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�ض البحث ملخَّ

، املش��تهر بخلف الغّطاوّي النجف��ّي، هو واحٌد ِمن  ّ الش��يخ حمّم��د بن حردان احِللِّ
هم يف ترمجة حياهتم، وَكش��ِف النقاِب عن واقع حاهلم  مجلة أعالٍم مغمورين مل ينالوا حقَّ
كغريهم من األعالم املش��هورين، فكان هذا األمُر س��بًبا يف عدِم معرفة كثري من جوانب 
حيات��ه العلمّية واالجتمعّية، حّتى ظّن بعُض مرمِجي��ه- واعتقَد آخرون- أّنه من أعالم 
القرن الثالث عش���ر اهلجرّي، وأّن��ه ممّن تتلمذ عىل الوحيد البهبه��ايّن، وكان هذا نتيجَة 
االعتمد عىل بعض القرائن التي ال ترتقي أو تنهض بظنِّهم إىل درجٍة ُيمكن معها الركوُن 

إليه.

فجملُة هذه األمور، مع ما يعري هذه الش��خصّية العلمّية من غموض، كان داعًيا 
حثيًثا إىل كش��ف الغطاء عن حاله، وبيان منزلته العلمّية ب��ني العلمء ِمن أقرانِه، وإثبات 
ٍم كان  أّنه ِمن أعالم القرن احلادي عرش وأعيانِه؛ ليندفَع بذلك ما اعرى ترمَجَته ِمن توهُّ
رين، وهم  نتيجَة إمهاِل حالِه وإغفالِه ِمن ِقَبل الس��ابقني، وسبِق القلم وسهِوه عند املتأخِّ

بق والفضل. مجيًعا حائزون يف حلبة األعاظم عىل قصب السَّ

فألجل هذا األمِر وذاك، كاَن هذا البحُث.
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Abstract

Sheikh Muhammad Ibn Hardan Al-Hillli, known as (Khalaf 

Al-Ghattawi Al-Najafi), is one of the submerged characters who 

did not get their right to write their biographies and reveal the 

veil of their life like other famous personalities. So that was the 

reason why we didn’t know much about his social and scientific 

life. Some of who wrote about his life- others believed- that he 

was a thirteenth century scholar, and that he was one of the 

students who taught by (Al-Waheed Al-Bahbahanee), this was 

because of relying on some evidences that does not strengthen 

or support their mind to the point where it is possible to rely  

on it.

All these things, with ambiguity which cover this personality. 

He was an active calling to reveal the cover of his life, and to 

disclose his scientific rank among the scholars of his peers, and 

to prove that he was an important figure in the eleventh century 

and one of his superiors.
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Thus, to remove what has plagued his autobiography 

of illusion by the formers. Besides, the existent writers have 

forgotten him. And they are all in the arena of the greatest on 

the pole and favor. For this and that, this was the research.
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اآل الغّطاوّي

اهلجرُة من الظواهر التي ش��هَدها التاريخ عىل َمرِّ العصور، سواء أكانت مجاعّية أم 
رة، كهجرة بعض األرَُس ِم��ن موطنِها األصّل  فردّي��ة، وقد حتُدث بصورة مجاعّي��ة مصغَّ
لتس��كَن يف بلد غريه، واألس��باب وراَء ذلك كثرية، من مجلتها: ضنك املعيشة، أو قسوة 
الظ��روف السياس��ّية التي تعيُش��ها بلداهُنم األّم، ومنه��ا اهلجرُة إىل َبَلٍد م��ا لطلب العلم 
والفضيل��ة فيه، كم هو احلاُل يف مدينة النج��ف األرشف، إذ قصدت ُأرٌس وعوائُل كثريٌة 
ه��ذه املدينَة الفاضلة م��ن خمتلف البلدان؛ ُبغَي��َة حتصيل العل��وم، واالرتقاء يف درجات 
الفض��ل والنُّبل املعريّف، لِ�م مَتتاُز به ِمن احتش��اد أهل العل��م واملعرفة فيها قرًنا بعد قرن، 
 وم��ن كّل حدٍب وصوب، حّتى صارت كعبًة لطالب��ي املعارف، فال يبتغون هبا بداًل، إذ 

ال يصُل شأَو فضِلها بلد، وال يرتقي مدحَتها أحد، فكانت حقيقًة بأن يقصَدها الوافدون، 
وحِيلَّ رحاَل�هم فيها الطالبون.

ّي��ة التي هاج��رت إىل النج��ف األرشف لطلب العل��م والفضيلة  وِم��ن األرَُس احِللِّ
 فآث��رت البق��اَء فيها ه��ي: آل العمي��دّي، وآل الس��عربّي، وآل األعرجّي، وآل راش��د، 
وآل امللح��وس، وآل عّزام، وآل املحاويّل )بيت مان��ع(، وآل كمل الدين، وآل اآلوّي، 

وآل سمكة، وآل كاشف الغطاء، وآل الطرحيّي، وآل اخلميس�ّي، وآل اخلاقايّن)1(.

ّية املهاجرة ُأرسُة آل الغّطاوّي. وِمن مجلة تلك األرُس احِللِّ

فقد ذكَر الش��يخ جعفر آل حمبوبه ب��أّن آَل الغّطاوّي ِم��ن األرُس القديمة يف النجف 
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األرشف، ُعرف��ت وب��رز اس��ُمها يف أوائ��ل القرن الع��ارش اهلجرّي، وهم أس��بق األرس 
امللتزم��ة خدمة احل��رم العلوّي، وكان هلم جاٌه وس��معة وكثرة عدد، وفيهم َمن اش��تغَل 
بطل��ب العل��م. وقد َخب��ا اليوَم ِذْكُره��م وذبل عوُده��م، بعد أن كان��ت دورهم يف حمّلة 

املش�راق متعّددة معروفة مشهورة.

 وذك��ر أّنه وق��ف عىل كتاب عند العاّلمة الش��يخ حمّمد احل��رز )ت 1365ه�(
- وهو من مملوكاهتم- فيه كثري من الفوائد التارخيّية، وفيه تاريخ مواليد هلم، منها ما هو 
خ س��نة 987ه�، ومنها ما هو مؤّرخ س��نة 990ه�، وسنة 993ه�، وسنة 1101ه�،  مؤرَّ
خ  وذكر أّنه رأى )أصول الكايف( بخّط الشيخ دخيل بن محدان، الشهري بالغّطاوّي، مؤرَّ
س��نة 1073ه�، كتبه يف النجف، ورأى خّط الش��يخ حس��ن بن رشف الدي��ن النجفّي، 

خ سنة 1101ه�)2(. الشهري بالغّطاوّي، مؤرَّ

ث��ه بأّنه رأى كتاَب )الش��مئل(  وذك��ر أّن الش��يخ حمّمد الس��موّي قد حدَّ
ّ سنة 699ه�.  للرمذّي مكتوًبا بخطِّ الش��يخ علِّ الغّطاوّي يف النجف بأمر العاّلمة احِللِّ
مة يف اهلجرة، وقد م��رَّ عليها أكثُر من  فه��ذه األرسة من األرس الش���ريفة الفاضل��ة املتقدِّ
مخس��ة قرون يف النجف، وهلم بيٌت يف خراسان، وهم من مجلة خدمة الروضة الرضوّية، 

ومنهم الشيخ حسن الغّطاوّي، فإنَّ له هناك أوالًدا وأحفاًدا.

وذكَر الش��يُخ جعفر آل حمبوبه ِمن هذه األرسة الش��يَخ صاحب الرمجة، وعرّب عنه 
ب�)حمّمد احلّلّ الش��هري بخلف بن حردان الغّطاوّي(، وأّن له كتاَب )تس��لية العامِل( وهو 

رشٌح عىل كتاب معامل األصول-سيأيت احلديُث عنه-.

ثّم ذكر أّن مبدأ هجرة هذه األرسة من الش��ام، وُتنس��ب إىل )غوطة دمشق(، فكان 
األجدر أن ُيقال: غوطّي، ولكن تغرّيت النسبُة بحسب النطق بالّلسان الدارج)3(.
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فلم يذكر الشيخ جعفر آل حمبوبه متى استوطنت هذه األرسُة احِللََّة؟ ومتى َهَجرهتا 
إىل النجف األرشف؟ كم مل َيذُكر عن شيِخنا املرَجم أكثَر ممّا هو مسطوٌر هنا، َفَلم َيذُكر 

ِمن أعياِن أيِّ َقرٍن هو؟!

ا�صُمه وِن�صَبُته

اختلف��ت املص��ادُر الت��ي ترمجتُه-ع��ىل ِقلَّتها- يف حتديِد اس��ِمه، هل ه��و خلف بن 
 

حمّمد بن حردان؟ أم خلف بن حردان؟ أم حمّمد بن حردان ويشتهر ب�)خلف(؟

َذَكَر الس��ّيُد حمس��ن األمني أّن اس��َمه خلف ب��ن حمّمد بن حردان، ويش��تهر بخلف 
ح��ردان الغّطاوّي، وكذا َذَكَرُه الش��يخ آقا بزرك الطهرايّنّ يف طبقاته وذريعته، والش��يخ 

حمّمد هادي األمينّي يف معجمه)4(.

وَذَكَر الشيخ جعفر آل حمبوبه أّن اسَمه حمّمد، ويشتهر ب�)خلف بن حردان()5(، وهو 
َح هو نفُس��ه بذلك يف مقّدمة كتابه )تسلية العامِل(،  الصحيح يف اس��ِمه وش��هرتِه، إذ رصَّ
ّ الش��هري بخلف بن ح��ردان الغّطاوّي،  فق��ال: »يق��وُل راجي عفَو رّبه الغنّي حمّمد احِللِّ

ّ أصاًل«. احِللِّ

م-، واحلاُل  وأّما اس��ُم والِده فقد ذكَرت بعُض املصادر أّن اس��َمه )حمّمد(- كم تقدَّ
َح يف مقّدمة الكتاب بأنَّ اس��َم أبيه )حردان(، وك��ذا يف إجازته يف آخره- كم  ��ه قد رصَّ أنَّ

سيأيت-، فالحظ.

