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�س البحث ملخَّ

، ولد س��نة )1309ه�/1892م(، تربَّى تربيًة  ّ الشيخ حسني ابن الش��يخ عيّل احِليلِّ
ق امليزا  ، وكان من أبرز أساتذته املحقِّ ّ علميًَّة عىل يد والده العامل اجلليل الشيخ عيّل احِليلِّ
ق الش��يخ ضياء الدين العراقّي، واملرجع الكبي السيِّد أبو  د حس��ني النائينّي، واملحقِّ حممَّ
احلس��ن األصفه��ايّن، وبعد وفاهتم اس��تقلَّ بالبحث اخل��ارج فكان من تالمي��ذه ثلَّة من 
د  د سعيد احلكيم، والسيِّد حممَّ العلمء األعالم، منهم الس��يِّد عيّل السيستايّن، والسيِّد حممَّ

تقي احلكيم.

اتَّص��ف بال��ورع والتق��وى، واالحتياط و التواض��ع، وكان ل��ُه دور يف اجلهاد ضدَّ 
ة متثَّل��ت يف املخطوط من كتبه التي بلغ��ت أربعني خمطوًطا يف  االس��تعمر، وجهود فكريَّ

الفقه واألصول وغيها، وثالث كتب مطبوعة.

ال سنة )1394ه�/21 ت1 1974م(، وُدفن يف الصحن  تويف يف الرابع من شوَّ
.احليدرّي الرشيف، بعد أن صىلَّ عليه السيِّد أبو القاسم اخلوئّي
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Abstract

Sheikh Hussein Ibn Al-Sheikh Ali Al-Hilli was born in (1309 

AH-1892BC) and he brought up in a scientific atmosphere by his 

father, the great scholar Sheikh Ali al-Hilli, The most prominent 

of his teachers were the professors Al-Mirza Mohammed Hussein 

Al-Nayani, the investigator Sheikh Dhiya Al-Deen Al-Iraqi and 

the great Faqih Sayid Abulhassan Al-Asfahani. After their death, 

continued studied the outside research, among his students 

were a number of scholars, including Sayyid Ali Al-Sistani, Sayyid 

Muhammad Saeed Al-Hakim and Sayyid Muhammad Taqi Al-

Hakim. He was piety and devotion, he was also humility, and he 

had a role in the jihad against colonialism. He had intellectual 

efforts represented by his manuscript of his books, which is 

about forty manuscripts in jurisprudence, assets and others, 

with three printed books.

 He died on the fourth day of Shawwal (1394 AH-21/1/1974BC) 

and he was buried in the Al-Haidari Al-Sharif courtyard, after he 

was prayed on him by Sayyid Abul-Qasim Al-Khoei.
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�سريتُه

1. ا�سمُه واأُ�سرتُه

 ّ هو الش��يخ حس��ني ابن الش��يخ ع��يّل ابن احلاّج حس��ني ب��ن محود بن حس��ن احِليلِّ
النجف��ّي، ينتمي إىل أرسٍة عربيٍَّة أصيلة، وهي عش��ية )الطفيل()1(، التي تقطن األرياف 

اجلنوبيَّة من قضاء اهلنديَّة)2(.

وطفي��ل)3(: اجل���دهُّ األعىل الذي تنتس��ب إلي��ِه عش��يتُه التي كانت تن��زل قديًم مع 
احيَّة  َل جمرى هنر الرمَّ احيَّة، ول�مَّ حتوَّ )جبش��ة( يف موطنهم القديم الواقع عىل فرات الرمَّ
لت آل طفي��ل إىل أرض تق��ع عىل املجرى  إىل جه��ة هن��ر ذياب)4( س��نة )1112ه���( حتوَّ
ة، ونزلت يف أرايض )حرقة( القريبة من  لت إىل فرات اهلنديَّ  اجلديد للفرات، ومنه��ا حتوَّ

الكفل)5(.

�س��وا قري�ة  ينقس��م آل طفيل إىل اثنتي عرشة فرقة، منها فرقة )آل العيفار( الذين أسَّ
فٌة عن )آل جعف��ر()7( التي يرجع إليها  صغي�����رة ُتعرف ب�)العيف��ار()6(، ُيقال إَّهنا مصحَّ
، حيث ينتمي إىل )آل حسني العيفارّي(، وهي اليوم قرية قرب ناحية )أيب  ّ ش��يخنا احِليلِّ

غرق()8(.

2. ولدتُه ون�ساأتُه ووفاته

ّ س��نة )1309ه�/1892م()9(، من أبوين كريمني، ونشأ  ولِد الشيخ حس��ني احِليلِّ
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اُه  ، وكانت نشأتُه علميَّة، وقد اهتمَّ أبوُه وربَّ ّ حتت رعاية والدِه العاّلمة الش��يخ عيّل احِليلِّ
ق ذلك، بل هو  ًة من أجل أن يكون امتداده امتداًدا علميًّ��ا، وبالفعل قد حتقَّ تربي��ًة خاصَّ

فاق مجيع أفراد أرستِه، بل هو الذي أظهرها للوجود العلمّي)10(.

أ. والدُه

ّ املول��ود يف مدينة احِللَّة، نش��أ هب��ا مع رغبتِه يف اكتس��اب  وال��دُه الش��يخ ع��يّل احِليلِّ
العلوم، فش��دَّ الرحال إىل النجف األرشف يف شبابِه؛ ملواصلة طلب العلم، حينم كانت 
مرك��ًزا للمرجعيَّ��ة الدينيَّة؛ ملا تتمتَّع بِه م��ن مكانٍة مرموقٍة يف الفق��ه واألصول وغيمها 
من العلوم)11(، إذ أقام يف مدرس��ة الش��يخ مهدي كاش��ف الغطاء)12(، مشتغاًل بتحصيل 
مات والس��طوح، وانتقل  العل��وم، فتتلمذ عىل بعض فضالء احلوزة العلميَّة، فأهنى املقدِّ
د كاظم الي��زدّي)14(،  د طه نجف)13(، والسيِّد حممَّ إىل البحث اخلارج عىل يد الش��يخ حممَّ
ّ مصاحًبا  حتَّ��ى أصبح من طليعة عل��مء النجف األرشف)15(، وكان الش��يخ عيّل احِل��يلِّ
ة وإخاء تام، وبعد وفاة الش��يخ عيّل  ومالزًما للش��يخ عيّل رفيش)16(، وكانت بينهم مودَّ
ّ يف إقامة ص��الة اجلمعة يف الصحن  رفي��ش س��نة )1334ه�(، َخَلف�ُه الش��يخ عيّل احِل��يلِّ
ة اجلمع��ة املوثقني، حيث صىلَّ  احلي��درّي الرشيف يف اجلهة اجلنوبي��ة منه، فكان من أئمَّ
ة  مة الطهرايّن: »صحبتُه مدَّ خلفُه املئات من أهل التق��وى والصالح)17(، وقال عنُه العالَّ

طويلة واقتديت بِه يف الصالة مراًرا...«)18(.

اتَّص��ف بالورع والتقوى والزهد، ُيؤثر العزلة، ش��ديد القناعة)19(، وكان عضًوا يف 
اهليئة العلميَّة يف احلكومة املحليَّة التي أنش��أها زعمء النجف األرشف بعد ثورة النجف 

وجالء اإلنكليز عنها)20(.

تويف يف الس��ابع من ش��هر ش��عبان س��نة )1344ه�()21(، وُدف��َن يف مقربة احلاّج 
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ّ يف حملَّة ال��رباق، ثمَّ ُهدمت املق��ربة وُنقل إىل مق��ربة يف حملَّة  عب��د الرضا املاش��طة احِل��يلِّ
د حسي�ن النائينّي جملًسا تأبينيًّا يف جامع اهلندّي، حرضُه  احلويش)22(، وأقام لُه امليزا حممَّ
د عيّل  العلمء والفضالء ومجع غفي من خمتلف الطبقات)23(، ورثاُه الش��اعر الش��يخ حممَّ

اليعقويّب بقصيدة مطلعها:
أعالمه��ا؟ َس��ت  ُنكِّ الرشيع��ُة  لِ�َم��ْن 

الغرَو ُم��ذ َفَق��َدت )ع��يّل( إماُمها)24(
أعقَب ولدين مها: الشيخ حسن، والشيخ حسني)25(.

ّ ب. أخوُه الشيخ حسن احِلليِّ

ولِد س��نة )1306ه�()26(، وهو أكرب من أخيِه الش��يخ حس��ني بثالث س��نني، اهتمَّ 
د  والده بربيتِه علميًّا وأدبيًّا، وقرض الشعر وأبدع فيه، وكان من حيرض جملس السيِّد حممَّ

سعيد احلبهُّويّب)27(، األمر الذي ساعد عىل تكوينِه العلمّي ونضجه األديّب)28(.
ثون في��م بينهم، وقد  وكان للش��يخ حس��ن أصدقاء من األدب��اء جيتمع��ون ويتحدَّ
ي()29(  حصلت بينهم مساجالت ومطارحات أدبيَّة، وكانت لُه عالقة متينة مع آل )حجِّ
ة صادقة ورابطة قوية، حيرض ندوهتم األدبيَّة ويعيش معهم ويش��اركهم أفراحهم  وأخ��وَّ
ي)30(،  وأتراحهم، ونظم فيهم الكثي من ش��عِرِه الس��يم يف الش��اعر الش��يخ صالح حجِّ
ة صادقة، فكانا يتبادالن املدح والثناء بقصائد عامرة،  الذي تربطُه معُه عالقة متينة وأخوَّ

منها قصيدته:
الرضاح��ا ال��دار  ته��ا  أيَّ ط��اويل 

ب��األُوىل ق��د ش��يَّدوا املج��َد الراحا
َحَرًم��ا فيه��م  أصبح��ِت  فلَق��د 

ُتس��تباحا ل��ْن  كعبت��ُه  آمنً��ا 
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نج��ا اجل��وِد  غ��ارة  َغزهُت��م  إْن 
ِعرُضُه��م واملاُل أضحى ُمس��تباحا)31(

ُه جيِّد اخلطِّ أديًبا،  كان أيبَّ النفس، يتَّخذ من استنس��اخ الكتب مصدًرا ملعيشتِه ؛ ألنَّ
لونُه عىل غيِهٍ يف استنس��اخ كتبه��م)32(، ويف النجف واحِللَّة  يفه��م ما يكتب؛ لذلك يفضِّ

ِه)33(. جماميع كثية من الدواوين والكتب بخطِّ

ّ عالقة متينة من خالل اصطحابه ملجالس  وكانت تربطُه مع أخيه الشيخ حسن احِليلِّ
َر عىل ذائقة الش��يخ حس��ني  األدب والش��عر التي كان يرتادها باس��تمرار، األمر الذي أثَّ
األدبيَّ��ة، ودراس��تِه احلوزيَّة)34(، عىل الرغم من أنَّه كان متَّجًه��ا يف بداية حياتِه للخياطة، 
إالَّ أنَّ تأثي والدِه الش��يخ عيّل وأخيه الشيخ حسن جعلُه ينحو نحَو حبِّ العلم واألدب 

والفضيلة)35(.

، تويفِّ يف احلادي عرش من ربيع الثاين  وبس��بب ابتالء الشيخ حس��ن بمرض الس��لِّ
س��نة )1337ه�( وهو يف ريعان شبابِه عن عمرٍ  يناهز الواحد والثالثني عاًما)36(، وُدفَن 

يف الصحن احليدرّي الرشيف)37(، وأقام لُه جملس الفاحتة السيِّد عيّل احلبويّب)38(.

ت. وفاتُه

؛ بعد مرضٍ مزمٍن الزمُه يف آخ��ر حياتِه، يوم االثنني  ّ تويفِّ الش��يخ حس��ني احِليلِّ
يف الرابع من ش��هر شوال س��نة )1394ه�/21 ت1 1974م()39( عن عمرٍ  ناهَز مخسًة 
وثمن��نَي عاًم��ا، وُدفَن يف مقربة أس��تاذِه امليزا النائين��ّي، بعد أن صىلَّ عليه الس��يِّد أبو 
مة السيِّد موس��ى بحر العلوم)40(: »َتَيَتَم العلُم  َخ وفاتُه العالَّ القاس��م اخلوئّي، وقد أرَّ

لفقِد احلُسني«، وهو مثبَّت حتت صورتِه يف املقربة)41(.
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3. �سيوخُه وتالميذُه

اًل: شيوُخُه أوَّ

ّ بيئًة علمية، وعلمء أفذاًذا، كان  من فضِل اهللِ ورعايتِه، أْن هيََّأ للش��يخ حسني احِليلِّ
َل يف نبوغِه،  ة، األمر الذي عجَّ هلم الدور الفاعل يف تنمية قابليَّاتِه، وصقل ملكتِه الفكريَّ
ئهم الذين كانت هل��م إرشاقات واضحة،  فحرَض عىل نخبٍة من مش��اهي العل��مء وأجالَّ
��ة وخصوًصا عىل مس��توى الفقه  تلَّ��ت يف أصال��ة أبحاثه��م وإضافاهت��م العلميَّة املهمَّ

واألصول، وزعاماهتم للحوزة العلميَّة يف النجف األرشف، وكان أبرزهم:

د حسني النائينّي )ت 1355هـ(: 1. آية اهلل املحقق املرزا حممَّ

ّ مالزًما أبحاثه الفقهيَّة واألصوليَّة وجمالسه العلميَّة)42(،  كان الش��يخ حس��ني احِليلِّ
ّ أحاط بآراء العلمء  بقي كذلك أيام حياتِه، فكانت بينهم منفعة متبادلة ؛ ألنَّ الشيخ احليلِّ
يف علَم��ي الفق��ه واألصول من معينها ومصدره��ا األصيل، ووجد امل��يزا النائينّي من 
ًبا بارًعا لفتاواه الكثية التي كانت تِرُد عليه)43(، فكان  ًرا ومهذِّ ّ مساعًدا وحمرِّ الشيخ احِليلِّ
الب��اب لذلك األب الروحّي العظيم ومن��ُه يؤتى)44(، وهو الذي محل امليزا النائينّي عىل 
تأس��يس جملس االستفتاء، ونقاًل عن أحد تالميذ الش��يخ: »إنَّ املرحوم امليزا عيّل ينقل 
ّ ويمدحُه ويقول  ُه كان يعتمد كثًيا عىل الش��يخ احِليلِّ أيًضا عن والدِه املرحوم املعّظم: إنَّ
عنُه: ما ِمْن مسألٍة ُتطرح حتَّى يكتب عنها رسالة مشتملة عىل التحقيق والتدقيق، ونقل 

كافة األقوال فيها«)45(.

