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�ض البحث ملخَّ

قني(، فهناك من جعله أكيل الس��باع؛  اختل��ف العلمء يف قضيَّة )مدفن فخ��ر املحقِّ
لعدم وجود أثٍر لقربه، وآخر جعله من ُدفناء احِللَّة الفيحاء، وآخر وجَد أنَّه تويفِّ يف احِللَّة 
دين، وآخر وج��د أنَّه ُدفن يف احِللَّة، ولكنَّه ُنقل  وُنق��ل إىل النجف حيث موىل املوحِّ

إىل النجف؛ الستحباب ذلك.

ّ قرب أمي املؤمنني، كّل  مة احِللِّ ��ه ُدفن قرب أبيه العالَّ ا أنَّ وهن��اك من يرى ظانًّ
، وهو الذي خلفه علًم وفضاًل. ّ مة احِللِّ هذه األمور حصلت بسبب كونه ابن العالَّ

ح بعضها، ويدحض كثيها. ُيسلِّط هذا البحث الضوء عىل هذه اآلراء، ويرجَّ
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Abstract

The scholars differed in the case of the burial of Fakhar Al-
Muhaqiqin. Some of them said that his body had been eaten by 
the lions, because there was no trace of his grave, and another 
sees his burial was in Hilla Al-Fayhaa, Another found that he died 
in Hilla and his body transferred to Najaf where the holy shrine 
of Imam Ali ibn Abi Talib (PBUH), some of them says that he was 
buried in Hilla, but he was transferred to Najaf for sanctity of the 
place.

There are those who believe that he was buried next to his 
father Al-Allamaa Al-Hilli near the holy shrine of Imam Ali ibn Abi 
Talib (PBUH), all these Differences happened because he was 
the son of Al-Allamaa Al-Hilli, and inherited his knowledge and 
virtues.

This research sheds light on these views, Preferring some of it 
and refuting the other.
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مة املقدِّ

خول بالبحث، ُأشي إىل أربعة ُاموٍر، هَي: قبل الدهُّ

ل: ترجمة، و�صرح اأحوال )الفخر(، امل�صادر واملراجع لها الأمُر الأوَّ

ق��ني( يف أغلب الكتب الرجاليَّة،  جاءْت ترمجُة الش��يِخ اجلليل املرحوم )فخر املحقِّ
وعىل سبيل املثال أنقُل هنا عن كتابني:

كت��َب ابُن الُفوطّي يف كتاب��ه )تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب(: »هو . 1
كريم األخالق، فصيُح العبارة، مليُح اإلشارة، رأيُته يف حرضة والده، له ذهٌن 
��اٌد، وفخر الدين ذو الَفْخ��ر الفِخم، والِعْل��م اجلّم، والنّفس  ، وخاطٌر نقَّ ح��ادٌّ

األبيَّة واهِلّمة الَعالية«)1(.

م��ا س��ّجله الس��يَُّد جليُل الق��در املرح��وُم )مي مصطف��ى التف��ريّش( يف )نقد . 2
قني،  ، فخر املحقِّ ّ د بن احلسِن بن يوُسف بن علٍّ بن مطّهر احِللِّ الرجال(: »حممَّ
س اهللُ رّسه- وجٌه من وجوه هذه الّطائفة، وثقاهِتا، وفقهاِئها،  أب��و طالب- قدَّ
��أن، حاُله يف علوِّ قدرِه، وس��موِّ مرتبته،  جلي��ل القْدر، عظيم املنزلة، رفيع الشَّ

وكثرِة عُلومه أشهُر من أْن ُيذكَر.

��هيُد، لُه كُت��ٌب جيِّ��دٌة ِمنها:  روى ع��ن أبي��ه، وروى عن��ه ش��يُخنا الشَّ
اإليضاح«)2(.

:ويمكُن مراجعُة املراجع اآلتية عن حياته



262

قني مدفن فخر املحقِّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
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ُمعجم املؤّلفني، )كّحالة(: 228/9.. 19

مقّدمة إيضاح الفوائد، طبعة ُقم.. 20

مقّدمة البحار )الطبعة احلديثة(: 222/1.. 21

ُمنتخب التَّواريخ )الطَّبعة احلروفيَّة(: 317.. 22

ُمنتهى املقال: 280.. 23

ّي: 208.. 24 ث القمِّ ة األحباب، للُمحدِّ هديَّ

ة العارفني، للبغدادّي: 165/2.. 25 هديَّ

جال، والّراجم)3(، وما ذكرته عىل نحو املِثال، ال احلر. وغيها من كتب الرِّ

الأمر الّثاين: تاريخ ولدة فخر املُحّققني ووفاته

يق��ول صاحب روضات اجلنَّات يف تاريخ والدته: »فإّنه ولد يف ليلة االثنني نصف 
الليل تقريًبا ليلة العرشين من مجادى األُوىل سنة االثنني والّثمنني بعد الستمئة«)4(.

