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َّ
امللخ�ص
علم من أعالم احل ّلة ورجاالهتا الثقات ،نشأ فيها
حممد بن إس�ماعيل
احللٌ ،
ّ
اهلرقيل يّ ّ
ّ

ع�لى يد كبار علامئها وفقهائها ،فق��رأ علوم العرب ّية والفقه وال��كالم ،و ُأجيز من املح ّقق
أصحاب
احل�ّل�يّ ّ واب��ن أخته العلاّ مة وابن س��عيد اهلذ ّيل احل�ّل�يّ ّ بالرواية عنه��م .مل يذكره
ُ

الرتاجم واملعاجم إلاَّ باليس�ير الذي ال يكشف عن حاله وواقع حياته ،غري ّ
أن عملنا يف
ٍ
ونكت رائعة تتّصل بأحواله ك َع َل ٍم
حقائق
فهرسة املخطوطات قد كشف لنا النقاب عن
َ

من األعالم ،منها ما يتّصل بضبط اس��مه عىل النحو الذي ذكره هو بخ ّطه الرشيف عىل

بع��ض املخطوطات ،ومنها ما يتّصل بمعرفة كتبه ،ومنها ما يتع ّلق بذكر الكتب التي قام
باستنس��اخها ،ومعرفة تواريخ نس��خهاّ ،
وحمل وجودها ،ومن مت ّلكه��ا من األعالم عرب
القرون ،وذكر اإلجازات التي ُمنِحت له من أساطني علامء احل ّلة الفيحاء.
ُ
البحث مشتملاً عىل بيان ما مل ُيذكر من حياته من معلومات ،وضبط
فلذا كان هذا

ذاكرا ما مل َيسبق إليه
ما ُذكر منها ،معتمدً ا عىل ما يف بطون املخطوطات ،جام ًعا لشتاهتاً ،
أحدٌ  ،وهو بذلك ُيشك ُّل جز ًء من تراث احل ّلة العريق الذي معينُه ال ينضب.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ال�شيخ �شم�س الدين حم َّمد بن �إ�سماعيل
ّ

Abstract
Muhammed bin Ismaeel Al-Hurqulli Al-Hilli is one of Hilla
pillars and trusted scholars. However, he has been mentioned
very infrequently by other scholars, the matter which
underestimates his contribution to knowledge. Thus this study
comes to shed some light on his works and contributions and to
highlight the aspects of his personal and scientific life relying on
the available scripts to bridge a gap in the literature of his great
scholar.
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الهرقلي احل ّل ّي
ال�شيخ �شم�س الدين حم ّمد بن �إ�سماعيل
ّ
تلميذ املحقّق احل ّل ّي والعلاّ مة احل ّل ّي
(م�ستن�سخاته� -إجازاته)
()1
ٌ
حممد بن إس�ماعيل
وتلميذ
علم من أع�لام احل ّلة،
ش��مس الدين ّ
اهلرقيل احل�ّل�يّ ّ ٌ ،
ّ

م��ن تالمي��ذ املح ّق��ق احل�ّل�يّ ّ (ت 676ه��ـ) ،والعلاّ مة احل�ّل�يّ (ت 726ه��ـ) -قدس اهلل

روحيه�ما -وجماز م��ن قبلهام؛ مل ت��ؤ ِّد كتب الرتاج��م ح ّقه ،ورأيت من خ�لال عميل يف
فهرس��ة املخطوطات والتحقيق مجلة من شتات أخباره ومستنسخاته وإجازاته ،فحداين

ـم تلك الشتات قبل أن يس��بقني إليها أحد،
الش��وق إىل أن أس�بر الكتب واألس��فار و َأ ُل َّ
ألن غريي يأيت ب�ما مل ِ
أفض��ل ذلك؛ َّ
يأت به قلمي ،فقم��ت بتصحيح ما ورد من
م��ع أنيّ ِّ

عيل
تصحيف يف سلس��لة آبائه ،وحتدثت عن مقام والده إسامعيل
اهلرقيل املعارص للس ّيد ّ
ّ
اب��ن طاووس (ت 664هـ) ،وذكرت س��بعة من مستنس��خاته للكت��ب وأربع إجازات
ُأعطيت له من أساطني فقهاء احل ّلة.

سطورا تغنَّت يف صوح مركز تراث احل َّلة:
فإليك يف مغنى الرتاث
ً

ن�سبه
احلل،
عيل
هو شمس الدين ّ
اهلرقيل يّ ّ
ّ
حممد بن إسامعيل بن احلسن بن أيب احلسني بن ّ
نس��به ووالده ور َد يف ٍ
كثري من ِ
كتب الرتاج ِم مصح ًفا ،فـ(احلسن) ُص ِّحفت بـ(احلسني)،
و(أيب احلس�ين) ُص ِّحفت مر ًة بـ(أيب احلس��ن) و ُأخرى بـ(احلسن) ،وما أثبتناه هو ما كتبه

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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اهلرقيل -يف إهناء النسخ التي نسخها ،وسيأيت ذكر بعضها،
حممد
َ
املرتجم -شمس الدين ّ
ّ

واهلرقيل نسبة إىل (هرقلة) قرية مشهورة من بلد احل ّلة من عمل الصدرين(.)2
ّ

والده
عيل بن موس��ى ابن طاووس
ل��ه حكاي��ة معروفة حدثت يف زم��ن املقدّ س الس�� ّيد ّ

(ت 664ه��ـ) ،فقد ظهرت يف فخذه توثة جعلت ممارس��ة بعض أموره العباد ّية املك ّلف

احلجة يف س��امراءُ ،
وش��في بربكة مالمسة
ترشف برؤية اإلمام ّ
هبا صعبة للغاية ،وقد َّ
ي��ده الرشيفة ،ويظهر من احلكاية حترز والده من الش��بهات وورع��ه وجاللة قدره عند
اإلربيل (ت 692هـ) يف كتاب
عيل بن عيسى
الس ّيد ابن طاووس،
ّ
ّ
والقصة رواها الشيخ ّ

القصة كان
الغمة ( )296/3والذي فرغ منه س��نة 682هـ ،ويف جملس حديث ّ
كش��ف ّ
حارضا ،وأ ّيد ما رواه رواة احلكاية يف ذلك
اهلرقيل
حممد
ولده -املرتجم -شمس الدين ّ
ً
ّ

املحرض.

��ي يف الكنى واأللقاب ()291/3
القم ّ
حممد رضا ّ
ترجم لوالده الش��يخ ع ّباس بن ّ

الطهراين يف كتابه طبقات
أيضا الش��يخ آقا ب��زرك
يف ضوء هذه احلكاية ،وترجم له ً
ّ

نصه« :إس�ماعيل بن احلسني بن احلسن (احلسن بن
أعالم الش��يعة ( )18/4املطبوع ،بام ّ

حممد بن إس�ماعيل كان من
عيل
اهلرق�لي ،الرجل الصال��ح ،وابنه ّ
ّ
أيب احلس�ين -ظ) ب��ن ّ

احلل ويوجد بخ ّطه عدّ ة كتب ،وا ّدعى ّ
أن والده إس�ماعيل
العل�ماء ومن تالميذ العلاّ مة يّ ّ
زار صاحب األمر».

ورأي��ت بع��د مراجعة كت��اب الطبق��ات املخط��وط ّ
الن��ص فيه م��ا فيه من
أن هذا
ّ

الوالئي
الطهراين من خالل ما تعودنا عىل قلمه
التحريف والترصف ،وال يمت للش��يخ
ّ
ّ
ٍ
ونص املذكور
يرس ب��ه القلبّ ،
بصل��ة تُذكر ،وهذا الفعل الش��نيع ما ال ّ
تقر به العني وال ّ
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اهلرقيل ،الرجل
ع�لي
ّ
يف املخطوط من الطبقات « :إس�ماعيل بن احلس�ين بن احلس��ن بن ّ
حممد بن إسامعيل من العلامء األعالم ،ومن
الصالح ،املو ّفق لزيارة صاحب األمر ،وابنه ّ
احلل ويوجد بخ ّطه عدّ ة كتب».
تالميذ العلاّ مة يّ ّ

م�ستن�سخاته
حممد بن أمح��د (ت 693هـ) ،يف جمموعة
 .1التنقي��ح يف نظ��م التوضيح:
اخلوئ��يّ ،
ّ
ٍ
بنس��خة
عراضا
تاريخ بعضها يوم االثنني  16ش��عبان س��نة 701هـ ،جاء فيها« :بلغت
ً

ُقرأت عىل املصنّف يف جملس واحد يف رابع عرش شهر رمضان 701هـ» ،طهران ،مكتبة
ملك ،الرقم  ،)3(5200/2ومل ُيذكر يف فهرس املجموعة.