وحينم ُس��ئَل امليزا النائينّي عن س���ّر امتنانه البالغ واهتممه الكبي بالش��يخ حسني 
ُه َمْن حيفر البئر بإبرة«)46(، وهبذا الوصف الدقيق، وَصَف دور الشيخ  ؟ أجاهبم: »إنَّ ّ احِليلِّ
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تِه املعتربة، وقد  ّ وتتبهُّعه وإرصاره بتأنٍّ وص��رب للوصول إىل الرأي األصوب من أدلَّ احِل��يلِّ
ت بني سطورها الثناء والتكريم  منحُه امليزا النائينّي إجازة االجتهاد والرواية التي ضمَّ
، وأفصحت عمَّ يكنهُُّه من صورٍة مرشقٍة، هي من أروع الصور يف  ّ والتبجيل للشيخ احِليلِّ
اهتا،  ة نظرِه، ووصاياه يف مالزمة التقوى، واالبتعاد عن الدنيا وملذَّ إحصاء جهوده، ودقَّ
ر اإلجازة يوم  ل والتدبهُّر، وتقدي��م العمل الصالح، حرَّ واإلكث��ار من ذكر املوت، والتأمهُّ

ل 1352ه�()47(. )17 ربيع األوَّ

ن تقريرات بحث امليزا النائينّي يف علم األصول  وعند دراسة خمطوطاتِه التي تتضمَّ
ب��دورة كاملة،وكذلك تتبهُّع تقريرات امليزا النائينّي يف الفقه، ومالحظة تالميذه وبعض 
ّ حرض دورة كاملة يف األصول عند امليزا النائينّي)48(، فضاًل  األعالم؛ بأنَّ الش��يخ احِليلِّ
عن حضورِه دروس��ه الفقهيَّة)49(، ليتبنيَّ لنا مدى تأثي امليزا النائينّي يف الش��يخ حس��ني 
ّ يعرف بأنَّ امل��يزا النائينّي أحد منابعِه  ، وتأكيد أحد األعالم: »بأنَّ الش��يخ احِليلِّ ّ احِل��يلِّ

ة«)50(. ة املهمَّ الفكريَّ

ُه: »من فضالء  ، اهتمًما بالًغا، ويرى أنَّ ّ وكان امليزا النائينّي يتم بتلميذِه الشيخ احِليلِّ
ّ بأس��تاذِه وتبنِّي آرائه يف ضوء م��ا نقلُه بعض  تالمي��ذِه«)51(، ويتَّض��ح تأثهُّر الش��يخ احِليلِّ
ّ وطلبوا منُه  الثقات: »بعد وفاة الس��يِّد حمسن احلكيم جاء بعض املؤمنني إىل الشيخ احِليلِّ

طبع رسالته العمليَّة ألجل تقليدِه)52(، فأرجعهم الشيخ إىل رسالة امليزا النائينّي«)53(.

2. آية اهلل املحقيِّق الشيخ ضياء الدين العراقّي:

د النجفّي العراقّي، ولد سنة )1278ه�(،  ق الشيخ ضياء الدين عيّل بن حممَّ هو املحقِّ
وت��ويفِّ يف النج��ف األرشف يف )28 ذي القع��دة س��نة 1361ه�()54(، وُيعدهُّ من أش��هر 
أساتذة علم األصول يف النجف األرشف، ولُه تأسيسات راقية ونظريَّات جديدة، فكان 
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ة مخسني عاًما وخصوًصا  دين يف علم األصول يف عرِه، استمرَّ بالتدريس مدَّ من املجدِّ
ج عىل يديه عدد كبي من العلمء واملجتهدين، منهم الس��يِّد عبد  يف عل��م األصول، فتخرَّ
اهلادي الش��يازّي، والسيِّد حمسن احلكيم، والس��يِّد أبو القاسم اخلوئّي، والشيخ حسني 
نتُه من  )55(، وكان ممَّن حرض أبحاثه الرشيفة دورة ونص��ف يف األصول)56(؛ إذ مكَّ ّ احِل��يلِّ
ق العراقّي،  اُه م��ن املحقِّ املقارن��ة ب��ني ما تعلَّمُه من أس��تاذِه امليزا النائين��ّي، وبني ما يتلقَّ
ف عىل دقائق هذا  ًة، وخربًة يف التعرهُّ  وبذلك اكتسب من هذِه املقارنة العلميَّة مهارًة خاصَّ
ّ من املبدعني يف تدريس علم األصول)57(. الفن، ونتيجة لتلك املقارنة أصبح الشيخ احِليلِّ

، وما كتب من تقريرات  ّ ويبدو من خالل دراس��ة خمطوطات الش��يخ حس��ني احِليلِّ
ق العراقّي يف األص��ول، إذ كتب تقريراتِه يف جملَّد يقع يف  أس��اتذتِه، أنَُّه حرض لدى املحقِّ
ق العراقّي يف  )511( صفحة ابتداًء من س��نة )1338ه�(، ومل أعثر عىل تقريرات للمحقِّ
الفقه أو ما ُيش��ي إىل ذلك، من طريق التنقيب والتحقيق عنها يف مكتبة الش��يخ حس��ني 

ة، ويف املكتبات األخرى سوى بعض الدروس الفقهيَّة. ّ اخلاصَّ احِليلِّ

3. السييِّد أبو احلسن األصفهايّن:

د ابن العامل السيِّد عبد احلميد ابن العامل السيِّد  هو الس��يِّد أبو احلسن ابن الس��يِّد حممَّ
ة  ��د املوس��وّي األصفهايّن، ولد س��نة )1284ه�(، وتويفِّ يف التاس��ع م��ن ذي احلجَّ حممَّ
)1365ه�(، فقيه أصويّل، انتهت إليه املرجعيَّة الدينيَّة يف س��ائر األقطار اإلس��الميَّة)58(، 
ّ الذي حرض  تتلم��ذ عىل يديه الكثي من العلمء والفضالء، ومنهم الش��يخ حس��ني احِليلِّ
أبحاث��ُه الفقهيَّة واألصوليَّ��ة)59(، وكتب تقريرات��ه األصوليَّة)60(، حي��ث حرض دورتني 
أصوليََّتني)61(، وكتب االس��تفتاءات التي َتِرد عىل الس��يِّد أيب احلسن مع أجوبتها بمئات 

الصفحات)62(.
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ثانًيا: تالميذُه

دت لُه االستنباط الفقهّي،  ، أدواتُه املعرفيَّة التي حدَّ ّ بعَد أن اس��تكمَل الش��يخ احِليلِّ
وبَرَع يف خمتلف علوم الرشيعِة، وخصوًصا يف الفقِه واألصول، وأفاد نتيجًة لدأبِه وجهدِه 
اها  املتواصل يف تتبهُّع وجمالس��ة أس��اتذتِه من أس��اطني العلمء األعالم، والعناية التي تلقَّ
منه��م، وحضورُه املباح��ث الفقهيَّة واألصوليَّة لثالٍث من أس��اطني الفقه واألصول يف 
د حسني النائينّي،  ل من القرن الثالث عرش اهلجرّي، وهم: امليزا حممَّ حقبة النصف األوَّ
والس��يِّد أبو احلس��ن األصفهايّن، والش��يخ آغا ضياء الدين العراقّي، فأصب��َح من أكابِر 
س مرحلة السطح العايل،  سني يف احلوزِة العلميَّة يف النجف األرشف)63(، فكاَن يدرِّ املدرِّ
وبعد ما شهد أساتذتُه باجتهاده املطلق، استقلَّ بالتدريس والبحث والتحقيق)64(، فكان 
س البحث اخلارج فقًها وأصواًل- بعد  يمتاز بحس��ن اإللقاء ولطف العبارة، ثمَّ بدأ يدرِّ
وفاة أساتذتِه- بطريقٍة فنيٍَّة يف التدريس، فحينم يرشع يف البحث، يتناول املسألة الفقهيَّة 
أو األصوليَّة فيقلِّب فيها وجوه النظر، ويبنيِّ أقوال العلمء املؤيِّدين واملفنِّدين، ثمَّ يناقش 
ِة والقواعِد العلميَّة، وال يذكر رأيُه الريح، وحينم يس��ألُه  بعض األقوال يف ضوء األدلَّ

بُه عن رأيِه يف املسألِة، كان جييبهم: هذا عملكم)65(. طالَّ

ومن طريق تتبهُّعي للمصادر واملراجع)66(، واملخطوطات اخلاصة بالش��يخ حس��ني 
)67(، واإلج��ازات املمنوحة بخطِِّه لتالمي��ذِه باالجتهاد والرواي��ة)68(، واملقابالت  ّ احِل��يلِّ
ة ممَّن حرَض بحوثه)69(، استطعت  الشخصيَّة التي أجريتها مع عدد ممَّن عارصُه، وبخاصَّ
 أْن أحص��ل عىل أس��مء )100( تلمي��ٍذ حرَض بحوث��ُه الفقهيَّ��ة واألصوليَّ��ة)70(، ولكن 

بِه املالزمني لبحوثِه، فبعضهم  »ال يمكن عدهُّ مجيع من ورد اسمه يف هذِه القائمة من طالَّ
مة َمْن  ح��رض يف ُم��َدد متفاوتة، وبعضهم اآلخ��ر من املالزم��ني لبحوث��ِه«)71(، ويف مقدِّ
واظَب عىل بحوثِه آية اهلل الُعظمى املرجع األعىل الس��يِّد عيّل احلس��ينّي السيس��تايّن)72(، 
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د تقي احلكيم)74( الذي  د سعيد احلكيم)73(، والسيِّد حممَّ وآية اهلل املرجع الكبي السيِّد حممَّ
(، والسيِّد عالء  ّ كتب عن دروس أس��تاذه )انطباعايت عن حمارضات الشيخ حسني احِليلِّ

الدين بحر العلوم)75(، والسيِّد عّز الدين بحر العلوم)76(.

ّ طائف��ة من العلمء األع��الم)77(، وقد بلغ  ج من معهد بحث الش��يخ احِليلِّ وق��د خترَّ
د بحر العلوم إىل »أنَّ  بعضهم رتبة االجتهاد واملرجعيَّة الدينيَّة العليا)78(، ويشي السيِّد حممَّ
وجوه احلوزة العلميَّة حينذاك هم من امللتزمني باحلضور يف أغلب حلقات بحوث الشيخ 
ف عىل مدى عمق املحارضين يف املادة العلميَّة،  ّ الفقهيَّ��ة واألصوليَّة؛ لغرض التعرهُّ احِليلِّ
وس��عة آفاقهم املعرفيَّة يف مدرس��ة النجف العريقة، ولالستفادة من تضلهُّعهم الفكرّي يف 
ب العلم قد حيرض عىل أكثر من أستاذ  جماالت االختصاص؛ ولذا نرى أنَّ الكثي من طالَّ
ث  ّ حني يتحدَّ ع أفكار املحارضين، والشيخ احِليلِّ حلقة بحث خارج؛ لالس��تفادة من تنوهُّ
ة، وعرض آلرائهم  يف امل��ادة التي حي��ارض فيها، فهو يعربِّ عن خالصة أفكار أس��اتذة املادَّ
ون للعمق املعريّف... ومن  ع��ة فيها، وهذا ما يروق لنخبة م��ن أهل العلم الذين يتمهُّ املتنوِّ
ّ تقتر عىل النخبة ممَّن يتمهُّ هبذا اجلانب التحقيقّي،  هنا نرى أنَّ حلقة بحث الشيخ احِليلِّ

ا مل تصل إىل ثلث حلقة اآلخرين ممَّن هم بدرجتِه من العلم واملعرفة«)79(. وإهنَّ

د بحر العلوم)80(، بأنَّ حلقة بحث الشيخ حسني  ويتَّضح جليًّا من رأي الس��يِّد حممَّ
ّ تأخذ اجلانب الكيفّي، ال الكمّي، ِمَن احلضور يف بحوثِه الفقهيَّة واألصوليَّة؛ قياًسا  احِليلِّ

.بعدد حضور بحوث العَلَمني: السيِّد حمسن احلكيم، والسيِّد أيب القاسم اخلوئّي

ة تتعلَّق بذلك اجلانب الكيفّي الذي  د بحر العلوم إىل نقطة جوهريَّ وُيشي السيِّد حممَّ
ين الذين يكتبون بحثُه  بِه اجلادِّ ّ حيرص عليه، وهو »اهتممه بطالَّ كان الشيخ حسني احِليلِّ
يومًي��ا، ويتمهُّ كثًيا باالطِّالع عىل م��ا كتبوه، فإذا رأى نقًصا أو تشويًش��ا لرأيِه علََّق عىل 

الصفحة بخطِِّه«)81(.
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�سفاتُه واأخالقُه، وجهادُه وجهودُه الفكريَّة

�سفاتُه واأخالقُه

ة، الت��ي طبعت بطابع الن��مذج الفريدة التي كانت  إنَّ مالم��ح هذِه الش��خصية الفذَّ
ة من أهل البيت أس��وةً  بعلمئنا األعالم، من عّفٍة وورٍع وزهٍد  تتأس��ى بس��ية األئمَّ

وعمٍق فكرّي، وريادٍة علميَّة، تظهر يف األمور اآلتية:

1. كثًيا ما كان يستش��هد باملقولة النافعة: »اإلنس��ان حيث يضع نفس��ه«)82(، فكلهُّ 
اه الذي يسعى إليه، فيمكنُه أن يكون صادًقا عن  إنساٍن يمكن أْن يتَّجه االتِّ

ُه يمكن أْن يكون كاذًبا، فهو الذي يقود نفسه   طريق نيَّتِه الس��ليمة وهدفِِه الس��امي، وإنَّ
ة النافعة التي حتثهُّ اإلنس��ان عىل طلِب  . ومن منطلق هذِه املقولة الربويَّ  للخي أو للش���رِّ

م��ا يكون فيه خ��يُه وصالُحُه، وبالنتيجة خي املجتمع وصالح��ه، وهو املنطق القرآيّن: 
د سعيد  ا َكُفوًرا﴾)83(، ومن طريق معايشة السيِّد حممَّ ا َشاكًِرا َوإِمَّ ــبِيَل إِمَّ ا َهَدْينَاُه السَّ ﴿إِنَّ
ني يتعلَّقان هبذِه  د عىل جانب��ني مهمَّ ، يبنيِّ أنَّ الش��يخ طاملا كان يؤكِّ ّ احلكيم للش��يخ احِليلِّ
ل تأكيدُه »عىل أنَّ اإلنسان جيب أْن يكون جمتهًدا يف كلِّ شٍء خيتارُه،  املقولة: اجلانب األوَّ
فَمن يدخل يف جانب ال يكون يف اهلامش، بل جيب عليه أْن جيتهد فيه، فمثاًل: إذا اختاَر 
أن يكون خيَّاًطا جيب أْن يتقن عملُه ويصبح من أمهر اخليَّاطني وهكذا، والثاين: اإلنسان 
ال يقتيض أْن يعتمد عىل النس��ب، فالنس��ب كنس��بة العصا إىل الرجل... فليس هلا قيمة، 

واإلنسان هو أْن يكون نفسه«)84(.
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م يتبنيَّ للباحث أنَّ ما يبثهُُّه من وصايا نافع��ة للمجتمع من طريق حثِِّه عىل  وممَّ��ا تقدَّ
سلوك طريق اخلي والرشاد، وإتقان العمل مصداًقا لقول رسول اهلل: »اهللُ حيبهُّ عبًدا 
إذا عم��ل عماًل أحكمه«)85(، وعىل اإلنس��ان أْن يعتمد عىل نفس��ِه يف تطويرها ووضعها 
املوضع الس��ليم، فإنَّ العمل هو الذي يعطي قيمًة ومكانًة للمرء ال العشية واالنتساب 

هلا، وكم قال أمي املؤمنني عيّل بن أيب طالب: »قيمة ُ كلهُّ امريٍء ما حُيِسنُه«)86(.

ًيا فاضاًل، يتمهُّ  اد، كان لتالمذتِه أًبا حنوًنا، ومربِّ 2. مضاًفا إىل إشعاعِه الفكرّي الوقَّ
هبم اهتمًما بالًغا، يأخذ دور األب يف توجيههم والعناية هبم، وباخلصوص ألبناء شيوخِه 

وأساتذتِه، كأبناء امليزا النائينّي، وأنجال السيِّد عيل بحر العلوم)87(.