وبينم نقل صاحب رياض العلمء: »ُولَِد يف يوم الثاين والعرشين من مجادى اآلخرة 
سنة 682ه�«)5(.

مُة احلّلهُّ نفسه حول  اهُد عليه ما ذكره العالَّ ل، والشَّ حيح هو القول األوَّ ولكّن الصَّ
��د فكان قريب)6( من  ا مولد عبده حممَّ ولده يف )أجوبة املس��ائل امُلهنّائيَّ��ة(؛ إذ قال: »وأمَّ

نصف الليل، ليلة العرشين من مجادى األوىل سنة اثنتني وثمنني، وستمئة«)7(.

وأّما وفاة هذا العامل اجلهبذ ليلة اجلمعة اخلامس عرش من مجادى )من دون تعينٍي(، 
أو اخلامس والعرشين من مجادى اآلخر، وهذا هو الصحيح من س��نة 771ه�، و كانت 

مّدة عمره 89 سنة.
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قني الأمر الثالث: اإجازاُت فخر املحقِّ

قني للشيخ مجال الدين أيب الفتوح أمحد بن أيب عبد اهلل بلكو بن أيب  أجاز فخُر املحقِّ
طالب بن عّل اآلوّي، والّشيخ شمس الدين أيب يوسف حمّمد بن هالل بن أيب طالب بن 

د اآلوّي، وهي مبسوطٌة تارخيها سنة 705ه�. د بن احلسن بن حممَّ احلاج حممَّ

وأيًضا خمترًة للّشيخ أيب الفتوح أمحد املذكور منفرًدا كتَبها له عىل هنج امُلسرشدين 
يف سنة 705ه�)8(.

قني أجاز وهو يف عمر)23س��نة(، وهاتان  وما ينبغي اإلشــارة إليه: إنَّ فخ��ر املحقِّ
اإلجازتان للعلمء واملشايخ كاشفٌة، وشاهدٌة عىل علّو مرتبته، وعلمه.

د العلوّي احلس��ينّي، كتبها له عىل  وأجاَز للس��يَّد نارص الّدين محزة بن محزة بن حممَّ
ظهر كتابه )حتصيل النجاة(، تارخيها الّسابع، والعرشون من رجب سنة 736ه�، ونقلها 

أيًضا يف الذريعة)9(.

د األعرج  د بن عّل ب��ن حممَّ وأجاَز للس��يَّد عب��د الكريم غي��اث الدين)10( ب��ن حممَّ
مة، وأخ الس��يَّد عميد الدين، بظهر الكتاب املذكور )حتصيل  احلس��ينّي، ابن ُاخت العالَّ

النجاة( لنارص الدين محزة)11(.

، يف سنة741ه�)12(. ّ وأجاز للّشيخ حسن بن أمحد بن مظاهر احِللِّ

قني للشيخ زين الّدين عّل بن احلسن بن أمحد  وجاء يف الذريعة: »إجازة فخر املحقِّ
ابن مظاهر املتوسطة التي كتَبها له عىل ظهر قواعِد والده يف سنة 741ه�«)13(.

د االس��فنديارّي اآلمل كتبها له بخّطه عىل ظهر كشف امُلراد  د بن حممَّ وللّشيخ حممَّ
سنة 745ه�)14(.
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ّ خمترًة  د بن احلسن بن يوسف بن املطّهر احِللِّ لولده الشيخ أيب املظّفر حييى بن حممَّ
مة تارخيها تاسع عرش ذي احلّجة سنة 747ه�)15(. كتبها له عىل ظهر اخلالصة لوالده العالَّ

د بن أيب طالب، خمترًة بخّطه ع��ىل مبادئ الوصول يف  للش��يخ ش��مس الّدين حممَّ
سنة 750ه�، كتابتها سنة 702ه�)16(.