حممد بن أمحد بن خليل ،فرغ من
الربيح يف نظم الفصيح :ابن س��عادةَّ ،
 .2الس��هم َّ
ٍ
بنسخة
عراضا
نس��خها بتاريخ يوم االثنني  16شعبان س��نة 701هـ ،جاء فيها« :بلغت
ً
ُقرأت عىل املصنّف يف جملس واحد يف رابع عرش شهر رمضان 701هـ» ،طهران ،مكتبة
ملك ،الرقم .)4(5200/2

احلل ،جعــفر بن احلسن
 .2رشائع اإلس�لام يف مس��ائل احلالل واحلرام :للمح ّقـق يّ ّ

(ت 676هـ) ،نسختان:

األول منها يف  15شهر رمضان سنة 670هـ،
النس��خة األوىل :فرغ من نسخ اجلزء ّ

األول يف
وم��ن اجل��زء الثاين يف يوم األربعاء  19ذي القعدة س��نة 703هـ ،رأي��ت اجلزء ّ

مكتب��ة اإلم��ام احلكيم العا ّمة ،وهي بالرقم ( ،)301والنس��خة خالية م��ن التاريخ وإنّام
ودونوه لنا -وسيأيت ذكر أقواهلم.-
أثبته من قول العلامء األعالم الذين رأوه يف آخرها ّ

ومواصفاهت��ا :العناوين كتبت باملداد األمحر ،عليها بالغات القراءة والس�ماع وهي

ودونوا خطوطهم
كثرية ،فالنس��خة ُقرأت عىل مجلة من العلامء ومنهم مصنِّ��ف الكتاب ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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عليها ،وهي مش��حونة باحلوايش ،منها بإمضاء( :ع ل)( ،ج)( ،ح س مدّ ظ ّله)( ،أ ب)
وغ�ير ذلك ،عليها رشح غريب اللغ��ة مع ذكر املصدر ،عليه��ا رشوح بعض العبارات

م��ن الكتب الفقه ّي��ة مع ذكر املص��در ،األوراق األربعة األوىل والورق��ة األخرية كتبت
ظاهرا ،بعض أجزاء أوراقها كتب ٍّ
ِّ
بخط متأخر عن األصل ،بعض
النوري
بخ��ط املريزا
ّ
ً

النوري (ت 1320هـ) ،وكتب عليها
أوراقها مرممّة احلاش��ية ،عليها مت ّلك املريزا حسني
ّ

نصه« :رشائع اإلس�لام املقروء عىل املش��ايخ العظام ِّ
بخط العامل الفاضل تلميذ
بخ ّطه ما ّ
اهلرقيل صاح��ب القضية املعروفة مع
حممد بن إس�ماعيل
املصنّف -طاب ثراه -الش��يخ ّ
ّ

الطربيس»،
النوري
رس من رأى ،للعبد املذنب احلس�ين
ّ
ّ
ّ
احلج��ة -صلوات اهلل عليه -يف ّ
البيضوي« :جزو كتابخانه ضياء
النوري ،وختمها
عليها ختم مكتبة الشيخ ضياء الدين
ّ
ّ

البيضوي:
الس�ماوي ،وختمها
حممد
ّ
ّ
الدين النوري ،»1324 ،عليها ختم مكتبة الش��يخ ّ

الساموي ،»1354 ،الغالف :جلد ،أمحر ،عدد أوراقها ( ،)119عدد أسطرها
«من كتب
ّ
( ،)23قياسها ( 5.22 ×15سم).

تاريخ النسخة
ودونوه
مل َأر يف النسخة تارخيًا ُيذكر وإنّام أثبته من قول العلامء األعالم الذين رأوه ّ

ُتب -بحسب قوهلم -يف  15شهر رمضان
األول من الكتاب الذي بني يدي ك َ
لنا ،فاجلزء ّ

فرب
س��نة 670هـ ،وكان عليه عدّ ة إجازات ولألس��ف الشديد هي غري موجودة اليوم ّ
ع��وادي الدهر جرت عليها وأخذت مأخذها من النس��خة ،واجل��زء الثاين من الكتاب
ُت��ب يف يوم األربع��اء  19ذي القعدة س��نة 703هـ ،واليوم ال أثر ل��ه ،وإليك من ذكر
ك َ

النسخة من األعالم وبجزأهيا ،وهم أربعة:

النوري (ت 1320هـ) ،وقد ذكرها يف ثالثة مواضع ،هي:
األول :املريزا حسني
ّ
ّ
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نص ترمجته« :رشائع املح ّقق ،يف جملدينِّ ،
بخط الش��يخ
أ .ق��ال يف فهرس مكتبته ما ّ

وقصته
حمم��د بن إس�ماعيل
احلج��ةّ ،
اهلرقيل ال��ذي كان له جرح يف فخذه وش��افاه ّ
ّ
ّ
وز ّي َن ِّ
بخط ابن فهد والش��يخ حيي��ى املفتي ومجلة من
الغمةُ ،
مرشوحة يف كتاب كش��ف ّ

أيضا ِّ
حممد املذكورُ ،مز ّين بإجازة» ،والفهرس هذا
العلامء ،واملج ّلد الثاين ً
بخط الش��يخ ّ
كتبه باللغة الفارس�� ّية رأيته يف مكتبة اإلمام كاش��ف الغطاء العا ّمة واس��تفدت منه،
ّ
خ��ط املؤ ِّلف رأيته��ا يف مكتبة
القوام ،ونس��خة
وأصل نس��خته من مكتبة مدرس��ة ّ
اآلستانة الرضو ّية.

نصه« :وعندي الرشائع ِّ
بخط العامل
ب .قال يف كتابه خامتة املس��تدرك ( )18/2ما ّ

اهلرقيل صاحب القضية املعروفة -وقد ُقرئ عىل مجاعة
حممد بن إسامعيل
الفاضل الشيخ ّ
ّ

كث�يرة من العل�ماء ،وعليه خطوطهم وإجازاهتم ،منها ما كتبه العامل اجلليل الش��يخ حييى
البحراين -تلميذ املح ّقق الثاين وش��ارح اجلعفر ّية -قال بعد احلمدّ :
(فإن العبد الصالح،
ّ
حممد بن صالح ،قد قرأ عىل العبد اجلاين هذا الكتاب
ّ
واملحب الناصح ،املطيع هلل املانحّ ،
وإمامي،)..
وهو رشائع اإلس�لام ..إىل أن قال :وقد أجزت له روايته عنّي ،عن شيخي
ّ

احلل».
وساق مناقب املح ّقق الثاين ،والسند إىل ّأوهلام -أي إىل املح ّقق يّ ّ

العاميل يف
احلر
ج .ق��ال يف كتاب��ه النجم الثاق��ب ( )83/2ما ّ
نصه« :يقول الش��يخ ّ
ّ

اهلرقيل:
عيل
كتاب (أمل اآلمل)( :الشيخ ّ
ّ
حممد بن إسامعيل بن احلسن بن أيب احلسني بن ّ

كان فاضلاً عا ًملا من تالمذة العلاّ مة ،رأيت املختلف بخ ّطه ،ويظهر منه انّه كتبه يف زمان
مؤ ّلفه وأنّه قرأه عليه ،أو عىل ولده) ،وقد أخذه احلقري».

ووقفت عىل نس��خة من (الرشائع) ّ
حممد املذكور ،وهي يف جم ّل ٍد واحد
بخط الشيخ ّ

[احلل]،
األول
[ك��ذا يف حني ذكر يف فهرس مكتبت��ه أنّه يف جملدين] ،و ُقر َأ عىل املح ّق��ق ّ
يّ ّ
[الكركي] ،وتوجد إجازة ِّ
بخط األج ّلني عليه ،وحال ًّيا يف بلدة الكاظمني
واملح ّقق الثاين
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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حممد آل حيدر -دام تأييده[ -هو الس ّيد
عند سامحة العامل اجلليل ،والس ّيد النبيل ،الس ّيد ّ

الكاظمي (ت 1315هـ)].
احلسيني
حممد ابن الس ّيد أمحد ابن الس ّيد حيدر
ّ
ّ
ّ

األول [كذا ولع ّله الثاين كام قدّ منا] هكذا« :فرغ من كتابته العبد
وصورة آخر املجلد ّ

حممد بن إس�ماعيل بن حس��ن بن أيب احلس��ن (احلسني -ظ) بن
الفقري إىل رمحة اهلل تعاىل ّ

اهلرقيل -غفر اهلل له ولوالدي��ه وللمؤمنني واملؤمنات -آخ��ر هنار اخلميس خامس
ع�لي
ّ
ّ

رب العاملني،
عرش رمضان س��نة سبعني وستّامئة ،حامدً ا ومصل ًّيا
مس��تغفرا ،واحلمد هلل ّ
ً
وحسبنا اهلل ونعم الوكيل».

