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حل ِّل ّي
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َّ
ملخ�ص البحث
تق��وم فرض َّي��ة البحث والباح��ث ،وهو جزء رئي��س يف الولوج إىل م��ا ُخفي ِذكره

يبق منه إلاَّ دليل ُّ
يدل عليه ،فكان أن وجدنا نسخة من كتاب (مناقب
واطمس أثره ،ومل َ

ثم عن نسخته النفيسة التي
وسأحتدَّ ث يف البحث عن أصل الكتاب املشهور ،ومن َّ

كُتبت يف عرص املؤ ِّلف؛ كون الكتاب هو السبب الذي د َّلنا عىل ذكر املسجد املغمور،
ثم عن صاحب املسجد.
ومتممهاَّ ،
ثم عن ناسخ النسخة ِّ
َّ
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املازندراين
الرسوي
عيل بن شهر آشوب
ّ
آل أيب طالب )للشيخ رشيد الدين َّ
ّ
حممد بن ّ
(ت 588هـ) ،وقوبلت بتاريخ  3ش��عبان س��نة 587هـ يف مس��جد األمري الزاهد الشيخ
ِ
احل يِّل يف ِ
احل َّلة السيف َّية.
نجم الدين عيسى بن نرص بن َّ
ورام ّ

 م�سجد ال�شيخ عي�سى بن و َّرام-حللَّة ال�سيف َّية املفقودة
ِ من معامل مدينة ا

Abstract
Rising the hypothesis of the research and the researcher is as
a key part in accessing to what is hidden and the full impact and
a copy of the book (Manakib Abu Talib PBUT) by Sheikh Rashid
bin Mohammed bin Ali bin Shahr Ashub al-Sarawi Almazandrani
(D. 588 A.H.), It was faced on 3 Sha'ban (587 A.H.) in the mosque
of Prince ascetic Sheikh Najm al-Din Issa bin Nasr bin Weram
Al-Halli in the Sayfi of Hilla.
I will discuss the origin of the famous book, then about its
precious copy which written in the era of the author (may Allah
be pleased him); because the of the fact that the book is the
reason for the mentioning of the old mosque, then about the
person who copied the copy and completed, then about the
owner of the mosque (may Allah be pleased him).

386

ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

there is nothing left but the evidence to prove it, was if we found

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

مقدِّ مة البحث

صلوات اهلل عليهم ،وختتلف هذه الكنوز بحس��ب ما فيها ،فهي كاألحجار واملعادن أو

ما ش��ئت عبرِّ  ،فبعض هذه الكنوز حيدِّ ثنا عن العل�ماء والرجال املغمورين ومصنَّفاهتم،
وعن أماكن الدرس ونس��خ الكتب ومقابلتها ،وعن مدارس ومساجد وقبور وشواهد
أكلها الدهر اخلوان ،فضلاً عن ِذكر من أحياها.

وخ�ير دليل عىل ذلك كتايب الذي أ َّلفته قبل عقدي��ن من الزمن (تاريخ مقام اإلمام
امله��دي يف ِ
احل َّل��ة) ،فقد تناولت فيه ما نس��خ م��ن الكتب فيه ويف مدرس��ته املجاورة
ّ

ومرة بـ(مدرسة
ومرة بـ(مدرس��ة صاحب الزمانَّ ،)
مرةَّ ،
املسمة بـ(املدرس��ة الزين َّية) َّ
اَّ
السبط) ،وأخرى بـ(املدرسة الرشيفة) ،وبحول اهلل تعاىل وتوفيقه أسعى يف طباعته ثاني ًة
ِّ

مع زيادة يف ذكر النس��خ املستنس��خة فيهام ،فقد مجعت ما ينوف عىل األربعني نسخة من
خمتلف األصقاع والبلدان.

والي��وم وبحم��د اهلل تعاىل وجدت نس��خة م��ن كتاب (مناق��ب آل أيب طالب)

املازندراين (ت 588هـ)،
الرسوي
عيل بن شهر آش��وب
ّ
للش��يخ رش��يد الدين َّ
ّ
حممد بن ّ

قوبلت بتاريخ  3ش��عبان سنة 587هـ يف مسجد األمري الزاهد الشيخ نجم الدين عيسى
ِ
ِ
خيص
ورام احل يِّ ّل يف احل َّلة الس��يف َّية ،وس��أحتدَّ ث يف البحث هذا عن أمر مهم ُّ
ابن نرص بن َّ
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يف ضوء تت ُّبعي واس��تقصائي يف فهرس��ة املخطوطات ،وج��دت الكثري من الكنوز
ِ
حممد
الرتاث َّي��ة الت��ي غرب عليها الزم��ان ،ومل يأت هلا خرض الزمان؛ ليكش��فها أليت��ام آل َّ