3. م��ن أبرز ميزاتِه التي متيَّز هبا تواضعُه للصغي والكبي)88(، األمر الذي يدلهُّ عىل 
علوِّ نفس��ِه، فكان متواضًعا وبس��يًطا يف كلِّ جوانِب حياتِه، يف ملبسِه، ومأكلِه، ومشيتِه، 
ال يرغب بكلِّ أنواع املظاهر، فال يعتني بمظهرِه وجلوسِه، وكثًيا ما كان يفرش عباَءتُه 
يف الصحن احليدرّي الرشيف؛ ليجلس عليها جلس��ة الفقراء تواضًعا هللِ مع علوِّ منزلتِه 
ومقامِه، فكان حيرم الصغي والكبي، ويفيش الس��الم، ويسكن يف داٍر متواضعٍة يف حملَّة 

الرباق مع عائلتِه)89(، التي عاش فيها عيشة الكفاف.

4. اتَّصف بالورع و االحتياط، فلم يتصدَّ للزعامة الدينيَّة، وَرَفَض أْن يكون مرجًعا 
ٍة يدفعها عن نفس��ِه ويثني طرفه عنها)91(، ومع علمه واجتهاده، إالَّ  للتقليد)90(، وكم مرَّ
ة وأنا أ تفحص خمطوطاته، وجدت ورقة بخطِّه هذا  ا ألحد، فم��رَّ ��ه كان ال يبخس حقًّ أنَّ
نصه��ا: »الذي أج��دُه من نفس فعاًل هو أيّن ل��و كنت حمتاًجا إىل تقلي��د، لقلَّدت جناب 
ة الس��يِّد حمس��ن احلكيم، وكنت معتقًدا بأنَّ اهلل سبحانُه ال يعاقبني عىل ذلك وبأقل  احلجَّ
من هذِه الش��هادة العالية يف نظر األقل قد قلََّد جنابُه الكثي من املتثبِّتني من أفاضل أهل 
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العلم والديانِة ممَّن اسرشد باألقل من أهايل النجف األرشف وغيهم واهلل سبحانُه هو 
اهلادي واملوفِّق«)92(.

5. كان يرى أنَُّه ال ش��أن لعلمء الدين يف ش��ؤون الس��لطة يف زمن الغيبة)93(، فكان 
ة مع والده الش��يخ عيّل،  د كاظم اليزدّي يف وقوفه إىل جانب املس��تبدَّ ��ًدا للس��يِّد حممَّ مؤيِّ

وأخيه الشيخ حسن)94(.

جهادُه �سد ال�ستعمار

ة الربيطانيَّة عام )1332ه�/1913م(،  عند إحتالل البرة من قبل القوات العسكريَّ
كان عل��مء النجف األرشف الس��بَّاقني إىل إع��الن اجلهاد ضّدهم للدفاع عن اس��تقالل 
الع��راق)95(، وكان ضمن املجاهدين الذين غادروا النج��ف يف )4 صفر 1333ه�( من 
ل: إنَّ السيِّد  د مش��اركته أمران: األوَّ )96(، والذي يؤكِّ ّ طريق بغداد الش��يخ حس��ني احِليلِّ
كِه اجله��ادّي، والتقى  د س��عيد احلبويّب يف حترهُّ حمس��ن احلكيم، كان مس��اعًدا للس��يِّد حممَّ

ّ بالبرة فنقلُه إىل صفوف املجاهدين يف جمموعة السيِّد احلبويّب)97(. بالشيخ احِليلِّ

د بحر العلوم: »والذي عرفت��ُه من بعض األخوة الذين هلم  الثاين: قول الس��يِّد حممَّ
ا  ّ كان مش��ارًكا يف حركة اجلهاد بصفتِه عس��كريًّ معرف��ة برحل��ة اجلهاد، إنَّ الش��يخ احِليلِّ
ة، وبحكم الواجب العسكرّي خرج للجهاد، وحيث التقى بِه  مش��مواًل حينذاك باجلنديَّ
املرحوم الس��يِّد حمسن احلكيم يف البرة، طلب السيِّد احلكيم من قائد املجاهدين السيِّد 
ة إىل معسكر املجاهدين، ففي بداية األمر  د سعيد احلبويّب أْن ينقلُه من معسكر اجلنديَّ حممَّ
َل الس��يِّد احلكيم العمل بم  ، لكنُه باألخي خوَّ َد الس��يِّد احلبويّب؛ ألنَُّه جنديٌّ رس��ميٌّ تردَّ

يراُه مناسًبا، وفعاًل نقلُه إىل معسكر املجاهدين«)98(.

ّ عضًوا يف اهليئة العلميَّة يف احلكومة  ّ والد الشيخ حسني احِليلِّ وكان الشيخ عيّل احِليلِّ
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املحليَّ��ة التي أنش��أها زعمء النج��ف األرشف بعد ثورة النجف وج��الء اإلنكليز عنها، 
تها اإلرشاف عىل شؤون الثورة وتدبيها برئاسة شيخ الرشيعة األصفهايّن)99(. ومهمَّ

جهودُه الفكريَّة

اًل: ثقافتُه أوَّ

ّ بنبوغِه العلمّي والتحقيق والتدقيق)100(، مطَّلًعا اطِّالًعا  متيَّ��َز الش��يخ حس��ني احِليلِّ
واسًعا بالفروع الفقهيَّة، وغورُه العميق يف علم األصول يف ضوء مالزمتِه لبحوث علمء 
عرِه الثالثة: امليزا النائينّي، والش��يخ العراقّي، والس��يِّد أيب احلسن، األمر الذي حدا 
ة وآرائ��ه الفقهيَّة)101(، وهذا خي  بأس��تاذِه امل��يزا النائينّي يف االعتمد عليه يف أمورِه اهلامَّ
دليٍل عىل اتِّس��اع أفقِه وعلميَّتِه التي يش��هد هبا أس��تاذُه، فضاًل عن ذلك كان مستش��اًرا 
ٍة وتقدير، ويعتمد عىل  علميًّا للس��يِّد حمس��ن احلكيم)102(، »مضاًفا إىل ما َيكنهُُّه لُه من مودَّ

رأيِه يف املسائل التي يتناقش معُه فيها، ويأخذ رأيُه بكلِّ اهتمٍم وَقبول«)103(.

ا أس��لوبُه يف التدريس، فكان ينمهُّ عن ثقافٍة واس��عٍة واطِّ��الع تامٍّ عىل آراء العلمء  أمَّ
رين، يتمتَّع بغزارة العلم وُعمق النظر، إذ بدأ بتدريس البحث اخلارج  م��ني واملتأخِّ املتقدِّ
فقًه��ا وأص��واًل، وحينم يبدأ يف بحث املس��ألة الفقهيَّ��ة أو األصوليَّة، يقلِّ��ب فيها وجوه 
ًحا آراء العلمء املؤيِّدين واملفنِّدين، ثمَّ يبدأ بمناقش��ة بعض اآلراء عىل ضوء  النظر، موضِّ
بُه عىل البحث واستخالص الرأي الصحيح  ع طالَّ ة والقواعد العلميَّة، وكان يشجِّ األدلَّ
ٍة قرآنيَّ��ٍة أو روائيٍَّة أو عقليٍَّة، وإالَّ ف��إنَّ األصول العمليَّة هي  بالبحث واالس��تدالل بأدلَّ
مالذُه األخي يف تنقيح املسألة، وال يذكر رأيُه الريح يف تلك املسألة، وحينم ُيسأل عن 

رأيِه، جييبهم: هذا عملكم)104(.
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ّ يف  د إسحاق الفيَّاض: »حرضت ثالثة دروس للشيخ حسني احِليلِّ قال الش��يخ حممَّ
علم األصول، وكان جملس بحثِه يف مقربة أستاذِه املرحوم امليزا النائينّي، وكان يلقي 
ب من ذلك! وهذا غري��ب من عامل جليل من  حمارضات��ِه باللغة الفارس��يَّة، وكنُت أتعجَّ
العرب ُيلقي بحثُه العلمّي يف األصول باللغِة الفارس��يَِّة«)105(، وكان معروًفا عن الشيخ 
ّ اتقانه اللغة الفارسيَّة)106(، وهي إضافة نوعيَّة لثقافتِه وموسوعيَّتِه، وعثرت  حسني احِليلِّ
يف خمطوطات��ِه عىل ن��صِّ إجازٍة للم��يزا أيب الفضل جالل زاده أردبي��يّل بقبض احلقوق 
ال  خة يف )2 ش��وَّ ّ باللغة الفارس��يَّة مؤرَّ الرشعيَّ��ة واألمور احلس��بيَّة بخطِّ الش��يخ احِل��يلِّ

1375ه�()107(.

ذوا من بيت  ّ أديًبا منذ شبابِه، وكذلك كان أحد الصفوة الذين اختَّ وكان الشيخ احِليلِّ
ة يف خمتلف فنون العلم واألدب)108(، ويظهر  ة وخاصَّ الس��يِّد عيّل بحر العلوم ندوًة عامَّ

جليًّا ولعُه باألدب من خالل خمطوطاتِه، ومنها كتابتُه للبيت الشعرّي:

اللي��ُل عس��عَس  وق��د  ناُرُه��م  ه��ذِه 
الدلي��ُل وض��لًّ  احل��ادي  وت��اَه 

لصحب��ي وقل��ُت  لته��ا  فتأمَّ
فميل��وا لي��ىل  ن��اُر  الن��اُر  ه��ذِه 

وقد كتبها يف خمطوطتِه )مسائل وأجوبة()109(، مؤرخة يف )12ج1 سنة 1348ه�(.

واألمر الذي يدلِّل عىل س��عة ثقافته واطِّالعِه، احتواء معظم خمطوطاتِه عىل أجوبة 
قة يف الفقه والتفس��ي  ه إليه من خمتل��ف األقطار، وهي مس��ائل متفرِّ املس��ائل الت��ي توجَّ

واللغة واألدب والتاريخ)110(.

سات الثقافيَّة اإلسالميَّة،  ومن إس��هاماته يف نرش الوعي العلمّي والفكرّي يف املؤسَّ
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تأييدُه جلمعيَّة )منتدى النرش( وانتسابه هلا، وتقديم العون من استشارة وتسديد)111(.

ل َمْن ابتك��ر جمالس اإلفتاء،  د حس��ني النائينّي )ت 1355ه���( أوَّ يعدهُّ الش��يخ حممَّ
ّ هو الذي محل امليزا النائينّي  د بحر العلوم: إنَّ الش��يخ حس��ني احِليلِّ ويقول الس��يِّد حممَّ
عىل تأس��يس جمل��س اإلفتاء)112(، الت��ي كان حيرضها املرج��ع الدينّي ومج��ع من العلمء 
ن  والباحث��ني)113(، ويت��داول فيه��ا أجوبة املس��ائل املرفوعة إىل املرجع األع��ىل، وتتضمَّ
��ة أو اجتمعيَّة، وكلٌّ  ة تتعلَّق بأم��ور دينيَّة أو اقتصاديَّ مس��ائل مس��تحدثة، أو قضايا مهمَّ
يدل��و بدلوه، وبعد أْن تنتهي املناقش��ة، يطرح املرجع رأيه النابع م��ن تلكم اآلراء، فُتعدهُّ 

فتوى حتسم النزاع، وهكذا بقيَّة ما ُيطرح من األسئلة واألجوبة التي تكون عليها.

ثانًيا: أقواُل العلامِء والفضالء فيه

• مة 	 ة عين��ي، العامل العام��ل العالَّ ��ِه: »... قرَّ د حس��ني النائينّي يف حقِّ ق��ال امل��يزا حممَّ
الفاض��ل الكامل اهلمم، صفوة املجتهدين العظام، وعمد األعالم، وركن اإلس��الم، 

د، والتقّي الزكّي... من املجتهدين الِعظام واألفاضل األعالم«)114(. د امُلسدَّ املؤيَّ

• ِه: »... نبَغ نبوًغا باهًرا وبرَز بني أقرانِه متميًِّزا 	 مة آغا بزرك الطهرايّن يف حقِّ ق��ال العالَّ
ة، ورشف  ة النظ��ر، وقد ُعرَف بالتحقيق والتبهُّح��ر والتهُّقى والعفَّ بغ��زارة الفضل ودقَّ
ُه من الذي��ن خيدمون العلم للعلم،  النفس، وحس��ن األخ��الق، وكثرة التواضع، وإنَّ
نيا، وهو من أجل هذا حمبوب الطبقات،  مل يتطلَّب الرئاس��ة ومل يتهالك يف س��بيل الدهُّ
س��ني ومش��اهيهم يف  ء العلمء وخية املدرِّ ُه اليوم من أجالَّ ر بني اجلمي��ع، وإنَّ مق��دَّ
ج عليه كثي من األفاضل، وال تزال حوزته ُتعدهُّ بالعرشات، وإنَّ جمالسُه  النجف، خترَّ
ب  مدرس��ة س��يَّارة، فهو دائم املذاكرة، ينرش علمُه بني األفاضل، ويفيض عىل الطالَّ

من معارفِه وعلومِه...«)115(.
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• : »إنس��ان واقع��ّي، وهو جُمدٌّ يف 	 ّ د س��عيد احلكيم يف ش��خصيَّة احِليلِّ وقال الس��يِّد حممَّ
عمل��ِه، ُمعت��رِب باألح��داث، ولدي��ِه رؤية نتيج��ة تارب، ويس��تفيد منها م��ن ناحيِة 
إخالص��ِه، لديه لفتات يف إظهار احلقيقة، كلهُّ أح��د كان ينتفع منُه، وأدبياتُه كثية يف 
العريّب والفاريّس، ومطالعتُه وموس��وعيتُه، يف اجلملة ُيستفاد منُه كثًيا، وهو نافع يف 
تعابيِه، وهو موسوعّي فيم هو فيه، وليس مقتًرا عىل الفقه واألصول، وليس لديه 

ات...«)116(. مانع يف أْن يفيد الصغي والكبي وحتَّى يف املقدمِّ

• مة الكبي، جهبذة العلم، 	 د كالنر: »سمحة شيخنا العالَّ مة السيِّد حممَّ َ عنُه العالَّ وعربَّ
ر من زبارج  ... عامل ربَّايّن، حترَّ ّ أس��تاذ الفقاهة واألصول، آية اهلل الشيخ حسني احِليلِّ
ته، فوجدها وألفها وأعرض  نيا وزخارفها، فكانت احلقيقة ومعارفه��ا ضالَّ ه��ذِه الدهُّ

عن غيها...«)117(.

• ة للفقه املقارن( 	 د تقي احلكيم يف إهداء كتابِه )األصول العامَّ وكتب العاّلمة السيِّد حممَّ
ة إىل سمحة أستاذنا الشيخ اجلليل  ّ ما نّصُه: »هديَّ يف النسخة التي بعثها ألستاذِه احِليلِّ
، اعراًفا بم أفدتُه من حمارضاتِه القيِّمة يف  ّ ة الش��يخ حسني احِليلِّ آية اهلل العظمى احلجَّ

الفقه واألصول، وتقديًرا ملكانتِه العلميَّة الكبية«)118(.

• ، رج��ٌل فاضٌل، 	 ّ د إس��حق الفيَّاض: ».. الش��يخ حس��ني احِليلِّ ق��ال عنُه الش��يخ حممَّ
عي الرئاس��ة، وهو واقعّي  ��ن، ومتواضع، ال ختطر الرئاس��ة يف ذهن��ِه، وال يدَّ ومتديِّ

حقيقّي...«)119(.

