فائ َد ٌة
ُ الف ُن َس ِخ
)الص ِة ا َألق َوا ِل
ِ يف َبيا ِن اخ ِت
َ (خ
َّ و ِذ ْك ِر ُن َس ِخها
فيس ِة َو َطبعا ِتها
َ الن
An Interest in the Statement of
Different Copies of (Khulasat
Al-Aqwal) and Mentioned their
Precious Copies and Editions
اجلبوري
عباس حسن
ّ
َّ .د.م
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ّ حل
ِ مريي ا
ِ ِميثم سويدان ا
حللَّة
ِ مركز تراث ا

Lect. Dr. Abbas Hasan Al-Juboury
Metham Suwaidan Al-Hemairi Al-Hilli
Hilla Heritage Center

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ

ُم َّ
لخ�ص البحث
َّ
كتاب (خالصة األقوال) ِمن ب�ين ُكتُب الرجال
��م َة العلم َّي��ة التي َ
امتاز هب��ا ُ
الس َ
إن ِّ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
مجع
َج َعلت منه كتا ًبا ذا مكانة س��امية ،يش��هدُ له هبا القايص والداينَ ،ف َر َك َن إىل مضمونه ٌ
ِ
تأخروا عن��هَ ،فـن ََـهلوا ِمن معينِه ،ونقلوا ع��ن بيانِه ِ
غف�ير ِم��ن الرجالِ ِّيني ممّن َّ
الرواة
حلال
ٌ
ِ
ِ
الكثري الكثري.
وتوثيقه هلم
وتقييمه
َ

��خت أكثر ِمن
وألج��ل هذه املكانة العلم َّية الس��امية الت��ي حيت ُّلها هذا الكتاب ،ن ُِس ْ
( )230نُسخة خمطوطة ،كُتِبت يف القرون املتوالية التي تلته ،وبسبب هذه الكثرة الكاثرة
ِمن ن َُسخ الكتاب َّ
فإن التصحيف والزيادة والنقيصة قد َو َجدَ ت طري َقها إىل َمتن الكتاب
��ب ُم ِ
و َمطالِبِه ،حتَّى طا َلت الطبعات احلديثة له ،لكن بِنِ َس ٍ
تفاوتة؛ َّ
ألن هذه الطبعات قد
احل يِّل مؤ ِّل ِ
ِ
��خ ِّ ٍ
اعت ُِمدَ فيها عىل ن َُس ٍ
ف الكتاب ،فكانت ُمندَ ِرج ًة
متأخرة عن زمان العلاَّ م��ة ّ
كر ٍ
يف جمُ َل ِة النُّس ِخ الـمتَّهم ِة بالتصحيف ،ولذا ُقمنا ِ
مجلة ِمن ِ
بذ ِ
موارد هذا االختالف بني
ُ َ َ
َ

تلك الن َُّسخ.

ِ
تليق به ،بعيد ًة عن الوقوع يف
وألجل الدعوة إىل إعادة طبع هذا األثر اجلليل طبع ًة ُ
دائرة االتهّ ام بالتصحيف ،قمنا ِ
بذ ِ
أي ِمنها
يتم اعتام ُد ٍّ
كر الن َُّس��خ النفيسة للكتاب ،التي مل ّ

يف حتقيق هذا الس ْف ِر يف طبعاتِه كا ّف ًة ،حتّى ِ
يومنا هذا.
ِّ
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Abstract
The scientific character known to the book (Khulasat Al'aqwal)
among the books made him a book of high prestige testify to
him by the far and the near, a number of those who were behind
him came to his side, they took a lot from him, and transferred
from his statement to the situation of narrators and evaluation
and documentation of them a lot more.
Because of this high scientific status occupied by this book,
it has copied more than (230) manuscript copies, written in the
successive centuries that followed, and because of the many
citations of the copies of the book, the scattering and increase
and narrow has found its way to the book and demands, so its
influenced the modern editions in varying ways , because these
editions were based on late copies of the time of Al-Hilli, It was
within many copies those accused of hyperventilation, herefore;
we mentioned a number of sources of this difference among
those copies.
In order to call for the reprinting of this monumental effect,

ِّاص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احل
ِل ّي
ٌّ َع َد ٌد َخ
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حل ِّل ّي
ِ ِمريي ا
 ع َّبا�س ح�سن.د.م
ّ  مِيثم �سويدان احل//اجلبوري
ّ
a worthy edition, far from falling into the circle of accusation of
the press, we have mentioned the precious copies of the book,
none of which has been approved in the publication of this book
in all its editions.
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ٌ
الف ُن َ�س ِخ ُ
قوال)
ال�صة الأَ ِ
(خ ِ
فائدة يف َب َيان اخ ِت ِ
َّفي�س ِةَ ،
وطبعا ِتها
و ِذ ْك ِر ُن َ�س ِخها الن َ
كتاب (خالصة األقوال يف معرفة الرجال) ِمن تصانيف العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،احلس��ن بن
ُ
الكتب الرجالي ِ
ِ
ـ��ر ِةَ ،صنَّف ُه
��ة
املطهر( ت 726ه��ـ) ،وهو ِم��ن
َ
َّ
يوس��ف اب��ن َّ
املختص َ
يف س��نة 693هـ ،وقال في��ه إنّه« :خمت ََصـر يف بيان ح��ال الرواة ،و َمن ُيعتَم��دُ عليه ،و َمن
وقف عليه
املنهج الذي س��لكناه يف هذا الكت��اب ،و َمن َ
ر ُك روايتُه ..،مل َيس�� ُلك أحدٌ
َ
تُ�ت َ
ع��رف منزلتَه وقدره ومتي َزه عم صنّ َفه املتقدِّ مون ،ومل نُطِل الكتاب ِ
بذكر مجيع الرواة ،بل
َ
َ
ّ اّ
َ
ف عن العمل
اقتصـرنا عىل قسمني منهم :وهم الذين َأعتَمدُ عىل روايتهم ،والذين َأتَو َّق ُ

بنقلهم.)1(»..،

ِ
ِ
الصيت يف
يراع آي��ة اهلل يف العاملني ،ذائ�� ِع ّ
فه��و إ ًذا م��ن الكتب اجلليل��ة التي خ َّطها ُ
اآلفاق ،والعلاّ ِ
مة عىل اإلطالقَ ،ن َق َل عنه الرجال ُّيون ممَّن َّ
مصدرا من
تأخروا عنه ،فكان
ً
ِ
تصانيفهم الرجال ّية.
مصادر
نهجا اس��توحى منه ِّ
املتأخ��رون فيام س�� َّطرت ُه أقال ُمهم يف تراج ِم
أب��دع فيه مصنِّ ُفه َم ً
َ
ِ
ِ
ومعرفة أحوالِ ِـهم ،كيف ال وهو العلاّ م ُة يف ِّ
كل ِعل ٍم وف ٍّن( ،)2إذ َ
الرجال
كان -كام وص َف ُه

العسقالين -آي ًة يف الذكاء(.)3
اب ُن َح َجر
ّ
412

كب�يرا ُ
غ�ير َّ
أن ن َُس َ
يصل إىل أكثر
الكث��ر ِة َحدًّ ا
��خ (خالصة األقوال) ق��د َب َل َغ ْت ِمن
َ
ً
ٍ
ِم��ن ( )230ن َ
بلدان عدَّ ة ،منه��ا العراق وإيران( ،)4حتَّى
موزعة يف مكتبات
ُس��خة خ ِّط َّية َّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ

ِ
العلم -بعدَ مقاب َل ِ
أه��ل ِ
ِ
��ة ِ
ٍ
ِ
ببع��ضَّ -
الظاه ِر
االخت�لاف
أن فيها ِمن
بعضها
بعض
ذك��ر ُ
َ
َ
بكاتب هذه الس��طور إىل ِذك ِ
ِ
ِ
بعض ذلك
ْ��ر
م��ر الذي َح��دَ ا
م��ا ال يخَ ف��ى ع�لى املتت ِّبع ،األَ ُ

ِ
ِ
االختالف الذي جع َل جمُ َل ًة ِمن نُسخ اخلالصة يف م ِ
والتحريف
بالتصحيف
وض ِع االتهّ ام
َ َ
َ
َ
زمان العلاَّ ِ
ِ
ِ
ِ
والنقيصة ،إذ هي ن َُس ٌخ ُم ِّ
فصارت مت ََّه َم ًة
مة املصنِّف،
تأخر ٌة عن
والزيادة
ْ
ِ
بمخا َل َفتِها لِن َ
األصل.
ُسخ ِة

ٍ
ِ
ِ
ِ
األمر ُ
اختالف بني
الشواهد واألد َّل ِة التي تُثبِ ُت وجو َد
بعضا ِمن
ولبيان هذا
سأور ُد ً
ِ
ِ
الن َُّس ِ
للخالصة ،ممَّا َذك ََر ُه األعال ُم يف كلامتهِ م وأشاروا إليه ،وهي
واملتداو ِلة
املش��هورة
��خ
َ

كام سيأيت.
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باختالف الن َُّ�سخ
الت�صريح
ِ
ُ
ِ
ِ
بنحو ِ
اخلالصة ٍ
باختالف ن َُس ِ
واض ٍح ال يخَ ف��ى عىل املتت ِّبع،
��خ
بع��ض العل�ماء
صرَ َّ َح ُ
ِ
االختالف بحسب املقامِ ،
ِ
بعضهم جمُ َل ًة ِمن ِ
هؤالء األعالم الذين
ومن
موارد هذا
و َذك ََر ُ
َ َ
األمني( ت 1371هـ) ،إذ َ
صرَ َّ حوا بوجود هذا االختالف الس ِّيد
نصه« :يوجدُ
ُ
قال ما ُّ
ِ
اخلالصة زياد ٌة يف تعداد ُكتُبِ ِه عن الن َُّسخ املشهورة ،وكأ َّن ُه ُأ ِحل َق هبا إحلا ًقا،
يف بعض ن َُسخ
ِمن املؤ ِّل ِ
ف أو ِ
ُتب بعدَ اخلالصة(.)6
غري ِه»( ،)5أو كأنّهَ أ َّل َ
ف هذه الك َ

ِ
بت جمُ ل ًة ِمن ِ
وقد انت َ
االختالف بني ن َُسخ اخلالصة ،ممَّا جا َء ِذك ُْر ُه يف كلامت
موار ِد
َخ ُ

األعالم ،وهي كام يأيت:

َ 1.1ذك ََر العلاّ م ُة
كتاب (تنقيح األبحاث يف
املجلسـي(ت 1110هـ) يف البحار َ
ُّ
العل��وم الثالث) للعلاّ مة ِ
أيضا (حترير األبحاث يف معرفة
احل يِّ ّل ،و َذك ََر ل��ه ً
العلوم الثالث) ،فيبدو ِمن ذلك َأنهَّام كتابان؛ َّ
ألن العلاّ مة
املجلسـي ن َق َل ُهام
َّ
ِ
عن ن َ ِ
كر ِكال الكتابني،
اعتمدَ ها يف كتاب البحار ،وفيها ذ ُ
ُس��خة اخلالصة التي َ
��م َي يف بعض ن َُس ِ
��خ اخلالص��ة بـ(جتريد األبح��اث يف معرف��ة العلوم
وق��د ُس ِّ

الثالث)(.)7
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ُ
الطه��راين( ت 1389هـ) بعنوان (جتري��د األبحاث يف
الش��يخ
وق��د ذك ََر ُه
ُّ
ِ
ثم قال بعدَ ِذ ِ
اس��م ِه..« :كام يف
كر
والطبيعي
العل��وم الثالث املنطق
واإلهلي)َّ ،
ّ
ّ
بعض ن َُس ِخ اخلالصة ،ولكن يف بعض الن َُّسخ :حترير األبحاث»(.)8
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ

ِ
ِ
ِ
ِ
الكتاب يف ن َ
املقروءة عىل العلاّ مة املصنِّف
اخلالصة
ُسخ ِة
كر هذا
أقول :مل َي ِرد ذ ُ
ٍ
مصوراهتا
بأي عنوان كان ،وكذا يف بعض الن َُّس��خ األخرى ،هذا ما وجدتُه يف َّ
ِّ
التي عندي ،فالحظ.

2.2وقال الس�� ِّيد محُ س��ن
الكندي)
األمني يف أعيانِه عند ذكر (أيب عب��د الرمحن
ُ
ّ
الكندي ،عند النقل عن نصـر
نصه« :ويف بعض ن َُسخ اخلالصة :أبو عبد اهلل
ّ
ما ُّ
ِِ
سهو من الناسخ»(.)9
مع عنوانه ّأولاً أبو عبد الرمحن ،وهو ٌ

3.3وقال الس�� ِّيد يف موض�� ٍع َ
الفاريس:
نصه« :أبو َع ْم��رو
آخ َر من األعيان م��ا ُّ
ّ
املعج َمة -هكذا ،-أبو َع ْمرو ،عن بعض ن َُس��خ
اس��مه (زاذان) بالزاي والذال َ
ُ
الربق��يِ :من
اخلالص��ة ،عن رجال
عيلِ Aم��ن ُم َضـر ،وعن بعض
ِّ
ّ
خواص ٍّ
نُس ِ
ُسخ ٍة عندي مقا َب َل ٍة عىل ن َ
املوافق لن َ
ُسخ ِة
��خها :أبو ُع َمر -بفتح امليم ،-وهو
ُ
َ
ِ
ابن املصنِّف»(.)10

ِ
والقم َّية -أنَّه :أبو َع ْمرو -بس��كون
اخلالصة -النجف َّية
أق��ولَ :و َر َد يف َطب َعتَي
ِّ
املي��م ،)11(-إلاَّ أنَّ��ه َو َر َد يف الن َ
ُّس��خ ِة املق��رو َء ِة عىل العلاّ مة ا ُمل َصنِّ��ف :أبو ُع َمر
 -بفتح امليم ،-فالحظ.

