
  











  
  

ífjÓ¹]�ífÃ��KíéÊ^ÏnÖ]æ�íè†ÓËÖ]�áæö�Ö]�ÜŠÎ� �

hJ”<Kí‰‚Ï¹]<ðøe†ÒJ<ENOO<VÌi^â<KDONNRLLH<<Vê×}]�NQM< <

www.alkafeel.net 
library@alkafeel.net  
tahqiq@alkafeel.net 

 
  هـ. ١٣٩٩-١٣١٥بحر العلوم، محمدصادق بن حسن بن ابراهيم، 

؛ تحقيـق وحـدة التحقيـق فـي مكتبـة العتبـة       ليف محمدصـادق آل بحـر العلـوم   أ/ تـ البهية في تراجم علماء االمامية الدرر

  . ٢٠١٢هـ. /  ١٤٣٣العباسية المقدسة . ــ كربالء : مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، 

  ).١٧ـ (مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة؛  ص. ١٢٢٧

  المصادر في الحاشية

  . ١٢٢٧] ـ ١٢٠١: ص. [المصادر 

تراجم.ألف. وحدة التحقيق في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة. ب. -الشيعة - .العلماء والمجتهدون١

  عنوان.

                                                           2012 4D 3B. 55.2 BP   

  الدرر البهية في تراجم علماء اإلمامية. الكتاب:

  العتبة العباسية المقدسة. وحدة التحقيق في مكتبة :تحقيق

  إشراف: أحمد علي مجيد الحلي.

  العتبة العباسية المقدسة. مكتبة ودار مخطوطاتالناشر: 

  محسن جعفر الجابري.ي والسيد فاضل عباس الموسو: فنياإلخراج ال

  المدقق اللغوي: علي حبيب العيداني.

  لبنان. - العراق، بيروت -مؤسسة األعلمي للمطبوعات/ كربالء المقدسة المطبعة:

  األولى.الطبعة: 

  .٢٠٠٠ عدد النسخ:

  م.٢٠١٣آذار  ٣١ -هـ ١٤٣٤ ىجمادى األول ١٨ التاريخ:



  

@ @

òjnØ½a@ñ‰a…g@òàÜ×@ @

  لرحمن الرحيمبسم اهللا ا

  وصلى اهللا على الصفوة من بريته محمد وأهل بيته.

أما بعد:  

  .)١(ورد في األثر الشريف (من ورخ مؤمناً فكأنما أحياه)فقد 

انطالقاً من هذه القاعدة الشـريفة وبعـد تصـفح وتأمـل فـي العديـد مـن المشـاريع         
تأينـا تقـديم (كتـاب    الخطية المعروضة بين أيدينا مما هي أهلٌ ألن تُدرس وتُحقق ار

الدرر البهية في تراجم علماء اإلمامية) لمؤلفه العالمـة المحقـق السـيد محمـد صـادق      
وذلـك لعظـيم فائدتـه وغزيـر محتـواه       ؛بحر العلوم (رضـوان اهللا عليـه) علـى مـا سـواه     

بــرز ويكشــف عــن حقيقــة لطالمــا تشــوقنا فــي وألنــه ي ،لطـالب هــذا الفــن مــن جهــة 
نوايـا أولئـك األعـالم األوتـاد وسـمو غايـاتهم ورفيـع         وهـي خلـوص   ،اإلفصاح عنهـا 

ــ ــوم     ،تهماأخالقي ــك األســفار مــن العل ــاملهم وجــادت عقــولهم بتل ــدعت أن حيــث أب
  .ل تراثاً يصلح لبناء أجيال وأجيال بناًء حياً قويماً رصيناًوالفنون ما يشكّ

رغم ما كانـت عليـه أحـوالهم مـن فقـر معيشـة وقلـة ذات يـد، وعصـف مـن تيـارات            
ما تركوه هو الحقيقة الدافعة والمصداق الصـادح ألحقيـة أهـل الحـق      أن ��� اوئة شتّى، من

فـي   wووهن الباطل وأهله. والمتصفح في هـذا الكتـاب الـذي كتبـه السـيد بحـر العلـوم       
تراجم علماء القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشـر والرابـع عشـر والـذي صـنف      

  ــــــــــــــــــــــــ
   ة./ مقدم١) خاتمة ذخيرة المآل للحفظي عن موسوعة عبد اهللا بن عباس: ج١(
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  .ن عالماً، وعلى مدى أربع وخمسين سنةيعوترجم فيه لثلثمائة وسبعة وسب

ليستأنس بالذي ذكرناه من شدة وضـبط أولئـك األعـالم فـي ديـنهم وعلمهـم       
  رغم رقيق أحوالهم.

متمثّلة بكلّ من اُألستاذ أحمد علي مجيـد الحلّـي    - وقد بذلت وحدة التحقيق
 اُألسـتاذ علـي  وخـوة السـيد ميـثم الخطيـب،     واإل ،المشرف العلمـي علـى الوحـدة   

، واألخ محمد خضير األخ علي كاظمواُألستاذ حسين هليب الشيباني، والعيداني، 
وسعها في تحقيق هـذا الكتـاب الرائـع لتخرجـه إلـى فضـاء القـراء بعـد          - الوكيل

ثالث سنوات ونصف محققاً مضبوطاً ومنقحاً لننال بذلك شرف اإلسهام فـي نشـر   
األفـذاذ   فيوضات من أولئك العلمـاء بتراثنا العلمي والفكر الرصين ولتنير مكتباتنا 

الذين منحوا عصارة ألبابهم لتكون لهم ذخـراً ولنـا وللعـالمين جميعـاً حصـناً مـن       
  .الضياع والتشتت واالنقطاع

من أكـب علـى هـذا العمـل تأليفـاً وجمعـاً وتحقيقـاً وإخراجـاً وإشـرافاً           فلكلّ
وال تزيـده كثـرة   خزائنـه   بـاألجر الجزيـل مـن لـدن مـن ال تنفـد       الدعاء واالبتهال

  العطاء إال كرماً وجودا.

  والحمد هللا أوالً وآخرا

  نور الدين الموسوي                                                                

  مخطوطات العتبة العباسية المقدسةإدارة مكتبة ودار

 هـ١٤٣٣حرام/ / ذو الحجة ال٢٧                                                       
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العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبي نا الحمد هللا رب
  ..  ا بعدبيته الطيبين الطاهرين، أم أهلى اهللا عليه وعلى محمد صلّ

فة فـي علـم التـراجم    ة المؤلّفـات المصـنّ  ذي مسـكة أهميـ   على كلّال يخفى ف
والشـعوب، بـاختالف انتماءاتهـا العرقيـة      ������السير، وأثرها الكبير في ثقافـات  و

ة فـي بيـان أحـوال رجاالتهـا، فهـي كـالمرآة       مـ ��  ها لسان حال كـلّ والمذهبية؛ ألنّ
مـم، فتكـون حـافزاً لألجيـال     �� تعكس مقدار الحراك العلمي والثقـافي فـي تلـك ا   

  ن.الماضي ىطالمتعاقبة للسير قدماً على خُ

رين ة بين مثيالتها يبتنى على مقدار ما أنجبتـه مـن علمـاء ومفكّـ    م��  فرصيد كلّ
فـي رقيهـا والحفـاظ علـى أصـالتها       ريـادي  الذين يكـون لهـم دور  وذي أثرٍ بنّاء، 

ة ميتة ال حياة م�� ة هي ة التي ليس لها رصيد من هذه الشريحة المهمم�� وتراثها، فا
  أجيال ال علم لهم بماضيهم، وال طموح لهم بمستقبلهم. �
 	فيها، وال يرتجى منها 

ــي   م�� و ــي ه ــالمية والت ــا اإلس ــارة ا  م�� تن ــارات وحض ــر  �� الحض ــن الفخ ــم، لَم م
ما مر عليها عبر قرون من الفتن والحـروب   كلّ من رغمعلى الواالعتزاز أن نقول 

مـن جهابـذة العلـم    في عصـرٍ مـن األعصـار     ها لم تخلُأنّ 	�
 الداخلية والخارجية، 
ى فروعه وأقسامه، والذين تناقلوه فيما بيـنهم عبـر الحقـب الزمنيـة     وحملَته في شتّ

  المتعاقبة.


 وما كانت لتصل إلينا أخبارهم �	 عوا بيـراعهم لحفـظ طبقـات    بفضل من تطو
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دة، دونوهـا لنـا   عن حياتهم في جوانب متعـد  ٍءهم ومؤلّفاتهم وشيئالعلماء وأسما
ة تكون نبراساً نستضيء به في طريقنا لتحصيل العلم، فألّفوا كتباً خاصّـ في كتبهم ل

قـرن مـن    بعـاً فـي كـلّ   في إحياء ذكر من سبقهم من العلماء، فصار هـذا الـنهج متّ  
ى ولـى وحتّـ  �� ة طبقات مـن األعـالم مـن القـرون ا    نت لدينا عدى تكوالقرون، حتّ

  عصرنا الحاضر.

تراجم والسير)، أو (علم الرجال) مجازاً. ولـن  العلم علم (الوقد يطلق على هذا 
الـذي سـيرد الحقـاً    -ق في هذه الـوجيزة إلـى ماهيتـه وخصائصـه     نتطر -  
ه أنّـ  	�

كغيره من العلوم قد مر لّفـت فيـه   �� ى اآلن، وقد ر منذ نشأته وحتّبمراحل من التطو

 أو طائفـةً  ةً م�� العديد من المؤلَّفات في مختلف المذاهب والمشارب، فال تجد �	 

  تنا اإلسالمية وغيرها.م�� ريهم، في وفيها مؤلَّف يترجم فيه ألعالمهم ومفكّ

ان منهـا، فقـد جنّـد جمـع مـنهم أنفسـهم لبيـ        وافـر  وكان لعلمائنا األعالم حـظٌ 
ى هـذا القـرن،   ل الهجري وحتّـ منذ القرن األوb أحوال رجاالت أتباع أهل البيت

ذكر تراجم رجاالت الشيعة في القرون األربعة عشر ع في كتاباته ففمنهم من توس
الهجرية، ومنهم من اقتصر على قرن أو اثنين أو ثالثة .. ، فسطّرت أناملهم العديد 

  دات في هذا المجال.من المجلّ

في قراءة بسيطة لمؤلَّفات هذا الفن عبر القرون المنصرمة تجد العشرات منها و
، منهـا مـا قـد    )١(قد اندثر ذكره وضاع خبرهقد ظهرت على الساحة، والمئات منها 

  ــــــــــــــــــــــــ

��) وخير شاهد على كالمنا هذا قول ١( مة كتابه (مصفّى في مقدw الطهراني گا بزرآقالشيخ  �����
فقد كُتب في تلك القرون كثير من كتب الرجـال،  Sه: في علم الرجال) والذي نصّالمقال في مصنّ

�  
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  صرف فيها مؤلِّفها أكثر من عقدين أو ثالثة من سني عمره الشريف.

ة فـي حفـظ   س اهللا أنفسـهم الزكيـ  نـا األبـرار قـد   ئوال عجب، فهذا ديـدن علما 
خرى وصوالً إلى طبقة علماء القـرن الرابـع   �� التراث ونشره، توارثوه من طبقة إلى 

أفنوا أعمـارهم   - كسابقيهم -ة رجال لذي تصدى فيه لهذه المهمعشر الهجري ا
هـم  ف، فكـان جـلّ هم  من أجل أن تستمر حركة التأليف في هـذا الفـن وال تتوقّـ   

التأليف والتصنيف؛ من أجل إحياء التراث الشيعي وإيصاله إلى األجيال المتعاقبـة  
  التي تأتي بعدهم، فكان لهم الفضل في ذلك.

�� المثال ال الحصر ومنهم على سبيل 
السـيد حسـن الصـدر الكـاظمي      ���
(تكملة أمل اآلمل)، والسيد محسن األمين العـاملي   هـ) صاحب كتاب١٣٥٤(ت 

��هـ) صاحب موسوعة (أعيان الشيعة)، و١٣٧١( 
الطهرانـي   گالشيخ آقا بزر ���
ل ن ال مجـا مـوغيرهم م .. هـ) صاحب موسوعة (طبقات أعالم الشيعة)١٣٨٩ (ت

  .لذكرهم

��ن كان له نصيب في التأليف بهذا الفن أيضاً مؤلِّفنا مـوم 
ق السيد المحقّ ���
د صادق آل بحر العلوممحمw     ـة فـي  ، فقد ألّـف كتابـه الموسـوم بــ(الدرر البهي

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

ما من أواخر القرن التاسع إلى القرن الحاضر الذي ال يحصى عدة ما وال سي 	
ت فيـه مـن كتـب    فلّ
ة نسـخ  التراجم، لكن من المؤسف أن حوادث تلك القرون والفتن والحروب الواقعة فيهـا مـع قلّـ   

تلك الكتب أو وحدتها قد حكمت عليها بالدمار كاآلالف من كتب أصحابنا، فال يرى مـن تلـك   
ال تصل إليها أيدي ة التي ة في الدنيا أو الخاصّالقليل في بعض المكتبات العام ��� الكتب الرجالية 

  .. (مصفّى المقال/ المقدمة: ج)Rالباحثين منّا .. 
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) ترجمـة  ٣٧٧أورد فيـه (  والـذي  -والماثـل بـين يـديك     -تراجم علماء اإلمامية) 
مـن   ئاًرجاالت الشيعة اإلماميـة، وألربعـة قـرون، مبتـد    دباء من �� رين ولعلماء ومفكّ

  ى الرابع عشر الهجري.القرن الحادي عشر وحتّ

المؤلِّـف والمؤلَّـف وهـي علـى      ة تخـصّ مور عد�� مناه للكتاب أتي فيما قدتوس
  الترتيب اآلتي:

 المؤلِّف   -١

لمــذه، تعيينــه للقضــاء الشــرعي، مالزمتــه للعلمــاء،  ت(اســمه ونســبه، والدتــه وت
ألثافي الثالث، ولعه بالكتب، ذوقه الشعري، نماذج من شعره، أقوال العلماء فيـه،  ا

أسفاره، إجازات العلمـاء لـه، إجازاتـه لآلخـرين، آثـاره ، أوالده، وفاتـه ومدفنـه،        
  المصادر التي ترجمت له).