• ��ًرا بأف��كار النائينّي 	  كان متأثِّ ّ قال الش��يخ بش��ي النجفّي: »الش��يخ حس��ني احِل��يلِّ
كث��ًيا، وكان متواضًع��ا قلَّ نظيُه يف التواضع مع كثرِة علمِه، وكانت البس��اطةُ  عند 
الرسول وأمي املؤمنني بكلِّ ما تعني هذِه الكلمة، وكانت من سمتِه البارزة، 
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ب من املرجعيَّة ومن اإلفتاء...«)120(. وكان يتهرَّ

• د بحر العلوم: »... يف ضمن هذِه املس��ية الطويلة، كان 	 مة الس��يِّد حممَّ قال عنُه العالَّ
أحد أبرز ش��خصيَّاهتا وأعالمها يف القرن الرابع عرش اهلجرّي، والذي عرفُه التاريخ 

ة يف علوم أهل البيت اإلسالميَّة...«)121(. ة الفكريَّ بالعمق العلمّي والدقَّ

اآثارُه العلميَّة

)1( املخطوطة:

ّ آثار علميَّة راقية، ومؤلَّفات جليل��ة نافعة يف الفقه واألصول  للش��يخ حس��ني احِليلِّ
وغيمها من العلوم، دلَّت عىل فقاهتِه العالية، وتضلهُّعِه يف القواعد األصوليَّة، واألحكام 
الفقهيَّة، وإحاطتِه الكاملة بعلوم احلديث والرجال، فكانت وما زالت هلا الشأن العظيم 
ة  ا مازالت خمطوطة، وكلهُّها حمفوظة يف مكتبتِه اخلاصَّ يف األوساط العلميَّة، بالرغم من أهنَّ
��د جواد)122(، وكان يل  ب��داره الواقعة يف النج��ف األرشف/حملَّة الرباق، لدى ولدِه حممَّ
رة منها يف مكتبة اإلمام  رشف االطِّ��الع عليها)123(، وكذلك االطِّالع عىل النس��خ املصوَّ
حته��ا مجيًعا، وبلغ��ت أربعني خمطوطة،  ة/قس��م املخطوط��ات، وقد تصفَّ احلكيم العامَّ
��متها ع��ىل ثالث جماميع،  عة عىل خمتلف العلوم، قسَّ وبح��دود )9334( صحيف��ة موزَّ

وهي:

)أ( الكتب الفقهيَّة:

1. حاشية العروة الوثقى/كتاب الطهارة.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: 1376ه�-1378ه�.
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عدد األوراق: 527.

املالحظات: ينتهي إىل آخر الوضوء- أحكام اجلبية.

2. حاشية العروة الوثقى/اإلجارة.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

ال 1368ه�. تاريخ النسخ: غي مثبَّت، ولكن يوجد عىل الصحيفة األوىل 11 شوَّ

عدد األوراق: 82.

.املالحظات: تقريرات ألبحاث الشيخ النائينّي

3. حاشية العروة الوثقى.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: 1381ه�-1383ه�.

عدد األوراق: 348.

املالحظات: بحوث يف علم الفقه عىل العروة الوثقى- األغسال الواجبة واملستحبَّة.

4. حاشية املكاسب.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: 1386ه�.

عدد األوراق: 99.

.)املالحظات: رشوط العوضني- الغرر )تقريرات الشيخ النائينّي

5. حاشية املكاسب.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ
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تاريخ النسخ: 1349ه�.

عدد األوراق: 44.

.)ل واآلخر )من تقريرات الشيخ النائينّي املالحظات: املعاطاة- ناقص األوَّ

6. االجتهاد والتقليد.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: بال.

عدد األوراق: 90.

املالحظات: ناقص اآلخر.

7. كتاب الصالة.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: 1346ه�-1347ه�.

عدد األوراق: 104.

املالحظات: من بحث أستاذِه النائينّي، وقد اقتر فيها عىل اخللل يف الصالة.

8. صالة املسافر.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: 1346ه�-1347ه�.

عدد األوراق: 66.

.املالحظات: من بحث امليزا النائينّي
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9. مباحث فقهيَّة.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: 1374ه�.

عدد األوراق: 300.

 املالحظــات: حيتوي عىل ع��دد من املباحث والرس��ائل منها ناقص��ة ومنها كاملة: 
1. قواطع السفر، 2. الوقف، 3. حكم الطاعون والوباء للسيِّد مهدي بحر العلوم )ناقصة 
اآلخ��ر(، 4. حديث ال تعاد، 5. لقطة املحرم، 6. األرايض اخلراجيَّة، 7. تعليقة عىل ما 
رُه الشيخ موسى يف قاعدة ال رضر املطبوعة مع حاشية املكاسب، 8. رسالة يف التعبدّي  حرَّ
والتوصيّل للميزا النائينّي، 9. رسالة يف الكرِّ املحّدد للمء العاصم، 10. بحث اللقطة، 
 11. مباح��ث جمه��ول املالك وردِّ املظامل واملال الذي أع��رض عنُه صاحبه، 12. مبحث 
يف ض��من األم��وال والنفوس، 13. بحث حول غس��ل اجلنابة، 14. بح��ث حول البيع 

دة. ، وغيها يف علوم متعدِّ ّ ورشوطه، 15. رسالة يف الوضع للشيخ حسني احِليلِّ

10. مسائل فقهيَّة.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: بال.

عدد األوراق: 175.

املالحظات: في��ه عدد من املباحث الفقهيَّة وقوائم باس��تعارات الكتب من مكتبتِه 
ي لألمور احلس��بيَّة لعدد من  ة إىل تالميذِه، وإجازات اإلجتهاد، وإجازات التصدِّ اخلاصَّ

تالميذِه، ومواضيع يف اللغة والتجويد وغيها.
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11. كتاب يف املكاسب.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: بال.

عدد األوراق: 140.

ل واآلخر. املالحظات: ناقص األوَّ

12. شح الشائع.

. ّ الناسخ: اخلط جمهول ال يشابه خط الشيخ حسني احِليلِّ

تاريخ النسخ: بال.

عدد األوراق: 323.

املالحظات: يبدأ من الطهارة وينتهي يف القس��مة، وه��ي من كتب القضاء، ناقص 
ل واآلخر. األوَّ

13. قاعدة ال تعاد)124( من بحث النائينّي.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: بال.

عدد األوراق: 8.

املالحظات: بحث يف القواعد الفقهيَّة، ناقص اآلخر.

14. قاعدة ال ضر.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: بال.
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عدد األوراق: 18.

املالحظات: ناقص اآلخر.

قة. 15. مسائل فقهيَّة متفريِّ

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: 1376ه�.

عدد األوراق: 38.

املالحظــات: ناقص اآلخ��ر. حيتوي عىل: 1. امل��ياث، 2. احلضانة، 3. الرضاعة، 
4. الزكاة.

16. مسائل فقهيَّة.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: 1354ه�-1355ه�.

عدد األوراق: 201.

قة. املالحظات: حيتوي عىل مسائل فقهيَّة متفرِّ

17. كتاب البيع.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: 1348ه�.

عدد األوراق: 295.
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املالحظــات: من بحوث أس��تاذِه النائين��ّي، من تقري��رات تالمي��ذِه: امليزا أيب 
الفضل األصفهايّن، والس��يِّد مجال الدين الكلبايكايّن، والش��يخ موس��ى اخلونس��ارّي، 
ّ من السيِّد مجال الدين الكلبايكايّن، وقد أوىص املؤلِّف  حيث نقلها الش��يخ حس��ني احِليلِّ

ُه من الكتب التي تعب فيها؛ لنفاسة مطالبه. بأنَّ

.18. استفتاءات مقدمة إىل املرزا النائينّي

. ّ الناسخ: اجلامع الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: بال.

عدد األوراق: 210.

.املالحظات: حيتوي عىل استفتاءات وإجاباهتا للميزا النائينّي بخطِّ امليزا

.مة إىل السييِّد أيب احلسن األصفهايّن 19. استفتاءات مقدَّ

. ّ الناسخ: اجلامع الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: بال.

عدد األوراق: 97.

.املالحظات: جمموعة استفتاءات وأجوبتها للسيِّد أيب احلسن األصفهايّن

.20. جمموعة استفتاءات النائينّي

. ّ الناسخ:اجلامع الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: بال.

عدد األوراق: 204.
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.املالحظات: حيتوي عىل أسئلة وأجوبة ملواضيع فقهيَّة خمتلفة للميزا النائينّي

.21. استفتاءات السييِّد أيب احلسن األصفهايّن

. ّ الناسخ: اجلامع الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: 1347ه�-1355ه�.

عدد األوراق: 321

 ،املالحظــات: جمموع الفتاوى التي أجاب عنها الس��يِّد أبو احلس��ن األصفهايّن
مرتَّبة عىل املواضيع الفقهيَّة.

)ب( الكتب األصوليَّة:

تقريرات ألبحاث أصوليَّة ألس��تاذِه الس��يِّد أيب احلس��ن األصفهايّن عىل كفاية . 1
ل 417 صحيفة، والث��اين 180 صحيفة. وجمموعه  األص��ول، ومها جملَّدان، األوَّ

)597( ورقة، والتي كتبت من سنة 1334ه� إىل سنة 1338ه�.

د حسني النائينّي، ويقع يف مخسة . 2 تقريرات خارج األصول من بحث الشيخ حممَّ
ل )129( ورق��ة، والثاين )132( ورقة، والثال��ث )242( ورقة،  ��دات، األوَّ جملَّ
والرابع )126( ورقة، واخلام��س )208( ورقة، وجمموعه )837( ورقة. كتبت 

من سنة 1342ه�-1348ه�، وحتتوي عىل أكثر من دورة أصوليَّة.

ق الش��يخ ضياء الدي��ن العراقّي، جملَّد . 3 تقري��رات خارج األصول من بحث املحقِّ
ّ من سنة 1338ه�. واحد يقع يف 511 ورقة، كتبها الشيخ حسني احِليلِّ

د حسني النائينّي، كتبها . 4 حاش��ية عىل أجود التقريرات، من تقريرات امليزا حممَّ
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ل يقع  الس��يِّد أبو القاس��م اخلوئّي يف مباحث األلفاظ، تتألَّف من جملَّدين، األوَّ
يف )331( ورقة، والثاين يف )375( ورقة، وجمموعها )706( ورقة.

حاشية عىل الفوائد األصوليَّة، وهي من تقريرات امليزا النائينّي، كتبها الشيخ . 5
ل  ة واألصول العمليَّة، وتقع يف جملَّدين، األوَّ د عيّل الكاظمّي يف مباحث األدلَّ حممَّ
يف )607( ورقة، والثاين يف )474( ورقة، وجمموعها )1081( ورقة. والكتابان 
مها دروس اخلارج يف األصول التي كان يلقيهم عىل تالميذِه طيلة الدورات الثالثة 

نُه يف هامش املخطوطة)125(. سها، ابتداًء من سنة 1366ه�، كم دوَّ التي درَّ

رسالة يف تعريف علم األصول وبيان موضوعه، وتقع يف )19( ورقة.. 6

تعليقة عىل كفاية األصول، ج2، وتقع يف )19( ورقة.. 7

)ج( الكتب املشرتكة بني الفقه واألصول:

1. مسائل وأجوبة.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: بال.

املوضوع: مس��ائل فقهيَّة وأدبيَّة خمتلفة، واس��تفتاءات وأجوبتها ألس��تاذيه النائينّي 
.واألصفهايّن

عدد األوراق: 445.

  املالحظــات: حيت��وي ع��ىل أس��ئلة وأجوب��ة موجه��ة إىل النائين��ّي واألصفهاينَّ
وأجوبتها.
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2. جمموع يف مسائل فقهيَّة وأصوليَّة وأدبيَّة.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: بال.

املوضوع: خمتلف.

عدد األوراق: 510.

املالحظــات: حيتوي عىل مباحث ومس��ائل فقهيَّ��ة وأصوليَّة وأجوبة اس��تفتاءات 
ونكات وغيها.

3. مباحث فقهيَّة وأصوليَّة.

. ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: 1377ه�.

املوضوع: فقه وأصوله.

عدد األوراق: 560.

املالحظات: حيتوي عىل مس��ائل فقهيَّة وأصوليَّة، واس��تفتاءات وأجوبتها للميزا 
.النائينّي

)د( كشكول.

1. كشكول.

ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ
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تاريخ النسخ: بال.

عدد األوراق: 75.

املالحظات: يشتمل عىل منقوالت من كتب خمتلفة مطبوعة.

2. كشكول.

ّ الناسخ: املؤلِّف الشيخ حسني بن عيّل احِليلِّ

تاريخ النسخ: بال.

عدد األوراق:174.

ن عىل منقوالت من كتب خمتلفة مطبوعة. املالحظات: يتضمَّ

ّ ؛  وقد وردت يف بعض املصادر)126(، أس��مء رس��ائل من تأليف الشيخ حسني احِليلِّ
ومل أعثر عليها كرس��ائل مس��تقلَّة يف خمطوطاتِه، بل عثرت عىل بعضها ضمن خمطوطاتِه 

وهي:

رسالة يف النوط وأحكامه)127(.. 1

رسالة يف قاعدة َمْن ملك)128(.. 2

رسالة يف األوضاع اللفظيَّة وأقسامها وكيفيَّة وضع األلفاظ)129(.. 3

)هـ( تقريرات تالميذِه:

ّ عىل تالمي��ذِه، يف الفقه  م��ن طري��ق البحوث التي كان يلقيها الش��يخ حس��ني احِليلِّ
واألصول، فقد كتَب العديد منهم تقريرات بحثِه يف الِعلَمني، نذكر منها:

تقريرات السيِّد عيّل احلسينّي السيستايّن يف الفقه واألصول.. 1
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ن)130(:. 2 د سعيد احلكيم، وتتضمَّ تقريرات السيِّد حممَّ

ّ يف علم األصول، ويقع يف جملَّدين، وقد اشتمال عىل  أ. تقرير بحث أس��تاذِه احِليلِّ
مبحث االستصحاب ولواحقِه، ومبحث التعارض.

ّ يف الفقه، ويقع يف جملَّدين. ب. تقرير بحث أستاذِه احِليلِّ

د تقي احلكيم، يف الفقه واألصول.. 3 مة السيِّد حممَّ تقريرات بحث العالَّ

نت بعض املس��ائل الفقهيَّ��ة كالتقيَّة، . 4 تقريرات الش��يخ حس��ن س��عيد، وقد تضمَّ
والعدالة، وصالة اجلمعة.