وص��ورة ّ
خط املح ّقق يف حماذاته« :أهناه -أ ّي��ده اهلل -قراء ًة وبح ًثا وحتقي ًقا يف جمالس

احلجة من س��نة إحدى وس��بعني وستّامئة بحرضة موالنا
آخرها األربعاء ثامن عرش ذي ّ
عيل بن أيب طالب ،كتبه جعفر بن سعيد».
وس ّيدنا أمري املؤمنني ّ

األول للش��يخ رشف الدين قاسم بن احلاج الشهري
وإجازة املح ّقق الثاين يف املج ّلد ّ

األول والثاين موجودة بخ ّطه
بابن غدافة (عذاقة -ظ) يف س��نة 933هـ ،ويف آخر املج ّلد ّ
أيضا.
ً

ونس��خة ُاخرى [هي] من املواه��ب اإلهل ّية عند احلقري يف جم ّلدي��ن( ،)5و ُقرأت عند

الكركي وغريهم،
(املفتي -ظ) [تلمي��ذ]
ّقي
ّ
ّ
املح ّق��ق الثاين وابن فهد والش��يخ حييى املت ّ

ومجيع اخلطوط موجودة عليها ،وأكثر حواشيها ِّ
بخط ابن فهد».

الثاين :الس ّيد حسن ابن الس ّيد هادي الصدر (ت 1354هـ) ،وقد ذكرها يف موضع

واحد:

نصه « :رأيت
ق��ال عند ترمجة الناس��خ يف كتابه تكملة أم��ل اآلمل ( )414/4م��ا ّ

النوري».
كتاب أستاذه الرشائع بخ ّطه عند العلاّ مة
ّ
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��ي (ت 1359هـ) ،وقد ذكرها يف ثالثة
القم ّ
حممد رضا ّ
الثالث :الش��يخ ع ّباس بن ّ

مواضع ،هي:

نصه« :أقول :ورأيت كتاب الرشائع
أ .قال يف كتابه الكنى واأللقاب ( )291/3ما ّ

النوري ّنور اهلل مرقده وقد أشار إىل ذلك يف احلكاية
بخ ّطه عند ش��يخي املحدِّ ث املتبحر
ّ
واهلرقيل  :نسبة إىل هرقل ،قرية مشهورة من بلد احل ّلة،
اخلامسة من كتابه النجم الثاقب،
ّ

كام يف املراصد».

نصه« :أقول :ورأيت
ب .قال يف كتابه س��فينة البحار ( ،733/2ط األس��تانة) ما ّ

النوريّ -نور اهلل مرقده -وقد أشار إىل ذلك
كتاب الرشائع بخ ّطه عند شيخي املحدّ ث
ّ
يف احلكاية اخلامسة من الباب السابع من النجم الثاقب».

ج .قال يف كتابه الفوائد الرضو ّية ( )645/2عند ترمجة الناسخ بعد أن ذكر حكاية

النوري
الغمة ما ترمجته« :ذكر الشيخ
شفاء والده إسامعيل
ّ
اهلرقيل املرو ّية يف كتاب كشف ّ
ّ
بعد إيراد احلكاية يف كتابه النجم الثاقب ّ
أن عنده من املواهب اإلهل ّية نسختني (جم ّلدين)

ّ
حممد املذكور ،واحدة منها أكثر حواشيها ّ
من الرشائع ّ
وخط
بخط ابن فهد
بخط الشيخ ّ
الكركي واملح ّقق الثاين وغريهم.
املفتي [تلميذ]
الشيخ حييى
ّ
ّ

يقول الفقري :إنيّ زرت هذه النس��خة يف مكتبته الرشيفة وكذلك الكثري من النس��خ

الرائعة والنفيسة التي رزقه اهلل هبا ،وكانت موجودة يف مكتبته الرشيفة ،ولكن مع األسف
النوري رمحه اهلل ،وبعد
الشديد تلك املكتبة كانت كجسد اإلنسان ،وروحها كان الشيخ
ّ

تفرق
وتفرقت ّ
رحيله صارت جس��دً ا بال روح ،وتفرقت أعضاؤه ،وتالش��ت أجزاؤهّ ،
سبأ ،وصارت نس ًيا منس ًيا.

طورا هجر،
ثم انثنى فكأنّه مل يلمع ،وكذا الدنيا بأهلها هي ً
وكأنّه برق تألق باحلمىّ ،
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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أمر الدنيا وما أحالها ،وما أوهلني إليه اش��تياق يعقوب إىل يوس��ف،
وط��ورا وصل ،ما ّ
ً
ولعم��ري م��ا أتذكر وقتًا من األوق��ات إبان اجتامعي معه يف أيام حي��ايت إلاّ ويعرض يل

وأعز أحبته ،أس��أل اهلل تعاىل أن يق��دّ س لطيف تربته،
م��ا يعرض م��ن تذكّر فقدَ أوالده ّ

مس��تقر رمحت��ه ،هاه ش��و ًقا إىل رؤيته ،وهذه نفثة مص��دور ،ونبذ من
وجيمعن��ي وإ ّياه يف
ّ
وصف الرز ّية التي صدّ عت الصخور:

ول��و كان يف الدني��ا خل��ود لواح��د

ل��كان رس��ول اهللِ فيه��ا املخ ّل��دا

وم��ن ذا الذي يبق��ى من املوت س��ا ًملا

حمم��دا
وس��هم املناي��ا ق��د أص��اب ّ

لق��د كان ش��يخي يف احلدي��ث بقي��ة

م��ن الس��لف املاض�ين ح�ين تقش��عوا

فل�ما م�ضى م��ات احلدي��ث بموت��ه

وأدرج يف أكفان��ه العل��م أمج��ع

لعم��رك م��ا للن��اس يف امل��وت حيل��ة

وال لقض��اء اهلل يف اخلل��ق مدف��ع

ول��و ّ
أن خملو ًق��ا نج��ا م��ن محام��ه

إ ًذا لنج��ا من��ه النب��ي املش�� ّفع

تع��ز ب��ه ع��ن ّ
كل م ّي��ت رز ّيت��ه
ّ

ف��رزء رس��ول اهلل أش��جى وأوج��ع

هي:
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نصه« :إجازة املح ّقق الش��يخ
أ .ق��ال يف كتاب��ه الذريعة ( 164/1الرق��م  )815ما ّ

احلل املتوفىّ سنة
نجم الدين أيب القاس��م جعفر بن احلس��ن بن حييى بن احلسن بن سعيد يّ ّ
حممد بن إسامعيل ابن حسني بن احلسن (احلسن بن أيب احلسني -ظ) بن
676هـ للشيخ ّ

األول من الرشائع بخ ّط��ه ،وفرغ يف يوم اخلميس خامس
ع�لي
اهلرقيل الذي كتب اجلزء ّ
ّ
ّ
عرش شهر رمضان سنة 670هـ ،وقرأه عىل املصنِّف املح ّقق فكتب بخ ّطه عليه اإلهناء يف

مهدي من
احلجة سنة 671هـ ،رأيتها يف كتب العلاّ مة الس ّيد
ّ
يوم األربعاء ثامن عرش ذي ّ
آل الس ّيد حيدر».

نصه« :إجازة الس�� ّيد حس��ن حفيد
ب .ق��ال يف الذريعة ( 168/1الرقم  )842ما ّ

األول من
األكرم
احلس��يني ،خمترصة كتبها لبعض تالميذه س��نة  757هـ عىل ظهر اجلزء ّ
ّ

الرشائ��ع الذي هو ّ
اهلرقيل ،وقد كتبه س��نة  670هـ ،وقرأه عىل
حممد بن إس�ماعيل
بخط ّ
ّ
املصنِّف املح ّقق فكتب املح ّقق إجازة له خمترصة يف سنة  671هـ ،كام تقدّ م».