 المؤلَّف  -٢

موضوع الكتاب، أهمي)ن اعتمده، منهجيـة المؤلِّـف  ته وذكر مw   ،ومصـادره
أليفه)ة تومد.  

 مواصفات النسخة المعتمدة.  -٣

٤-  تنا في تحقيق الكتاب.منهجي 

 شكر وعرفان.  -٥

   نماذج من صور النسخة المعتمدة  -٦

  وإليك تفصيل ذلك:
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هو أبو المهدي محمد صادق ابن السيد حسن ابن السيد إبـراهيم ابـن السـيد حسـين     
د د مهدي الشهير بـ(بحر العلـوم) ابـن مرتضــى بـن محمـ     مابن السيد رضا ابن السيد مح

بن عبد الكريم بن مراد بن شاه أسد اهللا بن جالل الـدين األميـر ابـن الحسـن بـن مجـد       ا
ااد الدين بن قوام الدين بن إسماعيل بن عباد بـن أبـي المجـد بـن     بن أبي المكارم بن عب

ـ  د بن عباد بن علي بن حمزة بن طاهر بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن    أحمد بـن محم
بــن إســماعيل الــديباج ابــن إبــراهيم الغمــر ابــن الحســن اإبــراهيم المعــروف بـــ(طباطبا) 

  )١(.bالمثنى ابن الحسن السبط ابن علي بن أبي طالب

اها: (اللؤلـؤ  نسبه الشريف هذا بمنظومة من بحر الرجـز سـمw   وقد نظم السيد
  لها:والمنظوم في نسب آل بحر العلوم)، قال في أ

� �� ������ 	
�� ��� � 	��������� ����� ���� ����� ��  
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  ــــــــــــــــــــــــ

وفيهـا نسـب السـيد     ١/١٢، الفوائـد الرجاليـة/ المقدمـة:    ٢/٢٥٦) ينظر: المسلسالت في اإلجـازات:  ١(
  .wمهدي بحر العلوم

  .٢٨ - ٢٥، األنساب المنظومة: ١٠١ - ٩٤ينظر: سمير المسافر/ مختصر حياتي (خ):  )٢(



  علماء اإلمامية اجمة في تريالدرر البه    ..........................................................................  ١٦

 

  ) بيتاً.٢٠إلى آخر األرجوزة التي تقع في (... 

فّ ٦٣ - ٦١مة كتابه (الصولة العلوية) صوقد نُشرت كاملةً في مقدقنا والذي و
اها (مختصـر حيـاتي)، علمـاً أن    ف التـي سـم  لتحقيقه ونشره مع سيرة السيد المؤلّـ 

م الكتاب المذكور هو لمؤلّفنا أيضـاً، وفـي كتـاب (األنسـاب المنظومـة) للمرحـو      
  .٢٨ - ٢٥كاظم الفتالوي ص

Žm…üëmë@énŽ̂ àÜZê@ @

ــد فــي النجــف األشــرف فــي العشــرة ا   ــى مــن شــهر ذي القعــدة ســنة  �� ول ول
��نشأ بها على مدرسة والده ، و)هـ١٣١٥( 
هــ)، الـذي   ١٣٥٥ السيد حسن (ت ���

وقرأ المقدمات العلمية من العلوم األدبيـة   )١(وجهه توجيهاً صحيحاً يوم كان صبياً.
  وغيرها على جماعة من فضالء الحوزة، حيث حضر:

الً: في المعاني والبيان على:أو  

 هـ).١٣٣٥السيد مهدي ابن السيد محسن ابن السيد حسين آل بحر العلوم ( -١

 صول والفقه على:.	 اثانياً: في 

٢- �� 
هــ)، وذلـك يـوم كـان يسـكن      ١٣٥٧( الشيخ شكر بن أحمد البغدادي ���
 النجف األشرف.

٣-  
 .هـ)١٣٥٦( السيد محسن ابن السيد حسين ابن السيد مهدي القزويني �����

 هـ). ١٣٥٨الميرزا أبو الحسن بن عبد الحسين األردبيلي المشكيني ( -٤

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤ - ٤٣نظر: سمير المسافر/ مختصر حياتي (خ): ي )١(
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 هـ). ١٣٧٢د علي بن نور اهللا الشهيدي التبريزي (اح بن محمالميرزا فتّ -٥

 هـ). ١٣٩٤السيد محمود بن علي الحسيني الشاهرودي النجفي ( -٦

 هـ). ١٣٦٥يخ محمد علي الخراساني الكاظمي(الش -٧

٨- هـ).١٣٤٣د علي المحالتي النجفي(الشيخ إسماعيل ابن المولى محم 

٩- د حسن بن محمهـ).١٣٧٥ر (د بن عبد اهللا المظفّالشيخ محم 

 ثالثاً: في دراية الحديث والرجال على:

 هـ).١٣٤٦السيد أبو تراب الخونساري النجفي ( - ١٠

 لى: رابعاً: في التفسير ع

١١ - هـ).١٣٥٢د جواد البالغي (الشيخ محم 

 صول والفقه خارجاً على:�� افي خامساً: 

١٢ - هـ). ١٣٥٥د حسين النائيني النجفي(الميرزا محم 

 هـ).١٣٦٥صفهاني(السيد أبو الحسن الموسوي اإل - ١٣

  )١(هـ).١٣٩٠( اإلمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم - ١٤

  ــــــــــــــــــــــــ

  اإلجـازة   ،٢٥٦في اإلجـازات:    المسلسالت ،٤٦ - ٤٤ينظر: سمير المسافر/ مختصـر حياتي (خ):  )١(
  .  ٨٥٥ة (ميراث بهارستان): الجاللية: المطبوعة ضمن مجلّ
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للقضـاء الشـرعي فـي محــاكم     wدل العراقيـة تعيـين السـيد   ارتـأت وزارة العـ  
العراق؛ وذلك لفضله وعلمه، وصدرت اإلرادة الملكيـة بـذلك فـي عهـد ملوكيـة      

هــ)، فتـولّى   ١٣٧٥ د الصـدر (ت فيصل الثاني ورئاسة وزارة المرحوم السيد محمـ 
  .١٢/٥/١٩٤٨قضاء بلدة العمارة وما واالها من النواحي التابعة لها إدارياً بتاريخ 

دبـاء والشـعراء، مـنهم: الشـيخ     �� أه بهذا المنصب العديد من األصـدقاء ا وقد هنّ
  هـ) بقصيدة مطلعها:١٣٨٠سليمان ظاهر العاملي النباطي (ت

A�'����0 �� %B�����3C �8�� %������� �! 	*���� D: 	E  
 

  	/��������FG �H ���������FG �8G�� I J�������� D1�K9)١(  

 ظم ابـن  هــ)، والشـيخ كـا   ١٣٨٨ (ت د بن صادق الخليلي الطبيبوالشيخ محم
أه ستاذ عبد الكريم النـدواني الـذي هنّـ   �� وا )٢(هـ).١٣٧٩ الشيخ طاهر السوداني(ت

بعد  ة، منهـا الترفيعـات التـي لحقتـه    ة قصائد في مناسـبات عـدw   ؛ نتيجـة لخدمتـه
  وإخالصه في العمل، جاء في مطلع أولها:

������ %L >C %� %M�� N �O����� �5G �9 �P��������� ������Q  
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ليشـغل   ؛ى ارتأت الـوزارة نقلـه إلـى لـواء البصـرة     وبقي يشغل القضاء فيها، حتّ 
  )٤(.٢١/٧/١٩٥٥قل إليها بتاريخ القضاء فيه، فنُ

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٩/٢٠٧، شعراء الغري: ١٩ - ٣/١٧ملحق ينظر: الآللي المنظومة (خ)/ )١(

 . ٩/٢٠٧، شعراء الغري: ١٩ ،٣/١٧ملحق ينظر: الآللي المنظومة (خ)/ )٢(

 .٩/٢٠٩، شعراء الغري: ١٦ - ٣/١٥ملحق  ينظر: الآللي المنظومة (خ)/ )٣(

  .٤٩مختصر حياتي (خ):  ينظر: سمير المسافر/ )٤(
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كـان بطلـبٍ    - أي البصـرة  - يه للقضاء الشرعي في هذه المدينـة وقيل: إن تولّ
  )١(من أهلها.

ا وورعـه وسـعة علمـه وفقهـه، وممـ     عمله في القضـاء الشـرعي بعدلـه     طوال wعرف
 وال مـدة طـ  wحيـث كـان   )٢(على ذلك تأليفه لموسوعته (دليـل القضـاء الشـرعي).    يدلُّ

نة التي تبذل الجهد فـي تطبيـق الدسـتور اإلسـالمي     ل الشخصية المتدياشتغاله بالقضاء يمثّ
ــم االتّ    ــان دائ ــريعاته، فك ــواده وتش ــل م ــع بكام ــادة المراج ــال بالس ــ -  ص ــوخاصّ ام ة اإلم

م إليـه، وال يكتفـي برأيـه    قـد يستفتيهم فيما يشكل عليه من القضـايا التـي تُ   -  Hالحكيم
  )٣(.الشخصي مع علو كعبه في العلوم الدينية وطول دراسته للفقه الشيعي

ى تـاريخ  وبقي يمارس القضاء في البصرة  في المحكمة الشرعية الجعفرية حتّ
إلـى التقاعـد؛ لبلوغـه     wيـل ح�� هــ حيـث   ١٣٨٠م محـر  ٧، المصادف ١/٧/١٩٦٠

١٠٤٢م ) سنة، وذلك حسـب أمـر وزارة العدل المرق٦٣ّالقانونية ( السن خ والمؤر
) لسـنة  ٢٤م، حيث إن قانون الخدمة المدنيـة العراقـي المـرقّم بعـدد (    ١٣/٦/١٩٦٠

  )٤(سنة. ٦٣ف المدني على التقاعد إذا بلغ من العمر الـ يوجب إحالة الموظّ ١٩٦٠

رئيس محكمة استئناف البصرة عنـد إحالتـه علـى التقاعـد كتابـاً       وقد كتب له
من تقـدير وإعجـاب فـي     w، محتواه يعلمك بما تركه السيد١٣/٧/١٩٦٠بتاريخ 

  نفوس من عاصروه في هذا المجال، ونصّه:

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٥٧ينظر: المسلسالت في اإلجازات:  )١(

  . ٨٥٦ة (ميراث بهارستان): ن مجلّاإلجازة الجاللية: المطبوعة ضم :ينظر )٢(

 .٢/٢٥٧ينظر: المسلسالت في اإلجازات:  )٣(

 .٥٠ينظر: سمير المسافر/ مختصر حياتي (خ):  )٤(
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Sـ  �� فضيلة اد محمد صـادق بحـر العلـوم قاضـي المحكمـة الشـرعية       ستاذ السـي
حلتم على التقاعد، وهـذه نتيجـة   �� كم اً أنّيؤسفنا جدالجعفرية في البصرة (سابقاً): 

ف مهما بلغ شـأنه، غيـر أن مـا لمسـناه مـن جهـودكم فـي القضـاء         موظّ تنتظر كلّ
قنـاه  صـفتم بـه، وتحقّ  ة التي قضيتموها معنا في الوظيفة ومـا اتّ المد والالشرعي، ط

قضـايا الكثيـرة   صول الشرعية، وتطبيقها نصّاً وروحـاً فـي ال  �� من وافر علمكم في ا
التي عرضت عليكم، وفي تطبيقكم مبدأ العدالـة ومقتضـياتها، لــمما يبعـث علـى      

أن نبـدي لكـم عظـيم     	�
 اإلعجاب بشخصكم وكفاءتكم، وال يسعنا تجـاه ذلـك   
ة والـوطن،  مـ �� تقديرنا ووافر إعجابنا، متمنّـين لكـم الخيـر والتوفيـق فـي خدمـة ا      

  .Rمكم وجهودكم في سبيل الصالح العامسائلين المولى أن ينفع الناس بعل

  )١(.(الرئيس: إدريس أبو طبيخ)

اها (مختصــر فــي ترجمتـه لنفســه والتـي ســمw   هـذا مــا خطّـه يــراع المؤلّـف   
ن عاصره أنّه استقال من منصبه المذكور، منهم:حياتي). وقد ذكر البعض مم  

��� 
ل منـه  ه تـرك القضـاء واسـتقا   نّـ إقـال:   wالطهرانـي  گالشيخ آقا بـزر  ���
٢(عاً.تور(  

د هادي األميني في كتابه (معجـم رجـال   ن ذكر ذلك أيضاً الدكتور محممـوم
  )٣(الفكر واألدب).