تقريرات السيِّد عالء الدين بحر العلوم يف علم األصول.. 5

تقريرات السيِّد عّز الدين بحر العلوم يف الفقه واألصول.. 6

تقريرات الشيخ عبَّاس النائينّي يف الفقه واألصول.. 7

تقريرات الشيخ جعفر النائينّي يف الفقه.. 8

تقريرات الشيخ عيّل الغروّي يف األصول)131(.. 9

د حسني الطهرايّن الالله زاري يف الفقه واألصول)132(.. 10 تقريرات السيِّد حممَّ

)2( املطبوعة:

نِه من طبعها؛ ألسباٍب  ، كلهُّها خمطوطة؛ لعدم متكهُّ ّ إنَّ مؤلَّفات الشيخ حسني احِليلِّ
ماديَّة)133(، ماعدا كتابني يف املجال الفقهّي، وكتاب يف األصول:

1. كتاب )دليل العروة الوثقى( للشيخ حسن سعيد الطهرايّن)134(: وهو عبارة عن 
د كاظم اليزدّي  ّ يف رشح كتاب )العروة الوثقى( للسيد حممَّ تقريرات الشيخ حسني احِليلِّ
ل  ن مناقش��ة وافية ملبانيه الفقهيَّة، وحيتوي اجلزء األوَّ الطباطبائّي )ت 1337ه�(، وتضمَّ
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ر الفقه من  مة وافية عن تط��وهُّ ع��ىل مبحث املياه، ويق��ع يف )640( صحيفة، وض��مَّ مقدِّ
مها إىل سبعة أدوار. نشأتِه إىل اآلن، وقسَّ

فِه، قال: »وكان من نَِعم  مة تعريفيَّة للكتاب ومؤلِّ ، مقدِّ ّ َم الش��يخ حس��ني احِليلِّ وقدَّ
اهلل الت��ي ال حتىص، أْن وفَّقني أللقاء بح��وث يف الفقه عىل نخبٍة من طالئع أهل الفضل، 
تعليًق��ا ع��ىل كتاب )العروة الوثقى( آلي��ة اهلل العظمى الس��يِّد الطباطبائّي، وكان ممَّن 
مة... الش��يخ حس��ن آغا س��عيد... وقد  رها فضيلة العالَّ حرضه��ا وضبط دقائقها وحرَّ
ر يف هذا الكتاب عنِّي، فوجدتُه وافًيا بم هو املراد... حسني  أطلت النظر يف الكثي ممَّا حرَّ

ّ 9 ج2 1379ه�«. احِليلِّ

مة الكتاب قائاًل: »... حرضُت بحثُه هذا، وكان  َ الش��يخ حسن س��عيد يف مقدِّ وبنيَّ
رُت ما ألقاُه بحس��ب جهودي  حم��ور كالمِه الكتاب القيِّ��م )العروة الوثقى(... وقد حرَّ

واستعدادي، فكان شارًحا جامًعا لشوارد أفكارِه القيِّمة...«.

وحيتوي اجلزء الثاين عىل مبحث النجاس��ات)135(، ويق��ع يف )552( صحيفة. قال 
مته: »وبع��د.. فهذا اجلزء الث��اين من كتابن��ا )دليل العروة  الش��يخ حس��ن س��عيد يف مقدِّ
، متَّ��ع اهلل املس��لمني بطول  ّ  الوثق��ى( تقري��ًرا لبحث أس��تاذنا... الش��يخ حس��ني احِل��يلِّ

بقائه...«.

ّ قائ��اًل: »... وبعد فق��د وفَّق اهلل س��بحانُه وتعاىل...  م لُه الش��يخ حس��ني احِليلِّ وقدَّ
الشيخ حسن س��عيد... إىل إعداد اجلزء الثاين من كتابِه )دليل العروة الوثقى(، فوجدتُه 

ّ  كسابقِه وافًيا بم هو املراد، حاوًيا جلملة ما ذكرتُه يف جملس الدرس... األقل حسني احِليلِّ
22 رجب 1382ه�«.

2. كتــاب )بحــوث فقهيَّــة()136(: مجع��ُه الس��يِّد عّز الدي��ن بحر العل��وم)137(، من 
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دة، واملسائل  ن جمموعة من املواضيع املستجَّ ، والذي تضمَّ ّ تقريرات الش��يخ حسني احِليلِّ
املس��تحدثة املعارصة، التي هلا املساس يف حياة اإلنس��ان وحاجتِه ملعرفة احلكم الرشعّي 
فيها، وحيتوي الكتاب عىل املباح��ث اآلتية: )1( التأمني، )2( اليانصيب، )3( األوراق 
ة، )4( أعمل البنوك واملصارف، )5( السقفليَّة، )6( تصفية الوقف الذرّي، )7(  النقديَّ
البيع القهرّي أو إزالة الش��يوع، )8( احلقوق الزوجيَّة وآثارها الوضعيَّة، )9(الش��وارع 

املفتوحة من قبل الدولة، )10( قاعدة اإللزام.

إنَّ ه��ذِه املباح��ث ممَّ��ا يواكب حاج��ة العر احلدي��ث، ويقع الكت��اب يف )336( 
ل عالمة بارزة يف األفق  صحيفة، ومن نافلة القول: »إنَّ بحث هذِه املس��تحدثات يش��كِّ
العلمّي عىل مدى سعة باع الفقيه الذي يعيش مهوم عره، ويشارك يف إجياد احللول هلا، 
د نشاط  كم ينبئنا أنَّ الس��نَّ وإْن علت، واحلدود من حوايل اإلنسان وإن ُضيِّقت، فال حتدِّ
العامل وحركتُه العلميَّة، بل خيوض غمر الفرضيَّات العلميَّة، ويبدع يف استنباط أحكامها 
د اإلنسان أنَّ اهلل تعاىل مل  ة من تلك اجلهود كلِّها هي أْن يتأكَّ الرشعيَّة، وإنَّ الثمرة املرجوَّ
َ ذلك بتذليل صعوبات  يكلِّفُه فوق طاقتِه، بل أتاَح لُه سبيَل الوصول إىل مرضاتِه، ويسَّ

املكان أو الزمان وسائر ما يصحبهم ممَّا يعرض سي العبد نحو موالُه تعاىل«)138(.

ر اجله��د الواض��ح يف تبي��ان بعض املطال��ب، ورشح أبع��اد مضامني  وكان للمق��رِّ
ًحا للقارئ  ّ بم يتناس��ب وأمهيَّتها، موضِّ املباحث، بش��كٍل أخرج تقريرات الش��يخ احِليلِّ
ب��م يعس فهمه، ويصعب إيضاحُه، ولكن املالحظ أنَّ بعض اآلراء املذكورة يف مطاوي 
ر إىل مصادره��ا بم يب��نيِّ اجل��زء والصفحة، وكذلك ع��دم ختريج  البح��ث مل ُي��رِش املق��رِّ
الروايات، وقد يشي إىل مصدر واحد، ولكن هذا ال يقلِّل من أمهيَّتها ورصانتها العلميَّة، 
جت الروايات، بم  ر، فتتبَّعتها وأرشُت إىل أكثر من مصدر وخرَّ واجلهد الواضح للمق��رِّ

يتالءم واملنهج األكاديمّي املطلوب.
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هوام�س البحث

ة، تنتسب إليها بعض البيوت النجفّية، والنسبة إليها  )1( الطفيل: بالتصغي، قبيلة شهية يف قضاء اهلنديَّ
)طفييّل(. انظر: الطهرايّن، الش��يخ آغا بزرك، طبقات أعالم الش��يعة، املطبع��ة العلميَّة يف النجف، 
1375ه�/1956م: 603/1، احلسينّي، السيِّد مهدي القزوينّي، أنساب القبائل العراقية، حتقيق: 

ة، النجف األرشف: 187. الشيخ عبد املوىل الطرحيّي، ط2، املطبعة احليدريَّ
ة الذي أنف��ق عىل حفرِه املهراجا اهلندّي  ��ة( لوقوع أراضيها عىل ضفتي هنر اهلنديَّ )2( ُس��ميت ب�)اهلنديَّ
)آصف الدولة( يف عام 1208ه�/1893م؛ إليصال املاء إىل النجف األرشف، فنُسب إليه. انظر: 
حمبوبه، جعفر الشيخ باقر، مايض النجف وحارضها، مطبعة النعمن،النجف، 1376ه�/1957م: 
195/3، احلس��نّي، الس��يِّد عبد ال��رزاق، الع��راق قديًم وحديًث��ا، مطبعة العرف��ان، صيدا، ط3، 

1377ه�/1958م: 145.
)3( وه��و طفي��ل بن عمرو ب��ن ثعلبة بن احلرث، بطن من كلب، ومنهم الش��اعر )أب��و الطفيل( الذي 
وف��د ع��ىل أمي املؤمنني عيّل بن أيب طالب، ومن ولدِه أبو هنيك مس��اور بن رسيع بن أيب طفيل 
د مرتىض احلسينّي الواسطّي احلنفّي،  الش��اعر. انظر: الزبيدّي، حمب الدين أيب الفيض الس��يِّد حممَّ
تاج العروس من رشح القاموس، منش��ورات مكتبة احلياة، ب��يوت، لبنان: 419/7، القزوينّي، 
ة، النجف، 1337ه�/1918م: 38- معز الدين مهدي، أنساب القبائل العراقية، املطبعة احليدريَّ

.39
)4( هنر الديوانيَّة حاليًّا.

ّ أس��تاذ الفقهاء ومثال الزهاد، )جملة ينابيع(، النجف  )5( انظر: املالكّي، حيدر، الش��يخ حس��ني احِليلِّ
األرشف، العدد15 ك2 2007م: 81.

ة، وهي موطن قبائل كثية، كآل فتلة، وآل يسار، وآل طفيل،  )6( يف هذِه القرية مقاطعات زراعيَّة مهمَّ
واملراش��دة، وغيها. انظر: الس��اعدّي، محود محادي، دراس��ات عن عش��ائر العراق، ط1، مكتبة 

النهضة، بغداد، 1988م: 53.
)7( الكرعاوّي، الشيخ صالح، املوسوعة الكاملة يف أنساب العرب، ط2، النجف األرشف، 2002م: 

.449/2
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ب، وهي إىل احِللَّة أقرب. انظر: احلس��نّي، العراق  )8( تق��ع هذِه القرية بني احِللَّة ومق��ام النبي أيوهُّ
قديًم وحديًثا: 147.

)9( انظ��ر: الطه��رايّن، آغا بزرك، طبقات أعالم الش��يعة- نقب��اء البرش يف القرن الراب��ع عرش، مطبعة 
��د ه��ادي، معجم رجال  اآلداب، النج��ف، 1388ه���/1968م، ق4: 603/1، األمين��ّي، حممَّ
الفكر واألدب يف النجف، ط1، النجف، مطبعة اآلداب، 1384ه�/1964م: 138، الورد، باقر 
أمني، أعالم العراق احلديث 1869م-1969م، قاموس تراجم، بغداد، مطبعة أوفس��يت امليناء، 
د، مع علمء النجف األرشف، ط1، بيوت- لبنان، منش��ورات دار الثقلني،  الغروّي، الس��يِّد حممَّ

1420ه�/1999م: 158/2.
)10( انظر: الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة: 603/1، حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 283/3، 

الغروّي، مع علمء النجف األرشف:158/2.
 ّ )11( الطهرايّن، طبقات أعالم الش��يعة، ق4: 1423/1، انظر: املالكّي، حيدر، الش��يخ حسني احِليلِّ
أس��تاذ الفقهاء ومثال الزهاد، )جملة ينابيع(، العدد 15: 82، بحر العلوم، دراس��ة عن حياة الشيخ 

.19 : ّ حسني احِليلِّ
)12( هو آية اهلل الش��يخ مهدي ابن الشيخ عيّل ابن الش��يخ جعفر صاحب كشف الغطاء )1226ه�-
��ة( الواقعة خلف جامع  ة )املدرس��ة املهديَّ ق، ومن آثاره اخلييَّ 1289ه���(، ع��امل فقيه وأصويّل حمقِّ
الطويّس، وقد كانت س��جنًا للمالَّ يوس��ف، وقد قال الشيخ مهدي بعد انتهاء فرة حكم )املاليل(: 
»إنَّ دار الظل��م ح��ريٌّ هبا أْن تك��ون داًرا للعلم«. انظر: الطه��رايّن، طبقات أعالم الش��يعة، ق4: 

1423/1، حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 284/3.
د ابن احلاج نجف  د رضا بن حممَّ د طه ابن الش��يخ مهدي بن حممَّ مة الفقيه الش��يخ حممَّ )13( هو العالَّ
ال سنة 1323ه�. راجع:  التربيزّي األصل، النجفّي املولد، ولد س��نة 1241ه� وتويفِّ يف 13 ش��وَّ
د، معارف الرجال يف تراجم العلمء واألدب��اء، قم، 1405ه�: 304-300/2،  ح��رز الدين، حممَّ
الطه��رايّن، طبق��ات أع��الم الش��يعة، ق4: 1424/1، الطه��رايّن، الذريعة إىل تصانيف الش��يعة، 

النجف، 1355ه�: 83/1، حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 437-431/3.
د كاظم الطباطبائّي اليزدّي، ولد س��نة 1247ه�، وهو أح��د املراجع يف النجف  )14( ه��و الس��يِّد حممَّ
األرشف، تويفِّ يف 28 رجب 1337ه�/1918م. انظر: حرز الدين، معارف الرجال: 326/3.

)15( الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة: 414/1.
)16( ه��و الش��يخ عيّل بن ياس��ني بن رفيش النجفّي، م��ن أرسة نجفيَّة قديمة خرج منه��ا علمء وأدباء 
ال  فت بخدمة احلرم العلوّي، وهو فقيه أصويّل منطقّي، تويفِّ يف النجف األرشف يف 28 شوَّ وترشَّ
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)1334ه���/1916م(. انظ��ر: حمبوبه، مايض النجف وحارضه��ا: 147/2، كحالة، عمر رضا، 
معجم املؤلِّفني- تراجم مصنِّف��ي الكتب العربيَّة، مكتبة املثنَّى، بيوت، دار إحياء الراث العريّب: 

.259/7
)17( الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة: 414/1، حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 284/3.

)18( الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة: 1424/1.
)19( قال عنُه الشيخ آغا بزرك الطهرايّن: »كنُت أزورُه يف بيتِه وأطَّلع عىل أحوالِه وخصوصيَّاتِه، فأرى 
الُتقى والصرب والقناعة والعفاف متمثِّلة يف شخصِه، وقد ابتيل بأمراض يف سنيِه األخية، فلزم بيته 
صابًرا تعلو حميَّاه بس��مة الرضا، وال يفر لسانه عن الذكر والش��كر...«. الطهرايّن، طبقات أعالم 
الش��يعة: 603/1، انظ��ر: حمبوبه، مايض النج��ف وحارضها: 284/3، الكرعاوّي، املوس��وعة 

الكاملة: 449/2.
)20( حمبوب��ه، م��ايض النجف وحارضه��ا: 366/1، اجلب��ورّي، النجف األرشف والث��ورة العراقيَّة 

الكربى: 123.
)21( الطه��رايّن، طبق��ات أعالم الش��يعة: 1424/1، حمبوبه، مايض النج��ف وحارضها: 284/1، 
الكرعاوّي، املوس��وعة الكاملة: 449/2، انظر: املالحق، الوثيقة رقم )1( بخطِّ الش��يخ حس��ني 

. ّ ًنا فيها وفاة والدِه الشيخ عيّل احِليلِّ ، مدوِّ ّ احِليلِّ
ّ بتمليك كتبِه  )22( انظر: املصادر الس��ابقة، واملالحق، الوثيقة رقم )2( وفيها وصيَّة الش��يخ عيّل احِليلِّ
خة يف 13 ربيع الثاين 1342ه�، وقد أمهرها  ، وكذلك جعلُه وصيًّا عنُه، مؤرَّ ّ للش��يخ حس��ني احِليلِّ
ّيم ابن احلاج عبد  عدد من الشهود. وكذلك الوثيقة رقم )3( وفيها استفتاء من قبل احلاج عبد احِللِّ
م للس��يِّد حمس��ن احلكيم، يطلب نقل رفات والدِه ووالدتِه  ّ نجل صاحب املقربة، مقدَّ الرضا احِليلِّ
ة، وجييب عليها الشيخ  م وتكون حتت اجلادَّ ا ستتهدَّ ّ وغيهم إىل مكان آخر؛ ألهنَّ والشيخ عيّل احِليلِّ

خة يف 4 ج2 1373ه�. حسني بخطِِّه: بجواز نقلهم، مؤرَّ
ّ أس��تاذ  )23( انظر: الكرعاوّي، املوس��وعة الكاملة: 449/2، املالكّي، حيدر، الش��يخ حس��ني احِليلِّ

اد: 82. الفقهاء ومثال الزهَّ
اد: 82. ّ أستاذ الفقهاء ومثال الزهَّ )24( انظر: املالكّي، حيدر، الشيخ حسني احِليلِّ

)25(  انظر: الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة: 414/1، حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 284/3، 
اخلاقايّن، عيّل، شعراء احللَّة أو البابليَّات، دار األندلس، ط2، 1383ه�/1964م: 289/1.