4.4وقال يف ترمجة ّ
«الضبيعي:
نص��ه:
الك��ويف
(بش��ار بن يس��ار
الضبيعي) ما ُّ
ّ
ّ
ّ
اختل��ف في��ه كال ُم العلاّ م��ة يف (إيضاح االش��تباه) ،ففي ّ
رص َح بأنّه:
َ
(بش��ار) َّ
��را فيهام ،ويف
يع��ي)
ُّ
بض��م الض��اد َ
املعج َم��ة ،موىل بن��ي ُض َب ْي َع��ة ُم َّص ّغ ً
ّ
(الض َب ّ

(س��عيد)َ -أخي ّ
املعج َمة املفتوحة
رص َح بأنّهَّ :
عي) بالضاد َ
(الض ُب ّ
بش��ار هذاَّ -
املحكي عن
املوح��دة املضمومة ،موىل بني َضب َعة ،كذلك ُم َك�ّب�رّ ً ا ،وهو
والباء َّ
ُّ
بعض ن َُس ِخ اخلالصة»(.)12
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ِ
ُ
اخلالصة بعنوانّ :
(بش��ار بن يس��ار
الرجل يف املطبو ِع من
أق��ول :لقد ُذ ِك َر هذا
املقروءة عىل العلاّ مة الـمصن ِ
ِ
ِ
يعي) ُم َص َّغ ًرا( ،)13ويف ن َ
اخلالصة
ُسخ ِة
ِّف
ُّ
ُ َ
الض َب ّ
َو َر َد بعنوانَّ :
الضبعي) مكبرَّ ً ا ،فالحظ.
(بشار بن يسار
ّ

نصه« :يحُ كى عن بعض ن َُس��خ
ناين ،أيب فضالة) ما ُّ
5.5وقال يف ترمجة (ثابت ال ُب ّ
ِ
ِ
ِ
عيل Aبص ِّفني ،وليس ذلك يف ن َ
ُس��خ ِة
اخلالصة :من أهل بدر ،ثق ٌةُ ،قت َل مع ّ
بعض ِ
ِ
أيضا ،وال يف ن َ
ُسختِي ِمن اخلالصة املنقولة عن
الشهيد الثاين ،ويف
غريها ً
ابن ِ
ُسخ ِة ِ
ن َ
ابن املصنِّف»(.)14

ِ
و َذك ََر ُه الس ِّيد
األنصاري
نصه« :ثابت
ّ
معجمه بام ُّ
اخلوئي( ت 1413هـ) يف َ
ّ
البناينُ ..،ح ِك َي عن بعض ن َُس ِ
توثي��ق الرجل ،ولكنَّ ُه مل َيث ُبت ،بل
��خ اخلالصة:
ُ
ّ
َذكَروا َأ َّن النُّس َخ املصحح َة خالي ٌة عن ِ
توثيق ِه»(.)15
َّ َ
َ
أق��ول :املوجود يف الن َ ِ
الـم َصنِّ��ف« :ثابت بن
ُ
ُّس��خة املقروءة ع�لى العلاّ مة ُ
ِ
أصح��اب أمري املؤمننيُ ،Aقتِ َل
ن��اين ،يكنّى أبا فضالةِ ،من أهل بدرِ ،من
ال ُب ّ
ِ
ِ
والقم َّية ،لكن ِمن دون
��ر يف طب َعتَي اخلالصة :النجف َّية
ِّ
معه بص ِّفني» ،وكذا ُذك َ
كلمتَي (ابن) و(معه)( ،)16فالحظ.
َ

نصه:
حممد بن هارون بن عم��ران
اهلمذاين) ما ُّ
6.6وقال يف ترمجة (احلس��ن بن َّ
ّ
حممد ،عىل َأ َص ِّح الن َ
وأشار
ُّسختَني ِمن اخلالصة)،
َ
«ويف منهج املقال( :احلسن بن َّ
ِ
حممد بن هارون»(.)17
بذلك إىل ما يف بعض ن َُسخ اخلالصة من أ ّن ُه :احلس ُن أبو َّ
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ِ
وو َر َد
حممد بن هارون)(َ ،)18
أقولَ :و َر َد يف املطبوع من اخلالصة( :احلس��ن بن َّ
ِ
ِ
يف الن َ ِ
حممد بن هارون بن
الـم َصنِّف( :احلس��ن أبو َّ
ُّس��خة املقرو َءة عىل العلاَّ مة ُ
اهلمذاين) ،فالحظ.
عمران
ّ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ

7.7وقال يف أعيانِ ِه عند ِذ ِ
كره كتاب (غاية اإلحكام يف تصحيح تلخيص املرام)
ِ
نصه« :أقول :ال وجو َد له يف ن َ
ُس��خ ٍة عندي ِمن اخلالصة،
للعلاّ مة احل يِّ ّل ما ُّ
ُمقا َب َل ٍة عىل ن َ
ُسخ ِة َو َل ِد َو َل ِد املصنِّف»(.)19
ِ
ِ
الكتاب يف ن َ
العاميل(،)20
احلر
ُسخ ِة
اسم هذا
َ
اخلالصة التي اعت ََمدَ ها ُّ
أقول :مل َي ِرد ُ
ّ
ومل َي ِرد يف ن َ
ُس��خ ِة ِخزانة الس ِّيد حس��ن الصدر( ت 1354هـ) املقروءة عىل

العلاّ مة املصنِّف ،فالحظ.

بينام َذكر املريزا األفندي (حيا سنة 1130هـ) يف ِ
الكتاب عن ن َ
ُسخ ِة
رياضه هذا
َ
ُّ ًّ
َ
ِ
اخلالص��ة التي اعتمدَ ه��ا( ،)21وورد ِذكره يف ن َ ِ
ِ
اعتمدَ ها
ََ َ ُُ
ُس��خة اخلالصة الت��ي َ
َ
التُّس�َت�رَ ُّي يف (جمالس املؤمنني) ،لكنَّ ُه ُذ ِك َر فيها بعنوان( :غاية املرام يف تصحيح
تلخيص املرام)( ،)22فالحظ.

األئم��ة الطاهرة)
8.8وق��ال عند ذكره لكت��اب (األدعية الفاخ��رة املنقولة عن ّ
ِ
نصه« :عن بعض ن َُس ِخ اخلالصة أ َّن ُه يف أرب َع ِة َأجزاء»(.)23
للعلاّ مة احل يِّ ّل ما ُّ

نصه« :وما عن بعض
9.9وقال يف ترمجة (خليل بن أوىف ،أيب الربيع
الشامي) ما ُّ
ّ
ِ
تصحي��ف ،ون ُِق َل عن
بالراء
ٌ
ن َُس��خ اخلالصة من إبدال (أوىف) بال��واو بـ(أرىف) ّ
اخلالصة (خليد بن أوىف) بالدّ ال»(.)24

اسم ُه يف طبعة اخلالصة النجف َّية( :خليل بن أويف) -بالياء،)25(-
ور َد ُ
أقول :لقد َ
القم َّيةُ :
(خ َليد -بالدال -بن أويف -بالياء ،)26()-فالحظ.
ويف الطبعة ِّ

نصه« :يف
األس��دي
1010وق��ال يف ترمج��ة (داود بن أيب يزيد فرقد
النصـ��ري) ما ُّ
ّ
ّ
السمل( ،..)27ولكن عن الشهيد الثاين يف حاشية اخلالصة..:
اخلالصة :موىل بني اّ
َأ ّن يف أكثر ن َُسخ اخلالصة ومجيع ن َُسخ ال ُكتُب ِ
(السمل) باللاّ م ،قال :ويف
غريها:
اّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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ِ
و(النصـري) -يف اخلالصة -بالنون»(.)29
بعض ن َُسخ اخلالصة بالكاف(.)28
ّ

ِ
ِ
أقول :املوجو ُد يف ن َ
املقروءة عىل العلاّ مة املصنِّف هو( :موىل
اخلالصة
ُسخ ِة

السمك) بالكاف ،فالحظ.
آل بني اّ

ِ
َ 1111
وقال الش��يخ آقا بزرك
تعريف ِه بكتاب (تس��ليك األَفهام يف
الطه��راين عند
ُّ
معرف��ة األَحكام) :إنَّ��ه «آلية اهلل العلاَّ م��ة ِ
ِ
بعض
احل يِّ ّل املتوفىّ 726ه��ـ ،كام يف
تصانيف ِ
ِ
��خ (خالص��ة األقوال) لهَّ ،
��ه مل تُذكَر يف أكثر ن َُس ِ
ن َُس ِ
��خ
ف��إن جمُ ل ًة ِم��ن
اخلالصة»(.)30

ِ
أقول :لقد ورد ِذكره يف الن َ ِ
الـم َصنِّف ،فالحظ.
ُّسخة املقروءة عىل العلاّ مة ُ
ََ َ ُ

1212وكذا عن��د تعريفه بكتاب (التعلي��م الثاين) ،إذ قال :إنّ��ه «يف ِعدَّ ة جم َّلدات
آلي��ة اهلل العلاَّ مة ِ
ِ
ِ
بعض ن َُس ِ
��خ (خالصة
احل�ِّل�يِّ ّ  ،..ك�ما يف
بعضه��ا-
��ر َج ُ
 َخ َاألقوال)»(.)31

ِ
ِ
أقول :مل ي ِرد له ِذكر يف الن َ ِ
الـم َصنِّف ،فالحظ.
َ
ُّسخة املقروءة عىل العلاّ مة ُ
ٌ

تعريف ِ
ِ
الص َح��اح
��ه بكت��اب
1313وك��ذا عن��دَ
(ال��در واملرج��ان يف األحادي��ث ِّ
ّ
ِ
ِ
واحلس��ان) ،إذ َ
املطهر ..وهو
قال فيه :إنّه «للعلاّ مة احل يِّ ّل احلسن بن يوسف بن َّ
يف عشـرة أجزاء ،كام يف بعض ن َُس ِخ (خالصة األقوال)»(.)32
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ِ
(السـر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز)( ،)33قال إنّه:
تعريف ِه بكتاب
1414وعندَ
ّ
«للعلاّ مة ِ
احل يِّ ّل ،..ويف بعض ن َُس ِ
��خ (اخلالص��ة)( :القول الوجيز) ،ويف بعض
سمه( :هنج اإليامن يف تفسري
الن َُّس ِخ( :التيسري الوجيز) ،..وللعلاّ مة تفسري آخر اّ
الق��رآن) ،قال يف (اخلالصة) :ذكرنا فيه ّ
ّ
(الكش��اف) و(التبيان) ،ويف
ملخص

ٍ
بعض -أي بعض ن َُس ِخ اخلالصة -بزيادة (جممع البيان).)34(»..
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ

ِ
ِ
ِ
(الس��ـر الوجيز يف تفس�ير
للخالصة بعنوان:
الطبعة ال ُق ِّم َّية
كره يف
ّ
أقولَ :و َر َد ذ ُ
ِ
الطبعة النجف َّية بعنوان( :القول الوجيز يف تفسري
الكتاب العزيز)( ،)35و ُذ ِك َر يف
ُّس��خ ِة املقروء ِة ع�لى العلاّ ِ
ِ
ك��ر ُه يف هام��ش الن َ
مة
الكت��اب العزي��ز)(َ ،)36
َ
وو َر َد ذ ُ
ُ
(القول الوجيز يف تفسري العزيز) كذا ،و ُذ ِك َر يف تلك الن َ
ُّسخ ِة
الـم َصنِّف بعنوان:
ُ
ص ّ
للكش��اف
ً
كتاب( :هنج اإليامن يف تفس�ير الق��رآن) ،و َذكَر أنَّه « ُم َل َّخ ٌ
أيض��ا ُ
والتبيان ِ
وغريمها»ِ ،من دون ِذكر (جممع البيان) ،فالحظ.
1515و َذك ََر الس�� ِّيد
نصه:
اخلوئي( ت 1413هـ) يف ترمجة (حيدر بن شعيب) ما ُّ
ّ
«عن العلاّ مة يف بعض ن َُس ِ
خاص ،ثِ َق ٌة .أقول :أ ّما العلاّ مة َف َلم
��خ اخلالصة :أنّه
ٌّ
يثب��ت توثي ُقه حليدر ،والن َُّس ُ
��خ املعت ََمدُ عليها من اخلالص��ة خالية من التوثيق،
األسرتآبادي،
التفريشـي ،وال املريزا
ولذلك مل َين ُقل ذلك عن العلاّ مة :الس�� ِّيد
ّ
ُّ
نقلهِ ،
وال غريمه��ا ،ممّ��ن يعتَمدُ عىل ِ
ِّ
وقوع الزيادة يف الن َ
ُّس��خ ِة
املطمأن به
فم�� َن
ُ
ُ َ
ُ
املشت َِم َل ِة عىل التوثيق»(.)37

أقول :ورد يف الن َ ِ
الـم َصنِّف( :حيدر بن ُشعيب
ََ َ
ُّس��خة املقروءة عىل العلاّ مة ُ
َّص فيها َخ ٍ
ال من التوثيق ،فالحظ.
الطالقاين،
خاص) ،فالن ُّ
ٌّ
ّ
ِ ٍ
نصه« :ويف بعض ن َُس��خ
َ��ر يف
آخر عندَ ترمجة (قيس بن قرة) ما ُّ
1616و َذك َ
م��ورد َ
مرة) ،وهو ٌ
غلط»(.)38
اخلالصة( :قيس بن ّ
أق��ول :ورد ذكره يف طبعتَي اخلالصة -النجفي ِ
��ة وال ُق ِّم َّي ِة -بـعنوان( :قيس بن
َّ
َ
ََ َ ُ

مرة) بامليم( ،)39فالحظ.
ّ

نص��هَ « :ع َنو َن ُه
َ��ر يف ترمج��ة (حييى بن س��عيد بن قيس
األنص��اري) ما ُّ
ّ
1717و َذك َ
العلاّ م ُة بعنوان (سعيد بن فيض) ،عىل ما يف بعض الن َُّسخ»(.)40

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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احلق وكشف
1818و َذك ََر الس�� ِّيد رضا الصدر (ت 1415هـ) يف مقدّ مة كتاب (هنج ِّ
كت��اب( :تنقيح قواعد الدين املأخوذة عن آل ياس�ين) قائلاً « :ذك ََر ُه
الصدق)
َ
ِ
ِ
اخلالصة أنّ��ه يف ِعدَّ ة
��ي عن بعض ن َُس��خ
املؤ ِّل ُ
��ف يف املس��ائل املهنّائ ّي��ةُ ،
وحك َ
أجزاء»(.)41

ِ ِ
والقم َّية ،-وال يف
كر يف طب َعتَي اخلالصة -النجف َّية
أق��ول :لمَ َي ِرد هلذا
ِّ
الكتاب ذ ٌ
الن َ
ُّسخ ِة املقروءة عىل العلاّ مة ا ُمل َصنِّف ،فالحظ.

ِّف يف املطبوع ِمن
الصدق) فقد ذك ََر ُه املصن ُ
كتاب (هنج ِّ
احلق وكش��ف ِّ
1919وأ ّما ُ
ِ
ِ
هامش ن َ
املقروءة
ُس��خ ِة الس�� ِّيد الصدر
اخلالصة بالعنوان املتقدِّ م ،وكذا يف
م��ة الـمصنِّف ،وأما يف نُس ِ
عىل العلاّ ِ
اخلالص ِة الت��ي اعت ََمدَ ها العلاّ م ُة
��خ ِة
َ
ُ َ
َ
ّ
ِ
الصدق)(،)42
كره بعنوان( :كشف ِّ
احلق وهنج ِّ
ُّ
املجلسـي يف البحار فقد َو َر َد ذ ُ
فالحظ.