وقال املحّقق النّورّي يف خامتة مس��تدرك الوس��ائل: رصح الش��هيد األّول يف كتابه 
قني أجازه يف منزله يف احِللَّة يف سنة 751ه�. )األربعني( من أنَّ فخر املحقِّ

ُثمَّ التقى يف احلائر احلسينّي السّيد عميد الدين، وأجازه أيًضا، كم نقل عنه يف كتابه 
محَة. )األربعني( للّشيخ الّشهيد، أفاض اهلل عىل روحه الطاهرة الرَّ

ل رواية مجيع كتب وال��ده، ومجيع ما صنّفه  قني الّش��هيد األوَّ أج��از فخر املحقِّ
.)17(أصحاُبنا املتقّدمون

ل من الّشام إىل العتبات املقّدسة يف سنة751ه�، أجازه فخر  ويف س��فر الّشهيد األوَّ
قني، وكان عمره 17 سنة. املحقِّ

ويظهر أنَّ الّش��هيَد أقام يف العراق عدد س��نني فيها أجازه كلٌّ من: عميد الّدين بن 
عبد املطلب بن األعرج يف احلائر احلسينّي يف 19 شهر رمضان سنة751ه�.

ومن: أخيه ضياء الّدين عبد اهلل.

و]من[ حمّمد بن قاسم بن ُمعّية يف شّوال سنة 753ه�، وشعبان سنة 754ه�.

وأيًضا من: أمحد بن حمّمد بن حسن بن زهرة.

ومن: مهنَّا بن ِسنان املديّن.

ومن: الُقطب الّرازّي.
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ومن: أمحد املزيدّي.

ومن: عّل بن طّراد املطاراآلبادّي يف احِللَّة الّسادس من ربيع الثاين سنة 754ه�.

د بن أيب املعال. ومن: حممَّ

ومن: عبد احلميد بن فخار بن معّد.

د بن حسن بن زهرة. ومن: عّل بن حممَّ

د بن نم يف ربيع الثاين سنة 752ه� يف احِللَّة. ومن: حسن بن أمحد بن حممَّ

د الكويّف. د بن حممَّ ومن: حممَّ

قني يف الّس��ادس من ش��ّوال س��نة 756ه��� يف احِللَّة،  وأخًرا: إجازٌة من فخر املحقِّ
مة  د ع�ان يف مقدِّ واإلج��ازة الّثانية كان تارخيها س��نة 758ه�، كم أوردها الّش��يخ حممَّ

طبع ألفيَّة.

قني، وحينها زار قربه ونقل  ل بعد وفاة فخر املحقِّ وكان الّس��فُر الثاين للّش��هيد األوَّ
مة. حديًثا عن والده العالَّ

د بن إبراهيم  قني الش��يخ عّز الّدين حس��ن بن ش��مس الّدين حممَّ وأجاز فخُر املحقِّ
 اب��ن حس��ام العامّل الّدمش��قّي س��نة753ه�، ُكتب��ْت عىل ظه��ر كتاب القواع��د لوالده 

مة)18(. العالَّ

وأج��از احل��اجَّ زين الّدين عّل بن الش��يخ عّز الّدين حس��ن بن مظاه��ر يف احِللَّة يف 
ل س��نة 755ه�، عىل نسخة قديمٍة من  مة يف العارش من ربيع األوَّ مدرس��ة املرحوم العالَّ

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

وأجاز يف الّرابع عرش من ربيع األّول س��نة756ه�)20( الس��ّيد أبا طالب أمني الدين 
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.)21( ّ د بن زهرة احِللِّ أمحد بن حممَّ

د  ي بن حممَّ د ب��ن مكِّ ل الّش��يخ ش��مس الدين أيب حممَّ وأجاز يف احِللَّة الّش��هيد األوَّ
العامّل الّدمشقّي عىل كتاب )إيضاح الفوائد(، يف الّسادس من شّوال سنة756ه�)22(.

د بن عالء بن احلسن نظام  وأجاز يف 14ذي احلّجة سنة 757ه� يف احِللَّة السيِّد حممَّ
الدين)23(.

د بن صدقة يف 15 ذي الِقعدة 758ه�)24(. وأجاز الّشيخ شمس الّدين حممَّ

وأجاز يف آخر رجب سنة 759ه� السّيد حيدر بن حيدر العلوّي احلُسينّي اآلمّل)25(.

د بن أمحد الكايّش، والد الّشيخ أيب سعيد  وأجاز الّش��يخ عمد الّدين حس��ني بن حممَّ
اآليت ذكُره ثالث إجازاٍت أحُدها تارخُيها سنة 759ه�)26(.

د بن أمحد الكايّش ابن عمد  وأجاز للّش��يخ تاج الّدين أيب س��عيد بن حس��ن بن حممَّ
الدين، املتقّدم ذكُره، أيًضا له ثالُث إجازاٍت، وتارخُيها بالرّتب كاآليت:

األوىل: يف ربيع الّثاين، والّثانية: يف آخر شعبان، والّثالثة: اخلامس من شهر رمضان 
سنة 759ه�)27(.