وأّما نِسبُته إىل )احِللَّة( فهي نِسبٌة َذكَرها هو نفُسه يف مقّدمة كتابه املذكور، ويف بالِغ 
مقابلٍة يف آخِر ُنس��خٍة أخرى من الكتاب َذكَرها الش��يخ الطهرايّنّ -كم س��يأيت-، وكفى 
بذلك دلياًل قاطًِعا عىل صّحة نسبتِه إىل احِللَّة الفيحاء، كم َنَسَبه إليها مجلُة َمن ترمَجَه، فهو 

ُّ أصاًل، النجفيُّ مسكنًا. احِللِّ
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قال�ا فيه

ُيعَل��ُم من خالل كتابه الكبري )تس��لية العامِل(، أّن��ه كان ذا فضٍل ُيذَكر، ومنزلٍة كبرية 
عن��د أهل العلم واملعرفة، فقيًها أصولياًّا، حادَّ الذكاء، ذا بياٍن واس��ع، وإحاطة كبرية فيم 
يتناوله من مطالب علمّية، فَذكَرُه بعُض األعالم ووصفوه بم له من فضٍل ومقام علميٍّ 

رفيٍع.

 فق��ال فيه الس��ّيد حمس��ن األمني: »ع��املٌ فاض��ٌل.. له كتاب تس��لية الع��امِل يف رشح 
املعامل«)6(.

وق��ال الش��يخ جعفر آل حمبوبه عن��د ذكره آلل الغّطاوّي: »ه��ذه األرسة من األرس 
الش���ريفة الفاضل��ة.. ِمن ه��ذه األرسة الش��يخ حمّمد احلّلّ الش��هري بخل��ف بن حردان 

الغّطاوّي، له كتاب )تسلية العامِل( يف األصول«)7(.

وقال فيه الش��يخ حمّمد هادي األمينّي: »فقيه أصويّل، وعامل فاضل، ومؤلِّف جليل، 
ومن أساتذة الفقه واألصول، وكان من.. علمء وأفاضل عره«)8(.

ع�صُره

مل يذكر أحٌد تاريَخ والدة الشيخ املرَجم، كم مل ُيعثر عىل ما يساعُد يف حتديد تارخيها 
ول��و تقريًب��ا، إاّل أّن املصادَر ذكرت أّن الش��يخ خلف بن حردان كان ِم��ن أعالم القرن 
الثالث عش���ر اهلجرّي، وأّنه تتلمذ عىل الفقيه الش��هري ب�)الوحي��د البهبهايّن( حمّمد باقر 
ب��ن حمّم��د أكمل )1117-1206ه���( املعروف ب�)األس��تاذ الوحي��د(، وكان من أكابر 
 وقت��ه، وأجاّلء عص�ره، وأّن له آثاًرا علمّية فائقة، منها: )تس��لية العامِل يف رشح املعامل()9( 

وهو رشٌح لكتاب )معامل األصول( للش��يخ حس��ن ابن الش��هيد الث��اين )ت1011ه�(، 
وقد ُوصف بأّنه رشٌح جّيد رصني، يدّل عىل َقَدم راسخة، أكَثَر فيه النقَل عن )األستاذ( 
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وعن )الش��يخ األس��تاذ(، وعن )تقرير األستاذ(، ومن هنا اس��تظهَر الشيخ الطهرايّنّ أّن 
كر)10(، واملعربَّ عنه يف مجلة من  م��راده من اجلميع هو اآلق��ا حمّمد باقر البهبهايّن متقّدم الذِّ

النصوص ب�)األستاذ الوحيد()11(.

فعىل هذا األس��اس َعدَّ بعُضهم الش��يَخ خلف بن حردان م��ن أعالم القرن الثالث 
عش�ر.

وقد ذكر الش��يخ الطهرايّنّ نسخَة الكتاب التي رآها واعتمَدها يف استظهاره بقوله: 
»رأي��ُت منه نس��خة بخّط مح��زة بن عبد اهلل بن ربي��ع النجفّي، ويف آخره��ا بخّط املؤلِّف 
ّ أصاًل،  فه أقلِّ عب��اد اهلل خلف ب��ن حردان، احِل��لِّ م��ا لفُظ��ه: »َبَلَغ مقابل��ًة عىل ي��د مؤلِّ
النجفّي مس��كنًا، بقدر الوس��ع والطاقة، واهللُ ويلُّ التوفيق، وكت��َب اجلاين الفاين خلف، 
واحلم��ُد هلل وحَده، والصالُة عىل َم��ن ال نبيَّ بعَده«، وليس فيها تاريخ تأليف وال كتابة، 
 وعليه��ا صورة متّلك امل��وىل عبد الكريم، تارخيه 1231ه�، رأيُتها يف كتب الش��يخ حمّمد 

ج��واد اجلزائ��رّي«)12(، وذك��ر الس��ّيُد األم��ني بأّن ه��ذه النس��خَة موج��ودٌة يف النجف 
األرشف)13(.

وقد أخربين س��محُة الش��يخ صفاء آل وديس)14( )وّفقه اهلل( بأّن هذه النسخة التي 
كانت يف مكتبة الشيخ حمّمد جواد اجلزائرّي )ت 1378ه�( يف مدرسته بالنجف األرشف 
قت أيدي سبأ، بعد أن تويّف ولُده الشيخ  قد ضاعت لألسف يف مجلة ما ضاع منها، وتفرَّ
ع��ّز الدين اجلزائرّي القّي��ُم عليها من بعِده، ومل يبَق منه��ا إاّل عناوين معدودات، فإّنا هلل 

وإّنا إليه راجعون.

وعىل كلِّ حال، فإّن اس��تظهاَر الش��يخ الطهرايّنّ بعيٌد جًدا، ب��ل ِمن غري املمكن أن 
يكون الش��يخ خلف بن حردان الغّطاوّي قد تتلمذ عىل الفقي��ه الوحيد البهبهايّن املتوىّف 
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س��نة 1206ه�، كم يبعُد جًدا أن يكون من أعالم القرن الثالث عش���ر اهلجرّي!! بل هو 
م عىل الوحيد زمنًا بعيًدا قرابة القرن أو يزيد-كم س��يأيت-؛ ذلك ألّن ثّمت نس��خة  متقدِّ
 م��ن كتابه )تس��لية العامِل يف رشح املعامل( نس��َخها تلميُذه الش��يخ عبد اهلل ب��ن عّباس بن 

عيس��ى بن عطّي��ة الرّماحّي النجف��ّي)15( بتاريخ: اخلميس 4 صفر س��نة 1077ه�، وقد 
قرأه��ا عليه، فكتب الغّط��اويُّ يف آخرها إجازًة له برواية مجيع ما رواه عن ش��يوِخه من 
كت��ب األحاديث األربع��ة، موِصًيا إّياه باالحتي��اط بالفتوى، وهذا قب��ل والدة الوحيد 

البهبهايّن بأربعني سنة أو أكثر. وسنأيت عىل ِذكِر اإلجازة فيم بعُد عند ترمجة املجاز.

ولذا فإّن كلَّ َمن ترَجم للغّطاوّي وَحِس��ب أّنه م��ن تالمذة الوحيد البهبهايّن، وأّنه 
من أعالم القرن الثالث عش���ر اهلجرّي، قد توّهم وجانَب الصواَب يف استظهاره، وهو 

معذوٌر يف ذلك؛ ألّنه مل يكن قد اّطلع عىل هذه النسخة النفيسة من الكتاب.

وما ذكره الش��يخ آقا بزرك الطهرايّنّ من أّن نس��خة الكتاب التي شاهدها خالية من 
تاري��خ التأليف وتاريخ النَّْس��خ، وأهّنا تع��ود إىل القرن الثالث عش���ر اهلجرّي، فإّنم هي 
نس��خة ثانية للكتاب، وليست هذه النسخة التي ذكرناها، وهي النسخة عينها التي ذكر 

السّيد حمسن األمني بأهّنا موجودة يف النجف، فالحظ.

وُيمكن أن نذكَر مجلَة ما ُيس��تَدلُّ به عىل أّن الشيخ خلف بن حردان الغّطاوّي احلّلّ 
ِمن أعالم القرن احلادي عش�ر، بالنحو اآليت:

وروُد اس��ِمه يف نسخة كتاب )تسلية العامِل( التاّمة، املنسوخة بتاريخ 1077ه�، . 1
ّ املش��تهر  ف��ه هو الش��يخ حمّم��د احِللِّ  إذ ص���ّرَح يف مقّدم��ة الكت��اب ب��أّن مؤلِّ
بخلف بن حردان، واسُم الكتاب امُلثبت عىل هذه النسخة يّتفق مع اسم كتاب 
الش��يخ )خلف بن حردان( املرَجم يف أعيان الش��يعة ويف أعالم القرن الثالث 
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الباحث ِميَثم �ص�يدان احِلْمريّي احِللِّّي

عش�ر من الطبقات، لكن يبدو أّن السّيد األمني والشيخ الطهرايّنّ رمحهم اهلل مل 
يّطلعا عىل هذه النسخة ذات التاريخ املذكور، فالحظ.

ُم طبقتِِه عىل طبقة الش��يخ حمّمد أكمل والد الشيخ الوحيد البهبهايّن، ذلك . 2 تقدُّ
ألنَّ والد الش��يخ الوحيد- حمّمد أكمل البهبهايّن )حياًّا سنة 1130ه�(- يروي 
عن الش��يخ جعف��ر بن عب��د اهلل بن إبراهي��م احلوي��زّي الكمرئ��ّي األصبهايّن 
)ت 1115ه���(، والش��يخ جعفر احلويزّي ه��ذا من تالمذة امل��وىل حمّمد تقّي 
املجلس���ّي )ت 1070ه���( وي��روي عنه، وكذا م��ن تالمذة امل��وىل حمّمد باقر 
 املحّق��ق الس��بزوارّي )ت 1090ه���(، واآلقا حس��ني بن حمّمد اخلوانس��ارّي 
)ت 1098ه�(، وُيقال إّنه تتلمذ أيًضا عىل العاّلمة املجلس���ّي )ت 1111ه�( 
وله منه إجازة، واألعالم الثالثة: املجلس�ّي األّول والسبزوارّي واخلوانسارّي 
معارِصون -بال ش��ّك- للش��يخ خلف بن حردان؛ ملش��اركته الث��ايَن والثالَث 
منهم يف الشهادة عىل املجموعة النفيسة التي ُكتِبت سنة 1071ه� -سنأيت عىل 
مني عىل الش��يخ حمّم��د أكمل بمّدة من  ِذكِره��ا-، فالش��يخ َخَلف إًذا من املتقدِّ

الزمن، فكيف يكوُن تلميًذا لولده الوحيد البهبهايّن)16(؟!