كت��اب (إرش��اد األذهان إىل أح��كام اإليامن) ،فه��و هبذا العن��وان ُم َّت َف ٌق
2020وأ ّم��ا
ُ
ُ
الش��يخ
علي��ه عندَ املح ِّققني ،وكذا َذك ََر ُه
املجلس��ـي يف (بحار األنوار) عن
ُّ
ِ
ن َِ
ِ
أغل��ب املصادر ،إلاَّ يف
اعتمدَ ها( ،)43وه��و املوجو ُد يف
ُس��خة اخلالصة الت��ي َ
ِ
األذهان يف أحكا ِم
املطب��وع من اخلالصة( ،)44فإنَّ�� ُه ُذ ِك َر فيها بعنوان( :إرش��اد

420

اإليامن) ،وكذا ن َق َل الس�� ِّيد حس��ن الصدر يف كتابه (تأس��يس الشيعة) َّ
بأن
ِ
األذهان يف أحكا ِم اإليامن) ،عىل أنّه أث َب َت ذلك عن ن َ
ُسخ ِة
اسم ُه( :إرش��ا ُد
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلالص��ة املوجو َدة عندَ ُه ،املقروءة عىل العلاّ مة ا ُمل َصنِّف س��نة 715هـ(،)45
قلمه الش��ـريف؛ ّ
الكتاب ُذ ِك َر يف هذه الن َ
ُّس��خ ِة
ألن هذا
وهو
َ
ٌ
س��هو َس�� َب َق إليه ُ
النفيس ِ
ِ
األذهان إىل أحكا ِم اإليامن) ،كذا رأي ُته فيها ِ
واض ًحا
��ة بعنوان( :إرش��ا ُد
ُ
َ
َج ِل ًّيا ،فالحظ.
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ

و َن َق َ
أيضا -عن ن َ
اخلالص ِة املوجو َد ِة
ُس��خ ِة
احلر العاميلُّ ( ت1104ه��ـ) ً
َ
��ل ُّ
نش ُ
اس��م الكت��اب( :إرش��اد األذه��ان يف ِعلم اإلي�مان) ،و َم َ
��أ هذا
عن��دَ ُهَ -أ َّن
َ
ِ
ِ
االختالف َي ِ
اختالف ن َُس ِخ
رج ُع إىل
اخلالص ِة(.)46
َ

ِ
ِ
نص��ه« :بندار..
2121وق��د َو َر َد يف الطبع��ة النجف َّية للخالصة عن��دَ ذكر (بندار) ما ُّ
إمامي متق��دِّ م [يف ن َ
ُس��خ ٍة :ثِقة] بن َّ
بش��ار بن يس��ار
حممد ب��ن عب��د اهلل،
ٌّ
اب��ن َّ
ِ
ِ
وتصحيحها َ
لفظ:
ضبط هذه الطبعة
فأضاف القائمون عىل
الضبيع��ي،)47(»..
َ
ّ
ُّس��خ َة املق��روء َة عىل العلاّ ِ
غري َّ
أن الن َ
(ثقة) عن ن َ
ُس��خ ٍة ِمن ن َُس ِ
مة
��خ اخلالصةَ ،
ِ
توثيقه ،فالحظ.
الـم َصنِّف خالي ٌة ِمن
ُ
كبريا بأن جعلوا َّ
(بشار بن يسار) َجدًّ ا لـ(بندار)َ ،ف َبدَ ت
وأنهَّ م توهمّ وا فيه توهمُّ ً ا ً
ُ
واألقوال والط َب َق ُة الت��ي َذك ََرها العلاّ م ُة يف َّ
(بش��ار) أنهَّ ا لـ(بندار)،
األوص��اف
ُ
ُ
واحلال َّ
و(بش��ار) ش��خصان خمتلفان ،وليس أحدُ ه��ا َجدًّ ا َ
أن (بندار) َّ
لآلخر،

فالحظ.

ِ
ِ
كر( :احلس��ن ب��ن مرفق)( ،)48ويف الطبعة
َ 2222و َو َر َد يف الطبعة النجف َّية للخالصة ذ ُ
القم َّية( :احلس��ن بن مو َّفق)( ،)49وكذا َو َر َد -بالواو -يف الن َ
ُّس��خ ِة املقروءة عىل
ِّ
ِ
الـم َصنِّف ،فالحظ.
العلاَّ مة ُ
ِ
ِ
كر( :ثابت بن قيس بن الش�مايل [الش�مال خ ل]
2323وكذا َو َر َد يف الطبعة النجف َّية ذ ُ
ِ
ِ
()50
اخلزرجي)(،)51
الشمس
ّ
اخلزرجي)  ،ويف الطبعة ال ُق ِّم َّية( :ثابت بن قيس بن اّ
ّ
ِ
ِ
ويف الن َ ِ
الشمس بن
الـم َصنِّف( :ثابت بن قيس اّ
ُّس��خة املقروءة عىل العلاّ مة ُ
اخلزرجي) ،فالحظ.
ّ

وم��ي -حم ِّق ُق (خالصة األق��وال) الطبعة
أق��ول :لقد َكت َ
َب الش��يخ ج��واد الق ّي ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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اخلزرجي)َ ،بينَّ َ فيه َّ
ال ُق ِّم َّيةً -
أن ش��هادتَه مع
هامش��ا بعد اس��م (ثابت بن قيس
ّ
األخص لِ ُيبن��ى عىل عدالتِه،
تكش��ف عن إيامنِ��ه باملعنى
أم�ير املؤمنني Aال
ُ
ِّ
غ�ير ِ
التعليق يف ِ
موض ِعه؛ ذلك َّ
س��هو من ُه -و َّفق�� ُه اهلل ،-إذ َّ
ألن
إن ه��ذا
وهذا
َ
ٌ

الياممة سنة 12هـ يف ِخ ِ
ِ
اخلزرجي) است ِ
الفة أيب بكر،
ُش��هدَ يو َم
(ثابت بن قيس
ّ
ومل يك��ن قد است ِ
الـمقتَـ َبس من
عيل ،Aف��كان
ٌّ
حري هبذا التعلي��ق ُ
ُش��هدَ مع ٍّ
َ
كالم الس�� ِّيد
األنصاري
يك��ون بعد اس��م (أيب ُفضالة ،ثاب��ت
اخلوئ��ي أن
ّ
ّ
البناين) الذي است ِ
عيل Aيف ِص ِّفني ،كام هو ُمث َب ٌت يف (معجم رجال
ُش��هد مع ٍّ
ّ
احلديث 289/4 :رقم  ،)1943فالحظ.

ِ
كتاب (املنهاج يف مناس��ك
��ر يف طبعتَ��ي اخلالصة -النجف َّي��ة
والقم َّي��ةُ -
ِّ
2424و ُذك َ
احل��ج)( )52كذا هبذا العنوان ،و ُذ ِكر يف الن َ ِ
املصنِّف
ُّس��خة املق��روءة عىل العلاّ مة َ
ّ
َ
املجليس يف
اعتمدَ ها
بعنوان( :املنهاج يف مناسك
ّ
احلاج) ،وكذا يف الن َُّسخ التي َ
ُّ
والتسرتي يف املجالس(.)54
البحار(،)53
ُّ

مة املصن ِ
��د العلاّ ِ
2525وأما يوم مولِ ِ
كبريا،
ِّف فقد اخت َل َفت
ّ ُ
ُ
املص��ادر فيه اختال ًفا ً
��ت ِمنه()56؛
ب�ين 19 :رمض��ان ،أو  29رمض��ان( ،)55أو  11ليلة َخ َل ْت أو ِبق َي ْ
ِ
ِ
اختالف ن َُس ِ
مؤرخو
ناش��ئ عن
االختالف
وه��ذا
ُ
��خ اخلالصة الت��ي اعتمدَ ها ِّ
ٌ
مولِ ِد ِه الشـريف(.)57

ِ
ُس��خ ِة ِخ ِ
واملوجو ُد يف ن َ
املقروءة عىل العلاّ مة املصنِّف
زانة الس ِّيد الصدر
هوِ :
«تاسع َع َشـر ِمن رمضان» ،فالحظ.
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ِ
العث��ور عليه يف كل�مات األعالم
بعض ما تس��نَّى لن��ا
ه��ذه امل��وار ُد ه��ي ج��ز ٌء ِمن
ُ
تهِ
بقي ِمن تلك االختالف��ات املت َك ِّثرة بني
وإش��ارا م ،وليس خيف��ى عىل املتت ِّبع اخلبري م��ا َ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ

ِ
ِ
الن َُّسخ ِّ
طاولة املقا َب َلة والتدقيق ،فالحظ.
للخالصة إذا ما ُو ِض َعت عىل
املتأخرة

ِ
ُب العلاّ ِ
ففي و ِ
رود ِذ ِ
ٍ
ِ
كر ُكت ِ
بعض الن َُّس ِخ َ
اختالف الن َُّس ِخ
بعض ،ويف
دون
مة هذه يف
ُ
ِ
وض ِ
ِ
يف َض ِ
ِ
بعض األعالمٌ ،
دليل عىل وجود االختالف بني ن َُس ِ
��خ
أس�ماء
بط
بط
أس�مائهاَ ،
بنح��و ال ُي ِ
ٍ
َ
ور ُ
اخلالص��ة ِّ
مت
ث
املتأخرة،
االطمئنان الت��ا َّم إىل مضمونهِ ا ،وألجل هذا َع َز ُ
ِ
حلصول الفائدة بذلك.
أذكر أقد َم ن َُس ِخ الكتاب اخل ِّطيـَّة و َأن َف َسها؛
عىل أن َ
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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�أقدَ ُم ُن َ�س ِخ الكتاب
ٍ ِ
ٍ
مخس ن َُس ٍ
يتم اعتام ُدها عندَ حتقيق
هناك ُ
��خ نَفيس��ة وصحيحة من خالصة األقوال مل ّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
املصادر ،وهي عىل النحو
بعض
كرها يف
الكت��اب -عىل ما يبدو -يف َطبعاته كا َّفة ،جا َء ذ ُ
اآليت:

 .1قال الش��يخ آقا ب��زرك
نصه:
الطهراين vعند ذكره كتاب خالص��ة األقوال ما ُّ
ّ
فكتب
«ورأيت نُس��خ ًة صحيح ًة نَفيس ًة يف ِخزانة كُتب (الصدر) قد ُق ِرئت عىل املصنِّف،
ُ
َ

العلاّ م ُة بخ ِّط ِه عىل َظ ِ
كتب يف آخر القسم الثاين إجاز ًة
األول منه إجازةً ،وكذا َ
هر القس�� ِم َّ
ش��خص واح��دٌ  ،وقد َو َص َفه فيها
واملجاز فيهام
ُأخ��رى ،وهاتان اإلجازتان يف 715هـ،
ُ
ٌ
ُ
ُ
أفضل ِّ
املتأخرين،
العامل الكامل ،العلاّ مة،
بقولِه( :الشيخ اإلمام األوحد ،العامل ُ الفقيه،
سرِ
حمم��د بن أيب املجد
اج امل َّل��ة
ِّ
ُ
واحلق والدين ،احلس��ن اب ُن الصدر الس��عيد هباء الدين َّ
ٍ
ورص َح يف ِّ
كل
إجازة بأنَّ��ه كت َبها له بعدَ
ّ
الرسابش��نوي ،أدا َم اهللُ أفضا َل��ه ،و َأ َغ َّر إقبا َل��ه)َّ ،
قراءتِه لذلك ِ
الق ْسم»(.)58
َ
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ِ
الوصف إنَّام ورد يف ِ
األو ِل
وهذا
ُ
ُ
آخ ِر القس�� ِم الثاين؛ ألنيّ
مصور َة القس ِم َّ
ش��اهدت َّ
ََ َ
ِ
ِ
ِمن ِ
هذه الن َ
مكتبة الس ِّيد حسن الصدر يف الكاظم ّية ببغداد( ،)59وقد
املوجودة يف
ُّسخ ِة
ِ
ٍ
ٍ
اجلزء األك�بر ِمن مقدِّ مة املصنِّف،
واحدة ُمش��ت َِم َل ٍة عىل
ورقة
مقدار
َس�� َق َط ِمن َّأولهِ ا
ُ
ّبت
فت فيه ،ورت ُ
كت رواي َت ُه أو تو َّق ُ
فاملوج��و ُد منها يبدأ بقوله...« :قوله ،الثاين :يف َمن ت ََر ُ
كل ِقس�� ٍم عىل حروف املعجم؛ للتقريب والتسهيل ،واهللُ حس��بي ونعم الوكيلِ .
َّ
الق ْس ُم
األو ُل :يف َمن َأعت َِمدُ عليه ،وفيه سبعة وعرشون فصلاً .»..
ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ

ِ
وجا َء يف ِ
األو ُل من
أردت إثباتَه ممّا قاله
آخرها ..« :وهذا ما
ُ
سم ّ
يتم الق ُ
الربقي ،وبه ُّ
ُّ
ف يف حديثه،
القسم الثاين يف
هذا الكتاب ،ويتلو ُه بحمد اهلل و َمن ِّه
املجروحني و َمن أتو َّق ُ
َ
ُ
تسليم
حممد وعرتته الطاهرين وس�� ّل َم
واحلمدُ هلل وحدَ ه ،وصلىّ اهللُ عىل س�� ّيد
َ
اً
املرس��لني َّ

كثريا».
ً

ِ
وه��ذه الن َ
األو ُل ِمن الكتاب،
س��م ّ
ُّس��خ ُة ُ
تقع يف ( )69ورقةَ ،ق ْط��ع ك ِّف ّي ،وهي الق ُ
ُ
َتب يف
املش��تمل ع�لى ِذكر َمن اعت ََمدَ املصن ُ
يرتج ُح عن��دَ ه قبولهُ م ،وقد ك َ
ِّ��ف روايتَهم ،أو َّ
ِ
ٍ
ِ
أتم ِقراء َت ُه عليه ،قال فيه
حممد
ّ
الرسابشنوي بعد أن َّ
آخره إهنا َء قراءة لتلميذه احلس��ن بن َّ

نصه:
ما ُّ

ِ
َب حسن بن
«أهنا ُه أ َّيدَ ُه اهللُ تعاىل قرا َء ًة وبح ًثا و َف ْه اًمَ ،و َّف َق ُه اهللُ تعاىل وإ ّيانا ملراضيه ،و َكت َ

ِّف الكتاب ،يف ثاين َع َش��ـر َش��هر ربيع اآلخر سنة مخس عشـرة [و] سبعامئة،
طهر ُمصن ُ
ُم َّ
ِ
الطهراين هذا اإلهن��ا َء عندَ ِذ ِ
ُ
الش��يخ آقا بزرك
حام��دً ا ُم َص ِّل ًيا»( ،)60ومل َيذكُر
كر ِه هلذه
ُّ
ُّس��خ ِة النفيس��ة من اخلالصة ،وإنّام أش��ار إليه عند تعداده جل ٍ
الن َ
ملة من إجازات العلاَّ مة
ُ
ِ
ِ
حممد بن أيب املجد
احل يِّ ّل بقوله« :إجازته للش��يخ رساج الدين حس��ن بن هب��اء الدين َّ
الرسابش��نوي خمتصـرة ،رأيتُها هكذا ِّ
األول ِمن اخلالصة،
بخط العلاّ مة عىل َظهر القسم ّ
ّ

الطهراين ،أنهّ ا مكتوبة (عىل
تارخيُها آخر مجادى األوىل س��نة  ،)61(»715كذا ذكر الش��يخ
ُّ

ُ
واحل��ال َّ
أن املوجو َد عىل ظهر
األول) ،وتارخيها يف (آخ��ر مجادى األوىل)،
ظه��ر القس��م ّ
ِ
األول م��ن هذه النُس��خة ّ
ك��ره ،عىل أنَّه
القس��م ّ
بخط العلاّ مة املصنِّ��ف هو ما تقدَّ م ذ ُ
بتاريخ  12ربيع اآلخر ،وليس آخر مجادى األوىل ،فالحظ.

