنامئـة( 
يزجردّية، اّتفق والدة الولد املبارك عىل أهله تاج الدين حسـن بن احلاج زين الدين 
عـّل بـن فضل بن هيكل احلّل، املـايض من الليلة املذكـورة ]...[وه ختميناًا، أخربنا 
والـده، والطالع احلوت بموجـه )كذا(. واحلمد هلل وحده، وصّلی اهلل علی سـّيدنا 

حمّمد النبّي وآله وسّلم«.

16( مقّدمة يف تفضيل األئّمة ^. 20/ب
17( مسألة يف النفس، للشيخ أيب القاسم جعفر بن سعيد احليّل الشهري باملحّقق 

احليّل )ت676ه�(. 20/ب � 21/أ.
بحث املحّقق احليّل يف هذه الرسالة املخترصة عن النفس وحقيقتها الوجودّية، 
وذكر قبل بيان نظره املختار أقوال األعالم والفرق يف هذه املسألة، ثّم قال: »واحلّق 

أهّنا جسم لكن ليست كّل هذا القسم املحسوس...«.
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ق�ال اب�ن هيكل يف ابتدائها: »مسـألة يف النفس، إمالء الشـيخ نجـم الدين أبو 
القاسم جعفر بن سعيد ـ قّدس اهلل روحه ـ قال &: ...«. 

وق�ال يف آخره�ا: »متّت املسـألة يف آخر هنـار يوم الثالثاء عند سـقوط القرص 
يف غّرة شـهر ذی احلّجة احلرام ]خامتة)1([ سـنة سـّت وأربعني وثامنامئة هاللّية، من 
نسخة سقيمة تارخیها سنة سّت وسبعني وسّتامئة، واحلمد هلل وحده وصّلی اهلل علی 

حمّمد وآله«.
18( فوائد تارخیّية من أعالم احلّلة. 20/ب.

احتوت هذه النسخة عىل فوائد مهّمة ونادرة، نذكرها يف ما ييل: 
الفائدة األُويل: »حوادث سـنة سـّت وسـبعني وسـّتامئة يف فجر يـوم اخلميس 
ثالث شـهر ربيع اآلخر، فيها سـقط الشـيخ العاّلمة الفقيه نجم الدين أبو القاسـم 
جعفر بن احلسـن بن سعيد احلّل من أعىل درجة يف داره يف غبش الفجر، فخّر مّيت 
)كذا( لوقته من غر نطق وال حركة. فانفجع الناس لوفاته، واجتمع جلنازته اخللق 

الكثر، ومُحل إىل مشهد أمر املؤمنني ×)2(.
وُسئل عن مولده ـ قّدس رّسه ـ قال: يف سنة اثنتني وسّتامئة)3(.

ا عىل حتصيـل العلوم. أخـذ العلم عن  كان موالنـا مواظباًـا عـىل النظـر، عاكفاً
مجاعـة، منهم: السـّيد فخـار بن معّد بن فخار املوسـوي، والتقي احلسـن بن معايل 

)1( هكذا قد تقرأ الكلمة يف النسخة. 
)2( قال جعفر  بن الفضل مهَدويه تلميذ املحقق يف مقّدمة ُأرجوزة: »ذكريل أّن مولده سنة اثنتني وسّت 

مئة«.
الذي  املوضع  الشمس، وهو  املؤمنني مشهد  أمري  الصدر: »قلُت: ومراده بمشهد  السّيد حسن  قال   )3(
رّدت الشمس فيه يف احلّلة ال الغري. فإّن قرب الشيخ املحّقق باحلّلة مزار معروف، عليه قّبة عالية، ُيزاُر 

ك به، فال تتوّهم«. التكملة 264/2. وُيتربَّ
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الباقـالين احلـل)1(، وأيب حمّمد ]ابن[ أيب الفتح)2( وزير الواسـطي ببغداد، والشـيخ 
مهدي بن حمّمد بن كرم احلّل، وقرأ علَم الكالم باحلّلة عىل الشيخ سديد الدين سامل 
بـن حمفـوظ بن عزيزة احلّل أهنى عليـه كتاب املنهاج ]يف[ األُصـول ]...[ املحّصل 
]...[ واألوائـل، وُأصـوَل الفقـه علـی تـاج الدين احلسـن بن عّل الـدريب مدّرس 
]...[، وقـرأ الفقـَه علی الشـيخ نجيب الدين حمّمـد ابن نام احلـّل. و]...[ العلامء، 
وحتىّل بالفضائل ]...[ وتفّقه عىل مجاعة كثرة، وصنّف كتباًا مفيدة سارت يف اآلفاق 
]...[ ومن مجلتها كتاب الرشائع، واملخترص ]...[ وشهرهتا ]...[ واملعترب ]...[«.

َر الشيخ الفقيه  الفائدة الثانية: »حوادث سـنة سـّت وثالثني وسـتاّمئة، فيها َعمَّ
العـامل نجيـب الدين حمّمد بن جعفر بن هبة اهلل بن نام احلّل بيوت الدرس إىل جانب 
املشـهد املنسـوب إىل صاحـب الزمـان × باحلّلـة السـيفّية، وأسـكنها مجاعـة من 

الفقهاء«.)3(

)1( هو: احلسن بن معايل بن مسعود بن الباقالين، أبو عيل النحوي احليّل. )ت 637ه�(. ينظر : الوايف 
بالوفيات 170/12.

بالوافيات  الوايف  ُينظر:   . 620ه�(  )ت  الواسطي  النجم  أيب  بن  الفتح  أيب  بن  احلسن  د  حممَّ وهو   )2(
.126/12

الزمان # والتي تقع بجانبه من مجلة  )3( قال أمحد عيل جميد احليّل: »أن تكون مدرسة مقام صاحب 
املدارس التي كانت تضم طلبة العلوم الدينّية يف احلّلة الفيحاء، وقد دّلت اآلثار عىل وجود مدرسة 
كابن  احلّلة  أعالم  مشاهري  أّن  ريب  املتتّبع  نفس  يف  خيتلج  وال  الزمان(،  صاحب  )مدرسة  ب�  تعرف 
إدريس وآل نام وآل طاوس واملحّقق والعاّلمة كانوا يلقون دروسهم يف هذه املدرسة، لربكتها وكوهنا 
متصّلة بمقام بقية اهلل اخللف املهدي ×«. ثّم ذكر هذه الفائدة من قول ابن هيكل ثّم قال: »إّن من 

هذه األسطر نستخرج عّدة فوائد فمنها:
1. وجود عامرة للمقام الرشيف قبل سنة 636 ه� .

2. وجود مدرسة بجانب املقام قبل سنة 636 ه� )وهي املدرسة التي أتكّلم عليها فيام بعد(.
3.  إّن ابن نام هذا مل يؤّسس املدرسة هذه، بل عّمرها من خراب أو صدع وقع فيها.

4. كان ال يمكن هذه املدرسة إالّ الفقهاء )برصيح قول ابن هيكل(«. تاريخ مقام االمام املهدي #يف احلّلة: 
.111 ،26



َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

206

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

206

   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	

206206

سعيد الجمالي

206

الفائدة الثالثة: »ومن حوادث سنة إحدی وثالثني وسّتامئة يوم اخلميس خامس 
ا لألربع مذاهب«. عرش رجب، فيها أفُتتحت املدرسة املستنرصّية، وُقّسمت أرباعاً

الفائدة الرابعة: »من حوادث سـنة مخس وأربعني وسـّتامئة، يف رابع ذي احلّجة 
تويّف الشيخ اإلمام الفقيه العامل املفتي نجيب الدين حمّمد بن هبة اهلل بن جعفر بن نام 
احلّل، تويّف وهو مناهز الثامنني، ومُحل من يومه إىل مشهد احلسني × ]...[ ُأِعدَّ له، 

، رثاه كثر من الناس، ورثاه ابن العلقمي«. ا عظياماً وكان يوماً
الفائدة اخلامس�ة: »من حوادث سـنة أربع وسـّتني وسـّتامئة، تويّف السّيد ريّض 

الدين أبو القاسم عّل بن طاوس«.
الفائدة السادس�ة: »من حوادث ]...[ سبعني وسـّتامئة، تويّف تاج الدين جعفر 

بن ُمَعيَّة احلسنّي«.
الفائ�دة الس�ابعة: »كان قدوم العبـد الكاتب عّل بن فضل بـن هيكل من بالد 
العجـم يف املـّرة األُوىل بتاريـخ يوم اخلميس غـّرة ربيع األّول يف أّيام الشـتاء لسـنة 

إحدى عرشة وثامنامئة هجرّية«.
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19( الرسـالة الفخرّية يف معرفة النّية ، لفخر الدين حمّمد بن حس�ن بن يوسف 
ابن املطّهر احليّل )ت771ه�(. 22/أ � 33/أ.

والفخرّي�ة يف أم�ر النّي�ة يف متام العبادات، كتبها للش�يخ فخ�ر الدين حيدر بن 
الس�عيد رشف الدي�ن ع�يّل ب�ن حمّمد ب�ن إبراهيم البيهق�ي. وهي مرّتب�ة عىل ثالثة 

فصول، أّوهلا يف حقيقة النّية.
وكت�ب اب�ن هيكل عل�ی ظهر النس�خة: »كتاٌب فيه رسـالة الفخرّيـة تصنيف 

الشيخ اإلمام العامل الفاضل الكامل فخر الدين حمّمد بن حسن بن املطّهر«.
ويف آخ�ر الرس�الة إهن�اء بخّط الس�ّيد األجّل حمّمد بن احلس�ن بن أيب القاس�م 
احلس�يني، وهذه صورته: »أهناه ـ أّيده اهلل وأحسن توفيقه ـ قراءةاً وبحثاًا، يف جمالس 
متعّددة آخرها رابع ]و[عرشين شـهر ربيع األّول من سـنة سبع وأربعني وثامن مئة 

هجرّية، وكتب حمّمد بن حسن بن أيب القاسم احلسيني ـ عفی اهلل عنه «.

وُكت�ب بعد ذلك بخّط آخر: »املراد بأيب القاس�م احلس�يني، هو: الس�ّيد النقيب 
هب�اء الدين أيب القاس�م ع�يّل بن عبد احلمي�د النييل النّس�ابة، صاحب كت�اب األنوار 
اإلهلّية، ُأس�تاد الش�يخ ابن فهد احليّل، معارًصا )كذا( للفخر والشهيد. )حّرره حسني 

املوسوي(«.
أق�ول: ومرج�ع الضمري يف »أهناه« هو كاتب النس�خة، يعني ابن هيكل احليّل، 
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كام قال السّيد حسن الصدر)1( واآلغا بزرك الطهراين)2(.
ويف حاش�ية 22/أ، نق�ل ابن هيكل فتوی عن فخر املحّقق�ني من خّط تلميذه 
الشيخ زين الدين عيّل بن مظاهر. وتاريخ هذه الفتوی هو يف سلخ ذي احلّجة سنة 

742ه�.
20( رسـالة واجبات الصالة الثامنية، لفخر الدين حمّمد بن حس�ن بن يوسف 

ابن املطّهر احليّل )ت771ه�(. 33/ب � 34/أ.
كتب ابن هيكل يف صدرها: »من إمالء الشيخ اإلمام العامل، فريد الدهر ووحيد 

َس اهلل روحه ـ«.  د بن احلسن بن املطّهر ـ قدَّ العرص، فخر الدين حممَّ
وقال يف آخرها: »متَّت بحمد اهلل تعالی وحسن توفيقه«.

ّي العاميّل الش�هري  د ب�ن مكِّ �د ب�ن حممَّ 21( األلفّيـة، للش�يخ أيب عب�د اهلل حممَّ
ل )استشهد 786ه�(. 34/ب � 41/أ. بالشهيد األوَّ

َمٍة وثالثة فصول  وهي مش�تملٌة عىل ألِف واجٍب يف الص�الة، وُمَرتَّبة عىل مقدِّ
ًرا، وعليه�ا َح�َواٍش وتعليق�ات كثرية، وهل�ا أيًضا رشوح  وخامت�ة، وُطبَِع�ْت ُمك�رَّ

كثرية)3( .
22( أدعّية منتخبة مروّية عن األئّمة ^. 41/ب � 44/أ.

قال ابن هيكل يف بدايتها: »هذه أدعية منتخبة مروّية عن األئّمة ^«.
ونس�بها اآلغ�ا بزرك الطهرايّن إلی الش�يخ ابن فه�د احليّل كام ق�ال يف الذريعة 
393/1، رق�م 2039: »األدعية واخلتوم، للش�يخ أيب العّباس أمحد بن فهد احليّل 
)ت 841(، والنس�خة بَِخطِّ تلميذه الش�يخ عيّل بن فضل بن هيكل احليّل املذكور، 

توجد يف خزانة سيِّدنا احلسن صدر الدين«.

)1( تكملة أمل اآلمل 4/ 444.
)2( الذريعة 16/ 126، رقم258.
)3( الذريعة 2/ 296، رقم1195.
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23( خرب ُقّس بن ساعدة اإليادي وخطبته. 44/ب � 45/ب. 
كان ُق�ّس ُيع�َرُف أمر النبّي | وينتظر ظه�وره ويقول: إنَّ هلل دينًا هو خري من 
الدي�ن ال�ذي أنتم عليه. وترّحم عليه النبّي  | وق�ال: »حُيرش ُقّس يوم القيامة ُأّمة 

واحدة«. ورواه الشيخ الصدوق يف كامل الدين: 166، باب10.
24( فائدة يف بيان تعداد الكبائر. 45/ب.

ق�ال اب�ن هيكل احل�يّل: »روي أّن الكبائر ذكـر فيها عّدة أقـوال ...«، ثّم قال: 
»وعـن الشـيخ مجال الدين أمحـد: كّلام قرب من النـار كان كبرة«. ث�ّم نقل يف هذا 

ة الداعي()1( البن فهد احليّل. املوضوع عن كتاب )عدَّ
25( مقّدمة وجيزة يف فضل صالة اجلامعة، للشيخ أمحد بن حمّمد بن فهد احليّل 

)ت841ه�(. 46/أ � 52/أ.
طبعت هذه الرسالة يف موسوعة ابن فهد ج10. 

ة األبرار، أليب جعفر حمّمد  26( خرب منقول من مطالع األنوار يف فضائل األئمَّ
ابن حامد بن عبد الوّهاب )قبل قرن8( 52/ب .

ِفِه، ونقل عنه الكفعميُّ مطالب  مل نعثر علی الكتاب، ومل نظفر أيًضا برتمجة ملؤلِّ
يف فضائل أمري املؤمنني ×، وفيِه: »األنوار« بدل »األبرار«)2(.

 وهاهن�ا نذك�ر نّص اخل�رب: »إنِّ الصادق × ق�ال: إنَّ أمرَي املؤمن�ني بلَغُه عن 
عمر بن اخلطَّاب يشء، فأرس�ل إليه س�لامَن الفاريسَّ ريض اهلل عنه ، وقال: »]قل[ 
ل�ه: قد بلغني عن�ك كيت وكيت، وكرهت أن أعتب عليك يف وجهك، وينبغي أن 
ال تذك�ر يفَّ إال احل�ّق، فقد أغضيت عىل القذى إلی أن يبلغ الكتاب أجله«، فنهُض 
إلي�ِه س�لامن � ريض اهلل عن�ه � وأبلغ�ه ذلك، وعاتبه، ث�ّم أخذ يف ذك�ر مناقب أمري 

)1( عّدة الداعي: 199 -200.
)2( جمموع الغرائب: 157.
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املؤمن�ني× ووصف فضله وبراهين�ه. فقال عمر: ريض اهلل ع�ن املؤمنني، عندي 
ْثني بيشٍء ]ممَّا[  الكثري من عجائب عيّل، ولس�ت بمنكر فضله، فقال لُه س�لامن: حدِّ
رأيت�ه من�ه. فق�ال: يا أبا عبد اهلل نع�م ، خلوت ذات يوم بعيّل ب�ن أيب طالب × يف 
يشٍء م�ن أم�ِر اجليش، فقطع حديث�ي، وقام من عندي، وق�ال: مكانك حّتى أعود 
إليك، فقد عرضت يل حاجة، فخرج ما كان بأرسع من أن رجع وعىل ثيابه وعاممته 
غبار كثري، فقلت له: ما شأنك؟! فقال: أقبل نفر من املالئكة، وفيهم رسول اهلل| 
يريدون مدينة باملرشق يقال هلا: »صيحون«، فخرجت ألسّلم عليهم، فهذه الغربة 
ًبا حتَّى استلقيُت عىل قفاي، فقلُت: َرُجٌل  ركبتني من  رسعة امليش. فضحكت َتَعجُّ
ماَت وبيل وأنَت تزعم أنََّك لقيته الس�اعة، وس�لَّمَت عليه؟! هذا من العجائب يف 
م�ا يك�ون! فقال: »أ تكّذبن�ي يا بن اخلّط�اب؟!« ، فقلت: ال تغض�ب، وعد إىل ما 
كنّ�ا م�ن احلديث، فإّن هذا ممّ�ا ال يكون. قال: »فإن أريتكه حّتى ال تنكر منه ش�يًئا، 
استغفرت اهلل ممّا قلت وأضمرت، وأحدثت توبة مما أنت عليه؟! قلت: نعم، فقال 

عيّل ×»قم معي«. 
فخرجت معه إىل طرف املدينة، فقال: »غّمض عينيك«، فغمضتهام فمس�حهام 
بيده ثالث مّرات، ثّم قال: افتحهام. ففتحتهام، فإذا أنا � واهلل، يا أبا عبد اهلل � برس�ول 
ا متعّجًبا أنظر  اهلل | يف نف�ر م�ن املالئكة مل أنكر منه ش�يًئا، فبقيت � واهلل � متح�رّيً

إليه. 
ضُتهام، ثمَّ قاَل:  ض عينيك«، فغمَّ قال يل : »ه�ل رأيته؟« قلت: نعم. قال: »غمِّ

»افتحهام«. ففتحتهام، فإذا ال عني وال أثر.
ق�ال س�لامن : هل رأيَت من عيّل × غري ذلك؟ ق�ال: نعم، ال أكتم عنك، 
اس�تقبلني يوًما وأخذ بي�دي وَمىَض إىل »اجلبَّانة«، وكنّا نتح�ّدث يف الطريق، وكان 
بيده قوس، فلاّم خلصنا يف اجلبَّانة رمى بقوسه من يده، فصار ثعبان�]ً�ا[ عظياًم مثل 
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ثعبان موسى ×، ففغر فاه  وأقبل نحوي، فلاّم رأيت ذلك طار روحي، وتنّحيت، 
وضحك�ت يف وج�ه ع�يّل ]×[، فل�اّم رآين بتلك احلال اس�تفرغ ضاح�ًكا، وقال: 
»لطف�ت ي�ا عمر«، قلت: نعم، فرضب يده إىل الثعبان وأخذه بيده، فإذا هو قوس�ه 

التي كانت بيده.
]ثّم قال عمر[: »يا أبا عبد اهلل، وكتمت ذلك عن كّل أحد، وأخربتك به يا أبا 

عبد اهلل، وإهّنم قوم يتوارثون هذه األعجوبة كابًرا عن كابر«.
وهذا متام اخلرب. واحلمد هلل وحده.

أقول: رواه احلسني بن عبد الوّهاب يف عيون املعجزات: 40- 43، والطربي يف 
نوادر املعجزات: 143- 20/145، عن املفّضل بن عمر عن اإلمام الصادق×، 

مع اختالف يف األلفاظ.
27( منتخـب مـن احلديـث واألدعيـة واخلتـوم يف األُمـور املختلفـة. 53/أ � 

54/ب.
28( قسـم منقول من هنج احلّق وكشـف الصدق، للعاّلمة مجال الدين حسن 

ابن يوسف بن املطّهر احليّل )ت726ه�(. 55/أ � 55/ب.
ونقل ابن هيكل احليّل فيه اآليات الداّلة عىل اعرتاف األنبياء بأعامهلم، واآليات 

الداّلة عىل اعرتاف الكّفار والعصاة)1(. وأيًضا قسم من مباحث اإلمامة)2(.
29( جوابات املسـائل الشـامّية األُولی، للش�يخ أيب العّباس أمحد بن حمّمد بن 

فهد احليّل )ت841ه�(. 56/أ � 82/أ.
وهي مسائل سأهلا بعض فضالء أهل الشام من الشيخ ابن فهد احليّل، فأجاب 
عنها، ومجع اجلوابات ورّتبها عىل ترتيب كتب الفقه من الطهارة إىل الديات تلميُذ 

)1( هنج احلّق: 110 � 112.
)2( املصدر نفسه : 168� 172.
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ابن فهد بأمره، وهو الشيخ زين الدين عيّل بن فضل بن هيكل احليّل، وفرغ منها يف 
هنار يوم االثنني  26 صفر سنة 834ه�)1( .

وقال جامعها ابن هيكل احليّل يف مقّدمتها بعد احلمد والثناء: »وبعد، فلاّم وّفقنا 
اهلل سـبحانه لطلب احلـّق بالتحقيق، وهدانا إىل سـواء الطريق، مـنَّ علينا بمالزمة 
املجلس العايل األعلم، واالسـتفادة من اإلمام العاّلمـة األعظم، أفضل املتأّخرين، 
لسـان الفقهاء املتقّدمني، وحيد عرصه، وفريد دهره، الشـيخ الزاهد الورع العابد، 
مجـال الديـن أيب العّباس أمحد بن فهد، ال زالت أعاملـه الصاحلات مقرونة بالقبول، 
وأّيامه النّرات حمفوفة بنيل املأمول. وكان من مجلة ما اسـتفدنا من إمالئه، واقتبسنَا 
ِمـن ُنـوِر ِضَيائِِه، األجوبة التـي أفادها عىل املسـائل الواردة إليه مـن بعض فضالء 
ا قد اشتملت عىل فرائد مجيلة، وفوائد جليلة، ال توجد يف غرها من  الشامّيني. فإهنَّ
املطّوالت وال املخترصات، فأحببُت أن أصوهنا يف دستور، ليكون أحفظ هلا وأكثر 

لُت وإليِه ُأنِيب«. لالنتفاع هبا، وما َتوفيقي إاِلَّ باهلل ، عليه َتوكَّ
وقاله يف ختامها: »متّت املسـائل بعون اهلل تعالی وحسن توفيقه يف ضاحي هنار 
يوم االثنني سادس وعرشين شهر صفر ختم باخلر والظََّفِر سنة أربع وثالثني وثامن 

مئة علی يد العبد الضعيف عّل بن فضل بن هيكل ـ عفی اهلل عنه «.

)1( ُينظر: الذريعة 223/5، رقم 1063.



َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

214

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

214

   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	

214214

سعيد الجمالي

214

وقد طبعت هذه  األجوبة أخرًيا يف موسوعة ابن فهد احليّل ج12، ومع األسف 
مل يستفد حمّققها منها عند حتقيقها.

فائدة: نقل ابن هيكل يف حاشيتها أربع مسائل عن فخر املحّققني ابن العاّلمة، 
وقال يف آخر املسألتني يف 59/ب: »من خّط الشيخ فخر الدين، قّدس اهلل روحه«.
وقال أيًضا يف 64/ب: »مسألة من خطِّ الشيخ الفقيه العامل عيّل بن مظاهر...«. 

س اهلل روَحُه«. ثّم قال: »هذه صورة خّط فخر املحّققني ابن املطّهر، قدَّ
ونقل يف 67/ب مسألة، وقال يف آخرها: »نقلت ذلك من خّط الشيخ عيّل بن 

مظاهر، وجواب الشيخ فخر الدين، قّدس اهلل أرواحهم، ونّور مرقدهم«.
30( املسـائل الشـامّية يف فقـه اإلمامّيـة، أو جوابات املس�ائل الش�امّية الثانية، 

للشيخ أيب العّباس أمحد بن حمّمد بن فهد احليّل )ت841ه�(. 82/أ � 109/أ.
مجعها تلميذه ابن هيكل بأمره مرّتبة عىل ترتيب كتب الفقه، وفرغ منها يف هنار 

السبت  17 ربيع األّول سنة 837 ه�. 
وق�ال يف مقّدمتها بعد احلم�د والثناء: »وبعد، فإّنه مّلا ورد علی شـيخنا ... أيب 
العّباس أمحد بن فهد ... مسائُل من بعض الفضالء وطلبة العلم األتقياء، سائالاً من 
جانبه الكريم الوايف أن جييبه عن كّل مسألة ما يليق هبا من اجلواب، مراعياًا يف ذلك 
طريـق احلّق والصـواب، أمرين أن أكتب هذه املسـائل، وُأدّوهنـا وُأرّتبها يف مظاهّنا 
ومواطنها، فقابلت أمره بالسمع والطاعة، وقوله بالقبول واإلطاعة، ووضعت كّل 
مسـألة يف باهبا، ليسـهل علی القاصد طاِلهبا، وقد وسـمتها باملسائل الشامّية يف فقه 

اإلمامّية«.
وقال يف آخرها: »وهذه آخر املسـائل املشـار إليها، واحلمـد هلل وحده، وصّلی 
ا جامع املسـائل، أحوج عباد اهلل إلی  اهلل علی سـّيدنا حمّمد وآله وسـّلم. أهناها مشقاً
لطفـه وكرمـه، عّل بن فضـل بن هيكل السـاكن يومئٍذ بناحية دقوقـاء، وهي قرية 
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بيت احلاجي املرحوم شـمس الدين حمّمد بن أبو احلسـن الصايف األسـدي ـ بّيض 
اهلل وجهه، وتغّمده برمحته، وأسكنه بحبوحة جنّته ـ آخر هنار يوم اجلمعة ثاين عرش 
ربيع األّول لسـنة ثامن وعرشين وثامنمئة هاللّية، باملدرسـة الزينّية باحلّلة السـيفّية ـ 

محاها اهلل تعالی من احلوادث ـ.
وفرغ من كتابتها الراجي رمحة رّبه عّل بن فضل بن هيكل آخر هنار يوم السبت 

سابع شهر ربيع األّول لسنة أربع وثالثني وثامنمئة هجرّية«.