وأجاز إجازتنِي لطالبه السّيد حيدر بن عّل بن حيدر اآلمّل احلسينّي.

قني اإلجازة له هبا  كانِت األُوىل بمناسبة أسئلٍة سأهَلا امُلجاز، وكتب عليها فخُر املحقِّ
يف احِللَّة يف آخر رجب سنة 759ه�)28(.

ل سنة 761ه�)29(. وتاريُخ اإلجازة الّثانية للسّيد حيدر اآلمّل يف ربيع األوَّ

قني بس��نٍة واحدٍة أجاز الّش��هيد  يف تاريِخ770هج��ري؛ أي: قب��ل وفاة فخر املحقِّ
ُل الشيَخ شمس الدين بن نجدة، وفيها عرّب عن فخر امُلحّققني، هكذا: األوَّ
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»ومنهم الّش��يُخ اإلماُم سلطان العلمء، ُمنتهى الُفضالء والنهُّبالء، خاتم امُلجتهدين، 
د بن الشيخ اإلمام الّسعيد مجال الدين بن املطّهر مدَّ اهللُ  فخر املّلة والّدين، أبو طالب حممَّ

ا«)30(. ا، وجعل بينه وبني احلادثاِت سدًّ يف عمره مدًّ

وس��ّجل أرب��اُب الّراجم، والّرج��ال وفاَة فخ��ر امُلحّققني، وانتقال��ه إىل جوار رّبه 
ورمحته سنة 771ه�.

كانْت هذه اإلجازاُت يف 64 س��نة ص��ادرًة عن فخر امُلحّققني؛ فكانت حياُته حافلًة 
بالعطاء، وكان حيظى باحراٍم، وتقديٍر، وإعزاٍز، وافتخاٍر، وتبجيٍل، وتكريم العلمء لُه.

وهك��ذا انته��ْت حياُت��ه، وما ينقل م��ن حكاياٍت يف بع��ض الكتب عن��ه عاريًة عن 
الصّحة، وال أساَس هلا.

الأمر الّرابع: ق�صٌة م�صطنعٌة ول اأ�صا�َض لها

كتب املرحوُم املامقاينهُّ يف تنقيح املقال: »تويفِّ ليلة اجلمعة خامس عرش شهر مجادى 
اآلخرة س��نة إحدى وسبعني وسبعمئة؛ فيكون عمره تسًعا وثمنني سنة تقريًبا، ومل أقْف 
 ع��ىل من عنيَّ مدفنه، واملنقول عىل لس��ان املش��ايخ أّنه ص��ار أكيَل الّس��باع لقضيَّة تنقل 

ال استحسن نقلها لإلزراء بمعارصيه؛ فلذا مل يوجد له جسد حّتى يدفن«)31(.

وكت��ب الكاتب القديُر يف كتاب��ه اللطيف، والقّيم )الكذب(، يف نس��بة هذِه التهُّهمة 
قني: لفخر املحقِّ

»يقول��ون إنَّ ه��ذا العامل الكبي س��مع صوًتا، ُث��مَّ وضع عباءته عىل رأس��ه، وبكى 
وخرج من احِللَّة مسقط رأسه، وال يعلم أحٌد أين ذهب؟ وإىل أيِّ مكاٍن؟ كم أنَّه ال ُيعلُم 

عىل وجه الدّقة وفاُته، وقربه«)32(.
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وال ينقيض العجُب من أين جاءْت هذه املطالب؟، وما منشُؤها؟!!!.

مع العلم أّنه كانت وفاته ليلة اجلمعة 25 مجادى اآلخر س��نة 771ه�، بالدّقة، 
والتحديد.

وكيف يقولون: »بكى وخرج من احِللَّة مس��قط رأس��ه، وال يعلم أحٌد أين ذهب؟ 
وإىل أّي مكان؟ كم أنَّه ال ُيعلم عىل وجه الدّقة وفاُته، وقربه«.