إلاّ أن يك��ون مقص��و ُد الش��يخ آق��ا ب��زرك
الطهراينِ م��ن هذه اإلج��ازة ما كتبه
ّ

القلم
الرسابش��نوي عىل ظهر القس��م الثاين من هذه النُّسخةَ ،ف َسها
العلاّ م ُة لتلميذه
ّ
ُ
األول ،والعصم ُة ألهلها ،أو قد يكون من
بني يديه الش��ـريفتني فن ََس َبها إىل َظهر القس��م ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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أغالط الطباعة ،فالحظ.

ِ
ِ
ُ
ف العلاّ م ُة
الكتاب،
س��م الثاين من
املش��تمل عىل ِذك ِْر املجروحني و َمن تَو َّق َ
وأ ّما الق ُ
ع��ن ِ
واملصور ُة التي عن��دي خالي ٌة منه ،مع َّ
أن الش��يخ
أخذ روايتِهم ،فه��و مفق��و ٌد(،)62
َّ
أش��ار
الطهراين قد أتى عىل ذكرها تا ّم ًة يف ِخزانة الصدر ،وكذلك
الصدر إىل
ُ
َ
ّ
ِ
متامها عند ِذ ِ
كرها -كام تقدّ َم يف هامش سابق ،)63(-ولكن لألسف الشديد قد طالتها يدُ
ِ
ِ
قت أيدي س��بأ يف بلدان
فتفر ْ
الغ��در واخليان��ة ،فن ُِهبت مع مجلة ما نهُ ب من تلك اخلزانةَّ ،
ِعدَّ ة ،وال ُيع َل ُم عن حاهلا يشء ،فإنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون.

لس��ت
األفندي أنّه رأى نُس��خ ًة نَفيس�� ًة من خالصة األقوال،
وذكر املريزا عبد اهلل
ُ
ّ
املوجودة يف ِخ ِ
ِ
مس��ت ِ
زانة الس�� ِّيد الص��در ،إذ َ
َ
ذات الن َ
قال
ُّس��خ ِة
َبعدً ا أن
تك��ون ه��ي ُ
ُ
نصه:
ما ُّ

ِ
ُ
تلميذه يف
خالص��ة العلاّ مة قد كت َبه��ا
رأي��ت يف بلدة الس��اري( )64نس��خ ًة من
ُ
«إنيّ

اختالف ش��ديدٌ مع الن َُّس��خ املشهورة ،بل مل يكن فيها
عصـره ،وكان عليها خ ُّطه ،وفيها
ٌ
ِ
ِ
املتداو َلة منه»(.)65
املذكورة يف الن َُّسخ
واألحوال
كثري من األسامي
َ
ٌ
ِ ِ
عيل
عيل ب��ن َّ
حممد بن ّ
 .2نس��خ ٌة قديمة قريب�� ُة العهد من زم��ان العلاّ مة ،كت َبها ّ

الطربي يف أوائل ذي القعدة سنة 744هـ يف النجف األرشف ،وهي موجودة يف
احلافظ
ّ
الطباطبائي يف ش�يراز ،حتم��ل الرقم  ،650وقد ُذ ِكرت يف (فِهرس فنخا)
مكتبة العلاّ مة
ّ
عىل أنهَّ ا كُتِبت سنة 742هـ(.)66
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إلاّ ّ
الطباطبائي قد ذك ََر َّ
أن هذه الن َ
أن الس�� ِّيد عبد العزيز
ُّس��خ َة مكتوب ٌة يف القرن
ّ
الطربي التي َك َت َبها َ
التاسع عىل ن َ
أوائل ذي القعدة سنة 747هـ([ )67كذا].
ُسخ ِة احلافظ
ّ
ِ
ُّسخ َةَ ،
خيص هذه الن َ
نصه:
فقال ما ُّ
عيل جميد احل يِّ ّل رأي يف ما ُّ
وللمح ِّقق أمحد ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ

[احلافظ الطربي] كتاب (خالصة األقوال) للعلاّ مة ِ
ُ
«استنس َ
احل يِّ ّل (ت726هـ)
��خ
َ
ُّ
َ

الغروي ،والن َ
ُّس��خ ُة يف مكتبة
بتاريخ أوائل ذي القعدة س��نة 744هـ يف املش��هد املقدَّ س
ِّ

ومصورتهُ ��ا عن��ديُ .ين َظ��ر( :فنخا:
الطباطبائ��ي يف ش�يراز ،الرق��م (،)650
العلاّ م��ة
َّ
ّ
ُ
التاريخ فيه (س��نة 742هـ) وهو ِمن التصحيف ،ويف (مكتبة العلاَّ مة
 )812/13وجا َء
ِ
نصه( :خمطوطة القرن التاس��ع يف
مص َّح ًفا ً
أيضا ،وفيه ما ُّ
احل�ِّل�يِّ ّ  )119 :جا َء التاريخ فيه َ
مكتبة العلاّ مة الطباطبائي يف شرياز ،رقم ( ،)650كُتِبت عىل ن َ ٍ
حممد بن
عيل بن َّ
ّ
ُسخة كتبها ّ
الغروي ،وفرغ منها أوائل ذي القعدة سنة ،)747
الطربي يف املشهد املقدَّ س
عيل احلافظ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
بعضها ٍّ
بخط ِّ
والصحيح أنهَّ ا مل تُكتَب عىل ن َ
األصل يف
متأخ ٍر عن
ُس��خة
الطربي ،بل جا َء ُ
ّ
ُ
بخط الطربي ِ
وآخرها هو ِّ
نفسه ،وبتاريخ سنة 744هـ ال غري،
القرن التاسع أو ما بعدَ ه،
ّ
ُ
واألمر كام أفا َده.
فالحظ»(،)68
ُ

 .3نُس��خ ٌة قر َأه��ا أبو املظ َّفر حييى ع�لى ِ
والد ِه فخر املح ِّققني اب��ن العلاَّ مة املصنِّف،
ٍ
احلجة سنة 747هـ(.)69
َب عليها إهنا َء قراءة له بتاريخ  19ذي ّ
ف َكت َ

ِ
 .4نُسخ ٌة شاهدَ ها الشيخ آقا بزرك
وص َفها بأنهّ ا
الطهراين باخلزانة الغرو ّية ،وقد َ
ّ
«ن َ
ُسخة صحيحة ،مقروءة عىل املشايخ ،وعليها بالغاتهُ م» .و َذكَر أنهّ ا كُتِ َبت سنة 766هـ،
ِ
ويف ِ
الشواء بتاريخ  8ربيع اآلخر سنة 839هـ(.)70
عيل بن ّ
آخرها مت ُّل ُك الفقيه زين الدين ّ

ِ
ُ
وهذه الن َ
كر يف (فِهرس��ت خمطوطات
ُّس��خ ُة التي َذك ََرها
الش��يخ آقا بزرك مل َي ِرد هلا ذ ٌ
ِ
ِ
األشكوري بتاريخ
تم ُصن َع ُه الس�� ِّيد
ّ
خزانة الروضة احليدر ّية يف النجف األرشف) الذي َأ َّ
ِ
ٍ
صار ْت
غري موجودة يف هذه اخلزانة النَّفيس��ةَ ،ف َ
1390هـ1970/مَ ،ف ِهي يف هذا التاريخ ُ
 مع شديد األسف -يف جمُ َل ِة الن َُّس ِخ املفقودة. .5ن َ ِ
كر الس ِّيد
ُس��خ ٌة كُتبت يف ّ
ش��وال س��نة 809هـ يف مش��هد اإلمام الرضاَ ،ذ َ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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ُس��خ ٍة مقروء ٍة ع�لى املصنِّف وعىل ِ
وص ِّح َحت عىل ن َ
ابنه
الطباطبائ��ي أنهَّ ا قد ُقوبِ َلت ُ
ّ
َ
فخر املح ِّققني(.)71

األس�ترآبادي (ق -)11ن َ
ُ
ُسخ ًة
عيل
الش��يخ
و َذك ََر
ّ
الطهراين -عند ترمجة عامد الدين ّ
ُّ
نس��خة عليها إجاز ُة العلاّ ِ
ٍ
ٍ
ِم��ن (خالصة األقوال) قد قوبِ َلت عىل ن َ
مة
مكتوبة عن
ُس��خ ٍة

ِ
وولده فخر املح ِّققنيَ ،
«رأيت َح َس َب ُه ون ََس َب ُه ،..كتب ُه بخ ِّط ِه عىل آخر القسم
نصه:
ُ
فقال ما ُّ
األول ِم��ن (اخلالصة) ِ
للح يِّ ّل ،وكانت كتاب ُة الن َ
ُّس��خ ِة يف 952ه��ـ ،والفراغ منها ضحو َة
ّ
ِ
السنة ،ف َكتَب عليها بخ ِّط ِه مت ُّلكَها وش��هاد َته بمقاب َلتِها مع ِ
ِ
أصلها
هنار ُغ َّر ِة ش��عبان تلك
ُ
َ

ُس��خ ٍة عليها إج��از ُة ِ
قني بخ ِّط ِهام ،و َذك ََر َّ
املكتوب عن ن َ
أن الش��هيدَ
احل يِّ ِّل وابنِ ِه فخر املح ِّق َ
األو َل يروي الكتاب عن عميد الدّ ين وفخر الدّ ين ،وكالهمُ ا عن مصن ِِّف ِه ِ
احل يِّ ِّل ،والشهيدُ
َ
ّ
ِ
ِ
حممد بن داود،
عيل بن عبد العايل امليس��ـي ،عن شمس الدين َّ
الثاين يرويه عن نور الدين ّ
ِ ِ
املرتجم له-
ث��م قال :والعبدُ  -يعني به
َ
عيل ،عن والده الش��هيد َّ
األولّ .
عن ضياء الدين ّ
ِ
بسن َِد ِه ،وموالنا عبد اهلل عن
يرويه عن الس ِّيد حممود والشيخ احلسني ،عن الشهيد الثاينَ ،
ِ ِ
بسن َِد ِه املذكور»(.)72
عيل بن عبد العايل امليسـيَ ،
إبراهيم امليسـي ،عن والده ّ
املتأخ ِ
ِ
ٍ
ُ
أقولَّ :
��خ ِّ
اختالف الن َُّس ِ
رة خلالصة
خيص
َ
إن مجل َة ما تقدَّ َم من بيان إنّام هو فيام ُّ
ِ
ِ
ِ
بعض املكتبات،
والصحيحة ِمنها ،إذ هي موجود ٌة يف
َّفيس ِة
األقوال ،وتال ُه ذك ُْر الن َُّس ِخ الن َ
ُسخة ِ
إلاَّ ن َ
اخلزانة الغرو ّية فإنهَّ ا مفقودة ،كام َتبينَّ سابِ ًقا.
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ُ
طبعات الكتاب
تتوزع عىل نو َعني:
وأ َّما
ُ
الطبعات التي َصدَ َرت للخالصة ،فهي َّ

الأ ّول :الطبعات احلجر ّية
القاج��اري (ت 1313هـ) يف طهران،
 .1الطبع��ة التي يف عصـر نارص الدين ش��اه
ّ

ُ
ضمن جمموعة من أربع رس��ائل ،ن ََس َ
الطهراين ،وهذه
��خها مجي ًعا املريزا عبد اهلل
الرسائل
ّ
عىل التوايل هي:

األوىل :خالص��ة األق��وال للعلاّ مة ِ
احل يِّ ّل ،ن ََس َ
��خها يوم االثنني  29ش��هر رمضان س��نة
1310هـ ،يف  141صفحة.

ِ
س��ـي (ت 1110هـ) ،ن ََس َ
األول س��نة
��خها يف  7ربيع ّ
والثاني��ة :الوجي��زة للعلاّ مة املجل ّ
1312هـِ ،من الصفحة .179-142
البهائي (ت 1035هـ) ،ن ََس َ
��خها يوم االثنني ِمن صفر س��نة
والثالث��ة :الوجيزة للش��يخ
ّ
1311هـِ ،من الصفحة .184-180
والرابعة :منظوم ٌة يف ِذك ِْر من َأ َ ِ
مهدي
يصح عنهم ،للس ِّيد
ّ
مج َعت العصاب ُة عىل تصحيح ما ُّ
َ
بحر العلوم (ت 1212هـ)ِ ،من الصفحة .186-185
ولـم كانت نُس َخ ُة خالصة األقوال قد است ِ
بعضهم هذا
ُنس َخ ْت سنة 1310هـ َد َّو َن ُ
ْ
اّ

بعضهم َ
ُ
َ
��ر أنهَّ ا مطبوع ٌة يف
نفس��ه
تاري��خ طباعة الكتاب ،و َذك ََر ُ
اآلخ ُ
التاريخ عىل أنّه هو ُ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
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ِ
ِ
تاريخ نَس ِخ ِ
َ
ُ
واحلال ّ
بعضها يف
رس��ائل أخرى،
املطبوعة
املجموعة
أن يف
س��نة 1311هـ،
ُ ْ
ذلك ّ
س��نة 1312هـ( ،)73فيبدُ و ِمن َ
أن الطبع َة كانت يف س��نة 1312هـ أو بعدَ ها بقليل،
فالحظ.