وعلي��ه، فمن غري املمكن أن يكون الغّط��اوّي تلميًذا للوحيد البهبهايّن املولود 
سنة 1117ه�، أو معارًصا له، بل من البعيد جًدا أن يكون قد أدركه، وَأحَسُب 
أّن الش��يخ خلف الغّطاوّي قد ُتويّفَ قبل أن تكتِحَل َعْينا الوحيد البهبهايّن بنور 

احلياة.

واملؤيِّداُت هلذا النفي غرُي قليلة، ولكن اكتفيُت هنا بم ذكرُته، فالحظ.

ورد يف بع��ض كتب الراجم اس��ُم َعَلم م��ن األعالم، وهو دخي��ل بن محدان . 3
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الغّطاوّي النجفّي )حياًّا سنة 1073ه�(، كتَب بخّطه )ُأصول الكايف( يف النجف 
األرشف، وفرغ منه س��نة 1073ه�، وقد اس��تظهر الش��يخ الطه��رايّنّ من هذه 
 النس��خة أّنه من أهل العلم املستفيدين منه، وَذَكَر أّن النسخة عند حسن خلف 

الكربالئّي، كانت يف كتب جّده خلف بن عسكر )ت 1246ه�()17(.

وأظّن أّن هذا الَعَلَم هو ابُن عّم الش��يخ خلف بن حردان، أو قريٌب له؛ لتشابه 
الوزن الص�ريّف الس��م أبوهیم: حردان ومحدان، وألّن كليهم من آل الغّطاوّي، 
ك��م أّن تاريَخ َنس��ِخِه ل�)أص��ول الكايف( يتناغ��ُم كثرًيا مع تاريخ َنْس��خ كتاب 
)تس��لية العامِل( خللف بن حردان الغّطاوّي ِمن ِقَبل تلميِذه يف س��نة 1077ه�، 

فهو عىل كّل حال معارٌص له، فالحظ.

أكَثَر النقَل يف كتابه )تس��لية العامِل( عن أحد ش��يوخه وأس��اتذته، وقد عربَّ عنه . 4
ب�)األس��تاذ(، وكان قد ُأفِصح عن اس��م هذا الش��يخ يف هام��ش املخطوط، يف 
 ،»ه: »أي أستاذ املؤلِّف ماّل شمسا الگيالين وجه الورقة السادس��ة، بم نصُّ
واملقصود به هو شمس الدين حمّمد اجلياليّن األصفهايّن )حياًّا سنة 1059ه�(، 

املعروف ب�)ماّل شمسا اجلياليّن(، سوف نأيت عىل ترمجتِه، فالحظ.

نة لش��هادات وتصديقات ثّلة من أعالم القرن احلادي . 5 الوثيقة النفيس��ة املتضمِّ
عش�ر عىل اجتهاد عمد الدين حمّمد حكيم البافقّي )حياًّا سنة 1081ه�()18(.

إذ َوَرَد ذكُره رصحًيا باسم )خلف بن حردان الشهري بالغّطاوّي( ضمَن أسمِء سبعٍة 
قني عليها  ا، َخطَّها بيده أحُد األعالم املصدِّ وثالثني ِمن كبار العلمء يف صحيفة نفيسة جداًّ
س��نة 1071ه�، وهو حمّمد حس��ني بن حمّمد ع��ّل كتابدار )حياًّا س��نة 1098ه�(، فَدّون 
تصديقاهت��م عن خطوطهم)19(، إذ ش��هدوا مجيًعا فيها بالعلم وال��ورع والتقوى للمريزا 
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الباحث ِميَثم �ص�يدان احِلْمريّي احِللِّّي

قوا عىل  عمد الدين أيب اخلري حمّمد حكيم بن عبد اهلل البافقّي )حياًّا سنة 1081ه�(، وصدَّ
اجتهاده، وهو عامل كبري، جامع للفنون العلمّية، والكمالت الصورّية واملعنوّية، مرموق 
املكانة بني العلمء واألفاضل، معروف بالورع والزهد، واإلعراض عن زخارف الدنيا، 
ًس��ا، وقد مُجعت ش��هادات أعيان عص�ره يف  أقام مخس س��نوات بالنجف األرشف مدرِّ
حّق��ه يف هذه املجموعة النفيس��ة، وهي ت��دّل عىل عظيم إكبارهم ل��ه، وجليل مكانته يف 
نفوِس��ِهم، َفُه��م َش��ِهدوا باجته��اده يف اس��تنباط األح��كام الفقهّية، وتقّدم��ه يف العلوم 
واملعارف اإلسالمّية، وقطعه أشواًطا بعيدًة يف هتذيب النفس، والسري والسلوك، والزهد 
والتقوى، وجامعّيته يف الفنون، ومجال خّطه، وتبّحره يف أنواع اخلطوط، وُيفَهم منها أّنه 
كان يعي��ُش بُأجرة كتابة املصحف الش���ريف، ويتجنّب من االرت��زاق بقبول الوظائف 

واملناصب الرسمّية.

وقد أوَرَد السّيد أمحد احلسينّيّ األشكورّي- بعد ما تقّدم ِمن بيان- أسمَء الشاهدين 
يف هذه املجموعة بالنحو اآليت)20(:

املوىل حمّمد صالح املازندرايّن )ت1086ه�(.. 1

مري رفيع الدين احلسينّيّ )ت1082ه�(.. 2

آقا حسني بن حمّمد اخلوانسارّي )ت1098ه�(.. 3

املوىل حمّمد باقر املحّقق السبزوارّي )ت1090ه�(.. 4

مري حمّمد سعيد الكوپائّي )ت1092ه�(.. 5

املوىل حمّمد حمسن الفيض الكاشايّن )ت1091ه�(.. 6

مري مرتىض قل البختيارّي )حياًّا سنة 1071ه�(.. 7
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الشيخ فخر الدين الطرحيّي )ت1085ه�(.. 8

الشيخ عبد عّل بن حمّمد اخلمييّس النجفّي )ت1084ه�(.. 9

الشيخ خلف الغّطاوّي النجفّي -صاحب الرمجة- )حياًّا سنة 1077ه�(.. 10

الشيخ عبد املجيد احلويزّي )ت1088ه�(.. 11

الشيخ حمّمد قاسم بن عبد اهلل القنديل الكربالئّي )حياًّا سنة 1077ه�(.. 12

السّيد عّل رضا بن عل احلسنّي احلسينّيّ )حياًّا سنة 1081ه�(.. 13

السّيد نارص بن حسني آل كّمونة احلسينّيّ )ت1083ه�(.. 14

السّيد عّل بن نارص آل كّمونة احلسينّيّ )حياًّا سنة 1071ه�(.. 15

السّيد زامل بن نارص آل كّمونة احلسينّيّ )حياًّا سنة 1071ه�(.. 16

السّيد منصور بن حسني آل كّمونة )حياًّا سنة 1071ه�(.. 17

املوىل حمّمد طاهر كليدار )حياًّا سنة 1072ه�(.. 18

الشيخ إبراهيم بن عّل السّكرّي )حياًّا سنة 1071ه�(.. 19

الشيخ هباء الدين حمّمد النباطّي )تويّفَ قبل سنة 1087ه�(.. 20

السّيد حممود احلسينّيّ )ت1085ه�(.. 21

الشيخ حمّمد الكاظمّي )حياًّا سنة 1071ه�(.. 22

مري أبو طالب بن أيب جعفر احلسينّيّ )حياًّا سنة 1071ه�(.. 23

املوىل حمّمد حسني الكتابدار )حياًّا سنة 1098ه�(.. 24
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الباحث ِميَثم �ص�يدان احِلْمريّي احِللِّّي

احلاج حمّمد القاري األصبهايّن )حياًّا سنة 1071ه�(.. 25

الشيخ حسني بن عبد عّل اخلمييّس )حياًّا سنة 1077ه�(.. 26

الشيخ حمّمد بن عبد عّل اخلمييّس )حياًّا سنة 1071ه�(.. 27

السّيد حسن بن سليمن احلسينّيّ )حياًّا سنة 1071ه�(.. 28

املوىل نجف قل األملعّي )حياًّا سنة 1071ه�(.. 29

مريزا أسد اهلل اجلوهرّي )حياًّا سنة 1071ه�(.. 30

السّيد حمّمد عّل بن عبد اهلل احلسينّيّ )حياًّا سنة 1071ه�(.. 31

الشيخ جمد الدين بن فخر الدين الطرحيّي )حياًّا سنة 1071ه�(.. 32

الشيخ عبد احلسني بن منصور النجفّي )حياًّا سنة 1086ه�(.. 33

السّيد إسمعيل احلسينّيّ الشولستايّن )حياًّا سنة 1071ه�(.. 34

الشيخ نارص بن حسني الكاظمّي الكربالئّي )حياًّا سنة 1071ه�(.. 35

ماّل حسن بن رشيف الديار بكرّي )حياًّا سنة 1071ه�(.. 36

ماّل حمّمد جلبي االستانبويّل الشهري بطاشجي زاده )حياًّا سنة 1071ه�(.. 37

وش��هادة الش��يخ خلف بن حردان وردت يف ه��ذه الوثيقة- بع��د املقّدمة املكتوبة 
باملداد األمحر- هكذا:

»صورة خطِّ الش��يخ اجلليل، الفاضل املّتقي، املجتهد اجلامع، العادل الذكّي، شيخ 
خلف الغّطاوّي »أداَم اهللُ ظلَّه العايل«:

ما اش��تهَر به الفاضُل العاّلم��ة املذكور، وفاَق به العامُل الفّهام��ة املزبور، ونطَق به 
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قُّ املنشور، واس��َتهَر به املردوُد واملربور، عمدُة الفضالِء  الكتاُب املس��طور، وحكاُه الرِّ
والعل��مِء األخيار األبرار األكرمني، موالنا مريزا عمد املّلة واحلّق والدين، أداَم اهللُ تعاىل 
فواض��َل فضائِلِه عىل العاملني، م��ن اقتناص نتائج أبكار األف��كار، واالّطالع عىل رموز 
أس��اطني احلكم��ة ودقائق األرسار، واخل��وض يف فنون العلوم أصواًل وفروًعا بحس��ن 
النظر واالعتبار، ومن الزهد والصالح، والكمل والنجاح، هو الشائُع الذائُع املستفيض 
بني علمء اإلسالم، اخلاّص منهم والعاّم، ومل نسمع من جانب الرجل املشار إليه يف هذه 
امل��ّدة املزبورة إاّل خرًيا. واحلم��ُد هلل أّواًل وآخًرا وظاهًرا وباطنً��ا وعىل كلِّ حال. وكتَب 

اجلاين الفاين خلف بن حردان الشهري بالغّطاوّي«)21(.