[الكركي] للش��يخ
نصه« :إجازته
ج .ق��ال يف الذريعة ( 215/1الرقم  )1126ما ّ
ّ

األول من الرشائع
رشف الدين قاس��م بن عذافة (عذاقة -ظ) ،خمترصة عىل ظهر اجلزء ّ
ال��ذي ه��و ِّ
اهلرق�لي كتبه يف خامس عرش ش��هر رمضان س��نة 670ه��ـ ،وقرأه عىل
بخط
ّ

املصنِّف فكتب اإلهناء له بخ ّطه يوم الغدير سنة 671هـ ،وقرأ الشيخ رشف الدين قاسم

الكركي فكتب بخ ّطه اإلجازة له يف تاس��ع مجادى الثانية س��نة
هذه النس��خة عىل املح ّقق
ّ
932هـ».

عيل بن يونس
د .قال يف الذريعة ( 223/1الرقم  )1171ما ّ
نصه« :إجازة الش��يخ ّ

اخليامي ،خمترصة تارخيها آخر ش��عبان سنة 806هـ ،رأيتها يف
للش��يخ الفقيه زين الدين
ّ
آخر الرشائع الذي هو ِّ
اهلرقيل يف سنة 703هـ».
حممد بن إسامعيل
بخط ّ
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ه��ـ .قال يف الذريعة ( 48/13ضمن الرق��م  )161عند رشح حال كتاب الرشائع

األول من��ه الذي كان عند
نصه« :رأيت منه عدّ ة نس��خ قديمة نفيس��ة ،منها النصف ّ
م��ا ّ
النوري املتوفىّ يف سنة 1320هـ ،وهو ِّ
حممد بن
شيخنا العلاّ مة املريزا حسني
ّ
بخط الشيخ ّ

اهلرقيل الذي شفى
عيل
ّ
إس�ماعيل بن احلسني بن احلسن (احلسن بن أيب احلسني -ظ) بن ّ
الغمة) وقد فرغ من كتابتها يوم
جرحه اإلمام املنتظر عىل النحو املذكور يف (كشف ّ
ثم قرأها عىل املصنِّف بتاممها ،فكتب املصنِّف
اخلميس 15ش��هر رمضان سنة  670هـّ ،

بخ ّط��ه الرشي��ف اإلهناء يف ّأوهل��ا مع اإلجازة لكاتب النس��خة ،وكان ذل��ك يف النجف
األرشف يوم األربعاء املصادف لعيد الغدير س��نة 671هـ ،ويف آخر النس��خة إهناء آخر

أيضا ،ويف ثالثة مواضع منها إجازة من الشيخ
بخ ّطه يف احلائر الرشيف يف سنة  671هـ ً
الكركي املتوفىّ س��نة 940هـ،
العاميل الش��هري باملح ّقق
ع�لي بن احلس�ين بن عبد الع��ا ّيل
ّ
ّ
ّ

وتارخيها سنة 932هـ ،وهذه النسخة مز ّينة ّ
بخط الشيخ اجلليل أيب العباس أمحد بن فهد
ّ
اليزدي،
البحراين
وبخط الش��يخ رشف الدين حييى املفتي
احلل املتوفىّ يف س��نة 841هـ،
ّ
ّ
يّ ّ
أيضا ،وقد انتقلت هذه النس��خة بعد وفاة ش��يخنا العلاّ مة
وغريمها من العلامء األجلاّ ء ً
مهدي ابن الس ّيد أمحد
احليدري يف الكاظمية[هو الس ّيد
مهدي
النوري إىل مكتبة الس�� ّيد
ّ
ّ
ّ
ّ

الكاظم��ي (ت 1336هـ)] ،وبعد وفات��ه انتقلت إىل مكتبة
احلس��يني
ابن الس�� ّيد حيدر
ّ
ّ
الساموي يف النجف.
حممد
ّ
الشيخ ّ

أيضا ِّ
اهلرقيل كاتب
حممد بن إسامعيل
والنصف الثاين من الرشائع وهو ً
بخط الشيخ ّ
ّ

األول ،وق��د فرغ من كتابته يف يوم األربعاء  19ذي القعدة س��نة 703هـ ،وقد
النص��ف ّ
حممد ابن الس�� ّيد حممد كاظم
اليزدي (ت 1334هـ) يف
ّ
كانت هذه النس��خة عند الس�� ّيد ّ

األصفهاين املعروف
الصفوي
النجف ،ويف س��نة 1345هـ انتقلت إىل السيد أيب القاسم
ّ
ّ
ثم انتقلت إىل األس��تاذ الس�� ّيد ضياء ش��كارة املحامي أ ّيام كان
باملحرر (ت 1370هـ)ّ ،
ّ
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األعرج��ي ،قائمقام النجف يف
قائ��م مقا ًما يف النجف [هو الس�� ّيد ضياء الدين ش��كارة
ّ

عيل بن يونس
وقت��ه ،ومكتبته كانت ببغداد] ،ويف آخر هذه النس��خة إجازة من الش��يخ ّ
كتبها للشيخ الفقيه زين الدين اخليامي ضحوة الثالثاء سلخ شهر شعبان سنة  806هـ،

وإجازة أخرى تارخيها هنار الثالثاء سنة 757هـ».

نصه:
احلل ما ّ
و .قال يف كتابه طبقات أعالم الش��يعة ( )30/4عن��د ترمجة املح ّقق يّ ّ

«جعفر بن احلس��ن بن حييى األكرب بن احلس��ن بن سعيد ،الش��يخ املح ّقق نجم الدين أبو
أيضا إجازته بخ ّطه عىل ظهر نسخة الرشائع ّ
حممد بن
احلل ..:ورأيت ً
بخط ّ
القاسم اهلذ ّيل يّ ّ

اهلرقيل ،فرغ من
عيل
ّ
إس�ماعيل بن احلسني ابن احلسن (احلسن بن أيب احلس�ين -ظ) بن ّ
كتابت��ه هنار اخلميس  15رمضان 670هـ ،وكتب املح ّقق إجازة للكاتب املذكور تارخيها
يوم الغدير 671هـ».

ز .ق��ال يف كتابه طبقات أعالم الش��يعة ( )37/5يف ترمجة احلس��ن ابن ابن األكرم

احلسيني :كتب بخ ّطه اإلهناء يف  757هـ عىل
نصه« :احلسن ابن ابن األكرم
احلس��يني ما ّ
ّ
ّ

نس��خة الرشائع التي ّ
اهلرقيل لتلميذه الذي قرأه عليه ،وليس فيه
حممد بن إسامعيل
بخط ّ
ّ
اس��م املجاز ،وال ُيقرأ اس��م والده املوجود بني كلمتي :احلس��ن واألكرم ،فراجعه ،وقد
انتقلت النسخة إىل الس ّيد ضياء شكارة أوان كونه قائمقام النجف».

نصه:
ح .قال ً
أيضا يف كتابه طبقات أعالم الش��يعة ( )179/5يف ترمجة الناس��خ ما ّ

اهلرقيل،
عيل
ّ
ّ
«حممد بن إس�ماعيل بن احلس�ين بن احلسن (احلسن بن أيب احلس�ين ظ) بن ّ

األول م��ن الرشائع الذي كتب��ه بخ ّطه يف آخر
رأي��ت نس��به كذلك بخ ّطه يف آخ��ر اجلزء ّ
احلل
هن��ار اخلميس  15رمض��ان 670هـّ ،
ثم قرأ ع�لى مصنِّفه املح ّقق جعفر بن س��عيد يّ ّ
(ت 676ه��ـ) فكتب املح ّق��ق بخ ّطه اإلهناء واإلجازة عليه ي��وم األربعاء عيد الغدير يف
أيضا بخ ّطه يف احلائر ،والنس��خة يف خزانة الس ّيد مهدي آل
النجف 671هـ ،وإهناء آخر ً
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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حيدر بالكاظم ّية.»..
نصه« :زين الدين
ط .قال يف كتابه طبقات أعالم الشيعة ( )61/6يف ترمجة
اخليامي ما ّ
ّ

عيل بن يونس ،رأيت نس��خة الرشائع ّ
حممد بن
بخط ّ
اخل ّي ّ
امي :الش��يخ الفقيه من تالميذ ّ

اهلرق�لي الذي كتبها 703ه��ـ ،وقرأها ع�لى العلاّ مة احل�ّل�يّ ّ  ،ويف ظهر النصف
إس�ماعيل
ّ
ّ
عيل بن يونس لتلميذه صاح��ب الرتمجة القاريء عليه
األخ�ير منها إجازة وإهناء
بخ��ط ّ
هذا اجلزء من الرشائع ،وتأريخ ّ
خط املجيز املذكور 806هـ».