فائدة: كتب ابن هيكل علی حاش�ية املس�ائل الش�امّية األُولی والثانية مس�ائل 
فقهّية ُأخرى مع جواباهتا، والس�ائل هو الشيخ أبو العّباس ابن فهد احليّل. قال ابن 
هيكل يف آخر بعض هذه املسائل: »كّله من أجوبة شيخنا دام ظّله« 74/ب. وقال 
أيًضا: »هذه من أجوبة شيخنا دام ظّله الشيخ مجال الدين أيب العّباس أمحد بن فهد« 

62/ب. وقال يف موضع آخر: »هي من املسائل البحرّية« 59/أ.
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أقول: املس�ائل البحرّية للش�يخ ابن فه�د، وهي مطبوعة يف ضمن موس�وعته 
ج12، وتش�تمل عل�ی ث�امين عرشة مس�ألة حول الف�روع الفقهّية. ونق�ول: بعض 
املسائل املذكورة يف احلاشية هنا هي من املسائل البحرّية، ولكن هذه املسائل املنقولة 
يف هذه احلاش�ية مل ترد يف املس�ائل البحرّي�ة املطبوعة. مثاًل يف حاش�ية 76/ب قال 
ابن هيكل: »من املس�ائل البحرّية املس�ألة الرابعة والعرشون...«، وقال يف آخرها: 
»هذا جواب ش�يخنا دام ظّله«. ومل ترد هذه املس�ألة يف املس�ائل البحرّية املطبوعة. 
وأيًضا نقلت مسألة من املسائل البحرّية يف 64/أ وهي ليست يف املطبوعة، وقال يف 
آخرها: »من املسائل البحرّية وأجوبة شيخنا مجال الدين واحلّق الشيخ أيب العّباس 

أمحد بن فهد«.
ويف انتهاء هذه املسائل 85/أ، ورد إهناء البن هيكل من السّيد ابن أيب القاسم 
احلس�يني، وهذا نّصه: »أهنيت هذه املسـائل املنقولة عن شـيخنا مجـال املّلة والدين 
أمحد بن فهد + من أّوهلا إلی آخرها يف جمالس متعّددة آخرها رابع وعرشين شـهر 
مجادي اآلخر من سنة سبع وأربعني وثامنمئة. وكتب حمّمد بن حسن بن أيب القاسم 

احلسيني ـ عفی اهلل عنِه«.
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 وج�اء أيًض�ا يف حاش�ية 109/أ : »م�ن الفوائ�د الش�يخ أمح�د: 1. ]دع�اء[ 
للمرغ�وب ...)1( . 2. ]دع�اء[ حل�ّل املرب�وط ...)2(«. وق�ال يف هنايتها: »كتب من 

خّط موالنا مجال الدين أمحد بن فهد ـ قّدس اهلل روحه ـ«.
عاف. وذكر يف هناية 109/أ دعاءين لقطع الرُّ

31( رسـالة يف كثرة السـهو والشـّك يف الصالة، للش�يخ أيب العّباس أمحد بن 
حمّمد بن فهد احليّل )ت841ه�(. 109/ب � 116/ب.

ا  هذه الرس�الة يف بيان أحكام كثري الس�هو، وهي رس�الة فريدة من نوعه؛ ألهنَّ
ل�ْت ب�نَي أحكام الس�هو التي يتعّرض هل�ا كّل مكّلف، وبني كثري الس�هو الذي  ُفصِّ
يصي�ُب بعض أف�راد املكّلفني. ورّتبت عل�ی أربعة أبح�اث: األّول: يف بيان ماهّية 
الس�هو. الث�اين: يف حّد الس�هو الكثري. الثال�ث: يف األدّلة علی أّن�ه ال حكم لكثرة 

السهو. الرابع: يف بيان أحكام كثرة السهو. ويف آخرها تتّمة حتتوي علی بحثني.
ق�ال ابن هيكل احليّلّ يف آخر الرس�الة: »تّم بحمد هلل تعالی وحسـن توفيقه هذا 
الفضل يف حكم السهو علی يد أضعف عباد اهلل تعالی الراجي رمحة رّبه عّل بن فضل 
ابـن هيـكل، وذلك يف آخر هنار يوم االثنني عارش ربيع األّول لسـنة تسـع )أو سـبع( 

وثالثني وثامن مئة هاللّية، واحلمد هلل وحده، ]و[صّلی اهلل علی نبّينا حمّمد وآله«.
وكت�ب ابن هي�كل عليها حوايش جّيدة دقيقة. وكتب حمّمد بن احلس�ن بن أيب 
القاس�م احلس�يني إهن�اًء بخّطه له يف آخرها، وه�ذا نّصه: »أهناهـ  أّيده اهلل وأحسـن 
توفيقهـ  قراءةاً وبحثاًا يف جمالس متعّددة آخرها يف عرش شـهر رجب املبارك من سـنة 
سـبع وأربعني وثامنامئة. وكتبه العبد حمّمد بن حسـن بن أيب القاسم احلسينيـ  عفی 

اهلل عنه «.

)1( عّدة الداعي: 280.

)2( عّدة الداعي: 296.
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وق�د طبعت هذه الرس�الة يف موس�وعة ابن فه�د ج10، وق�ال حمّققها: مل نعثر 
علی أكثر من نسخٍة هلذه الرسالة، وهي النسخة املوجودة يف املكتبة الرضوّية برقم 

29305، وتاريخ حتريرها سنة 907ه�.
أقول: هلذه الرس�الة أكثر من أربع نس�خ، منها: هذه النس�خة بَِخطِّ ابِن هيكل 
ة  بتاري�خ 837ه�، ومنها: نس�خة بخ�ّط حمّمد بن نارص العس�قاين بتاريخ ذي احلجَّ

850ه�، يف مكتبة جملس الشوری اإلسالمي برقم 2/8417. 
32( اآلداب الدينّيـة للخزانـة املعينّية، للش�يخ أيب عيّل الفضل بن احلس�ن بن 

الفضل الطربيس )ت 548ه�(. 118/أ � 134/ب.
أّلفه باس�م الس�لطان معني الدين أيب ن�رص أمحد بن الفضل ب�ن حممود، ورّتبه 
َمتِه: »فلم أَر عماًل أفضل وال ذريعة أمجل من  ع�ىل أربع�َة َعرَشَ فصاًل، وقال يف ُمَقدِّ
مج�ع كتاب يش�تمل عىل فصول تتعلَّق ب�اآلداب من األدعية واألع�امل التي ُيرجى 
باملحافظة عليها جزيل الثواب، اخرتهتا وانتقيتها من كتب أهل البيت ^ حمذوفة 

األسانيد«. ثّم ذكر فهرس الفصول)1( .

)1( الذريعة 1/ 18، رقم 89.
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وكت�َب ابُن هيكل عَلی ظهر الصفح�ة األُوىل من الكتاب: »كتاب فيه اآلداب 
الدينّية تصنيف العاّلمة الطربيس«. 

وقال يف آخر الكتاب: »متّت اآلداب الدينّية تصنيف العاّلمة الطربيس للخزانة 
املعينّية. وافَق الفراغ من كتابة هذه األوراق يف ضاحي هنار يوم االثنني سادس عرش 
رجب الفرد لسـنة ثالثة وثالثني وثامن مئة، وهو بخطيِّ الفقِر إِلی اهلل تعالی عليِّ بِن 
فضِل بِن هيكل ـ عفی اهلل عنه وعن والديه ـ وصّلی اهلل علی َسييِّدنا النَّبييِّ حمّمد وآله 

وصحبه وسّلم، الّلهمَّ اختْم باخَلِر، آمني يا ربَّ العاملني«.

ونق�ل ابن هيكل يف حاش�ية 119/أ حديًثا ع�ن كتاب وّرام)1(، وق�ال يف آخره: 
»نقلت من خّط السّيد العامل الورع الزاهد السّيد حمّمد  امللّقب بالبرصي )أو النرصي( 

دام ظّله«.
وكتب يف حاشية الورقة األخرية أحراًزا ورقعات يف بعض األُمور املهّمة.

33( فصل منقول من كتاب األنوار. 135/أ � 136� ب.
ِفِه، لكن يظه�ر من حمتويات هذه املنقوالت أّنه  مل نطَّل�ع علی الكتاب وعلی مؤلِّ

)1( جمموعة وّرام 2/ 166.
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م�ن مؤّلفات احلس�ني ب�ن محدان اخلصيبي ؛ فق�د ُذكر له كتاٌب هبذا االس�م يف بعض 
املصادر)1(.

وق�ال يف آخره: »واحلمد هلل وحده، وصّلی اهلل علی سـّيدنا حمّمد ]وآله[، متّت 
بحمد اهلل تعالی تارخیه ]...[ ذلك«.

34( فوائد يف بيان األدعية واخلتوم واألحراز. 137/أ.

)1( عيون املعجزات: 117.
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امَلَصاِدُر َوامَلَراِجُع
اإلرش�اد يف معرفة حجج اهلل ع�ىل العباد: . 1

د ب�ن النعامن  د ب�ن حممَّ أب�و عب�د اهلل حممَّ
ون�رش  حتقي�ق  413ه��(،  )ت  املفي�د 
مؤّسس�ة آل البي�ت̂  إلحياء الرّتاث ، 

قم، ط2 ، 1414ه� .
إع�الم ال�وری: أم�ني اإلس�الم أب�و ع�يل . 2

)ق6(،  الّط�ربيس  احلس�ن  ب�ن  الفض�ل 
 ^ البي�ت  آل  مؤّسس�ة  ون�رش  حتقي�ق 

إلحياء الرتاث،� قم، ط1 ، 1417ه�.
إيض�اح املكنون: إس�امعيل ب�ن حممد أمني . 3

البغ�دادي )ت 1399ه��(، حتقيق حممد 
رشف الدي�ن بالتقاي�ا، دار إحياء الرتاث 

العريّب، بريوت.
بح�ار األن�وار اجلامعة لدرر أخب�ار األئمة . 4

: العاّلمة حمّمد باقر املجلّي  األطهار̂ 
ال�رتاث  إحي�اء  دار  )ت1110ه��(، 

العريّب، بريوت، ط2 ، 1403ه�.
تاري�خ مقام االمام امله�دي # يف احلّلة: . 5

أمح�د عيل جميد احل�يّل، مركز الدراس�ات 
التخصصّية يف اإلمام املهدي ×، ط1.

تكمل�ة أمل اآلمل: الس�ّيد حس�ن الصدر . 6
الكاظمي )ت1345ه�(، حتقيق حس�ني 
عيل حمفوظ  وعبد الكريم الدبّاغ وعدنان 
خ العريّب ، بريوت، ط1. الدبَّاغ، دار املؤرِّ

الّذريع�ة إل�ی تصاني�ف الش�يعة: الش�يخ . 7
حمّم�د حمس�ن آق�ا ب�زرک الّطه�راين )ت 
1389ه��(، دار األضواء� بريوت، ط 2 

، 1403ه� .
رج�ال النج�ايش: أب�و العّب�اس أمح�د ب�ن . 8

ع�يّل ب�ن أمح�د النج�ايش )ت450ه�(، 
حتقيق السّيد موس�ی الشبريي الزنجاين، 
مؤّسس�ة النرش اإلس�المي التابعة جلامعة 

املدّرسني ، قم، ط 7 ،1424ه�.
ع�دة الداع�ي ونج�اح الس�اعي : أمحد بن . 9

)ت841ه��(،  احل�يل  فه�د  ب�ن  حمّم�د 
 ، ط1  ب�ريوت،   ، الع�ريب  الكت�اب  دار 

1407ه�.
عي�ون أخبار الرضا ×: أبو جعفر حمّمد . 10

ب�ن ع�يل ب�ن احلس�ني ب�ن بابوي�ه القّمي 
مه�دي  الس�يِّد  حتقي�ق  )ت381ه��(، 
جوردّي، نرش جه�ان ، طهران، ط1  الالَّ

، 1378ه�.
فرح�ة الغري يف تعيني ق�رب أمري املؤمنني . 11

×: الس�ّيد عب�د الكري�م ب�ن ط�اوس 
احلس�ني )ت693 ه��(،  حتقي�ق الس�ّيد 
حتسني آل شبيب املوسوي، مركز الغدير 

للدراسات اإلسالمّية، قم، ط1.
ال�كايف: أب�و جعف�ر حمّم�د ب�ن يعق�وب . 12

ه��(،   329 )ت  ال�رازي  الكلين�ي 
حتقي�ق ع�يّل أك�رب الغف�ارّي، دار الكتب 

اإلسالمّية� طهران، ط4، 1407ه� .



َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 
هـ - 2018م

ع  1440
د الراب

د
ي الع

د الثانـ
جل

سـنة الثانيـة/ الم
ال

222

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

222

   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	

222222

سعيد الجمالي

222

لس�ان الع�رب: مج�ال الدي�ن حمّم�د ب�ن . 13
مك�رم  اب�ن منظور)ت711ه��(، حتقيق 
مج�ال الدّين مري دامادي، دار الفكر ، دار 

صادر، بريوت، ط3، 1414ه�.
غائ�ب، . 14 جمم�وع الغرائ�ب وموض�وع الرَّ

تق�ي الدي�ن إبراهي�م ب�ن ع�يّل العام�يّل 
الكفعم�ي )ق 9(، حتقي�ق الس�ّيد مهدي 
الرجائ�ي، مؤّسس�ة أنصار احلس�ني × 

الثقافّية، قم، ط1 ،1412ه� .
رشيد . 15 جعفر  أبو  طالب:  أيب  آل  مناقب 

آشوب  شهر  بن  عيل  بن  د  حممَّ الدين 
املطبعة  )ت588ه�����(،  امل��ازن��دراين 

العلمّية، قم.
األئّم�ة . 16 تاري�خ  يف  األن�وار  منتخ�ب 

األطه�ار^: أبو عيل حمّم�د بن مّهام بن 
سهيل الكاتب اإلس�كايف )ت336ه�(، 
حتقي�ق عيل رضا َهزار، دليل ما، قم ط1، 

1422ه�.
هن�ج البالغة، حتقيق د. صبحي الصالح، . 17

دار اهلجرة � قم، ط1 ،1414ه�.
هنُج احلقِّ وكش�ُف الص�دق: أبو منصور . 18

مجال الدين حس�ن بن يوسف ابن املطّهر 
احل�يّلّ )ت726 ه�(، حتقيق الش�يخ عني 
اهلل احلس�ني األرم�وّي، دار اهلجرة ، قم، 

ط4 ،1414ه�.
الوايف بالوفياِت: صالح الدين خليل بن . 19

أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ت764ه�(، 
حتقيق أمحد األرناؤوط  وتركي مصطفى، 

دار إحياء الرتاث � بريوت، 1420ه� .
وس�ائُل الشيعِة: الش�يخ حمّمد بن احلسن . 20

ب�ن ع�يل احل�ّر العام�يل )ت1104ه��(، 
 ^ البي�ت  آل  مؤّسس�ة  ون�رش  حتقي�ق 

إلحياء الرتاث ، قم، ط 1 ، 1409ه� .
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علّي بن فضل بن هيكل الِحّلّي
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  كشُف االلتباِس عن جناَسِة اأَلرجاِس
 لنجيب الدين حييى بن أمحد بن

حييى بن احلسن بن سعيد اهلذلي
حتقيق: مهدي جواد دلیري

 Mahdidaliri128@gmail.com

احلوزة العلمية / قم الشرفة 

َب  ــيَعِة وتعاملهم مــع غرهم يف اأُلمور االجتامعّية تطلَّ إِنَّ كثرَة تعايش الشِّ
بيــان أحكام هذا الّتعايش والتَّعامل، ومن هذه األحكام نجاســة أهل الكتاب، 
وقد قام الشــيخ الفقيه حييى بن ســعيد احليّل )ت690هـ( يف هذه الرسالة املهّمة 
م مشكون، وأنَّ  ُ باالستدالل عىل نجاســة أهل الكتاب، فاستدّل بام دّل عىل َأنَّ
ِة عىل ذلك ، َأَشــاَر يف هذه الرسالة  كلَّ مشٍك نجس. كام اســتدلَّ بإمجاع اإلماميَّ

املخترصة إىل بحوث لغوّية وُأصولّية وتفسرّية وكلمّية خمتلفة.
 وقد قمنا بتحقيق الرسالة عىل نسختني خطيتني تقبعان يف قم املشفة.

الكلامت املفتاحية:
نجس، رشك، أهل الكتاب ، حييی بن سعيد احليّل، إمجاع اإلمامية.
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Uncovering the Confusion about the Impurity of Abom-

inations

Najib al-Din Yahya bin Ahmed bin Yahya bin al-Hassan 

bin Saeed al-Hudhali

 (d. 689 or 690 AH)
Investigation 

Mahdi Jawad Deliri 

Mahdidaliri128@gmail.com 

The Scientific Estate/Qom

Abstract
The frequent coexistence of people and their interaction with others in 

social matters requires the statement of the provisions of such coexistence 
and interaction. In this important letter, Sheikh Yahya bin Saeed al-Hilli 
(T690H) inferred the impurity of the people of the book(Ahl al-Kitab), So 
he quoted as evidence that they are polytheists and that every polytheist is 
najis. He also inferred by the consensus of the Imamiyyah. Furthermore, 
he also pointed this brief letter to various linguistic, oral, exegetical and 
theological researches.

Keywords: 
impurity, polytheism, the people of the book(Ahl al-Kitab), Yahya bin 

Saeed al-Hilli, the consensus of the Imamiyyah.
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ٱ ٻ ٻ

املقّدمة
احلم�د هلل رّب العامل�ني، وص�ىّل اهلل عىل حمّم�د وآله الطاهري�ن، ولعنة اهلل عىل 

أعدائهم أمجعني.
وبعد، فكثرًيا ما نرى أّن بعض املوضوعات الفقهّية ممّا ابتيل هبا أكثر من غريها، 
فوقع�ت حمّل اهتامم عند الفقهاء، فبحثوا عنها ورّكزوا عليها أكثر من غريها، حّتى 

أهّنم أّلفوا فيها رسائل مستقّلة.
وم�ن تل�ك املوضوع�ات مس�ألة نجاس�ة أه�ل الكت�اب، ومس�ألة األكل من 
ذبائحهم، واألكل من طعامهم بصورة عاّمة، فلاّم عارش املس�لمون أهل الكتاب يف 
العديد من املناطق يف العامل اإلس�المي، صار لدهيم ارتباط واحتكاك هبم، ممّا أّدى 
إىل ظهور هذه املس�ائل الثالث، إذ صارت حمّل ابتالء للمس�لمني. وتاريخ البحث 
عن هذه املس�ائل يرج�ع إىل زمان النبي، وبعض اآليات القرآنيَّ�ة ناظرة إليها، وقد 
بيَّن�ت بع�ض وجوهها، وبذلك َكث�َر البحُث عن هذِه املس�ائل من�ذ العهود األوىل 

لإلسالم إىل زماننا، واشتغل الفقهاء بتأليف كتب ورسائل فيها.
 ، فها الش�يُخ حيَيى بن س�عيد احليّلّ وم�ن ذلك هذِه الرس�الة املخت�رصة التي ألَّ

وموضوعها مسألة نجاسة أهل الكتاب. 

املؤّلف:
هو الفقيه البارع أبو زكرّيا نجيب الدين حييى بن أمحد بن حييى بن احلس�ن بن 
س�عيد اهلذيل الش�هري ب�: حييى بن س�عيد ) 601 � 689 أو 690 ه�(. ذكره املرتمجون 
مقرون�ًا بكثري من التجليل والتكريم واإِلش�ادة بمكانته الرفيع�ة التي كانت له بني 

علامء عرصه وفضالء زمانه، وله كتاب اجلامع للرشائع.
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كلمات الثناء يف حّقه:
وصف�ه ابن داود بأنه كان جامًع�ا لفنون العلوم األَدبيَّ�ة والفقهيَّة واألُصوليَّة، 
وكاَن أورَع الفض�الء وأزهده�م. له تصانيف جامعة للفوائ�د، منها كتاب اجلامع 
للرشائ�ع يف الفق�ه، كتاب املدخل يف ُأصول الفق�ه، وغري ذلك. مات يف ذي احلّجة 

سنة تسعني وسّتمئة ، قّدس اهلل روحه)1( .
وذكره الش�يخ احلّر العاميل، ووصفه بأّن�ه من فضالء عرصه، وذكر ما قاله فيه 

العاّلمة وابن داود وبعض ما جرى بينه وبني بعض معارصيه)2( . 
تأليفاته:

1 � اجلام�ع للرشائع، مطبوع، وهو أش�هر مؤّلفاته، وحيت�وي علی دورة فقهّية 
كاملة.

2 � نزهة الناظر يف اجلمع بني األَشباه والنظائر، وهو مطبوع أيًضا.
3 � املدخل يف ُأصول الفقه، وتقّدم ذكره يف كالم بعض مرتمجيه.

4 � الفحص والبيان عن أرسار القرآن.
5 � كتاب قّبة العجالن.

6 � كتاب املوازنة.
7 � كتاب السفر.

8 � كشف االلتباس عن نجاسة األَرجاس، وهو هذه الرسالة.

مشاخيه وأساتذته
أخذ عن مجاعة من كبار الفقهاء والرواة، منهم:

1 � والده الشيخ أمحد، عن جّده الشيخ حييى اآلكرب.

)1( رجال ابن داود: 202/ 1692.
)2( أمل اآلمل 2: 347/ 1070.
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، ك�ام يف رياض العلامء  2 � اب�ن عّم�ه جعفر بن احلس�ن املعروف باملحّقق احليلَّ
عن بعض الفضالء)1(  

3 � السّيد الفقيه حميي الدين أبو حامد حمّمد بن عبد اهلل بن عيّل بن زهرة احلسيني 
احللبي اإلسحاقي ابن أخي السّيد ابن زهرة املشهور صاحب الغنية )585ه�(، روى 

عنه وذكر طرقه إىل كتاب ظريف بن ناصح يف هناية كتاب اجلامع للرشايع)2(.
4 � الشيخ حمّمد بن أيب الربكات بن إبراهيم الصنعاين، روى عنه يف شهر رجب 

سنة سّت وثالثني وسّتمئة، أشار إىل ذلك عند ذكر طرقه إىل كتاب ظريف)3(.
5 � الس�ّيد ش�مس الدين أبو عيّل فخار بن معّد املوسوي، كام يف إجازة الشيخ 

عيّل الكركي للشيخ عيّل امليي)4(.
6 � الش�يخ نجي�ب الدي�ن أبو ابراهيم حمّم�د بن جعفر بن هب�ة اهللَّ بن نام احليّل 

الربعي، كام يف إجازة الشيخ عيّل الكركي للشيخ عيّل امليي أيًضا)5(.
7 � الش�يخ مهّذب الدين حمّمد بن أيب نرص حييى بن كرم، كام يف إجازة الس�ّيد 
حمّم�د بن احلس�ن بن حمّمد ابن أيب الرضا العلوي للس�يد ش�مس الدي�ن حمّمد ابن 

السيد مجال الدين أمحد بن أيب املعايل املوسوي)6(. 
ِف عىل حمتوى الرس�الة التي تدور حول نجاس�ة أهل الكتاب، من  وقبل التعرُّ

األفضل التطّرق إىل بعض األبحاث املرتبطة بالكافر وأقسامه.

)1( رياض العلامء  5: 337.
)2( اجلامع للرشايع: 605.

)3( املصدر نفسه: 606.
)4( بحار األنوار 105: 51.
)5( املصدر نفسه 105: 44.

)6( املصدر نفسه 104: 172، و 199.
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تعريف الكافر وبيان أقسامه
»الكاف�ر« لغ�ة ه�و املنك�ر و اجلاح�د. ورشًعا ه�و ال�ذي أنكر أح�د األركان 
العقائدّية الثالثة: التوحيد والنبّوة واملعاد، أو الذي انتحل اإلسالم وجحد ما ُيعلم 

من الدين رضورة، فيشمل: 
1 � من ال يعرتف بوجود إله، كاملالحدة والدهرّيني. 

2 � من يعتقد بوجود إله أو آهلة غري اهلل سبحانه وتعاىل، كالوثنّيني وعّباد النار 
وعّباد الشمس و... 

3 � من يعرتف بوجود اهلل، ولكن ُيرشك معه يف ألوهّيته أرباًبا آخرين. 
4 � من أنكر نبّوة خاتم األنبّياء حمّمد |. 

5 � من أنكر املعاد يف يوم القيامة. 
6 � من كان غالًيا أو ناصبيًّا أو خارجيًّا.

ا � أي بدهييًّا � من رضورّي�ات الدين، كالصالة و احلّج،  7 � م�ن أنك�ر رضوريًّ
ا)1(. مع التفاته إىل كونه رضوريًّ

ثّم الكافر يشمل أيًضا: الكتايب وغري الكتايب، والكتايب � أي: أهل الكتاب)2( يطلق 

)1(  ويشمل أيًضا: أ � من مل ينتحل اإلسالم وولد عىل الكفر، ويسّمى: الكافر األصيل.
الذي ولد عىل  إّما  امُلرتّد، وهو  الكافر  بعد إسالمه، ويسّمى:  ثانية  ثّم كفر  انتحل اإلسالم  � من  ب 
ثّم كفر،  الذي كان كافًرا فأسلم  وإّما  )املرتّد عن فطرة(،  الفطري  املرتّد  ثّم كفر، ويسّمى:  اإلسالم 

ويسّمى: املرتّد امليّل )املرتّد عن مّلة(.
الزرادشتّية،  الديانة  أصحاهبا  تبنّى  قديمة  مّلة  وهي  املجوسّية،  أتباع  وهم  املجوس،  منهم:  وقيل:    )2(
ويقال عن صاحبها زرادشت: بأّنه نبي، وله كتاب اسمه: األفِستا، أي القانون، ومعه تفسريه املعروف 
ب�: الزند أفِستا. وقالوا: نظًرا إىل أّن زرادشت كان يمّجد العنارص والكواكب والنار ويبني معابد هلا، 
الُفرس، كام كان هلا يشء  املجوسّية منترشة بني اآلشورّيني وُقدامى  النار .وكانت  يعبد  إّنه  عنه:  قيل 
من الوجود يف اجلزيرة العربّية قبل اإلسالم، وأّما اليوم فليس هلا إاّل نسبة ضئيلة من األتباع املتواجدين 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  الكريم: ﴿  القرآن  نِحلة يف  إيران واهلند .وقد ورد ذكرهم كأصحاب  يف 
ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ          ڦ  

ڦ ﴾ احلّج )22(: 17.
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عىل امللل التي تؤمن بنبّي له كتاب س�اموي، وهم اليهود الذين يؤمنون بالتوراة كتاب 
النبّي موسى ×)1(، والنصارى الذين يؤمنون باإلنجيل كتاب النبّي عيسى ×)2(.

