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الباحث ميثم �سويدان احِلمريّي احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

ملخ�س البحث

��ِة الفيحاء عدًدا كبًيا ِمن العلمِء والش��عراِء ع��ىل َمرِّ ُعصوِرها  َش��ِهَدْت مدينُة احِللَّ
ْت ُكُتُب الراجِم بِذكِرِه حتَّى ط��اَر صيُته يف اآلفاق، وِمنُهم َمن  الزاه��رِة، ِمنُهم َمن اهتمَّ
، َفضاَع ِمن س��يتِِه اجلمهُّ  مل ُتلَف��ت إليه األنظ��اُر بالنحو الالِئِق بش��خِصِه وَمقاِمِه العلميِّ
الَغف��ي، وُأمِهَل ِمن ُتراثِِه الش���يُء الكثي، بل اختَلَف��ت يف بعِضهم كلمُت املرمِجني: هل 
ة؟ ويف أيِّ َعص�ٍر عاَش؟ وعىل َيَدي  ى هذا االسِم شخٌص واحٌد، أو أشخاٌص ِعدَّ ُمسمَّ

َمن قَرَأ وَتتلَمذ؟

د بن راشد،  وكاَن ِمن مُجلة ُأولئك األَعالم امُلخَتَلف فيهم هو الش��يخ حسن بن حممَّ
ل من القرن التاسع اهلجرّي. أحُد َأبَرِز علمِء احِللَِّة وشعرائها يف النصف األوَّ

، رأيُت أن َأكش��َف النقاَب عن  َفأَلج��ِل أن ُأؤدِّي َح��قَّ بع��ِض ما َلُه علينا ِم��ن حقٍّ
َجواِهر س��َيتِه ومقاِمه، باإلش��ارة إىل مُجَلِة ِشعِره وآثاِره، ما اس��تطعُت إىل ذلَك سبياًل، 

واهللُ تعاىل املوفُِّق إلمتاِمه، وهو سبحاَنُه ِمن وراِء القصد.
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ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

Abstract

Al-Hilla Al-Fayhaa has witnessed a large number of scholars 

and poets throughout its glorious ages, some of them were 

mentioned in biographies in his narration, so that his reputation 

was raised in the horizons, and some of them did not attract 

attention to the proper manner of his personality and scientific 

position. Many of his biography has been lost, and also it 

neglected his heritage a lot, the words of the biographers were 

differed in some of them:  is the name called one person, or 

several people? In what age did he live? Who taught him?

Among those different scholars was Sheikh Hassan bin 

Mohammed bin Rashid, one of the most prominent scholars of 

Hilla and poets in the first half of the ninth century A.H.

In order to fulfill the right of some of his precise to us, I saw 

that to reveal about his biography and his position, by referring 

to his poetry and  traces , so I could do this path. God is the 

conciliator to complete it, God is behind the intention.
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الباحث ميثم �سويدان احِلمريّي احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

احل�سن بن را�سد

• ة)1(، منهم:	 احلسن بن راشد اسُم َعَلٍم ُأطِلَق ليدلَّ عىل أعياٍن ِعدَّ

• 	.د، موىل بني العبَّاس، ِمن أصحاب الصادق احلسن بن راشد، أبو حممَّ

• احلس��ن بن راش��د الطهُّف��اوّي البص���رّي، له كت��اب )النوادر(، ِم��ن أصحاب 	
.الرضا

• 	.احلسن بن راشد، أبو عيّل، موىل آل املهلَّب البغدادّي، ِمن أصحاب اجلواد

• احلسن بن راشد، صاحب كتاب )الراهب والراهبة(.	

• احلسن بن راشد بن صالح الصيمرّي، والد الشيخ ُمفِلح.	

• احلس��ن ب��ن راش��د، صاح��ب )اجلمن��ة(، وصاحب األش��عار يف م��دح أهل 	
البيت ورثائهم.

• د بن راشد، صاحب )مصباح املهتدين(.	 احلسن بن حممَّ

• 	. ّ تاج الدين احلسن بن راشد احِليلِّ

• 	. ّ د بن راشد احِليلِّ احلسن بن حممَّ

يات هذه األس��مء؛ الحتمل اشراِك بعضها مع  وقد اخُتِلَف يف وجود بعض ُمس��مَّ
ها، وهذا ما سنُبيِّنُه قريًبا- إن شاَء اهللُ تعاىل- يف ما سيأيت ِمن سطور. غيها يف مسمَّ
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ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

 ، ّ د بن راشد احِليلِّ ا املعنيهُّ هبذه الرمجِة فهو الفقيُه األديُب الش��يخ حس��ن بن حممَّ أمَّ
الذي كان حيًّا سنة 836ه�.

ا�سُمه وا�سُم اأبيه

د بن راشد بن عبد الكريم املخزومّي، فاضٌل  هو الش��يخ تاج الدين احلسن بن حممَّ
فقيٌه، ش��اعٌر أديب)2(، َجدَّ يف حتصيل خُمَتَلف العل��وم، وناَل حظًّا وافًِرا منها قبَل أن يبلَغ 
��عِر، ول��ه فيه َنَفٌس  الثالث��ني ِم��ن ُعُمِره، فقد َمَه��ر يف الفقه والكالم، وأجاَد يف قوِل الشِّ

طويل، وشاَرك يف فنوٍن ُأَخر، مثل التفسي والتاريخ)3(.

وقد َذَكَر بعُضهم أنَّ اسَمه )احلسن بن راشد(، عىل أنَّ اسَم والده )راشد(، وبناًء عىل 
ر عن الشهيد   ذلك ذهَب مجاعٌة إىل أنَّ هناك شخصيَّتني: أحدمها )احلسن بن راشد(، املتأخِّ
ّي العاميّل )ت 786ه�( بمرتبتني، وتلميذ املقداد السيورّي )ت 826ه�(،  د بن مكِّ ل حممَّ األوَّ

 
د بن راشد(، عىل أنَّه  ّ )ت 841ه�(، واآلخر )احلسن بن حممَّ وهو معارٌص البن فهد احِليلِّ

ّ )ت726ه�()4(، وسيأيت الكالُم يف ذلك ومناقشُته. مة احِليلِّ تلميذ العالَّ

وَذَكَر بعُضهم أنَّ اس��َمه )حس��ني()5(، وهو بعيٌد غُي معروٍف به، وألنَّه قد َكتَب 
د بن راشد( يف آخر ُنسَخٍة ِمن كتاب )إرشاق  اس��َمه بخطٍّ واضٍح هكذا: )حسن بن حممَّ
د بن عيّل اجلرجايّن )كان حيًّا س��نة 730ه�()6(  الاّلهوت يف رشح الياقوت( للش��يخ حممَّ
َنَس��َخها بخطِّ يِده يف احِللَّة بتاريخ 810ه�، وكذا يف إجازيَت َش��ْيَخيِه له: الفاضل املقداد 
السيورّي )ت826ه�(، والس��يِّد ابن رشفشاه احلسينّي )كان حيًّا سنة 816ه�(، بخطِّه، 

وسنأيت عىل ِذكِرها مجيًعا.

وقد َيِرُد اس��ُمه يف بعض ُكُتب الراجم بأّنه: )احلس��ن بن راشد(، واالنتساُب هبذا 
النحِو إىل اجلدِّ مبارشًة وارٌد شائٌع مستعَمل، فتنبَّه.
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ولدُته ووفاُته

َبِقَي تاريُخ والدتِِه جمهواًل، وكذا تاريُخ وفاتِِه؛ إذ مل تذكر املصادُر التي ترمجتُه يف أيِّ 
، غَي أنَّه قد قاَبَل يف سنة 830ه� ُنسَخًة ِمن )املصباح الكبي(  َ سنٍة ُولَِد، وال يف أيِّ سنٍة ُتويفِّ
 للش��يخ الطويّس )ت 460ه�(، وما َذَكَرُه الس��يُِّد هادي آل ك��مل الدين )ت 1405ه�( 

ِمن أنَّ تاريَخ املقاَبَلِة كاَن سنة 836ه�)7( فهو ِمن سهو القَلم.

َنعم، لقد كاَن الش��يُخ املرَجُم حيًّا س��نة 836ه�، فإنَّه َنَظَم يف ه��ذا التاريخ قصيدًة 
قاهَلا يف َرُجٍل من املالِكيَّة َيعَمُل َعَمَل َقوِم لوٍط، مطلُعها:

قال��وا: الوجيُه َق��ىض، فقلُت لقد َقىض
��اِر)8( الُفجَّ َأفَج��ُر  ��ِة،  يَّ الرَبِ رشهُّ 

َ س��نة 840ه�)9( ال ُيمكن  وما َذكَرُه الش��يُخ الس��مويهُّ )ت 1370ه���( ِمن أنَّه ُتُويفِّ
الركوُن إليه بحال؛ إذ ال دليَل عليِه يعضُده.

فالشيُخ املرَجُم إًذا ِمن أعالم القرن التاسع اهلجرّي، فالِحظ.

��ا حملهُّ والدتِِه، فهو جمهوٌل أيًضا)10(؛ َفَلم ُتِش���ر املص��ادُر إىل ذلك، فال ُيعَلم َأيف  وأمَّ
ِة بُصحَبِة والِ��دِه، أو لَِوحِده،  ��ِة ُولِ��َد؟ أم ُولَِد يف غِيها ِمن املدن، ث��مَّ َرَحَل إىل احِللَّ احِللَّ
ي خُمَتَلف  لِيش��تدَّ فيها عوُده، وينَشَأ يف بيوتاهِتا نش��أًة ِعلميًَّة كغِيِه من الوافدين إليها لتلقِّ

العلوم والفنون.

��ِة، فيها، ويف  هُّ النش��أِة والتعليم؛ إذ َق��َرَأ عىل أعالِم احِللَّ فه��و- ع��ىل كلِّ حاٍل- ِحيلِّ
النجف األرشف.
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ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

اأَ�سُلُه وِن�سَبُتُه

د بن راشد( أحَد َأعالِم مدينِة  ال ِخالَف وال ُش��بَهَة يف َكون الشيخ )حس��ن بن حممَّ
��ِة الس��يفيَِّة الفيحاء، َنَش��َأ فيها َوَتَرْع��َرَع تلميًذا ع��ىل َأيدي َأعالِمها األَف��ذاذ، َكتَب  احِللَّ
َح به يف بعِض قصائِدِه  فيه��ا مُجلًة من قصائِده، وَنس��َخ فيها بعَض الُكُتب، وهذا م��ا رصَّ
ومنس��وخاتِِه، َفَقد َذَكَر يف ذيِل قصيدتِِه يف رثاِء اإلمام احلس��ني ما يدلهُّ عىل أنَّه َنَظَمها 

يف احِللَّة، فقال:

قافي��ًة الزه��راِء  َبن��ي  ي��ا  إليك��ُم 
وُمرَتِ��ِل فِك��ٍر  ذي  كلِّ  ع��ىل  فاَق��ت 

راِئَق��ًة األَلف��اِظ  ُحل��َوَة  يَّ��ًة(  )ِحلِّ
َأحىَل ِمن األَمِن ِعنَد اخلائِف الَوِجِل)11(

ة ورثاء اإلمام احلس��ني، فإنَّه  وكذا يف قصيدته الس��ينِيَّة يف مدح اإلمام احلُجَّ
َنَظمها يف احِللَّة، إذ قاَل فيها:

فدوَنَكه��ا ي��ا صاح��َب األَم��ِر ِمدَح��ًة
الق��ُس العي��ُب  س��اَمها  م��ا  َح��ًة  ُمنَقَّ

ًة راش��ديَّ يَّ��ًة(  )ِحلِّ ب��ًة  ُمَهذَّ
إذا أغرَق ال��راوي هبا قي��َل خالُِس)12(

��ه نَظَمها يف احِللَّة الس��يفيَّة س��نة 825ه���، إذ قاَل   وأّم��ا مُجانت��ُه البهيَّ��ة فق��د َذَكَر أنَّ
فيها:

األلفيَّ��ْه الرس��الُة  وه��ذِه 
الس��يفيَّْه ��ِة  احِللَّ يف  نظمُته��ا 
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يف ع��اِم مَخ��ٍس بع��َد عش���ريٍن َمَضْت
انَقَض��ْت)13( مئ��اٍت  ِم��ن  ث��مٍن  ث��مَّ 

َفها يف احِللَّة. فاتِه التي َذَكر أنَّه ألَّ هذا فيم يتعلَُّق بمؤلَّ

وأّم��ا منس��وخاُته، فقد َذَك��َر يف ذيِل ُنس��َخٍة ِمن كت��اب )إرشاق الاّلهوت يف رشح 
د بن عيّل اجلرجايّن )كان حيًّا س��نة 730ه�( أنَّه َنَس��َخها يف  الياق��وت( لرك��ن الدين حممَّ

املدرسة الزينيَّة يف احِللَّة السيفّية)14(، فقاَل يف آخِرها:

د  »وَفَرَغ ِمن َمشــِقِه لنفِســِه العبــُد املحتاُج إىل عفِو اهلل الواِحِد، حســن بن حممَّ
باٍت ِمن بني يديه وِمن  ابن راِشــد- أســبَغ اهللُ عليه جناَح لطفه، وحفَظُه بمعقيِّ
َة مجادى اآلخر]ة[ ِمن ســنة َعشـــٍر وثامنامئــة، باحِللَّة  خلِفــه- يوَم األربعاء ُغرَّ
ــٍد وآلِه األطايب،  الســيفّية، باملدرســة الزينيَّة، محامها اهللُ ِمن املصائب، بمحمَّ

د وآلِه الطاهرين«. واحلمُد هلل ربيِّ العاملنَي وحَده، والصالُة عل سييِّدنا حممَّ

د بن راشد  ومل يس��تبِعد الش��يخ آقا بزرك الطهرايّن أن يكوَن الش��يخ حس��ن بن حممَّ
َّ النش��أة، إذ قال: »ويوجد بعض ُنَس��خ اجلمنة مكتوًب��ا عليها أهّنا  بح��راينَّ األصل، ِحيلِّ
د بن راشد البحرايّن، فال يبُعد أن يكون احلسن بن راشد نِسَبًة إىل  للش��يخ حس��ن بن حممَّ

، وكان أصُلُه بحرانيًّا، وانتَقَل إىل احِللَّة«)15(. اجلَدِّ

إالَّ أنَّ السيَِّد األمنَي مل َيرَتِض ذلك، وقاَل:

��ُه رأى عىل َظهِر بعِض ُنَس��ِخ )اجلمنة البهّية يف  »في��م َكَتَبُه إلين��ا صاحُب الذريعِة أنَّ
د بن راش��د البح��رايّن، ولكن  ا للحس��ن بن حممَّ نظ��م األلفّي��ة الش��هيدّية( للمرَجم أهنَّ

ِة الس��يفّية.. الداّل   ال وث��وَق بذلَك بعَد تريِح ناظِم )اجلمنِة( نفِس��ِه بأنَّه َنَظَمها يف احِللَّ
ُل عليه؛  عىل أنَّه ِحلِّ�يٌّ ال بحرايّن، واحتمُل بعِضِهم أن يكوَن بحرانيًّا َس��َكَن احِللَّة ال ُيَعوَّ
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ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

إذ ل��و كان كذلك لنصَّ عليه املرمِجون فقالوا: البحرايّن احِللِّ�ّي، كم هي العادة، فم ُكتَِب 
د بن راشد البحرايّن  عىل َظهر تلك النُس��َخِة الظاهر أّنه من س��بق الَقَلم. واحلسن بن حممَّ
ال وجوَد له، ومل يذكرُه أحٌد، إنِّم يوجد ابن راش��د البحرايّن، وهو احلس��ن بن راش��د بن 

صالح الصيمرّي البحرايّن، والد الشيخ مفلح الصيمرّي«)16(.