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٥١ - ٥٠ينظر: سمير المسافر/ مختصر حياتي (خ):  )١(

 .٢٠/٥٥ينظر: الذريعة:  )٢(

 .١/٢١٦معجم رجال الفكر واألدب:  ينظر: )٣(
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���و 
ه نّـ إالدين المرعشي النجفي ذكر في اإلجـازة الكبيـرة:    شهابالسيد  ���
  )١(استقال من منصبه عندما ثار عبد الكريم قاسم على الحكم الملكي.

��و 
نه ترك القضاء على أثر إ: الذي ذكر همحمود المرعشي دام عزّالسيد  ���
فرضه على المحاكم الشـرعية،   وضع قانون األحوال الشخصية بمواده الجديدة ثم

فـق مـع الفقـه الجعفـري بـل يخـالف كثيـر منهـا         حيث وجد السيد أن مـواده ال تتّ 
العـين عـن    ضصريح آراء الفقهاء المسلمين، فرجح االسـتقالة مـن القضـاء وغمـ    

ه كـان لـم يبـق إلـى وقـت تقاعـده       ية، بـالرغم مـن أنّـ   المخصصات الماد 
سـنة   	�
  )٢(واحدة، فاستقال وحرم من راتب التقاعد.

نّإا صائب عبد الحميد فأمـ   ه ذكر أند محمد صـادق بحـر العلـوم   السـيw   قـد
  )٣(حيل على التقاعد بطلبٍ منه.�� 

مـن المنصـب المـذكور فيـه      wيل من استقالتهوهو ما نعده أنسب األقوال؛ ألن ما ق
د المؤلّتأمفل، فقد ذكر السيw والتـي   - كما أشـرنا لـذلك سـابقاً     -  في سيرته الذاتية

ــده، أنّــ كتبهــا بخــطّ حســب األمــر  - لبلوغــه الســن القــانوني  -  حيــل إلــى التقاعــد�� ه ي
مصـادف  م ال١٣/٦/١٩٦٠وتاريخـه   ١٠٤٢اإلداري الذي صدر من وزارة العـدل ورقمـه   

١٩ هـ١٣٧٩( ةذي الحج(.  

القـانوني للتقاعـد حسـب قـانون الخدمـة       ه ذكـر أيضـاً أن السـن   إضافةً إلى أنّـ 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٣ - ١٩٢يرة: ينظر: اإلجازة الكب )١(

 .٢/٢٥٧ينظر: المسلسالت في اإلجازات:  )٢(

)٣( ٢/٢١٧خي الشيعة: ينظر: معجم مؤر . 
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عنـد تـاريخ إحالتـه إلـى      w) سـنة، وعمـره  ٦٣هـو (  ١٩٦٠المدنية العراقي لسـنة  
سنة  	�
 سنة، فكيف (لم يبق إلى وقت تقاعده  ٦٥هـ) كان ١٣٨٠التقاعد (أي سنة 

  واحدة ؟).

ورع المؤلّفة ولشدw ف والبكاء واالسـتغفار هللا  وتقواه فقد كان كثير التأس
منصب القضاء الشرعي، حيث كان يقول: (يا ليت هذه الفترة ليه تعالى على تصد
ذكر ذلك  )١(عمري). تحذف من سني�� 
د رضـا الجاللـي (دام   السـيد محمـ   ���

  .wفن كانت له علقة خاصة بالمؤلّمـه) وهو معزّ

السيد الجاللي: (مع أن عذره فـي االنخـراط فـي ذلـك كـان موجهـاً، وهـو        وأضاف 
إلـى السـيد    الفقر والحاجة الماسة، ومع أنّه قد أخـذ الحائطـة لدينـه حيـث قـال: ذهبـتُ      

فاسـتجزته فـي التصـدي للقضـاء الشـرعي، فقـال        - وهو مرجع العراق يومئذ  - الحكيم 
 . قـال السـيد الصـادق: فراجعـتُ    )كـالم جـواهر ال (لي: اذهب وحقّق كتاب القضـاء مـن   

  .الكتاب وأتقنته، وأتيت السيد الحكيم، فاختبرني، وأجازني للقضاء

  نصّ اإلجازة وهي في قصاصة صغيرة. wوقد أراني السيد الصادق

حرج من سـماع ذلـك   �� مع كلّ هذا كان السيد يتأسف لذلك التصدي، وكنتُ 
ولكنّي ذكرتُ له أمـراً ارتـاح لـه، قلـتُ     منه، ورؤيتي دموعه تجري على كريمته، 

له: سيدنا إن ما قمت به كان أمراً الزماً، إذ لوالك وأمثالـك لبقـي منصـب القضـاء     
   ة إليـه. ثـمة له، مع الحاجة الماسال أهلي ننّـك  إالشرعي للشيعة شاغراً، أو قام به م

 )ضـاء الشـرعي  دليـل الق (قد ألّفتَ خالل تصديك للمنصب، ذلك الكتـاب القـيم   
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٥٠ - ٨٤٩ة (ميراث بهارستان): مة: المطبوعة ضمن مجلّمقد/ الاإلجازة الجاللية :ينظر )١(
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نظيـره ممـن تصـدى للقضـاء فـي الفتـرة        -بـل عـزّ    -بأجزائه الستّة، وهو أثر قلّما 
  األخيرة.

لقد ارتاح السيد لكالمي هذا، وقال: ولم يبق لي من آثار ذلك المنصب سوى 
)١(هذا الكتاب وأرجو من اهللا أن يتقبله بقبول حسن).

 

Žénß‹ýß@ZõbàÜÈÜÛ@ @

في بناء شخصيته العلميـة   ظاهر اء الذين كان لهم أثرالعديد من العلم wالزم
صـاله  ، هـو اتّ من حيث التخصّـص مجرى حياة السيد  فيواألدبية. ومن أهم ما أثّر 

ن انقطـع إلـى العمـل فـي مجـال الكتـب       مين من علمـاء النجـف األشـرف ممـ    بعلَ
  والمؤلّفات والتراجم، وهما:

لاألو :�� 
��� المحقّ ع التقي آية اهللالمتتبد محسن الشهير بآقـا  ق المولى محم
هــ): فقـد انقطـع بعـد     ١٣٨٩ - ١٢٩٢ه الشـريف) ( س اهللا سـر (قد الطهراني گبزر

ا مـ ص في مجـالين، لمـع فيه  صوالً إلى التخصّ�� جوالت في الدروس العالية فقهاً و
  ونبغ، وألّف فأبدع، وهما:

إلى تصانيف الشـيعة)  مجال التراث الشيعي، حيث ألّف كتابه العظيم (الذريعة 
  داً. وقد اشترك معه المؤلِّف في تنظيم وطبع بعض أجزائه.مجلّ ٣٠في 

وفي مجال التراجم ألعالم الشيعة، حيث ألّف كتابـه (طبقـات أعـالم الشـيعة)     

  ــــــــــــــــــــــــ

: المطبوعـة ضـمن   مـة مقد/ ال، اإلجازة الجاللية٤٧ - ٤٦ينظر سمير المسافر/ مختصر حياتي (خ):  )١(
 . ٨٥٠ة (ميراث بهارستان): مجلّ
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  )١(دات.في أكثر من عشرة مجلّ

وهـو مـن   Sه: عن عالقة السيد المؤلِّف به بمـا نصّـ   wوقد نوه الشيخ الطهراني
صاله بنـا  ا، ويرجع تأريخ اتّهم وأوفاهم لنا وأقربهم منّنا وأصحابنا ومن أحبأصدقائ

 ،إلى عهد بعيد، وقد طالت معه الصحبة والمعاشـرة وكثـرة المحـاورة والمـذاكرة    
قنـا بلوغـه الدرجـة العاليـة مـن الفضـل، وقـد        فوقفنا على مكانتـه فـي العلـم وتحقّ   

  )٢(.Rاستجازنا فكتبنا له اإلجازة منذ عشرين سنة

��هو  والثاني: 
د بـن طـاهر   األديب القاضي المؤلِّف البـارع الشـيخ محمـ    ���
الذي كانت له خبرة واسعة في الكتب والمخطوطات، وقد استنسـخ   wالسماوي

ق بـالعلوم العربيـة ودواويـن    ة مـا يتعلّـ  مجموعة كبيرة من ذخـائر التـراث، وخاصّـ   
ها، وانتهـت  بهذه الفنون وتمرس في  wالشعر العربي. من هنا برع السيد المؤلِّف

  )٣(إليه المرجعية فيها.

ألكثــر مــن  )هـــ١٣٧٠(المتــوفّى ســنة  wوكانــت مالزمتــه للشــيخ الســماوي 
تخـرج   -أي الشيخ السماوي  - عشـرين سنة؛ نظراً للروابط المتينة التي منها كونه

   ).هـ١٣١٩(في األدب على جد المترجم السيد إبراهيم الطباطبائي المتوفّى سنة 

كثيراً من معلوماته األدبية، وكذا مكتبته النـادرة   wالمؤلِّف السيد وقد استفاد
  )٤(الحاوية على كثير من المخطوطات الثمينة األثرية والمطبوعات الجيدة.

  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ٨٥١ - ٨٥٠ة (ميراث بهارستان): مة: المطبوعة ضمن مجلّمقد/ الينظر: اإلجازة الجاللية )١(

 . ٨٦٦) نقباء البشر: ٢(

 .  ٨٥١ة (ميراث بهارستان): مة: المطبوعة ضمن مجلّمقد/ ال) ينظر اإلجازة الجاللية٣(

  .٤٧افر/ مختصر حياتي (خ): ) ينظر: سمير المس٤(
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��وقد ذكر  
أي السـيد محمـد    - هه: أنّـ السـيد محمـود المرعشـي دام عـزّ     ���

 الزم سنين طويلة صديقه  -صادق د السـماوي فاسـتفاد منـه    الشـيخ محمـ   ������

مه في النثر ومن مكتبته العامرة فوائد كبيرة كان لها أثر بالغ في نشأته األدبية وتقد
  )١(والشعر.

فخامـاً فـي    قـد رافـق أصـدقاءً    wه أن مؤلّفنـا وقد ذكر السيد الجاللي دام عزّ
ــ الســيد علــي نقــي النقــوي الهنــدي، والشــيخ   :العلــم واألدب، مثــل د علــي محم

د تقـي بحـر   ي الحسـيني، وأخيـه السـيد محمـ    چوالسيد حسـن القبـان   ،وردبادي�� ا
  )٢(العلوم (رحمهم اهللا جميعاً).

أي بعـض   -صـوا فيهـا   ن تخصّه: كما وأنّه صادق مجموعة مموأضاف دام عزّ
��مثل  - الفنون 
د مهـدي الخرسـان الموسـوي،    ة السـيد محمـ  ق الحجالمحقّ ���
�� والسيد 
��ق المرحوم عبد العزيز الطباطبائي، والمحقّ ��� 
الـدكتور السـيد    ���

��محمود المرعشي القمي، و 
 - ق السيد أحمـد الحسـيني اإلشـكوري   المحقّ ���
  )٣(. - حفظ اهللا الباقين ورحم الماضين

  الثالث )٤(األثافي

���اً مـع زميليـه   عالقـة قويـة ومتينـة جـدw     كانت لمؤلّفنـا  
 ،وردبـادي �� ا ���
��و 
ة وقد اشتهروا بين األوساط العلمية بـ(األثافي الـثالث)؛ لشـد   ،�النقوي ���

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٥٦) ينظر: المسلسالت في اإلجازات: ١(

 . ٨٤٨ة (ميراث بهارستان): ينظر: اإلجازة الجاللية: المطبوعة ضمن مجلّ )٢(

 .٨٥١ة (ميراث بهارستان): ينظر: اإلجازة الجاللية: المطبوعة ضمن مجلّ )٣(

  )٩/٣وجمعها أثافي وأثاف. (ينظر: لسان العرب:  األثفية واإلثفية: الحجر الذي توضع عليه القدر، )٤(
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ارتبــاطهم ببعضــهم الــبعض، ويمكنــك مالحظــة هــذا األمــر مــن خــالل قراءتــك  
للمراسالت التي بينهم أو ذكر أحدهم لآلخر، تجدها واضحة مـن خـالل التعـابير    

 عن خالص الحـب  والتي تنم ،د منهم لآلخرواح واأللفاظ التي يصوغها يراع كلّ
  واالعتزاز واالشتياق.