)26( الطه��رايّن، طبق��ات أعالم الش��يعة: 414/1، حمبوب��ه، مايض النجف وحارضه��ا: 140/2، 
اخلاقايّن، شعراء احِللَّة: 298/1.
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د سعيد بن حممود بن جاس��م بن كاظم النجفّي احلسنّي )1266ه�-1330ه�(،  )27( هو الس��يِّد حممَّ
فقي��ه أصويّل جمتهد، ش��اعر، ومن أبطال اجلهاد ض��د اإلنكليز. الطهرايّن، طبقات أعالم الش��يعة: 
814/2، ح��رز الدين، معارف الرجال: 291/2، اخلاقايّن، ش��عراء الغرّي: 147/9، األمينّي، 
د ه��ادي، معجم رجال الفكر واألدب، ط1، مطبع��ة اآلداب، النجف، 1384ه�-1964م:  حممَّ

.138
)28( وكذل��ك كان حي��رض مع والده حمافل العل��م واألدب يف احِللَّة، حينم يذهب م��ع أرستِه كّل عام 
لالصطي��اف، ومنها جمال��س آل القزوين��ّي، وآل حيدر، وغيها. انظ��ر: اخلاقايّن، ش��عراء احِللَّة: 

.299/1
ي من بني محدان، من األرُس العلميَّة واألدبيَّة املش��هورة يف النجف األرشف، ظهر  )29( بي��ت آل حجِّ
ل  منها أعالم وفضالء وأدباء هلم مقامهم وفضلهم يف مجيع األوساط، وهم من فصيلة الزابيَّة، وأوَّ
د الزايّب، وقطن النج��ف األرشف يف حملَّة احلويش، وُنعت  من هاجر الش��يخ قاس��م بن احلاج حممَّ
د بكلمة )احلاج( بعد أْن حجَّ بيت اهلل احلرام، وصار هذا الوصف عنواًنا لُه وألرستِه،  جّده��م حممَّ
ي(، وهم عرب أقحاح يمثِّلون األخ��الق العربيَّة الفاضلة والصفات  واش��تهروا أخًيا ب��آل )حجِّ
ة الطبع ولني اجلانب. انظر: حمبوبه، مايض النجف وحارضها:  احلميدة من الس��خاء والوفاء وخفَّ

.141-137/2
مة الشيخ صالح ابن الشيخ مهدي ابن الشيخ صالح ابن الشيخ قاسم حّجي، ولِد سنة  )30( هو العالَّ
1298ه�، عامل فاضل وشاعر ُمكثر، رسيع البدييَّة، ربَّم يرتل القصيدة والقصيدتني، وتويفِّ بعلَّة 
السلِّ سنة 1344ه�، وُدفن يف الصحن الرشيف يف النجف األرشف. انظر: حمبوبه، مايض النجف 

وحارضها: 147/2-148، شعراء الغرّي: 302/1، 277/4.
)31( انظر: حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 141-140/2.

م،  ��ة: 298/1، املقرَّ )32( انظ��ر: الطهرايّن، طبقات أعالم الش��يعة: 414/1، اخلاقايّن، ش��عراء احِللَّ
يق��ة الزه��راء، ط2، مطبعة رشيعت، ق��م، إيران،  الس��يِّد عبد الرزاق املوس��وي، وف��اة الصدِّ

1421ه�: 142.
)33( انظر: الطهرايّن، طبقات أعالم الش��يعة: 415/1، اخلاقايّن، ش��عراء احِللَّة: 298-299. راجع 

ن قائمة بأسمء الكتب والدواوين التي كتبها بخطِِّه. امللحق رقم )4( واملتضمِّ
د جواد نجل  : 21، مقابلة ش��خصية مع حممَّ ّ )34( بحر العلوم، دراس��ة عن حياة الش��يخ حسني احِليلِّ

. ّ الشيخ حسني احِليلِّ
)35( انظر: املصادر السابقة نفسها.
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م، وفاة  )36( انظر: الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة: 415/1، اخلاقايّن، شعراء احِللَّة: 1/ 302، املقرَّ
الصّديقة: 142، الكرعاوّي، املوسوعة الكاملة: 450/2.

)37( انظر: الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة: 415/1، اخلاقايّن، شعراء احِللَّة: 302/1.
د س��عيد احلبويّب احلسينّي )1296ه�- )38( هو العالمة الس��يِّد عيّل نجل العالمة املجاهد الس��يِّد حممَّ

1341ه�(، فاضل أديب وشاعر رقيق، رثى الشيخ حسن بقصيدة يف جملس التأبني مطلعها:
ال��داُر ُتس��تطاُب  ظعن��َك  بع��َد  أو 

ق��راُر للقط��ني  فيه��ا  فيق��رهُّ 
انظر: اخلاقايّن، شعراء الغرّي: 315/6، اخلاقايّن، شعراء احِللَّة: 303/1.  

)39( انظ��ر: الفت��الوّي، كاظ��م عب��ود، مش��اهي املدفون��ني يف الصح��ن العل��وّي الرشي��ف، ط1،  
1427ه�/2006 م، منشورات االجتهاد، قم، إيران: 117، الغروّي، مع علمء النجف األرشف: 

.61 : ّ 159/2، بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ حسني احِليلِّ
د تقي بن رضا بن مهدي بحر العلوم الطباطبائّي،  د بن حممَّ )40( هو الس��يِّد موس��ى بن جعفر بن حممَّ
عامل أديب ش��اعر، ولد يف النجف األرشف ش��هر مجادى اآلخرة س��نة 1327ه�، حرض األبحاث 
د  ّ والسيِّد حس��ن البجنوردّي والشيخ حممَّ العالية عىل الس��يِّد حمسن احلكيم والش��يخ حسني احِليلِّ
عيّل اجلميّل والس��يِّد أبو القاس��م اخلوئّي والش��يخ ضياء الدين العراقّي، تويفِّ بالنجف األرشف 8 
د حسني ورضا. انظر: بحر العلوم، السيِّد  صفر سنة 1397ه�، وأعقب جعفر وحسن وعيّل وحممَّ
مه��دي، الفوائد الرجالية: 187/1، اخلاقايّن، عيّل، ش��عراء الغرّي: 522/11، الفتالوّي، كاظم 

عبهُّود، املنتخب من أعالم الفكر واألدب: 676.
)41(  انظر: الفتالوّي، كاظم عبود، مشاهي املدفونني يف الصحن العلوّي الرشيف: 117، الغروّي، 

.61 : ّ مع علمء النجف األرشف: 159/2، بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ حسني احِليلِّ
)42( الطهرايّن، طبقات أعالم الش��يعة: 603/1، حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 283/3، حرز 

الدين، معارف الرجال: 286/1، الغروّي، مع علمء النجف األرشف: 158/2.
.22 : ّ )43( حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 283/3، بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ

، واملشتملة عىل الوثائق  ّ انظر: الوثيقة رقم )5( و)6( و)7( واملس��تلَّة من خمطوطات الش��يخ احِليلِّ  
مة إىل امليزا النائينّي،  املثبَّتة يف خمطوطاته، ومنها مسائل وأجوبة ألستاذِه النائينّي، واستفتاءات مقدَّ
د جواد واملستنسخة  وجمموعة استفتاءات النائينّي، وكلها حمفوظة يف مكتبتِه اخلاصة لدى ولدِه حممَّ
يف مكتبة الس��يِّد احلكيم )قس��م املخطوط��ات(، والتي اطلعت عليها مجيًع��ا، ومن خالهلا وجدت 

. ّ مة للميزا النائينّي بخطِّ الشيخ حسني احِليلِّ إجابة الكثي من االستفتاءات املقدَّ
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)44( حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 283/3.
.22 : ّ )45( بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ

ّ بأنُه سمع هذا الوصف عن والدِه يف مقابلة شخصيَّة  د جواد نجل الش��يخ حس��ني احِليلِّ )46( قال حممَّ
د  معُه يوم اخلميس 2007/6/7 بدار والده يف حملَّة الرباق يف النجف األرشف. وقال الس��يِّد حممَّ
، وهي كناية  ّ ُه قد وصف تلميذُه الش��يخ احِليلِّ صادق اخلرس��ان: »ممَّا اش��تهر عن املحقق النائينّي إنَّ
عن حتقيق الش��يخ، حيث يتمتَّع هبذا النََّفس العلمّي الطويل«. يف مقابلة ش��خصيَّة مع سمحتِه يوم 

اجلمعة 2007/6/9 يف مكتبة اإلمام احلكيم، قسم املخطوطات.
 ، ّ رة عن األصل املوجود يف مكتبة الشيخ حسني احِليلِّ )47( انظر: الوثيقة رقم )8(، وفيها نسخة مصوَّ

د جواد. بخطِّ امليزا النائينّي، واملحفوظة لدى ولدِه حممَّ
د سعيد احلكيم يف  : 23، مقابلة شخصية مع السيِّد حممَّ ّ )48( بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ

4 شعبان 1428ه�، مقابلة شخصيَّة مع الشيخ بشي النجفّي يوم 14 ج2 1428ه�.
ّ بعب��ارة: »وقد  م- من خالل إج��ازة امليزا النائينّي للش��يخ احِليلِّ )49( تب��نيَّ كذل��ك- إضافة ملا تق��دَّ
ح��رض أبحاثي الفقهيَّة واألصوليَّة باحًث��ا فاحًصا جمتهًدا باذاًل جهده يف كتابة ما اس��تفاده وضبطه 
ّ مستنس��خة عن  وتنقيح��ه...«. انظر: الوثيق��ة رقم ) 8(، نّص إجازة امليزا النائينّي للش��يخ احِليلِّ

األصل.
.22 : ّ )50( بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ

د س��عيد احلكيم عن الش��يخ عبَّاس عن املرحوم والدِه الشيخ عيّل النائينّي  )51( نقاًل عن: الس��يِّد حممَّ
أنَّه قال: كان امليزا النائينّي يقول: »إنَّ الش��يخ حس��ني أفضلهم«. قال السيِّد احلكيم: نقل يل ذلك 
: 22، مقابلة  ّ . بحر العلوم، دراس��ة عن حياة الش��يخ احِليلِّ ّ يف فاحتة املرحوم الش��يخ حس��ني احِليلِّ

د سعيد احلكيم يوم 4 شعبان 1428ه�. شخصيَّة مع السيِّد حممَّ
ة ) 9 و10 و11و12و13و14و15(، وفيها صور من النس��خ املخطوطة  )52( راجع: الوثائق املرقمَّ

التي يطلب فيها بعض املؤمنني رسالتُه العمليَّة.
.23 : ّ )53( بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ

)54( انظر: حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 94/2، الفقيه، جامعة النجف يف عرها احلارض:15، 
األمين��ي، معجم رجال الفكر واألدب: 386/1، األمني، حمس��ن، أعيان الش��يعة، دار التعارف، 

بيوت، 1407ه�/1986م(: 392/7-393، حرز الدين، معارف الرجال: 386/1.
)55(  انظ��ر: حمبوبه، مايض النجف وحارضه��ا: 94/2، الفقيه، جامعة النجف يف عرها احلارض: 

15، حرز الدين، معارف الرجال: 386/1.
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.23 : ّ )56( بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ
)57( حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 286/3.

)58( ح��رز الدين، معارف الرج��ال: 46/1- 48، الطهرايّن، طبقات أعالم الش��يعة: 42-41/1، 
اخللي��يّل، هك��ذا عرفته��م: 99/1- 120، األمين��ّي، معجم رج��ال الفك��ر واألدب يف النجف: 

129/1، األمني، أعيان الشيعة: 332/2.
 ّ ي، د. عيّل خضي، الش��يخ حس��ني احِليلِّ : 21، حجِّ ّ )59( بحر العلوم، دراس��ة عن حياة الش��يخ احِليلِّ

، كلية الفقه: 21. ّ إطاللة عىل سيته، املؤمتر االستذكاري لشيخ الفقهاء احِليلِّ
 ، ّ )60( راج��ع: املالحق، تقريرات الس��يِّد أيب احلس��ن عىل كفاية األصول بخطِّ الش��يخ حس��ني احِليلِّ

الوثيقة رقم )16( و)17(.
د ذلك من خالل تقريرات الس��يِّد أيب  : 23، ويتأكَّ ّ )61(  بحر العلوم، دراس��ة عن حياة الش��يخ احِليلِّ
احلس��ن خارج األصول عىل كفاية األصول التي كتبها الش��يخ بخطِِّه بحدود )597( صحيفة، يف 

ت من سنة 1334ه� حتَّى سنة 1338ه�. جملَّدين وقد استمرَّ
نة: )1( مسائل وأجوبة ألستاذيه النائينّي  )62( من خالل ما اطَّلعت عليه يف خمطوطات الشيخ املتضمِّ
م��ة إىل الس��يِّد األصفهايّن، وتقع  واألصفه��ايّن، وتقع ب���)445( صحيفة، و)2( اس��تفتاءات مقدَّ
بة ع��ىل املواضيع الفقهيَّة،  ب�)97( صحيفة، و)3( اس��تفتاءات الس��يِّد أيب احلس��ن األصفهايّن، مرتَّ
د جواد يف  ، وحمفوظة لدى ول��دِه حممَّ ّ وتق��ع ب�)321( صحيفة، وكلهُّها بخطِّ الش��يخ حس��ني احِليلِّ
رة يف مكتبة  ة بداره الواقعة يف حملَّة الرباق يف النجف األرشف، ونس��خها املصوَّ مكتبة والده اخلاصَّ

.األمام احلكيم
)63( الطه��رايّن، طبق��ات أعالم الش��يعة، ق2: 603/1-604، حمبوبه، م��ايض النجف وحارضها: 
ًس��ا لبحث األصول يف مقربة أستاذِه النائينّي  د الغروّي: كنُت أراُه مدرِّ 283/3. يقول الس��يِّد حممَّ
يف الصح��ن العلوّي الرشيف، وقد حتلََّق من حولِه لفيف من األفاضل. راجع: الغروّي، مع علمء 

النجف األرشف: 159/2.
)64( حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 286/3، الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة: 604-603/1، 

د صادق اخلرسان يوم اجلمعة 2007/6/9. مقابلة شخصيَّة مع السيِّد حممَّ
 ،37 : ّ )65( الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة: 603-604، بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ
د سعيد احلكيم يوم السبت 4 شعبان 1428ه�/2007/8/18م،  مقابلة ش��خصية مع السيِّد حممَّ
مقابلة ش��خصيَّة مع الش��يخ بشي النجفّي يوم الس��بت 14 ج2 1428ه�/30 حزيران 2007 م، 

ّ يوم اخلميس 2007/6/7م. د جواد نجل الشيخ حسني احِليلِّ مقابلة شخصيَّة مع حممَّ
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)66( انظ��ر: األمني، مس��تدرك أعي��ان الش��يعة: 251/3، األمين��ّي، معجم رجال الفك��ر واألدب: 
643/2، 1018/3، 1231، 1347، حمبوب��ه، م��ايض النجف وحارضه��ا: 95/2، 236/3،  