أقــول: ال خيف��ى أنَّ التريَح بكتابِة ش���يٍء يف َبَلٍد ما ال َيعن��ي أنَّ الكاتَب ِمن أهِل 
ُل عىل ِمث��ِل هكذا َترحيات يف َمعِرَفِة أص��وِل قاِئِلها، وعَدُم َنصِّ  تل��َك البالد، فال ُيَعوَّ
مرمِجي��ِه ع��ىل بحرانيَّتِِه ال يلزُم نفيه��ا عنه، وما َذَكَرُه الش��يُخ الطه��راينهُّ واِرٌد غُي بعيد؛ 

 

الس��ّيم أنَّ اسَم )راشد( من األس��مء التي يكُثر اس��تعمهُلا يف ُبلدان اخلليج العريّب بنحٍو 
ا يف بالد احِللَّة  ط��اٍغ ومش��هور، يف الوقت الذي هو فيه قليُل االس��تعمِل بنحٍو ناِدٍر ج��دًّ

 

وما جاوَرها.

وك��ذا ممَّ��ا يعُضُد القوَل بأنَّ أصوَله ِمن بالد البحرين ما َذَكَره الس��يُِّد األمنُي نفُس��ه 
ا ل�)ابن راِش��د البح��رايّن()17(،   عن��د ِذك��ِره )الرس��الة اجلوابّية( ب��أنَّ املكتوب عليه��ا أهنَّ

د بن راشد، واحلسن بن   وال ُيعَلم يف ُكُتِب الراجم أحٌد هبذا التعريف إاّل احلسن بن حممَّ
راش��د الصيمرّي البح��رايّن، ومل أِجد يف مصنَّفات الصيمرّي رس��الًة هبذا العنوان، وِمن 
د بن راِشد، وهو  هنا اس��تظَهَر الش��يُخ الطهراينهُّ أن تكون هذه الرسالة للحس��ن بن حممَّ
د بن راشد  ا للحسن بن حممَّ يوافُق ما رآُه مكتوًبا عىل َظهِر ُنَس��َخٍة ِمن )اجلمنة البهّية( أهنَّ

البحرايّن)18(، واهللُ العامِل.

د بن راِشد البحرايّن()19( فهو أمٌر  ا إنكاُر الس��يِِّد األمني وجوَد )احلس��ن بن حممَّ  وأمَّ
ُ واقُع احلال ِمن ه��ذا املقال يف   ال يمك��ُن الرك��وُن إلي��ه ِمن دون حتقي��ق دقيق، وس��يتبنيَّ

ما سيأيت قريًبا، إن شاَء اهللُ تعاىل.
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د امل�سّمى بـ)ح�سن ابن را�سد(، ومناق�سة ذلك القول بتعدُّ

ة، حتَّى َوَقَع اخلالُف  ياٍت ِعدَّ م قبَل قليٍل أنَّ هذه التس��مية قد ُأطِلقت عىل مسمَّ تقدَّ
ى واِحد، فلذا  ب��ني أرباب الراج��م يف وجوِد بعِضها، واش��راِكها م��ع غيها يف مس��مًّ

ارتَأيُت أن أذكَر بعَض هذه األقوال يف ذلك، مع مناقشة ما ُيمكن أن ُيناقَش منها.

د بن راشد ، واحلسن بن حممَّ اًل: احلسن بن سليامن احِلليِّ أوَّ

قال امليزا األفندّي )كاَن حيًّا س��نة 1131ه�( يف ترمجة الش��يخ حس��ن بن س��ليمن 
ل[.. وقد  ّ )كان حيًّا س��نة 802ه���(: »من َأِجلَّة تالمذة ش��يخنا الش��هيد ]األوَّ احِل��يلِّ
��د بن عيّل بن احلس��ن اجلباعّي )ت 886ه���( تلميذ ابن فهد   وجدُت بخطِّ الش��يخ حممَّ
)ت 841ه�( أّنه: قال احلس��ن بن راش��د يف وصف هذا الش��يخ هكذا: الش��يخ الصالح 
ر  العابد الزاهد عّز الدين..«)20(. وهذا يعني أّنه من معارِصيِه يف القرن التاس��ع، أو متأخِّ
عنه بمرتبة، وهبذا النّص الذي َنَقَلُه صاحُب الرياض يندفُع القوُل باحّتاد الشيخ املرَجم 

بالشيخ )حسن بن سليمن()21(، فالِحظ.

د بن راشد ، واحلسن بن حممَّ ّ ثانًيا: احلسن ابن آل عبد الكريم املخزومّي احِلليِّ

ق��ال العاّلم��ُة األمينّي )ت 1390ه�(: »الش��يخ حس��ن ]اب��ن[ آل أيب عبد الكريم 
املخزومّي، أحُد ش��عراء الش��يعة يف القرن الثامن، جارى بقصيدته)22( معارَصه العاّلمة 
الشيخ عيّل الشفهينّي )ق8(.. وقد رأى الشيخ السموّي )ت 1370ه�( يف الطليعة أّنه: 
، العاّلمة املتضلِّع من العلوم ، صاحب التآليف القّيمة،  ّ هو الشيخ احلسن بن راشد احِليلِّ
 واألراجيز املمتعة«)23(، فقد َذَكَرُه املرحوُم الس��مويهُّ بقولِه: »احلس��ن بن راش��د بن عبد 
، كان فاضاًل مصنًِّفا، أديًبا ش��اعًرا، َق��َرَأ عىل املقداد يف النجف،  ّ الكري��م املخزومّي احِليلِّ
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ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ل«)24(، فُيفاُد من ترحيه هذا بأّنه هو احلس��ن بن  وَذَكَر وفاَته، وَنَظَم ألفيََّة الش��هيد األوَّ
ّ نفُسه. راشد احِليلِّ

غي أنَّ الس��يِّد حُمس��ن األمني )ت 1371ه���( مل َيرَتِض القوَل باحّتاِدمِها، وَحِس��َب 
أنَّ )احلس��ن ابن آل عبد الكريم املخزومّي( هو غي )احلس��ن ابن راشد(، فقال: »حسن 
املخزومّي هذا ليس املراد به احلس��ن بن راش��د؛ الختالف النِّس��َبِة واس��م األب، وعدم 
وجود ما يدلهُّ عىل االحّتاد؛ وألنَّ شعَر تلك القصيدة منحطٌّ عن َنَفِس احلسن بن راشد، 

، وابُن راشد ِمن العلمء«)25(. بل فيها ما يدلهُّ عىل أنَّ ناظَمها ِمن الَعَوامِّ

وَذَكَر يف مكاٍن آخَر ترجَم فيه )احلسن ابن آل عبد الكريم املخزومّي( فقال:

»كان حيًّا سنة 772ه�، كم ُيفَهم من قولِِه يف قصيدتِِه اآلتية:

��ًة حجَّ س��بعنَي  َبع��َد  ِمَئ��نٍي  لَِس��بِع 
ودلي��ُل هل��ا  إيض��اٌح  وثنت��ني، 

ّ )ق8(«)26(. �يًّا؛ ملعارضته قصيدَة الشفهينّي احِليلِّ وال يبعُد كوُنه ِحلِّ

وتبع��ُه يف ذلك الش��يُخ األمين��ّي، إذ يبدو ذل��ك يف قوله: »وعمدة ما ُيس��تأنُس منه 
االحت��اُد أّن الاّلمّي��َة ه��ذه مذك��ورٌة يف غي واحٍد م��ن املجاميع يف خالل قصائد الش��يخ 
ّ منسوبًة إليه، مع ُبعٍد شاس��ع يف خّطة النظم، وتفاوٍت يف النََّفس،  حس��ن بن راشد احِليلِّ
ّ الفحل، فإّنه عايل الطبقة، بادي  بحيُث يكاد بمفرِدِه أن يمّيزها عن شعر ابن راشد احِليلِّ
السالسة، ظاهُر االنسجام، متحلٍّ بالقّوة، والاّلمّية دوَنه يف كلِّ ذلك«)27(، إاّل أّن احتمَل 
، فناظُمها من شعراء القرن الثامن، نظَمها يف سنة  االحّتاد وارٌد عنَده، فقال: »وعىل أيٍّ
سبعمئة واثنتني وسبعني، كم نصَّ عليه يف ُأخَريات القصيدة، ول�ّم مل ُيعَلم تاريُخ وفاتِِه، 
واحتملن��ا االحّتاَد بينَه وبنَي ابن راش��د املتوىّف يف القرن التاس��ع بعد س��نة 830ه� ]كذا[ 
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أرجأنا ترمجَتُه إىل القرن التاسع ]من الغدير[، واهلل العامل«)28(.

وإلثبات أّن )احلس��ن ابن آل عبد الكريم املخزومّي( هو غي الش��يخ )احلس��ن ابن 
د املراد من االسَمني، فقال: ة عىل تعدهُّ ( َذَكَر سيُِّد األعيان مُجلًة من األدلَّ ّ راشد احِليلِّ

د رضا الش��بيبّي التي ُنِسَخت له، أهّنا  »الذي رأيناُه يف جمموعِة الفاضل الش��يخ حممَّ
ُوِجَدت يف جمموعٍة عراقّية فيها ش��عُر مجاعة من ش��عراء الشيعة، وهي قصيدة طويلة يف 
املجموعة، نس��بتها إىل احلس��ن املخزومّي من آل عبد الكريم، وأّنه نظَمها سنة 772ه�، 
احَتَمَل الناس��ُخ أن يكوَن املراُد به احلس��ن بن راشد، ولكن نِس��َبُتها إىل احلسن بن راشد 

ال وجَه هلا:

أّواًل: لُبعِد الطبقة، فابن راش��د من أهل املائة التاس��عة وه��ذا من أهل الثامنة، وإن 
أمكن- عىل ُبعٍد- اجتمُعهم يف عص�ٍر واحٍد.

ثانًيا: الختاِلف النِّسَبِة واآلباء مع عدم ما يدّل عىل االحتاد.

ثالًثا: ألهّنا منحطٌَّة عن شعر احلسن بن راشد.

رابًعا: ألّن فيها ما يدلهُّ عىل أّن ناظَمها من العواّم؛ لقوله فيها: )هلا حس��ن املخزوم 
عبدك��م أب( فإّن تعبيه عن املخزومّي ب�)املخزوم( يدّل عىل أّنه إىل العاّمّية أقرب، وابن 

راشد كان من العلمء«)29(.

أقول: إّن هذه األدّلَة التي أوَرَدها السّيُد األمنُي مردودٌة باجلملة:

ا أن  أّم��ا احتجاُج��ه باختالف الطبق��ة وُبعد اجتمِعه��م، فاحلقهُّ أنَّ من املمك��ن جدًّ
يكون��ا من طبقٍة واح��دٍة، ِوفاًقا لتاريخ نظم القصيدة س��نة 772ه�، والتاريخ الذي كان 
فيه )احلسن ابن راش��د( حيًّا، وهو سنة 836ه�، وهذا يدعو إىل ترجيح القول باالحّتاد؛ 
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

د- نجهُل تاريَخ والدِة )احلسن ابن آل عبد  لتقارب َعص�َريِم؛ وألّننا- عىل َفرض التعدهُّ
الكري��م(، كم نجهُل تاري��َخ وفاتِه، إاّل أّن��ه كان قد َنَظَم قصيدَته تل��ك بتاريخ 772ه�، 
وكذلك نجهُل تاريَخ والدة الشيخ )احلسن ابن راشد(، وال نعلُم شيًئا عن تاريِخ وفاتِه 
غ��َي أّنه كان حيًّا س��نة 836ه�، وهي الس��نُة التي هجا فيها الرجَل املالك��ّي، فإذا َعِلمنا 
َأنَّ الف��ارَق الزمنّي بني التارخَيني هو )64( س��نة كان ذلك داعًيا إىل ترجيح القول باحّتاد 

املسّمى هبم، إلمكان أن يكون الشيخ قد نظم قصيدته تلك يف ُمقَتَبل ُعُمره، فالِحظ.

وأّم��ا احتجاُجه باختالف النِّس��بة واآلب��اء بينهم، فمردود بأّن )حس��ن ابن آل عبد 
الكريم املخزومّي( مل ُيذكر ِمن اسِمِه ونِسَبتِه غُي هذا الذي ُذِكر، حّتى أنَّ سيَِّد األعيان مل 
يًّا، وهو موافٌق جًدا السم الشيخ )حسن ابن  َيِزد عليه شيًئا، بل مل َيستبعد أن يكون ِحلِّ
ِه ونِسَبتِه )املخزومّي(؛ ألّن التسميَة والنِّسَبَة هبذا النحو واملقدار واردٌة  راشد( واسم جدِّ
د بن راشد بن عبد الكريم املخزومّي(،  شائعة، إذ إنَّ الشيَخ امُلرَجم هو )احلسن بن حممَّ

ا، فتنبَّه. فالقوُل باالحّتاِد وارٌد جدًّ

وأّما احتجاُجه بانحطاط القصيدة عن املس��توى العايل لقصائد الشيخ )احلسن ابن 
راش��د(، وكوهن��ا تدلهُّ عىل أنَّ ناظَمها لي��س من العلمء- وتبعه يف ذلك الش��يُخ األمينيهُّ 
يف الغدي��ر- فهو استحس��اٌن ال يمكُن االعتمُد عليه كدليل عىل أّن )احلس��ن ابن آل عبد 
ّ تلميذ املقداد السيورّي؛ ذلك  الكريم( هو غي الش��يخ )احلس��ن ابن راش��د( العامِل احِليلِّ
َج يف الفضل والدربة يف نظم الش��عر حّتى يبلَغ الش��اعُر مبلَغ  ألّن م��ن املس��لَّم به الت��درهُّ
الشعراء الكبار، فال يبعُد أن يكوَن الشيُخ قد َنَظَم قصيدَتُه تلك- التي هي دوَن مستوى 

قصائِدِه العصمء- يف ُمقَتَبل ُعُمِرِه وبدايات حتصيِلِه للعلوم ونظِمِه الشعَر.

أقول: بعَد أن َعِلمنا أنَّه قد نظَمها يف سنة 772ه�، وَعِلمنا أنَّه كان حيًّا سنة 836ه�، 
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م-، َوِزدنا عليها )15( س��نًة  َة بني التارخَيني وهي )64( س��نة- كم تقدَّ َفَلو َحَس��بنا امل��دَّ
كأقص�ى َحدٍّ الحتمِل تاريِخ والدته َقبَل َس��نَِة َنظم القصيدة، َفَس��َيكوُن ُعُمره الش�ريف 
يف حدود ال� )79( س��نة، وعنَدها س��يكوُن ِمن املحَتَمل أنَّه نظَم تلك القصيدَة يف العقد 

الثاين ِمن حياته.

��ُد ذلك مجيًع��ا قوُلُه يف آِخ��ر قصيدتِِه الس��ينيَّة الت��ي قاهَلا يف م��دِح اإلمام  وممّ��ا يؤيِّ
:َلها برثاِء اإلمام احلسني ة، وذيَّ احلُجَّ

ُرتَب��ًة الثالث��نَي  َقب��ِل  ِم��ن  وأدرك��ُت 
يائ��ُس الثمن��نَي  بع��َد  ُله��ا  مَؤمِّ

ُه ِمن الراِجح- ِوفاًقا هلذا البيت، وإن كان تاريُخ نظِمه جمهواًل- أن يكوَن قد بَلَغ  فإنَّ
الثمننَي ِمن الُعُمر، فتكوُن والدُتُه يف العقد السادس ِمن القرِن الثاِمن اهلجرّي؛ ألّنه كان 

حيًّا سنة 836ه�)30(.