حللَّة ال�سيف َّية املفقودة -م�سجد ال�شيخ عي�سى بن و َّرام
من معامل مدينة ا ِ

وثم عن نسخته النفيسة التي كُتبت يف
أصل الكتاب املشهور كالشمس يف رائعة النهارَّ ،
ثم عن
عرص املؤ ِّلف؛ كون الكتاب هو الس��بب الذي د َّلنا عىل ذكر املس��جد املغمورَّ ،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ثم عن صاحب املسجد ،وإليك ما ذكرت.
ومتممهاَّ ،
ناسخ النسخة ِّ
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علي جميد ا ِ
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مناقب �آل �أبي طالب
الكتاب الذي قوبل يف م�سجد ال�شيخ املذكور
البيايض يف (الرصاط املستقيم) َّ
إن أصل املناقب مفقود ،وهو كتاب كبري ،وزن جزء منه
ّ

فكان تسعة أرطال( ..)1مع َّ
أن املناقب املوجود ناقص قط ًعا؛ إذ إنَّه ليس فيه أحوال اإلمام
الثاين عرش ،وقد أحال ابن ش��هر آش��وب إىل مناقبه وجه تلقيب الشيخ املفيد به ،وليس

احلجة الذي ل َّقبه به ،مع َّ
أن النس��خة املوجودة يف
ذل��ك في��ه ،فهو مذكور يف باب أحوال َّ
آبادي يف النجف ،تاريخ كتابتها سنة 777هـ ،وذكر
حممد النجف
خزانة
ّ
ِّ
عيل َّ
احلاج موىل ّ
يف آخرها أ ا كُتبت عن نس��خة فيه��ا ِذكر املصنِّف وتاريخ وفاته ،وتلك النس��خة ِ
بكال
نهَّ
بخط أيب القاس��م بن إس�ماعيل بن عنان الكتبي ال��وراق ِ
جزئَيها كانت ِّ
احل يِّ ّل ،وفرغ من
َّ
ّ

الكتابة أبو القاسم املذكور أواخر رجب سنة 658هـ.)2(»...

األئمة األثني
فالكت��اب مل يص��ل إلينا كاملاً  ،م��ع أنَّه ذكر يف ديباجت��ه أنَّه ذكر في��ه َّ
«وافتتحت ذلك ِ
ِ
بذكر
نصه:
ُ
عرش ،وتبعهم بذكر الصحابة والتابعني ،فقد قال يف َّأوله ما ُّ
األئمة الصادقني ،وختمت ُه بذكر الصحابة والتابعني،
ثم بذكر َّ
س�� ِّيد األنبياء واملرس��لنيَّ ،

وسميته بـ(مناقب آل أيب طالب)»(.)3
َّ

احلس��يني عىل ثالثة
ولق��د عثر األخ الفاضل الس�� ِّيد حيدر الس�� ِّيد موس��ى وتوت
ّ

عيل ب��ن طاووس
نص��وص من ب��اب إمام��ة القائ��م م��ن الكت��اب ،نقله��ا الس�� ِّيد ّ
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نصه« :يظهر من الش��يخ زين الدين
ق��ال الش��يخ آقا بزرك
الطه��راين يف الذريعة ما ّ
ّ

حللَّة ال�سيف َّية املفقودة -م�سجد ال�شيخ عي�سى بن و َّرام
من معامل مدينة ا ِ

(ت 664ه��ـ) يف كتاب��ه (الترشيف باملن��ن يف التعريف بالفتن) املالح��م والفتن ،ويظهر
من نقل الس�� ِّيد اب��ن طاووسَّ 
أن النس��خة الكاملة للكتاب كانت عنده ،وقام الس�� ِّيد

كر ٍ
اس
حيدر الس�� ِّيد موسى وتوت
مش��كورا بجمع تلك النصوص وقدَّ م هلا وطبعها يف َّ
ً
ٍ
لطي��ف س��نة 1439هـ ،وإليك أوائ��ل النصوص التي ذكرها الس�� ِّيد ابن طاووس يف

كتابه (املالحم والفتن):

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

األول« :فص��ل :في�ما نذكره من كتاب املناقب البن ش��هر آش��وب -قدَّ س اهلل َّ
جل
َّ

جالله روحه -يف عالمات الظهور .ذكر :منها :خسف يكون ببغداد.)4(»..