حكم الكافر
ال كالم يف نجاس�����ة م�ا عدا الكت�ايب، واألصحاب مّتفق�ون عليها، أّما 
الكت�ايب،  وهو موضوع الرس�الة � فاملش�هور عند اإلمامّية هو النجاس�ة � عىل 
عك�س العاّم�ة � ب�ل اّدعي اإلمج�اع عىل ذلك، وحك�ى اإلمج��اع عىل نجاس�ة 
الكاف�ر بجمي�ع أنواع�ه كلٌّ م�ن الرشيف املرت�ىض)3(، والش���يخ الطويس)4(، 
واب�ن إدريس)5(، والس�ّيد ابن زه�رة)6(، واملحّقق)7( والعاّلم�ة احليل)8(، وعيّل 

ابن حمّمد القّمي)9(، غريهم. 

)1( سّمي اليهود: هيوًدا، باسم »هيوذا«، أحد أبناء النبي يعقوب ×.
)2( سّمي النصارى هبذا االسم � الذي هو مجع، ومفرده: »نرصاين« � نسبة إىل »النارصة«، وهي قرية يف 

. اجلليل من فلسطني، ُينسب إليها النبي عيسى بن مريم
)3( االنتصار: 88؛ النارصيات: 84.

)4( اخلالف 1: 70/ 16.
)5( الرسائر 3: 124.

)6( غنية النزوع: 45، وقال: والكافر نجس بدليله أيًضا، وبقوله تعاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ﴾، وهذا 
الكّفار، والتفرقة بني األمرين خالف  به يف من عداه من  َمْن قال بذلك يف املرشك، قال  نّص. وكّل 

اإلمجاع.
)7( املعترب 1: 96.

)8( منتهى املطلب 3: 222. 
وظاهر قوله يف تذكرة الفقهاء وهناية اإلحكام والتهذيب إمجاع املسلمني عليه. 

لنّص اآلية الرشيفة، وإن كان  أراد إمجاعهم عىل نجاستهم يف اجلملة؛  اهلندي: وكأّنه  الفاضل  وقال 
 :1 الّلثام  كشف  273؛   :1 اإلحكام  هناية  67؛   :1 الفقهاء  تذكرة  انظر:  باحلُكمّية.  يؤّولوهنا  العاّمة 

.399
)9( جامع اخلالف والوفاق بني اإلمامّية: 28.  
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بل صار القول بالنجاسة شعار الشيعة كام أّن الطهارة شعار العاّمة، قال الوحيد 
البهبهاين يف تعليقته عىل املدارك: ... بل الظاهر َأنَّ احلُْكَم بالنََّجاَسِة شعار الشيعة، 
ِة منهم، بل وينس�بوهنم إليه بال تأّمل، بل وعواّمهم يعرفون أيًضا  يعرُفُه علامُء العامَّ
أّن ه�ذا مذهب الش�يعة، بل وربَّ�ام كان نس�اؤهم وصبياهنم أيًض�ا يعرفون كذلك 
وينس�بوهنم، ب�ل واليه�ود والنصارى واملج�وس والصابئون وغريهم م�ن الكّفار 
أيًضا يعرفون أّن ذلك مذهب الش�يعة ومس�لكهم يف العمل، بل رّبام كان نس�اؤهم 

وصبياهنم أيًضا يعرفون كذلك وُينَسُبون)1( .
وقال الش�يخ صاحب اجلواهر: لعّل نجاس�ة الكافر يف اجلملة من رضورّيات 

املذهب)2(.
وبع�د ذل�ك فال نق�اش يف نجاس�تهم إاّل أّنه ُنس�ب إىل ابن اجلني�د وابن عقيل 

القوُل بعدم نجاسة أسئار اليهود والنصارى)3(. 
واملحّقق احليّل يف املعترب نسب قولني إىل الشيخ املفيد: أحدمها: نجاسة الكتايب، 

ذكره يف أكثر كتبه، واآلخر: الكراهة، ذكره يف الرسالة الغرّية )العّزّية()4(.
ورب�ام ظهر ذل�ك يف موضع من النهاية إذ قال: ويكره أن يدعو اإلنس�ان أحًدا 

)1( احلاشية عىل مدارك األحكام 2: 199. وقال يف مصابيح الظالم: ال خيفى أّن نجاسة اليهود والنصارى 
واملجوس أظهر من نجاسة اخلمر بمراتب؛ لكون األّول من شعار الشيعة، وخالفه من شعار العاّمة، 
ومل يظهر خالف من أحد من فقهائنا أصاًل. بل الظاهر وفاق الكّل، وخالفه وفاقيٌّ بني العاّمة، وألّن 
أهل الذّمة ونساءهم وأطفاهلم يعرفون مذهب الشيعة فيه، بخالف نجاسة اخلمر، ولكون األخبار يف 
الفقهّية، ومع  الكثرة والتشّتت يف تضاعيف مواضع األحكام  الثاين، من جهة  األّول أرجح منها يف 
فيام  بالتأّمل  يظهر  كام  األظهرّية،  وجوه  من  ذلك  وغري  الثاين،  يف  منه  أزيد  فيه  القرآن  داللة  وضوح 

ذكرنا.
)2( جواهر الكالم 6: 42 .

)3( احلدائق الناظرة 5: 164 .
)4( املعترب 1: 96.
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م�ن الكف�ار إىل طعامه في�أكل معه، فإن دعاه فليأمره بغس�ل يديه ث�م يأكل معه إن 
شاء)1(.

والتحقي�ق أّن خمالف�ة اب�ن اجلنيد وابن عقيل ال ترّض باإلمج�اع الذي هو عمدة 
الدليل، بعد أن اشتهرا بمثل هذه الفتاوى الشاّذة التي ترجع جذورها إىل استعامل 

القياس.
وأّما النس�بة إىل الش�يخني املفيد والطويس فغري صحيحة؛ ألهّنام رّصحا يف غري 
موض�ع بنجاس�تهم كّلهم عىل اختالف ملله�م، وخصوًصا أهل الذّم�ة، ولذا قال 
الوحيد البهبهاين: الكراهة يف كالم املفيد لعلَّه يريد منها املعنى الّلغوي، أو أّنه رجع 

عن القول هبا، فال عربة به، فتأّمل)2(. 
ُق يف النكت عن الشيخ الطويس باحلمل عىل الرضورة أو  وكذلك اعتذر املحقِّ

املؤاكلة يف اليابس)3(. 

هذِه الرسالُة
تعّرض الش�يخ حييى بن س�عيد احليّل يف هذه الرسالة املخترصة إلثبات نجاسة 
أهل الكتاب وس�ائر املرشكني، واس�تدّل عىل ذلك بدليلني: أحدمها: ما دّل عىل أنَّ 
املرشك�ني نجس، واآلخر: إمجاع اإلمامّية عىل تنجيس�هم، وإمجاُعهم حّجة. ثّم قام 

باإلجابة عىل بعض اإلشكاالت التي يمكن أن ترد عىل ذلك. 
وقد أّلف الش�يخ حييى بن س�عيد هذه الرس�الة بطلب ممّن له حّق عليه، فقال 
ه إثباَت ما حُيتّج به عىل  بعد احلمد والصالة: »...أّما بعد، فإّنه رسم من أوجب حقُّ
نجاس�ة أهل الكتاب، فأجبُتُه إىل ذلك، وباهلل أس�تعني...«. ومل نتمّكن من التعّرف 

عىل هذا الشخص.

)1( النهاية ونكتها 3: 105.
)2( احلاشية عىل مدارك األحكام 2: 200.

)3( النهاية ونكتها 3: 107.
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والظاهر أهّنا أّول رس�الة مؤّلفة يف هذا املوضوع، ولعّل عدم وجود رس�الة قبلها 
يرج�ع إىل ع�دم حص�ول اختالف ب�ني العلامء يف املس�ألة، بخ�الف أكل ذبيحة أهل 
الكتاب وطعامهم حيث أّلف الشيخ املفيد فيها رسالة، ثّم كتبت بعده رسائل كثرية)1(. 

ومن الرسائل الكثرية التي كتبت حول موضوع نجاسة أهل الكتاب:  
1 � دعامة اخلالف من نجاس�ة أهل اخلالف، للس�ّيد حس�ني ب�ن ضياء الدين 
حس�ن ب�ن أيب جعفر حمّمد املوس�وي الكركي العاميل، صاحب كت�اب دفع املناواة 

)1001 ه�()2(.
 2 � تفس�ري آي�ة: ﴿ ٿ ٿ ٿ ﴾، للق�ايض ن�ور اهلل ب�ن رشيف ابن 
نور اهلل املرعيش الشوشرتي، صاحب كتاب إحقاق احلّق، وكتاب جمالس املؤمنني 

)1119 ه�()3( .
3 � فصل اخلطاب وكنه الصواب يف نجاس�ة أهل الكتاب والنّصاب، للش�يخ 
سليامن بن عبد اهلل بن عيّل بن حسن املاحوزي البحراين، صاحب كتاب األربعون 
حديًث�ا يف إثبات إمامة أمري املؤمنني ×، وكت�اب ذخرية يوم املحرش، وغريمها من 

التصانيف اجلّيدة )1121 ه�()4(.

)1( انظر: الرجال للنجايش: 401 / 1067؛ حرمة ذبائح أهل الكتاب، للشيخ البهائي )مطبوع(؛ كشف 
احلجب واألستار :262/ 1391؛ الذريعة 1: 526/ 2567، وج 4: 328، ج5: 191/ 876، وج 
10: 3/ 21 وص4/ 22، 23، 24، 25، 26، وج 11: 178/ 1107 و 1109 و1110 و1111، 
وج 15: 171/ 1138، ج 18: 26/ 508، وص 289/ 147، وج 20: 387/ 3577 و3578، 

وج 24: 66/ 324 و 325، وج 26: 257/ 1294.
)2( هدّية العارفني 1: 321.

لنفسه، وجعل  النيسابوري، وكتب عليه حاشية  فيه لدفع كالم  أّنه تعّرض  )3( ذكر يف فهرس تصانيفه 
عالمتها كلمة: »منه«. ولعّله نفس رسالته األُخرى يف نجاسة الكافر. انظر: كشف احلجب واألستار: 

127/ 613؛ الذريعة 4: 333/ 1422، وج 24: 67/ 334.  
)4( كشف احلجب واألستار: 400/ 2214؛ الذريعة 16: 233/ 914.
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4 � رس�الة يف نجاس�ة أهل الكتاب أو طهارهتم لعيّل بن محد احلسيني آل كامل 
الدين احليّل )1322ه�(؛ قال الشيخ اآلغا بزرك: عند ولده السيد حسني)1( .

5 � خمزن طهارت، وهي رس�الة فارس�ّية يف لزوم االجتناب عن أهل الكتاب، 
للموىل الشيخ حمّمد رضا بن العاّلمة الشيخ عيّل بن املوىل حمّمد جعفر االسرتآبادي 
الرشيعتمدار، كتبها باحلائر حني ترّشفه للزيارة بأمر السّيد إسامعيل الصدر العاميل، 
وكتب الس�ّيد الصدر تقريًظا عليها، وفرغ منها يف صفر س�نة 1324 ه�، وطبعت 

بلكهنو يف تلك السنة.)2( 
6 � تطهري املؤمنني عن نجاسة املرشكني، بالفارسّية، للسّيد الفقيه املتكّلم حمّمد 
اب�ن حمّمد بن حامد النيس�ابوري الكنتوري )1260 ه�(، بنّي فيها مس�ألة نجاس�ة 
املرشك�ني ومس�ألة اجللود. أّوهلا: "احلم�د هلل املتقّدس عن أدن�اس اإلمكان، املتنّزه 

عن أرجاس احلدثان...)3(.
7 � رس�الة يف نجاس�ة أهل الكتاب، للس�ّيد حمّمد باقر بن حمّمد تقي املوسوي 

الشفتي األصفهاين )ت 1260ه�()4(.
8 � رس�الة يف نجاس�ة الكافر، فارس�ّية مطبوعة، للس�ّيد حمّمد تقي بن الس�ّيد 
حسني بن السّيد دلدار عيل النصري آبادي املشهور بممتاز العلامء )ت 1289 ه�(.

9 � رس�الة يف نجاس�ة الكافر، فارس�ّية مطبوعة، للس�ّيد بنده حسني بن سلطان 
العل�امء حمّمد النق�وي )ت 1295ه�(، أّلفها يف جواب س�ؤال ورد من لندن فأجاب 

عنه)5( .

)1( الذريعة 24: 65/ 318.
)2( املصدر نفسه 20: 226/ 2694؛ وج 4: 65/ 319.

)3( كشف احلجب واألستار: 125/ 594.
)4( الذريعة 10: 251/ 815.

)5( املصدر نفسه 24: 67/ 329.
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10 � رس�الة يف نجاس�ة الكافر، فارس�ّية، للمريزا حمّمد عيل صاحب اهلندي، 
وهي جواب استفتاء، طبعت سنة 1286 ه�)1( .

11 � رس�الة يف نجاسة الكافر، فارس�ّية مطبوعة، للسّيد عيل حمّمد بن سلطان 
العلامء حمّمد بن دلدار عيل النصري آبادي املشهور بتاج العلامء )1312 ه�( )2( .

12 � رسالة يف نجاسة الكافر، لنارص حسني اجلنفوري )1313ه�()3( .
13 � توضي�ح املس�ائل يف أح�كام أه�ل الكت�اب والكّفار، للم�وىل حمّمد تقي 

الكاشاين )1321ه�()4( .
14 � رسالة طهارة أهل الكتاب، للشيخ أيب عبد اهلل الزنجاين )1360 ه�()5(.

15 � كش�ف احلجاب يف نجاس�ة أهل الكتاب، بالفارس�ّية، للس�ّيد حسني بن 
نرص اهلل بن صادق املوسوي العرب باغي األرومي )1369 ه ()6( .

16 � حتف�ة األصح�اب يف طه�ارة أهل الكتاب، للس�ّيد عبد احلس�ني رشف 
الدين املوس�وي العاميل، صاح�ب كتاب املراجعات، وكت�اب النّص واالجتهاد 

)1377 ه��(. )7(.
17 � رسالة يف نجاسة املرشكني بالذات والصفة، أو رسالة يف طهارة أهل الكتاب، 

ليوسف بن عيل بن حمّمد العاميل احلارييص، املعروف بالفقيه )1377 ه�( )8( .

)1( الذريعة 24: 67/ 332.
)2( املصدر نفسه 24: 67/ 331.
)3( املصدر نفسه 24: 67/ 333.

)4( املصدر نفسه 4: 495/ 2227.
)5( وصفها الشيخ اآلغا بزرك، فقال: رسالة خمترصة مفيدة، طبعت 1345ه� يف 29 صفحة. الذريعة 

 .1258  /188 :15
)6( املصدر نفسه 18: 25/ 500.

)7( املصدر نفسه 3: 420/ 1511.
)8( املصدر نفسه 24: 67/ 335. 
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واجلدي�ر بالذكر أّن أكثر هذه التصانيف حاولت إثبات نجاس�ة أهل الكتاب، 
وأّن أغلب من أفتى بطهارة أهل الكتاب هم من املعارصين وممّن ابتيل بمعارشهتم 

يف بلداهنم، كاهلند ولبنان. 

نسبة الرسالة 
نس�بت هذه الرس�الة إىل الشيخ حييى بن س�عيد يف بداية إحدى نسختيها، فقد 
جاء فيها: »هذه رسالة يف النّص عىل تنجيس أهل الكتاب، تصنيف الشيخ الفقيه، 
ق�دوة اخللف، وبقّية الس�لف، مفتي الِفَرق، عامد الطائف�ة، نجيب الدين، حييى بن 

، وهي...«. أمحد بن احلسن بن سعيد، أحسن اهلل يف الداَرين إليه، بمحّمد وآله̂ 
وق�ال املحّقق األفندي: ... وقد نس�ب إليه الكفعم�ي يف بعض جماميعه كتاب 

كشف االلتباس عن نجاسة األرجاس، وينقل عنه مسألة نجاسة املرشكني.)1(
واحتمل الش�يخ اآلغا بزرك الطهراين احّتاد كتاب كش�ف االلتباس مع مسألة 

نجاسة املرشكني)2(.

النسخ املعتمدة
اعتمدنا يف حتقيق الرسالة عىل نسختني:

األُوىل: النس�خة املحفوظ�ة يف خزان�ة مرك�ز إحي�اء الرتاث اإلس�المي يف قم 
املقّدس�ة، وهي الرس�الة الرابعة م�ن جمموعة رقمها: 3809. وهي بخّط النس�خ، 
وجمهولة الكاتب، ويرجع تارخيها إىل القرن احلادي عرش. وتقع يف ثالث صفحات، 

لكن سقط من آخرها بمقدار صفحتني.
أّوهلا: »هذه رسالة يف النّص عىل تنجيس أهل الكتاب، تصنيف الشيخ الفقيه، 
ق�دوة اخللف، وبقّية الس�لف، مفتي الِفَرق، عامد الطائف�ة، نجيب الدين، حييى بن 

)1(  رياض العلامء  5: 338.
)2(  الذريعة 18: 21/ 479.
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أمحد بن احلسن بن سعيد، أحسن اهلل يف الداَرين إليه، بمحّمد وآله ^، وهي: بسم 
اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رّب العاملني، وصلواته عىل سّيد املرسلني حمّمد وأهل 

بيته الطاهرين، وسّلم تسلياًم كثرًيا...«.
وهنايته�ا: »وكذلك ال يلزم من ذلك كوهنا غري قابلة للنجاس�ة إذا وقعت عىل 

بدهنا، كالبول والغائط وشبههام«.
الثانية: النسخة املحفوظة يف خزانة مكتبة آية اهلل املرعيش يف قم املقدسة، وهي 
الرسالة التاسعة من جمموعة رقمها:5657. وهي بخّط النسخ، وجمهولة الكاتب، 

وتارخيها: 1187ه�. وهي مكّونة من ثالث أوراق.
أّوهلا: »بس�م اهلل الرمح�ن الرحيم، احلم�د هلل رّب العاملني، وصلوته عىل س�ّيد 

املرسلني حمّمد وأهل بيته الطاهرين...«.
 وهنايتها: »وحّرموا ما حّرموا، فكانوا عابدين هلم هبذا املعنى. واهلل املس�تعان. 
تّم االحتجاج، واحلمد هلل رّب العاملني، وصىّل اهلل عىل سّيدنا حمّمد وآله الطاهرين، 

وسّلم تسلياًم«.
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عملنا فى التحقيق
قمنا عند حتقيقنا للرسالة باخلطوات اآلتية:

1 � مقابل�ة النس�ختني، واعت�امد اللف�ظ األص�وب واألنس�ب م�ن بينهام، مع 
اإلشارة إىل مواضع االختالف.

2 � تبيني ورشح بعض العبارات املبهمة واالصطالحات الغامضة. 
3 � ختريج اآليات القرآنية وضبطها، ومتييزها بقوسني مزّهرين.

4 � ختري�ج األحادي�ث الرشيف�ة واألخبار م�ن مصادرها، ومتيي�ز األحاديث 
الرشيفة بقوسني صغريين.

وختاًم�ا أتق�ّدم بجزيل الش�كر إىل الس�ادة يف مركز العاّلمة احليّل &، وأش�كر 
سامحة الشيخ الفاضل حيدر البيايت احلسن ملراجعته هلذه الرسالة.
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الصفحة األُولی من نسخة »أ«
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الصفحة الثانية من نسخة »أ«
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الصفحة األخرية من نسخة »أ«
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الصفحة األُولی من نسخة »ب«
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الصفحة الثالثة من نسخة »ب«
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صورة الصفحة األخرية من نسخة »ب«
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ٱ ٻ ٻ

وبه ثقتي)1(
د وأهِل َبيتِِه الطَّاهرين،  احلمد هلل رّب العاملني، وصلواته عىل س�يِِّد املرَس�لني حممَّ

َم َتسلياًم كثرًِيا)2(.  وسلَّ
�ه إثباَت م�ا حُيتّج به عىل نجاس�ة أهل  �ا بع�د، َفإِنَّ�ُه َرَس�َم َمن َوَج�َب)3( حقُّ أمَّ

الكتاب، فأجبُتُه إىل ذلك، وباهلل أستعني.
الدليل عىل ذلك من وجهني: 

]الدليل األّول:[
أحدمها: أن نقول: 

النصارى مرشكون، وكلُّ مرشك َنِجٌس، فالنصارى أنجاس. 
 ، وق�د دخ�ل يف ذلك عّباُد األوث�اِن والن�رياِن والكواكِب واملالئك�ِة واألنايسِّ

والغالة. 
 وأّمـا أّن اليه�ود أنجاس؛ ف�ألّن كّل من قال بنجاس�ة النصارى قال بنجاس�ِة 
اليهود وس�ائِر من خالف اإلس�الم، فالقول بنجاس�ة املرشك�ني � كالنصارى ومن 

أشبههم � وأّن اليهود ليسوا أنجاًسا، خروج عن إمجاع األّمة. 
وأّما أّن النصارى مرشكون فمعلوم؛ ألهّنم يقولون بالتثليث. 

وأّما عّباد األوثان واألصنام والكواكب واملالئكة واألنايس، فمام)4( ال ُيرتاب 
يف رشكهم. 

)1( مل يرد يف »أ«: »وبه ثقتي«. 
)2( مل يرد يف »ب«: »وسّلم تسلياًم كثرًيا«.

)3( يف املخطوطتني: »أوَجَب«. 
)4( يف »ب«: »مّما« بدون الفاء.
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وأّمـا أّن كّل مرشك َنِج�ٌس، فدليله قوله تع�اىل: ﴿ٿ ٿ ٿ ﴾)1(، 
فهذا لفظ عاّم)2( يدخل فيه مجيع املرشكني. 

د بام يقتيض العموم، فنقول)4(: »لقيت الزيِدين  وإّنام قلنا: إّنه عاّم؛ ألّنه)3( ال يؤكَّ
كّلهم«، وال نقول)5(: »لقيت زيًدا كّله«. 

أال ترى)6( لو)7( أّن خصاًم حرض مع خصمه عند احلاكم، فاّدعى عليه أّنه غصبه 
الدراه�م الت�ي له أو العبي�د التي له، فأقّر ل�ه بذلك، وجب)8( ع�ىل احلاكم أن 
حيك�م عليه بغصب مجيع درامهه ومجيع عبي�ده، ولو قال: »أردُت البعض«، مل ُيقبل 
منه، فلوال أّن هذا اللفظ)9( للعموم ملا جاز للحاكم إلزامه بام ال يقتضيه لفظه)10(. 

فـإن قيـل: فق�د)11( ق�ال اهلل تع�اىل: ﴿ٻ پ پ پ﴾)12(، ومل ت�ؤَت 
العرش والكريس)13(. 

قلنا: ال ريب أّن يف الكالم احلقيقة واملجاز، وأّن اللفظ حُيمل عىل احلقيقة دون 

)1( التوبة )9(: 28.
)2( وهو لفظ: »املرشكون«، ويريد به اجلمع املحىّل باأللف والالم. 

)3( مل يرد فی »ب«: »ألّنه«.
)4( يف »أ«: »تقول«.

)5( يف »ب«: »وال تقول«.
)6( هذا دليل آخر عىل أّن اجلمع املحىّل باأللف والالم يدّل عىل العموم. 

)7( مل يرد يف »أ«: »لو«. 
)8( يف »ب«: »أوجب«.

)9( أي: لفظ »الدراهم« و«العبيد«، واملراد به اجلمع املحّلی باأللف والالم. 
)10( رشح الريض 1: 276، و2: 371.

)11( يف »أ«: »وقد«.
)12( النمل )27(: 23.

)13( أي: هناك ألفاظ أوضح يف العموم من اجلمع املحىّل باأللف والالم، مثل: »كّل يشء«، ومع ذلك مل 
تستعمل يف العموم؛ ألّن تلك املرأة مل تؤَت كّل يشء، فهي مل تؤَت العرش والكريس. 
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املج�از، وإّنام حُيمل اللفظ عىل املجاز لرضورة، م�ن)1( قرينة أو دليل، والقرينة هي 
أّن كّل خماط�ب يس�تمع)2( هذا اللفظ)3( يعل�م أّنه مل يرد به العم�وم، فارتفع اللبس 

وحسن اخلطاب. 
أال ت�رى إىل قول�ه تع�اىل: ﴿ى ائ﴾)4( محلن�اه)5( عىل جم�ازه، وهو: »جاء 
أم�ره«. ك�ام ق�ال: ﴿ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾)6(، محلن�اه عىل 
أس�باب امل�وت؛ إذ ل�و أتاه املوت نفس�ه من م�كان)7( واح�د ملات، وق�د قال أهل 
العربّي�ة: إّن لفظة »كّل« لإلحاطة، وإهّنا نقي�ض لفظة »بعض«)8(، وقوهلم حّجة يف 

ذلك)9(.
ولفظـة ﴿ ٿ﴾ يف عرف الرشع)10( عني النجاس�ة، أال ت�رى أّن أهل الرشع 

يقولون: »الكلب نجس«، »اخلنزير نجس«، »العذرة نجس«، »اخلمر نجس«. 

)1( كذا، واألنسب: »مع«. 
)2( يف »أ«: »يستمع«.

)3( أي: لفظ: ﴿پ پ﴾.
)4( )3 ( الفجر )89(: 22.

)5( يف »أ«: »ومحلناه«. 
)6(  إبراهيم )14(: 17.

)7(  من قوله: ﴿ٿ ٿ﴾ يف اآلية الكريمة، إىل هنا مل يرد يف »ب«.
)8( الصحاح 6: 2476؛ معجم مقاييس اللغة 5: 122؛ رشح الريض 1: 93. 