���العالقة المتينـة التـي تربطـه     wوقد وصف مؤلّفنا 
���و ،النقـوي  ���� 
��� 
���صـديقي الحمـيم   Sه: وردبادي بما نصّ�� ا 
ة واألديـب البـارع   الكبيـر الحجـ   ���

ب الوضّاح السـيد علـي   السيد الشريف صاحب النس .صاحب المؤلّفات الممتعة ..
ا معاً أخوين ال يفارق أحـدنا اآلخـر   وكنّ ... نقي النقوي اللكهنوي أدام اهللا وجوده

سفراً وحضراً، ونحضر سويةً دروس األساتذة في النجف األشرف، وكـان وروده  
شـهر   ٢٦من لكهنو إلى النجف األشـرف لتحصـيل العلـم وتكميلـه يـوم الثالثـاء       

���سـتاذنا  �� فـي بـه فـي مجلـس بحـث      ل تعران أووكـ  )،هـ١٣٤٥(شعبان سنة  
��� 
 ى سـنة س الشـهير الميـرزا أبـو الحسـن المشـكيني المتـوفّ      ق المـدر ق المـدقّ المحقّ

وقت العصـر   Hس في مسجد الشيخ المرتضى األنصاري، وكان يدر)هـ١٣٥٨(
وكان الدرس يومئذ ل مسـألة خيـار الغـبن مـن (المكاسـب) تـأليف الشـيخ        في أو

ل زيارته لي فـي حجرتـي مـن    ت بيننا الصداقة، وكان أواستمر ثمw، رياألنصا
هـ١٣٤٦( ام الشيرازي) في شهر شوال سنةمدرسة (القو(رسـخت فـي القلـب     ، ثم

 ��ن يومـاً فيومـاً وحـاالً بعـد حـال إلـى أن       ة واإلخالص فما برحت تتفنّصول المود
���ا مع منّ أصبحت معه، وكلّ 
ع النحريـر الجـامع بـين    متتبـ المفضـال الحبـر ال   ���

يضـرب بنـا     � وردبـادي الغـروي  �� د علي االعلم واألدب الشيخ محم علـى حـد
حاد والوئام ووحدة الكلمة، ونحـن كـنفس واحـدة، ولكـن شـاءت      المثل في االتّ
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د شملنا وال حكم اإلرادة اإللهية أن يتبد 
وردبـادي يـوم   �� ي صـديقنا ا هللا، فتـوفّ  	�
وسافر صديقنا النقوي اللكهنوي إلـى لكهنـو سـنة    )هـ١٣٨٠(ل شهر صفر سنة أو ،
عتـه  ود ، وقد صحبته يوم سفره من النجف األشرف إلى الكاظمية، ثـم )هـ١٣٥٠(

ومن هنـاك بالبـاخرة إلـى الهنـد، سـافر وهـو        ،وسافر من طريق القطار إلى البصرة
زيزاً، وهو حامل معه الشهادات العالمية من علماء النجف األشرف، وكان فراقه ع

ــ  ــوم علَ ــ   مالي ــا وحج ــن أعالمه ــاء     م ــن العلم ــه م ــر اهللا أمثال ــا، كثّ ــن حججه ة م
  )١(.Rالمرشدين

مة كتابـه  ة حول تلك العالقة في مقدمعلومات مهمw وقد ذكر السيد النقوي
كتـاريخ   - wوهو إجازتـه للمؤلّـف   - (أقرب المجازات إلى مشايخ اإلجازات)

وأد ،فه بالمؤلّف وصداقتهمتعرشرة التي بينهما وار حياة المؤلّف معه طول أيام الع
  )٢(ى نهاية سفره إلى الهند.في النجف األشرف وحتّ

د المؤلّفأما عالقة السيw  مع�� 
إلـى ذلـك    wاألوردبادي فقد نوه هو ���
ولـي معـه   Sه: بمـا نصّـ   -بعد أن مدحه بما هو أهلـه  -في كتابه: (المجموع الرائق) 

ت أدبية، ومباحثات علمية، وهو مع ذاك علـى جانـب عظـيم    مطارحات ومساجال
  )٣(.R.. من التقى والصالح

���مـع   wستاذ الخاقاني رفقة السيد المؤلّـف �� وذكر ا 
وردبـادي فـي   �� ا ���

  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٠ - ١١٩إجازاتي:  )١(

  .١٢١ينظر: إجازاتي:  )٢(

  .٢٩٩المجموع الرائق(خ):  )٣(
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عرفته قبل ربع قرن من الزمن معرفـةً كـان الفضـل يعـود     Sه: ترجمة األخير بما نصّ
وكـان رفيقـه الـذي ال     ،در المخطوطـات ع إلـى نـوا  فيها إلى عـالم البحـث والتطلّـ   

د محمد صادق بحر العلوم، فكنت في أكثر األوقات معهمايبارحه هو السيR.)١(  

    (تفسـير سـورة اإلخـالص)     متـه لــ  وقد ذكر الشـيخ جعفـر الحـائري فـي مقد :
ــ  �� للشــيخ ا ــين بمــا نصّ ــا مــع االثن ــادي مالزمــة مؤلّفن أي  -زامــل الشــيخ Sه: وردب

واختصّ من بيـنهم   ،ة من أهل العلم واألدب في النجف األشرفثلّ - وردبادي�� ا
���مين بالسيدين العلَ 
��� د علي نقي النقـوي اللكهنـوي، والمحقّـ   الحجق ة السي

الحجد محمفقد كانوا يتسابقون فـي حلبـة الفضـل    �د صادق بحر العلومة السي ،
خـرى  �� عـة، و ئد ملموالكمال والشـعر، وينشـدون األشـعار باالشـتراك، ولهـم قصـا      

رة فيما بينهم، كمـا أخبـر بـذلك سـماحة السـيد بحـر العلـوم        مزدوجة، وثالثة مشطّ
  )٢(.R)الثالث : (األثافيصال بينهم، كانوا يعرفون بـ رحمة اهللا عليه. ولمزيد االتّ

��وفي رسالة أرسلها  
إلـى السـيد المؤلّـف ينعـى فيهـا الشـيخ        wالنقوي ���
تستشـف منهـا روح    - فالمؤلّـ  اأخـ  -د علـي آل بحـر العلـوم    وردبادي والسـي �� ا

ه:، قال ما نصّ�ي كانت بينهمة واإلخالص والوئام التالمحب  

S إلى األخ�� 
��� ـ   الصفيد محمدام (د صـادق آل بحـر العلـوم النجفـي     السـي
  عليكم ورحمة اهللا. سالم )عاله

����األســبق  ان مــن النجــف بوفــاة أخينــا وأخــيكم عيــاصــطحب لــدي النَّ 
��� 

  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٩٦شعراء الغري:  )١(

 .٢٠٥ص ٤ع :ة تراثنامجلّ )٢(
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��وردبادي، وأخيكم الشهم الهمام �� ا 
السيد علي آل بحـر العلـوم، فـأبهظني     ���
ثقل هاتين الفجيعتين، وأرجو مـنكم إبـالغ التعزيـة مـن آل السـاللة الكريمـة آل       

���بحر العلوم، وإليكم األبيات التي أرخت بها وفـاة   
ده اهللا وردبـادي تغمـ  �� ا ���
ة المباركـة  حادنا الثالثـي القـديم فـي ظـالل القبـ     ها إليكم تذكاراً التّبرحمته، أبعث

ام كانت الباقية، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.الحيدرية، يا ليت تلك األي  

  وذكر القصيدة التي مطلعها:

 ����������' 	� ����� �5�������� �V ���Q %*�������� �! ���������Q  
 

 ��������' �G ���� �W������� �X�� �6���������F�� �J�������	F8 �1  
  %
 �5��������9 �Y���' %Z������ �! �;������ �";������ �G= D[  

 
 �'Z������� >��� 	\R��������' 	Q ��
�������3 �]�������G �1  

 
  )١(.Rلخ القصيدةإ.. 

ZknØÛbi@éÈÛë@ @

ــب أن ا ــرع      �� ال ري ــي ترع ــحيحة الت ــة الص ــة الديني ــة والبيئ ــرة العلمي ــا فيس ه
مـن ضـنك    علـى الـرغم  جعلت منه ومنذ صـباه مولعـاً بجمـع الكتـب      wالمؤلِّف

ه بـذلك، وذكـروا أنّـ   من معاصريه  wمن ترجم له المعيشة آنذاك، وقد شهد كلّ
هــا ومطالعتهــا ئواقتنا - المخطـوط منهــا والمطبــوع  - ق بالكتــبكـان شــديد التعلّــ 

، ة قيمة فيها آثار نـادرة نت لديه مكتبة خاصّى تكووالتعليق عليها بل ونسخها، حتّ
  ن شهد بذلك:مـوم

�� 
فـي كتابـه (نقبـاء البشـر)عند ترجمتـه       wالطهرانـي  گالشيخ آقا بـزر  ���
  ــــــــــــــــــــــــ

��موسوعة  )١(  األوردبادي (المدخل) (خ).  �����
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 م له من الرجال الذين لم تقف بهم هممهم عند حـد، والمترجS ه:ف بما نصّللمؤلِّ

حيث لم يجمد على ما حصل، بل راح يواصـل السـير فـي قـراءة كتـب الحكمـة       
والكالم، ويتابع مطالعة كتب التـاريخ واألنسـاب واللغـة واألدب وغيـر ذلـك مـن       

بمطالعـة الكتـب    شـديد  منها، وله ولـع  ى حاز نصيباً من كلّحتّ ،الفنون اإلسالمية
وقد أصبحت عنده مكتبة نفيسة ،عة واقتنائهاالمتنوR.)١(  

وقد ولع المترجم لـه  Sستاذ علي الخاقاني في كتابه (شعراء الغري) إذ قال: �� وا
واحـتفظ بآثـار فيهـا     ،فكون مكتبة نـادرة قيمـة   ،في جمع الكتب على ضيق عيشه

  )٢(.Rنادرة ومخطوطة

ه: األميني الذي ذكر أنّ د هاديوالدكتور محمS  كانت له مكتبة ضخمة عـامرة
  )٣(.Rبالمخطوطات والمطبوعات، استفاد منها صاحب الذريعة في كتابه

���أما  
ا اشـتهر  وممSه فقد قال: د رضا الجاللي دام عزّق السيد محمالمحقّ ���
البليـغ  في داره لطول عمـره، ونهمـه    ضخمةً ةًخاصّ عنه في النجف امتالكه مكتبةً

الع، واالشتغال بأمر التحقيق والتأليف، فإن في جمعها، وبما يمتاز به من سعة االطّ
نــات التــراث األصــيل، والموســوعات المهمــة الكتــب الموجــودة عنــده تعتبــر عي

ا يندر اجتماعها عند شخص واحد.والكبيرة مم  

اطّلعـت   أن -قنـي لـه ويسـره مـن طـرق العلـم      فـي مـا وفّ   -وكان من توفيق اهللا لي

  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٦٦نقباء البشر:  )١(

 .٢٠٧-٩/٢٠٦: شعراء الغري )٢(

 .١/٢١٦معجم رجال الفكر واألدب في النجف:  )٣(
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عنـد الســيد   Hعلـى وجـود نسـخة ثمينـة مـن كتــاب المكاسـب للشـيخ األنصـاري        
حـت أن  حة بخط الشـيخ نفسـه، فقـد رج   تمتاز بالمقابلة على نسخة مصحw الصادق

فـي مكتبتـه    wة العبارة، فراجعت السيد الصـادق د من صحراجع تلك النسخة للتأكّ�� 
 في داره، وكان دخولي عليـه ألو ـ    ة، ومـن  ل مـرف بـي، فرحب بـي  دون واسـطة تعـر

ه ال يرغـب فـي   ه ذكـر أنّـ  كامل الترحيـب، واسـتجاب لطلبـي وأحضـر النسـخة، لكنّـ      
  .إخراجها من المكتبة اعتزازاً بها، ورجاني أن أحضر عنده لالستفادة منها

وذكر أن النسخة التي قابل هذه عليها، كانت ملكـاً لزميلـه فـي الـدرس السـيد      
وأن الزميـل قـد أخـذ     wدي ابن السيد هاشم حفيـد المجـد  لب الشيرازعبد المطّ

  )١(.Rالنسخة معه إلى طهران عند هجرته

��وذكر  �	
عـت ثقافتـه   قـد تنوw  ه) أن مؤلّفنـا السيد محمود المرعشي (دام عـزّ  ��
عـت مطالعاتـه فـي مؤلّفـات القـدامى والمعاصـرين، واستحصـل عبـر السـنين          حيث تنو

ــازة بمــا ر علــى مجموعــة مــن المعلومــات  زق مــن الجلــد علــى القــراءة  الثقافيــة الممت
والفحص والتحقيـق، ولـم يقنـع فـي سـيره العلمـي بنـوع خـاص مـن العلـوم الحوزويـة            

  .واإلسالمية، بل جد في الحصول على المفيد من العلم مهما كان لونه وسمته

لديـه   فـن، فـاجتمع   ة مـن كـلّ  ولع منذ حداثته باقتناء الكتب وخاصة المصـادر المهمـ  
ه وعشـرات النسـخ المخطوطـة التـي أكثرهـا بخطّـ       ،أكثر من خمسة آالف كتاب مطبـوع 

٢(.بعد أن يستوعبها قراءة ��� د، وكانت بعد الشراء ال تستقر في الرف الجي(  

  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٤٩ - ٨٤٨ة (ميراث بهارستان): اإلجازة الجاللية: المطبوعة ضمن مجلّ )١(

 .٢/٢٥٦المسلسالت في اإلجازات:  ينظر: )٢(
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جمع فيها الشيء الكثير مـن   عامرةً أنشأ مكتبةً wهكما ذكر بعض معاصريه أنّ
وعةمة المخطوطة والمطبالكتب النافعة القي، نت لديه من هـذه الناحيـة ثـروة    تكو

علمية أدبي ة واسعة، وخبرة كبيرة في فـن   الكتـب وصـحتهـا، وصـار مـن    تها وأهمي
  )١(اها من هذا الطريق.نظراً لمعلوماته الغزيرة التي تلقّ سيارةً جراء ذلك مكتبةً

��أما  
��� د محمد علي آل بحر العلومالسيه  �د ابن السيإلـى عالقـة   فقد نو
الع علـى  فـي االطّـ   ةٌخاصّـ  لقـد كانـت لـه هوايـةٌ    Sه: بالكتب بما نصّـ  wالمؤلِّف

ة بـآالف مـن   وغصّت مكتبته الخاصّـ  ،واستنسخ عدداً منها ،المخطوطات القديمة
الكتب المتنوت في القرن الماضي الهجري من المكتبـات  عة، وعـة دالتـي   المهم

ها مدينة العلم والثقافة، وقد انتضمامه إلى مكتبة اإلمام الراحل تقلت في أواخر أي
  .ألشرف..السيد أبو القاسم الخوئي التي أنشأها ضمن مدرسته الدينية في النجف ا