النبي ،وما ُّ
الثاين« :فصل:
يدل عليه .فقال ما هذا
وذكر ابن ش��هر آشوب طالع ّ
َ

لفظه :وقال أبو احلس��ن
ثم ذكر بعض أخبار الغيب
القاش��اين :طالع ّ
النبي :امليزانّ ..
ّ
واملالحم»(.)5

حممد بن شهر
الثالث« :فصل :فيام ذكره ابن شهر آشوب عن أيوان كرسى .فروى َّ

آش��وب يف املج َّل��د الثاين من املناقب من النس��خة التي جعلها جم َّلدي��ن ،وإذا كانت ثامن
حممد بن
جم َّل��دات ،فيكون يف املج َّلد الثامن يف ب��اب إمامة القائم ما هذا لفظه :وقال َّ

لـم ُأخرب يزدجرد بيوم القادس َّية ..اخلرب»(.)6
عيل
النوشجاين :اَّ
ّ
ّ
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ن�سخة الكتاب التي قوبلت يف م�سجد ال�شيخ املذكور
مصورة يف مركز تصوي��ر املخطوطات يف العتبة
نس��خة الكتاب الت��ي عثرت عليها َّ

العا َّم��ة بأصفهان ،الرقم ( ،)3108كتبها تلميذ املصنِّف جعفر بن أمحد بن احلس�ين بن
األول منها
قمرويه
احلائري بتاريخ  16ش��هر رجب س��نة 587هـ ،ومتَّت مقابل��ة اجلزء َّ
ّ
بتاريخ  3ش��عبان يف مس��جد األمري الزاهد نجم الدين عيس��ى بن نرص بن ورام ِ
احل يِّ ّل يف
َّ
ِ
احل َّلة السيف َّية ،وإليك أوائل وإهناءات النسخة وتقييداهتا.

�أوائل �أجزاء الن�سخة و�إنهاءاتها
حممد
األول« :اجلزء َّ
وج��ه اجلزء َّ
األول من كتاب مناقب آل أيب طالب ممَّا مجعه َّ

الرسوي
عيل ابن شهر آشوب
املازندراين.»
ّ
ّ
ابن ّ

األول« :احلم��د هلل ال��ذي خلقن��ي فهو هيدين��ي ،والذي ه��و يطعمني
َّأول اجل��زء َّ

ثم حيييني.»..
ويسقيني ،وإذا مرضت فهو يشفيني ،والذي يميتني َّ

األول
تم اجلزء َّ
آخر اجلزء َّ
األول« :حمتس�� ًبا كنت له ش��في ًعا أو ش��هيدً ا يوم القيامةَّ .

رب العاملني ،وصلواته عىل
ويتل��وه اجل��زء الثاين ،باب اإلمامة إن ش��اء اهلل ،واحلم��د هلل ِّ

النبي وآله الطاهرين وس�� َّلم تس��ليام .وقع الفراغ من نس��خه يوم الس��بت
حممد ّ
س�� ِّيدنا َّ
س��ادس عرش شهر رجب من سنة سبع( )7وثامنني ومخس�مائة ،كتبه العبد الفقري إىل رمحة

احلائري ،حامدً ا ومثن ًيا
حممد جعفر بن أمحد بن احلسني بن قمرويه
ّ
ر ِّبه وش��فاعة نب ِّيه ِّ
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الع َّباس�� َّية املقدَّ س��ة ،كُتبت يف حياة املصنِّف ،تقع يف جزأين ،وهي موجودة يف املكتبة

حللَّة ال�سيف َّية املفقودة -م�سجد ال�شيخ عي�سى بن و َّرام
من معامل مدينة ا ِ

علي��ه ،ومص ِّل ًيا عىل نب ِّيه ص�َّل�ىَّ اهلل عليه ،فرحم اهلل من نظر فيه ،ودعا لكاتبه ومس��تكتبه
باملغفرة والرضوان ،وهلل احلمد».

األول« :بلغت املقابلة يوم الثالث من شعبان من شهور سنة سبع
إهناء مقابلة اجلزء َّ
وثامنني ومخس�مائة يف ِ
احل َّلة الس��يف َّية محاها اهلل يف مسجد األمري الزاهد نجم الدين عيسى
ورام( )8أسبغ اهلل ظ َّله».
ابن نرص بن َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

عيل بن
وج��ه اجلزء الثاين« :اجلزء الثاين من مناق��ب آل أيب طالب ممَّا مجعه َّ
حممد بن ّ

ش��هر آش��وب
القم ّي نزيل مهبط
املازندراين ،رواية شاذان بن جربئيل بن إس�ماعيل ِّ
ّ
وح��ي اهلل تع��اىل ودار هجرة رس��ول اهلل بقراءته عىل مصنِّفه ،وصلىَّ اهلل عىل س�� ِّيدنا

حممد وآله».
َّ

َّأول اجل��زء الثاين« :باب اإلمامة عن أم�ير املؤمنني ،فصل :يف رشائطها ممَّا يليق

هبذا الكتاب إثباهتا.»..