وألج��ِل هذا وذاك، كان الراجَح عندي احّتاُدمه��ا، موافًِقا يف ذلك ما َذَكَرُه املرحوم 
م ش��اعران خمتِلفان، بدعوى أْن ال ِعالقَة  د السموّي، وخمالًِفا فيه َمن قاَل إهنَّ الش��يخ حممَّ

بينَهم سوى التشابه باالسم فقط)31(، واهللُ العامِل.

د بن راشد: ، واحلسن بن حممَّ ّ ثالًثا: تاج الدين احلسن بن راشد احِلليِّ

َذَكَر امليزا األفنديهُّ يف )الرياض( ما اس��تَدلَّ به عىل أّن احلس��َن بن راشد هو تلميُذ 
، وهناك َمن يشَرك معه باالسم إاّل أّنه تلميذ املقداد السيورّي، فقال: ّ العاّلمة احِليلِّ

»واعلم أنَّ هذا احلقَي قد رأى ُنس��خًة من )قواعد( العاّلمة، يف مُجلة ُكُتب الفاضل 
، ويظهر منها أّنه كان من تالمذة العاّلمة  ّ اهلندّي بأصبهان، بخطِّ احلس��ن بن راشد احِليلِّ
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ّ املذكور، فالِحظ. وأيًضا قد رأيُت يف جمموعٍة كلِّها من مؤلَّفات الش��يخ حمّمد بن  احِل��يلِّ
د اجلرجايّن الفاضل املش��هور، وكّلها بخ��ّط املؤلِّف، قصيدًة يف مدح موالنا  عيّل بن حممَّ
ل، وقد كتب  ّ هذا، فتأمَّ أمي املؤمنني، من منظومات الش��يخ حس��ن بن راش��د احِليلِّ
يف صدره��ا هب��ذه العبارة: للموىل الش��يخ، اإلمام األعظم، البحر اهل��مم األعلم، جامع 
فضيَلَتي املعقول واملنقول، مستخرج مسائل الفروع من األصول، شيخ مشايخ الفقهاء 
املجتهدين وخامتهم، ورئيس األئّمة املتكّلمني وعاملهم، موالنا تاج املِّلة واحلّق والدين، 
احلس��ن بن راش��د- أس��بَغ اهللُ تعاىل عليه ظالَله، وأداَم عليه فضَله وفضائَله- موّش��ًحا 

.)32(»نسيًبا، ويف آخره يمدُح أمَي املؤمنني

وق��د اعتَمَد الش��يُخ الطهراينهُّ )ت 1389ه���( يف طبقاتِه ما ذكَرُه امل��يزا األفندّي، 
��ِه، ونقَلُه عن خطِِّه  ًب��ا عليه بقولِ��ه: »انتهى عنوان القصيدة ك��م كتَبُه اجلرجاينهُّ بخطِّ معقِّ
يف )الري��اض(، ويظهُر جاللُة قدر الرجِل من األوص��اف التي وصَفه هبا يف حاَل حياتِه 
ه اجلليُل الذي هو يف غاية اجلاللة«)33(، فجَزَم بعد ذاك بأنَّ )احلس��َن ابن راش��د(  معارِصُ
ّ أو البحرايّن تلميَذ املقداد السيورّي، هو غُي )احلسن ابن راشد( الذي هو ِمن طبقة  احِليلِّ

، فالِحظ. ّ تالميذ العاّلمة احِليلِّ

إاّل أنَّ الس��يَِّد األم��ني مل َيرَت��ِض هذا الق��وَل، ورأى أنَّ األفنديَّ ق��د أخطَأ يف كوِن 
فه،  ا بخطِّه وداخلة يف مؤلَّ م أهنَّ القصي��دة بخطِّ اجلرجايّن، وإنَّم وجَدها يف جمموعتِِه فتوهَّ
وليس��ت كذلك، فغلَب عليه الظنهُّ ب��أنَّ صاحَب الرياض قد َوَقَع يف االش��تباه، فأجابه 

ه: ًها قوَلُه بم نصهُّ موجِّ

رين عن الش��هيد بمرتبتني  »بق��َي الكالُم عىل ق��وِل صاحِب الرياض: أّنه من املتأخِّ
تقريًب��ا، والظاه��ر أّن��ه معارِصٌ البن فه��د. أّما معارصُت��ه البن فهد املتوىّف س��نة 841ه� 
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فكأّن��ه اس��تفاَدُه م��ن مقابلتِِه املصباَح س��نة 830ه�، وأّم��ا تأّخره عن الش��هيد بمرتبتني 
فكأّنه اس��تفاَدُه من معارصتِِه البن فهد الذي هو تلميذ املقداد السيورّي، واملقداد تلميذ 
الش��هيد، ويدلهُّ عليه.. أّن احلس��ن بن راش��د صاحب )اجلمنة( يروي ألفّية الشهيد عن 
املق��داد، واملق��داد يرويا عن الش��هيد، لكن يبقى اجلم��ُع بنَي كونِِه م��ن تالميذ العاّلمة 
- كم اس��تظهَرُه صاحُب الرياض ِمن ُنس��َخة )القواع��د( التي رآها بأصبهان بخطِّ  ّ احِليلِّ
.. ووجود قصيدة احلسن بن راشد بخطِّ اجلرجايّن الذي هو من  ّ احلس��ن بن راش��د احِليلِّ
تالميذ العاّلمة..- وبنَي كونِِه من تالميذ املقداد السيورّي الذي هو تلميذ الشهيد الذي 
ًما عىل الش��هيد  ه��و تلميذ َوَلِد العاّلمة، ف��إنَّ تتلمَذُه عىل العاّلمة يوِجُب أن يكوَن متقدِّ
ًرا عن الش��هيد بمرتبتني،  بمرتبتني، وتتلمَذُه عىل تلميذ الش��هيد يقتض�ي أن يكوَن متأخِّ
َ س��نة 726ه�، وتتلمُذُه عليه يقتض�ي عادًة أْن ال يكوَن  وهو تناقٌض، ثمَّ إنَّ العاّلمَة تويفِّ
َح يف )نظم األلفّية(.. بأّنه  ُعُمُرُه عنَد وفاة العاّلمة أقلَّ من عش���رين س��نة، وهو ق��د رصَّ
ا كانت سنة  َح عند ِذكِر مقاَبَلِة )املصباح( بأهنَّ نظَمها باحِللَّة الس��يفيَّة س��نة 825ه�، ورصَّ
830ه�، واهللُ أعلُم كم عاَش بعد ذلك)34(، فيكون ُعُمُرُه َأزَيَد من 120 سنة، أي أنَّه ِمن 

رين، ولو كان كذلك لنبََّه عليه مرمجوُه. املعمَّ

وزاَد صاحُب )الذريع��ة( أّن اجلرجايّن َوَصَف الناظَم بأوصاٍف عظيَمٍة ال تليُق إاّل 
.. وأّن الوحيد البهبهايّن )ت 1205ه�( َذَكَر يف حاشية )منهج املقال(  ّ بِمثِل العاّلمة احِليلِّ
د بن عيّل اخلّزاز القّمّي أنَّ اجلرجاينَّ كان جدَّ املقداد، فكيف يكون  يف ترمج��ة عيّل بن حممَّ
هذا الثناُء العظيم ِمن ِمثل اجلرجايّن لتلميذ ِس��بطِِه مع ُقرب احتمِل عدم إدراك الس��بط 
َخ وفاَة شيِخِه  ّ َأرَّ ِه فضاًل عن تلميذ السبط؟!، وإنَّ الشيخ حسن بن راشد احِليلِّ َعَر جدِّ
املقداد الس��يورّي يف 26 مجادى الثانية س��نة 826ه�، كم ُوِجَد بخطِِّه عىل ُنس��َخِة قواِعِد 
الش��هيد، فكيَف يكوُن من تالميذ العاّلمة املتوىّف س��نة 726ه�؟! ف��ال بدَّ من القوِل بأنَّ 
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تلمي��ذ العاّلمة غي تلميذ املق��داد، أو القول بأنَّ تتلمَذُه ع��ىل العاّلمة غُي صحيٍح، وإنَّ 
صاحَب الرياض أخطَأ يف اس��تفادتِِه ذلك ِمن ُنس��َخِة )القواع��ِد( التي َكَتبها، وأخطَأ يف 
ا بخطِِّه وداِخَلٌة  َم أهنَّ ��م َوَجَدها يف جمموعتِِه فتوهَّ َك��وِن القصيدِة هي بخطِّ اجلرجايّن، وإنَّ
ِفِه وليَس��ت كذلك، وهذا ه��و األقرُب، فإنَّه لو كان للعاّلم��ِة تلميٌذ هبذِه اجلاللِة  يف مؤلَّ
وهبذِه األوصاِف العظيمِة التي نقَلها صاحُب الرياِض وهو غي احلس��ن بن راشد تلميذ 
املقداد، لكاَن مش��هوًرا معروًفا مذكوًرا يف الكتِب، ال سيَّم مع كونِِه شاعًرا وله أشعار يف 
م��دح أمي املؤمنني، وذلك يزيُد يف ُش��هرتِِه، فالغالُب عىل الظنِّ وقوُع االش��تباه من 
ّ الش��اعر  صاحِب )الرياض( يف ذلك، واهللُ أعَلم، وكيَفم كاَن فاحلس��ُن بن راش��د احِليلِّ

صاحُب املراثي يف احلسني ومدائح أهل البيت هو صاحُب )اجلمنة(«)35(.

 ه��ذا وقد ظ��نَّ امل��يزا األفنديهُّ احّت��اَد صاح��ِب )اجلمن��ة( مع صاح��ِب )مصباح 

اهلداية()36(، فالِحظ.

رابًعا: احلســن بن رشيد )راشد(- والد الشيخ مفلح البحرايّن- واحلسن ابن 

ّ راشد احِلليِّ

ى هبم عند البحث يف كوِن الشيخ ُمفلح َأهَو ابُن املرَجم  د املسمَّ سيظهُر القوُل بتعدهُّ
أم ال؟ وذلك يف السطور اآلتية.

أقول: َذَكَر الش��يُخ احلرهُّ العاميلهُّ )ت 1104ه�( ُمفلَح بن احلسن بن رشيد )راشد( 
الصيم��رّي البح��رايّن )تويّف ح��دود 880ه���( بقوله: »فاض��ٌل عاّلمٌة فقي��ٌه«)37(، وَذَكَر 

صاحُب الروضات أّنه معارٌص للشيخ عيّل بن عبد العايل الكركّي )ت 940ه�()38(.

 ّ د ب��ن فهد احِليلِّ  وه��و أح��ُد أعيان اإلمامّي��ة، تتلَمَذ عىل الفقي��ِه الكبي أمحد بن حممَّ

)ت 841ه�()39(.
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قال س��يِّد األعي��ان: »قال اآلقا ب��زرگ الطهرايّن العس��كرّي فيم كتب��ه إلينا: الذي 
ا- حّتى يف إجازت��ه التي بخطِّه لنارص بن  ً وجدناه يف مجيع النهَُّس��خ )ابن احلس��ن(- مكربَّ
إبراهيم البويّي، فم يف ُنس��َخة األمل املطبوعة ِمن أّنه )ابن احلس��ني( غلط. ويف رس��الة 
الش��يخ س��ليمن املاح��وزّي البح��رايّن )ت 1121ه���( التي كتبه��ا يف ِذك��ِر بعض علمء 
البحرين: يف نس��خٍة )ابن احلسن بن رشيد(، ويف أخرى )ابن راشد(، ويف إجازة الشيخ 
ُمفلح لنارص بن إبراهيم البويّي التي بخطِّه س��نة 873ه� هكذا: ُمفلح بن حس��ن ]بن[ 

رشيد بن صالح الصيمرّي«)40(. وَذَكَر السيُِّد أّنه ُتويّف يف حدود سنة 900ه�.

��ه مل يكن من العلمء؛ ألنَّ الش��يخ س��ليمن يف الرس��الة  ث��مَّ ق��ال: »أّما وال��ُده فلعلَّ
املذكورة - آنًفا- َذَكَر الش��يَخ ُمفِلًحا وابنَه احلس��نَي بن ُمفلح، ومل يذكر والَده، ولو كان 
ِمن العلمء َلَذَكَرُه، وحيتمل سقوطه ِمن قلِمِه، أو تركه له، ككثي من مشاهي البحرانّيني، 
 وحيتمل احتاده مع )احلس��ن بن حمّمد بن راشد البحرايّن( صاحب نظم ألفّية الشهيد، أو 

د بن راشد( صاحب كتاب مصباح املهتدين«)41(. )احلسن بن حممَّ

َ يف  ى، وقد تبنيَّ د املس��مَّ ِد بناًء عىل القوِل بتعدهُّ  أقــول: إّنم ُيؤخُذ هبذا االحت��مِل املردَّ
م- ويف ما س��يأيت أيًضا- أنَّ الس��يَِّد األمني يرى االحّتاد)42(، لكن َيظهر من كالمه  ما تقدَّ
د بن راش��د(  هن��ا- وك��ذا يف )ج66/5( ِم��ن األعيان- أّن املس��ّمى ب�)احلس��ن بن حممَّ
ش��خصّيتان: أحدمه��ا بح��رايّن، وه��و تلميذ املق��داد وصاحب )نظ��م ألفّية الش��هيد = 
اجلمنة(، واآلخر لي��س بحرانيًّا، وهو تلميذ العاّلمة وصاحب )مصباح املهتدين(، وقد 
احتَمَل احّتاَد والِد الش��يخ ُمفلح بأحِدمها، والراجُح أّنه ال ِصَلَة للش��يخ ُمفلح ب�)احلسن 

ابن راشد( العامل والشاعر املعروف.

وك��ذا وقَع اخلالُف يف اس��م جدِّ الش��يخ ُمفلح، فف��ي الذريعة أّنه: ابن رش��يد)43(، 
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، قد  ّ وك��ذا أوَرَد اس��َمه يف الطبق��ات قائ��اًل: »ورأيُت أنا ُنس��َخًة ِم��ن )القواع��د( للِحيلِّ
َك��ه عليه��ا... وحتت اس��م )ن��ارص البويّي( كت��َب )مفلُح   كت��َب ]ن��ارص[ البوي��ّي متلهُّ
الصيمرّي بن احلس��ن بن رشيد بن صالح( بخطِّه إجازًة معنَوَنًة بإهناء القراءة يف جمالس 

آخُرها 1 مجادى األوىل 873ه�«)44(.

م  ��ُق كت��اب )تلخيص اخلالف وخالص��ة االختالف( عىل مجل��ة ما تقدَّ وعلَّ��ق حمقِّ
ح يف خامتة  قائ��اًل: »والصحيح م��ا أثبتناه- أي ابن رش��يد- كم يف أكثر الراج��م، ورصَّ
ق  الكت��اب- ]أي كتاب )تلخي��ص اخلالف([- ب�)رش��يد(، واملوجود يف رس��الة املحقِّ

املاحوزّي املطبوع هو: )راشد(، كم ال خيفى«)45(.