باع... مل يوجد له جسٌد حّتى ُيدفن. أو كم يف قول املامقايّن: إنَّه صار أكيل السِّ

قني يف حاش��يته عىل كت��اب )األلفنِي(،  لعلَّ منش��َأ ه��ذه القّصة ما كتب��ه فخُر املحقِّ
وإليك نّص ما ورد يف عبارته:

ر حيُث وصلت يف ترتيب هذا الكتاب، وتبيينِه إىل  د بن احلسن ابن املطهَّ »يقول: حممَّ
هذا الّدليل يف حادي عرش مجادى اآلخرة سنة سّت وعرشين وسبعمئة بحدود آذربيجان 
خطَر ل أنَّ هذا خطايّب ال يصلح يف املس��ائل الربهانّية؛ فتوّقفت يف كتابته فرأيت والدي 
ين الّسلوان، وصاحلني األحزان، فبكيت بكاًء  عليه الرمحة تلك الليلة يف املنام، وقد سالَّ
شديًدا، وشكوُت إليه من قلَّة املساعد، وكثرة املعاند، وهجر اإلخوان، وكثرة العدوان، 
وتواتر الَك��ِذب والبهتان، حّتى أوجَب ذلك ل جالًء عن األوطان، واهلرب إىل أرايض 

آذربيجان«)33(.

إذا فرضنا نشأ التوّهم منها فيضحى األمر أعجب؛ وذلك من أّن هذه العبارة عندما 
كان ينّق��ح بكتاب )األلف��ني( يف تاريخ 11 مجادى اآلخرة س��نة 726ه�، وهذا يعني أّن 

قني ب�45 سنة. هذه الكتابة بعد وفاة والده بخمسة أشهر، وقبل وفاة فخر املحقِّ

ة  فهذه الّش��كوى غي مرتبطٍة بأواخر ُعمر فخر امُلحّققني، وعىل أساسها، ومن شدَّ
باع!!. احلزن خرج من احِللَّة؛ فال قرَب لُه، وأمسى أكيَل السِّ
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قني مدفن فخر املحقِّ

��ا احلديُث عن مدَفن هذا العامل الكبي، وهو املقصود من هذه املقالة؛ ففي نظري  أمَّ
ا بجانب قرب والده. بال شكٍّ من أنَّه مدفوٌن يف النَّجف األرشف، ومن املحتمل جدًّ

مة يف سياق حديثهم  حون وامُلعلِّقون عىل كتاب )اإليضاح( يف املقدِّ وما كتبه امُلصحِّ
عن مدفنه، قالوا:

»نقل الفاضُل امُلتتّبع اخلبي اآلغا موس��ى املوس��وّي الزنجايّن نزي��ل ُقم)دام توفيقه( عن 
د العراقّي الذي فرغ من كتابة اجلزء  يَّة من القواعد بخطِّ جعفر بن حممَّ ظهر نس��خة خطِّ
ل منه يف يوم الثالثاء اخلامس والعرشين من رمضان املعظَّم من ش��هور س��نة س��تٍّ  األوَّ
وسبعني وسبعمئة ما هذا لفظه: زار الشهيد قرب فخر الدين رمحهم اهللّ تعاىل، وقال: انقل 
ع��ن صاحب هذا القرب، بنقل عن والده، أنَّ من زار قرب أخيه املؤمن، وقرأ عنده س��ورة 
القدر سبًعا، وقال: )اللَّهمَّ جاِف األرَض عن جنوهبم، وصاعْد إليك أرواحهم، وزدهم 
منك رضواًنا، وأسكْن إليهم من رمحتك ما تصل به وحدهتم، وتؤنس به وحشتهم إنَّك 

عىل كّل يشٍء قديٌر( آمن اهللُ مَن الفزع األكرب القارئ، وامليت«)34(.

��ق الثقة، واملتَّق��ي جناب الس��يَّد الزنجايّن  وم��ا ذك��ره األخ املعظَّ��م الكبي، واملحقِّ
ل. صحيٌح، ومنشُأ هذا القول، ما ورد يف جمموعة الشيخ اجلليل الشهيد األوَّ

ة(، بقوله:  ّي يف)الفوائد الرضويَّ ق القمِّ  وممَّن نقل عن هذه املجموعة ما أورده املحقِّ
.)35(»قني »رأيُت يف بعض املجاميع املعتربة أنَّه زار الشهيد قرب فخر املحقِّ

��د ب��ن ع��ّل اجلباع��ّي ج��ّد الّش��يخ  وه��ذه املجامي��ع بخ��طِّ ش��مس الدي��ن حممَّ
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ثني املرحوم امليزا   البهائّي، وكان��ت تضمهُّ ثالث جمموعاٍت، وهي عند خات��م املحدِّ
النورّي)أعىل اهلل مقامه الرّشيف(.

ّي، واحل��اج اآلقا بزرك  مان احل��اج عبَّاس القمِّ ويعتق��د املرحومان الّش��يخان املكرَّ
الطه��رايّن بوج��ود نس��خٍة يف املدرس��ة الك��ربى للمرح��وم الربوج��ردّي يف النّجف 

األرشف، وُاخرى يف مكتبة ملك، طهران.