وعىل ِّ
ُ
الشيخ آقا بزرك
ف
الطهراين هذه الطبع َة بأنهّ ا مغلوط ٌة،
كل حال ،فقد َو َص َ
ّ

()74
حممد صادق بحر العلوم كام سيأيت.
وكذا َو َص َفها الس ِّيد ضياء الدين العلاّ مة  ،والس ِّيد َّ

الثاين :الطبعات ا َ
حل ْرف ّية
 .2الطبع��ة الص��ادرة ع��ن املطبع��ة احليدر ّي��ة يف النج��ف األرشف ،س��نة

املصحح��ة ع�لى ن َ
حممد ص��ادق بح��ر العلوم (ت
1381ه��ـ1961/م،
َّ
ُس��خة الس�� ِّيد َّ
حممد
1399ه��ـ) ،وفيها زي��ادات ُم ِه َّمة ع�لى األُوىل الطهران ّيةُ ،طبِعت بتقدي��م النارشَّ :

حممد صادق بح��ر العلوم (ص،)40-4
كاظ��م
ثم مقدّ مة الس�� ِّيد َّ
الكتب��ي (صَّ ،)3-1
ّ
وهذه املقدّ مة هي َّ
ص ما َذك ََر ُه الس�� ِّيد
األمني( ت 1371هـ) عندَ ترمجة العلاَّ مة
ُ
ملخ ُ
ُّسخة املعتم ِ
ِ
احل يِّ ّل يف أعيانِه( ،)75ومل ُي ِشـر فيها الس ِّيد بحر العلوم إىل اخلالصة ،وال إىل الن َ
دة
َ
تقع يف ( )296صفحة ِمن غري املقدّ مة ،وزيري.
يف هذه الطبعة( ،)76وهي ُ
نصه:
وجاء يف مقدِّ مة
الكتبي ما ُّ
ّ

«كن��ت ِم��ن قدي��م الزمن ُأمنّي نفس��ـي بطب��ع كتاب (خالص��ة األق��وال يف معرفة
ُ
يطرق سمعي ِمن بعض ذوي الفضل ممن له إِملام وخربة ِ
الرجال) ..ذلك لمِا ُ
بعلم الرجال،
ّ
ٌ

ِم��ن َّ
أن الن َ
��ر ٍة بإيران س��نة 1310هـ [كذا] مش��حونة باألغالط
ُّس��خ َة املطبوع�� َة َّ
ألول َم َّ
430

الش��ائنة ،وفيها من التصحيف والتحريف الش��ـي ُء الكثري ،بحيث ال ُينت َفع هبا يف معرفة
ب يف بعض مكتبات
الصحة والضبط،
رجال أس��انيد احلديث التي ُيعتبرَ ُ فيها
ُ
وكنت ُأن ِّق ُ
َّ
ٍ
النجف األرشف عسى أن أظفر بن َ ٍ
عتمدُ عليها؛ ألسعى بطبعها،
ُسخة خمطوطة صحيحة ُي َ
َ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ
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غري أنيّ  -يا لألسف -مل ِ
وكنت ممّن سألتُه عن ذلك العلاّ مة اجلليل الس ِّيد
أهتد إىل ضا ّلتي،
ُ
َ
فبش��ـرين ّ
حممد صادق آل بحر العلوم -و َّفقه اهللّ -
صححها
بأن لديه نسخ ًة من املطبوعة َّ
َّ
الكبري
صححها بخ ِّطه س��نة 1323هـ العلاّ م ُة
س��نة 1350هـ عىل نسخة مطبوعة ً
أيضاَّ ،
ُ
فرجوت ِمن الس ِّيد
النجفي املتوفىّ س��نة 1352هـ..،
البالغي
حممد جواد
ُ
ّ
ّ
ّ
احلجة الش��يخ َّ
ِ
[الرشتي] ..كي
حممد
الصادق -حفظه اهلل -أن
َ
ّ
يسمح بنُسخته املذكورة للفاضل الشيخ َّ

ُ
الفاضل املذكور
وس��مح هبا
وصح َح نُسختَه،
فس��مح هبا له،
يصح َح نُس��ختَه املطبوعة،
َ
َّ
َ
ِّ
()77
وحتر ْينا الد ّقة يف التصحيح.)78(»..،
للمطبعة ،و َط َبعنا عليها هذه الطبعة الثانية َّ ،

حمم��د جواد
كتب يف آخر
البالغ��ي( vت 1352هـ) ق��د َ
ّ
وكان العلاّ م��ة الش��يخ َّ
ِ
ِ
ِِ
نصه:
نُسخته من طبعة الكتاب احلجر ّية املشحونة بالتصحيحات ما ُّ

« َب َل َغ مقا َب َل ًة بحمد اهلل ومنِّه عىل ن َُس ٍخ متعدِّ َد ٍة مع بذل اجلهد يف التصحيح والتنقيح،
حر َره ُّ
وأرجو ِمن اهلل أن تكون هذه الن َ
األقل
ُّس��خ ُة ممتاز ًة
َّ
بالصحة ،وما توفيقي إلاَّ باهللَّ .
حمرم احلرام سنة 1323هـ»(.)79
حممد جواد
البالغي ليلة الثالث من َّ
ّ
َّ

غ�ير ّ
��ر القائمون عليها
أن هذه الطبعة مل تس��لم من التصحيف واألغالط ،ومل يت ََح َّ
َ

َ
اعتمدَ ْت
والتدقيق،
الضب��ط
َ
فظهر فيها من اخللل ما ال خيفى عىل الرج��ا ّيل اخلبري؛ ألنهّ ا َ
َ
الشيخ حممد الرشتي (ت 1394هـ) عىل ن َ ِ
عىل ن َ ٍ
حممد صادق
صح َحها
ُسخة َّ
ُسخة الس ِّيد َّ
ّ
ُ َّ
غري ّ
املصححة عىل ن َ
حممد
ُس��خ ِة الشيخ
آل بحر العلوم
الرشتي
َّ
ّ
أن الشيخ َّ
ّ
البالغيَ ،
ِ
َ
َ
الطبعة مغلوط ًة
واإلتقان يف التصحيح ،ممّ��ا أ ّدى إىل إخراج هذه
والضبط
مل يلت��زم الد ّق َة
تن الكتاب بحسب ِ
البالغي يف َم ِ
ُسخ ُت ُهَ ،
ومش��وه ًة كام هي ن َ
ان أنهّ ا
فأدخ َل تعليقات الشيخ
ُ َ
َّ
ّ
ِمن ُه.
حممد صادق بحر العلوم ،إذ َ
نصه:
قال ما ُّ
رص َح به الس ِّيد َّ
وهذا ما َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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ِ
ُ ِ
احلجة
كنت قد
«يف س��نة ُ 1350
اس��تعرت من ش��يخنا املغفور له ،فقيد اإلس�لامّ ،

النجفي -طاب ثراه -ن َ
ُس��خ ًة من اخلالصة املطبوعة بإيران
البالغي
حممد جواد
ّ
ّ
الش��يخ َّ
صح َحها عىل ثالث ن َُس ٍخ خمطوطة صحيحة بتاريخ سنة ،1323
س��نة  ،1310وكان قد َّ

حت ن َ
ُسختي
بعض التعاليق ،وقد َص َّح ُ
كتب ذلك يف آخرها ،وكان قد ع َّل َق عليها َ
كام َ

صاحب املطبعة احليدر ّية يف النجف األرشف طب َعها ثان ًيا،
غب إ َّيل
عليه��ا بد َّقة،
ُ
وأخريا َر َ
ً
يت إجاب َة َط َلبِ ِه؛ خو ًفا ِمن ال َّت َل ِ
وطلب ِمنِّي ن َ
ف والضياع
ُسختي املطبو َع َة ليط َب َع عليهاَ ،ف َأ َب ُ
ِ
ال َغ�ير ،إلاَّ ّ
عز َع�َل�يَ َّ ر ُّد ُه طل َبها ِمنِّي ل ُي َص ِّح َح ن َ
ُس��خ َت ُه
بع��ض
ع��زاء ممّن َي ُّ
األفاض ِل األَ ّ
أن َ
املطبوع�� َة بإيرانِ ،
ومن َث َّم يقدِّ ُم ن َ
غري
بت َطل َبه ،وإن َش َّ
ُس��خ َت ُه ل ُيط َب َع عليهاَ ،ف َأ َج ُ
��ق َع يَ َّلَ ،
ٍ
وإتقان ك�ما َين َبغيَ ،
وأدخ َل يف
أنّ��ه -حفظ��ه اهلل وأ َّيدَ ُه -مل ُي َص ِّح ْحها -يا لألس��ف -بد َّق ٍة
تعليقات ِ
ِ
شيخنا البالغي -طاب ثراه -بح ِ
أصل ِ
ِ
ِ
األصل ،مع ّ
أن
سبان أنهّ ا ِمن
بعض
املتن َ
َ ُ ُ
ِّ
تعليقة منه برمز (ج)؛ إشار ًة إىل ِ
ٍ
البالغيَ و َّق َع بعدَ ِّ
َ
شيخنا
اسم ِه الشـريف (جواد)،
كل
َّ
ِ
األغالط ،وإنيّ قد َص َّح ْح ُت ن َ
ُسختي
شوه ًة وكثري َة
ظهرت املطبوع ُة النجف ّي ُة ُم َّ
ومع ذلك َ
املطبوع َة النجفي َة ِمن أوهلا إىل ِ
آخ ِرها عىل ن َ
ُس��ختي اإليران ّي��ة يف جمالِ َس عديدَ ٍة بتامم الد َّق ِة
َّ
ّ
بعض التعليقات املفيدة ،و َب ِق َي ْت بق َّي ُة الن َُّس��خ النجف ّية املطبوعة
واإلتقان ،و َع َّل ُ
قت عليها َ
ِ
ِ
الشائنة ،فل ُيالحظ ،واهللُ ويلُّ التوفيق.
األغالط
واملتفرقة باأليدي هنا وهناك عىل حالهِ ا ِمن
ِّ
حممد صادق بحر العلوم»(.)80
 9مجادى األوىل سنة َ ،1387ح َّر َر ُه َّ

ِ
وه��ذا ُّ
يدل عىل ّ
منع ِمن
أن الطبع َة النجف ّي َة باملطبعة احليدر ّي��ة فيها من األخطاء ما َي ُ

الركون إليها بحال؛ ألنهَّ ا مل تس��لم من التصحي��ف واألغالط ،ومل يت ََح َّر القائمون عليها
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َ
والتدقيق ،فأدخلوا يف املتن ما ليس منه ،كام َت َقدَّ م.
الضبط
َ

ون َ
املصحح ُة هذه قد ُذ ِكرت يف فِهرس مكتبته،
ُس��خ ُة الس�� ِّيد بحر العلوم الطهران ّي ُة
َّ
يف القس��م اخلامس من ِ
اخلاص بتصحيحات��ه بالرقم  ،350و ُذ ِك َرت
الفه��رس الثاين
ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ

ُس��ختُه النجفي ُة املصحح ُة يف القس��م الثالث م��ن ِ
ن َ
املخت��ص بتعاليقه
الفهرس الثاين
ّ
َّ
َّ

بالرقم  ،334فالحظ.

ِ
مؤسس��ة منش��ورات
 .3الطبع�� ُة الثالث��ة ُطبعت بعن��وان (رجال العلاَّ مة احل يِّ ّل) يف َّ

الريض ،قم املقدّ سة -إيران ،سنة 1402هـ ،وهي باألوفسيت عىل الطبعة الثانية الصادرة
ّ
عن املطبعة احليدر ّية يف النجف األرشف سنة 1381هـ1961/م ،متقدِّ مة ِّ
الذكر.

عني ما يف األصل الذي ُطبِ َع ْت عليه باألوفسيت ،وقد تقدَّ م الكال ُم
ويف هذه الطبعة ُ
عنه ،خصوصا أ ا مل يذكَر فيها مجيعا املصدر الذي است ِ
ُنس َخ منه أو ُص ِّح َح عليه ،لذا َّ
فإن
ً
ً نهَّ ُ
ُ
ِ
احتامل حصول اخلطأ يف املصدر ،أو الزيادة والنقصان فيه بالنسبة إىل ن َ ِ
َ
قوي
ُسخة املؤ ِّلف ٌّ
جدًّ ا.

مرات ،ن ََش َـرهتا مجي ًعا
وميُ ،طبِعت َ
مخس ّ
 .4الطبعة التي بتحقيق الش��يخ جواد الق ّي ّ

مؤسس�� ُة نشـر الفقاهة يف قم املقدّ سة ،فكانت الطبعة األوىل سنة 1417هـ ،والثانية سنة
َّ
1422هـ ،والثالثة ،..والرابعة سنة 1431هـ ،واخلامسة سنة 1435هـ.

ِ
بح َّل ٍة جديدة
سب له؛ إلظهار الكتاب ُ
وهي خطوة مشكورة ،وحماولة من املح ِّقق تحُ ُ
ختتلف عن س��ابقاهتا ،لكنَّه -مع سابق ِ
علم ِه ّ
أن الن َُّس َخ املوجود َة للخالصة خمتلف ٌة جدً ا،
ُ
ِ
حتقيقه هذا عىل ن َ
ُسختني للكتابَ ،أقد ُم ُهام كُتِ َبت
اعتمدَ يف
واالختالفات فيها كثريةٌ -قد َ
ِ
س��نة 989ه��ـ ،وأ ّما األخرى فقد كُتِ َبت س��نة 1243ه��ـ ،عاضدً ا إ ّيامها بن َ
الطبعة
ُس��خ ِة
الثانية للكتاب املطبوعة يف النجف األرشف سنة 1381هـ متقدِّ ِ
مة ِّ
الذكْر.
ُ

أقولّ :
تس��بق أقد َم النُّس��ختني املعت ََمدَ تني
ذكرها
ُ
مر ُ
إن أقدم الن َُّس��خ النفيس��ة التي َّ
يف حتقي��ق ه��ذه الطبعة بحدود ( )274س��نة ،وأعني هبا النس��خة املقروءة ع�لى العلاّ ِ
مة
الـمصنِّف ِ
نفس ِه يف سنة 715هـ.
ُ َ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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وتتلوها الن َ
ُّسخ ُة التي تقدَّ م أنهّ ا ن ُِس َخت سنة 742هـ ،أي بعد وفاة العلاّ مة املصنِّف
بـ( )16س��نة ،املوجودة يف ش�يراز ،وهي أقدم من الن َ
املعتمدَ ِة يف حتقيق هذه
ُّسخة األقدم
َ
الطبعة بحدود ( )247سنة.

ُّس��خة التي قرأها أبو املظ َّفر حييى عىل ِ
ثم الن َ
والد ِه فخر املح ِّققني سنة 747هـ ،فإنهّ ا
ّ

أقد ُم بحدود ( )242سنة.

ُ
��خ النفيس�� َة قد َّ
لكن يبدو ّ
أن هذه الن َُّس َ
احلصول عليها،
ومي
تعذر عىل الش��يخ الق ّي ّ
ِ
وشكر له سع َيه.
باخلري بِ َّره،
فجزى اهللُ
َ

أخ�يرا بعن��وان (ترتيب خالص��ة األق��وال يف معرفة علم
 .5و ُطبع��ت اخلالص�� ُة
ً
الرجال) ،بتصحيح وحتقيق ِقس��م احلديث يف جممع البحوث اإلسالم ّية ،مشهد -إيران،

سنة 1423هـ.

ِ
حتقيقها عىل أربع ن َُس��خ خ ِّطـ َّية ،أقدَ ُمها كُتِ َبت س��نة 974هـ ،والثانية سنة
اعت ُِمدَ يف
ِ
الـمقا َب َل ِة فقد
981ه��ـ ،والثالثة س��نة 983هـ ،والرابعة س��نة 1071هـ ،ولزيادة
توثي��ق ُ

ُد ِعمت هذه الن َُّس ُخ األربع ُة بالطبعة احلجر ّية الطهران ّية متقدِّ مة ِّ
الذكْر.