واألمر اآلخر الذي ينفي أيَّ ِصَلٍة َنَس��بيَّة بني الشيخ مفلح وشيِخنا املرَجم، هو أّن 
الش��يخ مفلح هو ابُن احلس��ن بن رش��يد بن صالح الصيمرّي، وأّما شيخنا املرجم فهو 
، فاسُم والد الشيخ  ّ احلس��ن بن حمّمد بن راش��د بن عبد الكريم املخزومّي البحرايّن احِليلِّ

الن فرًقا واضًحا بينهم، فتنبَّه. حسن: )حمّمد(، واسم جّد والده: )عبد الكريم(، يشكِّ

وقد ختَم السّيُد األمنُي احلديَث عنه بقوله: »هذا ما َوَصَل إلينا من كلمت العلمء يف 
ّ واحٌد«)46(. ، ومنها يظهُر أّن احلسَن بن راشد احِليلِّ ّ احلسن بن راشد احِليلِّ

د بن راشد خامًسا: بني احلسني بن راشد القطيفّي، واحلسن بن حممَّ

َ حدود س��نة 880ه�( يف الطريق الرابع يف َغَوالِيِه احلس��نَي  َذَكَر ابُن أيب مجهور )ُتُويفِّ
ابن راش��د القطيف��ّي )ق9( بقولِه: ».. الع��اّلم، والبحر القمقام، ريّض الدين حس��ني، 

الشهي بابن راشد القطيفّي«)47(.

وجاء يف رياض العلمء: »الش��يخ رض�ّي الدين حسني الشهي بابن راشد القطيفّي، 
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 ، ّ ة من املش��ايخ الكبار وأش��هرهم الش��يخ ابن فهد احِليلِّ فاضٌل عامِل، فقيٌه جليل، وله ِعدَّ
ويروي عنه الشيخ كرم الدين يوسف الشهي بابن أيب القطيفّي«)48(.

وذكَرُه الشيخ يوس��ف البحرايّن )ت 1186ه�( بقوله: »ويروي عنه- أي ابن فهد 
- مجاعٌة ِمن األجاّلء.. ومنهم: الش��يخ ريّض الدين حس��ني، الش��هي بابن راش��د  ّ احِليلِّ

القطيفّي«)49(.

د  د عيّل التاج��ر البحرايّن )ت1387ه�( ترمجًة ل�)حس��ن بن حممَّ وذَكَر الش��يخ حممَّ
اب��ن راش��د البحرايّن(، قال فيه��ا: »أظنهُّه القطيف��ّي الذي يف ُطُرق إج��ازة ابن أيب مجهور 
األحس��ائّي، ولكن َوَرَد اسُمه )ُحسني الشهي بابن راِش��د القطيفّي(.. وأّما الذي ترمَجُه 
د بن راش��د البحرايّن( فه��و العاّلمُة األمني.. وبناًء ع��ىل ما َذَكَره  باس��ِم )حس��ن بن حممَّ

ُح عندنا ما ذهبنا إليه ِمن احّتاِدمها«)50(. ترمجناه هنا بعنوان )حسن(، وإن كان يرجَّ

د بن راش��د البح��رايّن( صاحَب هذه  وق��د َذَك��ر يف موضٍع آخَر )احلس��ن ب��ن حممَّ
الرمج��ة، وقال عن��ه إنَّه »يروي عن ش��يخه املقداد ق��راءًة وإجازة، له منظوم��ة )األلفّية 
َظها شيُخه املقداُد تقريًظا لطيًفا.. وقد ُتنَسُب  الشهيدّية( س��ّمها )اجلمنة البهّية(، وقد قرَّ
إليه )الرسالة اجلوابّية( فقد َذَكَر العاّلمة األمينّي يف أعيانِه أّنه البن راشد البحرايّن، وأّنه 
موج��وٌد عنَده، فإن مل تكن للمرَجم- القطيفّي-، وإاّل فِلَس��ِميِّه احلس��ن بن راش��د بن 

إبراهيم )كذا( البحرايّن«)51(.

ه: »ابن راش��د البحرايّن: له )الرس��الة اجلوابيَّة( يف علم  وَذَكَر س��يُِّد األعيان ما نصهُّ
ا تصنيُف  الكالم، كم ُكتَِب عىل ظهِرها، عندنا منها نس��خة، وُكتَِب عىل ظهِرها أيًضا أهنَّ
الش��يخ اإلمام الع��امِل العاّلمة، العامِل الفاض��ل، وحيد دهِره، وفريد عص�ره، ابن راش��د 
البحرايّن، انتهى، ومل نعرف اس��َمُه.. نعم، يوجُد يف تالميذ ابن فهد احلس��نُي بن راش��د 
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

القطيفّي، وال يمكن أن يكون هو، بتصحيٍف وال غيه«)52(.

م أنَّ ابَن راش��د القطيفّي غُي ابن راشد البحرايّن؛ وذلك  أقول: ُيفاُد ِمن مُجَلة ما تقدَّ
جلملٍة ِمن األمور، منها:

• أنَّ احلسني بن راشد القطيفّي خيتلُف عن شيِخنا املرَجم يف اسِمه واسم األب 	
د  والّلقب، فهذا ريّض الدين ُحس��ني بن راش��د القطيفّي، وذاك احلسن بن حممَّ

. ّ ابن راشد البحرايّن احِليلِّ

• ٌر طبقًة واِحدًة عن الش��يخ املرَجم؛ ألنَّ القطيفيَّ ِمن تالمذة 	 أنَّ القطيفّي متأخِّ
ّ املتوىّف سنة 841ه�، والشيَخ املرَجم- اعتمًدا عىل  الش��يخ أمحد ابن فهد احِليلِّ
، فقد  ّ م يف ترجيح التاريخ الذي ُولَِد فيه- كان م��ن طبقة ابن فهد احِليلِّ م��ا تقدَّ
كان حيًّا س��نة 836ه�، َفهم- أي احلس��ن ابن راش��د وأمحد ابن فهد- يرويان 
عن الفاضل املقداد الس��يورّي )ت 826ه�(، وعن السيِّد عبد اهلل ابن رشفشاه 
احلس��ينّي )كان حيًّا س��نة 816ه�()53(، يف حني أنَّ ابن راش��د القطيفّي يروي 
، َفُهم إًذا ِمن طبَقَت��ني خمتِلَفتني، والقوُل  ّ عنهم بوس��اطة الش��يخ ابن فهد احِل��يلِّ

باحّتاِدمها َوهٌم سبَق إليه القَلُم، فتنبَّه.

ِد  هذا، وقد أطنََب الس��يُِّد ه��ادي آل كمل الدين )ت 1405ه���( يف ردِّ القوِل بتعدهُّ
َح الرأَي القائَل بأنَّ )احلسن بن راِشد، واحلسن ابن آل عبد الكريم،  ى وقائِلِه، ورجَّ املسمَّ
دٌة، واملقصوُد ِمن اجلميع شخٌص واحٌد، وهو  د بن راشد( أس��مٌء متعدِّ واحلس��ن بن حممَّ

ّ )ت 841ه�()54(. ِمن أعالم القرن التاسع اهلجرّي، معارٌص البن فهد احِليلِّ
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�سيوُخه، واإجازاتهم له

د بن راش��د درجًة علميًَّة س��اميًة، َش��ِهَد له هبا مجلٌة من  ناَل الش��يُخ حس��ن بن حممَّ
ش��يوِخِه وأس��اتذتِه، حّتى أجاَزُه بعُضهم بالرواية عنه؛ لِ�م وج��دوه فيه ِمن نبوٍغ علمّي 

جيعُلُه يف َمصافِّ مَحََلِة الِعلم، وأهِل املعرفة، وأمناِء الرواية، عن َتَوثهٍُّق ودراية.

فكان ِمن أبرِز شيوِخِه الذين أجازوه:

1. السييِّد جالل الدين عبد اهلل بن شفشاه احلسينّي)55( )كان حيًّا سنة 816هـ(
متِها  كَتَب له إجازًة ل يِصل إلينا منها إاّل بعُض ما ُيتمل أن يكون جزًء ِمن مقديِّ

التي صاَغها الشيُخ املجاُز بنفِسه، وهي بخطيِّ َيِدِه، إذ قال فيها:

ل بنصِب أعــالم العلامء  »بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، أّما بعــَد محــِد اهلل املتفضيِّ
إليضــاح الســُبل، رافِِع مراتبِهم عــل أقدار مالئكِة الســامء، وجاعلهم وارثي 
ِغ األنباء، والســالم عل آله  د ســييِّد األنبيــاء، ومبليِّ الرســل، والصالة عل حممَّ
األطهار األتقياء، وأصحابه األخيار النجباء، صالًة وتسلياًم ومحًدا يمأل أقطاَر 

األرِض والسامء.
ــد بن راِشــد – َغَفَر اهللُ ذنوَبه، وســرَتَ  َفيقــوُل العبــُد الضعيُف حســن بن حممَّ
فُت باحلضــوِر يف املجلِس الســامي املولوّي، بــني َيَدي  عيوَبــه- إيّن مّلــا تشـــرَّ
ِر براهني القواعد العقلّية،  موالي وســييِّدي اإلماِم األعظِم، اهلامِم األعلِم، مقريِّ
ِز ألوية املعقول واملنقول، اجلامِع بني فضيَلَتي  ِر قوانني الفوائد النقلّية، مطريِّ حمريِّ

الفروع األصول:

الــذي ــجُّ  واللُّ العلــامِء  مــُة  عالَّ
ســاِحُل ُلــجٍّ  ولــكليِّ  ينتهــي،  ال 
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ــِة األواِخر عــل األوائل، املتحــليِّ بالكامالت  جامــِع أصنــاف الفضائل، حجَّ
النفسانّية، حاوي حماِسن السجايا اإلنسانّية:

بُمـــــــــــســَتكَثٍر هلل  وليــــــــــــَس 
واِحــِد يف  العاَلـــَم  جيمــَع  أن 

ذي األنوار الشمســّية املطالِع، واألرسار القدســّية اللواِمع، مشــييِِّد أركان املِلَّة 
د قواِعد الشيَعِة احلنيفّية، جالل املِلَّة...)56(«. دّية، مهيِّ املحمَّ

2. الفاضل املقداد بن عبد اهلل السيورّي )ت 826هـ()57(

��ه َذَكَر- يف ما ُأثَِر عن��ه نقاًل عن خطِّه-  وهو أبرُز أس��اتذة الش��يخ املرَجم، حّتى أنَّ
د صادق  كِر احلََس��ن والثناِء اجلميل، إذ َذَكَر الس��يُِّد حممَّ اه بالذِّ تاريَخ وفاتِه، بعَد وصِفِه إيَّ

ه: بحر العلوم )ت 1399ه�( يف تعليقٍة له عىل )روضات اجلنّات( ما نصهُّ

 »وجدُت يف ِخزانِة كتب آي�ة اهلل املجاهد ش��يخ�ن�ا حمّمد ج�واد ال�ب�الغّي ال�ن�ج�فّي

- املتوىّف س��نة 1352ه�- ُنسَخًة من قواِعد الشهيد األّول..، يف آِخرها بخطِّ غِي كاتِب 
َ شيُخنا  ّ ما لفُظه: ُتُويفِّ النهُّس��َخِة لكنَّه عتيق، نقاًل عن خطِّ الش��يِخ حس��ن بن راِش��د احِليلِّ
�َر اهللُ وجَهُه-  م��ة األعظم، أبو عبد اهلل املق��داد بن عبد اهلل الس��يورّي- نضَّ اإلم��ام العالَّ
فِه أفضل الصلوات وأكم��ل التحّيات- ضاحي  س الغروّي- عىل ُمش���رِّ باملش��َهد املقدَّ
هنار األحد الس��ادس والعش�رين من مجادى اآلخرة سنة 826ه�، وُدفَِن يف مقابر املشَهد 
َته- رج��اًل مجياًل من الرجال، جه��وريَّ الصوِت، ذرب  املذك��ور. وكاَن- بيَّ��َض اهللُ ُغرَّ
ا منطقيًّا،  ًها يف املق��ال، ُمتفنِّنًا يف علوم كث��ية، فقيًها متكلًِّم أصوليًّ��ا نحويًّ اللس��ان، مفوَّ
ه عىل اآليات  صنَّ��َف وأجاَد، صنََّف يف الفقه: )كن��ز العرفان يف فقه القرآن(، كتاٌب قَرَ
نَة لألحكام الش���رعيَّة فأحسَن تصنيَفه، وكتاب )اللوامع اإلهليَّة( يف ِعلم الكالم،  املتضمِّ
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ى ب�)النافع( رشًحا أكَثَر فيه  ورشَح خمتَص�ر شيخنا نجم الدين أيب القاسم بن سعيد امُلسمَّ
اإلفادة، وأظهَر اإلحكام واإلجادة، وَبَلَغ احلُس��نى وزيادة، وال يشبَّه بغيه من الش�روح 
��ة( يف الكالم،  البتَّ��ة، َيعرف ذل��ك من وقَف عليه��ا وعلي��ه، ورشَح )الفصول النصييَّ
ورشَح )تريد البالغة( للش��يخ ِميَثم البحرايّن بسؤاِل هذا العبد ]يعني نفَسه[، وقابلُت 
د بن مّكّي ترتيًبا اختاَره، وبحثُت  معه بعَضه، ورتََّب قواِعد الش��هيد ش��مس الدين حممَّ
معه ش��يًئا منها، فَقَطَع املباحثَة ألمٍر مل ُيطِلعني عليه، ومنَع من إمتام كتابتِها، وقال: إيّن مل 
��ه مل يكتب بعد تلك  أكتبه��ا إاّل لنفس���ي، وإيّن ال أكتُبه��ا أحًدا، وكان كم قاَل- -، فإنَّ
املباحثة... وله )رشُح هنج املسرشدين( يف ِعلم الكالم رشًحا حسنًا، وله غيه... ]وهنا 
كتابة مطموسة مل ُتقَرأ، ولعلَّها ِذكُر بقيَّة مؤلَّفات املقداد[، كتَبه الفقي إىل... ]وهنا أيًضا 
ا ِذكُر اسم الكاتب الشيخ حسن بن راشد  كتابة مطموسة مل هنتِد إىل قراءهِتا، والظاهُر أهنَّ
ه-،  َس اهللُ رِسَّ ، واهللُ أعَلم. انتهى ما وجدناه يف ِخزانة املرحوم شيخنا البالغّي- قدَّ ّ احِليلِّ

د صادق بحر العلوم«)58(. واحلمُد هلل ربِّ العامَلني. حممَّ

د بن سلوة  وُنس��َخُة )القواعد( هذه التي عليها صورة النصِّ املذكور هي بخطِّ حممَّ
النجفّي، فرَغ منها يوم الس��بت 27 مجادى األوىل سنة 986ه�، عن ُنسَخٍة ُكتِبت يف 18 

م سنة 837ه�، وقوبَِلت بنُسَخة الشيخ زين الدين بن إدريس فروج)59(. حمرَّ

ُه َس��َأَل السيَِّد بحَر العلوم عن  د حرز الدين )ت 1365ه�( أنَّ وقد َذَكَر الش��يُخ حممَّ
هذا النصِّ املنقول عن خطِّ الشيخ )احلسن ابن راشد(، فقال:

د ص��ادق بحر العلوم ِم��ن النِّس��َبة ]يف تعليقتِه عىل  »ق��د ترقَّى العاّلمُة الس��يِّد حممَّ
)روض��ات اجلنّ��ات([ إىل الوجدان عند حتقيِق��ِه كتاَب )لؤلؤة البحرين(.. وقد س��ألُت 
د صادق بحر العل��وم يف يوٍم بالنجف األرشف عن كيفيَّة مش��اهدتِه  فضيل��َة الس��يِّد حممَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

خلطِّ الش��يخ حسن بن راِش��د، الذي مرَّ ِذكُره بلسان الوجدان يف تعليقتِه، فأجاَب قائاًل: 
د الس��موّي  بأيّن مل أجدُه مبارَشًة، ومَل أَرُه ش��خِصيًّا، وَأحَتِمُل أيّن رأيُته بخطِّ الش��يخ حممَّ

حاِكًيا عن خطِّ احلسن بن راِشد هذا املعنى، فالِحظ«)60(.