ه��ذه املجموع��ة املنقول عنها هي واح��دٌة من ثالث جمموعات من تأليف ش��يخنا 
د بن الش��يخ عّل  ل، واثن��ان منه��ا بخّط الش��يخ اجلليل ش��مس الّدين حممَّ الش��هيد األوَّ
د بن صالح اللويزايّن اجلبعّي، اجلّد األعىل للش��يخ البهائّي،  ابن الش��يخ احلس��ن بن حممَّ
ل، والبعض اآلخر بخ��طِّ بعض أحفاد  وه��ي نقٌل مبارٌش من نس��خة كتابة الش��هيد األوَّ

الشهيد)36(.

ة عالقة وطيدة بني عائلة الّش��هيد مع عائلة اجلباعّي أجداد  م��ع االلتفات إىل أّن ثمَّ
الشيخ البهائّي.

ل قرب فخر  ل، وزار الّشهيد األوَّ قني الّش��هيد األوَّ وممَّا ال ش��كَّ فيه: أجاز فخر املحقِّ
قني، وقرأ عليه القرآن. املحقِّ

م م��ن أّنه ورد يف  وُيع��ّد ه��ذا دلي��اًل قاطًعا من أّن ق��ربه كان معلوًم��ا، وما تقدَّ
جمموعة الّشهيد من زيارته، وقراءتِه الفاحتَة، ومن هنا تبنيَّ أّن قربه معلوٌم.

ق��ني مل ُيدفْن يف إيران، وبالد العجم، ويمكن  وهناك ش��اهٌد آخر عىل أنَّ فخر املحقِّ
ل مل يس��افْر إىل إيران، أو بالد العجم كي يزوَر  أنَّ أقول برضس قاطع: إنَّ الش��هيد األوَّ

قني. قرب فخر املحقِّ

ل س��افر مّرتني إىل العراق، والعتبات املقّدسة،  وتقّدم اإلش��ارة إىل أنَّ الشهيد األوَّ
قني. وأحدمها بعد وفاة فخر امُلحقِّ



272

قني مدفن فخر املحقِّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ويبدو ل كم رأيُت يف بعض األماكن أّن الّس��فر الّثاين للّش��هيد كان بعد س��نتني من 
قني. وفاة فخر امُلحقِّ

ينقل املرحوم احلاّج ُمال هاشم اخلراسايّن يف كتابه )ُمنتخب الّتواريخ( يف سياق بيانه 
ُك هبا، ويعّد الّثاين عرش من العلمء يف احِللَّة قبورهم،  للقب��ور للعلمء الكبار، وال��ذي ُيتربَّ

ويقول: الّظاهر فخر امُلحّققني يف احِللَّة)37(.

قني كان يس��كن يف احِللَّة فمن  تعبيه ب�)الّظاهر( كأّنه اس��تفاد هذا من أّن فخر املحقِّ
ر. املتوقَّع دفنه فيها، هكذا تصوَّ

��ة، ُثمَّ ُنقل إىل النَّج��ف األرشف، وُدفن  قني يف احِللَّ نع��م، صحيح ت��وىفِّ فخر امُلحقِّ
.بجنب أمي املؤمنني

تق��ّي  حمّم��د  م��اّل  اجللي��ل  التق��ّي  الش��يخ  ب��ه  ح  رصَّ م��ا  ذل��ك  ع��ىل  والدلي��ل 
 

املجليّس)أع��ىل اهلل مقام��ه الرّشي��ف( يف آخ��ر رشحه عىل الفقي��ه يف باب أفضليَّة نق��ل األموات إىل 
مة وابنُه، وُدفِنَا يف النَّجف األرشف«. األماكن الرشيفة)38(، قال: »ُنِقَل العالَّ

قني، وهذا  ويقت��يض االنراف بال ُش��بهٍة من أنَّ كلمة )ابن��ه( ُيراد هبا فخ��ر املحقِّ
قني له أٌخ اس��ُمه  اجم من أنَّ فخر املحقِّ . ويعلم املتتبِّعون، واخلرباء يف الرَّ واضٌح، وجلٌّ

الشيخ ريّض الّدين عّل.

ة( هو  وما ذكره الش��يخ املحّدث الكبي القّمّي يف كتابه امُلستطاب )الفوائد الرضويَّ
عني ما قاله املرحوم املجليّس)39(.