بني هذه النُّس ِخ األربعة للخالصة ،ونُس ِ
خها النفيسة متقدِّ مة
وال خيفى البعدُ
الزمني َ
َ
َ
ُّ
كل ٍ
خترج عىل ِّ
ِّ
حال عن مجلة تلك الن َُّس��خ ذات االختالف املتك ِّثر بينها،
الذكْ��ر ،فهي ال ُ
ِ
ِ
ُّ
اجلملة -وار ٌد حتّى يث ُب َت خال ُفه.
ببعض مطالبها -يف
فالشك
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ٍ
أن للخالصة تِسع َط ٍ
ويف اخلتام أقولَ :ظهر ِمن ِ
مجلة ما تقدَّ م ّ
بتحقيقات ِعدَّ ة،
بعات
َ
ََ
ِ
وأن مجيعها مل يعت َِمد حم ِّققوها ِ
ٍ
ِ
س��ات ن ٍ
النفيسة
واحد ًة من تلك الن َُّس ِخ
ومؤس
َ
َش��ـر مخُ تلفةَ ّ ،
َّ
الكتاب س��اب ًقاِ ،من ِ
ِ
دون
بعضها عىل م��ا تقدَّ َم ِمن َع َم ٍل يف َطب ِع
للكت��اب ،ب��ل اعت ُِمدَ يف َ
ٍ
زيادة عليه.
أدنى َن َظ ٍر فيه أو
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ

نتائج البحث
بعدَ ِّ
قائم :ما الذي ُيثبِ ُت ّ
أن الن َُّس َخ املتعدِّ د َة التي اعتُمدت
كل ما تقدَّ َم يبقى الكال ُم اً

يف الن َّْس��خ واملقابلة والتصويب مل تكُن خالي ًة من التهافت واالختالف املتك ِّثر بني الن َُّسخ
بالنحو الذي جيع ُلها ِ
ِ
ختتلف عن ن َ
ُس��خة العلاّ مة املقروءة عليه؟ مع اإلقرار بجاللة مقام

وعلو كعبهم يف هذا املضامر ،فالرجوع إىل الن ُّْس َ
��خة املق��روءة عىل العلاّ مة ،أو
األع�لام
ِّ
ٍ
ِ
ٍ
ُ
القريبة من عهده ،هي ُّ
إش��كال قد
هتافت موجود ،أو لدفع أي
أي
احلل
األمثل لتهافت ِّ
َي ِ
��رد؛ ّ
أغلب التصحيحات -بعيدً ا عن تلك الن َُّس��خ النفيس��ة -ه��ي ر ّبام من اجتهاد
ألن
َ
املصحح ،وليس بالرضورة أن تكون موافق ًة ملا كتبه العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل.
ُ
ِّ

األفن��ديَّ ،
بأن الن َ
ُّس��خ َة املقروء َة
أض��ف إىل ذلك م��ا تقدَّ َم ِمن قول الش��يخ املريزا
ّ
كثري ِمن األس��امي واألحوال املذكورة يف الن َُّس ِ
��خ املتداولة منه،
عىل العلاّ مة مل يكن فيها ٌ
��خ املتك ِّثرة مع وجود هذا االختالف بينها وبني ن َ
فاالعتام ُد عىل تلك الن َُّس ِ
ُس��خ ِة العلاّ مة
ٍ
بنحو ُمط َلق.
َمدعا ٌة إىل عدم االطمئنان إىل سالمة نصوص الكتاب
وكيف�ما كانّ ،
األمر بطبيعة احلال يزيدُ يف إش��كال ّية عدم إمكان اعتامد ما هو
فإن هذا َ
��خ املطبوعة م��ن اخلالصة ٍ
قطعي ،أو الرك��ون إىل ِّ
موجود من الن َُّس ِ
كل ما ور َد فيها
بنحو
ّ

زمان نَس ِ
اعتمدَ ت ِمن ن َُس ِخ اخلالصة عىل ما َّ
خها
تأخ َر ُ ْ
بنحو التسليم ،س ّيام إذا علمنا أنهّ ا َ
عن زمان تلك النُّس ِ
��خة النفيسة أو الصحيحة ،فهي ن َُس ٌ
خترج عن دائرة االختالف
��خ ال ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
الشديد بينها وبني الن َ
ُّسخة املقروءة عىل العلاَّ مة احل يِّ ّل ،اخلالية من الزيادة والنقيصة.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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ويف ِ
اخلتام..

يت َِّض��ح ِمن جمُ ِ
القطع بوجود ِهنة فيام كتب ُه العلاَّ مة
لة ما تقدَّ َم أنَّه ليس م��ن الصواب
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ومجلة ما ن ُِس َخ من اخلالصة
التحكيم بني تلك الن َُّس��خ النفيسة من جهة،
يقع
احل يِّ ّل حتّى َ
ُ
يف القرون التي تلتها من جهة أخرى.

وأنَّه ال ُيمكن َأ ْن ُت َعدَّ موس��وع َّيتُه العلم َّية النادرة التي َش ِ
��هدَ ل ُه هبا القايص والدّ اين
ٍ
ِ
بعض ُكتُبِ ِه؛ مادامت الن َُّس ُ
��خ التي بخ ِّطه أو عليها
هنات ُو ِجدت هنا أو هناك يف
س��ب ًبا يف
ِ
اخلالصة ختلو من ِذ ِ
خ ُّطه الش��ـريف ليس��ت يف متناول أيدينا ،س�� ّيام ّ
بعض ن َُس ِ
كر
��خ
أن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َضمنَت ن َُس ٌ
كر تل��ك ال ُكتُب ،أو
��خ ُأخرى ذ َ
بع��ض ُكتُبِ��ه عند ترمجته لنفس��ه ،عىل حني ت َّ

ٌ
ر َّب�ما زيدَ فيها -كام تق��دَّ مُّ ،-
دلي��ل و َأمار ٌة عىل ّ
أن أيدي الن ُّّس��اخ يف العصور
وكل ذلك
املتأخ��رة ع��ن عصـر العلاّ مة قد طال��ت اخلالص َة بالن ِ
ُ
َ
َ
ِّ
واخللط يف
اخلبط
جيع��ل
َّحو الذي

ِ
ِ
ظاهرا للعيان ،فامدا َم ُ
قائم عىل قد ٍم وساقّ ،
فإن
نصوصها
بعض
عمل الن َّْس ِخ بِ َيد الن ُّّساخ اً
ً
ِ
ِ
ِ
َ
والتحريف وار ٌد جدً ا.
واخللط
التصحيف
احتامل

ِ
ٍ
بتحقيق جديد ،باالعتامد
كتاب (خالصة األق��وال)
طبع ُ
فل��ذا كان من ال�ّل�اّ زم أن ُي َ
ِ
كرهاَّ ،
فإن يف ذلك َمدعا ًة لبلوغ أعىل درجات الضبط
عىل الن َُّس��خ النفيس��ة التي َس�� َب َق ذ ُ
واالطمئنان إىل املحتوى.

هبذه املهم ِة ِ
احل َّل ِة التابع للعتبة العباس��ية املقدَّ سة ِ
تراث ِ
وس��وف يقوم مرك ُز ِ
العلم َّي ِة
َّ
َّ َّ
ُ
بإصدار ِه (املوسوعة الرجالية للعلاَّ مة ِ
الـمشـر ِ
ِ
ُ
تشمل:
احل يِّ ّل) التي
فة ،وذلك
َّ
ُ ِّ
436

ِ
نس��خة ِخزانة الس�� ِّيد حس��ن
حتقي��ق كتاب( :خالصة األقوال) باالعتامد عىل
1.1
َ
ِ
��خ أخرى ،م��ع إضافة حوايش ٍّ
املقروءة عىل املصنِّف ،ون َُس ٍ
كل
الصدر
من :الشهيد الثاين ،والشيخ صاحب املعامل ،والشيخ
البهائي.
ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
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َع َد ٌد َخ ٌّ
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ّ

وحتقيق كتاب( :إيضاح االشتباه).
2.2
َ

احللّ يف ُكت ِ
كتاب بعنوان( :املباين الرجالية للعلاّ مة ِ
ٍ
ُبه األخرى).
3.3مع تأليف
ّ
حممد باقر ملكيان ،إن شا َء اهللُ تعاىل.
وهي مجي ًعا بتحقيق الشيخ َّ

ِ
ِ
ِ
الش ِ
ِ
واالمتن��ان إىل ِّ
بجزيل ُّ
الع��ون إلنجاز هذا
��كر
وختا ًم��ا أتقدَّ ُم
كل من َمدَّ يل يدَ
ِ
ٍ
ص منهم الش��يخ الفاضل
بمعلومة ِمن َش��أنهِ ا
س��اهم
البح��ث ،أو
ُ
َ
النه��وض َب��ه ،و َأ ُخ ُّ
إس�ماعيل الكلداري ،واملح ِّقق أمحد عيل جميد ِ
الش ِ
احل يِّ ّلَ ،ف َلهم ِمنِّي مجي ًعا أهبى آيات ُّ
��كر
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
والعرفان باجلميل .واحلمدُ هلل ّأولاً
وظاه ًرا وباطِنًا ،وعىل ِّ
كل حال.
وآخ ًرا،
احلميي ِ
ِ
و َكت ِ
احل يِّ ّل
َب مي َثم سويدَ ان ْ رَ ّ
َ
فـي  15شهـر رمضـان املبـارك
سنـة 1438هـ الـموافــق
2017/6/11م
ِ ِ
الس ِيف َّي ِة
يف احل َّلة َّ
الفـيـحــاء
.....
.
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ٍ
ٍ
ٍ
وثيقة بام تقدّ َم
عالقة
ذات
وفيام يأيت َع ْر ٌض
ملجموعة من صور النسخة النفيسة ،وهي ُ
يف البحث ِمن َمطالِب.