وقد استثنى المرحوم السيد صادق بحر العلوم عشرات من الكتـب المخطوطـة   
قين حقّه من البيع، وأوصى بوقفها وبقائها الستفادة المأو التي استنسخ بعضها بخطّ

نا األعلـى آيـة اهللا   فين في مكتبـة العلمـين فـي مقبـرة جـد     وأصحاب الفكر والمثقّ
د محمد مهدي بحر العلوم (رضوان اهللا عليه)السيR.)٢(  

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٧) ينظر: مشهد اإلمام أو مدينة النجف: ١(

��) فهرس مكتبة ٢( ����� د محمد صادق بحرالسي ١١مة: العلوم/ المقد.  
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1Óë‡ZðŠÈ’Ûa@é)١(  

  في مختصر ترجمته: wقال مؤلّفنا

Sّمـا  وإنّ ،المشاعر أو يرتفـع باألحاسـيس   بالشاعر الذي يهزّ لستُ -بحق  -ي إن
الذي لم  -عري برزخاً بين القديم والجديد، ولصدق شعوري تجد لشعري جاء ش

حدود األدب اللفظي  يتعد 
نبرة ترتاح إليها وجوانـب تقـف عليهـا مـن      -قليالً  	�
حسب الظروف  تاريخ إلى مساجلة صديق إلى حوار ديني وتاريخي، وقد نظمتُ

لكتـب العلميـة، وقـد قلـتُ    نظراً النشغالي بالبحث والتحقيق في ا ؛التي تمليه علي 
  من إحدى قصائدي التي أرسلتها لبعض األعالم:

 �2����%7�� �� %̂ �Q %
���� ���� �;�����_ �1 %̀ � �� �a�F������  
 

  %b� �
 �8����� TU�� 	c�����%�� �� �� �A�����%��� �" >
 ��R�)٢(  

علـى تواضـعه الـذي عـرف بـه فـي        ما يـدلّ فإنّ على شيء إن دلّ wقوله هذا 
  أغلب معاصريه.األوساط العلمية واألدبية كما صرح بذلك 

أن مـن   وال ريب فيه أن مـن يرتـوي مـن ميـاه بحـر العلـوم البـد        شك ا المـوم
ل في نفسه الخصال الكريمة، ويرتوي مـن مناهلهـا السـليمة، فيكـون عالمـاً،      تتأصّ
  قاً، فقيهاً، أديباً، شاعراً ... إلى آخره من فنون العلم الواسعة.محقّ

عريقة التي انحدر منها، إضافةً إلى مالزمتـه  سرة ال�� وبحكم أدبية ا wومؤلّفنا
��والده ـ : ره كـدباء عص�� لعدد من  
السيد حسن آل بحر العلوم والـذي كـان    ���

  ــــــــــــــــــــــــ

من مختصر ترجمته التي سماها (مختصـر حيـاتي) فـي المجموعـة      wق بشعرهما يتعلّ ) استقينا كل١ّ(
  .١٠٢ - ٤٣ص :(سمير المسافر)ة بـالثامنة من مؤلّفاته المخطوطة المسما

  . ٨٠مختصر حياتي (خ):  سمير المسافر/ )٢(
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لـه ديـوان شـعر يقـرب مـن ألـف بيـت اسـمه (التـاريخ المنظـوم)،            ،شاعراً فاضـالً 
��و 
��� د بن طاهر السماويالشيخ محمwهـا  ع المشارب التي انتهـل من ، مع تنو

هذه العوامل وغيرها سـاهمت فـي    من خالل مطالعاته الكثيفة التي عرف بها، كلّ
  عـت مذاهبـه   إضفاء لمسة أدبية ذات ذوق شعري رائق على يراعـه الشـريف، فتنو

في هذا الفن بين مادح وراث، ومهنّئ ومعزٍ، ومقرظ لكتاب ما، هذا غير مراسالته 
عـالم، ناهيـك عـن التـواريخ الشـعرية التـي       الشعرية واألدبية مـع معاصـريه مـن األ   

ما ... وما شابه ذلك. نظمها لتثبيت حدث  

Žx‡b¸@êŠÈ‘@åßw)١(Z  

من قصيدة أرسلها إلى المرحـوم السـيد محسـن األمـين العـاملي       wمن شعره
ل من كتابه المذكور:صاحب كتاب (أعيان الشيعة)، بمناسبة صدور الجزء األو  

 %,�F%' �Z������ 	/��� �! �� �� �[%& �A%-������>��� �*��� �8 �9  
 

  %b� �� 	;�������������_ ��� �. �� �� �+��������������� �b� �� >$%&  
 �������>��d �e �$%& ��������� �+ �� �+ 	3 � �������� �R� ������� �1 �  

 
  %b�
 �:����������� �f g) �* �8����������� ��%9 ������������>��d�� �Q  

  	*������F %X 	*������F %h�� %2����� ��	5�� �" g6� ������� �� � �i  
 

  %bj���� >0�� %� �*���� �9 	/����d %3 	k���� �X ���� �� %A����'>_��  
  �3 �� �������������K �3 �,������� �G ���� �l�������% �m �� D
������� ��  

 
  %b��������'4_�� T
������� �� �3 � � ������� ����� ���������' �( ��  

 n� ������ >G�� %6�+���� 40�� �2���� %3 A%-����� �(�1 ����� �3  
 

  %b��������� �(�1 � �o�������� %� �B� �p �� �A%��� ���������� �V ��  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

ـر حياته) الذي أدرجه ضمن مجموعته الثامنـة (سـمير   من (مختص w) نقلنا هذه النماذج من شعره١(
 المسافر)، فلتنظر.
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  %b�������� �+�'��%9 g# >
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  s,����� >�%9 ������� �� �= %� %6� ������� ���� �]�F����� %V �� ������ �Q  

 
  �C���� �Q �;������� %b � ����� �9 �2���� �R �� �Y� ������ �R �N ��  

  �l��������� �8�� �J���������%G>' �� 	3 t%& A���������%-j%u��  
 

  %b� �p� �. gv���������������� >G �� 	3 g
���������������� �5 �w �� %�  
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  Dp%& �����������F %� �� %� �A%-� ��������� %V �$�������� �" ��   
  gb���������� �0 �3 � %N 	k���������	��F%' �X � >*����������' �e �$%&  

 
  %b� �0 �:������ �Y�� �i 	k��� �X �� �y�'��� T��� �/��� �( �H�  

  �A������ %3� � �3 �������� TG �H �$ ��	�%i������� �8�� ������� � Tz�  
 

  %b�������� �U �Z ���� %2������� �� �O >:������� 	! {$ �i	 �I  
 �������� 	������ �1 �� 	k������ �� 4� 	G���� T0��9 � %I �c�����F �"  
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  .. إلى نهاية القصيدة 

  أيضاً في مناسبة: wوقال

 �������������DFR �� �*������������ �� �= `� �Z�F������������ �!  
 

  %� �
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 ��� 	:������������ ����������� �G%1 �*��������� �� �= ����������>F �R  
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 *����������F �r �� �b������������F �R � �o��������� �9 ����������3  
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  �;%��� �r�������������= 	)�������������F�� [l������������ �R  

 
 `� A�������������������� 43 �Y�*��������������������%=  

 



  علماء اإلمامية اجمة في تريالدرر البه    ..........................................................................  ٣٦

 

  إلى بعض أصدقائه مداعباً ومورياً: wومن مراسالته
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�وكتب إلى صديقه  � �	
عـالم قضـاء    - تضـى الحسيني الشـاه عبـد العظيمـي    السيد مر ��
  :، معاتباً له على عدم عيادته له عند قدومه النجف األشرف، وكان آنئذ مريضاً-  الهندية
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 � �2�0�� %2�9�� 4A%8 �:�����.� %,�Q�.� %
8 %V  

وقال مقرظاً كتاب (الحجة للذاهب إلى إيمان أبي طالب) للسيد الجليل فخـار   
، وقد طُبع في النجف األشرف بالمطبعـة  )هـ٦٣٠(بن معد الموسوي المتوفّى سنة 

  :)هـ١٣٥١( العلوية سنة

 � �p�� j���������9 � 	����������� �S �=� �Y�
���������� �U	9  
 

  	]%������������ �Y  �
��������� �U �Z �:��� %6��������� �Q N  
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  راً أبياتاً لبعض األصدقاء:وقال مشطّ 
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��إلى أخيه  wوأرسل  
��� د محمياً د تقي آل بحر العلوم من لبنان، معزّالسي
  .)هـ١٣٥٤( له بوفاة ولده الصغير (محمود) وذلك عام
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������������R ��  
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ن، بعد أن قرأ رسـالته التـي أرسـلها إلـى     من لبنا )١٣٥٤( وأرسل إليه أيضاً سنة 
 wالمؤلّف من النجف األشرف، يعزِّيه فيها بوفاة ولده الصغير (مرتضى)، وكـان 

  ي ولم يشاهده:قد ولد وتوفّ
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  عض القدماء:مشطّراً البيتين المشهورين لب wوقال 
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  أيضاً في مناسبة: wوقال 

[ %
%w¥���� �3 ����� ��' �e �� A'Z���� �! x 	* 	���F���� �f  
 

  %
w¥����~� � �
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 للسي د المترجموقد ذكرنا فيما سبق أنw      منظومة من بحـر الرجـز نظـم فيهـا
اها (اللؤلـؤ  ، سـمj م أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      نسبه المنتهي إلى اإلمـا 

  المنظوم في نسب آل بحر العلوم).

ŽÞaìÓc@éîÏ@õbàÜÈÛawZ  

ى ع الواسـع علـى شـتّ   ال، واالطّـ wكان للخُلُق الرفيع الـذي يتحلّـى بـه مؤلّفنـا    
معارف العلوم، وخدماته المتمي   ـ  زة ألهل العلـم ومريديـه أثـرطيفـي قلـب مـن     ب

األمر الذي دعاهم لوصفه بأعذب الكلمات وأنقاهـا، فارتأينـا    ،عاصره من األعالم
  نقل أقوال بعضهم، منهم:

شخصياً فهـرس   -أي المؤلّف  -ه كما أنSّقال:  wالطهراني گا بزرقآالشيخ 
به مـن حقـائق، وقـد اسـتفاد بـه      اه من فوائد ويتطلّم يوقف اإلنسان على ما يتوخّقي

...  جمع مـن أهـل الفضـل وأربـاب اآلثـار؛ لحسـن سـليقته فـي الجمـع والتـأليف          

ة للعلم واألدب، وتعاليقه على الكتب القيخدماته الجم مة وغيرهـا،  وبالجملة فإن
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رة مشـكورة أبقاهـا   هـا مقـد  واسـع، فيهـا كلّ  العـه ال وتقييد أنظاره الراقية، ونتائج اطّ
  )١(.Rلنفسه مأثرة خالدة ..

وبالجملة هذا الشريف حسنة من حسنات w :Sالسيد شهاب الدين المرعشي
العصــر، ذو إحاطــة وبحــث وتنقيــب وفحــص فــي المســائل التاريخيــة والرجاليــة 

والنسة وغيرهابيR.  

ســرة �� لطــاهرة ونخبــة اســاللة العتــرة ا األخ األجــلSّوقــال فــي موضــع آخــر: 
د محمدنا الشريف الطاهر السيد صـادق الطباطبـائي النجفـي آل بحـر     الفاطمية سي

  )٢(Rالعلوم ...

���Sه: بمـا نصّـ   wوفي اإلجازة الكبيـرة وصـفه   
ق ة المحقّـ الجليـل الحجـ   ���
د محمد صادق ...زميلنا في الرواية عن المشايخ السيR.)٣(  

ــالســيد محمــ ــSه): ي (دام عــزّد رضــا الجالل ق فــي فنــون األدب والتــاريخ حقّ
ع وتنــو ،والرجــال فبــرع فيهــا ... وكــان يغبطــه المعاصــرون لــه علــى ســعة معرفتــه

فـي أكثـر الفنـون اإلسـالمية،      طويـلٌ  وكثرة محفوظاته، فقد كان له باع ،معلوماته
وتميإلى أحد ئسز باإلخالص ونكران الذات والتواضع لم ي،   ولم يكن لـه عـدو ،

  )٤(.Rع الوقتالفرص وال يضي وكان يستغلّ

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٨٦٦) نقباء البشر: ١(

  .٢/٢٥٧) المسلسالت في اإلجازات: ٢(

 .١٩٢) اإلجازة الكبيرة: ٣(

 .٨٥٦ة (ميراث بهارستان): اإلجازة الجاللية: المطبوعة ضمن مجلّ )٤(
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اجتهـدت خـالل    ةٌفـذّ  علميـةٌ  م لـه شخصـيةٌ  والمتـرجw :S ستاذ علي الخاقاني�� ا
كثيـر مـن الشـواغر فـي عـالم اآلثـار والنشـر، وانـدفعت          حياتها الروحية أن تقوم بسد

ورة إلى التحقيق في كثير من الكتب التـي عسـر علـى الكثيـر معرفتهـا وإبرازهـا بالصـ       
الواضحة الصحيحة، وراح يبني مجداً على مجد للوصول إلى المكـان السـامي الـذي    

ة. عرفتـه قبـل ربـع    ع على دست الفتيـا والمرجعيـة العامـ   ه آباؤه وأجداده من الترباحتلّ
قرن معرفة صديق لصديق، وباحث لباحث، فتبادلـت معـه المعلومـات والنـوادر زمنـاً      