مة الس��يِّد جعفر بحر العلوم يف كتاب��ه القّيم )حتفة العامل يف  ح به العالَّ وك��ذا ما رصَّ
قني مدفوٌن يف النّجف األرشف«، وهو  رشح خطب��ة املعامل()40(؛ إذ قال: »إنَّ فخ��ر املحقِّ

ناظٌر بال شكٍّ إىل كالم املجليّس، املتقّدم.
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َ يف احِللَّة،  قني تويفِّ وممَّن اس��تفاد من عبارة املحّقق املجليّس، ورّصح بأّن فخر املحقِّ
د صادق آل بحر  مة اجلليل الس��يِّد حممَّ وُنق��ل جثمُن��ه إىل النّجف األرشف املرحوم العالَّ

العلوم.

قني ُقرب قرب والده اجلليل  ا دفن فخر املحقِّ ��طور احتماًل قويًّ وحيتمُل راقُم هذه السهُّ
يف النّجف األرشف.

قني ال يعني أنَّه غي مدفون  وممَّا ينبغي اإلشارة له من أنَّ عدم وجود قرب لفخر املحقِّ
مة،  يف النّج��ف األرشف، وهذا حص��ل مع غي واحٍد من العلمء، مث��اًل ابن ُاخت العالَّ
د بن عّل األعرج،  وامُلجاز منه الس��يِّد عمي��د الدين)41( أبو عبد اهلل عبد املّطلب ب��ن حممَّ
فات��ه كتاب )كنز  قني، وم��ن مؤلَّ وه��و م��ن أعاظم علمء ع��ره، ومعارص لفخ��ر املحقِّ

الفوائد يف حّل ُمشكالت القواعد(.

قني  ولِد هذا العامل اجلليل يف نصف ليلة ش��عبان س��نة 681ه� قبل والدة فخر املحقِّ
َ يف العارش من ش��عبان س��نة 754ه� يف بغداد، وُنقل  بعرشة أش��هر ومخس��ة أّياٍم، وتويفِّ
ح بذلك أرباب املعاجم، وحيتمل أّنه ُدفن  جثمنه إىل النّجف األرشف، وُدفن فيها كم رصَّ

مة. وهكذا قبور إخوة السيِّد عبد املّطلب عميد الّدين)42(. بالقرب من قرب خاله العالَّ

وك��ذا من الذين ال ُيعرف هلم قرٌب مع مكانته، وش��أنه ومن العلمء االعالم ش��ارح 
مة السيِّد ضياء الدين عبد اهلل بن السيَّد جمد الدين أيب  )هتذيب األصول( ابن ُاخت العالَّ
، ويمكن أن يكون مدفوًنا  ّ د بن أيب احلس��ن عّل بن األعرج احلسينّي احِللِّ الفوارس حممَّ

يف النّجف األرشف أيًضا.

وكذلك ممَّن ال يعرف مكان قربهم إخوته األربعة، وهم: السيَّد جالل الدين عّل، 
 والس��يَّد ضياء الّدين عبد اهلل بن حمّمد بن عّل األعرج ش��ارح )هتذي��ب الوصول()43(، 
د بن عّل األعرج)44(، شارح )هنج امُلسرشدين(،  مة نظام الدين عبد احلميد بن حممَّ والعالَّ
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ه��م الكبي، أبو  ��د بن عّل األع��رج)45(، وأيًضا جدهُّ وغي��اث الّدي��ن عبد الكريم بن حممَّ
لة يف  ��د بن عّل األع��رج احلس��ينّي؛ إذ ذكرِت الكت��ب املفصَّ الفوارس الس��يِّد حممَّ

املضمر من أهّنم قد ُدفنوا يف النّجف األرشف، ومع ذلك ال نعلُم أين هم؟.

د ِرضا الّش��بيبّي يف كتابه القّيم )مؤرخ العراق ابن  مة املرحوم الش��يخ حممَّ قال العالَّ
الفوطّي(:

س��ة،  »كان يف ذل��ك الّزم��ان نق��ل األموات م��ن أطراف الع��راق إىل العتبات املقدَّ
وباخلصوص إىل النّجف األرشف أمًرا حمبوًبا، ومطلوًبا الس��ّيم العظمء واألمراء، وكذا 

العلمء، والّصاحلني«)46(.

وذكر ذلك ابُن الفوطّي نفسه يف كتابه )احلوادث اجلامعة(، وابن الساعي يف تارخيه 
نقل ذلك أيًضا.