آخ��ر اجلزء الثاين« :نعم ورصاط اهلل ينجو وليه * وهيلك من ز َّلت عليه به الرجل،

تتمة الكتاب املفتقر إىل رمحة اهلل تعاىل وش��فاعة
الكراس
والكراس َّ
األول َّ
َّ
ع َّلق عىل هذا َّ
حممد وآله أبو القاس��م بن إس�ماعيل بن عن��ان الكتبي الوراق ِ
احل يِّ ّل يف أواخر ش��هر
ّ ّ
َّ
رجب املبارك من سنة ثامن ومخسني وستّامئة ،غفر اهلل ملن نظره ودعا له باملغفرة».

392

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

تقييدات القراءة واملطالعة والتم ُّلك التي على الن�سخة
النس��خة مش��حونة بتقييدات العلامء األعالم وأكثرهم من علامء مدينة حلب ،فقد

حممد بن أيب الرجاء( )9بن سامل ،يعرف
حممد بن موس��ى بن َّ
•نظر فيه حس��ن بن َّ
بابن زعفران بتاريخ سلخ شهر ربيع األول سنة 755هـ.

(ظاهرا أو حسن) بن حسني بن جابر
حممد بن ...بن عنني
ً
•نظر فيه يوسف بن َّ
عيل بن سيف ابن النظر
اهلاشمي( ،)10بدون تاريخ.
ّ
ابن ّ

()11
البغدادي ،بدون تاريخ.
عيل بن يوسف
ّ
•نظر فيه إسامعيل بن ّ

•وجاء يف جانب إهناء اجلزء الثاين (وجه الورقة األخرية):

حممد بن أيب الرجاء بن سامل بن أيب
•نظر فيه من َّأوله إىل آخره مالكه موسى بن َّ
واحللبي (أصلاً ) بتاريخ  5ش��هر
الفوعي (مولدً ا)
الرجاء بن فتيان بن إبراهيم
ّ
ّ
ربيع اآلخر سنة 728هـ(.)12

حممد بن موسى بن
وسمعه جلامعة من املؤمنني َّ
•نظر يف ما َّدته من َّأوله إىل آخره َّ
الفوعي يف عدَّ ة جمالس آخرها ليلة اجلمعة  19شهر رجب
الزعفراين
حممد ابن
ّ
َّ
ّ
سنة 736هـ.

393

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

جاء عىل وجه الورقة األوىل عنوان الكتاب والتقييدات التالية ،ويظهر منها َّ
أن النس��خة
انتقلت من ِ
اهلجري.
احل َّلة إىل مدينة حلب يف القرن الثامن
ّ

حللَّة ال�سيف َّية املفقودة -م�سجد ال�شيخ عي�سى بن و َّرام
من معامل مدينة ا ِ

ٍ
أوقات متعدِّ دة
الفوع��ي يف
عيل
ّ
عيل بن يوس��ف بن ّ
•طالع��ه م��ن َّأوله إىل آخره ّ
()13
املحرم سنة 753هـ.
آخرها هنار يوم الثالثاء َّ 5

الفوعي سنة 759هـ.
حممد بن موحي زعفران
ّ
عيل بن َّ
•نظر فيه ّ

حممد بن خرض من قرية
•نظر فيه من َّأوله إىل آخره ونقل جزئيه بخ ّطه خرض بن ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

()14
أدلب [من قرى حلب]
املحرم سنة 886هـ.
ّ
الكندي بتاريخ شهر ّ

احلسيني (ت 927هـ) األبيات
حممد بن محزة بن زهرة
ّ
•عدَّ الس ِّيد تاج الدين بن َّ
األول والثاين ،فكانت ( )2071بيتًا.
الشعر َّية يف اجلزئني َّ

وجاء يف ظهر الورقة األخرية:
شوال سنة 868هـ.
•نظر فيه خليل
احلاج ابن نعمة ...من قرية ...بتاريخ ّ 12
ّ
حممد بن محزة بن
•نظر فيه الس�� ِّيد ت��اج الدين بن حميي الدين بن تاج الدي��ن بن َّ
غرة شهر رمضان سنة 986هـ.
احلسيني
زهرة
احللبي بتاريخ َّ
ّ
ّ

املحرم س��نة
صفي
حممد
الفاريس بتاريخ َّ 5
ّ
حممد جعفر بن َّ
والنس��خة هذه أوقفه��ا َّ
ّ
ٍ
ثم الذكور من الذكور يف ِّ
باملرة
كل طبق��ة ،وإذا انقرضوا َّ
1279ه��ـ ع�لى أوالده الذكور َّ
الرشع��ي ،والوقف َّية
ثم إىل احلاكم
ّ
جعل��ه موقو ًفا عىل أهل العل��م ،وجعل التولية بي��ده َّ