جميله ن الخطّطويالً، وكان حس، ي   فهـم مـا يقـول، ويمتـاز بالصـبر      عـرف مـا يقـرأ وي
د الذي ندر عند الكثير من أخداننا، ولقـد قـام بخـدمات علميـة إلـى كثيـر مـن        لَوالج

فألّف باسم بعضهم كتباً ورسائل، وهـو إلـى جانـب علمـه وتحقيقـه وبحثـه        ،أصدقائه
إنسان ه، يقـظ الـنفس، خفيـف الـر    الطّ مرنوح، وبدخولـه  بع رقيقه، لطيف الشعور حي

  )١(.Rفي سبيل تحقيقها حضيرة القضاء أضاف إلى العدالة عنصراً حياً صارماً

د جواد الطريحي: الدكتور محمS  هناك أمثلة كثيرة على انفتاح قلـوب على أن
، وذكر Rت على كرم ذاتهم وشرف أخالقهمدلّ ،البعض من أرباب خزائن الكتب

قال:  بعضهم رحمهم اهللا ثمSال عن مثل هذا السخاء بتقديم المطبـوع  وكذلك الح
ارف به المرحوموالمخطوط الذي عد محموالشـيخ   ،د صادق بحـر العلـوم  ن السي

في كثير من الكتب  ثقافي موه من زادحيث تجد ما قد ،�عبد المولى الطريحي
  )٢(.Rرشير إليها أو لم يشَ�� والموسوعات 

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٩/٢٠٩) شعراء الغري: ١(

)٢٦٣هامش:  النجف األشرف/اقين في ) شيخ الور . 
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��� S: (دام عزه) السيد محمود المرعشي النجفي 
، السـاعي  ، الكبيـر ق، المحقّـ ���
  )١(.Rد صادق ..آية اهللا السيد محم ،في إحياء آثار العلماء

، كان من الفقهاء الالمعين، ترك شاعر أديب قمحقّ عالمSصائب عبد الحميد: 
م في تحقيق عشرات المخطوطات الثمينةاألثر القيR.)٢(  

Ž‰bÐ�cêw:  

إلـى سـوريا ولبنـان لالسـتجمام؛ لمـرض ألـم بـه،         wاسـافر مؤلّفنـ   )هـ١٣٥٣(في سنة 
دبـاء، وجـرت لـه    �� ومكث في تلك البالد سنتين تقريبـاً، اجتمـع خاللهـا بكبـار العلمـاء وا     

فـي شـتّى المسـائل: علميـة، وأدبيـة فـي كثيـر مـن محـافلهم،           ومناظراتٌ معهم مساجالتٌ
اة بـسج٣(.ال مخطوطةتزما (المجموعة السورية) التي لها في رحلته المسم(  

Žpa‹bug@ZéÛ@õbàÜÈÛa@ @

مـنهم مـن أجـازه    وجمعاً من العلماء في رواية الحديث، فأجازوه،  wاستجاز
مـا  مشافهةً، ومنهم من أجازه تحريرياً، وصورها موجودة في مجاميعه الخطية، وفي

  :�يأتي ترتيب ألف بائي بأسمائهم

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٥٧) المسلسالت في اإلجازات: ١(

)٢٢/٢١٧خي الشيعة: ) معجم مؤر. 

  .٤٦) ينظر: سمير المسافر/ مختصر حياتي (خ): ٣(

االثنتـي عــشر، اسـمها (األزاهيـر العطـرة)       wوالمجموعة السورية هي السادسة من مجاميع المؤلّف
(ينظـر   .)هـ١٣٥٣(بة، جمعها في سوريا يوم سافر إليها سنة ) بحسب أرقام نسخ المكت١٢١والمرقمة (

د محم٣١٩ رقم: ٢٧٥د صادق بحر العلوم: عنها بتفصيل أوسع: فهرس مكتبة السي(  .     
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ــ     -١ ــن محم ــين ب ــن الحس ــد ب ــيد أحم ــة اهللا ا الس ــيد نعم ــريد آل الس  wلجزائ

)١(هـ).١٣٥٣محرم ( ١٨هـ)، أجازه في النجف األشرف في ١٣٨٤(
 

هــ)  ١٣٤٦( wالسيد أبو تراب بن أبي القاسم الموسـوي الخونسـاري النجفـي    -٢
)٢(أجازه في الصحن الشريف المرتضوي العلوي في النجف األشرف.

 

هــ)،  ١٣٥٤( wالشيخ أسد اهللا بن علي أكبر بن رستم خان الزنجـاني النجفـي   -٣
)٣(هـ).١٣٥١شهر ذي القعدة سنة ( ٢٢ريخها تا

 

٤- د محمد جعفر ابن السيد باقر آل بحر العلومالسيw )هــ)، تاريخهـا فـي    ١٣٧٧
)٤(هـ).١٣٦٥ولى سنة (�� جمادى ا

 

هــ)، اسـتجازه   ١٣٨٤( wالشيخ حبيب بن محمد آل إبراهيم المهاجر العـاملي  -٥
هــ)،  ١٣٥٤نة (فـي سـنة زيارتـه لبعلبـك فـي شـهر ربيـع الثـاني سـ          wالمؤلّف

فأجازه وكتب له اإلجازة فـي قريـة (بـد نايـل) إحـدى القـرى التابعـة لمدينـة         
  )٥(هـ).١٣٥٤جمادى األولى سنة ( ١٦وتاريخ اإلجازة يوم السبت  ،بعلبك

هــ)، اسـتجازه   ١٣٥٤( wالسيد حسن ابن السيد هادي صدر الـدين الكـاظمي   -٦
 بالكاظمية.هـ)، فأجازه في داره الكائنة ١٣٥٢سنة ( wالمؤلّف

: (وقد أجازني شفاهاً قبل وفاته بسـنتين تقريبـاً فـي داره    wقال السيد المؤلّف
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢ - ٢٨نظر صورتها: إجازاتي (خ): ت )١(

  .٦٥ - ٦٤مختصر حياتي (خ):  ، سمير المسافر/١٣٩، ١٢١نظر: إجازاتي(خ): ي )٢(

  .٢٣ - ٢٠ها: إجازاتي(خ): نظر صورتت )٣(

 .)١/١٥: / المقدمةراً في كتاب (تحفة العالم. وقد طُبعت مؤخ٦٤ّنظر صورتها: إجازاتي (خ): ت )٤(

  . ٨٣ - ٨٢، وصورتها في المصدر نفسه: ١١٧نظر: إجازاتي(خ): ي )٥(
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  ر لـه كتابـة اإلجـازة للضـعف الـذي اسـتولى عليـه مـن         بالكاظمية، ولـم يتيــس
  )١(المرض، وواعدني أن يكتبها لي عند شفائه ولكن وافاه األجل المحتوم..).

هـــ)، تاريخهــا ١٤١١( wتبريــزيالســيد شــهاب الــدين الحســيني المرعشــي ال -٧
هـــ)، وهــي إجــازة مدبجــة بــين المجــاز  ١٣٤٩ولــى ســنة (�� أواخــر جمــادى ا

  )٢(والمجيز.

إليه من النجف األشرف إلى قم مـن بـالد    قد كتبتُ : (وكنتwُقال المؤلّف
مـن قـم مسـتجيزاً     كتـب إلـي   لة ..، ثـم فكتب لي إجـازة مفصّـ   ،إيران مستجيزاً

ــ ــه باإلجــاز  ،يمنّ ــنة  فأجزت ــة س ـــ١٣٥٠(ة المؤرخ ــا مدب )ه ــة ، فاإلجــازة بينن ج
)٣(باصطالح علماء دراية الحديث ..).

 

٨- الشيخ عبـ  اس بن محمي النجفـي د رضـا القمw )هــ)، أجـازه فـي داره    ١٣٥٩
ة غـازي)،  (محلّة الجديـدة المعروفـة بــ   الواقعة في النجف األشرف في المحلّـ 

هـ)، وذكر السيد ١٣٥٩ة سنة (ولى من شهر ذي الحج�� وتاريخها في العشـرة ا
د صادقمحمw ـالشيخ عب ـ : أنياس القمw       قـد أجـازه شـفاهاً فـي النجـف

األشرف قبل وفاته بأيام، وواعده على أن يكتب له صورة اإلجازة بعـد شـفائه   
) ٤(.wأن المنية عاجلته 	�
 من مرضه، 

 

استجازه هـ)، ١٣٧٧( wالسيد عبد الحسين آل شرف الدين الموسوي العاملي -٩
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٥ - ٦٤مختصر حياتي (خ):  ، سمير المسافر/١٣٩، ١٢٢ينظر: إجازاتي(خ):  )١(

 .١٠٩ - ٨٨ر صورتها: إجازاتي (خ): نظت )٢(

 .١١٨ينظر: إجازاتي(خ):  )٣(

  .٦٥ - ٦٤مختصر حياتي (خ):  ، سمير المسافر/١٢٤ - ١٢٣إجازاتي (خ):  )٤(
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هــ)، فأجـازه شـفاهاً فـي     ١٣٥٤في سـنة سـفره إلـى سـوريا سـنة (      wالمؤلّف
 wرهـا المجيـز  ، وحر - من قرى جبل عامـل  - الطريق من صور إلى (جوية)

ذي القعـدة   ١٧في النجف األشرف بتـاريخ   bة العراقه سنة زيارته ألئمبخطّ
)١(.هـ)١٣٥٥سنة (

 

ــ  - ١٠ ادي البصــري الحنفــيون الفضــلي البغــدالشــيخ عبــد الوهــاب بــن حسw 

)١٣٨٦ة السـيف  ا في محلّقس الرحمانية، إمام وخطيب جامع عبداهللا آهـ) مدر
ى القضـاء الشــرعي فيهـا    بالبصـرة، كتب له اإلجازة في البصـرة يوم كان يتـولّ 

هـ)، وقـد  ١٣٧٩في المدرسة الرحمانية في آخر يوم من جمادى اآلخرة لسنة (
  :آلتيةكتب فيها األبيات ا

 	O���0��  �$� �c����F �7= �#�����X	 �$� g/����RK9  
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اسـتجازه   ،هـ)، وإجازته مفصّـلة ١٤٠٨( wاللكهنويالسيد علي نقي النقوي  - ١١
ى العلـوم فيهـا، وقـد    في النجف األشرف يـوم كـان المجيـز يتلقّـ     wالمؤلِّف

فـرغ مـن تسـويدها     ،w) صفحة للمؤلِّف٤٦١كتب المجيز إجازة كبيرة في (
هـ) في النجف األشـرف، وفـرغ مـن تبييضـها     ١٣٥٠ة سنة (في شهر ذي الحج

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٤ينظر: إجازاتي(خ):  )١(

  .١٥٥ - ١٥١، وصورتها في المصدر نفسه: ١٢٦ - ١٢٥ينظر: إجازاتي(خ):  )٢(
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ن هـ) في بلدة أكبر آباد (آكرة)، تتضم١٣٥٨لى سنة (و�� من جمادى ا ١٤يوم 
وتراجم شيوخهم وشيوخ  ،الًلة تراجم شيوخ إجازاته مفصّهذه اإلجازة المطو

.. سـماها (أقـرب المجـازات إلـى      bةشيوخهم إلى أن ينتهي إلى أحـد األئمـ  
وقد أورد في مقد (مشايخ اإلجازاتة.متها فوائد مهم )١(

 

 wهـ)، أجازه١٣٧١( wسيد عبد الكريم األمين العامليالسيد محسن ابن ال - ١٢
، واإلجـازة كتبهـا المجيـز    )هــ ١٣٥٢(شـوال سـنة    ١٢في النجف األشرف في 

  )٢(ل كتاب (السالسل الذهبية) للمجاز.ه على أوبخطّ

   ها:وألن هذه اإلجازة لم تُنشر من قبل، ارتأينا إدراجها هنا للفائدة، وهذا نصّ

S الرحيمبسم اهللا الرحمن  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين،     
وبعد ..  