438

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ

439
صورة الصفحة األوىل من نُسخة اخلالصة التي ُق ِرئَت عىل العلاَّ مة ِ
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األول لنسخة اخلالصة التي يف ِخزانة الس ِّيد حسن الصدر،
صورة الصفحة األخرية من القسم ّ
ِ
إهناء العلاَّ مة احل يِّ ّل بخ ِّطه الرشيف
وعليها ُ
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صورة الصفحة األخرية من ُنسخَ ة (خالصة األقوال)
التي ّ
الطربي
حممد
ّ
عيل بن َّ
بخط ّ
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صورة إجازة الشيخ فخر املح ِّققني لولده إيب املظ َّفر حييى ،عىل ن ٍ
ُسخة
ِمن (خالصة األقوال)
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بداية ن ٍ
خط السيد حسن الصدر يف ِ
ُسخة من (هناية اإلحكام) ذاكِ ًرا َ
بعض ما مت َّلكَه ِمن ُكتُب
صورة ِّ ِّ
ِ
ِ
ِ
العلاَّ مة ،والنُّسخَ ُة يف خزانته
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( )1خالصة األقوال.51 :
(ُ )2ينظر :الوايف بالوفيات.85/13 :
(ُ )3ينظر :لسان امليزان.317/2 :
العراق��ي ،165-162 :وفهرس
والس�َي�رَ يف مكتبة املتحف
ّ
(ُ )4ينظ��ر :خمطوط��ات التاريخ والرتاجم ِّ
فنخ��ا ،812/13 :ومعجم املخطوطات النجف ّية ،22 -20/4 :وفهرس خمطوطات خزانة العتبة
العلو ّية املقدّ سة.149/2 :
( )5أعيان الشيعة.402/5 :
(ُ )6ينظر :أمل اآلمل.85/2 :
احلق وكشف الصدق 26 :مقدّ مة التحقيق ،وبحار األنوار.56/104 :
(ُ )7ينظر :هنج ِّ
( )8الذريعة 351/3 :رقم .1272
( )9أعيان الشيعة.373/2 :
( )10أعيان الشيعة.390 ،389/2 :
(ُ )11ينظر :خالصة األقوال (رجال العلاّ مة) 192 :الطبعة النجف ّية ،وخالصة األقوال 307 :الطبعة
القم َّية.
ِّ
َ
َ
(بشار بن َّ
( )12أعيان الش��يعة 569/3 :وذك ََر ُه فيه بعنوانَّ :
الصبيعي) ،فالحظ .و ُينظر:
الكويف
بشار
ّ
ّ
إيضاح االشتباه.194 ،122 :
(ُ )13ين َظ��ر :خالص��ة األقوال (رجال العلاّ مة) 27 :الطبعة النجف ّي��ة ،وخالصة األقوال 83 :الطبعة
القم َّية.
ِّ
( )14أعيان الشيعة.8/4 :
( )15معجم رجال احلديث 290-289/4 :رقم .1943
(ُ )16ين َظ��ر :خالص��ة األقوال (رجال العلاّ مة) 29 :الطبعة النجف ّي��ة ،وخالصة األقوال 85 :الطبعة
القم َّية.
ّ
( )17أعيان الشيعة ،281/5 :و ُينظرَ :م َنهج املقال.158/4 :
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ّ
(ُ )18ين َظ��ر :خالصة األقوال (رجال العلاّ مة) 43 :الطبعة النجف ّية ،وخالصة األقوال 107 :الطبعة
القم َّية.
ِّ
( )19أعيان الشيعة.403/5 :
(ُ )20ين َظر :أمل اآلمل.82/2 :
(ُ )21ين َظر :رياض العلامء.381-372/1 :
(ُ )22ين َظر :جمالس املؤمنني.359/2 :
( )23أعيان الشيعة ،406/5 :و ُين َظر :الذريعة 398/1 :رقم .2066
( )24أعيان الشيعة.348/6 :
(ُ )25ين َظر :خالصة األقوال (رجال العلاّ مة).270 :
(ُ )26ين َظر :خالصة األقوال.428 :
( )27كذا ُذ ِك َر يف حاشية الشهيد الثاين عىل اخلالصة ،ويف أعيان الشيعة ،نقلاً عن ن َُسخ اخلالصة التي
ب�ين أيدهيِ�ما ،إلاَّ َّ
القم َّي��ة للخالصة( :موىل آل أيب الس�ّم�اّ ل) ،فالحظُ .ين َظر:
أن املوجود يف الطبعة ِّ
خالصة األقوال.141 :
ِ
��ر يف الطبع��ة النجف ّية ،وفيه��ا( :موىل بني الس�ّم�اّ ك) ،فالحظُ .ين َظ��ر :خالصة األقوال
( )28وك��ذا ُذك َ
(رجال العلاّ مة).68 :
( )29أعيان الشيعة ،377/6 :و ُين َظر :حاشية الشهيد الثاين عىل خالصة األقوال.125 :
( )30الذريعة.179/4 :
( )31الذريع��ة ،226/4 :و ُين َظر :أعيان الش��يعة ،406/5 :وفيه ّ
اس��م ُه( :التعلي��م الثاين العا ّم)،
أن
َ
احلق وكش��ف الصدق 23 :مقدّ مة التحقيق ،ففيه ّ
اس��م ُه( :التعليم التا ّم يف احلكمة
أن
و ُين َظر :هنج ّ
َ
والكالم) ،و ُين َظر :منتهى املطلب 42/3 :مقدّ مة التحقيق ،ففيه ّ
اس��م ُه( :التعليم الثاين التا ّم يف
أن
َ
احل ِ
ِ
كمة والكالم) ،فالحظ.
( )32الذريعة.87/8 :
( )33وكذا ُذ ِك َر يف أمل اآلمل.83/2 :
( )34الذريعة 171 -170/12 :رقم .1138
(ُ )35ين َظر :خالصة األقوال.110:
(ُ )36ين َظر :خالصة األقوال (رجال العلاّ مة).46 :
( )37معجم رجال احلديث 329/7 :رقم .4140
( )38معجم رجال احلديث 101/15 :رقم .9690
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(ُ )39ين َظر :خالصة األقوال (رجال العلاّ مة) ،248 :وخالصة األقوال.389 :
( )40معجم رجال احلديث 58/21 :رقم  ،13543و ُين َظر :خالصة األقوال 416 :اهلامش ،ففيه َّ
أن
املوجو َد يف الن َُّسخ املعت ََمدَ ة يف التحقيق( :سعيد بن فيض) ،وأ ّما الطبعة النجف َّية للخالصة (رجال
ِ
كره فيها بعنوان( :حييى بن سعيد بن فيض) ،فالحظ.
العلاّ مة )264 :فقد َو َر َد ذ ُ
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وكشف الصدق 18 :مقدّ مة التحقيق.
احلق
ُ
هنج ِّ
(ُ )41
(ُ )42ين َظر :بحار األنوار.54/104 :
(ُ )43ين َظر :بحار األنوار.52/104 :
(ُ )44ين َظ��ر :خالصة األقوال (رجال العلاّ مة) 48 :الطبعة النجف ّية ،وخالصة األقوال 112 :الطبعة
القم َّية.
ِّ
(ُ )45ين َظر :تأسيس الشيعة.399 :
(ُ )46ين َظر :إرشا ُد األذهان 183/1 :مقدّ مة التحقيق ،وأمل اآلمل.84/2 :
( )47خالصة األقوال (رجال العلاّ مة).27 :
(ُ )48ين َظر :خالصة األقوال (رجال العلاّ مة).43 :
(ُ )49ين َظر :خالصة األقوال.106 :
(ُ )50ين َظر :خالصة األقوال (رجال العلاّ مة).29 :
(ُ )51ين َظر :خالصة األقوال.85 :
(ُ )52ين َظر :خالصة األقوال (رجال العلاّ مة) ،47 :و خالصة األقوال.111 :
(ُ )53ين َظر :بحار األنوار.53/104 :
(ُ )54ين َظر :جمالس املؤمنني.361/2 :
(ُ )55ين َظر :أمل اآلمل ،84/2 :ورياض العلامء.375 ،366/1 :
(ُ )56ين َظر :روضات اجلنَّات.282/2 :
وغريه��ا ِمن مقدّ مات حتقيق
( )57للتفصي��ل ُين َظر :رشح تب�صرة املتع ِّلمني 17/1 :مقدّ مة التحقيقُ ،
بعض كُتب العلاّ مة.
( )58الذريعة ،215 -214/7 :وينظر :رياض العلامء ،191/1 :ومكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل.118 :
ُ
ِ
وق��د ُذك��ر يف هامش مقدّ مة (خالصة األق��وال) يف طبعتها النجف ّية (صَّ )31
أن هناك ن َ
ُس��خ ًة من
اخلالصة ِّ
احلجة الس�� ِّيد حس��ن الصدر يف الكاظم ّية،
بخط مؤ ِّلفها العلاّ مة يف مكتبة اإلمام َّ
ِ
ِ
غري َّ
وو ِصفت فيه بأنهّ ا سقيمة ِّ
أن
ُ
اخلط وغري من ّقطة تكاد ال تُقرأ ،وال أعلم هلذا الوصف مصدا ًقاَ ،
ِ
ِ
ُ
النس��خ َة التي بني َيدَ َّي من خزانة الس ِّيد الصدر هي ن َ
تلميذ العلاّ مة ،وعليها َخ ُّطه
ُس��خ ٌة كتبها
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ّ
الرشيف ،وهي ج ِّيد ُة ِّ
اخلط ،من َّقط ٌة ،فالحظ.
بخط السيد حسن الصدر يف أول ن ٍ
ُسخة ِمن كتاب (هناية اإلحكام يف معرفة
( )59أقول :لقد ُ
َّ
رأيت ِّ ِّ
ِ
ِ
نصه:
األحكام) -موجودة يف خزانته بالرقم  -13ما ُّ
ُ
يش��تمل عىل :كتاب الطهارة ،وكتاب الصالة،
كتاب (هناية اإلحكام)
«بس��م اهلل الرمحن الرحيمُ ،
ِ
ِ
خ��رج من قلمه الرشيف ،وذكر أح��كام اجلنائز يف آخر
وكت��اب ال��زكاة ،وكتاب البيع ،هذا ما
َ
مالك الن ِ
فضل ذي املِنَن َّ
ُّسخة ،العبدُ الراجي َ
حر َر ُه ُ
حممد احلسن بن
جل جال ُله ،أبو َّ
كتاب الصالةَّ .
الكاظمي ،يف 13ع 2سنة 1339هـ».
العاميل
املوسوي
اهلادي
ّ
ّ
ّ
ُب ِخ ِ
ث��م َذكر  مجل�� ًة من مصنَّفات العلاّ مة التي مت َّلكها وأدخ َلها يف ِ
مجلة ُكت ِ
زانته ،كان ِمن مجلتها
ّ َ
ن َ
نصه:
ُسخة خالصة األقوال هذه ،قائلاً ما ُّ
تفض َل اهللُ َّ
جل جال ُله علينا بتم ُّل ِك ِه ِمن مصنَّفات العلاّ مة:
«بسم اهلل الرمحن الرحيم ،الذي َّ
يف الفق��ه :التحري��ر ،والقواعد وعليه��ا ُّ
نته��ى ،والنهاية ،والتذك��رة ،واملخ َت َلف،
خط العلاّ مة ،وا ُمل َ
والتبرصة ،واإلرشاد ،واملسائل املهنّائ ّية ،وواجب االعتقاد.
ويف ِ
احلكمة والكالم :رشح اهلداية ،ورشح التجريد ،واأللفني ،وهنج املسرتشدين ،والباب احلادي
احلق.
عرش ،وكشف اليقني ،والسعد ّية ،وهنج ّ
ِ
ّ
صحح ،ومل نعثر ع�لى كتابه الكبري يف
ويف الرج��ال :اخلالص��ة وعليها
خ��ط العلاّ مة ،واإليض��اح ُم َّ
الرجال.
الصالح.
ويف األعامل :منهاج ّ
الطويس.
ويف املنطق :رشح جتريد املنطق لنصري الدين
ّ
التّا ُّم يف مجيع أبواب الفقه :املخ َت َلف ،والتحرير ،واإلرشاد ،والقواعد ،والتبرصة.
َّف يف الفقه :الـمنتَهىِ ،
َّف فيه :املخ َت َلف ،و َبعدَ ه املسائل املهنّائ ّية».
وآخ ُر ما َصن َ
وأو ُل ما َصن َ
ُ َ
َّ
انتهى ما وجدتُه ِّ
بخط الس ِّيد الصدر.
خيتل��ف يف ِ
(َ )60ذك ََر الس�� ِّيد حس��ن الصدر ه��ذا اإلهنا َء ٍ
موض َعني عن قراءتنا ل��ه ،إذ قر َأهمُ ا
بنحو
ُ
ِ
ٍ
َ
التاريخ عىل أنَّه سنة 705هـ،
مخس وسبعامئةَ ،»..ف َق َر َأ
هم ..،سن َة
بالنحو اآليت ..« :وس�ما ًعا و َف اً
اجح يف قراءتِه ما أثبتناه ،فالحظُ .ين َظر :تأسيس الشيعة.397 :
والر ُ
َّ
( )61الذريعة 177/1 :رقم .900
تراث ِ
مركز ِ
زار وفدٌ ِمن ِ
احل َّل��ة بتاريخ (األحد /11ع1437/1هـ 2016/12/11 -م)
( )62وق��د َ
ِ
ِخزان َة مكتبة آية اهلل الس�� ِّيد حس��ن الصدر يف الكاظم ّية؛ ألجل تصوير هذه النس��خة النفيس��ة
تصويرا دقي ًقا؛ لغرض اعتامدها يف عمل موسوعي بعنوان (املوسوعة الرجالية للعلاّ مة ِ
احل يِّ ّل،)
ّ
ّ
ً
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ِ
َف َلم يجَ دو يف ِخ ِ
زانة املكتبة -مع ش��ديد األس��ف -إلاَّ
النس��خة ،وقد أبدت
األو َل ِمن هذه
القس��م ّ
َ
ِ
املكتبة املو َّقر ُة مش��كور ًة َّ
كل التعاون يف س��بيل إنجاح هذا املرشوع ،فجزى اهللُ العاملني فيها
إدار ُة
ِ
خري جزاء املحسنني.
َ
َ
( )63و ُينظر :تأسيس الشيعة.397 :
ِ
( )64الساري -بتخفيف الياء :-هي مدينة (سارية) بنفسها ،وهي بلدة من بالد مازندران ،وبتضعيف
ُ
للسمعاين ،197/3 :ومعجم البلدان-170/3 :
تكون نِس��ب ًة إىل (سارية)ُ .ينظر :األنساب
الياء
ّ
.171
( )65رياض العلامء ،258/1 :و ُينظر :تعليقة أمل اآلمل.128 :
(ُ )66ين َظر :فِهرس فنخا.812/13 :
( )67ين َظر :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل.119 :
ُ
ِ
( )68خمطوطات ا ُمل َح ِّقق احل يِّ ّل يف مكتبة اإلمام احلكيم العا ّمة ،خمطوط.
(ُ )69ين َظ��ر :الذريعة 237/1 :رقم  ،1244وطبقات أعالم الش��يعة ،240/5 :وفهرس خمطوطات
مكتبة املرع�شي العامة 180/17 :رق��م  ،6606ومكتبة العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،122 :ومرياث حديث
ّ
ّ
شيعه.436/14 :
إن و َلدَ العلاَّ م ِ
األمنيُ « :ي ُ
��ة َأص َل َح ن َُس َ
فائِ��دة :ق��ال الس�� ِّيد
اخلالص ِة» .أعيان الش��يعة:
��خ
ُ
َ
ق��ال َّ َ
َ
.151/3
ِ
ِ
أق��ول :و َث َّم َة ن َ
��خت
ُس��خ ٌة من (خالصة األق��وال) موجود ٌة يف مكتبة اإلمام احلكيم العا َّمة ،قد نُس ْ
ُس��خ ٍة ِّ
لت عىل ن َ
بخط الش��هيد الثاين( ت965هـ) بتاريخ يوم اجلمعة سلخ مجادى األوىل
وقوبِ ْ
س��نة 1034هـ يف مش��هد اإلمام الرضا ،Aومتَت مقاب َلتُها يو َم الس��بت ُغ َّرة مجادى اآلخرة سنة
1103هـ.
نصهَ « :ب َل َغ ْت املقابل ُة عىل َح َسب اجلهد والطاقة -إلاَّ ما زا َغ عن ُه
األول منها ما ُّ
جاء يف آخر القس��م َّ
ِ
ِ
ُسخ ٍة مكتوبة من ن َ
البرص -بن َ
ُسخة الشهيد [الثاين].»
ُ
ِّ
��ت مقابل ًة-
القس��م
يف
الث��اين
الش��هيد
خط
ة
«ص��ور
ه:
َص
ن
م��ا
آخره��ا
يف
ء
وج��ا
ُ
األولَ :ب َل َغ ْ
َّ
ُّ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
لاَّ
األص��ل ،وعليها خطُّ
َ
عىل َح َس��ب اجلُه��د والطاقة ،إ م��ا زاغ عن ُه البصـ��ر -بن َُس ٍ
��خ مكتوبة من
ِ
بالق��راءة واملقاب َل ِ
ِ
��ة ،وبالن َُّس ِ
الـم َصنِّف
املصنِّ��ف
َ
��خ املكتوب��ة منه��ا ،وهي مق��رو َء ٌة عىل َو َل��د ُ
 رمحهام اهلل.»-ِ
ُ
ٍ
وعىل هذه الن َ
رشح غريب
ُّس��خة حوايش الشهيد الثاين بإمضاء( :زين)،
وحواش أ َخر ،وعليها ُ
ِ
ٍ
تقع ضم َن جمموعة ،أفا َدنا بذ ِ
ال ّلغة مع ِذ ِ
عيل
كرها
كر املصدر ،وهي ُ
ً
مشكورا األستاذ الفاضل أمحد ّ
جميد ِ
احل يِّ ّل.