ُيفاُد من مجلة ما تقّدم ِمن أدّلٍة ُبعُد القوِل بأّنه من أعالم القرن الثالث عش�ر اهلجرّي، 
ك��م ُيفاُد أّن كلَّ أولئك العل��مء األعالم كانوا يف النج��ف األرشف حني تصديقهم عىل 
هذه الصحيف��ة)22(، ومجيعهم معارصون لبعضهم، بمن فيهم الش��يخ خلف بن حردان 
مني عىل الش��يخ حمّمد أكمل  الغّط��اوّي، ورّبم ق��رأ بعُضهم عىل بعض، وكّلهم من املتقدِّ

والد الوحيد البهبهايّن، فضاًل عن الشيخ الوحيد نفِسه، فالحظ.

ق  وكذلك اندفَع بم تقّدم من أدّلٍة ما تومّهه الش��يخ آقا بزرك الطهرايّنّ من أّن املصدِّ
عىل الوثيقة للبافقّي هو غرُي صاحب كتاب )تس��لية العامل(، إذ َأوَرَد يف طبقة أعالم 
القرن احلادي عش���ر اهلجرّي ِذكًرا لشيٍخ اس��ُمه )خلف(، وقد وصفه ب�)النجفّي(، وأّنه 
قني ع��ىل اجتهاد املريزا ع��مد الدين البافقّي )حياًّا س��نة  أح��ُد األع��الم املجيزين واملصدِّ

1081ه�( يف سنة 1071ه�)23(.

وأوَرَد عند ذكره ألعالم طبقة القرن الثالث عش�ر ذكَر الشيخ خلف بن حردان احلّلّ 
 

ا إّياه من تالمذة الفقيه الوحيد   النجفّي، وأّنه مؤلِّف كتاب )تسلية العامِل يف رشح املعامل(، عاداًّ
البهبهايّن )ت 1206ه�()24(، وما ذلك منه إاّل من سهو القلم وَغَلَبة الوهم.
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�صي�ُخه وتالميُذه:

إّن قّل��ة املص��ادر الت��ي ترمجته بنح��ٍو خمتَص�ٍر جًدا- م��ع اعتمد بعضه��ا عىل بعٍض 
ِها يف أمره- كانت س��بًبا يف عدم التعّرف  في��م ُذِك��ر عنه بم ال مزيد فيه، ع��الوًة عىل تومهُّ
 ع��ىل أكثِر ش��يوخه، أو عىل نتاج��ه العلمّي، أو عىل تالميذه، أو إجازات��ه، َفَلم يصلنا من 

مجل��ة ذل��ك إاّل كتابه )تس��لية العامِل يف رشح املع��امل( يف علم أصول الفق��ه، وبفضل هذا 
الكت��اب عرفنا منزل��َة هذا العالِ�م العلمّية، وأّنه فقيٌه أص��ويلٌّ كبري، وكذا تبنّيَ ِمن خالل 
شهادته وتصديقه باجتهاد البافقّي مع مجلة األعالم أّن له منزلًة علمّيًة مرموقة بني علمء 

عص�ره.

وعرفن��ا أيًضا-بفض��ل نس��خة تاّمة ب��ني أيدينا من ه��ذا الكتاب- أّن من ش��يوخه 
ش��مس الدين حمّم��د اجلياليّن األصفهايّن )حياًّا س��نة 1059ه�( املعروف ب�)ماّل شمس��ا 

 
اجلياليّن()25(.

ومن خالل كتابِه هذا عرفنا أيًضا أّن من تالمذته: عبد اهلل بن عّباس بن عيس��ى بن 
عطّية الرّماحّي النجفّي، وأّن للمرَجم إجازًة بخّطه- س��يأيت ِذكُرها- كتَبها هلذا التلميذ 

عىل ظهر النسخة التاّمة التي تّم نسُخها من ِقَبل التلميذ املجاز يف سنة 1077ه�.

ك��م عرفن��ا أّن ل��ه بالغات مقاَبلة متّ��ت عىل يديه عىل النس��خِة التي ذكرها الش��يخ 
الطه��رايّنّ من كتابه املذكور، التي نس��َخها مح��زة بن عبد اهلل النجف��ّي، لكن ليس عليها 

تاريٌخ ُيذَكر للنَّْسخ أو املقاَبلة)26(.

وقد أخربين س��محُة الش��يخ صفاء آل وديس )وّفقه اهلل( أّنه رأى يف بعض املجاميع 
اخلّطّي��ة- التي خت��صُّ أرسَة آل ودي��س- ِذكًرا ألحد تالمذة الش��يخ خل��ف الغّطاوّي، 
وهو الش��يخ فضل اهلل بن عب��د اهلل بن عّباس الرّماح��ّي)27(، وأّنه ُأجيَز من ِقَبل الش��يخ 
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املرَجم خلف بن حردان عىل نس��خٍة من )االس��تبصار( كان قد كتبها فضُل اهلل وقاَبَلها 
َحها وقرأها عىل الش��يخ خلف الغّطاوّي، فكتب له يف آخر كتاب احلّج منها إهناَء  وصحَّ
قراءٍة وإجازًة بالرواية بتاريخ 1073ه�، إاّل أّنه- لألس��ف الش��ديد- ال ُيعَلُم اليوَم عن 

حال هذه النسخة يشٌء غري ما ُذكر ِمن كوهنا مذكورًة يف بعض املجاميع اخلّطّية.

تلميُذه املجاز عبد اهلل بن عّباس الرّماحّي

أّما تلميُذه املجاز عىل هذه النسخة فلم تذكر مصادُر الراجم ترمجًة وافيًة له بالنحو 
ال��ذي يرقى إىل مقام��ه العلمّي الرفيع، فَذك��َرُه احلرُّ العامّل بقوله: »الش��يخ عبد اهلل بن 
عّباس الرّماحّي، فاضٌل، صالٌح، معارص«)28(، وال خيفى أّن تأليف )أمل اآلمل( كان يف 
س��نة 1097ه�، فالظاهر ِمن تعبريه ب�)معارص( أّنه كان حياًّا يف هذه السنِة التي ألََّف فيها 

احلرُّ كتاَبه.

وذكَر املريزا األفندّيّ أّنه مل يكن قد عرف الشيخ عبد اهلل بن عّباس الرّماحّي، فقال 
م: »ومل َأعِرف هبذا االس��م رجاًل فاضاًل معروًفا بتلك  بعد نقله لكالم احلّر العامّل املتقدِّ

البالد يف هذه األوقات، وهو أعرُف بم قاله«)29(.

وذكره الشيُخ آقا بزرك الطهرايّنّ بم ال مزيد فيه عىل ما ذكره احلرُّ العامّل)30(.

وُيفاُد ِمن وصف احلرِّ له ب�)الفاضل(، وِمن َنْسِخه لكتاِب شيِخه خلف بن حردان 
)تس��لية الع��امِل( وقراءته علي��ه، أّنه كان تلمي��ًذا نبيًها يف مجلة العلمء الفض��الء، فَخطَّ له 
الش��يُخ الغّطاوّي عىل ظهر الكتاب إجازًة بالرواية واإلفتاء تشهُد بفضله ونباهته، وبأّنه 

الح، ونُص اإلجازة هو: من أهل العلم والفقاهة والصَّ

»بس��م اهلل الرمح��ن الرحيم، أقوُل- وأنا أق��لُّ عباد اهلل خلف بن ح��ردان- بأيّن قد 
أج��زُت األَخ العزيز، ب��ل الولد األعّز، الش��يخ عبد اهلل بن عّباس رواي��ة مجيع ما رويته 
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عن مش��اخيي، عن مش��اخيهم، من كتب األحاديث األربعة، بالط��رق املّتصلة بأصحاب 
العصم��ة، موصًي��ا له بالتق��وى، آخًذا عليه ما أخذه علَّ مش��اخيي م��ن االحتياط 
بالفتوى، ملتمًس��ا من األخ الصالح الناص��ح، العامل العامل، الكامل الفاضل، أن جيري 
ذك��ري يف خاطره يف أوقات اخللوات، وأعقاب الصلوات، واحلمد هلل وحده، والصالة 

عىل من ال نبّي بعده«.

كم يبدو أّن الش��يَخ املجاز كان له مزيُد اهتمٍم بالعلوم العقلّية، إذ يؤَثر عنه أّنه نسَخ 
بي��ده كتاَب )حترير القواعد املنطقّية( لقطب الدين ال��رازّي )ت 766ه�( بتاريخ األحد 
22 ربيع الثاين 1073ه�، وهذه النسخة موجودة يف مكتبة العاّلمة الطباطبائّيّ يف شرياز 

بالرقم 804)31(.