النس��خة الثاني��ة -من كتاب رشائع اإلس�لام : -جزآن ،فرغ منهام يف يوم الس��بت

نصه:
 6ذي القعدة سنة 707هـ ،عليها بالغات القراءة والسامع وهي كثرية ،يف آخرها ما ّ

اهلرقيل -عفا اهلل تعاىل عنه وعن
عيل
«كتبه ّ
ّ
حممد بن إسامعيل بن حسن بن أيب احلسني بن ّ
والديه ومجيع املؤمنني واملؤمنات -وافق الفراغ من كتابته ضاحي هنار الس��بت س��ادس

رب العاملني»(.)6
ذي قعدة من سنة سبع وسبعامئة اهلالل ّية ،واحلمد هلل ّ

وجاء ِّ
نصه« :صاحبه ومالكه موالن��ا أقىض القضاة ،ملك العلامء
بخط الناس��خ ما ّ

املتقي ،املو ّفق للصاحل��ات ،مجال امل ّلة
والفض�لاء ،أوحد الع��امل ،الزاهد العابد ،ال��ورع
ّ

املازندراين
املدين أصلاً ،
عيل بن فاضل [الـ]ـقايض،
ّ
ّ
والدين ،نور اإلس�لام واملس��لمنيّ ،
ً
منشأ -نفعه اهلل به وأعاد بركته بمحمد وآله الطاهرين.»-
والنسخة يف جملس الشورى ،الرقم (278 ،)8265ق 23 ،س5.23×20 ،سم(.)7
قصة اجلزيرة اخلرضاء
عيل بن فاضل
املازندراين هو صاحب ّ
ّ
ومالك النسخة الشيخ ّ

شوال سنة 699هـ ،واملذكورة يف كتاب بحار األنوار
املعروفة والتي حكاها بتاريخ ّ 11

( ،)174 -159/52واملرتجم يف طبقات أعالم الشيعة ( ،)145/5فعىل هذا التم ّلك
املازندراين هذا،
للامزن��دراين يثبت وج��ود
اهلرقيل املعارص
القدي��م واملكتوب من قب��ل
ّ
ّ
ّ
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املحرفني ظ ّن أنّه شخص ّية خراف ّية من نسج اخليال ،وقد رسى التحريف لرتمجته
فبعض ِّ
يف كتاب (طبقات أعالم الش��يعة) املطبوع من ِقبل أوالد املصنِّف مع زيادة ،وإنا هلل

ثم املطبوع وال حظ الفرق
وإن��ا إليه راجعون ،وهاك ما جاء يف املخطوط من الكت��ابّ ،
بينهام والزيادة فدونكه:

املازندراين ،مؤ ِّلف «الفوائد
عيل بن فاضل
ّ
ما جاء يف املخطوط« :الشيخ زين الدين ّ

ترشفه بخدمته يف
الشمس�� ّية»يف املس��ائل التي سأهلا عن الس ّيد ش��مس الدين ّ
حممد أوان ّ

عيل بن املظ ّفر
اجلزيرة اخلرضاء ،وقد حكى ّ
قصته للش��يخ جمد الدين الفضل بن حييى بن ّ

الكويف ،الكاتب بواس��ط ك�ما يف اآلمل ،وتاريخ احلكاية له يف احل ّلة 11
اإلمامي
الطيبي
ّ
ّ
ّ

شوال سنة  699هـ كام يف رسالة اجلزيرة اخلرضاء املوجودة بتاممها يف ثالث عرش البحار،
ّ
الطيبي املذكور كام يف البحار ،وحكاها صاحب الرتمجة قبل ذلك يف سامراء
وهي تأليف
ّ

احلل،
للش��يخني الفاضلني العاملني الش��يخ ش��مس الدين ّ
حممد بن حييى (نجيح -ظ) يّ ّ
احلل».
والشيخ جالل الدين عبد اهلل بن احلوام يّ ّ

املازن��دراين ،مؤ ِّل��ف (الفوائد
ع�لي بن فاضل .زي��ن الدين
ّ
م��ا ج��اء يف املطبوعّ « :

القصة
الطيبي ُأسطورة (اجلزيرة اخلرضاء) ،ونقل
الشمس ّية) ،هو الذي نقل عنه
الطيبي ّ
ّ
ّ

حممد بن نجيح يّ
احلل،
عن املرتجم له ّأولاً بواس��طة الش��يخني الفاضلني ش��مس الدين ّ
ثم سمع
وجالل الدين عبداهلل بن حوام ،اللذين سمعا ّ
القصة عن املرتجم له يف سامراءّ ،

القصة هو
القصة
ً
شوال 699هـ ،فإذا كان واضع ّ
شفاها من املرتجم له يف احل ّلة يف ّ
الطيبي ّ
ّ
الطيبي فاملرتجم له والراويان عنه أشخاص خياليون ،كذلك كتابه (الفوائد الشمس ّية)،
ّ

وه��ذا بعيد ،ويظه��ر ّ
القصة ه��و املرتجم له ،وضعها عن لس��ان رجا ّيل خيا ّيل
أن واضع ّ
حممد الذي أ ّلف «الفوائد»باسمهّ ،
ويدل عليه ّ
التسرتي يف
أن القايض
ّ
سمه شمس الدين ّ
اّ
األول من «املجالس»وهو يف ذكر جغرافية بالد الش��يعة قالّ :
إن الش��هيد أسند
املجلس ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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املازندراين ،وقلن��ا يف (ذّ )108 :5
إن وضع أمثال
عيل بن فاضل
ّ
ّ
القص��ة إىل زي��ن الدين ّ
هذه القصص كان لالستيناس بذكر احلبيب وليس االعتقاد بصدقها».

الزهري (ت 230هـ) ،فرغ منها
حممد بن س��عد
ّ
 .3الطبقات الكربى :ابن س��عدّ ،

األول إىل الرابع ،طهران ،مكتبة يّ
مل ،الرقم .)8(424
بتاريخ سنة 679هـ ،اجلزء ّ

احلل ،احلس��ن بن يوس��ف
 .4قواع��د األحكام يف معرفة احلالل واحلرام :للعلاّ مة يّ ّ

األول يف ضاحي هنار السبت  11صفر سنة 702هـ،
(ت 726هـ) ،فرغ من نسخ اجلزء ّ
األول سنة 706هـ ،والنسخة من
ومن اجلزء الثاين يف ُضحى هنار الثالثاء  14شهر ربيع ّ
ممتلكات الس ّيد حسن الصدر ،وإليك من ذكر النسخة من األعالم ،وهم اثنان:

األول :قال الس�� ّيد حس��ن ابن الس��يد ه��ادي الص��در يف كتابه تكمل��ة أمل اآلمل
ّ

عيل بنس��خة م��ن قواعد ّياته ّ
بخط
( )414/4عن��د ترمج��ة الناس��خ ما ّ
نصهّ :
«ثم م ّن اهلل ّ
صاحب الرتمجة.

حممد بن إسامعيل بن
قال يف آخرها( :كتبه العبد الفقري إىل عفو اهلل ورمحته وجتاوزه ّ

اهلرقيل -عفا اهلل تع��اىل عنه -ووافق الف��راغ من كتابته
ع�لي
ّ
احلس��ن بن أيب احلس�ين بن ّ

األول من سنة ست وسبعامئة هالل ّية).
ُضحى هنار الثالثاء رابع عرش شهر ربيع ّ

احلل ّ
بخط ي��ده ما لفظه( :أهن��اه -أ ّيده اهلل
وع�لى آخر اجل��زء ّ
األول إهن��اء العلاّ مة يّ ّ

واس��ترشاحا وفقه اهلل تعاىل ملراضيه وكتب حس��ن بن
وفهم وضب ًطا
ً
تعاىل -قراءة وبح ًثا اً

األول سنة سبع وسبعامئة ،واحلمد هلل،
املطهر مصنِّف الكتاب يف شهر ربيع ّ
يوس��ف بن ّ
وصلىّ اهلل عىل س ّيدنا وآله)».