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ
(ُ )70ين َظر :الذريعة.214/7 :
( )71وه��ذه الن َ
مصورة عنه��ا يف مكتبة أمري
ُّس��خ ُة موجودة يف مكتبة الس�� ِّيد
وثم��ة ّ
املرع�شي العا ّمةّ ،
ّ
املؤمنني العا ّمة يف النجف األرشف ،وكذا يف مكتبة جامعة طهران بالرقم .3027
ين َظر :فهرس خمطوطات مكتبة املرعيش العامة 249/1:رقم  ،221ومكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل-119 :
ُ
ّ
ّ
 ،120وفهرس فنخا.813/13 :
( )72طبقات أعالم الشيعة.373-372/8 :
(ِ )73من الذين ذكروا أنهّ ا مطبوعة سنة 1310هـ:
حممد صادق بحر العلوم،304 :
حممد صادق آل بحر العلوم( :فهرس مكتبة الس�� ِّيد َّ
•الس�� ِّيد َّ
.)312
الكتبي( :رجال العلاّ مة ،مقدِّ مة النارش للطبعة النجف ّية.)3-2 :
حممد كاظم
ّ
• َّ
•مصطفى درايتي( :فهرس فنخا.)812/13 :
األرموي (فهرس��ت
•وك��ذا َو َر َد يف قائم��ة الكتب احلجر َّي��ة يف مكتبة ج�لال الدين املحدِّ ث
ّ
كتاهباى چاپ سنگى.)119/1 :
وممَّن ذكروا أنهّ ا مطبوعة سنة 1311هـ:
الطهراين( :الذريعة.)214/7 :
•الشيخ آقا بزرك
ّ
•الس�� ِّيد ضياء الدين العلاّ مة( :رس��الة أس��امي أصحاب األصول وأصوهلم ،بذيله :أس��امي
مرتني ،املطبوعة بذيل كتاب ضياء الدراية 47 :اهلامش).
مجاعة صدر
ُ
التوثيق يف ح ِّقهم َّ
ذكر التارخيني م ًعا ،ظنًّا من��ه ّ
أن للكتاب طبعتني حجر ّيتني،
وأ ّما األس��تاذ عب��د اجل َّبار
الرفاعي فقد َ
ّ
وأحس ُبه اعتمدَ عىل ما توهمّ َ ُه اآلخرون قب َلهُ .ينظر :معجم املطبوعات العرب ّية يف إيران.293 :
��ة طهراني ٍة م ِ
طبعة حجري ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
إن َّ
��ي أن أق��ولَّ :
س��تق َّل ٍة
وج��ود
الق��ول بعد ِم
مبني عىل
ّ
ّ ُ
كل م��ا تق��دَّ َم ٌّ
َبق َ
ِ
قة لتاريخ ن ِ
للخالص ِة ،موافِ ٍ
َس��خها يف س��نة 1310ه��ـ ،لِ ُيعا َد بعدَ َ
الوجيزتني
بضميمة
ذاك طب ُعه��ا
َ
ُ َ
ِ
بش��اهد ح��ال أو ِ
بيان مقال،
واملنظوم��ة بتاري��خ 1311هـ و1312هـ ،لكن مل يث ُبت يش ٌء ِمن ذلك
واهللُ العامل.
(ُ )74ين َظر :الذريعة ،214/7 :ورس��الة أس��امي أصحاب األصول وأصوهلم ،بذيله :أس��امي مجاعة
مرتني ،املطبوعة بذيل كتاب ضياء الدراية 47 :اهلامش.
َصدَ َر
ُ
التوثيق يف ح ّقهم ّ
(ُ )75ين َظر :أعيان الشيعة.396/5 :
ِ
( )76س��يأيت يف مقدّ متَ��ي النارش والس�� ِّيد بحر العلوم َّ
املعتمدَ َة يف هذه الطبعة هي ن َ
أن الن َ
ُس��خة
ُّس��خ َة
َ
توخي الد َّقة يف ذلك -عىل ن َ
صح َحهاِ -من دون ِّ
ُس��خة الس�� ِّيد بحر العلوم
الرش��تي احلجر ّية التي َّ
ّ
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املصح َحة عىل ن َ
البالغي احلجر ّية هي األخرى ،فالحظ.
ُسخة
احلجر ّية الطهران ّية
َّ
ّ
( )77الطبعة النجف ّية هذه هي الثانية بالنسبة إىل الطبعة األوىل احلجر ّية يف طهران ،إذ مل يث ُبت َّ
أن هناك
تاري��خ هذه الطبعة ،أي قبل س��نة 1961م ،والذي ُّ
َ
يدل عىل ه��ذا هو التوافق
َس��بق
طبعة نجف ّية ت ُ
ُب��ي النارش يف مقدّ مة الطبعة النجف ّية ،وكالم الس�� ِّيد بحر العلوم في�ما ن ُِقل عن خ ِّط ِه
ب�ين كالم ال ُكت ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرش��تي ملالحظات ن َ
تأس��فه عىل عدم الد ّقة يف ن َْس ِ
ُسخته قالَ « :ظ َه َرت
��خ
ِّ
يف فهرس مكتبته ،فبعد ُّ
حت ن َ
ُس��ختِي املطبوعة النجف َّية ِمن َّأوهلا
املطبوع ُة النجف ّية
صح ُ
مش��وه ًة وكثري َة األغالط ،وإنيّ قد َّ
َّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
إىل آخرها عىل ن َ
ثمة
ُس��ختي اإليران ّية»َ ،ف َلم ُيش��ـر إىل وجود طبعة نجف َّية غري التي َذك ََرها ،وإن كان ّ
ِ
ويش�ير إىل َّ
أن الن َ
ُّسخ َة التي ُص ِّححت واعت ُِمدت
كرها ،فكالمها كان َيذك ُُر
طبعة أخرى الش��ت ََه َر ذ ُ
ُ
املصححة  -عىل ما فيها من خلط وأغالط -عىل ن َ
هلذه الطبعة هي ن َ
ُسخ ِة
الرش��تي الطهران ّية
ُس��خ ُة
َّ
ّ
املصححة عىل ن َ
البالغي ،الطهران َّيتني ،فالحظ.
ُسخ ِة
الس ِّيد بحر العلوم
َّ
ّ
( )78مقدّ مة النارش للطبعة النجف ّية (رجال العلاّ مة).3-2 :
حممد صادق بحر العلوم ،312 :الرقم.350
(ُ )79ين َظر :فهرس مكتبة العلاّ مة الس ِّيد َّ
حممد صادق بحر العلوم 304 :الرقم .334
( )80فهرس مكتبة العلاّ مة الس ِّيد َّ
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قائمة امل�صادر
عيل (ت 1371هـ) ،حتقيق :س ّيد حسن
1.1أعيان الش��يعة :األمني
العاميل ،حمسن بن عبد الكريم بن ّ
ّ
األمني ،نشـر :دار التعارف للمطبوعات -بريوت1983 ،م.
احلس��يني
حممد ب��ن احلس��ن (ت 1104ه��ـ) ،حتقيق :الس�� ِّيد أمحد
احل��ر
ّ
العام�ليَّ ،
2.2أم��ل اآلم��لّ :
ّ
اإلسالمي -قم املقدّ سة1362 ،ش.
األشكوري ،نشـر :دار الكتاب
ّ
ّ
التميم��ي (ت 562هـ) ،تقديم وتعليق:
حممد بن منصور
3.3األنس��اب:
ّ
الس��معاين ،عبد الكريم بن َّ
ّ
البارودي ،نشـر :دار اجلنان -بريوت ،ط1408 ،1هـ.
عبد اهلل عمر
ّ
ِ
حممد
4.4إيضاح االشتباه :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلسن بن يوسف ابن امل َط َّهر (ت 726هـ) ،حتقيق :الشيخ َّ
اإلسالمي -قم املقدّ سة ،ط1411 ،1هـ.
مؤسسة النشـر
ّ
احلسون ،نشـرَّ :
ّ
لاّ
مؤسسة الوفاء-
نش��ـر:
1110هـ)،
(ت
تقي
د
حمم
بن
باقر
د
حمم
،
املجليس
مة
ع
ال
األنوار:
بحار
5.5
َّ
ّ
َّ
َّ
ّ
بريوت ،ط1403 ،2هـ.
املوسوي (ت 1354هـ) ،نشـر :رشكة
الصدر ،حسن بن هادي
ّ
6.6تأس��يس الشيعة لعلوم اإلسالمَّ :
النشـر والطباعة العراق ّية املحدودة -بغداد ،ط1370 ،1هـ.
األفندي (ح ًّيا س��نة 1130هـ) ،حتقيق:
األصفهاين ،مريزا عبد اهلل بن عيس��ى
7.7تعليقة أمل اآلمل:
ّ
ّ
قم ،ط1410 ،1هـ.
األشكوري ،نشـر :مكتبة آية اهلل
احلسيني
الس ِّيد أمحد
ّ
املرعيشّ ،
ّ
ّ
العاميل (ت965هـ)،
عيل
ّ
8.8حاشية الشهيد الثاين عىل خالصة األقوال :الشهيد الثاين ،زين الدين بن ّ
مؤسسة البالغ -بريوت ،ط1430 ،1هـ.
حتقيق :الشيخ نزار احلسن ،نشـرَّ :
ِ
9.9خالصة األقوال يف معرفة الرجال :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلس��ن بن يوس��ف ابن امل َط َّهر (ت 726هـ)،
مؤسسة نشـر الفقاهة -قم املقدّ سة ،ط1431 ،4هـ.
ومي ،نشـرَّ :
حتقيق :الشيخ جواد الق ّي ّ
الطهراين ،آقا بزرك (ت 1389هـ) ،نشـر :دار األضواء -بريوت،
1010الذريعة إىل تصانيف الش��يعة:
ّ
ط1983 ،3م.
ِ
ِ
1111رج��ال العلاَّ م��ة احل�ِّل�يِّ ّ (خالص��ة األق��وال) :العلاَّ م��ة احل�ِّل�يِّ ّ  ،احلس��ن بن يوس��ف اب��ن امل َط َّهر
الريض -قم
حممد صادق بحر العلوم (ت 1399هـ) ،نش��ـر :مكتبة
(ت726هـ) ،حتقيق :الس�� ِّيد َّ
ّ
املقدّ سة1402 ،هـ.
األفندي (ح ًّيا س��نة
األصفهاين ،م�يرزا عبد اهلل بن عيس��ى
1212ري��اض العل�ماء وحياض الفض�لاء:
ّ
ّ
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َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

451

فائدة يف بيان اختالف ن�سخ (خال�صة الأقوال) وذِكر ن�سخها النفي�سة وطبعاتها

452

يب -بريوت،
احلس��يني
1130هـ) ،حتقيق :الس�� ِّيد أمحد
مؤسس��ة التاريخ العر ّ
ّ
األشكوري ،نشـرَّ :
ّ
ط2010 ،1م.
املوسوي(ت1313هـ)،
حممدباقر
1313روضاتاجلنَّاتيفأحوالالعلامءوالسادات:
ّ
ّ
اخلوانساري،مريزا َّ
يب -بريوت ،ط ،1سنة 2010م.
نشـر :دار إحياء الرتاث العر ّ
حممد احلس��ون،
1414رشح تبرصة املتع ِّلمني:
العراقي ،آقا ضياء الدين (ت 1361هـ) ،حتقيق :الش��يخ َّ
ّ
املدرسني -قم املقدّ سة ،ط1414 ،1هـ.
مؤسسة النشـر
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
ّ
نشـرَّ :
مؤسسة
احلسيني
1515ضياء الدراية :العلاّ مة ،ضياء الدين بن حسن
األصفهاين (ت 1419هـ) ،نشـرَّ :
ّ
ّ
يب -لبنان ،ط1432 ،1هـ.
التاريخ العر ّ
الطه��راين ،آقا بزرك (ت 1389هـ) ،نش��ـر :دار إحي��اء الرتاث العريب-
1616طبقات أعالم الش��يعة:
ّ
بريوت ،ط2009 ،1م.
ِ
ِ
األش��كوري ،الس�� ِّيد أمحد
1717فِهرس��ت خمطوط��ات خزانة الروض��ة احليدر ّية يف النجف األرشف:
ّ
احلسيني ،نشـر :مطبعة النعامن -النجف األرشف ،ط1971 ،1هـ.
ّ
احلساين ،وصدقي جعفر
1818فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلو ّية املقدّ س��ة :إعداد :حس�ين جهاد
ّ
اإلسالمي -النجف األرشف ،ط2014 ،1م.
أبو صيبع ،نشـر :مركز األمري Aإلحياء الرتاث
ّ
ِ
مؤسسة تراث
عيل جميد ،نشـرَّ :
1919فهرس مكتبة العلاّ مة الس ِّيد َّ
حممد صادق بحر العلوم :احل يِّ ّل ،أمحد ّ
الشيعة -قم املقدّ سة ،ط1431 ،1هـ.
2020فهرس��ت كتاهباى چاپ س��نگى كتابخانه مري جالل الدين حمدّ ث ارموى :إعداد :حسني متّقي،
وفتح اهلل ذوقي ،نشـر :مركز إسناد جملس شوراى اسالمى -إيران ،ط1389 ،1ش.
2121فهرستكان نس��خه هاى خطى ايران (فنخا) :درايتي ،مصطفى ،نشـر :املكتبة الوطن ّية يف إيران -
طهران ،ط1390 ،1ش.
األش��كوري،
املرعش��ـي :إعداد:
النجفي
2222فهرس��ت نس��خه هاى خطى كتابخانه عمومى آية اهلل
ّ
ّ
ّ
املرعشـي العا ّمة -قم
املرعشـي ،الس ِّيد حممود ،نشـر :مكتبة آية اهلل
احلسيني ،إرشاف:
الس ِّيد أمحد
ّ
ّ
ّ
املقدّ سة ،ط( ،2د.ت).
األعلمي
مؤسس��ة
2323لس��ان املي��زان :اب��ن حجر
ّ
ع�لي (ت 852هـ) ،نش��ـرَّ :
العس��قالين ،أمح��د بن ّ
ّ
للمطبوعات  -بريوت ،ط1390 ،2هـ.
حممد شعاع
التسرتي ،نور اهلل
2424جمالس املؤمنني :القايض
ّ
املرعيش (ت 1019هـ) ،تعريب وحتقيقَّ :
ّ
فاخر ،نرش :املكتبة احليدر ّية -قم املقدّ سة ،ط1433 ،1هـ.
النقشبندي،
العراقي :إعداد :أسامة نارص
والس رَي يف مكتبة املتحف
ّ
ّ
2525خمطوطات التاريخ والرتاجم ِّ
حممد ع ّباس ،نشـر :وزارة الثقافة واإلعالم -بغداد1982 ،م.
وظمياء َّ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
ِمريي ا ِ
م.د .ع َّبا�س ح�سن
اجلبوري //مِيثم �سويدان احل ّ
ّ
البغدادي (ت 626هـ) ،نش��ـر :دار إحياء
الرومي
احلموي ،ياقوت بن عبد اهلل
2626معج��م البل��دان:
ّ
ّ
ّ
يب -بريوت1979 ،م.
الرتاث العر ّ
املوس��وي (ت 1413هـ)( ،بدون ناش��ـر) ،ط،5
اخلوئي ،أبو القاس��م
2727معج��م رج��ال احلديث:
ّ
ّ
1992م.
ادي ،د .حس�ين
العو ّ
حممد حممود زوين ،د .مش��كور ّ
2828معج��م املخطوط��ات النجف ّية :إع��داد :دَّ .
عبد العال ،الباحث :هاش��م حس�ين املحنّك ،نشـر :مركز دراس��ات الكوفة -النجف األرشف،
2012م.
الرفاع��ي ،عبد اجل ّب��ار ،ن�شر :وزارة الثقافة واإلرش��اد
2929معج��م املطبوع��ات العرب ّي��ة يف إي��ران:
ّ
اإلسالمي -إيران ،ط1414 ،1هـ.
ّ
ِ
مؤسس��ة آل
3030مكتب��ة العلاَّ م��ة احل�ِّل�يِّ ّ :
الطباطبائ��ي ،عب��د العزي��ز (ت 1416هـ) ،إعداد ونش��ـرَّ :
ّ
البيت إلحياء الرتاث -قم املقدّ سة ،ط1416 ،1هـ.
3131منته��ى املط َلب يف حتقيق املذهب :العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،احلس��ن بن يوس��ف اب��ن امل َط َّهر (ت 726هـ)،
مؤسس��ة الطبع والنش��ـر يف اآلس��تانة
حتقيق :قس��م الفقه يف جممع البحوث اإلس�لام ّية ،نش��ـرَّ :
الرضو ّية املقدَّ سة -مشهد املقدَّ سة ،ط1414 ،1هـ.
عيل (ت1028هـ) ،حتقيق
نهج املقال يف حتقيق أحوال الرجال:
ّ
َ 3232م ُ
االس�ترآبادي ،مريزا َّ
حمم��د بن ّ
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث -قم املقدّ سة ،ط1430 ،1هـ.
ونشـرَّ :
ِ
احلق وكش��ف الصدق :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلس��ن بن يوس��ف ابن امل َط َّهر (ت726هـ) ،تقديم:
3333هنج ِّ
مؤسسة
احلس��ني
الس�� ِّيد رضا الصدر (ت 1415هـ) ،وتعليق :الش��يخ عني اهلل
ّ
األرموي ،نشـرَّ :
ّ
دار اهلجرة -قم املقدّ سة ،ط1407 ،1هـ.
الصفدي ،خليل ب��ن أيبك (ت764ه��ـ) ،حتقيق :أمحد األرن��اؤوط ،وتركي
3434ال��وايف بالوفي��ات:
ّ
مصطفى ،نشـر :دار إحياء الرتاث -بريوت1420 ،هـ.

الدور ّيات

3535جم َّل ُة مرياث حديث شيعه :نشـر ٌة ُيصدرها :مركز حتقيقات دار احلدیث -قم املقدّ سة ،العدد ،14
ط1384 ،1ش.

البحوث

453

احل يِّل يف مكتبة اإلمام احلكيم العامة ،إعداد وفهرسة :أمحد عيل جميد ِ
ِ
احل يِّ ّل،
ّ
ّ
3636خمطوطات املح ِّقق ّ
غري منشور.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
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السنة