كان يف الّسابق نقل اجلنائز، وباخلصوص باحِللَّة؛ لقرهِبا إىل النّجف، وإىل يومنا هذا 
مت��داَواًل. وإذا كان��ت هذه الّتقالي��د، واالهتمم موجود لآلخري��ن؛ فكيف ال ُينقل فخر 

.وال يدفن بجانب والده ،قني إىل مشهد أمي املؤمنني املحقِّ

قني  وما ذكرُته من هذه السطور ال يشَء أمام فقيه الطَّائفة، وشيخ الّشيعة فخر املحقِّ
مة احلس��ن بن عّل بن يوس��ف  د بن مجال الّدنيا والّدين موالنا العالَّ األجّل، الش��يخ حممَّ
ر أفاض اهلل عىل قربه ش��آبيَب رمحته، وجعله مورَد قبوله ورضاه، وتقبَّل اللَّهمَّ  ابن املطهَّ

دعاءنا جلميع َخَدَمِة اإلسالم.
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هوام�ض البحث

)1( تلخيص جممع اآلداب يف معجم االلقاب: 4، القسم الثالث، رقم: 2345.
)2( صحيفة: 302.

قني )املراجع(. )3( ينظر: كتاب فقهاء الفيحاء بتحقيقي: 431/1 فيه ترمجة وافية لفخر املحقِّ
)4( روضات اجلنات: 330/6.

)5( رياض العلمء: 77/5.
)6( هكذا ورد يف األصل، إاّل أّن الصحيح )مطلًقا(، ولعّله من سهو النّساخ)م(.

)7( أجوبة املسائل املهنائّية: 139)م(.
)8( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 235/1.

د العلوي احلسيني  ا ما قاله صاحب الذريعة: »واجاز للسيَّد نارص الدين محزة بن محزة بن حممَّ )9( وأمَّ
كتبه��ا له عىل ظهر كتابه حتصيل النجاة يف أص��ول الدين، و قد ألفه للمجاز، وهي خمترة تارخيها 

السابع و العرشون من رجب سنة 736ه�«)م(.
)10( الس��يَّد غياث الدين عبد الكريم أخ الس��يَّد عميد الدين والس��يَّد عبد اهلل، وأخان آخران أيًضا، 
د بن أمحد، وأبناء اخ��ت العالمة، وأوالد عّمة فخر  د بن عل بن حممَّ وهم مخس��ة أوالد الس��يَّد حممَّ

املحققني. انظر: احلقائق الراهنة: 120منه.
)11( راجع احلقائق الراهنة: 120.
)12( الحظ: احلقائق الراهنة:36.

)13( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 222/1.
)14( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 1/ 237.

)15( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 237/1
)16( الحظ: الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 237/1، واحلقائق الراهنة: 190.

)17( راجع: أعيان الشيعة: 60/10)م(.
)18( الحظ: أمل اآلمل: 66/1، واحلقائق الراهنة: 55.

)19( راجع: البحار: 181/107، الذريعة: 336/1.
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)20( انظ��ر: البحار: 59/107، إالَّ أنَّ ش��يخنا املعظم يف الذريعة ذكر تاري��خ هذه االجازة 24 ربيع 
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)21( وقد حصل التصحيف يف اللفظ؛ إذ هو حلبّي، انظر: روضة املّتقني: 23/1، خامتة املس��تدرك: 
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)26( راجع احلقائق الراهنة: 235.

)27( املصدر السابق: 67.
)28( املصدر السابق.
)29( املصدر السابق.

)30( البحار: 195/107.
)31( تنقيح املقال: 106/3.

)32( الحظ: الكذب )فاريّس(: 167.
)33( األلفني: 127.)م(

مة: 16. )34( إيضاح الفوائد يف رشح مشكالت القواعد، املقدِّ
.489 )35(

ة: 646. )36( الحظ: الفوائد الرضويَّ
)37( راجع: منتخب التواريخ )فاريّس(: 319.

 )38( راجع��ت الكتاب املزبور يف باب )يف جواز نقل املوتى إىل املش��اهد املرشفة: 493/1(، ومل أجد 
ق أو النارش.)املراجع(. ما ذكره املصنّف يف املتن، ويبدو أنَّ ما ذكره مذكور يف نسخة مل تتبنيَّ للمحقِّ

ة: 488. )39( الحظ: الفوائد الرضويَّ
)40( حتفة العامل يف رشح خطبة املعامل، للسّيد جعفر بن السّيد حمّمد آل بحر العلوم ) 1281ه�-1377ه�(، 
الطبعة الثانية، جزءان يف جملَّد واحد، طهران، مكتبة الصادق، 1401-1360ه�.ش.)املراجع(.

)41( تنظر ترمجته: روضات اجلنَّات: 261/4 رقم 394، الذريعة:115/13، الذريعة: 162/18، 
احلقائ��ق الراهنة: 128/127، لؤلؤة البحرين: 188، أعيان الش��يعة: 13/7، 100/8، فهرس 
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