الطهراين ،فقد ذكرها يف ستّة مواضع ،وهي:
الثاين :الشيخ آقا بزرك
ّ

احلل]
أ .ق��ال يف كتابه الذريعة ( 177 /1الرقم  )906ما ّ
نصه « :إجازته [العلاّ مة يّ ّ
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عيل
للش��يخ ّ
حممد بن إس�ماعيل بن احلس�ين بن احلس��ن (احلسن بن أيب احلس�ين ظ) بن ّ
ِ
األول من القواعد ،خمترصة تارخيها س��نة 707هـ ،ونس��خة
اهلرقيل بخ ّطه يف آخر اجلزء ّ
ّ
القواعد ِّ
بخط املجيز رأيتها عند س ّيدنا احلسن الصدر».

نصه:
ب .ق��ال يف كتاب��ه طبقات أعالم الش��يعة ( )179/5عند ترمجة الناس��خ ما ّ
ِ
للحل فرغ من كتابته ضاحي
«ورأي��ت ً
أيضا بخ ّطه اجلزء ّ
األول من (قواعد األح��كام) يّ ّ
هنار السبت  11صفر سنة 702هـ ،واجلزء الثاين فرغ منه ضاحي هنار الثالثاء  14ربيع
احلل فكتب عليه بخ ّطه اإلهناء له يف
األول سنة 706هـ ،وقرأ اجلزء ّ
ّ
األول عىل املصنّف يّ ّ

األول سنة 707هـ والنسخة يف خزانة الصدر».
ربيع ّ

نصه« :احل��اج أمحد خزعل:
ج .ق��ال يف كتاب��ه طبقات أعالم الش��يعة ( )12/7ما ّ

اش�ترى قواعد العلاّ مة الذي هو ّ
اهلرق�لي تلميذ املصنّف وكان
حممد بن إس�ماعيل
بخط ّ
ّ
األس��دي فكتب األُستاذ
ثم قرأه عىل ُأس��تاذه عبدالس��ميع بن ف ّياض
ّ
رشائه يف  883هـّ ،

املكرم ،شهاب
عليه بخ ّطه إجازة له وصفه فيها بقوله( :جناب الش��يخ املع ّظم ،واملاجد ّ
امل ّلة والدنيا والدين ،احلاج أمحد خزعل)».

نصه« :إجازة الش��يخ عبد
د .ق��ال يف كتابه الذريع��ة ( 202/1الرق��م  )1054ما ّ

األسدي للحاج أمحد خزعل كتبها له عىل ظهر نسخة قواعد العلاّ مة
الس��ميع بن فياض
ّ

التي اشرتاها املجاز يف سنة 882هـ ،خمترصة ليست مؤرخة».

احلس��يني:
نصه« :احلس�ين
هـ .قال يف كتابه طبقات أعالم الش��يعة ( )194 /9ما ّ
ّ

املجليس (1110-1037هـ) بإجازة
احلس��يني املجاز من العلاّ مة
األمري س ّيد احلس�ين
ّ
ّ

احلل
كتبها له عىل هامش الباب الرابع من كتاب النكاح من نس��خة (القواعد) للعلاّ مة يّ ّ
ّ
اهلرقيل ،موجودة يف مكتبة س ّيدنا احلسن الصدر ،وقد رصح فيها
بخط حممد بن إسامعيل
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ّ

بأنّه من بيت الصدارة واجلاللة».
املجليس« :لقد س��مع منّي الس�� ّيد اآليد،
وص��ورة اإلجازة التي كتبها العلاّ مة
ّ

النجي��ب احلس��يب األديب ،األريب اللبي��ب ،املتو ّقد الفاضل ،الب��اذل الذكي األملعي،

احلسيني -وفقه اهلل
نجل السادة العظام ،والصدور األفاضل الكرام ،األمري س ّيد حسني
ّ
ش��طرا من هذا الكتاب املستطاب،
للتأيس بأجداده الفخام ،عليهم الصالة والس�لام-
ً

طوبى ملؤ ِّلفه وحس��ن مآب ،س�ماع حتقيق وتدقي��ق ،فأجزت له زيد تأيي��ده روايته عنّي
روح اهلل روحه -وكتب بيمينه اجلانية
بأس��انيدي املتك ّثرة املتّصلة إىل املؤ ِّلف العلاّ م��ةّ -

حممد تقي -عفي عنهام.»-
حممد باقر بن ّ
الفانية أحقر العباد إىل عفو ر ّبه الغني ّ

[املجليس]
نصه « :اجازت��ه
و .ق��ال يف كتاب��ه الذريع��ة ( 150/1الرق��م  )720ما ّ
ّ

احلس��يني ،خمترصة كتبها بخ ّطه عىل القواعد الذي هو بخط
للس�� ّيد األمري الس ّيد حسني
ّ

اهلرقيل ،وصفه بنجل السادة العظام ،والصدور األفاضل الكرام».
ّ

 .5خمتلف الش��يعة يف أحكام الرشيعة :للعلاّ مة احل�ّل�يّ ّ (ت 726هـ) ،كتبه يف عرص

العام�لي (ت 1104ه��ـ) يف كتابه أمل اآلم��ل ( 245/2الرقم
احلر
املؤ ِّل��ف ،ق��ال ّ
ّ
عيل اهلرقيل
 )721ما ّ
نصه« :الش��يخ ّ
حممد بن إس�ماعيل بن احلس��ن بن أيب احلس�ين بن ّ

كان فاضلاً عا ًملا من تالمذة العلاّ مة ،رأيت املختلف بخ ّطه ،ويظهر منه أنّه كتبه يف زمان

مؤ ّلفه ،وأنّه قرأ عليه أو عىل ولده».

العاميل
احلر
وقال الش��يخ
ّ
النوري يف كتابه النجم الثاقب ( )83/2بعد إيراد كالم ّ
ّ
نصه« :وقد أخذه احلقري» ،ويظهر من كالمه هذا ّ
أن النسخة كانت عنده أو رآها ،ومل
ما ّ

ذكرا يف فهرس مكتبته.
َأر هلا ً

الديلم��ي
 .6املراس��م العلو ّي��ة يف األح��كام النبو ّي��ة :لس�ّل�اّ ر ب��ن عب��د العزي��ز
ّ
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(ت 467هـ) ،فرغ من نس��خه يف يوم األربعاء  4مجادى اآلخرة س��نة 677هـ يف بغداد،
وه��ي اآلن يف مكتب��ة جس�تربيتي (يف دبلن بإيرلن��دا) بالرق��م  99 ،3878ق15 ،س،
املرعيش بالرقم (.)735
ومصورهتا يف مكتبة الس ّيد
ّ
ّ

الطه��راين (ت 1286هـ) يف
وكان��ت هذه النس��خة يف مكتبة الش��يخ عبد احلس�ين
ّ

كرب�لاء ،وقد رآها الش��يخ آقا بزرك
الطه��راين وذكرها عند ترمجة الناس��خ ،إذ قال
ّ
الطهراين
الديلم��ي يف مكتبة
أيضا بخ ّطه (املراس��م العلو ّية) لس�ّل�اّ ر
نصه« :ورأيت ً
ب�ما ّ
ّ
ّ
بكرب�لاء ،كتبه يف بغداد وفرغ منه ليلة األربعاء  14مجادى اآلخرة س��نة 677هـ ،وذكر
عيل ،يعني أنّه ذكر كنيته بدل
نس��به كذلك إلاّ أنّه عبرّ عن جدّ ه احلس��ن بأيب احلس�ين بن ّ

اسمه احلسن»(.)9

 .7النظ��ام يف رشح دي��وان املتنبي وأيب متام :أليب ال�بركات رشف الدين املبارك بن

اإلربيل (ت 637هـ) ،فرغ من نس��خه يف س��نة 678هـ ،كتبه بأمر األديب الكاتب
أمحد
ّ

الغمة ،والنسخة نفيسة كتبت
عيل بن عيس��ى
اإلربيل -صاحب كتاب كشف ّ
ّ
هباء الدين ّ
عىل نسخة املصنِّف ،وعليها مت ّلكات أنفسها ِّ
البغدادي
بخط العلاّ مة عبد القادر بن عمر
ّ