.42-38 : ّ بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ
د جواد يف حملَّة  ّ املحفوظة بدارِه يف مكتبتِه اخلاصة، لدى نجلِه حممَّ )67( خمطوطات الشيخ حسني احِليلِّ

رة عنها يف مكتبة اإلمام احلكيم يف خزانة املخطوطات. الرباق، واملوجودة نسخ مصوَّ
)68( راج��ع املالحق، الوثائ��ق املرقم��ة )18و19و20و21و 22و23و24و25و26و27 و28( يف 
د جواد. ة بدارِه لدى نجلِه حممَّ رة عن النسخ األصليَّة املحفوظة بمكتبتِه اخلاصَّ هناية البحث واملصوَّ
د إسحاق  د سعيد احلكيم والش��يخ بشي النجفّي والشيخ حممَّ )69( مقابالت ش��خصية مع السيِّد حممَّ

. ّ د جواد نجل الشيخ حسني احِليلِّ د بحر العلوم وحممَّ مة السيِّد حممَّ الفياض والعالَّ
ن أسمء تالميذه. )70( انظر: امللحق رقم )29 أ-ب-ج- د( املتضمِّ

.38 : ّ )71( بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ
د باقر احلسينّي السيستايّن، ولد  )72( هو آية اهلل العظمى السيِّد عيّل بن العالمة اجلليل السيِّد حممَّ
يف مش��هد 9 ربيع1 1349ه�، ويف اخلامس��ة بدأ بتعلَّم القرآن الكريم، ويف عام 1951م هاجر إىل 
ّ يف الفقه واألصول، ومنحُه  النجف األرشف وحرض بحوث الس��يِّد اخلوئي والش��يخ حسني احِليلِّ
مة مراجع  ّ (، وهو اآلن يف مقدِّ ّ ب�)شيخنا احِليلِّ ّ إجازة االجتهاد، ويعربِّ عن أستاذه احِليلِّ الشيخ احِليلِّ

التقليد يف العامل اإلسالمّي.
د عيّل الطباطبائّي احلكيم،  مة اجلليل السيِّد حممَّ د سعيد نجل العالَّ )73( هو آية اهلل العظمى السيِّد حممَّ
ء املعارصين يف النجف األرشف، ولد سنة 1353ه�/1934م، حرض البحث  من املراجع األجالَّ
بِه، ومن مشاهي بحثِه  ء طالَّ ّ يف الفقه واألصول، ويعترب من أجالَّ اخلارج لدى الش��يخ حسني احِليلِّ
ة، حتَّى بلغ  ��م فيه من النب��وغ والنضوج العلمّي، فكان يرعاه رعاي��ًة خاصَّ ري��ه، بعد أْن توسَّ ومقرِّ

فاتِه ب�)شيخنا األستاذ(. ّ يف مؤلَّ درجة االجتهاد، ويعربِّ عن أستاذه احِليلِّ
د س��عيد بن حس��ني ب��ن مصطفى احلكيم الطباطبائ��ّي، عامل فاضل  د تقي بن حممَّ )74( هو الس��يِّد حممَّ
��ف بارع، ولد يف النجف األرشف س��نة 1341ه�، حرض بحوث اخلارج فقًها وأصواًل لدى  ومؤلَّ

، تويفِّ يف 16 صفر سنة 1423ه�. ّ الشيخ حسني احِليلِّ
)75( ه��و الس��يِّد عالء الدين ب��ن عيّل بن هادي ب��ن عيّل نقي آل بح��ر العلوم الطباطبائّي، ولد س��نة 
، اعتق��ل بع��د االنتفاضة الش��عبانيَّة  ّ 1350ه���، ح��رض أص��ول الفقه عىل الش��يخ حس��ني احِل��يلِّ

عام1991م، ومل يعثر عىل رفاته.
)76( هو السيِّد عّز الدين بن عيّل بن هادي بن عيّل نقي آل بحر العلوم الطباطبائّي، ولد سنة 1352ه� 
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ًقا، لُه بحوث  ، وكان حمقِّ ّ يف النج��ف األرشف، حرض األبحاث العالية عىل الش��يخ حس��ني احِل��يلِّ
فقهيَّة ممتعة، اعتقل بعد االنتفاضة الشعبانيَّة عام 1991م، ومل يعثر عىل رفاته.

 : ّ )77( الطهرايّن، طبقات أعالم الش��يعة، ق2: 604/1، بحر العلوم، دراس��ة عن حياة الش��يخ احِليلِّ
.36

د س��عيد احلكيم، وغيمها م��ن املجتهدين واملراجع  )78( أمثال: الس��يِّد عيّل السيس��تايّن والس��يِّد حممَّ
العظام.

.37-36 : ّ )79( بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ
ة بأغلب الش��خصيَّات العلميَّة التي كانت  د بح��ر العلوم عىل أنُه ذو معرفة تامَّ )80( يؤكد الس��يِّد حممَّ

. راجع: املصدر السابق: 36. ّ حترض بحث أستاذِه الشيخ حسني احِليلِّ
)81( راجع: املصدر السابق: 38.

)82( ش��بيهة بقول األمام الصادق: »يضع نفس��ُه حيث ش��اء«. انظر: الكلينّي، الكايف: 198/6، 
ّ »إنَّ  العاميّل، وس��ائل الش��يعة: 198/6. وقال جعفر اخللييّل: يقول صديقنا الش��يخ حسني احِليلِّ
د جواد يف  د هذِه املقولة نجلُه حممَّ املرء حيث يضع نفس��ه«. اخللييّل، هكذا عرفتهم: 318/1، وأكَّ

مقابلة شخصيَّة يوم اخلميس 2007/6/7م.
)83( سورة اإلنسان: 3.

د سعيد احلكيم يوم السبت 4 شعبان 1428ه�. )84( مقابلة شخصيَّة مع السيِّد حممَّ
د بن احلسن، تفصيل وسائل الشيعة: 230/3. )85( العاميّل، حممَّ

��د، هنج البالغ��ة ألمي املؤمنني عيّل ب��ن أيب طالب، دار املعرفة، ب��يوت، لبنان:  )86( عب��ده، حممَّ
.18/4

، املؤمتر االس��تذكاري للش��يخ حس��ني  ّ )87( انظر: بحر العلوم، يف ذكرى ش��يخ الفقهاء الش��يخ احِليلِّ
: 47. راج��ع: يف املالحق )30أ(  ّ : 16، بحر العلوم، دراس��ة عن حياة الش��يخ حس��ني احِليلِّ ّ احِليلِّ
ّ وما فيهم من وضوح  هتني من الشيخ حسن سعيد للشيخ حسني احِليلِّ و)30 ب( الرسالتني املوجَّ

العالقة العميقة بني التلميذ وأستاذِه.
: 16، بحر العلوم، دراس��ة عن حياة  ّ )88( انظ��ر: بح��ر العلوم، يف ذكرى ش��يخ الفقهاء الش��يخ احِليلِّ

.60 : ّ الشيخ حسني احِليلِّ
ة يف إحدى  ة م��رات، ومكتبتِه اخلاصَّ ��ة الرباق يف النجف األرشف عدَّ )89( زرت دارُه الكائن��ة يف حملَّ

حجراتِه، وكانت مبنيَّة عىل الطراز القديم، ومساحتها صغية، وهي الدار التي تويفِّ فيها.
دوا مجيًعا عىل  د جواد، أكَّ )90( من خالل املقابالت الشخصيَّة مع تالميذِه واملعارصين لُه، ونجلُه حممَّ
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د س��عيد احلكيم يوم الس��بت 4 شعبان  هذا الرأي. مقابلة ش��خصيَّة مع املرجع الدينّي الس��يِّد حممَّ
د إسحاق الفيَّاض يوم 14 ج2 1428ه�،  1428ه�، مقابلة شخصيَّة مع املرجع الدينّي الشيخ حممَّ
ال 1428ه�، مقابلة  مقابلة ش��خصيَّة مع املرجع الدينّي الش��يخ بش��ي النجفّي يوم الثالثاء 4 ش��وَّ
ال 1428ه�، مقابلة شخصيَّة مع  د بحر العلوم يوم الثالثاء 4 شوَّ ش��خصيَّة مع العالمة السيِّد حممَّ

ّ يوم اخلميس 7 حزيران 2007م. د جواد نجل الشيخ احِليلِّ حممَّ
ة الناس رسائل واستفتاءات  )91( بعد وفاة السيِّد حمسن احلكيم أرسل العديد من رجال الدين وعامَّ
يطالبون الش��يخ بإرسال رس��التِه العمليَّة، وآخرين يطلبون إرش��ادهم إىل األعلم؛ ليكون مرجًعا 
ُه »بعد  د بحر العلوم بأنَّ للتقليد، ومل أعثر عىل إجابة لتلكم الرس��ائل، س��وى ما أشار إليه السيِّد حممَّ
ّ وطلب��وا منُه طبع  وف��اة اإلمام الراحل الس��يِّد حمس��ن احلكيم جاء بعض املؤمنني إىل الش��يخ احِليلِّ
رس��التِه العمليَّة ألجل تقليدِه، فأرجعهم الش��يخ إىل رس��الة امليزا النائين��ّي«. انظر: بحر العلوم، 
: 23، وراجع: الوثائق املرقَّمة: )9 و10 و11 و12 و13  ّ دراس��ة عن حياة الش��يخ حس��ني احِليلِّ

و14 و15.
رة عن األصل، واملس��تلَّة من خمطوطتِه )مس��ائل  )92( انظ��ر: املالح��ق، الوثيق��ة املرقَّمة )30 ( املصوَّ

وأجوبة(.
ّ ص 52. )93( انظر: بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ

ة للطباعة، بغداد، 1975م: 149. )94( انظر: األسدّي حسن، ثورة النجف عىل اإلنكليز، دار احلريَّ
)95( حمبوب��ه، مايض النجف وحارضه��ا: 340/1، فيَّاض، الثورة العراقيَّ��ة الكربى: 153-152، 

األسدّي، ثورة النجف عىل اإلنكليز: 90.
)96( األسدّي، ثورة النجف عىل اإلنكليز: 91، اجلبورّي، النجف األرشف وحركة اجلهاد: 27.

د س��عيد احلكيم. انظر: بحر  د بحر العلوم مع س��محة الس��يِّد حممَّ )97( حديث ش��خص للس��يِّد حممَّ
.51 : ّ العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ

)98(  املصدر السابق نفسه.
)99( انظ��ر: حمبوب��ه، مايض النجف وحارضه��ا: 366/1، ح��رز الدين، تاري��خ النجف األرشف: 

.284-283/3
)100( الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة، ق2: 603/1.

)101( حمبوبه، مايض النجف وحارضها: 283/3.
د س��عيد احلكيم وذلك يف يوم السبت 4 شعبان 1428ه�،  )102( مقابالت ش��خصيَّة مع: السيِّد حممَّ
د إسحاق الفيَّاض يوم السبت 14 ج2 1428ه�، والشيخ بشي النجفّي يوم السبت  والش��يخ حممَّ
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ال 1428ه�. د بحر العلوم يوم الثالثاء 4 شوَّ 14 ج2 1428ه�، والسيِّد حممَّ
.24 : ّ )103( بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ

)104( آيت نور، إصدار جمموعة من تالميذ الس��يِّد الطهرايّن الال له زاري )فاريّس( بمناسبة الذكرى 
م��ة طباطبائّي، مش��هد، ط1، 1427ه�:  ة لوفاة الس��يِّد الطهرايّن، النارش: انتش��ارات عالَّ الس��نويَّ

.37 : ّ 158/1 )ُترِجم عن الفارسيَّة(. انظر: بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ
د جواد نجل  د إسحق الفيَّاض وحممَّ د سعيد احلكيم، والشيخ حممَّ مقابلة ش��خصيَّة مع: السيِّد حممَّ  
، ويضيف: حينم ُيلقي والدي درس��ُه، كان يستعرض املس��ألة، وكلهُّ ما قيل  ّ الش��يخ حس��ني احِليلِّ
بُه عن رأيه اخلاص، يقول هلم: هذا  فيها، ويأيت باآلراء فيها، ثمَّ ُينهي املوضوع، وحينم يس��ألُه طالَّ

عملكم.
د إس��حاق الفيَّاض يوم الس��بت 14 ج2 سنة  )105( مقابلة ش��خصيَّة مع آية اهلل العظمى الش��يخ حممَّ
1428ه���/30 حزيران 2007م، بداره الواقعة يف النجف األرشف، ش��ارع الرس��ول، الس��اعة 

احلادية عرشة صباًحا.
د سعيد احلكيم يوم السبت 4 شعبان 1428ه�.  )106( مقابلة شخصية مع آية اهلل العظمى السيِّد حممَّ
د بحر العلوم: ليس بالغريب إتقانه للغة الفارس��يَّة؛ ألنَُّه درس دروس��ه الرئيس��ة  وقال الس��يِّد حممَّ
لدى امليزا النائينّي والعراقّي وأيب احلس��ن، وغالبية حديثهم هو الفارس��يَّة، والزَم امليزا أكثر من 
ث الفارسيَّة بطالقة. مقابلة شخصيَّة مع  ّ يتحدَّ ة دورات، لذا فالش��يخ احِليلِّ عقد، ودرس عليه عدَّ

سمحتِه يوم األربعاء 27 ج1 سنة 1428ه�.
: كان والدي يتقن اللغة الفارس��يَّة متاًما، ويلقي بعض بحوثِه  ّ د جواد نجل الش��يخ احِليلِّ وقال حممَّ  

بالفارسيَّة. مقابلة شخصية معُه يوم اخلميس 2007/6/7 م.
هة  ن رس��الة بالفارس��يَّة موجَّ )107( راج��ع امللح��ق، الوثيقة رقم )19(، وكذلك وثيقة أخرى تتضمَّ

ّ من ِقبل مرتىض حسينّي شيازّي من طهران، الوثيقة رقم )32 (. للشيخ احِليلِّ
��م صفوة الق��وم يف بحوثهم وآداهبم  )108( ُأطل��ق لق��ب )الصفوة( عىل جمموع��ة من األعالم ؛ ألهنَّ
 وأخالقه��م، وه��م: 1. الس��يِّد إبراهي��م ش��ربَّ )ت 1378ه���(، 2. الش��يخ حس��ني البهبه��ايّن 
العل��وم  بح��ر  ع��يّل  الس��يِّد   .4 1394ه���(،  )ت   ّ احِل��يلِّ حس��ني  الش��يخ   .3 1362ه���(،   )ت 
د ج��واد احلجام��ّي )ت 1376ه�(،   )ت 1385ه���(، 5. الش��يخ كاظ��م عليب��ج، 6. الش��يخ حممَّ
ر )ت 1381ه�(،  د حسني املظفَّ د حسني اجلواهرّي )ت 1389ه�(، 8. الشيخ حممَّ 7. الش��يخ حممَّ
ايّن )ت 1360ه�(، 10. الس��يِّد مي عيّل أبو طبيخ )ت 1361ه�(. انظر:  9. الش��يخ موسى اجلصَّ

اخللييّل، هكذا عرفتهم: 320-319/1.
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)109( راجع املالحق، الوثيقة رقم )33(.
يقة: 143، وقد ذكروا  م، وفاة الصدِّ )110( انظر: حمبوبه، مايض النج��ف وحارضها: 284/3، املقرَّ
أنَّ هنالك كتاب خمطوط اس��مه )س��ؤال وجواب(، ومل أعثر عىل هذا االس��م يف مجيع خمطوطاتِه، 

ولكنِّي وجدت ذلك يف املخطوطات اآلتية:
مسائل وأجوبة عدد صفحاته )445( صحيفة.. 1
جمموع يف مسائل فقهيَّة وأصوليَّة وأدبيَّة عدد صفحاهتا )51( صحيفة.. 2
كشكول عدد صفحاته )75( صحيفة.. 3
كشكول عدد صفحاته )174( صحيفة.. 4

ال 1353ه�/10 ك2  س��ت يف النجف األرشف يف 4 ش��وَّ )111( وه��ي مجعي��ة دينيَّة أدبيَّة ثقافيَّة تأسَّ
1935م. انظ��ر: حمبوب��ه، مايض النج��ف وحارضه��ا: 398/3، انظر: الوثيقة رق��م )34( وهي 
؛ لالطِّالع عىل  ّ ر للشيخ احِليلِّ د رضا املظفَّ هة من رئيس مجعية منتدى النرش الشيخ حممَّ رس��الة موجَّ

نظام كليَّة الفقه وإبداء رأيه فيه وتعديله.
.22 : ّ د، دراسة عن حياة الشيخ حسني احِليلِّ )112( انظر: بحر العلوم، السيِّد حممَّ

)113( انظر: ويس��ني، ناهدة حس��ني عيّل، تاريخ النجف يف العهد العثميّن األخي، أطروحة دكتوراه، 
كلية الربية )ابن رشد(، جامعة بغداد )1420ه�/1999م(: 163.