وقد أفادنا سمحة الشيخ صفاء آل وديس )وّفقه اهلل( بجملة من الفوائد التي تتعّلق 
بالشيخ املجاز، منها:

 أّن الش��يخ املجاز هو جّد أرسة آل وديس يف النجف األرشف، وهو أّوُل َمن هاجر
- ِمن أجداد هذه األرسة- آنذاك من الرّماحّية إىل النجف األرشف واستقرَّ فيها لطلب 

العلم والفضيلة، وأّنه ممّن قرأ عىل فخر الدين الطرحيّي )ت 1085ه�(.

وأّن��ه أعق��َب ذّرّيًة، كان بعُضهم م��ن أهل العلم، منهم حفيده الش��يخ عبد عّل بن 
حمّمد بن عبد اهلل الرّماحّي )ق 11(، الذي نسخ بيده رسالًة يف رشح حديث )َمن عرَف 

نفَسه فقد عرَف ربَّه()32(.

ك��م أفادنا س��محُته مش��كوًرا بَِطريق رواية جّده األعىل الش��يخ عب��د اهلل بن عّباس 
الرّماح��ّي املّتص��ل باملعصوم��ني، وهو هكذا: عب��د اهلل بن عّب��اس الرّماحّي، عن 
الشيخ خلف بن حردان الغّطاوّي، عن الشيخ نور الدين الشريازّي)33(، والشيخ شمس 
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الدين اجلياليّن )حياًّا س��نة 1059ه�(، والش��يخ أم��ري خري اهلل الكازرويّن)34(، والش��يخ 
 عّل بن س��ليمن البحرايّن )ت 1064ه�( الش��هري ب���)أّم احلديث(، عن الش��يخ البهائّي 
)ت 1030ه���(، عن والده الش��يخ حس��ني ب��ن عبد الصم��د )ت 984ه���(.. إىل آخر 

السلسلة الرشيفة.

م�ؤلَّفاته

مل أعث��ر يف م��ا بني يدّي م��ن مصادر ع��ىل ِذكٍر ملؤلَّفات الش��يخ املرَج��م غري كتابه 
 الكبري )تس��لية العامِل( يف أصول الفقه، إذ رأيُت نس��خًة نفيس��ًة منه، كتبها تلميُذه الشيخ 

عبد اهلل بن عّباس الرّماحّي، وقرأها عليه، فأجازه يف آخرها.

رّصَح يف أّول النسخة بأّن اسم الكتاب هو )تسلية العامِل يف رشح املعامل(، وأّنه أّلفه 
بالتمس بعض اإلخوان يف أوقات حتصيله وقراءته يف )معامل األصول(.

وتق��ُع يف 258 ورق��ة، ويف كّل صحيف��ة منها 27س��طًرا، وعىل جوانبه��ا هوامُش 
��َل بعُضها بعبارة:  وتعليق��ات، بعضها من إمالئه، وبعضها تبيان تلميذه الناس��خ، إذ ُذيِّ
)من��ه داَم ظلُّه(، أو)منه دام ع��ّزه(، وبعُضها اآلخر بعبارة: )لكاتبها(، أو)لكاتبها ع ب( 

ويبدو أّن )ع ب( إشارة إىل ناسخها املجاز عبد اهلل بن عّباس.

عة عىل النسخة بتممها يف مواطن إمتام قراءة الدرس،  وفيها طغرائّيُة بالغ قراءة موزَّ
جاء فيها: )ثّم بلَغ قراءة أّيَده اهللُ تعاىل(.

َمْت متَن الكتاِب ثالُث صحائف قد اش��تملت عىل ثمن فوائد وُنكت علمّية،  وتقدَّ
يف الكالم والفقه واألصول والّلغة واألخالق، مجيعها بخّط الناسخ نفِسه.

وُوج��د مكتوًب��ا بخّط الش��يخ صف��ّي الدين ب��ن فخر الدي��ن الطرحيّي )حياًّا س��نة 
1100ه�()35( عىل وجه الورقة الثالثة من هذه النسخة إىل جانب العنوان ما نّصه: »هذا 
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مة،  الش���رح يس��تحّق أن ُيكتَب بالترب ال باحلرب، أو يكتبه الكرام ال��ربرة يف ُصُحٍف مكرَّ
رة، فطوبى ملن وّجه إىل االشتغال فيه مّهَته، وبّيض عليه مّلَته، وجعلُه شعاَره  مرفوعٍة مطهَّ
فه بمحّم��د وآله. كتب صفيُّ  ودث��اَره، ورصَف في��ه ليَله وهناَره، وأج��زَل اهللُ ثواَب مؤلِّ

الدين طرحيّي«.

ك��م يوجد عىل صحيفة العن��وان منها ثالثُة أخت��ام: اثنان بيضوّي��ان، وآخُر مرّبع، 
أّم��ا البيضوّيان فأحدمها ُكت��ب فيه: )عبُده عبد العّل ابن حمّمد( وفيه- أس��فَله- تاريخ: 

1241، وهذا اخلتم قد رُضب يف موضعني من هذه الصفحة.

واخلتُم اآلخر ُكتب فيه: )الّلهم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد(.

وأّما اخلتم املربع فُكتب فيه: )عبده حمّمد بن...(.

ويف الصحيفة نفِسها متلُّك الناسخ، جاء فيه: )يف ملك الفقري عبد اهلل بن عّباس بن 
عيسى بن عطّية، النجفّي مسكنًا، الرّماحّي مولًدا(.

وج��اء يف أّول متن الكتاب بعد البس��ملة واحلمدلة: )أّما بع��د، فيقول راجي عفَو 
، الش��هري بخلف ب��ن حردان الغّطاوّي، إّن كمل اإلنس��ان إّنم هو  رّب��ه الغنّي حمّمٌد احلّلّ

بحصول املعارف..(.

وج��اء يف آخره: )تّم الكتاُب بقلم أق��لِّ العباد عماًل، وأكثره��م َزَلاًل، تراب أقدام 
املؤمن��ني، إذا َحرَضَ مل ُيذك��ر، وإذا غاَب مل ُيفَقد، عبد اهلل بن عّباس بن عيس��ى بن عطّية 
الرّماحّي مولًدا، النجفّي مس��كنًا، وكان الفراُغ منه يوم اخلميس رابع شهر صفر يف سنة 
فها أفضُل الصالة والس��الم،  س��بعٍة وس��بعني بعد األلف من اهلجرة النبوّية، عىل مش���رِّ
َقنا إلمتاِمه، وأن جيعَل أعمَلنا خُمَلصًة لوجهه، إّنه  و]أ[س��أُل اهللَ التوفيَق إلمتام غرِيه كم وفَّ

جواٌد كريم، رؤوٌف رحيم(.
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ويف أس��فل هذه اخلامتة كتَب الشيُخ خلف بن حردان إجازَته لتلميذه الناسخ، وقد 
ها يف ترمجة الشيخ املجاز. مرَّ ِذكُر نصِّ

وهذه النسخة موجودة يف مكتبة جملس الشورى يف طهران بالرقم 4482)36(.

وثّمت نس��خة أخرى للكتاب موجودة يف مكتبة )م��ّل( يف طهران بالرقم 2086، 
وهي نسخة ناقصة األّول واآلخر)37(، فسقَط منها اسُم ناسِخها، وتاريُخ نسِخها.

بياُن ا�صطلحات ال�صيخ املرتَجم يف كتابه )ت�صلية العامل(

أكَث��َر الش��يُخ خلف الغّطاوّي يف كتابه )تس��لية العامِل( النقَل عن )األس��تاذ(، وعن 
���ي القدي��م(، وُأخرى عن  )الش��يخ األس��تاذ(، وعن )تقرير األس��تاذ(، وع��ن )املحشِّ

�ي اجلديد(، وعن )بعض األفاضل(، فَمن املقصوُد يف اجلميع؟ )املحشِّ

اس��تظهَر بعُضهم)38( أّن مراَده من )األستاذ( و)الشيخ األستاذ( هو اآلقا حمّمد باقر 
م ِذْكُر ذلك وبياُن أّنه من س��هو  البهبهايّن )ت 1206ه�( املش��تهر ب�)األس��تاذ( وقد تقدَّ
��م أن يكوَن  هم إىل توهُّ القل��م وغلبة الوه��م، وأظنُّ أّن هذا االس��تظهاَر هو ال��ذي جرَّ
الغّط��اوّي ِمن أعالم القرن الثالث عش���ر، وأّنه من تالمذة البهبه��ايّن، وهو َوْهٌم اندفَع 
م املرَجم عىل طبقة الوحيد البهبهايّن بحدوِد قرٍن من  ة أثبَتْت تقدُّ م من أدلَّ بجملِة ما تقدَّ

الزمن أو أكثر.

إذن َمن هو املقصوُد بتلك األلقاب والنعوت)39(؟

تقّدم أّن املقصوَد ب�)األستاذ( هو ش��يُخه وأستاذه املاّل شمس الدين الكياليّن )حياًّا 
س��نة 1059ه�()40(، املش��هور ب�)ماّل شمس��ا(، وهو من أعالم القرن احلادي عش�ر، كم 

ٌح به يف هامش النسخة، فالحظ. م أّن هذا ُمَص�رَّ تقدَّ



اِث احللِّّي. السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع مٌة ُتعنى بالترُّ 323جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

الباحث ِميَثم �ص�يدان احِلْمريّي احِللِّّي

���ي القدي��م( فه��و حمّم��د ب��ن احلس��ن ب��ن زي��ن الدي��ن   وأّم��ا املقص��ود ب�)املحشِّ
)ت 1030ه�(، املشتهر بالشيخ حمّمد السبط)41(.

���ي اجلديد( فهو السّيد حسني بن رفيع الدين حمّمد بن  وأّما املقصود بقوله: )املحشِّ
حممود بن عّل احلسينّيّ املرعش�ّي )ت 1064ه�(، املعروف ب�)سلطان العلمء()42(.

ق حبيب اهلل الش��ريازّي   وأّم��ا قول��ه: )بعض األفاض��ل( فإّن املقصوَد ب��ه هو املحقِّ
)ت 994ه�()43(، املشتهر ب�)ماّل مريزا جان(، من أعالم القرن العارش اهلجرّي.