ومصورهتا
(ت 1093ه��ـ) -صاح��ب كتاب خزانة األدب ،وأصل النس��خة يف تركي��ا
ّ
موجودة يف إدارة املخطوطات واملكتبات اإلس�لام ّية يف وزارة األوقاف الكويت ّية بالرقم

(.)13280

الطويس (ت 460هـ) ،جزآن ،فرغ من
جمرد الفقه والفتاوى :للش��يخ
 .8النهاية يف َّ
ّ

نصه:
اجلزء الثاين يف ضحى يوم السبت  15شهر رمضان سنة 699هـ ،وجاء يف آخره ما ّ

حممد بن إس�ماعيل بن حسن بن أيب
«كتبه العبد الفقري إىل عفو اهلل تعاىل ورمحته وجتاوزه ّ

اهلرقيل -عفا اهلل عن��ه وعن والديه وعن مجيع املس��لمني -وافق الفراغ
عيل
ّ
احلس�ين بن ّ

من كتابته ضاحي هنار الس��بت خامس عرش شهر رمضان املبارك من سنة تسع وتسعني
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ال�شيخ �شم�س الدين حم َّمد بن �إ�سماعيل
ّ

األول بمقدار
وس��تامئة اهلالل ّية» ،والنس��خة يف جملس الش��ورى بالرقم  ،2727ناقصة ّ

عيل ابن الس�� ّيد
صفحة واحدة ،عليها بالغات القراءة وهي كثرية ،وعليها مت ّلك الس�� ّيد ّ
حممد بن حييى بن
سدهان بن أمحد العميد
احلسيني ،وعليها إجازتان للناسخ من قبل الشيخ ّ
ّ

األول
احلل اهل��ذ ّيل ،األوىل كتبها له يف آخ��ر اجلزء ّ
أمح��د بن حييى بن احلس��ن بن س��عيد يّ ّ
غرة مجادى اآلخرة س��نة 699هـ ،والثانية كتبها له يف آخر اجلزء الثاين يف  6ش��هر
بتاريخ ّ

األول س��نة 700هـ ،وقد وردت بعض التصحيفات يف تعريف النسخة يف فهرس
ربيع ّ
املكتبة ،وذلك بسبب صعوبة قراءة ّ
(حممد بن مهيار)(.)10
اخلط ،منها أنّه ّ

نص اإلجازة األوىل« :أهناه أحسن اهلل توفيقه قراء ًة وسام ًعا لرشحه -نفعه اهلل تعاىل
ّ

حممد بن حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن بن
وإيانا به
بمحمد وآله،كتبه الفقري إىل اهلل تعاىل ّ
ّ

غرة مجادى اآلخرة من س��نة تس��ع وتس��عني وس��تّامئة
س��عيد احل�ّل�يّ ّ اهلذ ّيل يف [الـ]ـح ّلة ّ

كثريا».
حممد وآله الطاهرين ،وس ّلم
اً
هجر ّية ،وصلىّ اهلل عىل س ّيدنا ّ
تسليم ً

ون��ص اإلج��ازة الثانية« :أهن��اه أحس��ن اهلل توفيقه وتس��ديده قراء ًة صحيح�� ًة ّ
مهذبة
ّ

حممد بن
وس�ما ًعا لرشحه -نفعه اهلل تعاىل وإيانا به
بمحمد وآله -وكتب الفقري إىل اهلل تعاىل ّ
ّ

األول من سنة
احلل يف سادس شهر ربيع ّ
حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذ ّيل يّ ّ

حممد الطيبني الطاهرين».
سبعامئة هجر ّية ،واحلمد هلل ّ
حممد وآل ّ
رب العاملني ،وصلىّ اهلل عىل ّ
نصه:
وقال الشيخ آقا بزرك
الطهراين يف كتابه طبقات أعالم الشيعة ( )179/5ما ّ
ّ

النوري
الطهراين بس��امراء أنّه رأى يف مكتبة ش��يخنا
حمم��د
ّ
«وحك��ى يل املرح��وم مريزا ّ
ّ

ّ
احلل
للطويس
نس��خة م��ن (هناية األح��كام)
بخ��ط املرتجم له ،وعلي��ه إج��ازة العلاّ مة يّ ّ
ّ
للهرقيل هذا» ،وحيتمل أنهّ ا النس��خة هذه نفس��ها وقد حصل اش��تباه يف النقل ،أو تكون
ّ
علم أنيّ مل َأر لنسخة النهاية التي ّ
اهلرقيل ذكر يف فهرس مكتبة
بخط
نسخة ثانية للكتاب ،اً
ّ

الشيخ
النوري.)11(
ّ
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علي جميد احل ِّل ّي
الأ�ستاذ املحقِّق �أحمد ّ

جاللة قدره
تلمذه عىل مجلة من أس��اطني
وخالص��ة القول يظهر جاللة قدر املرتجم من خالل ّ

مرت عليك ،ومن نسخه كتا ًبا يف جمموعة
العلامء ،وإجازاهتم له ،ومن مستنسخاته التي ّ
احلل ،وإليك ثب��ت باإلجازات فقد جاء ّ
حمل ذكرها هنا
كت��ب بعضها الرجا ّيل ابن داود يّ ّ

مع أنّه تقدّ م ذكرها ساب ًقا:

احلل ،جعفر بن احلس��ن (ت 676هـ) ،أجازه ع�لى كتاب الرشائع بام
1.1املح ّق��ق يّ ّ
نص��ه« :أهن��اه أ ّيده اهلل ق��راء ًة وبح ًثا وحتقي ًق��ا يف جمالس آخره��ا األربعاء ثامن
ّ
احلجة من س��نة إحدى وسبعني وستّامئة بحرضة موالنا وس ّيدنا أمري
عرش ذي ّ

عيل بن أيب طالب ،كتبه جعفر بن س��عيد» ،وكتب إهنا ًءا آخر له
املؤمن�ين ّ
بخ ّطه يف احلائر الرشيف يف سنة 671هـ.

املطهر (726هـ) ،أج��ازه عىل كتاب
احلل ،احلس��ن بن يوس��ف اب��ن ّ
2.2العلاّ مة يّ ّ
وفهم وضب ًطا
قواع��د األحكام ب�ما ّ
نصه« :أهناه -أ ّيده اهلل تعاىل -ق��راءة وبح ًثا اً
املطهر
واس��ترشاحا -وفق��ه اهلل تعاىل ملراضيه -وكتب حس��ن بن يوس��ف بن ّ
ً

األول سنة سبع وس��بعامئة ،واحلمد هلل ،وصلىّ
مصنِّف الكتاب يف ش��هر ربيع ّ

اهلل عىل س ّيدنا وآله».

حممد بن حييى بن أمحد بن حييى بن احلس��ن بن سعيد
احلل اهلذ ّيل ،صفي الدين ّ
 3.3يّ ّ
ونصهام:
(ق  ،)12()8أجازه عىل كتاب النهاية للشيخ
الطويس بإجازتنيّ ،
ّ

األوىل« :أهناه أحس��ن اهلل توفيقه قراء ًة وس�ما ًعا لرشحه نفع��ه اهلل تعاىل وإيانا به

حممد بن حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن
بمحمد وآله،كتبه الفقري إىل اهلل تعاىل ّ

غرة مجادى اآلخرة من س��نة تسع وتسعني
احلل اهلذ ّيل يف [الـ]ـح ّلة ّ
ابن س��عيد يّ ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ّ

كثريا».
حممد وآله الطاهرين ،وس ّلم
اً
وستّامئة هجر ّية ،وصلىّ اهلل عىل س ّيدنا ّ
تسليم ً
الثاني��ة« :أهن��اه أحس��ن اهلل توفيقه وتس��ديده ق��راء ًة صحيح ًة ّ
مهذبة وس�ما ًعا
حممد بن
لرشحه -نفعه اهلل تعاىل وإ ّيانا به
بمحمد وآله ،وكتب الفقري إىل اهلل تعاىل ّ
َّ

احلل يف سادس شهر ربيع
حييى بن أمحد بن حييى بن احلس��ن بن س��عيد اهلذ ّيل يّ ّ
حممد
األول من سنة س��بعامئة هجر ّية ،واحلمد هلل ّ
ّ
رب العاملني ،وصلىّ اهلل عىل َّ
حممد الطيبني الطاهرين».
وآل َّ
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علي جميد احل ِّل ّي
الأ�ستاذ املحقِّق �أحمد ّ