بحق من نفائس النسخ.
كُتبت عىل ظهر الورقة األوىل ،وهي تعدُّ ٍّ

وبحسب هذه النسخة النفيسة َّ
الوراق
فإن أبو القاسم بن إسامعيل بن عنان
الكتبي َّ
ّ

ِ
كراس�ين من النس��خة بتاريخ أواخر شهر رجب س��نة 658هـ ال متام اجلزأين،
احل يِّ ّل متَّم َّ
ولقد عددت ما كتبه أبو القاس��م ِ
احل يِّ ّل فكان ( )21صفحة ،الصفحات ()459-439
األول والثاين) يف مركز إحياء
األخرية يف اجلزء الثاين ،وهناك نسخة من الكتاب (اجلزء َّ
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حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

اهلجري عىل نسخة كتبها
اإلسالمي ،الرقم ( )4199كُتبت يف القرن الثاين عرش
الرتاث
ّ
ّ
أبو القاس��م بن إس�ماعيل بن عنان الكتبي الوراق ِ
احل يِّ ّل بتاريخ أواخر ش��هر رجب سنة
ّ َّ
658ه��ـ ،ويظهر من تقييد األجزاء املكتوبة هذا والتاريخ املش�ترك مع نس��خة أصفهان
أنهَّ ا كُتبت عىل نسخة أصفهان هذه.

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ
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حللَّة ال�سيف َّية املفقودة -م�سجد ال�شيخ عي�سى بن و َّرام
من معامل مدينة ا ِ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

احلائري
ترجمة جعفر بن �أحمد بن احل�سني بن قمرويه
ّ
النَّا�سخ
احلائري -نسب ًة إىل احلائر ،كربالء-
الش��يخ جعفر بن أمحد بن احلس�ين بن قمرويه
ّ
احلسيني ،عامل فاضل ،تتلمذ عىل الشيخ حممد ابن إدريس ِ
احل يِّ ّل (ت 589هـ)(.)15
َّ
ّ
كتب بخ ِّطه أجوبة مسائل ابن إدريس ِ
احل يِّ ّل بعد أن مجعها ،وفرغ منها يوم األربعاء

لس��بع بقني من ش��هر رجب س��نة 588هـ( ،)16وكتب بعد ثالث من هذا التاريخ نسخة

صح��ة املضايقة
املخت�صر يف املضايقة
املس��مى (خالصة االس��تدالل عىل م��ن منع من َّ
َّ
()17
الساموي (ت 1370هـ)،
حممد بن طاهر
ّ
باالعتالل)  ،واملجموعة كانت عند الش��يخ َّ

وانتقلت يف مكتبة اإلم��ام احلكيم العا َّمة ،الرقم ( ،)570وتقع يف ( )148صفحة ،وقد

مهدي اخلرس��ان ،وطبعت يف موس��وعة ابن إدريس
حمم��د
ّ
ح َّققه�ما آية اهلل الس�� ّيد ّ
ِ
احل يِّ ّل.
الطهراين يف طبقات أعالم الش��يعة ( ،)30/4ومل يذكر
وترجم له الش��يخ آقا بزرك
ّ

النسخة هذه.
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علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

حل ِّل ّي
الكتبي الو ّراق ا ِ
ترجمة �أبو القا�سم بن �إ�سماعيل بن عنان
ّ
مت ِّمم الن�سخة
نصه« :الش��يخ أبو القاس��م بن
الوراق�ين ،وق��د ترجم له
األفن��دي يف رياض العلامء بام ُّ
ّ
َّ
إسامعيل بن عنان الكتبي الوراق ِ
احل يِّ ّل ،قد وجد بخ ِّط ِه كتاب املناقب البن شهر آشوب،
ّ َّ
وكان تاريخ كتابته أواخر ش��هر رجب سنة ثامن ومخسني وستّامئة ،وهو بعد وفاة املؤ ِّلف
بامئة وسبعني سنة ،والظاهر أنَّه كان من العلامءِ ،
فالحظ»(.)18
وذكرت س��اب ًقا َّ
الوراق هذا متَّم اجلزء الثاين من النس��خة التي كتبها ابن قمرويه
أن َّ

احلائري ،ويظهر من كتاب الذريعة أنَّه كتب نسخة أخرى من كتاب املناقب ،أو متَّم بق َّية
ّ

نصه« :النس��خة املوجودة
أجزاء هذه النس��خة حديث البح��ث ،فقد جاء يف الذريعة ما ُّ