عوٌد على بدء

وقد كَتَب الفاِضُل املقداُد إجازًة للش��يخ املَرَجم، لكن مل يِصل إلينا منها إاّل بعُض 
متِها التي صاَغها الش��يُخ امُلجاُز بنفِسِه، وهي بخطِّ يِدِه،  ما حُيتمل أن يكون جزًء ِمن مقدِّ

إذ قاَل فيها:

»بســم اهلل الرمحــن الرحيــم. أّما َبعــَد مَحِد اهلل رافِــِع درجات علامء اإلســالم، 
لِهــم عــل مالئكتــه الكــرام، وجاعلِهم ورثــَة األنبيــاء، والصالة  ومفضيِّ
ِة األعالم،  ٍد ســييِِّد األنام، وموضِح األحكام، والســالم عل آلِــِه اخِلَرَ عل حممَّ
ــام،  الليــال واأليَّ إليهــم مــرَّ  تتواَصــُل  الكــرام، صــالًة  الــربرِة   وأصحابِــِه 

د بن راِشد- أحسَن  ]فـ[ـيقول العبُد الفقُر إىل اهلل الغنّي الواِحد حسن بن حممَّ
فني  اهللُ إليــه، وَغَفــَر لــُه َولِوالِديه-: لـاّم وّفقنــي اهللُ لِصدِق اإلخــالص، وشَّ
ــة االختصــاص، باجلناب الســامي، واملجلس املولــوّي اإلمامّي، جملِس  بمزيَّ
ِر براهنِي القواِعِد  موالَي وسّيدي اإلمام األعَظم، واملخدوِم اهلامِم األعَلِم، مقريِّ
ِز َألِوَيِة املعقوِل واملنقوِل، اجلاِمِع بني  ِر قواننِي الفوائِد النقليَّة، مطريِّ العقليَّة، حمريِّ

فضيَلَتي الفروِع واألصول:

الــذي ــجُّ  واللُّ العلــامِء،  مــُة  عالَّ
ســاِحُل بحــٍر  ولــكليِّ  ينتهــي،  ال 
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ِف األواِخِر عل األوائِل، َمنَبِع األرساِر القدسيَِّة،  جامِع أســباِب الفضائِل، َشَ
املَتَحليِّ بالكامالِت النفسانيَِّة، حاوي حماِسن...)61(«.

وَذَكَر الشيخ جعفر آل حمبوبه )ت 1377ه�( أنَّ الشيَخ املرَجم قد ُأجيز ِمن املقداد 
خة يف 25 مجادى األوىل سنة 822ه�، والثانية كتبها له  السيورّي بإجازتني: إحدامها مؤرَّ

يف مجادى اآلخرة يف السنة نفِسها)62(.

ق الدكتور عّباس هاين اجلّراخ ِمن أنَّ الش��يخ )حسن ابن راشد(  وأّما ما ذكرُه املحقِّ
ر )ت 771ه�()63(، فال أعلُم لُه  د بن احلس��ن اب��ن املَطهَّ قني حممَّ قد تتلمَذ عىل فخر املحقِّ
ُقه؛ جلملة من األس��باب، منها: أنَّ  مص��دًرا يعضُده، وإنَّه أمٌر غُي واِرٍد ِذكُره، وبعيٌد حتقهُّ
ق��ني، فإنَّه َوَرَد يف  الذين تتلَمَذ عليهم الش��يُخ ابُن راش��د ه��م يف مُجلِة تالمذة فخر املحقِّ
ه: »يروي ابُن فهد بالقراءة واإلجازة عن مُجَلٍة  هامش )رجال السيِّد بحر العلوم( ما نصهُّ
قني، كالش��يخ املقداد السيورّي، وعيّل بن خازن  ل وفخر املحقِّ من تالمذة الش��هيد األوَّ
احلائ��رّي، وابن املتّوج البحرايّن، وكذا يروي عن الس��يِّد اجللي��ل النقيب هباء الدين أيب 
القاس��م عيّل بن عبد احلميد النييّل النّس��ابة- صاحب كتاب )األن��وار اإلهلّية(- وغيه، 

وتاريخ إجازته له يف اليوم العش�رين من مجادى الثانية سنة 791ه�«)64(.

ّ )ت841ه�(،  ويف )طبقات أعالم الش��يعة( عند ترمجة الش��يخ أمحد ابن فه��د احِليلِّ
قني وتالميذ الش��هيد، منهم: أمحد بن  ق��ال: »له الرواية عن مجاعة من تالميذ فخر املحقِّ
عبد اهلل املتّوج البحرايّن، وهباء الدين عيّل بن عبد احلميد النّس��ابة، ونظام الدين عيّل بن 
عبد احلميد النييّل، وعيّل بن يوسف النييّل، وجالل الدين عبد اهلل بن رشفشاه، مجيًعا عن 
د احلسن بن شمس  قني، ومنهم: الفاضل املقداد، وزين الدين عيّل بن أيب حممَّ فخر املحقِّ

د بن اخلازن، ومها عن الشهيد«)65(. الدين حممَّ
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م أنَّ أس��اتذة الشيخ )حسن ابن راشد( ُهم يف مُجلة تالمذة الشيخ فخر  َفَتبنيَّ ممّا تقدَّ
��رة عنه، لكن غي  ق��ني، وليس الش��يخ ابن راش��د يف مُجَلتِهم؛ ألّن��ه ِمن طبقٍة متَأخِّ املحقِّ
بعيد؛ ألنَّه- بناًء عىل كون الش��يخ حس��ن بن راشد هو نفُس��ُه احلسن ابن آل عبد الكريم 
املخزومّي الذي َنَظم قصيدَته سنة 772ه�، وبناًء عىل كونِه قد ُولَِد يف العقد السادس من 
قنَي- امُلتوىّف س��نة 771ه�- يف ِصَغر ِسنِّه  القرن الثامن- س��ُيعَلُم أنَّه قد أدرَك فخَر املحقِّ
وصباه، ِمن دون أن يتَتلَمذ عليه، إذ لو كان قد تتلمذ عليه الشتَهَر أمُره بني األَعالم ِمن 
مرمجيه، ومَلا َخِفَي عىل أحٍد مثُل هذا االنتمء األبوّي الفكرّي القائم بني َعَلمنِي كبَيين، 

قني، واهللُ العامِل. كم هو احلاُل مع تالمذة فخر املحقِّ

تالميُذه

- عىل اسِم أيٍّ ِمن تالمذتِِه، أو اسِم َأَحٍد  مل أعُثر- يف حدود تتبهُّعي القارِص يف املظانِّ
.ُأجيَز ِمن ِقَبِله

موؤلَّفاُته

ة، إذ كان ُمشاِرًكا يف ِعلم الكالم  صنَّف الشيُخ املرَجم مُجلًة من الكتب يف علوٍم ِعدَّ
والفق��ه والتاري��خ والنحو واألدب، فنظ��َم القصائَد يف مدح أه��ل البيت ورثائهم، 
ونَظ��َم بع��َض املت��ون الفقهيَّة واحلوادَث التارخييَّة بقالب الش��عر؛ ليس��هل ع��ىل املتعلِّم 

ِحفُظُه. فكاَن ممّا جاَد به يراُعه:

َفُه بأمر ش��يِخِه املقداد السيورّي للوزير عزِّ الدين احلسن ابن . 1 ِعلُم اإلعراب: ألَّ
أيب العي��د، ِمن وزراء الدولة اإليلخانيَّة، َذَكَر امل��يزا األفنديهُّ أنَّه َكَتَبُه يف حياة 
شيِخه املقداد، وقال إنَّه رأى بالبحرين ُنسخًة عتيقًة منه، عليها بالغاُت بعِض 
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ا بخطِّ املؤلِِّف)66(. العلمء، والظاهُر أهنَّ

أرجوزة يف الصالة = اجلامنة البهّية يف نظم األلفّية)67(: أي )الرس��الة األلفّية يف . 2
د بن مّكّي العاميّل )ت 786ه�(، نظَمها  فقه الصالة اليومّية( للشهيد األّول حممَّ
بتاريخ 23 ربيع األّول سنة 825ه� يف احِللَّة السيفّية، توجد منها ُنسَخة يف مكتبة 
جملس الش��ورى يف طهران بالرق��م 8932/1، يف 24 صحيفة، ناقصة اآلخر 
 بمقدار )10( أبيات مل ُتكَتب، وهي بخطِّ جّد الش��يخ البهائّي )ت 1035ه�( 
الش��يخ ش��مس الدين حمّمد بن عيّل بن حس��ن اجلباعّي )ت 886ه�(، َنَسَخها 
يف أّول جمموعت��ه املعروف��ة ب�)جمموع��ة اجلباع��ّي(، بتاري��خ ذي القعدة س��نة 
رها بصورِة َمدِح الش��يخ املقداد الس��يورّي هلا، وهو تقريٌظ  851ه�)68(، وصدَّ

ه: يف غايِة البالغة واجلزالة، جاء فيه ما نصهُّ

»صورُة خطيِّ الشــيخ العاّلمة املقداد يف مدح )اجلامنة( ومصنيِِّفها، ما صورُته: 
ٌة يتيمٌة، وخريــدٌة كريمٌة، وحســنٌة عظيمٌة، ونــاِدَرٌة يف الفقِه  هــذا الكتــاُب درَّ
تها ســعادُة أبناِء العصـر، وساَقتها  هِر، وزفَّ جسيمٌة، َســَمَحْت با حسناُت الدَّ
يــُد التوفيِق، وقاَدتــا بزماِم التحقيــِق والتدقيــق، إىل َأْن أبَرَزْتا عل صفحاِت 
مِة األوان،  ام، وَأَشَقْت شمَسها بنَي األناِم، أبكاُر أفكاِر نادرِة الزمان، وعالَّ األيَّ
وُســحباِن الفصاحِة والبالغِة، والصاحِب وابِن العميِد يف الرباعة، الذي تسنََّم 
صهــواِت الفضــِل، وأخَلــَص هلل أعامَلُه يف العدِل، واســتظهَر مزايــا التحقيق، 
وتّل بخواصيِّ التدقيق، املوىل الشــيخ اإلمام العاّلمة، والبحر اخلضّم، والطود 
األشــّم، تاج املّلة والدين، شــمس اإلســالم واملســلمني، احلســن بن حمّمد بن 
راشــد، ال زالت أّياُمه زاهرة، وعوائُدُه بني أهِل الفضِل متكاثرة، وفوائدُه عل 
َز ألفّيَة املصنيِِّف  مــريِّ الدهِر وافِرة، وســعادُته كاملة يف الدنيا واآلخرة، فلقــد طرَّ
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نقُش عبارتِه، وَنَشـــَر فضيلَته بَجودِة براعتِه، َجَعَلنا اهللُ وإّيامها من املشــمولني 
ته.  يَّ د وعرتتِــه وذريِّ برمحتِــه، وأســَكنَنا بحابيــَح داِر كرامتِه، وَحَشـــَرنا مع حممَّ
وكتــَب أقــلُّ العباد، والراجي عفَوُه يــوم التَّناد، املقداُد بن عبد اهلل الســيورّي، 
ًيا عل رسوله وآله، مستغفًرا من ذنوبِه. ربيِّ اختِم  عفا اهللُ عنه، حامًدا هلل، مصليِّ

باخلر«)69(.

��ُد بُن عيّل الصفّي )ق10(  ��َة ُنس��َخٌة أخرى من )اجلمنة البهّية(، َكَتَبها حممَّ وثمَّ
بتاريخ 21 ذي القعدة س��نة 910ه�، موجودة يف مكتبة السيِّد املرعش�ّي يف ُقم 

سة بالرقم 67/7، حتت عنوان )نظم األلفّية()70(. املقدَّ

��عِر جارى فيها نظَم )اجلمنة()71(،  وقد َأحلَق هبا ناس��ُخها أربعَة أبياٍت ِمن الشِّ
 

قال فيها:

وُه��دى ُزه��ًدا  راِش��ٍد  فت��ى  زاَد 
��هدا الشهُّ حم��لِّ  يف  العب��اِد  ربهُّ 

ِمنَّ��ْه بغ��ِي  فض��اًل  وزاَده 
األئّم��ْه م��ع  اخلُل��ِد  َجنَّ��ة  يف 

النام��ي والس��الُم  الص��الُة  ث��مَّ 
الِك��راِم وآلِ��ِه  النب��ي  ع��ىل 

احل��مُم أيِكه��ا  يف  دت  غ��رَّ م��ا 
الغ��مُم بُمزهِن��ا  َل��ْت  وهطَّ

ٍد وآله  وختمه��ا بقولِ��ه: »واحلمد هلل ربِّ العامل��ني، وصىّل اهللُ عىل س��يِّدنا حممَّ
د بن عيّل الصفّي ح��ادي ُعرَشْي ذي القعدة احلرام س��نة  وس��لَّم. ]كتب��ه[ حممَّ

عرٍش وتسعمئة«.
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وقد َذَكَر الش��يُخ آقا بزرك الطهراينهُّ أنَّ الشيَخ الكفعميَّ )ت905ه�( قد َنَسَخ 
)اجلمن��َة( عن خطِّ الناظِِم نفِس��ِه، وَذَك��َر فيها أنَّ الناظَِم ي��روي )األلفيََّة( عن 
د بن مّكّي العاميّل  ل حممَّ ِفها الش��هيد األوَّ ش��يِخِه املقداد، وه��و يرويا عن مؤلِّ

)ت786ه�()72(.

ق( الصاِدرة  وقد ُطبِعت هذه األرجوزة مع بعض قصاِئِد الناظِم يف جملَّة )املحقِّ
سة، يف عددها األّول/السنة  ّ التابِع للعتبة احلُسينّية املقدَّ عن مركز العاّلمة احِليلِّ
األوىل/ش��ّوال س��نة 1437ه�- متّوز س��نة 2016م، بتحقيق الدكتور عبَّاس 
ه��اين اجلّراخ، لكنَّه اعتمَد عىل ُنس��خٍة واِحدة، وهي ُنس��َخُة جملِس الش��ورى 
ناقصُة اآلِخر، املوجودة ضمن )جمموعة اجلباعّي(، ومل يعضدها بنُسخِة مكتبة 

ة. السيِّد املرعيّش التامَّ

مصبــاح املهتديــن يف أصول الدين: َذكَر امليزا األفنديهُّ أّنه رأى ُنس��خًة منه يف . 3
اس��رآباد ُكتبت س��نة 883ه�)73(، وكذلك توجد ُنس��خة من��ه ُكتبت يف القرن 
)12( اهلج��رّي يف )182( ورق��ة، موج��ودة يف مكتب��ة مرك��ز إحي��اء الراث 

سة، بالرقم 14)74(. اإلسالمّي يف ُقم املقدَّ

أرجوزُة خمتَصـِر بصائر الدرجات: َنَظَم فيها كتاَب )خمتص�ر البصائر( للحسن . 4
ّ )كان حيًّا سنة 802ه�()75(. ابن سليمن احِليلِّ

يَّات الراشــدّيات: هي مُجلٌة ِمن القصائِد التي قاهَلا الشيُخ املَرَجُم يف مدِح . 5 احِلليِّ
أمي املؤمنني، ومدِح اإلمام احلسني ورثائِه، أوَرَد بعَضها السيُِّد األمنُي 

يف أعيانِه)76(.