)9( كام قّرر يف كتب ُاصول الفقه من أّن قول اللغوي والنحوي حّجة إذا مل يكن خالف بينهم، وذلك من 
باب أهّنم حيكون ما هو جاٍر بني العرف، فقوهلم حّجة تبًعا حلّجّية العرف املمضاة بإمضاء الشارع ولو 
بسكوته، فلو كان للشارع بيان معارض لقول اللغوي أو النحوي فتقّدم احلقيقة الرشعّية عىل احلقيقة 

اللغوّية العرفّية.  
)10( يف النسختني زيادة: »عن«. ولعّل الصواب: »علی«، أي: »ُيطلق علی عني النجاسة«. 
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فـإن قيل: أراد ]أّن�[�هم)1( ذوو َنَجس، من حيث إهّنم ال ينّجس�ون)2( البول 
والغائط واخلمر واخلنزير. 

قلنـا: األصل عدم احلذف واإلضامر، وإج�راء اللفظ عىل حقيقته، وقد بّينا أّن 
حقيقة هذه اللفظة يف عرف الرشع عني النجاسة. 

وي�دّل عىل فس�اد هذا االعرتاض: أّنه تع�اىل أخرب عنهم أهّن�م َنَجس، ومل يقّيد 
ذل�ك بحال دون ح�ال، وال بوقت دون وق�ت، فلو كان كام ذك�ره املعرتض لكان 
جيب أن خيرب عنهم أهّنم َنَجس حال حصول النجاس�ة فيهم؛ ألهّنم قد يس�تعملون 
اخلمر)3( واخلنزير وقًتا دون وقت، وقد يبول أحدهم وَيُغوط ويغسل جسمه منهام، 

فيعود طاهًرا من النجاسة عند املخالف. 
وأّمـا أّن كّل م�ن قال بنجاس�ة قوم ممّن خالف اإلس�الم قال بنجاس�ة الباقني؛ 

فألّن املسلمني عىل قولني: 
أحدمها: أّن الكّل سواء)4(. 

و]اآلخر: أهّنم[ ليسوا أنجاًسا ]كلَّهم[، وهو قول مجيع من خالف اإلمامّية. 
وال ش�ّك أّن القائ�ل بنجاس�ة فريق دون فريق خ�ارج)5( عن اإلمج�اع، وقوله 

باطل بال خالف. 

]الدليل الثاْني:[
والدليـل الثـاين عىل نجاسـتهم: إمجاع اإلمامّي�ة، فإهّن�م)6( ال خيتلفون يف ذلك 

)1( يف النسختني: »إرادهتم« بدل »أراد ]أّن�[�هم«. 
)2( كذا فی النسختني، ولعّل الصواب: »ال جيتنبون«. 

)3( يف »ب«: »من اخلمر«.
)4( يف »ب«: »سوء«.

)5( مل يرد يف »أ«: »خارج«.
)6( يف »أ«: »فإن«.
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حّت�ى َع�َرَف ذلك من مذهبه�م خمالفوهم، كام ُعرف أّن م�ن مذهبهم حتليل املتعة، 
وحتريم املسح عىل اخلّفني، وشبه ذلك. 

وقوهلم حّجة؛ ملا ثبت يف األصول أّن قوهلم يشتمل عىل قول من ال جيوز عليه 
اخلط�أ)7(، ف�إذا أردت الوقوف ع�ىل حّجتهم يف ذلك فارج�ع إىل كتب الكالم التي 

صنّفها علامؤهم، جتد ذلك بّينًا واضًحا)8(. 
وال جيـوز أن تقـول: دعني م�ن اإلمجاع؛ ألّنه ال جيوز االق�رتاح يف األدّلة؛ ألّن 
الدلي�ل ]ال�ذي[)9( ج�اءك به املس�تدّل، مل حيّل ل�ك أن خترج عن مقتض�اه، وال أن 

تقرتح)10( عليه سواه. 
فإن قيل)11(: عندكم جيوز نكاح الكتابّيات)12( بعقد منقطع، واستدامة نكاحهّن 
ملن كان ذّميًّا وامرأته كذلك، ثّم أس�لم وحده فإّنه يس�تديمها بالعقد األّول. وجيوز 

وطؤهّن بملك اليمني. وقد جعل اهلل املرأة لباًس�ا فقال: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺٺ ﴾)13(، وق�ال: ﴿گ گ گ ڳ﴾)14(، ووج�وب تنجيس�ها)15( 

خمالف لذلك. 
قلنا: ال يلزم من حتليل النكاح والوطء طهارهُتا. وكذلك ال يلزم من تسميتها 
ب�»اللباس« طهارهُتا. وكذلك ال يلزم من ذلك كوهنا غري قابلة للنجاسة إذا وقعت 

)7( أراد اإلمجاع الدخويل الذي بناُء حّجّيته عىل دخول املعصوم × بني املجمعني.
)8( الذريعة )للرشيف املرتىض( 2: 624؛ عّدة اأُلصول 1: 275؛ معارج اأُلصول: 132.

)9( يف »ب«: »من« بدل ما بني املعقوفني. ويف »أ« الكلمة ممسوحة.
)10( يف »أ«: »يقرتح«.

)11( مل يرد يف »أ«: »قيل«.
)12( يف »ب«: »الكتابّيني«.

)13( البقرة )2(: 187.

)14( الروم )30(: 21.
)15( أي: وجوب اعتبارها نجسة؛ لكوهنا مرشكة. 
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عىل بدهنا كالبول والغائط وش�بههام)1(، وكام ال جيوز وطؤها يف حال االستحاضة. 
وأين حتليل النكاح من نجاسة املرأة وطهارهتا، لوال غفلة هذا املعرتض؟!

فـإن قيل: فقد روي أّن النبي | َأَكَل من ش�اة اليهودّي�ة)2(، وروي أّنه أدخل 
سبي بني قريظة)3( املسجد)4(. 

قلنـا: كان ذل�ك قبل نزول اآلي�ة التي تلوناها. وكذلك ما روي من أكله ش�اة 
اليهودّي�ة؛ ألّنه كان حني فرغ من خيرب وهي س�نة س�ّت من اهلج�رة، وآيات براءة 

نزلت سنة تسع منها.
فـإن قيل: فقد قال اهلل تع�اىل: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾)5( و»الطعام« يعّم ما 

اسُتطعم من مائع وجامد، فلو كانوا ينّجسون املائع بمبارشهتم إّياه مل يبحه لنا. 
قلنـا: هذا اللفظ وإن كان ]يف[)6( اللغة يعّم ما اس�ُتطعتم من مائع وجامد، إاّل 
أّن العم�وم ق�د خُيّص بالدليل، وقد روى أصحابنا اإلمامّية عن أهل البيت̂  أّن 
املراد به احلبوب كاحلّمص واحلنطة وأشباههام)7(، وقوهلم حّجة، وقد ثبت بالدليل 
أهّنم)8( ال يقولون بالقياس)9( واالستحس�ان، وإّن�ام يقولون ما وقفهم عليه آباؤهم 

عن الرسول |، وإرساهلم كإسنادهم وفتوى رسول اهلل |.

)1( إىل هنا انقطعت نسخة »أ«، وهي ناقصة.
)2( انظر: سنن الدارمي 1: 32؛ سنن أيب داود 2: 369/ 4510؛ السنن الكربى )للبيهقي( 8: 46. 

)3( يف »ب«: »سبي قريظة«.
)4( املبسوط )للشيخ الطويس( 2: 47؛ املجموع )للنووي( 19: 434 و435.

)5( املائدة )5(: 5.
)6( يف »ب«: »من« بدل ما بني املعقوفني.

)7( انظر: تفسري العّيايش 1: 296/ 36؛ تفسري القّمي 1: 163.
)8( أي: أهل البيت ^.

)9( فال يقيسون املائع من الطعام عىل اجلامد، وهو احلبوب التي أشري إليها آنًفا، بل يقترصون عىل ما ورد 
به النّص. 
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فإن قيل: فقد كانوا ُيفتون بالتقّية. 
قلنـا: ه�ذا ال يص�ّح يف املس�ألة؛ ألّن م�ن خالفهم حُي�ّل طع�ام املذكورين عىل 
اإلط�الق، ف�إذا أفتون�ا بأّن احل�الل بعُضه وهو احلب�وب وش�بهها دون املائع، كان 

خارًجا عن التقّية رضورة.
وعموم�ات الق�رآن كّلها خاّص�ة إاّل يف مثل قوله تع�اىل: ﴿ک گ گ   گ 
گ﴾)1(، أال ت�رى أّن العل�امء قالوا يف ﴿اهللَُّ َعـىل  ُكليِّ َشْ ٍء َقدير﴾)2(: خمصوص؛ 

ألّن اهلل تعاىل يشء، وال يوصف بأّنه يقدر عىل ذاته. وأيًضا فالوجود يشء، والقدرة 
عىل إجياد املوجود حمال ال يدخل حتت القدرة.

َـا النَّاُس اْعُبـُدوا َربَُّكـُم﴾)3( خيرج من ظاه�ره الصبيان  وقول�ه تع�اىل: ﴿َيا َأيُّ
واملجانني، وإن كانوا ناًس�ا. ولو استقرأَت عمومات القرآن لوجدهَتا خمصوصة إاّل 

يسريها، فكيف ُيستبعد ختصيص هذه اآلية؟! 
ع�ىل أّن هذا اللف�ظ قد دخله التخصيص باإلمجاع؛ ألّن أحًدا من املس�لمني ال 
يبي�ح اخلمر واخلنزي�ر وإن كان اخلنزير م�ن طعامهم الذي يس�تحّلونه، وإذا دخله 
التخصي�ص ج�از لن�ا أن نخ�ّص منه أيًض�ا بالدلي�ل، وقد بّين�ا أّن إمج�اع اإلمامّية  

خمّصص لآلية. 
وال حاجـة بنـا إىل االحتجاج ع�ىل اإلرشاك بقول�ه تعاىل: ﴿ڱ ڱ 
ڱ ں ں ﴾)4( وال بقول�����ه: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾)5( اآلي�ة؛ ألّن للخص�م أن يقول: إّنام أخرب 

)1( البقرة )2(: 282.

)2( البقرة )2(: 284.
)3( البقرة )2(: 21.
)4( التوبة )9(: 30.
)5( التوبة )9(: 31.
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اهلل ع�ن اليه�ود أهّنم قالوا ذلك عن ق�وم كانوا قد قالوا ذل�ك، ومل خيرب أّن كّل  من 
يوجد من اليهود يقول ذلك. 

ـا ِمْن ُدوِن اهللَِّ﴾)1( فقد روي عن  ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَباباً َ فأّم�ا قوله: ﴿اختَّ
رس�ول اهلل | أّنه قال: »لو دعوهم)2( إىل عبادهتم مل يعبدوهم، ولكنّهم أحّلوا هلم 
حراًم�ا وحّرموا عليهم ح�الال)3(«)4( فحّلوا ما حّللوا، وحّرم�وا ما حّرموا، فكانوا 

عابدين هلم هبذا املعنى. واهلل املستعان. 
ت�ّم االحتج�اج، واحلم�د هلل رّب العامل�ني، وص�ىّل اهلل عىل س�ّيدنا حمّم�د وآله 

الطاهرين، وسّلم تسلياًم.

)1( التوبة )9(: 31.
)2( يف»ب«: »دعيتم« والصحيح ما أثبتناه من املصادر.

)3( قال املازندراين يف رشح أصول الكايف 2: 229: »إّما خًطا؛ العتامدهم يف األحكام الرشعّية عىل آرائهم 
الدنيا ومنافعها، فجعلوا ذلك  إىل  مليلهم  أو  إليهم،  نسبة اجلهل  أو عمًدا؛ الحرتازهم عن  الفاسدة، 

وسيلة للوصول إليها، أو لغري ذلك من األغراض الفاسدة«.
)4( سنن الرتمذي 4: 342/ 5093؛ املصنّف )البن أيب شيبة( 8: 220/ 2، تفسري الطربي 10: 148 
املحاسن 1:  الرشك؛  باب   7  /398 التقليد وج 2:  باب  53/ 1 و3 من  الكايف 1:  وص 1499؛ 

244/246 و245 و246. 
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امَلَصاِدُر َوامَلَراِجُع
1 . االحتج�اج : أبو منص�ور أمحد بن عيّل بن 
أيب طال�ب الط�ربيس )القرن الس�ادس(، دار 

النعامن ، النجف األرشف.
2 . أح�كام النس�اء: الش�يخ املفي�د حمّم�د بن 
حمّم�د بن النع�امن العكربي البغ�دادي )413 
ه� ( ،»ضمن مصنّفات الش�يخ املفيد« ،املؤمتر 

سة. العاملي أللفّية الشيخ املفيد ، قم املقدَّ
مة  3 . إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن : العالَّ
ر )ت 726  احليلَّ احلس�ن بن يوس�ف بن املطهَّ

ه�(، مؤّسسة النرش اإلسالمي ، قم املقدسة.
4 . االس�تبصار: ش�يخ الطائف�ة أب�و جعف�ر 
حمّمد بن احلس�ن الط�ويس )ت 460ه�(، دار 

األضواء، بريوت.
5 . االنتص�ار: الرشي�ف املرت�ىض ع�يّل ب�ن 
احلسني املوسوي )ت 436ه�( مؤّسسة النرش 

اإلسالمي بقم املقدسة.
6 . أمل اآلمل : الش�يخ حمّمد بن احلس�ن احلّر 
اآلداب،  مطبع�ة  1104ه��(،  )ت  العام�يل 

النجف األرشف.
7 . بح�ار األن�وار: حمّم�د باقر ب�ن حمّمد تقي 
املجل�ي )ت 1110ه� (، دار إحي�اء الرتاث 

العريب، بريوت.  
8 . البيان: الش�هيد األّول شمس الدين حمّمد 

ابن مّكي العاميل )ت 786ه� (، بنياد فرهنگي 
اإلم�ام امله�دي × )مرك�ز اإلم�ام امله�دي 

الثقايف(، قم املقّدسة.
ّ احلس�ن بن  مة احليلِّ 9 . حترير األحكام : العالَّ
يوس�ف املطّهر )ت 726 ه� (، مؤّسسة اإلمام 

الصادق ×، قم املقّدسة.
10 . تذك�رة الفقهاء: العاّلمة احليّل احلس�ن بن 
يوس�ف بن املطّه�ر )ت 726ه�(، مؤّسس�ة آل 

البيت ^ إلحياء الرتاث، قم املقّدسة.  
مس�عود  ب�ن  حمّم�د  العّي�ايش:  تفس�ري   .  11
اب�ن عّي�اش الس�لمي الس�مرقندي املع�روف 
العلمّي�ة  املكتب�ة  320ه��(،  )ت  بالعّي�ايش 

االسالمّية، طهران.
12 . تفسري القّمي: أبو احلسن عيّل بن إبراهيم 
القّم�ي )ت 307ه�(، مؤّسس�ة دار الكتاب، 

قم املقّدسة.
13 . التنقي�ح الرائع ملخت�رص الرشائع : مجال 
الدي�ن بن عب�د اهللَّ الس�يوري )ت 826ه� (، 

مكتبة آية اهللَّ املرعيش، قم املقّدسة.
14 . هتذيب األحكام: شيخ الطائفة أبو جعفر 
حمّمد بن احلس�ن الط�ويس )ت 460ه� (، دار 

األضواء، بريوت.
15 . جام�ع اخل�الف والوف�اق ب�ني اإلمامية 
وبني أئّم�ة احلج�از والعراق: الش�يخ عيّل بن 
حمّمد بن حمّم�د القّمي الس�بزواري )من أعالم 
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القرن الس�ابع(، انتش�ارات زمينه سازان ظهور 
إمام ع�رص × )منش�ورات املمّهدين لظهور 

إمام العرص ×(، قم املقّدسة.
16 . اجلام�ع للرشائع : حييى بن س�عيد احليّل 
س�ة س�يِّد الش�هداء ×  )ت 690ه��( ، مؤسَّ

العلمّية، قم املقّدسة.
17 . جامع املقاصد يف رشح القواعد: املحّقق 
الثاين الش�يخ عيّل بن احلس�ني الكركي )940 
ه� (، مؤّسس�ة آل البي�ت ^ إلحياء الرتاث، 

قم املقّدسة.
18 . مج�ل العل�م والعم�ل :الرشيف املرتىض 
عيّل بن احلس�ني املوس�وي )436 ه�(، ضمن 
الق�رآن  دار  املرتض�ی«،  الرشي�ف  »رس�ائل 

الكريم، قم املقّدسة.
19 . جواه�ر ال�كالم : الش�يخ حمّم�د حس�ن 
النجف�ي )ت 1266ه�� (، دار إحي�اء الرتاث 

العريب، بريوت.
20. احلاش�ية عىل مدارك األح�كام : العاّلمة 
املجّدد حمّم�د باقر الوحي�د البهبهاين )1205 
ه�(، مؤّسس�ة آل البي�ت ^ إلحياء الرتاث، 

قم املقّدسة.
يوس�ف  الش�يخ  الن�ارضة:  احلدائ�ق   .21
الن�رش  مؤّسس�ة  1186ه��(،  )ت  البح�راين 

اإلسالمي، قم املقّدسة.
22 . حرمة ذبائح أهل الكتاب: الش�يخ حمّمد 

بن احلس�ني احلارثي العاميل املعروف بالشيخ 
البهائ�ي )ت 1031ه�(، مؤّسس�ة األعلمي، 

بريوت.
23 . اخلالف: ش�يخ الطائف�ة أبو جعفر حمّمد 
بن احلس�ن الط�ويس )ت 460ه� (، مؤّسس�ة 

النرش اإلسالمي بقم املقّدسة.
 : ال�دروس الرشعّي�ة يف فق�ه اإلمامّي�ة   .24
الش�هيد األّول حمّم�د ب�ن مّك�ي العام�يل )ت 
786ه�� (، مؤّسس�ة الن�رش اإلس�المي بق�م 

املقّدسة.
25 . الذريع�ة إىل أص�ول الرشيع�ة :الرشيف 
)ت  املوس�وي  احلس�ني  ب�ن  ع�يّل  املرت�ىض 

436ه�(، منشورات جامعة طهران.
مة  26 . الذريع�ة إىل تصانيف الش�يعة : العالَّ
الش�يخ اآلغا بزرك الطهراين )ت 1389ه�(، 

دار األضواء، بريوت.
 : الرشيع�ة  أح�كام  يف  الش�يعة  ذك�ری   .27
الش�هيد األّول حمّم�د ب�ن مّك�ي العام�يل )ت 
786ه�� (، مؤسس�ة آل البي�ت ^ إلحي�اء 

الرتاث، قم املقّدسة. 
ب�ن داود  ب�ن ع�يّل  : احلس�ن  الرج�ال   .  28
احل�يّل )بعد 707ه�( ط1، منش�ورات جامعة 

طهران.   
29 . روض�ات اجلنّ�ات : امل�ريزا حمّم�د باق�ر 
)ت  األصبه�اين  اخلوانس�اري  املوس�وي 

1313ه� (، مكتبة إسامعيليان، طهران.
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30 . رياض العلامء وحياض الفضالء : املريزا 
عب�د اهللّ األفندي األصفهاين )ت 1130ه�(، 
منشورات مكتبة آية اهللّ املرعيش، قم املقّدسة.
31 . الرسائر احل�اوي لتحرير الفتاوي: حمّمد 
اب�ن منص�ور ب�ن أمحد ب�ن إدريس احل�يّل )ت 
598ه� (، إعداد مؤّسس�ة النرش اإلس�المي ، 

قم املقّدسة.
32 . السنن الكربى: أبو بكر أمحد بن احلسني 

البيهقي )ت 458ه�(، دار الفكر، بريوت.
33 . رشح ال�ريض عىل الكافية : ريض الدين 
حمّم�د ب�ن احلس�ن االس�رتآبادي )688 ه�(، 

مؤّسسة اإلمام الصادق ×، طهران. 
34 . الصحاح : إس�امعيل ب�ن مّحاد اجلوهري 

)ت 393ه�(، دار العلم للماليني، بريوت.
35 . الرصاط املستقيم إىل مستحّقي التقديم: 
الش�يخ زي�ن الدي�ن ع�يّل ب�ن يون�س العاميل 
املكتب�ة  877ه��(،  )ت  البي�ايض  النباط�ي 
املرتضوّي�ة إلحياء اآلث�ار اجلعفرّي�ة، النجف 

األرشف.
36 . العّدة يف أصول الفقه : ش�يخ الطائفة أبو 
جعفر حمّمد بن احلسن الطويس )ت 460ه� (، 

مؤّسسة البعثة، قم املقّدسة.
37 . غنية النزوع: أبو املكارم الس�ّيد محزة بن 
عيّل بن زهرة احلسيني )ت 585ه�(، مؤّسسة 

اإلمام الصادق × قم املقّدسة.

املرت�ىض  الس�مطني يف فضائ�ل  فرائ�د   .  38
والبتول والس�بطني واألئّمة من ذّرّيتهم̂  : 
إبراهيم بن حمّمد بن املؤّيد اجلويني اخلراس�اين 
)ت 730ه��(، مؤّسس�ة املحم�ودي للطباعة 

والنرش، بريوت.
39 . فهرس�ت أسامء مصنّفي الشيعة : الشيخ 
أمح�د بن عيّل ب�ن أمحد ب�ن العّب�اس النجايش 
األسدي الكويف )ت 450ه�(، مؤّسسة النرش 

االسالمي ، قم املقّدسة.
احل�الل  معرف�ة  يف  األح�كام  قواع�د   .  40
واحلرام: العاّلمة احليّل احلس�ن بن يوسف بن 
املطّه�ر )ت 726ه��  (، ط1، مؤّسس�ة النرش 

اإلسالمي ، قم املقّدسة.
41 . ال�كايف،: أبو جعفر حمّمد بن يعقوب بن 
إس�حاق الكلين�ي )ت 329ه�� (، دار الكتب 

اإلسالمّية، طهران.
42 . ال�كايف يف الفق�ه : تقّي الدين أبو الصالح 
احللب�ي )ت 447ه�� ( ، مكتب�ة اإلم�ام أم�ري 

املؤمنني ×، أصفهان.
الس�ّيد   : واألس�تار  احلج�ب  كش�ف   .  43
إعج�از حس�ني النيس�ابوري الكنت�وري )ت 

1286ه�(، قم املقّدسة.
44 . كش�ف الّلث�ام ع�ن قواع�د األح�كام : 
الش�يخ هباء الدين حمّمد بن احلسن األصفهاين 
املع�روف ب الفاض�ل اهلن�دي )ت 1137ه�(، 

مؤّسسة النرش اإلسالمي ، قم املقّدسة.
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45 . لس�ان العرب : ابن منظور )711 ه�  (، 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

46 . اللمعة الدمشقّية : الشهيد األّول شمس 
الدين حمّم�د بن مّكي العام�يل )ت 786ه� (، 

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
47 . املبس�وط: ش�يخ الطائفة أبو جعفر حمّمد 
ب�ن احلس�ن الط�ويس )ت 460ه�� (، املكتب�ة 

املرتضوّية إلحياء اآلثار اجلعفرّية، طهران. 
48 . جمم�ع البيان يف تفس�ري الق�رآن: أبو عيّل 
الفض�ل بن احلس�ن الط�ربيس )ت 548ه�(، 

مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت. 
49 . املجموع : حميي الدين بن رشف النووي 

)ت 676ه�(، دار الفكر، بريوت.
50 . خمتل�ف الش�يعة : العاّلمة احليّل احلس�ن 
ر )ت 726ه�� (، مركز  ابن يوس�ف ب�ن املطهَّ
ق�م  اإلس�المية،  والدراس�ات  األبح�اث 

املقّدسة.
د بن عيّل  51 . م�دارك األح�كام : الس�يِّد حممَّ
املوسوي العاميّل )ت 1009ه�( ، مؤّسسة آل 
البيت̂  إلحياء الرتاث، ط 1 ، قم املقّدسة.

القاس�م  52 . مع�ارج األص�ول الش�يخ أيب 
جعفر بن احلسن اهلذيل احليل صاحب الرشائع 
)ت 676ه�(، مؤّسسة آل البيت̂  للطباعة 

والنرش، قم املقّدسة.
53 . املعت�رب يف رشح املخت�رص: املحّقق احليّل 

نج�م الدي�ن جعفر بن احلس�ن )ت 676 ه (، 
سة. مؤّسسة سّيد الشهداء ×، قم املقدَّ

54 . معج�م مقاييس اللُّغة: أبو احلس�ني أمحد 
اب�ن فارس ب�ن زكري�ا )ت 395 ه�� (، مركز 

النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمّي.
للس�ّيد حمّم�د ج�واد  الكرام�ة،  . مفت�اح   55
احلس�يني العاميل )ت 1226ه� (، مؤّسس�ة آل 
البيت̂  إلحياء الرتاث، ط 2 ، قم املقّدسة.

املذه�ب:  حتقي�ق  يف  املطل�ب  منته�ى   .  56
م�ة احليّل احلس�ن بن يوس�ف ب�ن املطّهر  العالَّ
)ت 726ه�� (، جمّم�ع البح�وث اإلس�المّية، 

سة . مشهد املقدَّ
57 . َم�ن ال حي�رضه الفقيه: الش�يخ الصدوق 
د بن عيّل بن احلس�ني بن بابويه  أب�و جعفر حممَّ
القّم�ي )ت 381ه� ( ، دار األض�واء، ط 6 ، 

بريوت.
أب�و  املرت�ىض  الرشي�ف   : النارصّي�ات   .  58
القاسم عيّل بن احلسني املوسوي )436 ه�  (، 
مركز البحوث والدراسات العلمّية، طهران.