. انظ��ر: املالحق، الوثيق��ة رقم )8(،  ّ )114( مقتطف��ات م��ن إج��ازة االجتهاد املمنوحة للش��يخ احِليلِّ
ة. رة عن النسخة األصليَّة يف مكتبتِه اخلاصَّ واملصوَّ

)115( الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة: 604-603/1.
د س��عيد احلكيم يوم السبت 4 شعبان 1428ه� املوافق  )116( مقابلة ش��خصيَّة مع سمحة السيِّد حممَّ

2007/8/18م.
)117( العاميّل، زين الدين اجلبعّي )الش��هيد الثاين(، الروضة البهيَّة يف رشح اللمعة الدمشقيَّة، حتقيق 

د كالنر، منشورات جامعة النجف الدينيَّة: 6/6. وتعليق: السيِّد حممَّ
)118( نق��اًل ع��ن: النّص املكت��وب يف بداية كت��اب )األصول العام��ة للفقه املقارن(، وهي النس��خة 

ة. ّ اخلاصَّ األصليَّة املهداة واملوجودة يف مكتبة الشيخ حسني احِليلِّ
)119( مقابلة شخصيَّة مع سمحتِه يوم السبت 14 ج2 سنة 1428ه� املوافق 30 حزيران 2007م.
)120( مقابلة شخصية مع سمحتِه يوم السبت 14 ج2 سنة 1428ه� املوافق 30 حزيران 2007م.

.14 : ّ )121( بحر العلوم، يف ذكرى الشيخ حسني احِليلِّ
)122( كان��ت يل مقابالت ش��خصيَّة معُه ابتداًء من يوم اخلمي��س 2007/6/7 بداره التي تويفِّ فيها 
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

. ّ د جواد الولد الوحيد للشيخ احِليلِّ ، وحممَّ ّ والدُه الشيخ حسني احِليلِّ
)123( استنسخت وكتبت بعض األمور التي هلا عالقة بالبحث عن األصول املوجودة يف املكتبة.

)124( الصالة التي ال تعاد والتي مل خيل يف أحد أركاهنا اخلمسة.
.29 : ّ )125( انظر: بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ احِليلِّ

)126( الطه��رايّن، طبقات أعالم الش��يعة: 604/1، األمينّي، معجم رج��ال الفكر واألدب: 138، 
حمبوب��ه، مايض النجف وحارضه��ا: 284/3، الورد، أعالم العراق احلدي��ث: 284-283/1، 

يقة: 143. م، وفاة الصدِّ املقرَّ
)127( مستلَّة من خمطوط مباحث فقهيَّة وأصوليَّة.
)128( مستلَّة من خمطوط مباحث فقهيَّة وأصوليَّة.

)129( مستلَّة من خمطوط مباحث فقهيَّة.
)130( الفتالوّي، املنتخب من أعالم الفكر واألدب: 513.

س، ولد يف تربيز  )131( هو الش��يخ عيّل بن أس��د اهلل بن حس��ن التربيزّي الغ��روّي، عامل فقيه وم��درِّ
ل س��نة 1334ه�، ويف س��نة 1367ه� هاجر إىل النجف األرشف، وحرض األبحاث  15 ربيع األوَّ
ة فقهيَّة وأصوليَّة،  ّ وغيهم، لُه كتب عدَّ العالية عىل السيِّد أيب القاسم اخلوئّي والشيخ حسني احِليلِّ
خمطوطة ومطبوعة، اغتالته يد البعث اآلثمة لدى عودته من زيارة اإلمام احلس��ني، يف الش��ارع 
الع��ام بني كربالء والنجف األرشف مس��اء اخلميس 23 صفر 1419ه�. املصدر الس��ابق نفس��ه: 

.312
)132( الالله زاري، آيت نور )فاريّس(: 161/1.

د جواد يف مقابلة شخصية معُه يوم اخلميس 2007/6/7م، بينم  )133( وقد أشار إىل ذلك نجلُه حممَّ
: 23( بقولِه: »ولعلَّ هناك أسباب  ّ اسِه )ملحات من حياة الشيخ احِليلِّ عربَّ السيِّد هاشم فيَّاض يف كرَّ
ُه لو اس��تقىص ذلك  أخرى ال يعلمها إالَّ اهلل والراس��خون يف العلم«، وأظنُه من فضول الكالم؛ ألنَّ

حلصل عىل السبب.
)134( هو الش��يخ حس��ن بن عبد اهلل بن مسيح جهل ستوين الطهرايّن املعروف ب�)حسن سعيد(، ولد 
يف طهران س��نة 1337ه�، حرض األبحاث العالية فقًها وأصواًل عىل الس��يِّد أيب القاس��م اخلوئّي، 
ق كاتب، تويفِّ يف طهران سنة 1416ه�. ، عامل حمقِّ ّ والس��يِّد حمس��ن احلكيم، والش��يخ حس��ني احِليلِّ

انظر: الفتالوّي، املنتخب من أعالم الفكر واألدب: 102.
ية من  د بحر العل��وم: »أخربين ممَّن لُه عالق��ة بعائلة املؤلِّف أنَّ األج��زاء املتبقِّ )135( ق��ال الس��يِّد حممَّ
.32 : ّ يَّة موجودة لديم«. بحر العلوم، دراسة عن حياة الشيخ حسني احِليلِّ الكتاب ال زالت خطِّ
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

)136( انظر: بحر العلوم، السيِّد عز الدين، بحوث فقهيَّة من حمارضات آية اهلل العظمى الشيخ حسني 
، مؤسسة املنار. ّ احِليلِّ

د  ��د تقي بن رضا بن الس��يِّد حممَّ )137( ه��و الس��يِّد عّز الدي��ن بن عيّل بن ه��ادي بن عيّل نقي بن حممَّ
مه��دي بح��ر العل��وم، ينته��ي نس��بُه إىل احلس��ن املثنَّى ب��ن اإلمام احلس��ن بن عيّل، ولد س��نة 
1351ه���/1932م بمدينة النجف األرشف ونش��أ وتربَّى يف كنف والده آية اهلل الس��يِّد عيّل بحر 
ماته األدبيَّة والعلميَّة عىل أس��اتذة أفاضل،  العلوم، وترعرع منذ صباُه يف أحضان علميَّة، فقرأ مقدِّ
، 2. الس��يِّد حمس��ن الطباطبائّي احلكيم،  ّ  ثمَّ حرض األبحاث العالية عىل: 1. الش��يخ حس��ني احِليلِّ

د عيّل احلكيم، 5. السيِّد يوسف احلكيم. 3. السيِّد أبو القاسم اخلوئّي، 4. السيِّد حممَّ
ق املقارن،  ّ فقيه املسائل املستحدثة واملحقِّ د صادق، الشيخ حس��ني احِليلِّ )138( اخلرس��ان، السيِّد حممَّ

آفاق نجفيَّة، جملَّة، النجف األرشف، 1428ه�/2007م، العدد 4: 396-395.
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

الوثائق

ًنا فيها تاريخ وفاة والده الشيخ عّل  ، مدويِّ ّ وثيقة رقم )1(: وثيقة بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
، مستلَّة من خمطوط جمموع يف مسائل فقهيَّة وأصوليَّة وأدبيَّة ّ احِلليِّ
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ّ  وثيقة رقم )2(: وصيَّة الشيخ حسني احِلليِّ
مستلَّة من خمطوط جمموع يف مسائل فقهيَّة وأصوليَّة وأدبيَّة
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

ة  وثيقة رقم )3أ(: استفتاء احلاج عبد احلليم عبد الرضا املاشطة نجل صاحب املقربة، مستلَّ
من خمطوط )كشكول(
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ة  وثيقة رقم )3ب(: استفتاء احلاج عبد احلليم عبد الرضا املاشطة نجل صاحب املقربة، مستلَّ
من خمطوط )كشكول(



307

د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

ّ وثيقة رقم )4(: الكتب والدواوين التي بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

مة للمرزا النائينّي وثيقة رقم )5(: استفتاءات مقدَّ
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

وثيقة رقم )6(: جمموعة استفتاءات الشيخ النائينّي
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

وثيقة رقم )7(: مسائل وأجوبة ألستاذه الشيخ النائيني
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

ّ بخطيِّ املرزا النائيني وثيقة رقم )8(: إجازة االجتهاد للشيخ حسني احِلليِّ
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

 وثيقة رقم )9(: رسائل بعض املؤمنني
ّ رسالته العمليَّة يطلبون فيها من الشيخ حسني احِلليِّ
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

 وثيقة رقم )10(: رسائل بعض املؤمنني
ّ رسالته العمليَّة يطلبون فيها من الشيخ حسني احِلليِّ
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

 وثيقة رقم )11(: رسائل بعض املؤمنني
ّ رسالته العمليَّة يطلبون فيها من الشيخ حسني احِلليِّ
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

 وثيقة رقم )12(: رسائل بعض املؤمنني
ّ رسالته العمليَّة يطلبون فيها من الشيخ حسني احِلليِّ



316

ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

 وثيقة رقم )13(: رسائل بعض املؤمنني
ّ رسالته العمليَّة يطلبون فيها من الشيخ حسني احِلليِّ
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السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

 وثيقة رقم )14(: رسائل بعض املؤمنني
ّ رسالته العمليَّة يطلبون فيها من الشيخ حسني احِلليِّ
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

 وثيقة رقم )15(: رسائل بعض املؤمنني
ّ رسالته العمليَّة يطلبون فيها من الشيخ حسني احِلليِّ



319

د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

وثيقة رقم )16(: تقريرات األصول



320

ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

وثيقة رقم )17(: تقريرات األصول )180 صحيفة(
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

- املمنوحة لتالميذه ّ  وثيقة رقم )18(: إجازات االجتهاد- بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
)السييِّد عّل السيستايّن(، مستلَّة من خمطوط )مسائل فقهيَّة(
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

- املمنوحة لتالميذه ّ  وثيقة رقم )19(: إجازات االجتهاد- بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
)املرزا جالل وزاده أردبيّل(، مستلَّة من خمطوط )مسائل فقهيَّة(
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

- املمنوحة لتالميذه ّ  وثيقة رقم )20(: إجازات االجتهاد- بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
د تقي شيعة الشرازّي(، مستلَّة من خمطوط )مسائل فقهيَّة( )الشيخ حممَّ
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

- املمنوحة لتالميذه ّ  وثيقة رقم )21(: إجازات االجتهاد- بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
د حسني النجفّي اهلندّي(، مستلَّة من خمطوط )مسائل فقهيَّة( )الشيخ حممَّ
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

- املمنوحة لتالميذه ّ  وثيقة رقم )22(: إجازات االجتهاد- بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
د حسني النجفّي اهلندّي(، مستلَّة من خمطوط )مسائل فقهيَّة( )الشيخ حممَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

- املمنوحة لتالميذه ّ  وثيقة رقم )23(: إجازات االجتهاد- بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
)السييِّد قاسم مهدي اللكهنوّي(، مستلَّة من خمطوط )مسائل فقهيَّة(
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السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ

- املمنوحة لتالميذه ّ  وثيقة رقم )24(: إجازات االجتهاد- بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
د حسني الطهرايّن الالله زارّي(، مستلَّة من خمطوط )مسائل فقهيَّة( )السييِّد حممَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

- املمنوحة لتالميذه ّ  وثيقة رقم )25(: إجازات االجتهاد- بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
د رضا الكرمايّن(، مستلَّة من خمطوط )مسائل فقهيَّة( )الشيخ حممَّ
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- املمنوحة لتالميذه ّ  وثيقة رقم )26(: إجازات االجتهاد- بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
)الشيخ عبد اجلليل اجلليّل(، مستلَّة من خمطوط )مسائل فقهيَّة(
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

- املمنوحة لتالميذه ّ  وثيقة رقم )27(: إجازات االجتهاد- بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
د باقر الطباطبائّي(، مستلَّة من خمطوط )مسائل فقهيَّة( )السييِّد حممَّ
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

- املمنوحة لتالميذه ّ  وثيقة رقم )28(: إجازات االجتهاد- بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
د حسني الطهرايّن(، مستلَّة من خمطوط )مسائل فقهيَّة( )السييِّد حممَّ
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ّ وثيقة رقم )29أ(: أسامء تالميذ الشيخ حسني احِلليِّ
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

ّ وثيقة رقم )29ب(: أسامء تالميذ الشيخ حسني احِلليِّ
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

، ّ  وثيقة رقم )29ج(: أسامء تالميذ الشيخ حسني احِلليِّ
واملصادر التي اعُتمد عليها يف مجع تلك األسامء
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

 وثيقة رقم )29د(: تكملة املصادر التي اعُتمد عليها

ّ يف مجع أسامء تالميذ الشيخ حسني احِلليِّ
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ّ وثيقة رقم )30أ(: رسالة من الشيخ حسن سعيد للشيخ حسني احِلليِّ
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

ّ وثيقة رقم )30ب(: رسالة من الشيخ حسن سعيد للشيخ حسني احِلليِّ
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ّ حول تقليد السييِّد حمسن احلكيم،   وثيقة رقم )31(: ورقة بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ
مستلَّة من خمطوط )مسائل وأجوبة(
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

ّ هة للشيخ حسني احِلليِّ  وثيقة رقم )32(: رسالة باللغة الفارسيَّة موجَّ
من السييِّد مرتى احلسينّي الشرازّي
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

، ّ ة بخطيِّ الشيخ حسني احِلليِّ  وثيقة رقم )33(: أبيات شعريَّ
ُمستلَّة من خمطوط )مسائل فقهيَّة(
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

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

ّ ه للشيخ حسني احِلليِّ  وثيقة رقم )34(: كتاب موجَّ
صادر من مجعيَّة منتدى النش
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ال�سيخ ح�سني احِللِّّي اأ�ستاذ الفقهاء واملجتهدين-�سريته وجهوده الفكريَّة

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
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د تركّي م.م. ريا�س اأحمد حممَّ

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد التاسع
م احلرام 1440هـ/أيلول 2018م حمرَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
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