آب��ادي يف النجف ،تاريخ
حممد النجف
[م��ن كتاب املناقب] يف خزان��ة
ّ
ّ
عيل َّ
احلاج موىل ّ
كتابتها س��نة 777هـ ،وذكر يف آخرها أنهَّ ا كُتبت عن نس��خة فيها ِذك��ر املصنِّف وتاريخ
وفاته ،وتلك النس��خة ِ
بكال جزئيها كانت ِّ
الكتبي
بخط أيب القاسم بن إسامعيل بن عنان
ّ
الوراق ِ
احل يِّ ّل ،وفرغ من الكتابة أبو القاس��م املذكور أواخر رجب س��نة 658هـ ،وكتب
َّ
يف آخر جزئه الس��ادس :أنَّه توفيِّ املصنِّف ليلة اجلمعة ثاين عرش ش��عبان سنة 588هـ،
و ُدفن بمدينة حلب بسفح جبل جوشن بالقرب من مشهد احلسني ،)19(»فقد بلغ يف
نسخ الكتاب اجلزء السادس منه.
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يظه��ر ممَّا ُذك��ر يف إهناء اجلزء الث��اين من ٍ
ملتمم النس��خة أنَّه كان م��ن الكتب ِّيني
لقب ِّ

حللَّة ال�سيف َّية املفقودة -م�سجد ال�شيخ عي�سى بن و َّرام
من معامل مدينة ا ِ

الطه��راين يف طبق��ات أع�لام الش��يعة (،)134/4
وترج��م له الش��يخ آقا ب��زرك
ّ

وذك��ر النس��خة ه��ذه باإلش��ارة ضم��ن ترمجت��ه ،وضم��ن ترمجة ابن ش��هر آش��وب يف

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

(.)273/3
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حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

حل ِّل ّي
الأمري الزاهد ال�شيخ جنم الدين عي�سى بن ن�صر بن و َّرام ا ِ
�صاحب امل�سجد
تس��عفني بعد ،ور َّبام الوقت كفيل يف إظهار ما يتع َّلق به ،وباملس��جد الذي ُيعدُّ مدرس��ة
املرتجم بـ(األمري الزاهد) فهي داللة
علم َّية ملقابلة نسخ الكتب وغري ذلك ،ويكفي نعت
َ
ترؤسه وزهده يف هذه الدنيا الفانية ،وحتَّى ال خيلو البحث من فائدة ،رأيت أن أذكر
عىل ُّ
ورام بن نرص
ما عثرت عليه من ترمجة ألخيه ،وهبا يظهر نسب
َ
املرتجم ،فهو (هباء الدين َّ

ورام) ،والذي ذهب املح ِّقق الشيخ جعفر
ورام بن أيب النجم بن َّ
ورام بن عيسى بن َّ
ابن َّ
الس��بحاين باتحِّ اده مع مصنِّف كتاب (تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر) املعروف بـ(جمموعة
ّ
عيل ابن طاووس أل ِّمه(.)20
َّ
ورام) ،واملتوفىَّ سنة 605هـ ،وهو جدُّ الس ِّيد ّ

أساتذته

* الشيخ أبو زكريا حييى بن احلسن بن سعيد اهلذيل ِ
احل يِّ ّل (كان ح ًّيا سنة 583هـ)
َّ
ّ

ورام بن ن�صر -املذكور -عليه ،وأجازه بإج��ازة خمترصة كتبها له يف
تلمذ الش��يخ َّ

األول س��نة 583هـ بخ ِّطه وذلك عىل اجلزء الرابع م��ن (هتذيب األحكام)،
ش��هر ربيع َّ
العبادي ،والشيخ رشيد الدين
يب بن مسافر
ّ
يروي اهلذ ّيل فيها عن الشيخ سديد الدين عر ّ

عيل بن ش��هر آش��وب( ،)21ونس��خة التهذيب هذه كتبها وذكر يف آخرها نس��به
َّ
حممد بن ّ

ثم
ال��ذي ذكرته أعاله ،وفرغ منها بتاريخ آخر هنار اجلمعة  6ذي القعدة س��نة  575هـَّ ،
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مل أو َّفق يف معرفة صاحب املس��جد األمري الش��يخ عيس��ى؛ َّ
ألن املص��ادر الرتاث َّية مل

حللَّة ال�سيف َّية املفقودة -م�سجد ال�شيخ عي�سى بن و َّرام
من معامل مدينة ا ِ

ـي هذا اجلزء الرابع من (هتذيب األحكام)
قرأها عليه فكتب له إجاز ًة صورهتا« :قرأ َع َل َّ
إىل آخر باب الزيادات من كتاب (الزكاة) األمري األجل الس ِّيد الزاهد الصالح هباء الدين

وأذنت له روايته عن مشاخيي ،وهم:
ورام بن عيس��ى أدام اهلل حراسته
ُ
ورام بن نرص بن َّ
َّ
ُّ
عز الدين بن شهر آشوب أطال
الشيخ
يب ،والشيخ الفقيه ّ
األجل الفقيه سديد الدين عر ّ
ِ
أحب .وكتب حييى ابن احلس��ن بن س��عيد يف ش��هر
اهلل بقاه ،وغريمها،
فلريو ذلك متى َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