59 . النهاية ونكتها: ش�يخ الطائفة أبو جعفر 
حمّمد بن احلس�ن الطويس )460ه�( واملحّقق 
احل�يّل جعف�ر ب�ن احلس�ن اهل�ذيل )676ه�(، 

سة. مؤّسسة النرش اإلسالمي ، قم املقدَّ
مة احليّل احلس�ن بن  60 . هناية اإلحكام: العالَّ
يوس�ف بن املطّه�ر )ت 726ه��( ، ط1، دار 

األضواء، بريوت.
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61 . النهاي�ة يف غري�ب احلدي�ث واألثر: ابن 
األثري اجلزري )ت 606ه�(، املكتبة العلمّية، 

بريوت.
�ة العارف�ني أس�امء املؤلف�ني وآث�ار  62 . هديَّ
)ت  البغ�دادي  باش�ا  إس�امعيل  املصنّف�ني: 
1339ه�(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 
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ملحق رجال النيلّي
 السّيد الشهيد جال الدين حمّمد بن عميد الدين عبد املّطلب

 ابن األعرج )حيٌّ 800هـ( مع تعليقات للسّيد النيلي، 
والشيخ حسن صاحب )املعامل( ،وتليِه بعض الفوائِد

اهتّموا  وهلذا  ومشاخيهم،  سلفهم  برتاث  كبًرا  اهتامًما  علامؤنا  أوىل  لقد 
فعكفوا  وفياهتم،  وتواريخ  حياهتم  من  يشء  وضبط  وضبطها،  أسامئهم  ب�د 
عىل تأليف كتب ورسائل يف هذا املجال، ومن هذه اجلهود هذه الرسالة التي 
بني أيديكم، وهي ما استنسخه الشهيد الثاين عن نسخة الرجال لعيّل بن عبد 
السّيد  أّلفه  )الرجال(،  تتّمة وملحق عىل كتاب  الواقع  النييل، وهي يف  احلميد 
مجال الدين حمّمد بن عبد املّطلب األعرجي الشهيد بالغري، وهو حفيد ُأخت 
، وضّمها النييلُّ  العّلمة احليّل، وقد كتبها السّيد الشهيد بطلب من السّيد النييلِّ
بعد ذلك إىل كتابه، وذلك ألجل أن يلحق بكتابه أسامي العلامء الذين عاشوا 

بعد العّلمة احليّل وابن داود والذين وردت أسامؤهم يف هذه الرسالة.
التَّعريفيَّة:  الكلامت 

رجتال النييل ، عيل بن عبد احلميد ، مجال الدين بن األعرج ، الشتهيد 
الثاين.

حتقيق: السّيد حسني املوسوي الربوجردي
hoseinmoosavi60@gmail.com

فة مة احللي/ ُقم املشرَّ مركز العالَّ
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السّيد حسين الموسوي البروجردي
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Supplement Narrators of al-Nili

Al-Sayed Martyr Jamal al-Din Muhammad bin Amid 

al-Din Abd al-Muttalib Ibn al-Araj (800 AH) 

With comments of Mr. Al-Nili, and Sheikh Hassan

 (al-Malaeem)

Followed by some significations
Investigation

 Al-Sayyid Hussein Mousavi Boroujerdi 

hoseinmoosavi60@gmail.com

Al-Alama al-Hilli Center/Qom

Abstract
Our scholars paid great attention to the heritage of their predecessors 

and sheikhs, and for this, they were interested in listing their names, and 
seizing some of their lives and dates of their deaths, so they worked on 
writing books and letters in this field, and among these efforts is the pres-
ent study, which is what the second martyr copied from the copy of (Rejal, 
i.e. Narrotors) for Ali bin Abd al-Hamid al-Nili, which he is the grandson 
of al-Alama al-Hilli’s sister. In order to add to his book the names of the 
scholars who lived after al-Alama al-Hilli and Ibn Dawood and whose 
names are mentioned in this study.

Keywords: 
Narrators of al-Nili, Ali bin Abd al-Hamid, Jamal al-Din al-Araji, sec-

ond martyr.
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ملحق رجال النيلّي
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ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل كام هو أهله، وصىّل اهلل عىل سّيدنا ونبّينا حمّمد وآله الطّيبني الطاهرين 
املعصومني، س�ّيام بقّية اهلل يف األرضني إمام زماننا احلّجة بن احلس�ن املهدي #، 

واللعنة الدائمة عىل أعدائهم وخمالفيهم أبد اآلبدين.
وبعد، لقد دأب علامؤنا عىل تس�جيل حمّطات مهّمة من حياة مش�ايخ الطائفة، 
ورسد أس�امئهم وضبطها، فعكفوا عىل تأليف كتب ورس�ائل يف هذا املجال، وكان 

هدفهم من وراء ذلك يعود إىل عّدة ُأمور، منها:
1. بيان كثرة علامء الطائفة يف مجيع األعصار واألمصار.

2. كشف اّتصال طرق الطائفة بُأصوهلم.
3. عدم نسيان مشايخ املذهب.

4. وضوح انتساب ما كتبوا من مصنّفات، أو نقلوه من روايات.
وغريها من الفوائد الكثرية املرتّتبة عىل ذلك.

وكان نت�اج ه�ذه اجله�ود املبذول�ة تألي�ف مدّون�ات جليل�ة قدي�اًم وحديًث�ا، 
وموس�وعات وخمترصات مش�هورة معروفة، تداولتها العص�ور والقرون وخّلفها 
اخللُف للس�لف واملتقّدُم للمتأّخر. وبالرغم من هذه اجلهود نرى ضياع قس�م كبري 
م�ن أس�امي أعالم الطائفة؛ ألّنه بقي قس�م منه�ا عىل ظهر النس�خ يف ضمن فوائد 
املخطوط�ات الت�ي غالًبا ال ُيلتف�ُت إليها أحد، وقس�م منها مذك�ور يف اإلجازات 
�اخ الُكُتِب  واإلهن�اءات الت�ي تكتش�ف يوًما بعد ي�وم، وقس�م منها مل هيت�ّم هبا نسَّ

َففِقَدْت إىِل األبد.
وال يمكن اس�تثناء مدرس�ة احلّلة من هذا اإلمهال، مع أّن احلّلة ش�هدت فرتة 
ازده�ار بحيث بل�غ جمتهدوها أحياًن�ا يف جملٍس واحٍد اخلمس مئ�ة، ولكن مل يصل 
إلين�ا من أس�اميهم إاّل الن�زر القلي�ل، وألمهّية مدرس�ة احلّلة غَدا م�ن واجبنا بذل 
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اجلهد الكتش�اف العلامء املغمورين، والكشف عن حياهتم وإنتاجهم العلمي بقدر 
املستطاع، وذلك يف سبيل التعّرف أكثر عىل معامل وعظمة هذه املدرسة املباركة.

والرس�الة التي بني يدي�ك � أهّيا القارئ الكريم � هي واح�دة من تلكم اآلثار 
الرشيفة التي اهتّمت بالتعريف بخّرجيي مدرسة احلّلة وعلامئها.

وهي كّراس�ة حتتوي عىل ثالثة أقس�ام مرتبطة برجال الس�ّيد هباء الدين النييل، 
وهي:

1� جمموع�ة حتتوي عىل ذكر أس�امء 28 ش�خًصا من العلامء غ�ري املذكورين يف 
خالصة األقوال للعاّلمة ورجال ابن داود، تأليف السّيد مجال الدين ابن األعرج. 

وهذه املجموعة هي يف احلقيقة ملحق لكتاب الرجال للسّيد هباء الدين النييل.
2� ملحق آخر خمترص أحلقه الس�ّيد النييل بكتابه، وحيتوي عىل ترمجة اثنني فقط 

من العلامء. 
3� فوائ�د رجالّي�ة خمترصة حمكّي�ة عن كتاب رج�ال النييل، يف بي�ان وتوضيح 

بعض االصطالحات الرجالّية وفًقا لرأي السّيد النييل.

رجال النيلي وحقيقة ملحقه
كت�اب رجال النييل مفقود، ولكن يمكننا احلص�ول عىل بعض املعلومات عنه 
من خالل ما ذكره صاحب )املعامل( يف مقّدمة امللحق الذي كتبه السّيد ابن األعرج، 
فق�د كتب صاح�ب )املعامل( مقّدم�ة عىل امللح�ق املذكور وتعّرض فيه�ا إىل رجال 
الني�يل، وذك�ر أّن النييل أورد يف رجاله ما ذك�ره العاّلمة احليل يف )اخلالصة( ، وابن 
داود يف )رجال�ه(، وأورد اعرتاض�ات باردة منه عىل اب�ن داود أحياًنا. وكان ديدنه 
أن يذك�ر م�ا يف اخلالصة أّواًل، ثّم يذكر ما كان زائًدا عليه يف فهرس�ت النجايش أو 
فهرست الشيخ الطويس أو رجال ابن داود، مع أّن العاّلمة احليل كان قد أورد هذه 
الزي�ادات يف القس�م الثاين من اخلالصة!! والظاه�ر أّن النييل مل يتنّبه إىل ذلك، وهو 

يدّل عىل ضعف كتاب رجال النييل. 
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وبعد ذلك أراد النييل أن يكمل كتابه بذكر العلامء املتأّخرين عن العاّلمة احليّل 
واب�ن داود ممّ�ن مل ُتذكر أس�امؤهم يف كتب الرج�ال، فكتابه كان مقت�رًصا عىل ذكر 
أس�امء العلامء حّتى عرص العاّلمة، ولكن بسبب انقطاعه عن الناس وعدم اّطالعه 
ع�ىل أح�وال املتأّخرين عن العاّلم�ة طلب من الس�ّيد ابن األع�رج أن يكتب تتّمة 

لكتابه، وذلك العتامده عليه، فكتبها، وأحلقها النييل بكتابه.
ثمَّ كت�ب النييلُّ ملحًقا خمترًصا آخر احتوى عىل ترمجة ش�خصّيتني مها: تلميذه 
الشيخ أمحد بن فهد احليّل، والشيخ ابن املتّوج البحراين. كام كتب صاحب )املعامل( 

بعض احلوايش عىل ملحق ابن األعرج. 
وقد شاهد صاحب املعامل نسخة امللحق بخّط مؤّلفه السيد ابن األعرج، فقال: 
)وجدُت يف كتاب السّيد عيّل بن عبد احلميد ]يعني: النييل[ يف الرجال بخّط السّيد 
مج�ال الدي�ن بن األعرج تتّم�ة للكتاب...(، فقام باستنس�اخ امللح�ق فقط، وذلك 
ألمّهّيت�ه، وعدم وجود نّص آخر حيتوي عىل أس�امء العلامء الذين وردت أس�امؤهم 
يف ه�ذا امللح�ق، فقد ق�ال: )وأنا أحببُت أن تك�ون هذه األس�امء حمفوظة معلومة؛ 
النحص�ار االّطالع عليها يف هذا الكتاب ]يعني: ملح�ق ابن األعرج[، ومل يتوّجه 
أح�د إىل كتابته، فكادت أن تندرس... وحيث مل يقع بعد الش�يخ مجال الدين وابن 

داود تصنيف يف الرجال سوى هذا الكتاب انحرصت جهة املعرفة هبم فيه(.
وبع�د ذلك وصل ما استنس�خه الش�يخ حس�ن صاحب املعامل م�ن ملحق ابن 
األعرج إىل حفيده الش�يخ عيّل بن حمّمد بن احلس�ن صاحب )الدّر املنثور(، فكتب 
الش�يخ ع�يّل امللح�َق عىل ظهر نس�خة م�ن كت�اب الرج�ال الكبري لإلس�رتآبادي، 
ووصلت هذه النسخة من الرجال الكبري إىل املحّقق األفندي، فشاهد عليها ملحَق 
ابن األعرج الذي بخّط الش�يخ عيّل، وقام بتفري�ق ما فيه من تراجم عىل مواضعها 
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من كتابه الرياض. وقد ذكر املحّقق صاحب الذريعة ذلك)1(.
ورّصح الش�يخ اآلغا ب�زرك بكّل ما ذكرن�ا، إذ قال: »فإّن الني�يل أورد يف رجاله 
املشايَخ إىل عرص العاّلمة احليّل، ومل يكن له كثري اّطالع بأحوال املتأّخرين عن العاّلمة 
احل�يّل، فاس�تدعى من الس�ّيد مجال الدي�ن بن األع�رج العميدي تتميم�ه بأحواهلم، 
فأجابه الس�ّيد مجال الدين وأدرج يف الكتاب تراجم س�ّتة وعرشين رجاًل منهم«)2(، 
وكت�ب كّل واحد منهم بخّطه يف املوضع الذي يليق بذكره من الكتاب، فوصل هذا 
الكتاب إىل الش�يخ حس�ن صاحب املعامل واس�تخرج من�ه تراجم ه�ؤالء املتأّخرين 
اعتن�اء بش�أهنم واهتامًما بحفظهم ع�ن الضياع واالن�دراس، وكتبهم نس�ًقا بخّطه، 
ووصل خّط صاحب املعامل إىل حفيده الشيخ عيّل بن حمّمد بن احلسن صاحب )الدّر 
املنثور وكتبهم الشيخ عيّل نقاًل عن خّط جّده عىل ظهر الرجال الكبري لإلسرتآبادي، 
ووصلت نسخة الرجال الكبري إىل صاحب الرياض وفّرق الرتاجم يف مواضعها من 
الري�اض، ومنه�ا ترمجة النييل املؤّل�ف ألصل الرجال ال�ذي أدرك أواخر عرص فخر 
الدين ابن العاّلمة احليّل، فاستجاز منه ومن السّيدين عميد الدين وضياء الدين ابنَي 
ُأخت العاّلمة وعن الشيخ الشهيد )786ه�(، ومنها أيًضا ترمجة الشيخ أمحد بن فهد 
احل�يّل الذي كان مدّرًس�ا يف احلّلة وجُماًزا من صاح�ب كتاب الرجال وذكر تصانيفه، 
ومنه�ا )عّدة الداعي( الذي أّلفه )801ه�(. كام أّنه ذكر تصانيف النييل مؤّلف أصل 

الرجال مثل )األنوار املضيئة(، و)الدّر النضيد()3(.

)1( الذريعة 10: 106. ولكن وجدنا خّط الشيخ عيّل عىل ظهر نسخة ُأخَرى، وهي نسخة كتاب )من 
وَرى برقم 130، وقد رمزنا هلا بالرمز ب، ولعلَّ  ال حيرضه الفقيه(، املحفوظة يف مكتبة جملس الشُّ

تني. الشيَخ عليًّا َنَسَخ امللحَق َمرَّ
)2( كذا، ولكن الذي بني يدينا من امللحق حيتوي عىل 28 رجاًل، ولعلَّ هذا االختالف يرجع إىل اختالف 

النسخ. 
)3( الذريعة 10: 106.
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السّيد جال الدين ابن األعرج جامع امللحق
تق�ّدم أّن اس�م جامع امللحق هو الس�ّيد مج�ال الدين ابن األع�رج، عىل ما قاله 
الش�يخ حس�ن بن زين الدين صاحب املعامل. ولكن من هو الس�ّيد مجال الدين ابن 

األعرج؟
لق�د وجدن�ا يف املصادر من الس�ادة األعرجّيني اثنني ممّن يكنّ�ى بجامل الدين، 

ومها:
1. السّيد مجال الدين حمّمد الشهيد بن عميد الدين عبد املّطلب بن حمّمد بن عيّل 

ابن األعرج احلسيني، وكان والده عميد الدين عبد املّطلب ابن ُأخت العاّلمة)1(.
2. الس�ّيد مجال الدين حمّمد بن س�عد الدين حمّمد بن مجال الدين حمّمد الشهيد 

ابن عميد الدين عبد املّطلب األعرجي، وهو حفيد السّيد مجال الدين السابق.
أّم�ا األّول، فه�و كام ذكرنا ابن الس�ّيد عمي�د الدين، وكان والده الس�ّيد عميد 

الدين ُأستاًذا لعيّل بن عبد احلميد النييل، فهام � عىل الظاهر � متساويان يف الطبقة.
ُه ه�و اجلامع للملحق، وقال:  مة الطهراينُّ تارًة بأنَّ وأّم�ا الثاين، فقد قط�ع العالَّ
ا الس�ّيد مجال الدين ابن األعرج، فهو وإن مل يرّصح باس�مه ونس�به يف موضع  »وأمَّ
لكن الظاهر أّنه س�ميُّ جّده الش�هيد، وأّنه الس�ّيد مجال الدين حمّمد بن السّيد سعد 
الدين حمّمد بن الس�ّيد مجال الدين حمّمد الشهيد بن السّيد عميد الدين عبد املّطلب 
األعرجي، وكان موجوًدا يف زمان تأليف عمدة الطالب س�نة 802 ه�، وقد ذكره 
صاحب العمدة بغري تسميته، فإّنه ذكر عميد الدين الذي تويّف سنة 754 ه�، وذكر 
ول�ده مجال الدين الش�هيد بالغري، وذك�ر ابنه الفاضل أبا الفضل س�عد الدين بن 
مجال الدين، وقال: له ولدان ذكران، ومل يذكر اسمهام، فالظاهر أّن مجال الدين هذا 
أحدمها، واآلخر شمس الدين املرتىض حمّمد الذي ولد له جالل الدين عبد اهلل، كام 

)1( عمدة الطالب: 333؛ طبقات أعالم الشيعة 3/ 190.
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ذكره يف »حتفة األزهار«، فإّنه بعد ذكر س�عد الدين حمّمد قال: ولد له شمس الدين 
حمّمد، وولد لشمس الدين حمّمد جالل الدين عبد اهلل، ومل يذكر الولد اآلخر لسعد 
الدي�ن مع أّن صاحب العمدة املعارص له رّصح ب�أّن له ولدين ذكرين. وباجلملة مل 
يذكر يف كتب األنس�اب من أعقاب الس�ّيد أيب الفوارس والد الس�ّيد عميد الدين 
ى بجامل الدين غري الشهيد الذي ذكر كيفّية شهادته  وإخوته عىل كثرهتم رجل ُيَسمَّ
يف عم�دة الطال�ب املؤّلف س�نة 802 ه�، وغري مجال الدين ب�ن األعرج هذا الذي 
متّم الرجال بعد سنة 801 ه� الذي استظهرنا أّنه سمّي جّده، وهو ابن سعد الدين 

الذي ذكره صاحب العمدة ومل يسّمه«)1(.
ولكن قال تارة ُأخرى بأّن امللحق ِمن عمل مجال الدين الش�هيد؛ ألنَّه مل ُيعرف 

يف سادة األعرجّيني من يكنّى بجامل الدين غري هذا الشهيد)2(.
وع�ىل أّي حال، نحن نعلم أّن الس�ّيد مج�ال الدين ابن األع�رج جامع امللحق 
م�ن الس�ادة العميدّية قطًع�ا، والصحيح أّنه هو الس�ّيد مجال الدين حمّمد الش�هيد؛ 
وي�دلُّ ع�ىل ذلك أّنه قال يف بداي�ة امللحق عند ترمجة ابن احلّداد احل�يّل: )أخذ الفقه 
واألُصوَلني عن والدي � قّدس اهلل تعاىل رّسه �(، ونحن نعلم أّن ابن احلّداد تلميذ 
العاّلمة احليّل، فال يمكن أن يكون املقصود بكلمة )والدي( غري السّيد عميد الدين 
ابن ُأخت العاّلمة والد الس�ّيد حمّمد الش�هيد، وال يمكن أن يكون هو الس�ّيد سعد 

الدين حمّمد بن حمّمد الشهيد؛ ألّنه متأّخر عن ابن احلّداد من حيث الطبقة. 
وي�دّل أيًضا ع�ىل ذلك أّنه عرّب � عند الرقم ]10[ من هذا امللحق � عن الس�ّيد 

ضياء الدين عبد اهلل أخي السّيد عميد الدين، ب�: )العّم(.
فعىل ما ذكرنا نقطع بأّن جامع امللحق هو الس�ّيد مجال الدين حمّمد الش�هيد بن 

عميد الدين عبد املّطلب. 

)1( الذريعة 3/ 34، 1232.
)2( الذريعة 10: 105 و106.
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ا،  وأّما القول: إنَّ للشهيد مجال الدين حفيدًا باسم مجال الدين حمّمد، فبعيد جدًّ
فهو ال أثر له يف كتب األنساب وال يف غريها.

تاريخ تأليف ملحق ابن األعرج
ال نعل�م تاري�خ تألي�ف امللح�ق بص�ورة دقيقة، ولك�ن يمكن إعط�اء تاريخ 
تقريب�ي لذل�ك، فقد أّلف الس�ّيد ابن األعرج هذا امللحق بع�د وفاة والده، حيث 
تقّدم أّنه قال يف ترمجة ابن احلّداد: »َأَخَذ الفقه واألُصوَلني عن والدي � قّدس اهلل 
تعاىل رّسه �«، ووالده الس�ّيد عميد الدين تويّف سنة 754ه�)1(، فامللحق تّم تأليفه 

بعد هذا التاريخ. هذا من جهة.
�هيَد األول،  وم�ن جه�ة ُأخرى لقد ذكر الس�ّيُد ابُن األعرج يف هذا امللحق الشَّ
د ب�ن مّك�ي(، ومل ُيرِشْ إىِل َش�َهاَدتِِه  فق�ال: )الش�يخ ش�مس الدين أب�و عبد اهلل حممَّ
ة، وكَأنَّ ش�يًئا مل يقع، فالظاهُر َأنَّ تأليف امللحق وقع يف حياة الشهيد الذي  امَلأس�اويَّ

استشهد سنة 786ه�، ولو كان قد أّلفه بعد شهادته املؤملة لكان يشري إىل ذلك. 
وبذل�ك يظهر أّن تألي�ف امللحق َوَقَع بني الس�نوات 754ه�، و786ه�. واهلل 

العامل. 

فوائد من ملحق ابن األعرج:
ع�ىل الرغم من اختصار ه�ذا امللحق لكنَُّه حيتوي عىل فوائ�د جليلة ونادرة قد 
ال توجد يف موضع آخر، وقد أش�ار الش�يُخ حس�ن صاحب )املعامل( إىل ذلك عند 
َمتِ�ِه: "وأنا أحببُت أن تكون هذه األس�امء  استنس�اخه للملحق، حي�ث قال يف ُمَقدِّ
حمفوظ�ة معلوم�ة؛ النحصار االّط�الع عليها يف ه�ذا الكتاب، ومل يتوّج�ه أحٌد إىل 
كتابت�ه ف�كادت أن تن�درس... وحي�ث مل يقع بعد الش�يخ مجال الدي�ن وابن داود 

تصنيٌف يف الرجال سوى هذا الكتاب، انحرصت جهة املعرفة هبم فيه".

)1( روضات اجلنّات 4/ 268. 
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 ونشري فيام ييل إىل بعض ما وقفنا عليه من هذه الفوائد:
1� ذك�ر يف الرق�م ]1[ أّن تاري�خ وفاة الش�يخ أمح�د بن احلّداد س�نة 750ه�. 

والظاهر أّن هذا التاريخ غري مذكور يف موضع آخر)1(.
وأشار إىل أّن ابن احلّداد أخذ الفقه واألُصوَلني عن والده، أي والد السّيد ابن 
األعرج، وهو الس�ّيد عميد الدين عبد املّطلب ك�ام تقّدم. والظاهر أّنه مل ُيذكر كوَن 

السّيد عميد الدين من أساتذة ابن احلّداد إاّل يف هذا امللحق)2(.
2� ذكر عند الرقم ]23[ الش�يَخ حمفوَظ بَن عزيرة بن وّشاح السوراوي. وهو 
والد الشيخ سديد الدين سامل بن حمفوظ. ومل نعثر حسب تتّبعنا عىل من ذكر الشيخ 
حمف�وظ ب�ن عزيزة يف ضمن عل�امء اإلمامّية إاّل يف هذا امللح�ق. واجلدير بالذكر أّنه 

غري الشيخ حمفوظ بن وّشاح املذكور يف هذا امللحق عند الرقم ]20[. 
3� ذكر عند الرقم ]26[ الفقيَه نرَص بَن أيب الربكات، وذكر األفندي أّنه مل يعثر 

عليه إاّل يف هذا امللحق)3(. 
4� ك�ام ذك�ر عند الرقم ]28[ الش�يَخ مجاَل الدين يوس�َف بَن س�اوس، وذكر 

األفندي أّنه مل يعثر عليه إاّل يف هذا امللحق)4(. 

)1( ينظر: املختار من حديث املختار )مقّدمة التحقيق(: 31. 
)2( املصدر نفسه: 27. 

)3( رياض العلامء 5: 243. 
)4( املصدر نفسه 5/ 393. 
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السّيد جال الدين ابن األعرج يف سطور:
هو الس�ّيد مجال الدين حمّمد بن عبد املّطلب بن حمّمد بن عيّل بن حمّمد بن أمحد 
اب�ن ع�يّل بن س�امل بن بركات بن حمّمد بن احلس�ن بن عيّل بن احلس�ن ب�ن حمّمد بن 
أمحد بن عيّل بن حييى بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهلل األعرج بن احلسني األصغر 
ابن اإلمام زين العابدين عيّل بن اإلمام الش�هيد أيب عبد اهلل احلس�ني بن اإلمام أمري 

املؤمنني عيّل بن أيب طالب � عليهم صلوات اهلل �.
قال عنه ابن عنبة: »وأّما السّيد العاّلمة عميد الدين عبد املّطلب فأعقب من ابنه 
الس�ّيد مجال الدين حمّمد وحده، وهو املوىل الس�ّيد العامل اجلليل، العايل اهلّمة، الرفيع 
املقدار، قىض اهلل له بالش�هادة، فُأخذ باملشهد الغروي وخنق ظلاًم، أخذ اهلل له بحّقه، 
وأعقب السّيد مجال الدين حمّمد، من ابنه السّيد اجلليل العامل سعد الدين أيب الفضل 

حمّمد، له ولدان ذكران، وللسّيد مجال الدين حمّمد أوالد غريه كّثرهم اهلل تعاىل«)1(.
وله ولد آخر اسمه أبو عبد اهلل عبد املّطلب، وقد أوىص له يف هناية كتابه )رشح 

نقل حاوي الشافعّية( بحفظ كتابه ومطالعته ومالزمته.
مة الطهراين: »املعربَّ عنه بخامتة املجتهدين وعميد السادات«)2(. وقاَل عنُه العالَّ

وقد روى عنه زين الدين عيّل بن احلسن اإلسرتآبادي )ت نحو 837 ه�(، كام 
يف إجازة احلس�ن بن محزة بن حمس�ن لعبد عيّل بن حمّمد يف سنة 862 ه�. واستنسخ 
اإلس�رتآبادي أيًض�ا كتاَب ُأس�تاذه الس�ّيد مج�ال الدين الش�هيد )رشح نقل حاوي 

الشافعّية( يف سنة 800 ه�، وقرأه عليه)3(. 
وإّن وج�ود خّط متّلك صاحب الرتمجة عىل بعض نس�خ اخلزان�ة الغروّية يدّل 

)1( عمدة الطالب 333.
)2( طبقات أعالم الشيعة 190/3.