فقد استجازني السـيد النجيـب، العـالم، الفاضـل، الكامـل، األديـب، األريـب،        
دباء، ونتيجة العلماء، السيد السند السيد محمد صـادق  �� خالصة الفضالء، وزبدة ا

د الفاضل السيد إبـراهيم األديـب الفاضـل الشـهير ابـن       نجل السيد حسن ابن السـي
���� 
الســيد حســين ابــن الســيد رضــا ابــن آيــة اهللا الســيد مهــدي بحــر العلــوم    ���

لــه أن  الطباطبــائي النجفــي قــدس اهللا أرواحهــم، فاســتخرت اهللا تعــالى، وأجــزتُ
لعظـام،  يروي عنّي ما جاز لي روايته باإلجازة عـن مشـايخي الكـرام، وأسـاتيذي ا    

  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢١ - ١١٩ينظر: إجازاتي(خ):  )١(

 . ٥٩ - ٥٨، سمير المسافر/ مختصر حياتي (خ): ١١٨ينظر: إجازاتي (خ):  )٢(
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سـتاذنا الفقيـه، المحقّـق، المـدقّق، الـورع، الزاهـد، العابـد، الشـيخ         �� شيخنا و :منهم
ضـريحه، عـن شـيخه     محمد طه نجف التبريزي النجفـي قـدس اهللا روحـه، ونـور    


 الفقيه، الورع، الزاهد، العابد، الشيخ علي ابن الميرزا خليل الطبيـب الطهرانـي    ��
���يه النجفي، عن مشايخه وهم: الفق 
، قـدوة علمـاء اإلسـالم، مربـي العلمـاء،      ���

ومروج األحكام، الشيخ محمد حسن ابـن الشـيخ بـاقر النجفـي صـاحب (جـواهر       

 الكالم)، والشيخ الجليل الفقيه الشيخ جواد ابن الشيخ تقـي  كتـاب الكـردي،    ��

���السداد محمد ابن السيد  ووالسيد العالم الفاضل المؤيد ذ 
حـيط السـيد   الم ���
جواد صاحب (مفتاح الكرامة)، والشيخ الفقيه الورع الشيخ رضا بن زين العابدين 

���العاملي جميعاً، عن السيد صاحب (مفتـاح الكرامـة)، عـن السـيد اإلمـام       
��� ،
ت، السيد محمد مهـدي الملقّـب   صاحب الكرامات، والبالغ في الفضل أبعد الغايا

  )١(النجفي، عن مشايخه بطرقهم المعروفة. (بحر العلوم) الطباطبائيبـ

���وما صح لي روايته باإلجازة عن السيد الجليل، الفقيـه،   
، السـيد محمـد   ���
ابن السيد هاشم الموسوي الهندي، عن مشايخه منهم: الثقة الجليل، العالم النبيـل،  

 
��علي ابن الميرزا خليل الرازي، عن الشيخ المؤسس  �� 
لمحقّق، المدقّق ، ا���

 الشيخ مرتضى األنصاري التستري النجفي، عن مشايخه منهم: أحمد النراقي،  ��


 عن أبيه   مهدي، عن مشايخ متعددين. ��


 وعنه، عن صاحب (الجواهر)، والشيخ جواد ابن بـن  اكتاب، والشيخ رضـا   �

  ــــــــــــــــــــــــ

كتابه (إجازات الحديث) الذي طُبع أخيـراً بتحقيـق السـيد جعفـر األشـكوري       wينظر عن طرقه )١(
  .Hونشر مركز تراث السيد بحر العلوم
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سـيد جـواد   زين العابدين، والسـيد محمـد ابـن صـاحب (مفتـاح الكرامـة)، عـن ال       
صاحب (مفتاح الكرامة)، عن السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي، عـن مشـايخه.   

  وعن السيد محمد الهندي، عن الشيخ مرتضى األنصاري بطرقه المختلفة.


 وأعالها ما عن   أحمد النراقي، عن بحر العلوم، عن مشايخه. ��

يه، السيد محمد ابـن السـيد   وما صح لي روايته باإلجازة عن السيد الجليل، الفق
محمد تقي الطباطبائي النجفـي، عـن عمـه العـالم، المحقّـق، البـارع، السـيد علـي         
الطباطبائي صاحب (البرهان القاطع)، عن شيخه صـاحب (الجـواهر)، عـن شـيخه     
صاحب (مفتاح الكرامة)، عـن بحـر العلـوم الطباطبـائي، عـن مشـايخه بأسـانيدهم        

  .bالعصمةالمتّصلة إلى أهل بيت 

ــاتي، وهــي:     وأجــزتُ ــي مصــنّفاتي ومؤلّف ــروي عنّ ــه) أن ي ــه (أدام اهللا توفيق ل
(كشف الغامض في أحكام الفرائض) في مجلّـدين، و(سـفينة الخـائض فـي بحـر      
الفرائض) مختصر منه، و(جناح الناهض إلـى تعلّـم الفـرائض) منظومـة، و(تحفـة      

في شـرح أحاديـث األئمـة    و(البحر الزخار  ،األحباب في آداب الطعام والشراب)
مجلّــدات، وحواشــي (القــوانين)، وحواشــي (المعــالم)،  ةاألطهــار) بــرز منــه ثالثــ

و(كتاب في الطهـارة)،   ،وحواشي (المطول)، ورسالة (نظم الدر في أحكام الكر)
و(المسـائل   ،و(الروض األريض في تصـرفات المـريض)، و(المسـائل الدمشـقية)    

في حكم المهر إذا مات أحد الزوجين قبل الـدخول)،  الصافيتية)، و(ضياء العقول 
ة ة فـي المقـادير الشـرعي   و(الدر المنظم فـي حكـم تقليـد األعلـم)، و(الـدرة البهيـ      

و(رسالة الردود والنقـود)، و(الـدرياق   والعرفي ،(اديةالصحيفة الخامسة السج)ة)، و
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لحقــائق)، فــي مكــارم األخــالق)، و(القــول الصــادق فــي رد مــا جــاء فــي مجلّــة ا
و(كاشفة القناع عن أحكام الرضاع) منظومة، و(الحصون المنيعة فـي رد مـا جـاء    
في المنار في حق الشيعة)، ورسالة (الشيعة والمنار)، و(كشف االرتياب في أتبـاع  
محمد بن عبد الوهاب)، و(العقود الدرية في دفع شبهات الوهابية) قصـيدة [فـي]   

مجلّـدات، و(مفتـاح الجنّـات فـي      ةهر) برز منه أربعأربعمائة بيت، و(معادن الجوا
األدعية واألعمال والزيارات)، و(الرحيق المختوم في المنثور والمنظوم) جـزءان،  

ــلّ  ــاة ألج ــدرر المنتق ــام    و(ال ــي آداب الطع ــاب ف ــة األحب ــات)، و(تحف المحفوظ
ة ) على الرواية الصحيحة، و(المجالس السنيgو(ديوان أمير المؤمنين ،والشراب)

(لـواعج األشـجان فـي مقتـل     ة) خمسـة أجـزاء، و  في مناقب ومصائب العترة النبوي
و(الدر النضـيد فـي مراثـي     ،)، و(أصدق األخبار في قصّة األخذ بالثار)gالحسين

و(السحر الحالل في المفـاخرة بـين العلـم     ،السبط الشهيد)، وملحق (الدر النضيد)
مســلمين)، و(منظومــة فــي النكــاح)، والمــال)، و(حــق اليقــين فــي التــأليف بــين ال

و(منظومــة فــي الصــوم)، و(البــدر الكامــل فــي تــاريخ جبــل عامــل)، و(الــدروس 
الدينية) ثالثة أجزاء صغار، ودروس الحـيض، واالستحاضـة، والنفـاس، و(شـرح     
اآلجروميــة)، و(المنيــف فــي علــم التصــريف)، و(شــرح إيســاغوجي)، وحواشــي 

لثانية)، و(الذريعة إلى معرفة أعيان الشـيعة)  (مفتاح الفالح)، وحواشي (الصحيفة ا
    ة مجلّدات، (البرهان على وجود صاحب الزمان) قصـيدة وشـرحها، (الـدرفي عد

صـول الـدين والعبـادات)،    �� الثمين في أهم ما يجـب معرفتـه علـى المسـلمين فـي      
  وغير ذلك. ..م)، (قصّة المولد الشريف النبوي)(إقناع الالئم على إقامة المآت
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لمطلوب منه أدام اهللا توفيقه أن ال ينسانا من صالح الدعاء في مظان اإلجابة، وا
وحرره بيمناه الداثرة العبد الفقير إلى عفو ربه الغني محسـن ابـن المرحـوم السـيد     
عبد الكريم الحسيني العاملي غفر اهللا له ولوالديه. في اليوم الثاني عشـر مـن شـهر    

أمير المؤمنين صلوات اهللا عليه وآخر دعوانـا أن  ) بمشهد موالنا ١٣٥٢شوال سنة (
)١(.Rالحمد هللا رب العالمين

 

١٣ - د حسين بن عبد الـرحيم النـائيني النجفـي   الميرزا محمw )هــ)، وقـد   ١٣٥٥
، )هــ ١٣٥٣(فـي سـنة سـفره إلـى سـوريا الموافقـة لسـنة         wاستجازه المؤلّف

   )٣(جاز.، ولكن صورتها فُقدت من الم)٢(هفكتب له اإلجازة بخطّ

١٤ - د بن رجـب علـي بـن الحسـن الطهرانـي نزيـل سـامراء       الشيخ ميرزا محمw 

ام زيـارة المجيـز   في يوم الغدير، أيw هـ)، وكان قد استجازه المؤلّف١٣٧١(
 ٢١ه فـي ليلـة   هـ)، فكتب له اإلجـازة بخطّـ  ١٣٥٩( سنة gلإلمام أمير المؤمنين

)٤(. - وطنه محلّ - هـ) وأرسلها له من سامراء١٣٦٠صفر (
 

هــ)، وقـد أجـاز    ١٣٧٠( wد ابن الشيخ طاهر السـماوي النجفـي  لشيخ محما - ١٥
، بأبيات شعرية مـن بحـر (الرجـز)،    )هـ١٣٦٥(ة سنة في ذي الحجw فالمؤلّ

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٠ - ٤نظر صورتها: السالسل الذهبية (خ): ت )١(

د حسين ل: عن الفقيه الميرزا محمله طريقان في اإلجازة، األوw  - النائيني أي -) الشيخ المجيز ٢(
ــي النجفــي، والثــاني: عــن الفقيــه الشــيخ محمــ   د طــه نجــف. (ينظــر: ابــن الميــرزا خليــل الطهران

 )١٢٣إجازاتي(خ): 

 .٦٥ - ٦٤مختصر حياتي (خ):  ، سمير المسافر/١٢٣ينظر: إجازاتي(خ):  )٣(

  . ٨٠ - ٧٨، وصورتها في المصدر نفسه: ١١٧خ): ينظر: إجازاتي ( )٤(
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  )١(هـ١٣٦٥سنة  

١٦ - هـ)، وقد ١٣٨٩الطهراني ( گ: آقا بزر د محسن بن علي الشهير بـالشيخ محم
  تين  مرw أجازه

)٢(. هـ١٣٥٠صفر سنة  ٢٧ولى: تاريخها �� ا
 

مـن   ٩٥تبت صورتها علـى ص هـ)، ك١٣٥٧ُم سنة (محر ٢١: تاريخها )٣(والثانية
والظـاهر   ،wللمجيـز  )٤(ى إلى آل المصـطفى) كتاب (المشيخة أو اإلسناد المصفّ

  ــــــــــــــــــــــــ

مجـالي   ،٤٩ - ٤٨مـة:  ، الصـولة العلويـة/ المقد  ٦٢ - ٦٠نظر هذه األرجوزة فـي: إجـازاتي (خ):   ت) ١(
٤٣ - ٤٢مة: اللطف بأرض الطف/ المقد . 

 .٥٧ - ٥٠) ينظر صورتها: إجازاتي (خ): ٢(

د السـند، المعتمـد، العـالم، النبيـل، وذروة سـنام البيـت       فقد استجازني السـيS ه: ما نصّ فيها wذكر الشيخ) ٣(
الجليل، السيد محمد صادق آل بحر العلوم الطباطبائي النجفي قبل ذلك بسـنين، وقـد كتبـتُ لـه إجـازة      

. (ينظـر إجازتـه: اإلسـناد    Rه دامت بركاته أراد تجديدها وتكرارهـا تثبيتـاً لألمـر فحـررتُ ..    متوسطة لكنّ
 .)٦٧موجودة في مكتبة المترجم برقم  النسخة، و ٩٥طفى: المصفّى إلى آل المص

 ١٠٠، طُبـع فـي (  wالطهرانـي  گ: لمؤلّفـه الشـيخ آقـا بـزر    إلـى آل المصـطفى   ) اإلسناد المصـفّى ٤(
صال سلسلة األحاديث المرويـة  ، وهو أثر تأريخي رجالي يبحث فيه عن ات١٣٥٦ّصفحة) في سنة 

مـع   bة أهـل البيـت  الحاضر إلى أن ينتهي إلى أئممن بعض علماء الرجال عن بعض، من عصرنا 
ذلك على نحو  بيان تراجمهم وطبقاتهم وبعض تصانيفهم وشيوخ روايتهم ومن يروي عنهم، كلّ

�  
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   .wأن الكتاب من ممتلكات المجاز

الموسـوي   - صـاحب العبقـات   -السيد ناصر حسين ابن السيد حامد حسـين   - ١٧
مـن النجـف، فكتبهـا     wهـ)، اسـتجازه المؤلِّـف  ١٣٦١( wاللكهنوي الهندي

)١(.)هـ١٣٥٢(ة سنة ذي الحج ١٣ه، وتاريخها يلإرسلها أالمجيز في لكهنو و
 

ــوي   - ١٨ ــدي اللكهن ــوي الهن ــ١٣٦٠( wالســيد نجــم الحســن النق ـــ)، مؤس س ه
ــد، اســتجازه المؤلّــف   ــو الهن ــواعظين) فــي لكهن ــي النجــف  w(مدرســة ال ف

ةاألشرف في السنة التي زار فيها األئمb  في العراق، فكتب له اإلجازة بتاريخ
)٢(هـ).١٣٤٨ذي القعدة سنة ( ٤

 

هــ). أجـازه   ١٣٦٨( wالسيد ميرزا هادي بـن علـي البجسـتاني الخراسـاني الحـائري      - ١٩
ه فـي داره  كتـب لـه صـورة اإلجـازة بخطّـ      رة، ثـم بدايةً في الحضـرة الحسـينية المطهـ  

ولـى  �� جـازة هـي ا  وهـذه اإل  )٣(هــ). ١٣٥١وتاريخها اعتماداً على ظـن المؤلّـف سـنة (   
�بط المجيـز  كما ذكر ذلـك سـ   wفالتي صدرت للمؤلِّ� �	
د رضـا  السـيد محمـ   ��

)٤(.wفمته لكتاب (اإلجازة الجاللية) نقالً عن المؤلِّه في مقدالجاللي دام عزّ
 

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

في علـم الرجـال)   مـن كتابـه الموسـوم بـــ : (مصـفّى المقـال فـي مصـنّ         wاإلجمال قد استخرجه
 .)٣/٤٩١ر: الذريعة: (ينظ الحاوي على أكثر من خمسمائة ترجمة لعلماء الرجال.