كتاب (الفصيح املنظوم) ّ
بخط الشيخ ابن داود احلليّ ّ
اهلرقيل
حممد بن إسامعيل
يف جمموعة كتب بعضها الشيخ ّ
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ال�شيخ �شم�س الدين حم َّمد بن �إ�سماعيل
ّ

إهناء كتاب (الفصيح املنظوم) ّ
بخط الشيخ ابن داود احلليّ ّ
بتاريخ  23شهر رمضان سنة 701هـ
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علي جميد احل ِّل ّي
الأ�ستاذ املحقِّق �أحمد ّ

الربيح يف نظم الفصيح) ّ
اهلرقيل
حممد بن إسامعيل
بخط الشيخ ّ
كتاب (السهم َّ
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ال�شيخ �شم�س الدين حم َّمد بن �إ�سماعيل
ّ

كتاب (التنقيح يف نظم التوضيح) ّ
اهلرقيل
حممد بن إسامعيل
بخط الشيخ ّ
ّ
120

علي جميد احل ِّل ّي
الأ�ستاذ املحقِّق �أحمد ّ

إهناء كتاب (التنقيح يف نظم التوضيح) ّ
اهلرقيل بتاريخ
حممد بن إسامعيل
بخط الشيخ ّ
ّ
يوم االثنني  16شعبان سنة 701هـ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ال�شيخ �شم�س الدين حم َّمد بن �إ�سماعيل
ّ

كتاب (رشائع اإلسالم) ّ
اهلرقيل ،وعليها مت ّلك الشيخ
حممد بن إسامعيل
بخط الشيخ ّ
ّ
قصة اجلزيرة اخلرضاء-
عيل بن فاضل
املازندراين -وهو صاحب ّ
ّ
ّ
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علي جميد احل ِّل ّي
الأ�ستاذ املحقِّق �أحمد ّ

جمرد الفقه والفتاوى) ّ
اهلرقيل ،وعليها
حممد بن إسامعيل
بخط الشيخ ّ
كتاب (النهاية يف َّ
ّ
األول سنة 700هـ
حممد بن حييى ابن سعيد
اهلذيل بتاريخ  5شهر ربيع ّ
إجازة الشيخ ّ
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ّ

هوام�ش البحث
( )1ترج��م ل��ه يف :أمل اآلم��ل 245/2 :الرق��م  ،721رياض العل�ماء ،34/5 :تكمل��ة أمل اآلمل:
 ،414/4الكن��ى واأللق��اب ،291/3 :الفوائد الرضو ّي��ة ،645/2 :طبقات أعالم الش��يعة:
 ،179 /5موسوعة طبقات الفقهاء.186/8 :

(ُ )2ينظر :مراصد اال ِّطالع.1456/3 :

ِ
( )3فهرس نسخه هاى خطى كتابخانه مىل ملك .244/8 :غري ّ
(حممد بن
أن
املفهرس قرأ اسم الناسخ ّ
اهلرقيل) ،فالحظ.
مغيلة حر بن أيب احلسني بن عيل
ّ
ِ
( )4فهرس نسخه هاى خطى كتابخانه مىل ملك .244/8 :غري ّ
(حممد بن
أن
املفهرس قرأ اسم الناسخ ّ
اهلرقيل) ،فالحظ.
مغيلة حر بن أيب احلسني بن عيل
ّ
( )5الظاه��ر هنا ّ
أن الش��يخ
النوري يتحدّ ث هنا عن املج ّلد الثاين للنس��خة ال عن نس��خة أخرى
ّ
تتكون من جم ّلدين ،فيكون اخللل يف تعريب مجلة املؤ ِّلف باعتبار ّ
أن أصل كتاب (النجم الثاقب)
كتب باللغة الفارس ّية ،فالحظ.
مصح ًفا يف االسم والنسب
( )6وقد جاء يف كتاب معجم املخطوطات احل ّل ّية ( 391/1الرقم )3162
ّ
اهلرقيل يف يوم الس��بت  6ذي القعدة س��نة
عيل
والتاريخ ،وفيه« :حس��ن بن ّ
ّ
حممد بن احلس�ين بن ّ
907هـ» ،فالحظ.
(ُ )7ينظر :فنخا.839/18 :
(ُ )8ينظر :فنخا.86 /2 :

(ُ )9ينظر :فنخا ،57/29 :طبقات أعالم الشيعة.179/5 :

(ُ )10ينظ��ر :فهرس��ت نس��خه هاى خط��ى كتابخان��ه جملس ش��وراى اس�لامى( 3487/4 :الطبعة
اجلديدة)( 61/9 ،الطبعة القديمة) ،فنخا.914/33 :
(حممد بن إسامعيل) وتاريخ النسخ
( )11هذا
ُ
ووجدت إحدى املستنس��خات اخل ّط ّية اس��م ناس��خهاَّ :
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علي جميد احل ِّل ّي
الأ�ستاذ املحقِّق �أحمد ّ
يف عرص املرتجم ،فاس��تظهرت أن يكون هو لتصحيف وغريه ،ومل أجزم بذلك كون ّ
أن النس��خة
حممد بن
حممد السورآبادي (ت 449هـ) ،كتبها ّ
بعيدة عنّي ،وهي :تفسري سور آبادي :لعتيق بن ّ
إسامعيل بتاريخ شهر رجب سنة (704هـ) ،والنسخة موجودة يف جامعة طهران ،بالرقم  2ب.
( ُينظر فنخا)693 /8 :

( )12ترجم له يف طبقات أعالم الشيعة.208/5 :

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ّ

امل�صادر
احلسيني
حممد بن احلس��ن (ت 1104هـ) ،حتقيق :الس ّيد أمحد
احلر
ّ
العاميل ،الش��يخ ّ
1.1أمل اآلملّ :
ّ
األشكوري ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف( ،د.ت).
ّ
2.2تكمل��ة أم��ل اآلم��ل :الص��در ،الس�� ّيد حس��ن ب��ن ه��ادي (ت 1354ه��ـ) ،حتقيق :د .حس�ين
يب ،بريوت ،ط1429 ،1هـ.
املؤرخ العر ّ
عيل حمفوظ وعبد الكريم الدّ باغ وعدنان الدّ باغ ،دار ّ
ّ
األصفهاين (ق  ،)12حتقيق :الس�� ّيد
األفندي ،املريزا عبد اهلل
3.3ري��اض العلامء وحياض الفضالء:
ّ
ّ
املرعيش1415 ،هـ.
األشكوري ،مكتبة الس ّيد
احلسيني
أمحد
ّ
ّ
ّ

يب،
4.4طبقات أعالم الش��يعة ،الش��يخ آقا بزرگ
الطه��راين (ت1389هـ) ،دار إحياء ال�تراث العر ّ
ّ
بريوت ،ط ،1أوفسيت1430 ،هـ.
5.5فهرس��تگان نس��خه هاى خطى إيران (فنخا) :اهتامم :مصطفى درايتى ،املكتبة الوطن ّية يف إيران،
طهران ،ط1390 ،1ش.
القم ّي (ت 1359هـ) ،حتقيق:
6.6الفوائد الرضو ّية يف أحوال علامء املذهب اجلعفر ّية :الشيخ ع ّباس ّ
قم املقدّ سة ،ط1385 ،1ش.
نارص
ّ
باقري بيدهندى ،بوستان كتابّ ،
األميني ،مكتبة
حممد ه��ادي
ّ
القمي (ت 1359ه��ـ) ،تقديمّ :
7.7الكنى واأللقاب :الش��يخ ع ّب��اس ّ
الصدر ،طهران1368 ،هـ.
اخلفاجي ،مركز تراث احل ّلة التابع للعتبة العباس�� ّية املقدّ س��ة،
8.8معجم املخطوطات احل ّل ّية :د .ثامر
ّ
مط :دار الكفيل العراق ،ط1436 ،1هـ.
البغ��دادي ،عب��د املؤم��ن ب��ن
9.9مراص��د االط�لاع ع�لى أس�ماء األمكن��ة والبق��اع :اب��ن ش�مائل
ّ
احلنبيل (ت 739هـ) ،نرش :دار اجليل ،بريوت ،ط1412 ،1هـ.
القطيعي،
احلق
عبد ّ
ّ
ّ

قم املقدّ سة،
1010موس��وعة طبقات الفقهاء :الشيخ جعفر
السبحاين ،مؤسس��ة اإلمام الصادقّ ،
ّ
ط.1418 ،1
126