)3( مكتبة السّيد الربوجردي يف قم املقّدسة، برقم 47.
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ع�ىل أّنه كان صاحب مكتبة نفيس�ة قّيمة، فق�د قال املحّقق الطه�راين: »وتوجد يف 
اخلزان�ة الغروّية بعض النس�خ الت�ي عليها متّلك عبد املّطل�ب األعرجي بخّطه، ثّم 
كتب صاحب الرتمجة اس�مه حمّمد، ووصله بخّط أبيه بواسطة ابن، فيقرأ: حمّمد بن 
عبد املّطلب، ومنها اجلزء الثاين من التبيان للشيخ الطويس )ت 460ه�(، املوقوفة 

من مملوكات جالل الدين عبد اهلل بن رشفشاه احلسيني يف سنة 810ه�«)1(.
وأّما تاريخ ش�هادة الس�ّيد مجال الدين فغري معلوم بالدّقة، ولكن تقّدم آنًفا أّن 
تلميذه اإلسرتآبادي قرأ عليه كتابه يف سنة 800ه�، وهو يعني أّنه كان حيًّا إىل هذا 

التاريخ. هذا من جهة.
ومن جهة ُأخرى، تقّدم أّن ابن عنبة نقل يف عمدة الطالب خرب ش�هادة الس�ّيد 
مجال الدين، وقد أّلف ابن عنبة كتابه س�نة 802ه�، وهو يعني أّن الس�ّيد استش�هد 

قبل هذا التاريخ.
إًذا فشهادته وقعت بني سنتي 800 و 802ه�. 

ومع األس�ف مل نعث�ر عىل غري هذا القليل من ترمج�ة أحواله، ومل نعرف تاريخ 
والدته، ومشاخيه، وسبب استشهاده، وحمّل دفنه.

من  الطهراين  العالمة  وصفها  كام  وهي  النسخة  رأيت  أقول:   .191  /3 الشيعة  أعالم  طبقات   )1(
متمّلكات عبد املّطلب بن األعرج، فأضاف حمّمد اسمه بعد متّلكه للمخطوطة. وأيًضا كتب بخّطه 
عنوان الكتاب هكذا: كتاب الثاين من التبيان، تاريخ النسخة سنة 576 ه�. ويف هنايتها بالغ لعيّل 
بن حييى بتاريخ يوم األربعاء من شهر شّوال من سنة 576 ه�، والظاهر أّنه أبو احلسن عيّل بن حييى 

احلنّاط )اخلّياط( تلميذ ابن إدريس احليّل.
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ترجة السّيد بهاء الدين النيلي : 
ه�و الس�ّيد هب�اء الدين أبو احلس�ني غياث الدين ع�يّل بن عب�د الكريم بن عبد 
احلمي�د ب�ن عبد اهلل... احلس�ني ب�ن زيد بن اإلمام عيّل بن احلس�ني بن ع�يّل بن أيب 

طالب.
قال األفندي: وقد يقال فيه: السّيد عيّل بن عبد احلميد، بحذف اسم األب من 

البني اختصاًرا، فُتظّن املغايرة بينهام ، وليس كذلك)1(.

مشاخيه:
1. جّده السّيد عبد احلميد بن عبد اهلل)2(.

2. عبد الرمحن بن حمّمد بن إبراهيم العتائقي احليّل )ت790 ه�()3(.
3. السّيد عميد الدين بن األعرج احلسيني )ت754 ه�()4(.
4. السّيد ضياء الدين بن األعرج احلسيني )ت754 ه�()5(.

5. فخر املحّققني حمّمد بن احلسن بن يوسف بن املطّهر احليّل )ت771 ه�()6(.
6. السّيد تاج الدين بن معّية احلسني الديباجي )ت776 ه�()7(.

7. الشهيد األّول حمّمد بن مّكي )املستشهد 786 ه�()8(.

)1( رياض العلامء 4/ 124.
)2( الذريعة 2/ 415 و8: 82؛ مقّدمة منتخب األنوار املضيئة: 21.

)3( السلطان املفّرج: 45/ 3.
)4( الذريعة 2/ 397 و415؛ خامتة املستدرك 2/ 301؛ طبقات أعالم الشيعة 3/ 142.

)5( املصادر نفسها.
)6( الذريعة 2/ 397 و415؛ خامتة املستدرك 2/ 301؛ طبقات أعالم الشيعة 3/ 124.

)7( عوايل الآليل 1: 25/ 8؛ طبقات أعالم الشيعة 3/ 197.
)8( الذريعة 2/ 397 و415؛ خامتة املستدرك 2/ 301؛ طبقات أعالم الشيعة 3/ 142.
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تالمذته:
1. مجال الدين أبو العّباس أمحد بن حمّمد بن فهد احليّل )841 ه�()1(.

2. عّز الدين احلسن بن سليامن بن حمّمد بن خالد احليل)2(.

تأليفاته:
1� إصالت القواضب)3(.

2� اإلنصاف يف الرّد عىل صاحب الكّشاف)4(.
 3� األنوار املضيئة يف احلكمة الرشعّية اإلهلّية )منتخُبه مطبوع()5(.

 4� إيضاح املصباح ألهل الصالح)6(.
اف)7(.  5� تبيان انحراف صاحب الكشَّ

 6� الدّر النضيد يف تعازي اإلمام الشهيد)8(.
 7� الزبدة)9(.

 8 � رسور أهل اإليامن يف عالمات ظهور صاحب الزمان )مطبوع(.
 9� السلطان املفّرج عن أهل اإليامن )مطبوع(.

 10� املفتاح)10(.

)1( املهّذب البارع 1: 194؛ الذريعة 2/ 415؛ طبقات أعالم الشيعة 3/ 142.
)2( خمترص بصائر الدرجات: 165 � 167؛ الذريعة 2/ 415؛ طبقات أعالم الشيعة 3/ 142.

)3( رّصح به يف كتابه رسور أهل اإليامن: 32/ 3.
)4( الذريعة 2/ 397/ 1594.

)5( مستدرك الوسائل 8: 247؛ الذريعة 2/ 417.
)6( الذريعة 2/ 500.

)7( رّصح به يف أوائل كتابه األنوار املضيئة، الذريعة 3/ 187 و332.
)8( منتخب األنوار املضيئة: 31؛ الذريعة 8: 81 و82/ 296.

)9( منتخب األنوار املضيئة: 37.
)10( املصدر نفسه.
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 11� النكت اللِّطاف الواردة عىل صاحب الكّشاف)1(.
 12� الرجال أو رجال النييل، وهو مفقود، ولكن ملحقه هو الذي نقّدمه هنا . 

التعريف بالنسخ:
عثرن�ا عىل ثالث نس�خ حتتوي عىل )ملحق رجال النييل( للس�ّيد ابن األعرج، 
وعىل امللحق اآلخر املخترص للس�ّيد النييل. كام عثرنا عىل نسخة واحدة حتتوي عىل 
الفائدة املخترصة املنقولة من رجال النييل. والتعريف هبذه النسخ عىل النحو اآليت:
1. نسخة حمفوظة يف مكتبة أمري املؤمنني × يف النجف األرشف، برقم 466.

َنَسَخَها الشيُخ حسن بن زين الدين العاميّل صاحب )املعامل( يف شهر رمضان من 
سنة 982 ه�، كام يف هناية ترتيب املشيخة للشيخ حسن أيًضا، وهي ضمن جمموعة 
حتت�وي عىل: 1� كتاب من ال حيرضه الفقيه للش�يخ الصدوق & )ت381ه�(، 2�  
ترتيب مش�يخة كتاب من ال حيرضه الفقيه حلس�ن بن زين الدين، 3� ملحق رجال 

النييل، 4� فوائد رجالّية ملريزا حمّمد.
وباعتبار أّن هذه النس�خة كتبت عن خّط املصنّف بال واس�طة، وس�ائر النسخ 

كتبت منها، لذلك جعلناها أصاًل.
2. النسخة املحفوظة يف مكتبة جملس الشورى، برقم 1/130.

استنس�خها الش�يخ عيّل ب�ن حمّمد بن احلس�ن بن زي�ن الدين العام�يل )املتوّف 
1103 أو 1104 ه�(، حفيد صاحب املعامل، كتبها عن نسخة جّده التي مرَّ ذكرها، 
وذلك يف س�نة 1054 ه�، وهي أيًضا مع نس�خة من كتاب )من ال حيرضه الفقيه(، 
ووق�ع امللح�ق يف بداية املخطوطة، وبعده كتاب الفقي�ه، ويف النهاية فائدة صاحب 

املعامل يف ترتيب مشيخة الفقيه.
وقد رمزنا هلا ب�: )ب(.

)1( الذريعة 3/ 178 و332.
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3. النسخة املحفوظة يف مكتبة السّيد املرعيش &، برقم 4/18731.
استنس�خها ن�ارص الدين حمّمد بن أمحد البيدتس�اين التوين اخلراس�اين يف س�نة 
1017 ه��، وتق�ع يف ضم�ن جمموع�ة م�ن الكتب، ه�ي: 1� كتاب م�ن ال حيرضه 

الفقيه. 2� مشيخة الفقيه. 3� ترتيب املشيخة للشيخ حسن صاحب املعامل. 
4� فائدة يف الرجال، وهي هذه الرسالة.

والظاهر أهّنا استنسخت من نسخة خّط الشيخ حسن بن زين الدين.
وقد رمزنا هلا ب�: )م(.

4. نسخة الفائدة اجلليلة املنقولة من رجال النييل، وهي حمفوظة يف مكتبة كّلّية 
اإلهلّيات يف مشهد املقّدسة، برقم 1081. وهذه الفائدة من الفوائد امللحقة يف هناية 

نسخة رجال ابن داود.

منهج التحقيق:
1. قابلن�ا النس�خ )األصل، ب، م(، ووضعنا ما يف األص�ل يف املتن، ووضعنا 

موارد اختالف النسختني األخريني يف اهلامش.
2. قابلن�ا املت�ن م�ع م�ا نقله امل�وىل عب�د اهلل األفن�دي يف أكثر م�ن موضع من 

الرياض، فقد تقّدم أّنه وّزع هذا امللحق عىل مواضع من كتابه.
3. استخرجنا ترمجة معظم األعالم املذكورين يف اهلامش مع بعض التعليقات 

التوضيحّية.
4. رّقمنا األسامي املوجودة يف امللحق؛ للفصل بينها.

5. وضعن�ا عناوين ألجل التمييز بني عب�ارات صاحب املعامل، واملؤّلف مجال 
الدين ابن األعرج، والسّيد هباء الدين النييل، وجعلناها بني معقوفتني ][. ووضعنا 

بعض تعليقات الشيخ حسن بني قوسني؛ لتمييزها عن املتن. 
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]1[
]ملحق رجال النيلي[

بسم اهلل الرمحن الرحيم)1(
]مقّدمة الشيخ حسن صاحب املعامل[)2( :

وج�دُت يف كتاب الس�ّيد عيّل بن عب�د احلميد)3( يف الرجال بخّط الس�ّيد مجال 
الدي�ن ب�ن األعرج تتّمًة للكتاب تتضّمن ذكر مجاعة م�ن أصحابنا املتأّخرين الذين 

خلت عنهم كتب الرجال السابقة عىل هذا الرجل.
والس�بب يف أهّنا بخّط الس�ّيد مجال الدين أشار إليه مصنّف الكتاب)4(، وأّنه)5( 
كان منقطًع�ا عن الن�اس، ليس له اّطالع عىل أحواهلم وِس�رَيهم، وأحّب أن يكون 
كتاب�ه مش�تماًل ع�ىل ذك�ر مجيع عل�امء األصح�اب الذين وصل�ت إلي�ه أخبارهم، 
فالس�ابقون ع�ىل العاّلمة مج�ال الدين ابن املطّه�ر وابن داود وغريمها م�ن ُمَصنِّفي 
كتب الرجال، اكتفى بام ذكروه يف شأهنم ومل يزد عىل مجع كالمهم إاِلَّ أشياء سهلة، 
م�ع انحصار ذل�ك يف اخلالصِة وإيضاِح االش�تباه يف بعض املواض�ع، وكتاِب ابن 

داود، والنجايش، وفهرسِت الشيخ.
و]كانت[ عادُته)6( أن يبدأ أّواًل بذكر كالم اخلالصة يف كّل باب حّتى يأيت عىل 
آخ�ره، ثّم يقول: »وحيث انتهى ما وجدناه من اخلالصة فلنذكر ما زاده الش�يخ يف 

الفهرست أو ابن داود أو النجايش«.

.احلمد هلل :وفيها زيادة ،م 1( البسملة من نسخة(
 .وجدت بخّط جّدي املحّقق الشيخ حسن � قّدس رّسه � ما صورته: احلمد هلل :زيادة ب 2( يف نسخة(

.وكان أيًضا بخّطه & مكتوًبا بعد هذا التأليف هذه الفقرات :قبل البسملة زيادة م ويف
)3( هو السّيد عيل بن عبد احلميد النييل، وقد ذكرنا ترمجته يف املقّدمة. 

)4( يعني به السّيد عيّل بن عبد احلميد النييل، مصنّف كتاب رجال النييل.
)5( يعني السّيد النييل أيًضا. 

)6( الضمري يرجع أيًضا إىل السّيد النييل.
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ى يف بعض املواضع ملناقشة ابن داود يف أشياء سهلة، وبعضها مناقشات  وَيَتَصدَّ
باردة، عىل الرغم من أنَّ ما يذكره من الزيادة يف الفهرست أو النجايش أكثره مذكور 
يف القسم الثاين من اخلالصة وهو يذكره آخًرا، لكن مّلا مل يكن الفهرست والنجايش 

منقسمني إىل القسمني كان فيهام مجع بني القبيلني.
َم أنَّ املجموَع زيادٌة َفَذَكَرُه، ُثمَّ َأعاَد َأكَثَرُه يف القسم  فكأّنه غفل عن ذلك، َفَتَوهَّ

ِه. ق َأَحٌد إىل هذا الكتاِب عنَد سامِع َخرَبِ الثاين. وإنَّام ذكرنا هذا؛ لئالَّ يتشوَّ
ريَن َعن الش�يخ مج�ال الدين وابن  وغرضن�ا م�ا كنَّا فيه من ذك�ر اجلامعة املتَأخِّ
�يَِّد من تالمذة الش�يخ فخر الدين حس�بام ذك�ره، وُيفهم منه أنَُّه  داود، َفإِنَّ هذا السَّ

َأدَرَك آخَر َزَمانه.
ُه اعَتَمَد يف معرفة هؤالء املتأّخرين عىل الس�ّيد مج�ال الدين ابن األعرج،  ث�مَّ إِنَّ
وذكر يف كالمه أّنه مل ير أحًدا له اّطالع عىل أحواهلم واس�تقامة ِس�رَيهم ممّن ُيعتمد 

عىل قوله سوى هذا السّيد، وطلب)1( ذلك منه، فكتبها له ُمفِرًدا هلا.
وأنا أحببُت أن تكون هذه األس�امء حمفوظة معلومة؛ النحصار االّطالع عليها 
يف ه�ذا الكت�اب، ومل يتوّجه أحٌد إىل كتابت�ه فكادت أن تن�درس. وكان ألصحابنا 
)رمحهم اهلل( اهتامم بحفظ أس�امء العلامء وتدوينها، وحيث مل يقع بعد الش�يخ مجال 
الدين وابن داود)2( تصنيٌف يف الرجال سوى هذا الكتاب، انحرصت جهة املعرفة 

هبم فيه.

.فطلب :م 1( يف(
.وابن داود بدل & :م 2( يف(
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]نّص ملحق رجال النيلي[
]1[ الش�يخ مج�ال الدي�ن أب�و الفضل)1( أمح�د بن احلّداد، وفاته س�نة مخس�ني 
وس�بعمئة، كان م�ن الفضالء يف أكثر العلوم، أخذ الفق�ه واألُصوَلني عن والدي � 

قّدس اهلل تعاىل رّسه � وبرع يف علوم األدب حّتى )كذا()2(.
]2[ الشيخ تقّي الدين إبراهيم بن علوان)3(.

]3[ الفقيه نجم الدين جعفر بن الزهدري)4(.

)1( كذا، واملشهور من كنيته هو: أبو العّباس، وأّما أبو الفضل فكنية جّده.
)2( قوله: كذا كتبه صاحب املعامل يف احلاشية؛ ألّن الكالم ناقص. وهو الشيخ مجال الدين أبو العّباس 
أمحد بن حمّمد بن إسامعيل بن عيسى بن سلامن بن أيب الفضل بن سلامن احلّداد البجيل احليّل البغدادي، 
من تالمذة العاّلمة احليّل. له تأليفات منها: املختار من حديث املختار، رشح قصيدة بانت سعاد، 
طبعهام مركز العاّلمة احليّل &، وصحيح اآلثار يف ذكر أخذ الثار. وله استنساخات. وانظر ترمجته 
يف: مقّدمة كتاب املختار من حديث املختار؛ مقّدمة كتاب رشح قصيدة بانت سعاد؛ مقّدمة الرسالة 
السعدّية للعاّلمة احليّل )سيصدر ضمن منشورات مركز العاّلمة احليّل(. أمل اآلمل 2/ 24/ 61؛ 
رياض العلامء 1: 60 و3/ 260؛ تكملة أمل اآلمل: 98؛ روضات اجلنّات 3/ 254 و4/ 267 
و6: 327؛ طبقات أعالم الشيعة 3/ 11؛ الذريعة 1: 142/ 670 و22/ 253/ 6914؛ أعيان 

الشيعة 2/ 492 و3/ 94.
)3( قال العاّلمة الطهراين: إبراهيم بن علوان احليّل، شيخ من العلامء األجاّلء من معارصي العاّلمة احليّل، 
ومرجع التدريس واإلجازات، كام يظهر من إجازته بخّطه عىل »الرشائع« لتلميذه الشيخ حسني بن 
إبراهيم بن حييى اإلسرتآبادي يف ع1 � 708ه�، ومعها إجازة احليّل أيًضا للشيخ حسني املذكور يف 
صفر من هذه السنة، فكان الشيخ حسني يقرأ »الرشائع« عليهام، وكتبا بخّطهام له اإلجازة بفاصلة 
يف  الريني  القاسم  ابن  عيّل  بن  احلسني  بن  حمّمد  الشيخ  لنفسه  كتبها  النسخة  وهذه  أقّل.  أو  شهر 
699ه� موجودة عند الشيخ أيب الفضل الزنجاين. الذريعة 1: 135/ 631؛ طبقات أعالم الشيعة 

3/ 3؛ أعيان الشيعة 2/ 254/ 487 و5: 415.
النييل يف  قال  احليّل.  العاّلمة  تالمذة  من  املطبوع، وهو  الرشائع  ترّددات  إيضاح  كتاب  صاحب  )4( هو 
كتاب السلطان املفّرج نقاًل عن ابن العتائقي قّصة ابن املرتجم له وشفاؤه من مرضه بيد اإلمام احلّجة 
صاحب الزمان #قائاًل يف بدايته: إيّن كنت أسمع يف احلّلة السيفّية � محاها اهلل � بأّن املوىل الكبري 
الزهدري كان  بن  الدين جعفر  القاري نجم  الفقيه  الشيخ األجّل األوحد  ابن  الدين  املعّظم مجال 

فلج... . السلطان املفّرج عن أهل اإليامن: 44؛ بحار األنوار 52/ 73 و53/ 205.
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]4[ السّيد عّز الدين حسن السمناين)1(.
]5[ السّيد تقّي الدين حسن بن نجم الدين العلوي العبيديل العاميل)2(.

]6[ الشيخ تقّي الدين صالح بن مرشف العاميل)3(. 

العاّلمة، وقد  املقارنني لعهد  العلامء  الدين حسن السمناين، كان من أجّلة  )1( قال األفندي: الشيخ عّز 
أورده السّيد عيّل بن عبد احلميد يف رجاله يف تلك الطبقة. والسمناين نسبة إىل سمنان، وهي بلدة 
معروفة مّتصلة ببالد خراسان. رياض العلامء 1: 196؛ طبقات أعالم الشيعة 3/ 41. وقد ذكره 
ابن العتائقي يف حاشية هناية نسخة كتاب رشح املوجز البن البديع )657 ه�(، التي استنسخها سنة 
778 ه�، وحتتفظ هبا خزانة العتبة املقّدسة العلوّية برقم: 26، وقال عنه: الكراريس التي ليست 
بخّطي هي بخّط شيخنا السّيد املرتىض األعظم عّز الدين حسن السمناين � قّدس اهلل رّسه وأطاب 
املكتبة: ولكنّنا مل  الفردوس أعىل جنانه، وقال مفهرس  ثراه وتغّمده برمحته ورضوانه وأسكنه يف 
نجد أوراًقا بغري خّط ابن العتائقي. فهرس خمطوطات اخلزانة الغروية يف الروضة احليدرّية: 175 
و176. والسمناين نسبة إىل سمنان، وهي بلدة معروفة ببالد خراسان. ويبدو من هذه العبارة أّن 

السمناين من طبقة مشايخ ابن العتائقي ومعارصي فخر املحّققني.
)2( قال األفندي: السّيد تقّي الدين حسن بن نجم الدين العلوي العبيديل العاميل، كان من أجّلة العلامء 
أّنه غري  املّتصلني بعرص العاّلمة، كام يظهر من رجال السّيد عيّل بن عبد احلميد النجفي. والظاهر 

املذكورين آنًفا. فالحظ.
واحتمل أّنه نفس الشيخ عّز الدين أبو حمّمد احلسن بن نارص الدين إبراهيم بن احلّداد العاميل من 
أعالم القرن الثامن، وصاحب كتاب الدّرة النضيدة يف رشح األبحاث املفيدة، وكتاب طريق النجاة، 
ومن تالمذة العاّلمة احليل. الحظ ترمجته يف مقّدمة كتاب الدّرة يف ضمن إصدارات مركز العاّلمة 
الصدر:  للسّيد  أمل اآلمل  الشيعة 3/ 51؛ تكملة  347؛ طبقات أعالم  العلامء 1:  احليّل. رياض 

.159
)3( قال العاّلمة الطهراين: صالح بن مرشف العاميل اجلبعي، هو اجلّد اخلامس لزين الدين الشهيد الثاين 
الرابع، كام  بابن احلّجة احلاجة أو اخلواجة، كام جاء يف األمل، أو اجلّد  الدين عيّل الشهري  ابن نور 
وجدُته بخّط تلميذ الشهيد، أمحد بن كرم اهلل بن علوان وتاريخ خّطه 974ه�. وعىل أيٍّ فهو من 

. تالميذ العاّلمة احليّل كام ذكره احلّر يف األمل يف ترمجة الشهيد، ثّم ترمجه مستقالًّ
ويف الرياض جعله اجلّد الثالث، ووصفه بالطاويس الشامي العاميل، وتبعه صاحب »الروضات«. 
واحتمل سليامن ظاهر يف مقاله يف »جمّلة املجمع العلمي« أّنه حمّرف طلويس نسبة إىل طلوسة إحدى 

قرى جبل عامل اجلنوبّية.
ال  كام  مصدره،  أعلم  وال  العاميل،  بالطويس  واأللقاب«  »الكنى  يف  القّمي  عّباس  الشيخ  ووصفه 
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))1(قل�ت: ه�ذا جّدنا &()2(. ]7[ الش�يخ نج�م الدين ظمآن العام�يل)3(، من 

أعلم وجه وصف والد الشهيد بابن احلّجة أو ابن احلاجة أو ابن اخلواجة. وقد جاء يف املطبوع أّواًل 
من »األمل«: »رشف« بدل »مرشف«. التحرير الطاويس: 665؛ أمل اآلمل 1: 102/ 91؛ رياض 
العلامء 3/ 17؛ روضات اجلنّات 3/ 153 و4/ 118؛ طبقات أعالم الشيعة 5: 8؛ أعيان الشيعة 

.1320 /377 :7
.حتته بخّط جّدي :زيادة ب 1( يف نسخة(
)2( ما بني القوسني من كالم صاحب املعامل.

 .طومان طمآن، ويف بعض املواضع:  ظمآن يف مجيع املخطوطات، ويف الرياض:  )3( هكذا قرأنا: 
قال عنه األفندي: نجم الدين طمآن بن أمحد العاميل، كان فاضاًل عامًلا حمّقًقا، روى عن الشيخ شمس 

الدين حمّمد بن صالح، عن السّيد فّخار بن معد املوسوي وغريه من مشائخه. 
وذكر الشيخ حسن بن الشهيد الثاين يف إجازته أّن عنده بخّط الشيخ شمس الدين حمّمد بن صالح إجازة 
للشيخ الفاضل نجم الدين طمآن بن أمحد العاميل، وذكر فيها أّنه يروي عن السّيد فّخار، والشيخ 
عليه سنة  قرأ  إّنه  فّخار:  السّيد  للرواية عن  ذكره  عند  وقال  آخرين.  نام، ومجاعة  بن  الدين  نجيب 
630ه� باحلّلة، وإّنه روى عن الفقيه حمّمد بن إدريس وغريه من مشائخه، وقال: هي السنة التي تويّف 
فيها. وقال عند ذكره للرواية عن الشيخ نجيب الدين بن نام: إّنه أجاز له مجيع ما قرأه ورواه وُأجيز 
له، وأذن له يف روايته يف تواريخ آخرها سنة 637ه�، وذكر أّنه قرأ عىل السّيد ريض الدين عيّل بن 
موسى بن طاوس، وأجاز له سنة 634ه�، وفيها تويّف. قال: وذكر الشهيد يف بعض إجازاته أّن والده 
مجال الدين أبا حمّمد مّكي & من تالمذة الشيخ العاّلمة الفاضل نجم الدين طومان، واملرتّددين إليه 
حني سفره إىل احلجاز الرشيف، ووفاته بطيبة يف نحو سنة 728ه� أو ما قارهبا، انتهى. ويظهر من 

رين. تاريخ وفاته املذكور هنا � إن صّح � وما مّر من تواريخ إجازاته أّنه كان من املعمَّ
وقال الشيخ حسن يف حوايش إجازاته: وجدت بخّط شيخنا الشهيد يف غري مواضع: طومان، ويف 
خّط الشيخ شمس الدين حمّمد بن أمحد بن صالح: طمآن مكّرًرا، وكذا يف خّط مجاعة من العلامء، 
ثّم رأيت عىل ظهر كتاٍب ما هذا صورته: »يثق باهلل الصمد، طومان بن أمحد«، وهو يقتيض ترجيح 

ما ذكره الشهيد.
وذكر الشيخ حسن أيًضا أنه رأى بخّط الشهيد أّن السّيد جليل أبا طالب أمحد بن أيب إبراهيم حمّمد 
بن زهرة احلسيني أخرب أّن عّمه السّيد عالء الدين يروي عن الشيخ اإلمام نجم الدين طومان بن 

أمحد العاميل رواية عاّمة، وقرأ عليه كتاب اإلرشاد.
طمآن،  الشيخ  قدر  جاللة  عىل  داللة  صالح  بن  حمّمد  الشيخ  كالم  ويف  أيًضا:  حسن  الشيخ  وقال 
الدين  الفقيه املجتهد نجم  الفاضل  العامل  وصورة لفظه يف إجازة له هكذا: قرأ عيّل الشيخ األجّل 
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تالمذة الشيخ مجال الدين)1(.
]8[ السّيد عميد الدين أبو عبد اهلل عبد املّطلب)2(.