أرجوزة يف تاريخ امللوك واخللفاء)77(.. 6
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

أرجوزة يف تاريخ القاهرة)78(.. 7

ة)79(: قال عنها الش��يخ آقا بزرك الطهرايّن: . 8 القصيدة الســينيَّة يف مدح احُلجَّ
ل سبعة  »القصيدة يف مائة واثنني وأربعني بيًتا، بعدد )قائم()80(، املقّدمة يف التغزهُّ
ل يف مدِحِه، والثاين يف إثب��ات وجوِدِه، والثالث  وثالث��ون بيًتا، ث��مَّ الباب األوَّ

]يف[ ظهوِرِه، والرابع يف رثاء احلسني، واخلامتة يف أحوال الناظِم«)81(.

قاَم بش���رِحها بعُض العلمء، منهم الشيخ عيّل بن عبد اهلل العيّل ياري التربيزّي 
)ت1327ه���( بعن��وان: )رياض املقاِصد يف رشح قصيدة الش��يخ حس��ن بن 

راشد()82(، أو)رياض املقاصد يف رشح القصائد()83(.

وَذَكَر الشيُخ الطهراينهُّ أنَّ الشيخ حسن الس�ردرودّي التربيزّي رشَحها بعنوان: 
)ُغَرر الفرائد()84(.

ق )رياض املقاِصد(- قال: لكنَّ السيِّد هداية اهلل املسرمحي اجلرقوئي- حمقِّ

د حسني التربيزّي كاَن من تالميذ  »هذا س��هُو القَلم؛ ألنَّ الشيخ حسن بن حممَّ
س��محة آية اهلل املوىل ع��يّل العيل ياري وكاتبه، وليس بش��ارح القصيدة، كم يف 
فاتِه. نعم، آلية اهلل املوىل ع��يّل العيّل ياري قصيدة يف مدح موالنا  فهرس��ت مؤلَّ
وإمامنا أمي املؤمنني عيّل بن أيب طالب يف )110( أبيات، ورشَحها الشيخ 
د حسني بن عبد املطَّلب الس���ردرودّي وسّمه )هناية املقاِصد  حس��ن بن حممَّ
يف رشح القصائد(، وس��ّمه الناظِم )منته��ى املقاِصد يف رشح القصائد(، وفرَغ 

م 1327ه�«)85(. منه يف شّوال املكرَّ

وعىل كلِّ حاٍل، فقد ُطبِع رشح الشيخ عيّل العيّل ياري )رياض املقاِصد يف رشح 
سة بتاريخ شعبان  قصيدة الشيخ حسن بن راشد( يف املطبعة العلمّية يف ُقم املقدَّ
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الباحث ميثم �سويدان احِلمريّي احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

سنة 1423ه�، بتصحيح وتعليق: السيِّد هداية اهلل املسرمحّي اجلرقوئّي، نش�ر: 
بنياد فرهنك اسالمي- طهران.

ولي��س يبُعُد أن تكوَن قصيدُت��ُه هذه هي يف مجلة )القصائد الراش��دّيات( آنفِة 
كر. الذِّ

قصيدة نظَمها يف جواِب أحِد املخالِفني، َمَدَح يف كتاِب تاريٍخ له معاويَة وسائَر . 9
خلفاِء بني أميَّة)86(.

الرسالة اجلوابّية: يف ِعلم الكالم)87(.. 10

��َة جمموعتان خمطوطتان قد مَجََعتا مُجلًة ِمن أش��عاِر بعِض األعالم والش��عراء يف  وثمَّ
ة األطهار، كان منهم الش��يخ حس��ن ابن راش��د، إحدامه��ا موجودٌة يف  م��دح األئمَّ
مكتبة آية اهلل جلييل يف كرمانشاه بالرقم 326، ُكتِبت يف القرن )13( اهلجرّي، واألخرى 
س��ة بالرقم 3634، ُكتِب��ت أيًضا يف القرن  موج��ودٌة يف مركز إحياء ال��راث يف ُقم املقدَّ

)13( اهلجرّي)88(.

د بن مرهون  َة جمموٌع ِش��عرّي بعنوان )جامُع قصائِد املؤمنني( للحسن بن حممَّ وثمَّ
ة، أغلبها يف املراثي، جلملٍة من الشعراء، منهم:  َن قصائَد ومقطوعاٍت شعريَّ اخلطِّّي، تضمَّ
د اخلطِّّي،  ن أيًضا مجلًة ِمن قصائِد جاِمِعِه احلسن بن حممَّ ، وتضمَّ ّ احلس��ن ابن راشد احِليلِّ
وهذه النهُّس��خة كتبها عيّل بن عبد اهلل بن عيّل بن عبد الس��الم البحرايّن س��نة 1214ه�، 

وهي موجودة يف مكتبة املتحف العراقّي بالرقم 24716)89(.

من�سوخاُته

، دقيًقا يف ضبِط ما ينَسُخه، وقد ُأثَِرت عنُه مُجلٌة  كان احلس��ُن ابن راشد َحَس��ن اخلطِّ
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ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

من املنسوخات التي َخطَّها بيِدِه الكريمِة، منها:

إجازُة شيِخِه املقداد الســيورّي التي منَحها له، َنَسَخها يف حدود سنة 810ه�، . 1
وه��ي موج��ودة يف مكتبة جملس الش��ورى اإلس��المّي يف طه��ران، لكنَّها غي 

تاّمة)90(.

إجازُة شيِخِه السييِّد ابن شفشاه احلسينّي التي منَحها له، َنَسَخها يف حدود سنة . 2
810ه�، وهي موجودة يف مكتبة جملس الش��ورى اإلسالمّي يف طهران، لكنَّها 

غي تاّمة)91(.

د بن عّل . 3 كتــاُب )إشاق الاّلهوت يف شح الياقوت( للشــيخ ركن الدين حممَّ
ة مجادى اآلخرة س��نة  اجلرجــايّن )كان حيًّا س��نة730ه�(، َنَس��َخُه بتاري��خ ُغرَّ

810ه�، باملدرسة الزينيَّة يف احِللَّة السيفّية)92(.

ُة النفيس��ُة ِم��ن كت��اب )إرشاق الاّلهوت( َتمَّ العم��ُل عىل حتقيِقها رَّ  وهذه الدهُّ

- بَِحمِد اهلل تعاىل- ِمن ِقَبِل كاتِب هذه الس��طور، وسوَف ُتطَبُع قريًبا، إن شاَء 
اهللُ تعاىل.

شُح واجِب االعتقاد، لشــيِخه الســييِّد عبد اهلل ابن شفشاه احلسينّي، كَتَب يف . 4
ه: »بعَد مَحِد اهلل س��بحاَنه محًدا يليُق بجاللِه، والصالة عىل سيِّد  متِها ما نصهُّ مقدِّ
د بن  د وآل��ه، يقوُل أحوُج عباِد اهلل إىل َعميِم أفضالِه َحَس��ن بن حممَّ ��ة حممَّ  الربيَّ
م��ة املوس��وَمِة ب�)واج��ب االعتق��اد( ِم��ن  راِش��د.. رأي��ُت أن أُض��مَّ إىل املقدِّ
ر.. الش�رَح الذي كتَبه عليها سيُِّدنا  مصنَّفات.. احلس��ن بن.. يوسف ابن املطهَّ
ة.. جالل امللَّة واحلقِّ والدين، أيب العزِّ  ِة والعامَّ مُة، مقتدى اخلاصَّ اإلم��اُم العالَّ
عبد اهلل ابن املوىل السعيد املحبور رشف الدين رشفشاه احلسينّي.. وأن ُأصِلَح 
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السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

��اِخ عن قصِد الس��بيل، واهللُ حس��بي ونع��َم الوكيل«.  ما َعدَلْت به أقالُم النهُّسَّ
تُه بعُض فه��ارِس املخطوطات من  فالكت��اُب إًذا من منس��وخاتِه، ال ك��م تومهَّ

فاتِه)93(، فتنبَّه. كونِه يف مُجَلِة مؤلَّ

َرها كالُم احلسِن ابِن راِشد موجودٌة يف مكتبة جملس  وهذه النُس��َخُة التي تصدَّ
د بن خليل بن )شيخ؟(،  الش��ورى يف طهران بالرقم: 15441/6، بخطِّ حممَّ

ل سنة 822ه�)94(. َنَسَخها بتاريخ السبت 4 ربيع األوَّ

، َذَكَر األفنديهُّ أّن��ه رآها يف مجلة ُكُتب . 5 ّ مة احِلليِّ كتــاُب )قواعد األحــكام( للعالَّ
الفاضِل اهلنديِّ بأصبهان)95(.

ُنســَخٌة من حاشــية اليمنــّي عل الكّشــاف، َذَكَر امل��يزا األفنديهُّ أّن��ه رآها يف . 6
أصبه��ان، وتاري��خ كتابتها يف 7 ربيع األّول س��نة 824ه�، ول��ه عليها حواٍش 

كثية جيِّدة نفيسة، ظنَّ األفنديهُّ أنَّ أكثَرها ِمن إفاداته)96(.

كتاُب )املصباح الكبر( لشــيخ الطائفة الطويّس، َنَس��َخُه س��نة 830ه�، بنحٍو . 7
تِه)97(، رآها امليزا األفنديهُّ يف مهدان، فَذَكَر أنَّه جاَء  يظهر منه غاية مهارته ودقَّ

فيها:

َحٍة، وقــد َبَذلنا اجلهــَد يف تصحيِحه، وإصالِح  »َبَلَغــت املقابلُة بنُســَخٍة مصحَّ
 

مــا ُوِجَد فيه من الَغَلط، إاّل ما زاَغ عنه البصـُر، وَحســـَر عنُه النظُر. ويف املقابِل 
بــا: َبَلغــت مقابلُتــه بنُســَخٍة صحيحٍة بخطيِّ الشــيخ عــّل بن أمحــد املعروف 
بالرميّل، وَذَكَر أنَّه نقَل ُنســَخَتُه تلك من خطيِّ عّل بن حمّمد الســكويّن، وقابَلها 
س احلائرّي احلسينّي، وكان ذلك يف سابع عشـر شهر شعبان   با باملشــَهد املقدَّ
ــْت مياِمنُه- ِمن ســنة ثالثني وثامنامئــة، كتبُه الفقــُر إىل اهلل تعاىل  املعظَّــم- َعمَّ

احلسن بن راِشد«)98(.
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ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

فائدة: َنَقَل الس��يُِّد األمنُي عن جمموعِة اجلباعّي حكايًة، ينقُلها الش��يُخ احلس��ن ابن 
ُبه��ا بأبياٍت ينقُلها  ، يف كيفّي��ة معرفة كم َمض�ى من س��اعات النهار، ثمَّ يعقِّ ّ راش��د احِليلِّ
د بن  احلس��ُن ابن راش��د عن خطِّ السيِّد فخار بن معد املوس��وّي )ت630ه�(، قاهَلا حممَّ

يزيد بن َسَلمة بن عبد امللك بن مروان، يِصُف احلَْلبَة)99(، ويذُكُر أسمَء اخليِل)100(.

اأقواُل العلماء فيه

َذكَرُه مرمج��وُه بالفضل والعلم واألدب، فوصفوه بأوصاٍف ت��دلهُّ عىل ُعُلوِّ كعبِه، 
وبالِغ فضِله وفقاهتِه.

• : ».. نادرة الزمان، وعاّلمة األوان، وُسحبان 	 فقال فيه شــيُخُه املقداد السيوريُّ
الفصاحِة والبالغِة، والصاحب وابِن العميِد يف الرباعة، الذي تسنََّم صهواِت 
الفضِل، وأخَلَص هلل أعمَلُه يف العدِل، واستظهَر مزايا التحقيق، وحتىّل بخواصِّ 
التدقي��ق، املوىل الش��يخ اإلمام العاّلمة، والبحر اخلضّم، والطود األش��ّم، تاج 

املّلة والدين، شمس اإلسالم واملسلمني، احلسن بن حمّمد بن راشد..«)101(.

• ه: »اإلماُم العاملُ الفاضُل، نادرُة الزماِن«)102(.	 وقاَل الشيُخ الكفعميُّ يف حقيِّ

• : »فاضٌل فقيٌه، شاعٌر أديٌب«)103(.	 وقال احلرُّ العاملُّ

• وقــال املرزا عبد اهلل األفندّي فيه: »الفاضُل العامِلُ الش��اعُر، ِمن أكابر الفقهاء، 	
ل[ بمرتبة أو مرتبتني تقريًبا..«)104(. رين عن الشهيد ]األوَّ وهو ِمن املتأخِّ

• ُم الفاض��ُل اجلليُل، الفقيُه الش��اعُر، 	 وقــال فيه أيًضــا يف موِضٍع آخــر: »املتكلِّ
ر الطبقة عن الشهيد  (، ِمن أكابر العلمء، وهو متأخِّ ّ املعروف ب�)ابن راشد احِليلِّ

.)105(»]ل ]األوَّ
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السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
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• وجــاَء َوْصُفــُه يف َصــدر قصيــدٍة لــه يف مدح أمــر املؤمنــني- موجودة يف 	
د بن عيّل  ا حاوية ملؤلَّفات الش��يخ حممَّ املجموع��ة الت��ي َذَكَر امليزا األفنديهُّ أهنَّ
ه: »للموىل الش��يخ، اإلمام األعظم، البح��ر اهلمم األعَلم،  اجلرج��ايّن- بم نصهُّ
جامع فضيَلَتي املعقول واملنقول، ُمسَتخِرج مساِئل الفروع ِمن األصول، شيخ 
ة املتكلِّمني وعاملِهم، موالنا  مشايخ الفقهاء املجتهدين وخامتهم، ورئيس األئمَّ
تاج امللَّة واحلقِّ والدين، احلس��ن بن راش��د، أسبَغ اهللُ تعاىل عليه ظالَله، وأداَم 

عليه فضَلُه وفضائَله«)106(.

ويف اخِلتام أقول:

َن يف هذه الصحائف القليلة ما هو إاّل جوانُب يسية ِمن حياِة َعَلٍم َفذٍّ ِمن  إنَّ ما ُدوِّ
ة، قد َمأَل سطوَرها بالِعلم النافِع، واألدِب الباِرع، حتَّى ذاَع يف اآلفاِق  أعالم الطائفة احلَقَّ
َدت َألُسُن املنِشديَن  صيُته، وَمأَل األسمَع ِذكُره، فَأذعنَت األُدباُء لِعلوِّ َكعِب فراِئِده، وَغرَّ
ة واألدبيَّة  بروائ��ِع قصائ��ِده، فَجَمعُت فيها م��ا نالتُه َيدي ِمن س��َيتِِه وإنجازاتِ��ه الفكريَّ

 

مُت له ش��يًئا ُيذَكُر ممّا له علينا ِمن  عىل نحِو اإلش��ارِة واإلمجاِل، عس��ى أن أكون قد قدَّ
. حقِّ

َم  ين أن أمَتثِ��َل ألداِء واِجِب الش��كِر اجلزي��ل والثناِء اجلمي��ل إىل كلِّ َمن َقدَّ ويس���رهُّ
معلومًة ِمن ش��أهِنا النهوُض هبذا القليل نحَو األفضِل املمكن، والشكُر موصوٌل إىل كلِّ 

َمن نَظَر فيه نظرًة فاِحصًة لتقويم ما احتاج فيه إىل تقويم.