األول س��نة ثالث وثامنني ومخس�مائة» ،وكتب له يف آخر الصوم أيض ًا إجازة قريبة
ربيع َّ
الطهراين (ت 1389هـ)
من ذلك( ،)22ونسبه والنسخة واإلجازة ذكرها الشيخ آقا بزرك
ّ

نص اإلجازة يف طبقات أعالم الشيعة،
يف الذريعة عن نس��خة التهذيب املذكورة ،ونقل َّ
ولألس��ف الشديد مل يذكر َّ
حمل مكان النسخة؛ لنذكر تفاصيل أكثر عنها ،فجزاه اهلل عىل
ما ذكر؛ ولوال ذلك لضاع ِّ
الذكر واألثر.

* الشيخ حممد بن إدريس العجيل ِ
احل يِّ ّل (ت 598هـ)
َّ
ّ

ورام بن نرص -املذكور -بعض املجالس التي ُقرئ فيها كتاب (النهاية
حرض الشيخ َّ
يف الفق��ه) للش��يخ الطويس بمحرض ابن إدري��س ِ
احل يِّ ّل وضبط األلف��اظ عىل القارئ يف
ّ
شهر رجب س��نة  573هـ يف مشهد أمري املؤمنني بالنجف األرشف ،وكانت القراءة

واملقابلة عىل نس��خة ِّ
عيل بن حييى ،واحلس��ن بن أيب الفضل بن احلسني
خط املصنِّف مع ّ
ابن الدريب ،وابن ش��هريار اخلازن ،وحممد بن عيل بن ش��عرة ِ
احل يِّ ّل ،جاء ذلك يف نس��خة
ّ
َّ
ّ
من كتاب (النهاية) كُتبت يف العرشة األوىل من مجادى اآلخرة سنة 595هـ ،والنسخة يف
املرعيش ،الرقم (.)23()3126
مكتبة الس ِّيد
ّ
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وختا ًما

فق��د زاد البح��ث ِذكر مدرس��ة علمية م��ن معامل ِ
احل َّل��ة ،أال وهي (مس��جد األمري
َّ

املالك��ي) ،والذي قوبلت فيه نس��خة من كت��اب (مناقب آل
ورام
ّ
عيس��ى ابن ن�صر بن َّ

أيب طالب )البن ش��هر آش��وب (ت 588هـ) قبل وفاة مؤ ِّلف الكتاب بسنة ،وهذا

ورام ،أخ صاحب املس��جد ،وذكرت نس��به وأس��اتذته ،ومل أعثر عىل ترمجة
ابن نرص بن َّ
أمريا زاهدً ا ،وأسأل اهلل تعاىل أن أكون
لصاحب املس��جد ،ومل نعرف عنه س��وى أنَّه كان ً
ومؤسس��ه ،وللمغمورين ِّ
الذكر الذين و َّظفوا أنفس��هم
و ِّفق��ت يف إحياء ِذكر هذا املعلم
ِّ
الشيعي.
خلدمة الرتاث
ّ