.هذا آخُر ما أردُت بياَنه عن حال الشيخ املرَجم

وختاًما أتقّدم بالش��كر اجلزيل والثناء اجلميل إىل كّل من مدَّ يل يَد العون إلمتام هذا 
البح��ث، أو باَدَر بمعلومٍة ِمن ش��أهنا أن ترتقي بالبح��ث إىل مقاٍم أفضل، وأخصُّ منهم 
كالاًّ ِمن: فضيلة الدكتور حمّمد كاظم رمحتي، وس��محة الشيخ صفاء آل وديس النجفّي، 
، َفَلهم منّي أبلُغ آياِت الشكر والعرفان بفضلهم،  ّ وحض�رة األس��تاذ أمحد عّل جميد احِللِّ
فه��م أهٌل لذل��ك وحمّل. واحلمُد هلل أّواًل وآخ��ًرا وظاهًرا وباطنًا، وصىّل اهللُ عىل س��ّيدنا 

النبّي األعظم حمّمد وآله الطّيبني الطاهرين.

ّ يِف الَعاِش�ِر َوَكَت�َب ِمْيَثم س�ويَدان احِلْمرَيّي احِللِّ
 

 ِم�ْن َشْهِر َرَمَضاَن ال�ُمَباَرِك َس�نََة 1438ه�
اِدِس ِمْن َش�ْهِر ُحَزْيَراَن املَوافِق للسَّ

 

 َس��نَ�َة 2017م فِ�ي َم�ِدْي�نَ�ِة
��ِة ال�َف�ْي��َح��اِء احِل��لَّ

 

 َمْرَكِز ُت�َراِث

ِة احِللَّ
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نتائج البحث

يّتضح ممّا سبق مجلٌة من األمور، منها:

بياُن أّن حالة اهلجرة العلمّية لألرُس إّنم يكوُن تبًعا للحوارض التي يشيُع فيها العلُم . 1
والفضل، أو نظًرا للظروف املعاشّية أو السياسّية التي تعيُشها بلداهُنم األّم.

أّن اس��َم املرَج��م )حمّمد( ولي��س )َخَلًفا(، وإّنم يش��تهُر ب�)خل��ف بن حردان . 2
ّ األصل، نجفّي املسكن. الغّطاوّي(، وهو ِحلِّ

أّن الش��يخ املرَجم ِمن أع��الم القرن احلادي عرش اهلج��رّي، وليس كم تومّهه . 3
بعٌض بأّنه ِمن علمء القرن الثالث عرش.

مة عىل الش��يخ حمّمد أكمل والد الش��يخ الوحيد البهبهايّن 4.   أّنه من الطبقة املتقدِّ
)رمحهم اهلل(.

كان عاملِا جمتِهًدا مش��تهًرا بالفضل، بشهادة تأييِده- مع مجلٍة مع أعالم عِره- . 5
عىل اجتهاد )البافقّي(.

مل يرِج��م ل��ه إاّل بعُض كتب الراجم، بنحٍو ال مزي��َد فيه ألحدها عىل اآلخر، . 6
ا. وهي قليلٌة جداًّ

أّن الشيخ املرَجم مل ُيعَرف فضُله وَيلَمع نجُمه إاّل عن ُطُرٍق ثالثة:. 7

• تأييده وشهادته لعمد الدين البافقّي باالجتهاد.	
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الباحث ِميَثم �ص�يدان احِلْمريّي احِللِّّي

•  كتاب��ه )تس��لية الع��امل(، وإجازته للش��يخ عبد اهلل ب��ن عّب��اس الرّماحّي يف 	
آخره.

• إجازته لفضل اهلل بن عبد اهلل الرّماحّي عىل نس��خٍة من االستبصار، ُذِكَرْت 	
يف بعض املجاميع اخلّطّية آلل وديس يف النجف األرشف.
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وفيَ يأيت َعْرٌض ملجموعٍة من صور النسخة النفيسة، وهي ذاُت عالقٍة وثيقٍة بَ تقّدَم 
يف البحث ِمن َمطالِب.
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الباحث ِميَثم �ص�يدان احِلْمريّي احِللِّّي

صفحة عنوان الكتاب، وعليها متّلك عبد اهلل بن عّباس الرّماحّي، ومدح الشيخ صفّي 
الدين الطريّي )تويّف بعد سنة 1100هـ( للكتاب بخّطه
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صورة الصفحة األوىل من النسخة، ويظهُر يف السطر السابع منها ترصيُح الشيخ 
املرتَجم بانتسابه إىل )احِللَّة(، ويف آخرها اسُم الكتاب من دون كلمة )ُخطبة(
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الباحث ِميَثم �ص�يدان احِلْمريّي احِللِّّي

 صورة الصفحة التي ُذكر يف هامشها املقصود بـ)األستاذ(،

وهو ماّل شمسا اجلياليّن
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 صورة آخر النسخة وعليها تاريخ النسخ، وإجازة الشيخ خلف بن حردان
لتلميذه الناسخ عبد اهلل بن عّباس الرّماحّي النجفّي
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الباحث ِميَثم �ص�يدان احِلْمريّي احِللِّّي

د حكيم البافقّي  صورة الصحيفة األوىل من شهادة الشيخ خلف الغّطاوّي باجتهاد حممَّ
)نسخُة تربيز(
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د حكيم البافقّي  صورة الصحيفة الثانية من شهادة الشيخ خلف الغّطاوّي باجتهاد حممَّ
)نسخُة تربيز(
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الباحث ِميَثم �ص�يدان احِلْمريّي احِللِّّي

ه�ام�ض البحث

)1( ُينظ��ر: مايض النج��ف وحارضه��ا: 126/3، 268، 377، والنج��ف األرشف واحلّلة الفيحاء 
صالة علمّية: 79-88، واحلوزة العلمّية يف احلّلة، نشأهتا وانكمشها: 479-470.

، كتبها  ، تش��تمُل ع��ىل كتاب احل��جِّ ّ  )2( وثّم��ة ُنس��خٌة من كت��اب )م��داِرك األح��كام( للعاّلمة احِللِّ
عب��د العّل بن حمّمد ع��ّل بن مّحاد، بتاريخ 16 رمضان س��نة 1029ه� يف كرب��الء، وعليها مَتَلُُّك 
الش��يخ حس��ن بن رشف الدين النجفّي الغّطاوّي بتاريخ 1081ه�، وهذه النس��خة موجودة يف 
مكتب��ة ال�گل�پاي���گايّن يف قّم املقّدس��ة بالرق��م 7929-54/19، فالحظ. ُينَظ��ر: فهرس فنخا: 

.805/28
)3( ُينظ��ر: مايض النجف وحارضها: 274/1-275. القوُل بأّن مبدأ هجرهتم من )غوطة دمش��ق( 

ُّ األصل، فالحظ. َح بنفِسه أّنه ِحلِّ يفتقُر إىل دليل يعضُده، وسيأيت أّن الشيخ املرَجم قد رصَّ
)4( ُينظ��ر: أعيان الش��يعة: 334/6، والذريع��ة إىل تصانيف الش��يعة: 178/4 رقم 881، وطبقات 

أعالم الشيعة: 503/11، ومعجم رجال الفكر واألدب يف النجف: 923/2.
)5( ُينظر: مايض النجف وحارضها: 275/1.

)6( أعيان الشيعة: 334/6.
)7( مايض النجف وحارضها: 275/1.

)8( معجم رجال الفكر واألدب يف النجف: 923/2.
)9( ذكر الطهرايّنُّ يف طبقاته أّن اس��مه )تس��لية العامِل يف رشح خطبة املعامل(، وذكره يف الذريعة بإسقاط 

كلمة )خطبة(، وهو الصواب، كم سيأيت عند ِذكر مؤّلفاته، فالحظ.
ُينظر: الذريعة: 178/4 رقم881، وطبقات أعالم الشيعة: 503/11.  

)10( ُينظر: أعيان الش��يعة: 6 /334، والذريعة إىل تصانيف الش��يعة: 178/4 رقم881، وطبقات 
أعالم الشيعة: 503/11، ومايض النجف وحارضها: 275/1، ومعجم رجال الفكر واألدب 

يف النجف: 923/2، وموسوعة طبقات الفقهاء: 718/13.
)11( س��يأيت أنَّ املراَد من تعبريه ب�)األستاذ( هو الش��يخ الشهري ب�)ماّل شمسا اجلياليّن( وليس الوحيد 

البهبهايّن، فالحظ.
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ف��ًة ب�)العّطاوّي(  )12( الذريع��ة إىل تصانيف الش��يعة: 178/4 رقم881، وردت نس��بُته فيها مصحَّ
بالعني املهملة، وهو من أغالط الطباعة كم ال خيفى، وطبقات أعالم الشيعة: 503/11.

)13( ُينظر: أعيان الشيعة: 334/6.
 )14( هو الشيخ صفاء بن احلاج عبود بن نجم آل وديس، يتَّصل نسُبه املنيف بالشيخ العالِ�م عبد اهلل بن 
عّباس بن عيسى الرّماحّي النجفّي )حياًّا حدود سنة 1097ه�(، امُلجاِز من ِقَبل الشيخ خلف بن 

حردان الغّطاوّي بتاريخ 1077ه�، يش��غُل س��محُته اليوَم منصَب مس��ؤول ش��عبة املخطوطات  
سة )خازن اخلزانة العلوّية(، وّفقه اهللُ تعاىل، وأجَزَل إليه إحساَنه. والوثائق يف العتبة العلوّية املقدَّ

)15( ستأيت ترمجُته الِحًقا.
)16( ُينظر: روضات اجلنّات: 98/2، وتالمذة املجليّس: 20، وموسوعة طبقات الفقهاء: 92/11، 

و346/12.
)17( ُينظر: مايض النجف وحارضها: 274/1- 275، وطبقات أعالم الشيعة: 209/8.