اًل وآِخًرا، وظاِهًرا وباطِنًا،  واحلم��ُد هلل عىل بلوِغ ما قصدُته، وحص��وِل ما أردُته، أوَّ
وعىل ُكلِّ حال.
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ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ّ يف يوم األحد ّي احِلليِّ  وَكتَب َميَثم سويدان احِلمَرِ

 خامـس ربـيع الثاين سنة 1439هـ،املوافِــــق
ل سـنــــة 2017م  لـ 24 كـانــــون األوَّ

ِة الفيحـــاء اء احِللَّ يف املدينة الغــــرَّ
 

 صاَنـــها اهللُ تعالــى وأهَلهـــا

ِمن كــليِّ ســوٍء وبـــالء
 

ٍد وآلِــــــــِه بمحمَّ
 

 األتقيـــــــاء
...... 

.

َم يف البحث ِمن  وفيام يأيت َعْرٌض لبعض صور املخطوطات ذاِت العالقة الوثيقة بام تقدَّ
َمطالِب.
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الباحث ميثم �سويدان احِلمريّي احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

صورة مدح املقداد السيورّي للجامنِة ومؤليِّفها بخطيِّ اجلباعييِّ يف جمموعتِه
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ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

صورة الصحيفة األوىل من اجلامنة يف جمموعة اجلباعّي
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الباحث ميثم �سويدان احِلمريّي احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

صورة الصحيفة األخرة من اجلامنة يف جمموعة اجلباعّي
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ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

صورة الصحيفة األوىل من اجلامنة، ُنسخة مكتبة السييِّد املرعّش
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الباحث ميثم �سويدان احِلمريّي احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

صورة الصحيفة األخرة من اجلامنة، ُنسخة مكتبة السييِّد املرعّش
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ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

 صورة الصحيفة التي تذكر إجازيَت املقداد وابن شفشاه للشيخ احلسن ابن راشد،
ل ُنسخة )إشاق الاّلهوت( أوَّ
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الباحث ميثم �سويدان احِلمريّي احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

صورة الصحيفة األخرة من كتاب )إشاق الاّلهوت( بخطيِّ احلسن ابن راشد



390

ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

مة إجازة املقداد للحسن ابن راشد، بخطيِّ امُلجاز صورة من مقديِّ
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الباحث ميثم �سويدان احِلمريّي احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

مة إجازة ابن شفشاه للحسن ابن راشد، بخطيِّ امُلجاز صورة من مقديِّ
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ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

هوام�س البحث

)1( ُينَظر: أعيان الشيعة: 64/5، 70، 71، ومعجم رجال احلديث: 313-309/5.
)2( ُينَظر: أمل اآلمل: 66/2 رقم 178، وتكملة أمل اآلمل: 399/2 رقم 457.

)3( ُينَظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 92/9.
)4( ُينَظر: رياض العلمء: 185/1، 342.

)5( ُينَظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 91/9.
د بن عيّل اجلرجايّن كاَن حيًّا س��نة 720ه�، وَذَكَر بعُضهم  )6( َذَكَرت بعُض ُكُتِب الراجم أنَّ املوىل حممَّ
أنَّه كان حيًّا سنة 728ه�؛ ألنَّه فرغ يف هذه السنة ِمن كتابِِه )األبحاث يف تقويم األحداث(، واحلاُل 
أنَّه كان حيًّا س��نة 730ه�؛ ألنَّه َنَس��َخ يف هذه السنة ُنس��خًة ِمن كتاب )التحفة السعدّية( أليب الثناء 
قط��ب الدين الش��يازّي )ت710ه�(، وهو رشٌح لكتاب )القانون يف الطّب( للش��يخ الرئيس أيب 
رة يف النجف األرشف،  عيّل ابن سينا )ت428ه�(، وهذه النسخة موجودة يف اخِلزانة الَعَلوّية املطهَّ
فالحظ. ُينَظ��ر: الذريعة: 63/1 رقم 308، وفهرس فنخا: 302/1، وفهرس خمطوطات خزانة 
س��ة، للس��يِّد حس��ن املوس��وّي  العتب��ة العلوّية املقّدس��ة: 501/2. وفهرس اخلزانة العلوّية املقدَّ

الربوجردّي- خمطوط.
)7( ُينَظر: فقهاء الفيحاء: 303/1.

)8( ُينَظر: تراجم الرجال: 260/1 رقم 495.
)9( ُينَظر: الطليعة من شعراء الشيعة: 226/1 رقم 56.

( قد ُولَِد يف احِللَّة  ّ ق عّباس هاين الچّراخ أّن الش��يخ )احلس��ن ابن راش��د احِليلِّ )10( َذَكَر الدكتور املحقِّ
تِها صغًيا، وتعلََّم يف كتاتيبِها الق��راَءَة والكتابة، وحفَظ القرآن الكريم.  ل بني أزقَّ ونش��َأ فيها، وتنقَّ

. ّ ق: ع96/1 ِشعُر احلسن ابن راشد احِليلِّ ُينَظر: جملَّة املحقِّ
أقــول: لس��ُت أعَلُم مصَدًرا يعض��ُد القوَل بوالدتِ��ه يف احِللَّة، بل َذكَر الش��يُخ آقا ب��زرك الطهرايّن   
ِة يقض�ي بَعَدِم  ه: »كان أصُلُه بحرانيًّا، وانتَقَل إىل احِللَّة«، فانتِقاُلُه إىل احِللَّ )ت1389ه���( فيه ما نصهُّ
والدتِ��ِه فيها. ُينَظ��ر: الذريعة: 465/1 رق��م 2324، و131/5، والحظ ما س��يأيت ِمن كالٍم يف 

أصِلِه ونِسَبتِه، َفَتنبَّه.
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الباحث ميثم �سويدان احِلمريّي احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

)11( ُينَظر: أعيان الشيعة: 68/5، والبابلّيات: 127/1، وشعراء احِللَّة: 26/2.
)12( ُينَظر: أعيان الشيعة: 69/5، وشعراء احِللَّة: 21/2.
)13( ُينَظر: أعيان الشيعة: 67/5، وشعراء احِللَّة: 16/2.

)14( ُينَظر: فهرس دنا: 851/1، وفهرس فنخا: 635/3.
)15( الذريعة: 465/1 رقم 2324، و131/5.

)16( أعيان الشيعة: 65/5.
)17( ُينَظر: أعيان الشيعة: 276/2.

)18( ُينَظر: الذريعة: 465/1، و131/5 رقم 542.
)19( ُينَظر: أعيان الشيعة: 65/5، 262.

)20( رياض العلمء: 193/1.
)21( ُينَظر: رياض العلمء: 186/1، وطبقات أعالم الشيعة: 34-33/6.

)22( يريد هبا القصيدَة التي مطلُعها:
أص��وُل للبدي��ِع  قري��يض  ف��روُع 

أص��وُل والبي��ان  املع��اين  يف  هل��ا 
ُينَظر: أعيان الشيعة: 134/5، والغدير: 202/11.  

)23( الغدير: 209/11- 210.
)24( الطليعة من شعراء الشيعة: 225/1 رقم 56.

)25( أعيان الشيعة: 65/5.
)26( أعيان الشيعة: 134/5.

)27( الغدير: 210/11.

)28( الغدير: 210/11.
)29( أعيان الشيعة: 134/5.

ق: ع 96/1 ِشعُر احلسن ابن  )30( ُينَظر: أعيان الشيعة: 69/5، وشعراء احِللَّة: 22/2، وجملَّة املحقِّ
. ّ راشد احِليلِّ

، إذ ذهب  ّ ق: ع 97/1 ِش��عُر احلس��ن ابن راش��د احِليلِّ )31( ُينَظ��ر: البابليَّات: 124/1، وجملَّة املحقِّ
في��ه الدكت��ور عّباس هاين الچ��ّراخ إىل أنَّ الفارَق بينهم قرٌن ِمن الزمن، واحل��اُل أّن الفارَق الزمنّي 
د- تقريًبا 64 سنة، تزيُد أو تنُقص، وهو الفارق بني سنة 772ه� وسنة  بينهم- بناًء عىل قولِه بالتعدهُّ

836ه�، فالِحظ.
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ا �سنة 836هـ( احل�سن ابن را�سد احِللِّّي اأديب الفقهاء وفقيه الأدباء )كان حيًّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

)32( رياض العلمء: 187/1.
)33( طبقات أعالم الشيعة: 40/5.

َم أنَّه كاَن حيًّا سنة 836ه�، فراِجع. )34( تقدَّ
)35( أعيان الشيعة: 66/5. وُينَظر: تعليقة عىل منهج املقال: 259، والذريعة: 132/5.

)36( ُينَظر: رياض العلمء: 185/1.
)37( أمل اآلمل: 2/ 324 رقم 1001.
)38( ُينَظر: روضات اجلنّات: 168/7.

)39( ُينَظر: روضات اجلنّات: 168/7، وموسوعة طبقات الفقهاء: 282/9.
)40( أعي��ان الش��يعة: 133/10. وق��د َوَرَد يف )أم��ل اآلم��ل: 324/2 رقم 1001( أّن اس��َم ابيه: 
)احلس��ني(، وكذا يف )روض��ات اجلنّ��ات: 168/7-170 رقم 621( أنَّه: )مفلح بن احلس��ني(، 

فالِحظ.
)41( أعيان الشيعة: 133/10.

)42( ُينَظر قوُله باحّتاد امُلسّمى يف: أعيان الشيعة: 65/5- 66.
)43( ُينَظر: الذريعة: 251/1 رقم 1320.

)44( طبقات أعالم الشيعة: 6/ 143.
)45( ُينَظر: تلخيص اخلالف وخالصة االختالف: 3-4 مقّدمة املحّقق.

)46( أعيان الشيعة: 5/ 66.
)47( غوايل الآليل: 8/1، وُينَظر: طبقات أعالم الشيعة: 50/6.

)48( رياض العلمء: 94/2، وعنه يف أعيان الشيعة: 13/6.
ين: 406/1 رقم 284. )49( لؤلؤة البحرين: 157، وُينَظر: منتظم الدرَّ

ين: 406/1 رقم 254. )50( منتظم الدرَّ
ًقا بعد ختريج كالم السّيد األمني  ُق الكتاب ُمعلِّ ين: 409/1 رقم 259. وقد قال حمقِّ )51( منتظم الدرَّ
ه: »أعيان الش��يعة: 65/5، ومل يذكر فيه )الرس��الة اجلوابّية(«، واحلاُل أّن الس��يَِّد األمني قد  بم نصهُّ
ِق عن غِي  َذَك��َر هذه الرس��الَة يف )أعيان الش��يعة: 276/2، وكذا: 262/5(، فكان ختري��ُج امُلحقِّ

َموِضِعه، فتنبَّه.
)52( أعيان الشيعة: 276/2.

)53( ُينَظر: طبقات أعالم الشيعة: 10/6.
)54( ُينَظر: فقهاء الفيحاء: 306-302/1.
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الباحث ميثم �سويدان احِلمريّي احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

)55( ِمن أعالم النصف الثاين من القرن الثامن وأوائل القرن التاس��ع يف النجف األرشف، يروي عن 
ّ )ت771ه�(، كانت له أوقاٌف يف هذه املدينة الطيِّبة، منها جمموعة  قني ابن العاّلمة احِليلِّ فخر املحقِّ
رة بتاري��خ 810ه�، مل تزل موجودًة حّتى اليوم.  م��ن الكتب أوَقَفها عىل ِخزانة العتبة العلوّية املطهَّ
َذَكَرُه الش��يُخ الطهرايّن يف بعض املواضع ِمن )الطبقات( و)الذريعة( جاِعاًل لقَبُه اس��ًم له، واسَمُه 
اسًم ألبيه، فقال: هو أبو العّز جالل الدين بن عبد اهلل بن رشفشاه احلسينّي، واحلال أّن اسَمه: عبد 

اهلل بن رشفشاه، ويلّقب ب�)جالل الدين( أو )مجال الدين(، فتنبَّه.
ُينَظر: رياض العل��مء: 221/3، و21/6، والذريع��ة: 199/11 رقم1210، و193/23 رقم   

8603، وطبقات أعالم الشيعة: 10/6، 24.
)56( إىل هنا انتهى ما ُعثَِر عليه ِمن إجازة السيِّد ابن رشفشاه احلسينّي للحسن ابن راشد، بخطِّ امُلجاز، 
وهي ُنس��َخة نفيس��ة كتبها امُلجاُز يف حدود س��نة 810ه�، وهي موجودة يف مكتبة جملس الشورى 
يف طه��ران بالرق��م 10187/3، ِضمن جمموعة كلِّها بخطِّ الش��يخ املرَج��م، ُينَظر: فهرس فنخا: 

.616/1
ه: »رأيُت عىل ظهِر  )57( َذكَر الش��يخ آقا بزرك الطهرايّن يف )طبقات أعالم الش��يعة: 140/6( ما نصهُّ
)األبح��اث يف تقويم األحداث( تألي��ف املوىل ركن الدين حمّمد بن عيّل اجلرج��ايّن أنَّه اجلدهُّ األّميهُّ 
للفاض��ل املقداد«. وك��ذا ُينَظر: الفوائد الطريفة: 497، وتعليقة ع��ىل منهج املقال: 259، وأعيان 

الشيعة: 66/5.
ي ركن  ه، إذ ق��اَل: »وَأوَرَد جدِّ ح املقداُد يف )إرش��اد الطالب��ني: 57( بأنَّ املوىل اجلرجايّن جدهُّ ورصَّ  
َت ُنسخٌة من كتاب )غاية البادي يف رشح  َس اهللُ نفَسه- عىل املعتزلة..«. وثمَّ الدين اجلرجايّن- قدَّ
َح فيها أنَّه س��بُط املوىل  املبادي( تأليف املوىل ركن الدين اجلرجايّن، َنَس��َخها الفاضُل املقداد، ورصَّ
س��ة. ُينَظ��ر: فهرس خمطوطات  اجلرجايّن، وهذه النس��خة موجودة يف خزانة العتبة العّباس��ّية املقدَّ

سة: 277/2، 278 رقم 687. مكتبة العتبة العّباسّية املقدَّ
)58( روض��ات اجلنّ��ات: 174/7-175، وُينَظ��ر: لؤلؤة البحرين: 173 اهلام��ش، وطبقات أعالم 

الشيعة: 139-138/6.
)59( ُينَظر: روضات اجلنّات: 174/7، وطبقات أعالم الشيعة: 140-139/6.

)60( مراِقد املعارف: 332/2 اهلامش.
)61( إىل هنا انتهى ما ُعثَِر عليه ِمن إجازة الفاِضل املقداد الس��يورّي للحس��ن ابن راشد، بخطِّ امُلجاز، 
وهي ُنس��َخة نفيس��ة كتبها امُلجاُز يف حدود س��نة 810ه�، وهي موجودة يف مكتبة جملس الشورى 
يف طه��ران بالرق��م 10187/4، ِضمن جمموعة كّلها بخّط الش��يخ املرَج��م، ُينَظر: فهرس فنخا: 

.616/1
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)62( ُينَظر: مايض النجف وحارضها: 380/3.
. ّ ق: ع 96/1 ِشعُر احلسن بن راشد احِليلِّ )63( ُينَظر: جملَّة املحقِّ

)64( الفوائد الرجاليَّة: 107/2.
)65( طبقات أعالم الشيعة: 9/6. وُينَظر: أعيان الشيعة : 147/3.