ِ
النجفـي
ـي
ّ
علـي جميـد احل ِّل ّ
وكتب أحـمـد ّ
فـي عشـريـن ساعـة ليلــة اجلمعــة 27
ذي القعدة احلرام سنة 1439هـ
يف مكتبة داري الواقـع بيــن
مشهد أمري املؤمنني
ووادي الســــالم
*******
****
**
*
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احلائ��ري تلميذ ابن
املس��جد اليوم ال أثر له وال عني ،والنس��خة ه��ذه كتبها ابن قمرويه
ّ
احل يِّل ،وأتم نقصها أبو القاس��م الكتبي الوراق ِ
ِ
احل يِّ ّل ،وال يبعد َّ
احلائري كتبها
أن
ّ
ّ َّ
َّ
إدريس ّ
ولورام
للمؤ ِّلف نفس��ه ،فق��د طلب الدعاء له وملن اس��تكتبه ،كام وترمجت فيه للناس��خ َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حللَّة ال�سيف َّية املفقودة -م�سجد ال�شيخ عي�سى بن و َّرام
من معامل مدينة ا ِ
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هوام�ش البحث
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( )1ينظر :الرصاط املستقيم.11/1 :
( )2الذريعة ،318/22 :الرقم .7264
( )3مناقب آل أيب طالب.15/1 :
( )4الترشيف باملنن.370 :
( )5الترشيف باملنن.371 :
( )6الترشيف باملنن.372 :
فصحف كلمة (س��بع) إىل (تسع) ومل ينتبه إىل َّ
أن إهناء مقابلة
( )7وهناك من قام بتنقيط إهناء النس��خة
َّ
ِ
تم بتاريخ  3شعبان سنة 587هـ ،أي بعد ( )17يو ًما من نسخ النسخة ،فالحظ.
النسخة َّ
«ورام » إىل« :مداهر».
( )8يف فنخا (ِّ )632/31
صحفت َّ
صحف إىل« :الرجار».
( )9يف فنخا (ِّ )632/31
د..اهلاشمي».
حمم
ّ
( )10يف فنخا ( )632/31ورد هكذا« :يوسف بن يعقوب بن َّ
( )11ليس يف فنخا (« :)632/31بن يوسف».
حممد بن أيب الرجار س��امل بن أيب الرجار
( )12يف فنخا (ِّ )632/31
صحف اس��مه إىل« :موس��ى بن َّ
احللبي».
الفوعي
فتيان بن إبراهيم
ّ
ّ
( )13يف فنخا ( )632/31صحف إىل« :يوم السبت».
الكندي».
( )14ليس يف فنخا (« :)632/31من قرية أدلب
ّ
( )15ينظر :موسوعة طبقات الفقهاء.250/6 :
( )16ينظر :الذريعة 330/20 :الرقم 3256
( )17ينظر :الذريعة 175/20 :الرقم  ،2464و 134/21الرقم .4296
( )18رياض العلامء.495/5 :
( )19الذريعة.319/22 :
( )20ينظر :موسوعة طبقات الفقهاء.290/7 :
( )21ينظر :الذريعة 264/1 :الرقم  ،1386و 61/5ضمن الرقم .226
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( )22طبقات أعالم الشيعة.327/3 :
املرعيش:
املرعيش ،359 -358/8 :فهرس مصورات مكتبة الس ِّيد
( )23ينظر :فهرس مكتبة الس ّيد
ّ
ّ
 ،69 -68/1فنخا  ،914/33تراجم الرجال 227/4 :الرقم .4317
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َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
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َّ

األش��كوري ،نرش قس��م ش��ؤون املعارف اإلس�لام َّية
احلس��يني ،الس�� ِّيد أمحد
1.1تراج��م الرج��ال،
ّ
ّ
واإلنسان َّية ،العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة ،كربالء املقدَّ سة ،ط1439 ،4هـ.
مؤسس��ة
عيل بن موس��ى (ت 664هـ) ،نرش َّ
2.2الترشي��ف باملنن يف التعريف بالفتن :ابن طاووسّ ،
صاحب األمر ،قم املقدَّ سة1416 ،هـ.
الطهراين ،الش��يخ آقا بزرگ (ت 1389هـ) ،ن�شر دار األضواء،
3.3الذريع��ة إىل تصانيف الش��يعة:
ّ
بريوت ،ط1403 ،3هـ.
األصفهاين (ق 12هـ) ،حتقيق الس�� ِّيد
األفندي ،املريزا عبد اهلل
4.4رياض العلامء وحياض الفضالء:
ّ
ّ
النجفي1415 ،هـ.
املرعشـي
األشكوري ،نرش مكتبة آية اهلل العظمى
احلسيني
أمحد
ّ
ّ
ّ
ّ
يب،
5.5طبقات أعالم الشيعة:
الطهراين ،الشيخ آقا بزرگ (ت 1389هـ) ،نرش دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
بريوت ،ط ،1أوفسيت1430 ،هـ.
6.6فهرستـگان نسخه هاى خطى إيران (فنخا) :إعداد واهتامم :مصطفى درايتى ،نرش املكتبة الوطن َّية
يف إيران ،طهران ،ط1390 ،1ش.
احلسيني ،نرش
7.7فهرس نس��خه هاى خطى كتابخانه عمومى آية اهلل العظمى نجفى مرعشى :أمحد
ّ
املكتبة نفسها ،اجلزء الثامن ،د.ت.
حممد
8.8فهرس نس��خه هاى عكس��ى كتابخانه عمومى آية اهلل العظمى نجفى مرعش��ى:
ّ
احلائريَّ ،
األول1411 ،هـ.
عيل ،نرش املكتبة نفسها ،اجلزء َّ
ّ
املازندراين (ت  588هـ)،
عيل بن ش��هر آش��وب
9.9مناق��ب آل أيب طالب :أيب عبد اهلل َّ
ّ
حممد بن ّ
صححه ورشحه وقابله جلنة من أس��اتذة النج��ف األرشف ،املطبعة احليدر َّية ،النجف األرشف،
َّ
1376هـ.
مؤسس��ة اإلمام
1010موس��وعة طبق��ات الفقه��اء :الش��يخ
الس��بحاين وجمموعة م��ن الباحث�ين ،نرش َّ
ّ
قم املقدّ سة ،ط1418 ،1هـ.
الصادقّ ،