]9[ السّيد نظام الدين أبو طالب عبد احلميد)3(.

احلسن  بن  حمّمد  جعفر  أيب  شيخنا  تأليف  الفقه  يف  النهاية  كتاب  العاميل  الشامي  أمحد  بن  طمآن 
ثّم قال: وقرأ بعد ذلك عيّل كتاب االستبصار فيام  الطويس قراءة حسنة تدّل عىل فضله ومعرفته. 
ثّم  وغريها،  األخبار  صحيح  من  إليه  جهدي  وصل  ما  وعّرفته  له  ورشحته  األخبار،  من  اختلف 
الثالث قراءة حمّقق ملا يورده.  قرأ عيّل بعد ذلك اجلزء األّول من املبسوط والثاين منه وفصواًل من 
ووجدت يف عّدة مواضع غري هذه اإلجازة ثناًءا عىل هذا الرجل ومدًحا له &، انتهى. بحار األنوار 
106: 21 و36 و107: 47؛ أمل اآلمل 1: 103/ 92 و2/ 200/ ذيل الرتمجة رقم 605؛ رياض 
طبقات  18؛  و3/   331  /2 املستدرك  خامتة  81؛  لألفندي:  اآلمل  أمل  تعليقة  22؛   /3 العلامء 

أعالم الشيعة 3/ 102؛ أعيان الشيعة 4/ 92 و7: 402/ 1403.
)1( مل نقف عىل الشيخ مجال الدين، والظاهر أّنه ليس املراد به الشيخ مجال الدين العاّلمة احليّل؛ ألّن الشيخ 

نجم الدين هذا يقع عىل ما ذكرنا يف طبقة مشايخ العاّلمة، فكيف يكون العاّلمة ُأستاذه؟!
)2( هو السّيد عميد الدين عبد املّطلب بن حمّمد بن عيّل بن األعرج احلسيني، ابن ُأخت العاّلمة. الحظ 
ترمجته يف: عمدة الطالب: 333؛ أمل اآلمل 2/ 164/ 484؛ تعليقة أمل اآلمل لألفندي: 182؛ 
الذريعة 13/ 115/ 366 و168/ 571 و14/ 21/ 1567 و16:  العلامء 3/ 258؛  رياض 
149/ 387 و20: 385/ 3567 و22/ 252/ 6914؛ طبقات أعالم الشيعة 3/ 127؛ أعيان 

الشيعة 8: 100.
)3( قال األفندي: السّيد نظام الدين أبو طالب عبد احلميد، كان من أجّلة العلامء املّتصلني بعرص العاّلمة، 
كام يظهر من رجال السّيد عيّل بن عبد احلميد احلسيني النجفي ]يعني: النييل[، وظاهر السياق يأبى 
كونه بعينه والد مؤّلف كتاب الرجال املذكور، لكن مل أبعد كونه بعض املذكورين فيام بعد. فالحظ.

الدين،  الدين وضياء  أخو عميد  األعرجي  عيّل  بن  بن حمّمد  احلميد  عبد  الدين  نظام  أّنه  والظاهر 
ابن ُأخت العاّلمة احليّل، قال العاّلمة الطهراين: عبد احلميد بن حمّمد بن عيّل، هو نظام الدين عبد 
عيّل  بن  أمحد  بن  الدين حمّمد  عّز  بن  عيّل  الدين  فخر  بن  الفوارس حمّمد  أيب  الدين  بن جمد  احلميد 
األعرج احلسيني العبيديل، هو ابن ُأخت العاّلمة احليّل وشارح بعض كتبه، منها »هنج املسرتشدين« 
املوسوم رشحه »تذكرة الواصلني« املوجود نسخة منه يف كتب اخلوانساري، رشحه يف 703ه� وله 
19 سنة، ودخل يف ال� 20، فيكون مولده 683ه�. وأّما أخوه عميد الدين عبد املّطلب فقد ولد 
681ه� )ذ4/ 51(، وأحال يف هذا الرشح إىل رشح كتاب آخر خلاله احليّل، وهو »إيضاح اللبس يف 
رشح تسليك النفس إىل حظرية القدس« )ذ2/ 498(، فلعّله أّلفه وعمره أقّل من العرشين سنة. 
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]10[ السّيد ضياء الدين � العّم � عبد اهلل)1(.
]11[ الشيخ نصري الدين عيّل القايش)2(.

]12[ السّيد نارص الدين)3( عبد املّطلب بن بادشاه احلسيني اجلزري)4(.

وذكر يف »عمدة الطالب« أبا الفوارس حمّمد وذكر أوالده السبعة، مخسة منهم من بنت الشيخ سديد 
الدين يوسف بن املّطهر والد العاّلمة، وهم جالل الدين عيّل، وعميد الدين عبد املّطلب، وضياء 
الدين عبد اهلل، ونظام الدين الفاضل العاّلمة عبد احلميد، يعني صاحب الرتمجة، وغياث الدين عبد 
الكريم، وقال: إّن ابن صاحب الرتمجة هو رشف الدين عبد الرمحن والد نظام الدين عبد احلميد 
َأَخَوا املرتَجم له عبد الكريم وعبد اهلل وعبد املّطلب، كام يأيت أبوهم  وضياء الدين عبد اهلل، ويأيت 

حمّمد. عمدة الطالب: 351؛ رياض العلامء 3/ 84؛ طبقات أعالم الشيعة 3/ 108.
)1( هو السّيد ضياء الدين عبد اهلل بن حمّمد بن عيّل بن األعرج احلسيني، ابن ُأخت العاّلمة. الحظ ترمجته 
يف: عمدة الطالب: 333؛ أمل اآلمل 2/ 164/ 479؛ رياض العلامء 3/ 240؛ تعليقة أمل اآلمل 
طبقات  842؛   /169 و26:   8653  /207 و23/   716  /190  /2 الذريعة  181؛  لألفندي: 

أعالم الشيعة 3/ 124؛ أعيان الشيعة 8: 69.
)2( هو الشيخ نصري الدين عيّل بن حمّمد بن عيّل القايش أو الكايش، تويّف سنة 755ه� باملشهد املقّدس 
الغروي، كام يف »جمموعة اجلباعي« )نسخة مكتبة امَلِلك( الصفحة 261، له كتب ورسائل وحوايش، 
وسوف تطبع موسوعته ضمن إصدارات مركز العاّلمة احليّل. الحظ ترمجته يف: بحار األنوار 104/ 
الكنى  العلامء 4/ 236؛ خامتة املستدرك 2/ 323؛  205؛ أمل اآلمل 2/ 202/ 612؛ رياض 
واأللقاب 3/ 253، طبقات أعالم الشيعة 3/ 149؛ الذريعة 6/ 36 و118/ 634 و12/ 17/ 

ذيل 108 و35/ ذيل 198 و21: 240/ 4814؛ أعيان الشيعة 8/ 309 و448.
.بن :زيادة :ب 3( يف نسخة(

)4( قال األفندي: السّيد نارص الدين بن عبد املّطلب بن بادشاه احلسيني اجلزائري، كان من أجّله العلامء 
طبقتهم.  من  وعّده  )رجاله(،  يف  احلميد  عبد  بن  عيّل  السّيد  أورده  وقد  العاّلمة،  لعرص  املقاربني 
أّنه هو الذي جاء نسبه يف عمدة الطالب، ووقع اسمه يف طرق إجازات اإلمامّية، كام يف  والظاهر 
عظيم  فاضل  السائرة،  التصانيف  صاحب  ييل:  بام  األمل  يف  له  املرتَجم  هو  وأّنه  البحار،  إجازات 
الرياض:  ويف   ،اجلزري الرسالة:  هذه  نسخ  يف  لقبه  قرأنا  وقد  معّية.  ابن  عنه  يروي  الشأن، 
اجلزائري، ويف األمل: احلويزي، ويف خامتة املستدرك: اخلرزي، ويف البحار: اخلزري، ويف 
55؛ أمل  9 و107:  الطبقات موافق ملا أثبتنا. الحظ: عمدة الطالب: 314؛ بحار األنوار 106: 
اآلمل 2/ 164/ 473؛ رياض العلامء 5: 229؛ خامتة املستدرك 2/ 13؛ طبقات أعالم الشيعة 

.125 /3
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]13[ السّيد حمي الدين أبو املكارم عبد الوّهاب بن الساحي)1(.
]14[ سّيدنا النقيب هباء الدين عيّل بن عبد احلميد)2(.

]تعليق للشيخ حسن صاحب املعامل، والسّيد بهاء الدين صاحب هذه الرتجة[
]قال الش�يخ حس�ن:[ هو مصنّف الكتاب)3( &. وكتب بخّطه هنا حتت كتابة 

السّيد مجال الدين ما هذا لفظه: )العبيد)4( الفقري جامع الكتاب(. 
ث�ّم ذكر مصنّفات�ه، وهي كثرية وموضوعاهت�ا متينة، ومنها: األن�وار اإلهلّية يف 

احلكمة الرشعّية، ذكر أّنه مخس جمّلدات: 
األّول: يف علم الكالم، قائم)5( بإثبات ما عليه الطائفة االثنى عرشية، وبطالن 
م�ا عليه خمالفوهم باألدّل�ة النقلّية والرباهني العقلّية، ونك�ت وفوائد جليلة، وكّل 

ذلك مستند إىل القرآن. 
والث�اين: يف بي�ان الناس�خ واملنس�وخ، واملحكم واملتش�ابه، والع�اّم واخلاّص، 

واملطلق واملقّيد، إىل غري ذلك. 
والثالث والرابع: يف فقه آل حمّمد ^)6(.

وذكر فهرست هذه املجّلدات. 

)1( قال األفندي: السّيد حمي الدين أبو املكارم عبد الوّهاب بن الساجي، كان من أجّلة العلامء املّتصلني 
بعهد العاّلمة، وقد أورده السّيد عيّل بن عبد احلميد النجفي يف رجاله وعّده يف عداد هؤالء. ثّم إيّن 
قد وجدت الساحي بخّط الشيخ عيّل سبط الشهيد نقاًل عن خّط جّده الشيخ حسن إّنام هو بالسني 
رياض  الدار، فالحظ.  الساح خمّفف ساحة  إىل  نسبته  ولعّل  ألف ساكنة،  وبينهام  املهملتني  واحلاء 

العلامء 3/ 289.
)2( رياض العلامء 3/ 78 و4/ 88 و124و130؛ روضات اجلنّات 4/ 347؛ طبقات أعالم الشيعة 4/ 

112؛ الذريعة 2/ 415؛ أعيان الشيعة 8: 266. وقد ذكرنا ترمجته يف مقّدمة التحقيق.
)3( يعني كتاب رجال النييل الذي كتب السّيد ابن األعرج هذه الرسالة كملحق له. 

)4( كذا يف األصل، ويف م :العبد، وهو الصواب.
 .قام :5( كذا، والظاهر أّن الصواب(

)6( مل ُيذكر يف األصل موضوع املجّلد اخلامس، ولكنّه ُذكر يف النسخة ب كام سيأيت.
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وأن�ا رأيت املجّل�د األّول منها يف كت�ب اخلزانة الرشيفة الغروّي�ة. وهو كتاب 
غريب، وذكر يف أّوله فهرست مجيع الكتاب برتتيب بديع وُأسلوب عجيب. ومن 
خواّص هذا الكتاب التي نّبه عليها ورأيناها يف املجّلد الذي رأيناه أّنه)1( مزج آيات 
الق�رآن بتفس�ريها وكتبه�ا باألمح�ر، ومجعها من مواضعها عىل حس�ب م�ا ظنّه من 
داللتها عىل احلكم الذي اس�تدّل هبا عليه، ثّم أّنه مع ذلك إذا أس�قطت اآليات من 
الب�ني ال يتغرّي ال�كالم ويبقى مربوًطا عىل ما كان عليه م�ن الفائدة، وإذا ُقرئت من 

الكتاب وأبقيت فيه ال تتغرّي الفائدة، بل هي بعينها)2(.

]بقّية ملحق رجال النيلي[
]15[ الشيخ مفيد الدين حمّمد بن جهيم)3(.

]16[ الشيخ فخر الدين ابن مطّهر، أبو طالب حمّمد)4(.
]17[ الشيخ أبو عبد اهلل املقداد ابن السيوري، املجاور)5(.

)1( قوله: أّنه من نسخة ب ورياض العلامء.
)2( يف نسخة ب زيادة: انتهى كالم جّدي � طاب ثراه � و]...[ املجّلد اخلامس من هذا الكتاب، وهو 

.مشتمل عىل أرسار القرآن وقصصه، مع فوائد ُأخر
)3( هو مفيد الدين حمّمد بن عيّل بن جهيم األسدي املعارص للمحّقق احليّل. الحظ ترمجته يف: بحار األنوار 
7 و52 و81 و88؛ أمل اآلمل 2/  11 و12 و107:  155 و157 و106:  104/ 64 و105: 
253/ 750؛ رياض العلامء 5: 51؛ تعليقة أمل اآلمل لألفندي: 258 و290؛ الكنى واأللقاب 

3/ 200؛ طبقات أعالم الشيعة 3/ 155. 
)4( مل ترد هذه الفقرة يف ب. وهو فخر الدين أبو طالب حمّمد بن احلسن بن يوسف بن املطّهر احليّل، 
املؤمنني 1:  العاّلمة احليّل، ولد سنة 682 ه�، وتويّف سنة 771 ه�. الحظ ترمجته يف: جمالس  ابن 
576؛ جامع الرواة 2/ 96؛ أمل اآلمل 2/ 260/ 768؛ رياض العلامء 5: 77؛ روضات اجلنّات 
 1231 /234 الذريعة 1:  الكنى واأللقاب 3/ 16؛  159؛  الشيعة 9:  أعيان  330/ 591؛   :6
67/ 262 و204/ 954 و238/  و235/ 1237 و2/ 74/ 294 و3/ 398/ 1429 و5: 
و367/   3407  /360 و20:   50  /13 و16:   1713  /54 و14/   50  /61 و10:   1137

3449 و25: 2/ 10؛ طبقات أعالم الشيعة 3/ 185.
)5( هو الشيخ مجال الدين املقداد بن عبد اهلل بن حمّمد بن احلسني بن حمّمد السيوري احليّل األسدي، تويّف 
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]18[ السّيد صفّي الدين حمّمد العلوي العمري)1(.
]19[ الشيخ صفّي الدين حمّمد بن حييى بن سعيد)2(.

]20[ الشيخ حمفوظ بن وّشاح)3(.
]21[ السّيد تاج الدين حمّمد)4(.

]22[ الفقيه نجم الدين حمّمد بن محالت)5(.

سنة 826 ه�، ومل نعثر عىل وجه تعبريه باملجاور، ولعّله يقصد بذلك أّنه جاور الغري ومشهد أمري 
تعليقة  216؛   :5 العلامء  رياض  1002؛   /325  /2 اآلمل  أمل  يف:  ترمجته  الحظ   .× املؤمنني 
أمل اآلمل لألفندي: 319؛ لؤلؤة البحرين: 172؛ روضات اجلنّات 7: 171؛ إيضاح املكنون 2/ 
386؛ الكنى واأللقاب 3/ 10؛ أعيان الشيعة 10: 134؛ طبقات أعالم الشيعة 4/ 138؛ الذريعة 
1: 17/ 78 و251/ 1321 و515/ 2520 و2/ 423 و4/ 315/ 1333 و5: 212/ 992 
و234/ 1129 و12/ 249/ 1641 و13/ 107/ 337 و114/ 361 و20: 392/ 3617.

)1( مل نعثر عليه يف كتب الرتاجم.
)2( وهو ابن صاحب )اجلامع للرشائع(، وقد روى عن ابن عّم والده املحّقق احليّل كام يف إجازات البحار. 
وقال عنه الشيخ احلّر العاميل: كان فاضاًل عامًلا، يروي عنه ابن معّية. الحظ: بحار األنوار 105: 157؛ 

أمل اآلمل 2/ 304/ 922؛ رياض العلامء 5/ 198؛ طبقات أعالم الشيعة 4/ 187 و5/ 234.
)3( هو الشيخ شمس الدين أبو حمّمد حمفوظ بن وّشاح بن حمّمد احليّل األسدي رثى املحّقق احليّل عند 
أمل  تعليقة   ،13  �10  /5 العلامء  رياض   ،688  /229  /2 اآلمل  أمل  يف:  ترمجته  الحظ  وفاته. 
اآلمل 235، خامتة املستدرك 2/ 348، طبقات أعالم الشيعة 3/ 146، الذريعة 16/ 40، 167، 

أعيان الشيعة 9/ 57.
، املتوفَّ 776 ه�.  )4( هو السّيد تاج الدين أبو عبد اهلل حمّمد بن القاسم بن معّية احلسنّي الديباجّي احليّلّ
ُتنظر ترمجته يف : أمل اآلمل 2/ 295/ 887، تعليقة أمل اآلمل 292/ 878؛ رياض العلامء 5/ 
152؛ روضات اجلنَّات 6/ 590/324، أعيان الشيعة 183/4، طبقات أعالم الشيعة 5/ 198.

)5( يف األصل وم :حالت. وهو الشيخ السعيد املرحوم نجم الدين أبو القاسم عبد اهلل بن محالت، 
روى عنه السّيد تاج الدين بن معّية والشيخ عيّل بن طّراد، وروى عن الشيخ الصالح شمس الدين 
القّسيني، كام يف إجازة عيّل بن هالل الكركي للموىل ملك حمّمد  السيبي  حمّمد بن أمحد بن صالح 
)بحار األنوار 106/ 11(، ورواية املجلي األّول للصحيفة السّجادية )بحار األنوار 55/107(. 
وقال عنه احلّر العاميل: الشيخ نجم الدين أبو القاسم عبد اهلل بن محالت، فاضل جليل، من مشايخ 

ابن معّية. )أمل اآلمل 2/ 161/ 467(.



َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

هـ - 2018م
ع  1440

د الراب
د

ي الع
د الثانـ

جل
سـنة الثانيـة/ الم

ال

292

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

292

   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	

292292

السّيد حسين الموسوي البروجردي

292

]23[ الشيخ حمفوظ بن عزيزة السوراوي)1(.
]24[ الشيخ شمس الدين أبو)2( عبد اهلل حمّمد بن مّكي)3(.

]25[ العبد حمّمد، وما أظنّه أهال)4(. )كذا بخّطه &()5(.

] يِّد النيليِّ ]تعليق للسَّ
]قال الش�يُخ حس�ن صاحب )املع�امل(:[ وكت�ب مصنّف الكت�اب)6( & حتت 
كالمه ما هذه صورته: »املوىل الس�يِّد العامل العامل، شيخ الطائفة الناجية، عّظم اهلل 

جالل قدره، وجعل عىل عمره واقية بمحّمد وآله«.
]26[ الفقيه نرص بن أيب الربكات)7(.

)1( هو والد الشيخ سديد الدين سامل بن حمفوظ بن عزيزة بن وّشاح السوراوّي، صاحب كتايب املنهاج 
والتبرصة، ومل نعثر له عىل ترمجة، وهو غري حمفوظ بن وّشاح املرتَجم آنًفا.

)2( يف النسخ: أيب، وكتب فوقها: كذا، وما أثبتناُه هو الصحيح.
)3( هو الشهيد األّول &. الحظ: غاية النهاية يف طبقات القّراء 2/ 265/ 3480؛ جمالس املؤمنني 1: 
579؛ شذرات الذهب 294/6، جامع الرواة 2/ 203؛ أمل اآلمل 1/ 181/ 188؛ الوجيزة 
اجلنّات 7/ 3/  البحرين 143/ 60، روضات  لؤلؤة  العلامء 5/ 185؛  315/ 1790، رياض 
593؛ مستدرك الوسائل 3/ 437؛ أعيان الشيعة 10/ 59، الكنى واأللقاب 2/ 377، طبقات 

أعالم الشيعة 3/ 205.
)4( املراد بمحّمد هنا اجلامع للملحق، وهو السّيد مجال الدين حمّمد بن عميد الدين عبد املّطلب األعرجّي، 

)ترمجته يف مقّدمة الرسالة(. وقد وصف نفسه بأّنه ليس بأهٍل، تواضًعا.
)5( ما بني القوسني من كالم صاحب )املعامل(. واملراد بقوله: »بخّطه« أي بِخطِّ السيِّد ابن األعرج.

)6( أي كتاب رجال النييل، وهو السّيد هباء الدين النييّل.
)7( قال صاحب الرياض: الفقيه نرص بن أيب الربكات، كان من أجّلة الفقهاء املعارصين للعاّلمة أو بعده، 
وقد أورده السّيد عيّل بن عبد احلميد النَّجفّي يف تتّمة رجاله يف زمرة هذه الطبقة، ومل أجده يف غريه، 
فالحظ. رياض العلامء 5: 243. وذكر العاّلمة الطهراين لولده عبد الكريم بن نرص بن أيب الربكات 
بالًغا يف هناية نسخة من كتاب عني الفوائد � حمفوظة يف املكتبة الرضوّية � نّصه: بلغت مقابلة وإعراًبا، 

وأنا الفقري إىل اهلل تعاىل عبد الكريم بن نرص بن أيب الربكات. الذريعة 15/ 373/ 2344.
املحفوظة يف  القايش،  الدين  للشيخ نصري  الطالبيني(  كتاب )موصل  نسخة من  ووجدت يف هناية 
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]27[ الشيخ مجال الدين يوسف بن مّحاد)1(.
]28[ الشيخ مجال الدين يوسف بن ساوس)2(.

مكتبة ملك يف طهران برقم: 1629، كتبها عبد اهلل بن حمّمد بن جماهد بن أيب الرسور بن أيب العّز يف 
سنة 791 ه�، يف هنايتها فوائد كثرية منها من نقل الناسخ من خّط الشيخ نرص بن أيل الربكات، وهي: 
فائدة نقلتها من خّط الشيخ نرص بن أيب الربكات � قّدس اهلل روحه العلّية ]...[ تعاىل الرّبانية: ال 
تصّح صالة من ال حيصل له أربعَة عرَش ِعلاًم: آ� العلم بتوحيد اهلل تعاىل. ب � العلم بعدله تعاىل. ج 
� بنبّوة حمّمد |. د� العلم باإلمامة. ه� � العلم بمقّدمات الصالة. و� العلم بمقّدمات الطهارة. ز� 
العلم بالطهارة الكربى. ح � العلم بالطهارة الصغرى. ط � العلم بأحكام السهو. ي � العلم ]...[ 
من األفعال والكيفّيات. يا � العلم بام جيب فيها حال القيام. يب � العلم فيها حال الركوع. يج � 

 .العلم بام جيب فيها حال السجود. يد� العلم بام جيب فيها حال التشّهد
)1( قال صاحب الرياض: الشيخ مجال الدين يوسف بن مّحاد، كان من علامء عرص العاّلمة وبعده، وقد 
أورده السّيد عيّل بن عبد احلميد النجفي يف ذيل رجاله يف زمرة هؤالء. وظنّي احّتاده مع الشيخ جالل 

الدين يوسف بن مّحاد السابق؛ إذ األمر يف اللقب سهل. فتأّمل.
وذكر الشيخ احلّر أّن لقبه جالل الدين، وقال: كان فاضاًل صاحلًا، يروي الشهيد عن ابن معّية عنه. 