وهو الش��يخ خلف بن احلاج عسكر احلائرّي )ت1246ه�(، كان من أعاظم علمء عره، ومن   
مني يف كربالء  مش��اهري أعالم وقته، وأفاضل املجتهدين، وأكابر الفقهاء املحّققني، كان من املقدَّ

املقّدسة.
ُتنظ��ر ترمجُت��ه يف: روضات اجلنّ��ات: 268/3 رق��م 285، ومع��ارف الرج��ال: 298/1 رقم   
146، وأعيان الش��يعة: 334/6، والذريعة: 322/13 رقم 1186، وطبقات أعالم الش��يعة: 

501/11 رقم 923.
)18( ُتنظر ترمجُته يف: الذريعة: 130/21 رقم 4271، و طبقات أعالم الش��يعة: 189/8، وتراجم 

الرجال: 680/2�� 681، وموسوعة طبقات الفقهاء: 325/11.
وللبافق��ّي جمموعٌة ُذكرت يف فهرس خمطوطات مكتب��ة املرعيش العاّمة: )348/10-351 رقم   
3966(، حتوي بني دّفتيها س��تَّ رس��ائل يف 170 ورقة، يف الفلس��فة واملنطق والعقائد واخلط، 

وهي عىل النحو اآليت:
1. إثبات الواجب، )فلس��فة/فاريّس(. 2. بيضة البيض��اء، )عقائد/عريّب(. 3. قانون العصمة،   
 )منطق/ع��ريّب(. 4. در بح��ر احلي��اة، )عقائد/ف��اريّس(. 5. ع��ني احلكم��ة، )فلس��فة/عريّب(. 

6. معلمه ميزان، )خط/فاريّس(.
وقد ُكتب يف هناية الرسالة الرابعة منها تاريُخ التأليف، وهو صفر سنة 1081ه�، وهذا يدّل عىل   

أّنه كان حياًّا يف هذا التاريخ، فالحظ.
)19( ُينظر: طبقات أعالم الشيعة: 180/8. وهذه النسخة النفيسة موجودة يف مكتبة السّيد املرعيّش 

العاّمة يف قّم املقّدسة، وُذكرت يف فهرسها: 42/22 رقم 8451.
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الباحث ِميَثم �ص�يدان احِلْمريّي احِللِّّي

)20( ُينظ��ر: فه��رس خمطوط��ات مكتبة املرع��يّش العاّم��ة: 42/22 رق��م 8451، تراج��م الرجال: 
680/2-681، وفهرس فنخا: 864/21.

، عن نس��خٍة يف املكتبة املركزّية  ّ دين بصورة هذا التصديق مش��كوًرا األس��تاذ أمحد ع��ّل احِللِّ )21( زوَّ
ق احلّجة الش��يخ حس��ني  رهتا املحقِّ َدُه بمصوَّ بتربيز، ضمن جمموعة ُكتبت يف س��نة 1081ه�، زوَّ

الواثقّي، وّفقهم اهللُ تعاىل.
)22( ُينظر: طبقات أعالم الشيعة: 536/8.
)23( ُينظر: طبقات أعالم الشيعة: 202/8.

)24( ُينظر: طبقات أعالم الشيعة: 503/11.
)25( وقد أفادنا سمحة الشيخ صفاء آل وديس )وّفقه اهلل( بطريق رواية جّده الشيخ عبد اهلل بن عّباس 
الرّماحّي املّتصل باملعصومني، وفيه أّن الش��يخ خلف بن حردان يروي عن الشيخ البهائّي 
)ت 1030ه�( بواسطٍة واحدة وأربعِة ُطُرق- سنأيت عىل ذكرها-. وهذه اإلفادة اجلليلة تكشُف 

بعًضا من كثرِي ما َخِفَي عنّا ِمن أساتذة الشيخ خلف الغّطاوّي وشيوخ إجازته، فالحظ.
)26( ُينظر: الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 178/4 رقم881، وطبقات أعالم الشيعة: 503/11.

ر سلس��لة نس��بهم  )27( وأخربين الش��يخ صفاء آل وديس )وّفقه اهلل( بأّن هذا الش��يخ ليس يف مش��جَّ
املّتصل بالشيخ عبد اهلل بن عّباس الرّماحّي امُلجاز عىل كتاب )تسلية العامِل(، فهو ليس ابنَه، وإّنم 

يشرك معه يف كون اسم أبيه وجّده ونِسَبته إىل )الرّماحّية( هي عنُي اسِمه ونِسَبتِه، ليس إاّل.
)28( أمل اآلمل: 161/2 رقم 469، وعنه يف معجم رجال احلديث: 257/11 رقم 6956.

)29( رياض العلمء: 223/3.
)30( ُينظر: طبقات أعالم الشيعة: 347/8.

)31( ُينظر: فهرس فنخا: 179/7.
)32( ُينظر: فهرس فنخا: 515/19.

)33( و)34( مل أتوّصل- بعد البحث- إىل معرفة نور الدين الشريازّي وأمري خري اهلل الكازرويّن، وإّنم 
أثبتُّهم وفًقا ملا أفادنا به الش��يخ صفاء آل ودي��س )وّفقه اهلل(، معتِمًدا يف ذلك عىل ما بني يديه من 

وثائق نفيسة ختصُّ أرسَة آل وديس تذكُر السنَد بالنحو املذكور، فالحظ.
)35( ذكر السيِّد عّل نقّي النقوّي )ت 1408ه�( يف كتابه )أقرب املجازات إىل مشايخ اإلجازات: 70( 
 ب��أّن صفّي الدين الطرحي��ّي قد تويّفَ بعد أبيه بمّدة وجيزة؛ حزًنا عليه، وأّنه ُتويّف س��نة 1087ه�، 

وال أعلُم عىل أّي يشٍء اعَتَمد، وإىل أّي دليٍل اسَتنَد.
يف ح��ني أّن احلّر العام��ّل )ت 1104ه�( ذكره يف )أمل اآلمل( بقوله: »ع��املٌ فاضٌل صالٌح، فقيٌه   
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، عابٌد ورٌع حمّقق«، إذ ُيمكن أن ُيفاد من قوله )معارص( بأّنه كان حياًّا يف سنة تأليف كتاب  معارِصٌ
)أمل اآلمل( وهي سنة 1097ه�. وذكر السّيد األمني والشيخ جعفر آل حمبوبه والشيخ آقا بزرك 
الطهرايّنّ بأّن صفّي الدين الطرحيّي أجاَز تلميَذه الش��يخ حمّمد حسني التربيزّي يف 25 ذي احلّجة 
س��نة 1090ه�، وذكر الشيخ آقا بزرك الطهرايّنّ أّن له رس��الًة يف )ميزان املقادير الرشعّية بالوزن 
املتعارف يف العراق يف سنة 1092ه�(، وله )الرسالة الشبهاتّية( يف لزوم االحراز عن الشبهات، 
ف��رغ منها س��نة 1092ه�، وق��ال إهّنا بخّطه. كم ذكر الش��يخ جعفر آل حمبوبه والش��يخ آقا بزرك 
خًة يف 9 ربيع األّول  الطهرايّنّ بأهّنم رأيا إجازته للش��يخ أيب احلس��ن الفتويّن )ت 1138ه���( مؤرَّ

سنة 1100ه�، وهذا يعني أّنه كان حياًّا يف هذا التاريخ، فالحظ.
ُينظ��ر: أم��ل اآلمل: 135/2 رق��م 386، رياض العل��مء: 17/3، وأعيان الش��يعة: 389/7،   
و252/9، وم��ايض النجف وحارضه��ا: 443/2، والذريعة: 199/1 رقم 1040 و1041، 

و201/11 رقم 1215، و323/23 رقم 9156، وطبقات أعالم الشيعة: 384/9.
)36( ُينظ��ر: فه��رس خمطوط��ات مكتبة جمل��س الش��ورى اإلس��المّي: 5532/7، وفه��رس فنخا: 

.203-202/8
)37( ُينظر: فهرس فنخا: 203/8.

)38( ُينظر: أعيان الش��يعة: 6 /334، والذريعة إىل تصانيف الش��يعة: 178/4 رقم881، وطبقات 
أع��الم الش��يعة: 503/11، ومعجم رجال الفك��ر واألدب يف النجف: 923/2، وموس��وعة 

طبقات الفقهاء: 718/13.
ه: »املراد بقول الش��ارح:  )39( ُكتب يف أس��فل صفحة العنوان- من النس��خة- باملداد األزرق ما نصُّ
)قال األس��تاذ( هو ماّل شمس��ا اجلياليّن، وامل��راد ب�)املحيّش اجلديد( هو س��لطان العلمء، واملراد 

ب�)بعض األفاضل( هو ماّل مريزا جان، كم يستفاد من حتقيق الفرق بني املنقول واملجاز«.
وقد احتمَل سمحُة الشيخ صفاء آل وديس )وّفقه اهلل(- بعد مقارنة هذا اخلّط ببعض ما لديه من   
خطوط األعالم من أجداد أرسته- أّن هذا التبياَن املكتوَب قد يكوُن بخّط حفيد الناسخ الشيخ 

عبد عّل بن حمّمد بن عبد اهلل بن عّباس الرّماحّي، واهللُ العامِل.
)40( هو ش��مس الدي��ن حمّمد اجلياليّن األصفهايّن، املعروف ب�)ماّل شمس��ا اجلياليّن(، كان حياًّا س��نة 
َم عليه  1059ه���، وهي الس��نة التي عّلق فيها عىل حاش��يته عىل رشح هداية احلكمة، وق��د ُتُرحِّ

عقيب ِذكِر اسِمه يف نسخة )تسلية العامِل( التي ُنِسَخت سنة 1077ه�.
كان فقيًه��ا أصولياًّ��ا فاض��اًل، عامًل��ا بالعقلّي��ات واحلكم��ة، م��ن املعارصين للمحّقق آقا حس��ني   

اخلوانسارّي )ت 1098ه�(.
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ق��رأ عىل مجاع��ة من العلمء، منهم: الس��ّيد حمّمد باقر بن ش��مس الدين حمّمد احلس��ينّيّ املعروف   
باملحّقق الداماد )ت 1041ه�(، واملاّل صدر الدين حمّمد الشريازّي )ت1050ه�( وكانت بينهم 
مراسلة يف بعض مشكالت الفلسفة وأجاب عنها املاّل صدرا، وُطبِعت هذه الرسالة عىل هامش 