)66( ُينَظر: الفوائد الطريفة: 499.
)67( ُينَظر: أمل اآلمل: 65/2 رقم 178، وأعيان الشيعة: 67/5، والذريعة: 465/1، و131/5 

رقم 542.
)68( ُينَظ��ر: فه��رس دنا: 700/3، وذكرها م��ّرًة أخرى يف )فهرس دنا: 729/10( س��هًوا بعنوان: 
)نظ��م األلفّية( ع��ىل أّنه عنواٌن لكتاب آخر، إاّل أنَّه اس��تدرَك ذلك يف )فه��رس فنخا: 272/10( 

مها كتاًبا واحًدا حتت عنوان: )اجلمنة البهّية يف نظم األلفّية(، واألمُر كم استدَرك، فالِحظ. فَعدَّ
ق عبَّاس  )69( تقري��ظ اجلمنة البهّية: خمطوط. ُينَظر: فهرس فنخا: 1025/8. وقد َذَكَر الدكتور املحقِّ
د..  الچّراخ هذا التقريَظ، لكن سَقَط منُه سهًوا بعُض اجلمل واملفردات، وهي: ».. الذي.. بن حممَّ
وفوائده عىل مرِّ الدهر وافرة، وس��عادته كاملة يف الدنيا واآلخ��رة.. بحابيح.. وآلِه..«. ُينَظر: جملَّة 

. ّ ق: ع98/1 ِشعُر احلسن ابن راشد احِليلِّ املحقِّ
)70( ُينَظ��ر: فهرس خمطوطات مكتبة املرعش���ّي العاّمة: 80/1، وفه��رس دنا: 729/10، وفهرس 
فنخ��ا: 272/10، ويف اجلميع أّن تاريخ النَّس��ِخ ه��و )11 من ذي القعدة(، لكن عند تتّبع رس��م 
الناسخ حلرف امليم ِمن كلمة )ِمن(، ورسِمه للياء يف آِخر بعِض الكلمت، سيظهر عند التدقيق بأّنه 

َكَتَب: )حادي ُعرَشي ذي القعدة..( أي: 21 ِمن ذي القعدة، فتنبَّه.
)71( ُينَظر: تراجم الرجال: 526/1-527. مل يذكر الس��يُِّد اإلش��كورّي ِمن هذه األبيات إاّل الثاين 

والرابع، وقد َقَرَأ الثايَن هكذا: )وزاَده فضاًل بَعنٍي منه..(.
)72( ُينَظر: الذريعة: 131/5 رقم 542، وطبقات أعالم الشيعة: 41/6.

)73( ُينَظر: رياض العلمء: 342/1.
)74( ُينَظ��ر: فه��رس خمطوط��ات مرك��ز إحياء ال��راث اإلس��المّي: 32/1 رقم 14، وفه��رس دنا: 

686/9، وفهرس فنخا: 826/29.
)75( ُينَظر: أعيان الشيعة: 67/5، ومعجم املؤلِّفني:224/3.
)76( ُينَظر: أعيان الشيعة: 67/5، 70، واألعالم: 190/2.

)77( ُينَظر: أمل اآلمل: 65/2 رقم 178، وأعيان الشيعة: 67/5، والذريعة: 464/1 رقم 2324.

)78( ُينَظر: أمل اآلمل: 65/2 رقم 178، وأعيان الشيعة: 67/5، والذريعة: 464/1 رقم 2323.
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قال الش��يخ آقا ب��زرك الطهرايّن يف )الذريع��ة: 465/1(: »هاتان األرجوزت��ان إْن كانتا لصاحب   
م عىل  م لتاج الدين املتقدِّ ، لكن حيتمل أهنَّ ر كم تبنيَّ )اجلمنة( - كم َذَكَره يف )أمل اآلمل(- فهو املتأخِّ
م عليه، ولذا مل  صاحب )اجلمنة( بكثي، وإنَّم َنَسَبهم يف )األمل( إليه لعدم اطالعِه عىل سميِِّه املتقدِّ
َيذكر ترمجَتُه مع كونِه من املشايخ الفقهاء املجتهدين كم َوَصَفُه بذلك معارُصه العاّلمُة اجلرجايّن«.
م أنَّ الس��يَِّد األم��ني قد ردَّ قوَل َمن َذَهَب إىل أنَّ ه��ذا الوصَف هو بخّط اجلرجايّن،  أقــول: لقد تقدَّ  

َ سبَب الوهِم فيه، فراِجع. وبنيَّ
)79( ُينَظر: رياض العلمء: 185/1.

)80( يريُد به أنَّ هذا العدد بحس��اب احلروف يس��اوي كلمة )قائم(، وهو هبذا النحو: )ق( = 100، 
و)أ( = 1، و)ئ�( = 1، و)م( = 40(، فيكون جمموعها = 142.

)81( الذريعة: 337/11 رقم 2004.
)82( ُينَظر: الذريعة: 337/11 رقم 2004، وفهرس فنخا: 402/17.

)83( ُينَظر: الذريعة: 118/17 رقم 629.
 ،170 رق��م  و41/16   ،1507 رق��م  و9/14   ،2004 رق��م   337/11 الذريع��ة:  ُينَظ��ر:   )84(

و118/17 رقم 629.
مة. )85( رشح قصيدة حسن بن راشد: ز، املقدِّ

)86( ُينَظر: رياض العلمء: 186/1، وتعليقة أمل اآلمل: 114.
)87( ُينَظر: الذريعة: 241/5 رقم 1149.

)88( ُينَظر: فهرس دنا: 872/1 الرقم 22753، و22761.
)89( ُينَظر: فهرس خمطوطات األدب يف املتحف العراقّي: 134 رقم 293.

)90( ُينَظر: فهرس دنا: 207/1، وفهرس فنخا: 616/1.

)91( ُينَظر: فهرس دنا: 207/1، وفهرس فنخا: 616/1.

)92( ُينَظر: فهرس دنا: 851/1، وفهرس فنخا: 635/3.
)93( ُينَظر: فهرس فنخا: 973/19.
)94( ُينَظر: فهرس فنخا: 974/19.
)95( ُينَظر: رياض العلمء: 187/1.

)96( ُينَظ��ر: رياض العلمء: 342/1. وَنَقَل الش��يُخ اخلاقايّن هذا املوِرَد ع��ن الرياض عىل أنَّه بتاريخ 
ل(، فالحظ. ُينَظر: شعراء احِللَّة: 14-13/2. )17 ربيع األوَّ

)97( ُينَظر: طبقات أعالم الشيعة: 32/6.
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)98( رياض العلمء: 186/1، والفوائد الطريفة: 555، أّما يف )ج342/3( ِمن )الرياض( فقد َذَكَر 
امل��يزا األفن��ديهُّ هذا النصَّ بنحٍو خمتِلٍف يف بع��ِض املواِضِع ِمنه، إذ جاَء في��ه: )وقابلُتها( بداًل من 
)وقابَلها(، و)س��ابع شهر شعبان( بداًل من )سابع عرش شهر ش��عبان(، وأّما يف )الفوائِد الطريفة( 

فقد أوَرَدمها هكذا: )وقاَبَلها(، و)سابع شهر شعبان(، فالحظ.
)99( احلَْلَب��ة- بالتس��كني-: خيٌل ُتَمُع للس��باق ِم��ن كلِّ أوب، ال خت��رُج من موضٍع واِح��د. ُينَظر: 

الصحاح: 115/1، ماّدة )حلب(.
)100( ُينَظر: أعيان الش��يعة: 66/5. وَنَقَل املس��عوديهُّ )ت346ه���( يف )مروج الذهب: 256/4-
ه: »قاَل كالُب بن محزة: ومل نعَلم أحًدا ِمن العرِب يف اجلاهلّية واإلسالم َوَصَف َخيَل  258( ما نصهُّ
د بن يزيد بن مسلمة بن عبد امللك  احلَْلَبِة العرَشِة بأسمِئها وصفاهِتا، وَذَكَرها عىل مراتبها، غَي حممَّ
َيت احلَْلَبُة َحْلَبًة ألَنَّ الَعَرَب  بن مروان، وكان باجلزيرة، بالقرية املعروفة بِحْصِن َمْسَلمة..، وإّنم ُسمِّ

حَتلُب إليها خيوهَلا ِمن ُكلِّ َمكان«، وقد َذَكَر األبياَت بتمِمها.
)101( تقريظ اجلمنة البهّية: خمطوط.

)102( طبقات أعالم الشيعة: 41/6.

)103( أمل اآلمل: 65/2 رقم 178.
)104( رياض العلمء: 185/1.
)105( رياض العلمء: 342/1.
)106( رياض العلمء: 187/1.
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امل�سادر واملراجع

، مقداد بن عبد اهلل )826ه�(، حتقيق: السيِّد . 1 ّ إرشاد الطالبني إىل هنج املسرشدين: السيورّي احِليلِّ
مهدي الرجائّي، نش�ر: مكتبة آية اهلل املرعيّش العاّمة، ط2، 1433ه�.

َرْكيّل، خي الدين )ت1396ه�(، نش�ر: دار الِعلم للماليني- بيوت، ط5، 1980م.. 2 األعالم: الزِّ
أعيان الش��يعة: األمني، الس��ّيد حمس��ن بن عبد الكريم العاميّل )ت1371ه�(، حتقيق: سّيد حسن . 3

األمني، نش�ر: دار التعارف للمطبوعات- بيوت، ط5، 1983م.
د ب��ن احلس��ن )ت1104ه���(، حتقيق: الس��يِّد أمحد احلس��ينّي . 4 أم��ل اآلم��ل: احل��ّر العام��يّل، حممَّ

األشكورّي، نش�ر: دار الكتاب اإلسالمّي- ُقم املقّدسة، 1362ش.
سة، ط2، د.ت.. 5 د عيّل )1385ه�(، نش�ر: دار البيان- ُقم املقدَّ البابلّيات: اليعقويّب، حممَّ
تراجم الرجال: األش��كورّي، الس��ّيد أمحد احلس��ينّي، نش�ر: مكتبة آية اهلل املرعش���ّي العاّمة- ُقم . 6

سة، ط1، 1414ه�. املقدَّ
سة، ط1، 1422ه�.. 7 تراجم الرجال: األشكورّي، السّيد أمحد احلسينّي، نش�ر: دليل ما - ُقم املقدَّ
د باقر بن حمّمد أكمل )ت1205ه�(، د.ت.. 8 تعليقة عىل منهج املقال: الوحيد البهبهايّن، حممَّ
تكملة أمل اآلمل: الصدر، السّيد حسن بن هادي املوسوّي )ت1354ه�(، حتقيق: د. حسني عيّل . 9

خ العريّب- بيوت، ط1، 2008م. حمفوظ، وعبد الكريم الدّباغ، وعدنان الدّباغ، نش�ر: دار املؤرِّ
تلخي��ص اخل��الف وخالص��ة االختالف: الصيمرّي، مفلح بن حس��ن بن رش��يد )ت��ويّف حدود . 10

880ه�(، حتقيق: السّيد مهدي الرجائي، نش�ر: مكتبة آية اهلل املرعيّش العاّمة، ط1، 1408ه�.
الذريعة إىل تصانيف الش��يعة: الطهرايّن، آقا بزرك )ت1389ه�(، نش���ر: دار األضواء- بيوت، . 11

ط3، 1983م.
روض��ات اجلنّ��ات يف أح��وال العل��مء والس��ادات: اخلوانس��ارّي، م��يزا حمّم��د باقر املوس��وّي . 12

)ت1313ه�(، نش�ر: دار إحياء الراث العريّب- بيوت، ط1، 2010م.
رياض العلمء وحياض الفضالء: األصفهايّن، ميزا عبد اهلل بن عيس��ى األفندّي )كان حيًّا س��نة . 13

1131ه�(، حتقيق: الس��ّيد أمحد احلس��ينّي األشكورّي، نش�ر: مؤّسس��ة التاريخ العريّب- بيوت، 
ط1، 2010م.
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َحه وعلََّق عليه: الس��يِّد . 14 رشح قصيدة حس��ن بن راش��د: العيّل ياري، الش��يخ عيّل الغروّي، صحَّ
هداية اهلل املسرمحي اجلرقوئي األصفهايّن، نش�ر: بنياد فرهنگ اسالمي كوشابور- طهران، ط1، 

1423ه�.
شعراء احلّلة: اخلاقايّن، عيّل )1399ه�(، نش�ر: دار األندلس- بيوت، ط2، 1964م.. 15
الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية: اجلوهرّي، إس��معيل ب��ن محاد )ت393ه�(، حتقيق: أمحد . 16

عبد الغفور عّطار، نش�ر: دار العلم للماليني- بيوت، ط4، 1987م.
طبق��ات أعالم الش��يعة: الطه��رايّن، آقا بزرك )ت1389ه�(، نش���ر: دار إحياء ال��راث العريّب- . 17

بيوت، ط1، 2009م.
د )ت1370ه�(، حتقيق: د. كامل سلمن اجلبورّي، . 18 الطليعة من ش��عراء الش��يعة: الس��موّي، حممَّ

خ العريّب- بيوت، ط1، 2001م. نش�ر: دار املَؤرِّ
نَّة واألدب: األمينّي، عبد احلسني أمحد النجفّي )ت1392ه�(، نش�ر: دار . 19 الغدير يف الكتاب والسهُّ

الكتاب العريّب- بيوت، ط4، 1977م.
د بن عيّل بن إبراهيم األحس��ائّي . 20 غ��وايل الآليل العزيزّية يف األحاديث الدينّية: ابن أيب مجهور، حممَّ

م له: السيِّد شهاب الدين املرعش�ّي  َ يف حدود س��نة 880ه�(، حتقيق: آقا جمتبى العراقّي، قدَّ )ُتُويفِّ
النجفّي، ط1، 1403ه�.

فقهاء الفيحاء: كمل الدين، السيِّد هادي السيِّد محد )1405ه�(، نش�ر: مطبعة املعارف - بغداد، . 21
ط1، 1962م.

د . 22 فه��رس خمطوطات األدب يف املتحف العراقّي: إعداد: أس��امة نارص النقش��بندّي وضمياء حممَّ
عبَّاس، نش���ر: معهد املخطوط��ات العربيَّة، املنظَّمة العربيَّة للربي��ة والثقافة والعلوم- الكويت، 

ط1، 1406ه�.
فهرس خمطوطات خزانة العتبة العلوّية املقّدس��ة: إعداد: حس��ني جهاد احلسايّن، وصدقي جعفر . 23

أبو صيبع، نش�ر: مركز األمي إلحياء الراث اإلسالمّي- النجف األرشف، ط1، 2014م.
س��ة: إعداد: الربوجردّي، حسن املوسوّي، نش�ر: . 24 فهرس خمطوطات مكتبة العتبة العّباس��ّية املقدَّ

سة، ط1، 2013م. مكتبة ودار خمطوطات العتبة العّباسّية املقّدسة- كربالء املقدَّ
فهرس��تواره دستنوش��ت هاى ايران )دنا(: إعداد: درايتي، مصطفى، نش���ر: مركز اس��ناد جملس . 25

شوراى اسالمى- طهران، ط1، 1389ش.
فهرس��تكان نس��خه هاى خطى ايران )فنخا(: درايتي، مصطفى، نش�ر: املكتبة الوطنّية يف إيران- . 26

طهران، ط1، 1390ش.
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فهرس��ت نس��خه هاى خطى كتابخانه عمومى آية اهلل النجفّي املرعش���ّي: إعداد: األش��كورّي، . 27
السّيد أمحد احلسينّي، إرشاف: املرعش�ّي، السّيد حممود، نش�ر: مكتبة آية اهلل املرعش�ّي العاّمة- ُقم 

املقّدسة، ط2، )د.ت(.
فهرس��ت نس��خه هاى خطى مركز احياء مياث اس��المى: إعداد: األش��كورّي، أمحد احلسينّي، . 28
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