ويأيت ابن نارص بن مّحاد، والظاهر االحّتاد. أمل اآلمل 2/ 349، 1079.
وقال األفندي بعد نقل كالم الشيخ احلّر: وأقول: فعىل هذا هو يف درجة العاّلمة، وهذا يؤّيد كونه بعينه 
من يأيت بعنوان الشيخ مجال الدين يوسف بن مّحاد، وأّما كونه بعينه السّيد مجال الدين يوسف ابن نارص 

ابن مّحاد احلسيني اآليت، فبعيد، من حيث اّتصافه بالسّيد وباحلسيني، فتأّمل. رياض العلامء 5: 392.
هذا وقد وقع يف موضعني من إجازة الشهيد الثاين إىل الشيخ حسني بن عبد الصمد بعنوان مجال 
الدين يوسف بن مّحاد، ويف إحدامها روى عنه السّيد تاج الدين بن معّية. بحار األنوار 105: 153 
و165. وأيًضا يف إجازة عيّل بن هالل الكركي للموىل ملك حمّمد بعني إجازة الشهيد الثاين. بحار 

األنوار 106: 54.
تويّف  أّنه  الشهيد  خّط  عن  نقاًل  اجلبعي،  الدين  شمس  جمموعة  عن  نقاًل  البحار  عن  الطبقات  ويف 

الشيخ العاّلمة مجال الدين ابن مّحاد 727ه�، فالحظ. طبقات أعالم الشيعة 3/ 33.
ويف جمموعة الشيخ حمّمد بن عيل اجلّباعي )نسخة مكتبة امَلِلك(: تويّف الشيخ العاّلمة مجال الدين بن 

مّحاد سنة سبع وعرشين وسبعمئة.
)2( قال األفندي يف الرياض: الشيخ مجال الدين يوسف بن ساوس، كان من أكابر العلامء املّتصلني بعهد 
يُِّد عيلُّ بن عبد احلميد النجفي يف ذيل رجاله يف زمرة هؤالء الطبقة، ومل أجده  العاّلمة، وقد َأوَرَدُه السَّ

يف غريه من املواضع. فالحظ. 
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]خامتة الشيخ حسن صاحب املعامل[
ه�ذا آخر م�ا كتبه &، وكان يف موضعه مرّتًبا عىل احلروف، ونحن جّردناه عن 

ذلك؛ لقصد االختصار، ولكنّا أبقيناه عىل كيفّية ترتيبه.
ثّم أّنه أش�ار & إىل أّن هذا القدر اإِلمجايلِّ ملعرفتهم، ووكل بيان باقي األحوال 

إىل مصنّف الكتاب)1(، وكأّنه مل يّتفق له ذلك.
واحلمد هلل حّق محده

ما  رابعة عىل  الواو  ثّم  ثانية  الساكنة  أّواًل وآخًرا واأللف  املهملة  بالسني  أّنه  فالظاهر  وأّما ساوس 
الثاين.  الشهيد  ابن  الشيخ حسن  نقاًل عن خّط جّده  الثاين  الشهيد  الشيخ عيّل سبط  بخّط  وجدته 

رياض العلامء 5: 393.
)1( تقّدم أّن املراد به مصنّف كتاب رجال النييل، وهو السّيد هباء الدين النييل.
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]2[
]ملحق آخر[

] ]للسّيد علّي بن عبد احلميد النيليِّ
]قال الشيخ حسن صاحب املعامل:[ ورأيُت بخّط مصنّف الكتاب & يف ورقة 

مفردة أحلقها يف باب )أمحد( من الكتاب، وفيها ما هذا نّصه: 
]1[ أمحد بن حمّمد بن فهد، بالفاء املعجمة )كذا()1(، والدال املهملة بعد اهلاء: من 
الرجال املتأّخرين يف زماننا هذا، أحد املدّرس�ني يف املدرس�ة الزينّية يف احلّلة السيفّية، 
م�ن أهل العلم واخلري والصالح والبذل والس�امح. اس�تجازين فأجزت له مصنّفايت 
ورواي�ايت عن مش�اخيي ورجايل. وله عّدة مصنّفات ورس�ائل صاحلات، منها كتاب 
عّدة الداعي ونجاح الس�اعي)2(، يتضّمن عّدة فوائد، رس�الة يف العبادات اخلمس�ة، 
يش�تمل عىل ُأصول وفروع، ورس�الة املحتاج إىل معرفة احلاّج، كتاب اهلداية يف فقه 
الصالة، رس�الة الدّر النضيد يف فقه الصالة أيًضا، كتاب املصباح يف واجب الصالة 
ومندوباهت�ا، كتاب الفص�ول يف الدعوات، كتاب التحصني يف صفات العارفني، إىل 

غري ذلك)3(. 
 ]2[ أمح�د ب�ن عبد اهلل ب�ن املتّوج، بالتاء املثن�اة فوقها واجليم بع�د الواو: فقيه 
البحري�ن)4(. ل�ه مصنََّفاٌت كثريٌة، منه�ا: فقه اخلمس مئة آية م�ن القرآن)5(، إىل غري 

ذلك ممّا ينتفع به أهل اإليامن.

)1( قوله: كذا من كالم صاحب املعامل يف مجيع النسخ.
)2( فرغ الشيخ ابن فهد من تأليف هذا الكتاب يف مجادى اأُلوىل سنة 801ه� كام جاء يف خامتته، وهذا 

يعني أّن السّيد النييل أضاف هذا امللحق املخترص إىل كتابه بعد هذا التاريخ. 
)3( قال الشيخ حسن صاحب املعامل يف حاشية النسخة: َذَكَر له كتاًبا آخر مل أقدر عىل حّق معرفته؛ لشكالة 

خّطه &. وهذه الفقرة مل ترد يف م، فقدت عند ترميم املخطوطة.
)4( قال الشيخ حسن صاحب املعامل يف حاشية النسخة: َذَكَر يف الثناء عليه شيًئا آخر، لكنّي مل أقدر عىل حّق 

 .قراءته
)5( من قوله: الواو: فقيه البحرين إىل هنا فقدت عند ترميم املخطوطة.
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]3[

فائدة جليلة ال بّد منها
من كتاب الرجال للسّيد هباء الدين عّل بن عبد احلميد احلسيني رمحه اهلل تعاىل.

)أصحـاب األُصول(: يراد هب�م مصنّفو الكتب يف زمن األئّم�ة ^، فإِنَّ كلَّ 
كتاب ُصنّف يف زماهنم ووقفوا عليه يسّمى )أصال(.

ُه ُيراد  و)الوكيل(: هو الذي يكون يف يده مال من إمام، فإذا ُأطلق )الوكيل( َفإِنَّ
به وكيل أحد األئّمة الثالثة: اهلادي والعسكري والقائم ^.
و)احلديث النقي(: هو الذي ال ُيطَعن عليه بيشء أصاًل. 

و)غر النقي(: هو الذي ال َيسِلم من الطعن.
ا(، أي: جيوز أن ال تقبل ش�هادته؛ ألّن اجلرح  ج شـاهداً وقوهلم: )وجيوز أن خُیرَّ
أعّم من أن يكون باختالل أمر من األُمور الدينّية أو غريه، كام لو كان غرَي ضابط يف 

الشهادة، كام قال كثري من الفقهاء: )إّنا لنردُّ شهادة من نرجو شفاعته(.
ويقول�ون: )َجـَرت اخلدمُة عىل يـده(، أي: أّن�ه كان بني يدي اإلم�ام ُمعينًا يف 
ص فاملراد  حوائج�ه، فإذا ُأطل�ق كان املراد أحد األئّمة الثالثة املذك�ورة، وإذا ُخصِّ

ص. املخصَّ
)متحقيِّق ]بـ[ـهذا األمر(: واألمر هو اإليامن.

( هو  )حـواريُّ فالٍن(: أي: ُمالِزمه دائ�اًم، ال ينفّك عن خدمته؛ ألّن )احلواريَّ
امُلالِزم الذي ال يشغل إاّل خدمة)1( مواله.

و)ُمرتِفع املذهب(: أي: املنسوب إىل الغلّو.
و)رشطـة اخلميـس(: هم قوم جُتم�ع فيهم صفاٌت يرضاها اإلم�ام املوجوُد يف 

 .ال يشتغل إالّ بخدمة :1( كذا، واألنسب(



   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

297

   أ. م. د. َجبَّار َكاِظم الُملَّ 	

297

َدَلَلة )ِإَلى( ِفي آَيِة اْلُوُضوِء 

297297

ملحق رجال النيلّي

297

ذل�ك الزمان، وأقّل ما يكون عددهم س�بعني ]كذا[ رج�اًل، فإذا اجتمع هذا العدد 
هب�ذه الصف�ات مع اإلمام × وجب علي�ه القيام، كام كان يف زمن احلس�ني × مّلا 

انضّم هذا العدد إليه، قام وجاهد حّتى قتل يف سبيل اهلل.
وا: )رشطة اخلميس(؛ ملا روي أّن النبّي | جاء يوم اخلميس، وقال  وإّنام ُسمُّ
، فإيّن لسُت ُأشارطكم إاّل عىل اجلنّة()1(، واشرَتطوا وهم  ألصحابه: )اشرِتطوا عيلَّ

سبعون رجاًل.
ووصُفُه�م ألح�د الرجال أّنه )عني(، أي: متع�نّي يف زمانه دون يشء يكافئه)2( 

منهم.

)1( وهو مروّي أيًضا عن أمري املؤمنني ×. ُينظر: االختصاص للمفيد: 2؛ الفهرست: 223. 
 .يكافحه :2( يف األصل(
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املصادُر واملراجُع
االختصـاص: حمّمد ب�ن حمّمد بن النعامن . 1

امللّقب باملفي�د )ت 413ه�(، حتقيق عيّل 
أك�رب الغّف�اري، املؤمت�ر العامل�ي للش�يخ 

املفيد، قم، 1413ه�.
أعيـان الشـيعة: الس�ّيد حمس�ن األم�ني، . 2

ب�ريوت،  للمطبوع�ات ،  التع�ارف  دار 
1406ه�.

أمـل اآلمـل،: حمّم�د ب�ن احلس�ن احل�ّر . 3
�يِّد  العام�يل )ت 1104ه��(، حتقي�ق السَّ
أمحد احلسيني، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت، 1431ه�.
إيضاح املكنون : إسامعيل باشا البغدادّي . 4

ال�رتاث  إحي�اء  دار  1339ه��(،  )ت 
العريب، بريوت، ط 1.

بحار األنوار: العاّلمة حمّمد باقر  املجلّي . 5
ال�رتاث  إحي�اء  دار  1110ه��(،  )ت 

العريب، بريوت، 1403ه�.
تعليقة أمـل اآلمل: املريزا عبد اهلل أفندي . 6

أمح�د  الس�ّيد  حتقي�ق  1130ه��(،  )ت 
احلسيني، مكتبة السّيد املرعيش، قم.

تكملة أمل اآلمل: الس�ّيد حس�ن الصدر . 7
أمح�د  الس�ّيد  حتقي�ق  1354ه��(،  )ت 
ب�ريوت،  األض�واء،  دار  احلس�يني، 

1407ه� .
جامع الرواة، حممد بن عيل األردبييل )ت . 8

1101ه�(، مكتبة املحّمدي.
خامتة مسـتدرك الوسـائل: مريزا حسني . 9

النوري )ت 1320ه�(، حتقيق مؤّسس�ة 
آل البيت ^، بريوت، 1429 ه�.

الذريعة إىل تصانيف الشـيعة: آغا بزرگ . 10
الطه�راين )ت 1389ه�(، دار األضواء، 

بريوت.
ات: حمّمد باقر املوس�وي . 11 روضـاُت اجلنَـّ

اخلوانساري )ت 1313ه�(، حتقيق أسد 
اهلل إسامعيليان، قم، 1390ه�.

األفن�دي . 12 اهلل  عب�د  العلـامء:  ريـاض 
األصبهاين )ت 1130ه�(، حتقيق السّيد 
أمحد احلسيني، مؤّسس�ة التاريخ العريب، 

بريوت، 1431ه�.
السـلطان املفـّرج: الس�ّيد ع�يل ب�ن عب�د . 13

احلمي�د الني�يل )ق 9ه��(، حتقيق الش�يخ 
قي�س العّطار، انتش�ارات دلي�ل ما، قم، 

1426ه�.
اب�ن الع�امد احلنب�يل . 14 شـذرات الذهـب: 

الدمش�قي )ت 1089ه�(، حتقيق حممود 
األرناؤوط � عبد القادر األرناؤوط، دار 

ابن كثري ، دمشق، 1406ه�.
طبقات أعالم الشـيعة: الش�يخ آقا بزرك . 15

إحي�اء  دار  1389ه��(،  )ت  الطه�راين 
الرتاث العريب ، بريوت، 1430ه�.

عمـدة الطالب يف أنسـاب آل أيب طالب: . 16
احلس�يني  ع�يل  ب�ن  أمح�د  الدي�ن  مج�ال 
املع�روف باب�ن عنب�ة )ق 9ه��(، ق�م ، 

مؤّسسة أنصاريان، 1425ه�.
عوايل ال�آليل: ابن أيب مجهور األحس�ائي . 17
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العراق�ي،  جمتب�ى  حتقي�ق  10ه��(،  )ق 
ق�م،   ،  × الش�هداء  س�يد  إنتش�ارات 

1403ه�.
غايـة النهاية: ش�مس الدين اجلزري )ت . 18

833ه�(، برجسرتارس، مكتبة اخلانجي، 
القاهرة ، 1351ه�.

الغرويـة . 19 اخلزانـة  خمطوطـات  فهـرس 
الس�ّيد  املقّدسـة:  احليدريـة  الروضـة  يف 
العتب�ة  الربوج�ردي،  املوس�وي  حس�ن 
العلوية املقّدس�ة ،قس�م الشؤون الفكرية 
والثقافية، النجف األرشف، 1442 ه�.

الفهرسـت: حمّمد بن إسحاق ابن النديم . 20
)ت 385 ه� (، حتقي�ق أيمن فؤاد س�ّيد، 

مؤسسة الفرقان، لندن، 1430ه�.
ّي . 21 الكنی واأللقاب: الش�يخ عّب�اس القمِّ

ه�ادی  حمّم�د  حتقي�ق  1359ه��(،  )ت 
األميني، مكتبة الصدر، قم، 1409 ه�.

لؤلؤة البحرين، الش�يخ يوس�ف بن أمحد . 22
البحراين )ت 1186ه�(، حتقيق: الس�ّيد 
حمّمد ص�ادق بح�ر العلوم، مؤّسس�ة آل 

البيت ^، قم.
جمالس املؤمنني: قاضی نور اهلل شوشرتي . 23

پژوهش ه�ای  بني�اد  1019ه��(،  )ت 
اس�المی آس�تان قدس رضوی، مشهد، 

1392 ش.
املختـار مـن حديـث املختـار: أمح�د بن . 24

احل�ّداد البج�يل احل�يّل )ق 8ه��(، حتقيق 

باس�م مال اهلل األس�دي، مرك�ز العاّلمة 
احليّل ، العتبة احلسينية املقدسة، 2017م.

خمتـرص بصائـر الدرجـات: حس�ن ب�ن . 25
سليامن احليّل )ق 9ه�(، املطبعة احليدرية، 

النجف األرشف، 1370ه�.
مستدرك الوسائل: مريزا حسني النوري . 26

)ت 1320ه��(، حتقي�ق ونرش مؤّسس�ة 
 -1408 ب�ريوت،   ،  ^ البي�ت  آل 

1409 ه��.
الس�ّيد ع�يل . 27 منتخـب األنـوار املضيئـة: 

9ه��(،  )ق  الني�يل  احلمي�د  عب�د  اب�ن 
حتقي�ق مؤّسس�ة اإلمام اهل�ادي ×، قم، 

1420ه�.
ُب البـارُع: أمح�د بن حمم�د بن فهد  . 28 املهـذَّ

احل�يّل )841ه�� ( ، حتقي�ق اآلق�ا جمتب�ى 
العراقي،  قم، مؤّسس�ة النرش اإلسالمي، 

1407ه� .
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10. There should be no direct communication and discussion be-
tween the evaluator and the author، and the evaluator's observations 
should be sent to the writer through the editorial director of the maga-
zine.

11. If the evaluator believes that the research is based on previous 
studies، the evaluator must disclose these studies to the magazine's 
editor.

12. The evaluator's observations and recommendations will be re-
lied on mainly in the decision as to accept the research for publica-
tion or not. The evaluator is also requested to refer specifically the 
paragraphs that require a minor modification that can be made by 
the editorial board، and those that need to be substantially modified 
should be by the author himself.
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Evaluators' Guide
The main task of the scientific evaluator is to read the research 

that is within his scientific specialization very carefully and evaluate 
it according to academic scientific perspectives that are not subject 
to any personal opinions، and then to confirm his constructive and 
honest observations about the research being sent to him.

Before the evaluation process، the evaluator is asked to confirm-
whether the research being sent is within his or her scientific special-
ization or not. If yes، then، does the evaluator have enough time to 
complete the evaluation process? The evaluation process should not 
exceed ten days.

After the evaluator approves the evaluation process and com-
pletes it during the specified period، he has to carry out the evalua-
tion process according to the following criteria:

1. Is the research genuine and important to the extent that it 
should be published in the magazine?

2. Whether the research is consistent with the general policy of 
themagazine and the publishing rules therein.

3. Is the topic of research exhausted in previous studies? If yes، 
please indicate those studies.

4. The applicability of the search title to the search itself and 
itscontent.

5. A statement as to whether the abstract of the research clearly-
describes the content and idea of the research.

6. Does the introduction of the research accurately describe what 
the author wants to state and clarify? Does the author explain the 
problem he is studying?

7. Discussing the author's findings in a scientific and convincing-
manner.

8.The evaluation process must be conducted in a confidential-
manner، and the author should not be aware of any aspect of it.

9. If the evaluator wishes to discuss the research with another، 
theeditor shall be notified accordingly.
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9. Unapproved research shall be returned to their authors.

10. The researcher is obliged to make the necessary amendments to his 

research according to the reports of the editorial board or the evaluators، 

and return it to the magazine within one week from the date of receiving 

the amendments.

11. All research submitted for publication is subject to scientific evalua-

tion by specialists.

12. All research submitted for publication shall be subject to electronic 

inspection.

13. The copyright، printing and distribution of paper and electronic re-

search shall be transferred to the magazine in accordance with a form 

of undertaking signed by the author. No other party may republish or 

translate the research without the written consent of the author and the 

head of the editorial board of the al-Muhaqiq Magazine.

14. The author may not withdraw his research after the decision to ac-

cept the publication، but he may do so before the decision to accept the 

publication and with the consent of the head of the editorial board ex-
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Publishing Policy: 
1. The (al-Muhaqiq) magazine is issued three times a year by the al-Alama 
al-Hilly Center affiliated with the Imam Hussein Holy Shrine. The Cen-
ter receives research and studies from inside and outside Iraq، which are 
within the following topics:
• The Qur'an and its sciences (exegesis and exegetes، Quranic sciences، 
Quranic recitations)
• Jurisprudence and its principles (comparative jurisprudence، deductive 
jurisprudence، principles of jurisprudence)
• Hadith and Ilm al-Rijal -Biographical Evaluation- (Ilm al-Rijal، the infal-
libles' Hadith)
• Mental science (logic، belief، philosophy)
• Arabic language sciences (phonetic and morphological study، synthetic 
study، deductive study، literary and rhetorical studies)
• Historical studies (translations، events and facts)• Ethics and gnosticism 
(ethics، mysticism، gnosticism)
• Public knowledge (pure knowledge، human knowledge)
• Textual criticism (criticized texts، collected texts)
• Bibliography and indexes
2. The research submitted for publication shall be committed to the meth-
odology of scientific publishing and its internationally recognized rules.
3. The research should not have been published previously، accepted for 
publication، or submitted to another magazine، and the researcher shall 
sign a special undertaking for this.
4. The magazine shall not publish the translated research until after proof 
of the author's original consent and the publishing party as to translate 
and publish it.
5. The researcher shall bear full responsibility for the contents of his pub-
lished research. Research shall express the views of the author and do not 
necessarily reflect the opinion of the magazine.
6. The research arrangement is subject to technical considerations relat-
ing to the identity of the magazine and its topics.
7. The researcher will be notified of receiving his research within a period 
not exceeding ten days from the date of submission.
8. The researcher is informed of the approval or non-approval of the pub-
lication of his research within a period not exceeding two months from the 
date of receipt of the research.
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Uncovering the Confusion about the Impurity of Abominations Najib al-Din 
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Investigation: Mahdi Jawad Deliri /The Scientific Estate/Qom...................223

Supplement Narrators of al-Nili Al-Sayed Martyr Jamal al-Din Muham-
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Interpretation Resources on the Authority of Ibn Abbas (D. 68 AH) a Reading of 

his Narrations in Hilla Blog

Karar Hassan al-Shami  ـ Prof. Dr. Sakina Aziz al-Fatli /University of Babylon/ 

College of Islamic Sciences............................................................................19

Towards a Valuable Understanding of the Holy Qur’an of the Moroccan 
Wazir (d. 418 A.H.) and Ibn al-Mutawaj al-Bahrani (d. 820 A.H.)
Abeer Jabbar Al Mulla ـ Prof. Dr. Hikmat Obaid Al-Khafaji/College of Islamic 
Sciences / University of Babylon........................................................................47

The Efforts of Dr. Abbas Hani Al-Jarrakh in Investigating Al-Hilli Poets' 
Divans

Karim Faydi Manadi ـ Prof. Dr. Sami Ali Al-Mansoori/University of Basra-

College of Education / Qurna......................................................................63

Sound Repetition in Sheikh Ahmad al-Nahwi al-Hilli’s Divan

Ahmed Jassim Abd Muhammad ـ Prof. Ahmed Abdullah Noah al-Mansoori/ 

University of Basra - College of Education / Qurna....................................91

Ali bin Yahya Al-Khayat Al-Hilli (died after 609 AH) His life and Effects

Sayid Cheyenne/ Master's student at Qom Holy University.................................119

Definition of a Legible Copy Ali al-Sayyid Hussein al-Abzar al-Husseini al-Hilli 

(1050 AH)

Waheed al-Shondi /Qom/Islamic Republic of Iran.....................................147

Traces of Abdul Rahman bin Muhammad Al-Atayiqi Al-Hilli (lived in 786 AH) 

Asst. Lect.  Haider Abdul Adhim Khudair/Al-Alama Al-Hilli Center / Hilla........167

Ali Ben Fazal Ben Haikal Al-Hilli Introducing a Precious Copy of his 
Copies and Indicating Some of Its Significations 

A Study and Investigation: Said al-Jamali al-Alama al-Hilli Center/Qom.........191
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15. When writing a research abstract، avoid abbreviations and citations.
16. Not mentioning the name of researcher / researchers in the research 

body at all.

17. The scientific methods used in writing footnotes for documentation 

shall be taken into consideration by mentioning the name of the refer-

ence، the part and the page number، with successive numbers placed at 

the end of the research.

18. The researcher shall abide by the technical conditions used in the 

writing of scientific research in terms of the order of the research، its body، 

its footnotes and its references. Moreover، he should consider adding the 

pictures of manuscripts in their appropriate places in the body of the 

research. 

19. Adding the list of references at the end of the search and according to 

the Harvard Reference Style.

20. Studies that have been cited in the research body as well as tables or 

images are shown accurately in the list of references، and vice versa.

21. The researcher / researchers shall make a statement as to whether the 

research submitted for publication has been made in the presence of any 

personal، professional or financial relations that may be interpreted as a 
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Authors' Guide
1. The magazine approves research and studies which are within the 
framework of its publication policy.
2. The research submitted for publication must be original، never pub-
lished in a magazine or other publication medium.
3. The author shall give exclusive rights to the magazine including publica-
tion، paper and electronic distribution، storage and reuse of the research.
4. The number of pages submitted for publication shall not exceed forty 
pages.
5. Send the research to the magazine via e-mail alalama.alhilli@yahoo.
com and mal.muhaqeq@yahoo.com
6. The published research is written by Microsoft Word or (LaTeX)، the size 
of page is (A4)، written in two separate columns. The research is written in 
Times New Roman font size 14.
7. Provide an abstract of the research in English and in a separate page 
not exceeding (300) words.
8. The first page of the research should contain the following information:
• The title of the research
• Name of researcher / researchers and affiliations
• Email of researcher / researchers
• Abstract 
• Key words 
9. Write the search title in the middle of the page with the font Times New 
Roman size 16 Bold.
10. Write the name of the researcher / researchers in the middle of the page 
and under the heading with Times New Roman font size 12 Bold.
11. The authors' affiliations are written with the Times New Roman font 
and the size is 10 Bold.
12. Write an abstract of the search with the font Times New Roman and 
size 12 Italic، Bold.
13. Key words that are no more than five words are written in Times New 
Roman font and size 11 Italic، Justify.
14. The affiliations are written as follows (department، college، university، 
city، country) without abbreviations.
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 ُول�د يف الكاظمّية يف ش�هر رجب 
س�نة  1302ه، املوافق س�نة 1885م. 
وأّم�ه بنت العاّلمة الس�ّيد ع�يل ُعطيفة 
احلس�ني. وُتويف أبوه اخلطيب الش�يخ 
س�لامن آل ن�وح س�نة  1308ه، فنش�أ 

يتياًم.
 تلّقى الق�راءة والكتاب�ة يف مقتبل 
عم�ره عن�د الكتاتي�ب، وكان يقفو َأثر 

أبيه يف املجالس احلسينية.
 درس عل�وم العربي�ة عىل الس�ّيد 
حمم�د العام�يل، وع�ىل الش�يخ حمم�د 
رض�ا آل أس�د اهلل، والفقه عىل الس�ّيد 
أمحد الكش�وان والش�يخ رايض احلاج 
كاظم والسّيد حممد السّيد حممد مهدي 
األعرج�ي، وعلم الكالم عىل الش�يخ 
مهدي املرايايت، وخترج يف الش�عر عىل 

الشيخ عبد احلسني آل أسد اهلل.
 من مؤّلفاته املطبوعة: كتاب حممد 
والق�رآن )وق�د ترجم إىل الفارس�ية(، 
وط�رق حدي�ث األئم�ة م�ن قري�ش، 
 ، ورّد الش�مس لعيل بن أيب طالب
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موارد التفسير عن ابن عباس )ت/68هـ(
وديوان ش�عره بثالثة أجزاء، والديوان 
يطب�ع:  مل  البي�ت ^. ومم�ا  أه�ل  يف 
كتاب احلسم لفصل ابن حزم، واملدنية 
والع�رب،  واحلض�ارة  واإلس�الم، 
وملحقات الديوان الشعري. وقد بلغ 
ش�عره أكثر من عرشي�ن ألف بيت، يف 
أغراض خمتلفة. وكان له ولع بالتأريخ 
الش�عري، فق�د أّرخ أكث�ر م�ن أل�ف 
حادثة. وبلغ ع�دد األعالم املذكورين 
يف ديوانيه املطبوع واملخطوط أكثر من 

ثامنامئة َعَلم.
خدم املنرب احلُس�يني سبًعا وستني 
س�نة، فق�د ارتق�ى املنرب وعم�ره عرش 
سنني. وهو من اخلطباء الذين اشتهروا 
بفصاحة لساهنم، وصوهتم اجلهوري، 
وم�ن  والتارخيي�ة،  الديني�ة  وثقافته�م 
الذي�ن يتعرض�ون يف ُخطبه�م إىل م�ا 
جيري ع�ىل مرسح األح�داث اليومية، 
وسياس�ية  اجتامعي�ة  مواضي�ع  م�ن 

ووطنية.
كاظ�م  الش�يخ  دع�وات  كان�ت 
آل ن�وح إىل الوح�دة واالحت�اد، أح�د 
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