كتاب )املبدأ واملعاد( املطبوع عىل احلجر.
وق��رأ علي��ه ثّلٌة م��ن األعالم، منهم: الس��ّيد فخ��ر الدين املش��هدّي اخلراس��ايّن )ت 1097ه�(،   
والفاض��ل احلكي��م عّل قل بن قرچغ��اي خان )حياًّا س��نة 1076ه�(، واملوىل ع��ّل قل بن حمّمد 

اخللخايّل )ت 1115ه�(.
أّلَف ُكتًبا عّدة، منها: )إثبات الواجب تعاىل(، و)التحقيقات يف أحوال املوجودات(، و)األس��ئلة   
اجليالنّي��ة(، و)تفس��ري س��ورة هل أتى(، و)حاش��ية ع��ىل احلاش��ية اخلفرّية عىل ال��رشح اجلديد 
للتجريد(، و)احلاش��ية عىل احلاش��ية الدوانّية عىل الرشح اجلديد للتجريد(، و)حاشية عىل رشح 

حكمة العني(، و)حاشية رشح هداية احلكمة(، و)حدوث العامل(.
ُينظر: الرواش��ح السموّية: 12مقّدمة التحقيق، ورياض العلمء: 335/4، والذريعة: 105/1،   
308 رق��م 513، 1600، و81/2 رق��م 321، و485/3 رقم 1805، و340/4، 343 رقم 
1483، 1507، و43/6، 66، 69، 96، 122، 295 رق��م 1576، وجمّل��ة تراثن��ا: الع��دد 3 

للسنة األوىل/74، وموسوعة طبقات الفقهاء: 223/11.
)41( هو الشيخ حمّمد بن احلسن بن زين الدين الشهيد الثاين )ت 1030ه�(، العامّل ثّم املّكّي، امللّقب 
ًثا، متكلًِّم، أديًبا، ش��اعًرا، جليَل القدر،  بفخ��ر الدين، واملكنّى بأيب جعفر، كان فقيًها إمامياًّا، حمدِّ

من العلمء الرّبانّيني.
ق��رأ ع��ىل ثّل��ة م��ن العل��مء األع��الم، منه��م: الفقيه��ان الكب��ريان: والده مج��ال الدين احلس��ن    
)ت 1011ه���( املع��روف ب�)صاح��ب املعامل(، والس��ّيد حمّمد بن عّل بن أيب احلس��ن املوس��وّي 
العام��ّل )ت 1009ه�( املعروف ب�)صاحب املدارك(، واش��تغل يف احلديث عىل املريزا حمّمد بن 

عّل األَسر آبادّي )ت 1028ه�( صاحب كتاب )منهج املقال يف علم الرجال(.
وقرأ عليه ثّلة من األعالم، منهم: عّل بن حممود بن حمّمد العامّل املشغرّي )ق11(، وحمّمد بن جابر   

 
ابن عّباس النجفّي )حياًّا سنة 1050ه�(، وعّل بن حّجة اهلل الشولستايّن النجفّي )ت 1065ه�(.
ة، منها: )حاشية عىل مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم(، و)حاشية  صنّف كتًبا يف علوٍم عدَّ  
عىل املعامل( يف ُأصول الفقه لوالده احلسن )ت 1011ه�(، و)حاشية عىل الروضة البهّية يف رشح 
اللمعة الدمش��قّية(، و)اس��تقصاء االعتبار يف رشح االس��تبصار(، و)حاشية عىل كتاب الرجال( 
ألُس��تاذه املريزا األَس��ر آبادّي، و)حاش��ية عىل املطّول(، و)روضة اخلواط��ر ونزهة النواظر( يف 
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األدب، ورسالة سّمها )حتفة الدهر يف مناظرة الغنى والفقر(، وغريها من املصنّفات.
ُينظ��ر: أم��ل اآلم��ل: 137/1 رق��م 152، وري��اض العل��مء: 58/5، ولؤل��ؤة البحرين: 82،   
وروضات اجلنّات: 39/7 رقم 597، وأعيان الشيعة: 143/9، 171، ومصفى املقال: 400، 
والذريعة: 30/2 رقم 120، 178/4 رقم 881، وطبقات أعالم الش��يعة: 519/8، ومعجم 

رجال احلديث: 231/16 رقم 10505، وموسوعة طبقات الفقهاء: 257/11.
)42( هو الس��ّيد عالء الدين أبو طالب احلس��ني بن رفيع الدين حمّمد بن ش��جاع الدين حممود بن عّل 
املرعيّش احلس��ينّيّ )ت 1064ه�(، الوزير، املعروف بس��لطان العلمء، وبخليفة الس��لطان، أحد 

ا، متكلًِّم، جامًعا ألصناف العلوم. ً ًثا، مفسِّ أعيان اإلمامّية، كان فقيًها ُأصولياًّا، حمدِّ
أخ��ذ العلم عن والده الصدر الكب��ري رفيع الدين حمّمد )ت1034ه�(، وعن الش��يخ هباء الدين   

العامّل )ت 1030ه�( وله منه إجازة.
وح��رَض جملَس درس��ِه ثّلٌة م��ن العلمء، منهم: احلس��ني بن حمّم��د اخلوانس��ارّي )ت1098ه�(،    
 وخلي��ل ب��ن الغ��ازي القزوين��ّي )ت 1089ه���( رشيك��ه يف ال��درس عند هب��اء الدي��ن العامّل 
)ت 1030ه���(، وعيس��ى بن حمّم��د صالح األصفه��ايّن )ت 1074ه���( والد امل��ريزا األفندّيّ 

صاحب )رياض العلمء(.
صاَهَر الس��لطان عّباس األّول الصف��وّي )ت 1038ه�( عىل ابنته، وقلَّده أعب��اَء الوزارة يف أّيام   
ه الس��لطان عّب��اس الثاين الوزارَة  صدارة والده س��نة 1033ه�، ثم ُعِزل س��نة 1041ه�، ثّم والَّ
يف س��نة 1055ه�، فاس��تمّر فيها إىل أن مات يف مازندران سنة 1064ه�، وُنقل نعُشه إىل النجف 
األرشف، فُدفن إىل جوار مرقد أمري املؤمنني، وذكَر صاحب السالفة أّنه تويّف سنة 1066ه�، 
فاحتم��َل املريزا األفندّيّ يف )رياض العلمء( أّنه س��هٌو منه، واألمُر ك��م ذَكَر، موافًقا باحتمله هذا 

التاريَخ الشعريَّ املذكور يف )روضات اجلنّات(.
ل��ه مؤلَّفات أكثرها حواٍش وتعليقات، منها: )حاش��ية عىل خمتلف الش��يعة يف أحكام الرشيعة(،   
و)حاش��ية عىل قواعد األحكام يف مس��ائل احلالل واحلرام(، و)حاش��ية عىل كت��اب الطهارة من 
الروض��ة البهّية يف رشح اللمعة الدمش��قّية(، و)حاش��ية عىل رشائع اإلس��الم(، و)حاش��ية عىل 
معامل األُصول(، و)حاش��ية ع��ىل الكايف( يف احلديث للكلينّي، و)حاش��ية عىل هتذيب األحكام( 

للطويّس، و)حاشية عىل رشح الشمسّية( يف املنطق، وغريها ممّا ُذِكر يف الذريعة.
ُينظر: سالفة العر: 499، وجامع الرواة: 544/1، وأمل اآلمل: 92/2 رقم 249، ورياض   
العل��مء: 51/2، وروضات اجلنّ��ات: 346/2 رقم 218، وتكملة أم��ل اآلمل: 522/2 رقم 
618، وأعيان الش��يعة: 164/6، وطبقات أعالم الش��يعة: 168/8، والذريعة: 178/4 رقم 
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881، و94/6، 194، 206 رقم 495، 1066، 1145، وموسوعة طبقات الفقهاء: 94/11 
رقم 3317.

)43( هو حبيب اهلل بن عبد اهلل الباغنوّي الش��ريازّي )ت 994ه�(، املعروف ب�)مريزا جان(، كان من 
أعالم عره يف العلوم العقلّية والنقلّية.

ذكَر املريزا األفندّيُّ يف رياضه والش��يُخ الطهرايّنُّ يف طبقات��ه أّنه كان من أبناء )العاّمة(، وكان مع   
العلم��نّي: امل��وىل أمحد األردبي��ّل )ت 993ه�( واملوىل عب��د اهلل الي��زدّي )ت 981ه�( رشكاَء يف 

الدرس عند مجال الدين الشريازّي )ق10(.
ق��رأ عىل مجاعة م��ن العلمء، منه��م: املوىل مجال الدين حمم��ود الش��ريازي )ق10( تلميذ املحّقق   

الدوايّن.
وقرأ عليه ثّلٌة من األعالم، منهم: أمحد بن نصري الدين عل التتوّي اهلندّي الفاروقّي )تويّف حدود   

997ه�(.
له كتٌب وحواٍش، منها: )أنموذج الفنون(، و)حاشية عىل رشح حكمة العني(، و)حاشية إثبات   
الواج��ب اجلدي��د والقديم( للدوايّن، و)حاش��ية ع��ىل رشح جتريد العقائد اجلدي��دة والقديمة(، 
و)حاش��ية عىل لوامع األرسار(، و)حاشية عىل حاشية اخلطائّي للمطّول(، و)حاشية عىل حاشية 

اخلطائّي للمختر(، و)حاشية عىل املطول(، وغريها.
ُينظر: كش��ف الظنون: 350/1، 475، ورياض العل��مء: 436/5، وتعليقة األفندّيّ عىل أمل   
اآلم��ل: 178، وتتميم أمل اآلم��ل: 100- 101، وهدّية العارف��ني: 262/1- 263، وأعيان 
الش��يعة:  أع��الم  والذريع��ة: 10/6، 58، 67، وطبق��ات  الش��يعة: 195/3، و105/10، 

.240 ،135/7
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