  .٧٤ - ٦٦، وصورتها في المصدر نفسه: ١١٧) ينظر: إجازاتي (خ): ١(

  .٤٨ - ٤٦، وصورتها في المصدر نفسه: ١١٥) ينظر: إجازاتي (خ): ٢(

 . ٨٧٢، اإلجازة الجاللية المطبوعة ضمن مجلة (ميراث بهارستان): ١١٤) ينظر: إجازاتي(خ): ٣(

. وينظر صورتها: إجازاتي  ٨٥٢المطبوعة ضمن مجلة (ميراث بهارستان): اإلجازة الجاللية:  :ينظر )٤(
  .١٦ - ٨(خ): 

�  
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من مشـايخه العظـام    wجيز بها المؤلّف�� هذا ما عثرنا عليه من اإلجازات التي 
اإلجــازات الــواردة باألقــد قــد) ٨و ٦و ٢( مارقــس اهللا أنفســهم الزكيــة، علمــاً أن 

  خرى فمحررة.�� ا امن مجيزيها، أم مشافهةً wاستحصلها

Žma‹bugéw@ZåíŠ�łÛ 

هــ)،  ١٤٢٠السيد إبراهيم بن ساجدين الموسوي األبهري الزنجـاني الغـروي (    -١
)١( هـ).١٣٩٥شهر رجب سنة ( ٢٩تاريخها 

 

يـده فـي داره بـالنجف     بخطّ wالشيخ أحمد حسن العلوي الهندي، وأجازه  -٢
)٢(هـ).١٣٩٥رجب سنة ( ٤األشرف، بتاريخ 

 

هـــ)، واإلجــازة كُتبــت فــي النجــف  ١٤٣٠الــدكتور حســين علــي محفــوظ (   -٣
)٣(هـ).١٣٨٤ذي القعدة سنة ( ٢٤األشرف بتاريخ 

 

 ١٠د الخلخـالي النجفـي، تاريخهـا    ا ابـن السـيد محمـ   قالسيد رضا ابن السيد آ  -٤
)٤(.)هـ١٣٩٧(شهر رجب سنة 

 

صـفر   ٢٥هـ)، تاريخها ١٤١١لنجفي (السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي ا  -٥
)٥(هـ).١٣٥٠(

 

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

شـهر ربيـع الثـاني     ١٠د صادق بحر العلـوم فـي   أجاز السيد محمw وقد تقدم أن الشيخ الطهراني
  هـ).١٣٥٠سنة (

  .١٢٧(خ):  ينظر: إجازاتي )١(

  .١٣٢ - ١٣١(خ):  نظر صورتها: إجازاتيت )٢(

  .٢٠٩ - ١٨٠(خ):  ورتها: إجازاتينظر صت )٣(

  .١٢٨(خ):  ينظر: إجازاتي )٤(

 .١٧٢ - ١/١٧١، المسلسالت في اإلجازات: ١٤٧ - ١٤٢(خ):  نظر صورتها: إجازاتيت )٥(



  ٥٥  .............................................................................................................  مقدمة التحقيق

 

 ١٠)، تاريخهـا  هــ ١٤١١الدين ابن السيد علـي آل بحـر العلـوم (بعـد      السيد عزّ -٦

)١(.)هـ١٣٩٧(رجب سنة شهر 
 

هــ)،  ١٤١١السيد الشهيد عـالء الـدين ابـن السـيد علـي آل بحـر العلـوم (بعـد           -٧
)٢(.)هـ١٣٩٧(رجب سنة شهر  ١٠تاريخها 

 

٨-  د محمد محسن الجاللي الحـائري، تاريخهـا   السيشـوال   ٢٣د الجواد ابن السي
)٣(.)هـ١٣٩٧(سنة 

 

٩-  �� 
��� د محمد محسن الجاللي الحائري، تاريخها السي١٧د الحسين ابن السي 

)٤(هـ).١٣٩٤رجب سنة (شهر 
 

١٠ - ��� 
د رضـا ابـن السـيد محسـن الجاللـي الحـائري،       ق السـيد محمـ  المحقّ ���
)٥(هـ).١٣٩٤ل سنة (ع األوربي ٢٧تاريخها 

 

)٦(.مة وافية بقلم المجازة (ميراث بهارستان) مع مقدبعت أخيراً كاملةً في مجلّوقد طُ
 

١١ -  �� 
ه، د مهدي السيد حسن الخرسان النجفي دام عـزّ ق السيد محمالمحقّ ���
)٧(هـ).١٣٨٩ذي القعدة سنة ( ١٩تاريخها 

 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٨(خ):  ينظر: إجازاتي )١(

  .١٢٨(خ):  ينظر: إجازاتي )٢(

  .١٢٨(خ):  ينظر: إجازاتي )٣(

  .١٢٧(خ):  ينظر: إجازاتي )٤(

  .١٢٧(خ):  : إجازاتيينظر )٥(

 .١٠٢٩ - ٨٤٥ينظر: ميراث بهارستان: ) ٦(

  .١٢٧(خ):  ينظر: إجازاتي )٧(
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فـي داره بـالنجف    wه)، أجـازه السيد محمود الحسيني المرعشـي (دام عـزّ    - ١٢
)١(هـ).١٣٨٨ر سنة (صفر المظفّ ٧األشرف بتاريخ 

 

١٣ -  د مرتضى بن محم١٣د جواد النجومي الحسيني الكرمانشاهي، تاريخها السي 
)٢(هـ).١٣٨٨صفر سنة (

 

يـده فـي داره بـالنجف     بخـطّ  wالسيد نبي حسن الزيـدي الهنـدي، أجـازه     - ١٤
  )٣(هـ).١٣٩٥رجب سنة (شهر  ٤األشرف، بتاريخ 

Ž‰bqeZê@ @

ة ولعـه  ت مـن شـد  والتـي تأتّـ   wإن الثروة العلمية التي كان يمتلكها المؤلِّـف 
جعلته ناقـداً بصـيراً، مؤلِّفـاً، محقّقـاً،      ،بالكتب ومطالعته لها واستنساخه للعديد منها

حاً لكثير من المؤلّفات التي وقعت بين يديه.معلّقاً، مصح  

مـن مخطـوط    wما موجود في مكتبتـه  ولذا ترى بصماته واضحة على أغلب
إلـى تقديمـه    ،وتصـحيحاته لهـا   ،ومطبوع، ما بين تعليقاته على الكتـب المطبوعـة  

هــذا غيــر الفهــارس التــي يضــعها للعديــد مــن   ،وتحقيقــه للمؤلّفــات المخطوطــة
فيـه   ا ال شـك وهـي ممـ   - حة مـن قبلـه  بخط يده والمقابلة والمصـح  -مستنسخاته 

  ، كثير منها تصلح ألن تكون مقاالت ومؤلّفات مستقلة.ذات قيمة وفائدة عظيمة

ى الفنـون، ممـا يخبـرك عـن موسـوعيته      عـت فـي شـتّ   فقـد تنوw  أما مؤلّفاتـه 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٦ - ١١٣(خ):  نظر صورتها: إجازاتيت )١(

  .١٢٧(خ):  ينظر: إجازاتي )٢(

  .١٣٤ -١٣٣(خ):  نظر صورتها: إجازاتيت )٣(
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، وألهميتها فقد اعتُمـد   - كما مر -شهد له بذلك معاصروه وقد العه الواسع، واطّ
  الكثير منها كمصادر لغيرها من المؤلّفات.

  د تقسيمها إلى:بع wبآثاره وفيما يأتي ثبتٌ

 :wهمؤلّفاتُ -١

 المطبوعة.  - أ

 المخطوطة.  -  ب

 ة على الكتب المطبوعة.ه الخطيتعليقاتُ -٢

 ه للكتب المطبوعة.تصحيحاتُ -٣

  ه للكتب.ه وتقديمتحقيقُ -٤

  النسخ الخطّية التي وضع لها فهرساً. -٥

  ة.لكتب الخطيمن اه مستنسخاتُ  -٦

سـتاذ أحمـد علـي    �� خ اوقد نقلنا كثيراً عن فهرس مكتبته الذي أبـدع فيـه مؤلّفـه األ   
يـة  ة بــ(تعليقاته، تصـحيحاته، النسـخ الخطّ   فرمزنا له في المواضـع الخاصّـ    ،يمجيد الحلّ

  .التي وضع لها فهرساً، مستنسخاته) بالحرف (ف) مع ذكر رقم الكتاب في الفهرس

١- ŽmbÐEÛûßé  

  ه المطبوعة:  مؤلّفاتُ  - أ

١-  بـين يـديك)   ة في تراجم علماء اإلمامية: (الكتـاب الـذي   الدرر البهي
 .(تراجم)
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) ترجمة من تراجم أحـوال العلمـاء واألفاضـل مـن     ٣٧٧( wذكر فيه المؤلِّف
 القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر الهجري.

 .قضاء) -(فقه صوله وفروعه: �� دليل القضاء الشرعي،   -٢

ة أجزاء، طُبـع منهـا ثالثـة أجـزاء ضـخام وبقيـة       ه يقع في ستّإنّقال عنه مؤلِّفه: (
ولى طُبعت في النجف األشرف سنة �� ، واألجزاء الثالثة ا)١(ألجزاء قيد الطبع)ا
 هــ) ، واألخيـرة لـم تُطبـع لحـد اآلن. علمـاً أن      ١٣٧٥م) الموافق لسـنة ( ١٩٥٦(

واثنـان   ،خمسـة منهـا مبيضـة    ،داتالموجود في مخطوطات مكتبته سبعة مجلّـ 
��مسودة. (ينظر: فهرس مكتبة  
 ).١٩٠ - ١٨٧العلوم:  السيد بحر ���

 (عقائد) الصولة العلوية على القصيدة البغدادية:   -٣

والتي  -د الحسين آل كاشف الغطاء قصيدة الشيخ محمw شرح فيه المؤلِّف
هي نظم لما جاء في كتاب (كشف األسـتار عـن وجـه الغائـب عـن األبصـار)       

نة متضـم في الرد على القصيدة البغدادية وال -هـ)١٣٢٠ (ت wللشيخ النوري
بعت بتحقيق وحدة التحقيق في مكتبـة ودار  ، طfُإنكار وجود اإلمام المهدي

د واحـد،  مخطوطات العتبة العباسية المقدسة ونشر المكتبة المذكورة في مجلّ
 .)هـ١٤٣١(في سنة 

 .(السلسلة الذهبية): (أدب) اللؤلؤ المنظوم في نسب آل بحر العلوم  -٤

بعت في النجـف سـنة   ه المبارك، وقد طُفي ذكر نسب wنظمها مؤلّفنا أرجوزة
في كتاب (األنسـاب المنظومـة) للمرحـوم كـاظم الفـتالوي الـذي        )هـ١٤٢٦(

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٦٨مختصر حياتي (خ):  ينظر: سمير المسافر/ )١(
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)١(وعشـرين قصيدة في النسب. نيتاشتمل على اثن
 

ت كمقدمة لكتـاب (رجـال   بعطُ: همؤلّفاتوالشيخ الطوسي حياة لمحة عن   -٥
(مقدمـة رجـال    ة بعنـوان )، ثم طُبعت هـذه المقدمـة مسـتقل   wالشيخ الطوسي

) صــفحة،  نشــر المكتبــة والمطبعــة الحيدريــة فــي النجــف  ١٢٨(الطوســي) بـــ
)صـفحة، نشـر الحــوزة   ٥٥(. ثــم طُبعـت مختصـرةً بـــ  هــ) ١٣٨١(األشـرف سـنة   

  .)ش١٣٨٨(العلمية في أصفهان في خريف سنة 

  ه المخطوطة:مؤلّفاتُ  - ب

 ،ءبخطوط المجيزين مـن العلمـا   wمجموعة من إجازات المؤلِّف إجازاتي: -١
)٢(هـ).١٣٧٣شوال سنة ( ١٩فرغ منه في 

 

(مختصر بــ  wسـماها  ترجمة السـيد محمـد صـادق آل بحـر العلـوم:      -٢
 )٣(م.٩/٢/١٩٦٢هـــ) الموافــق ١٣٨٠شــعبان ســنة ( ٢٣ترجمتــي) ألّفهــا بتــاريخ 

بعنـوان (مختصـر حيـاتي) أدرجهـا      خـرى لنفسـه أيضـاً   �� ترجمـة   wوللمؤلِّف
)، ١٠٢ - ٤٣ير المسـافر) مـن الصـفحة (   ضمن المجموعة الثامنة المسماة (سـم 

 ولى.��� ها مبيضة ولعلّ

: مجموعـة شـعرية، جمـع    الرحيق المختوم في ما قيل في آل بحر العلـوم  -٣
���ه بجد سرته المباركة ابتداًء�� ما قيل في  wالمؤلّف افيه 
د السـيد محمـ   ���

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨ - ٢٥ب المنظومة: ) ينظر: األنسا١(

)٢د محمالمنتخـب مـن أعـالم الفكـر     ٢٩٥ رقـم  ٢١١د صادق بحر العلوم: ) ينظر: فهرس مكتبة السي ،
  .٥٢١واألدب: 

)٣د محم٣٠٥رقم  ٢٢٢د صادق بحر العلوم: ) ينظر: فهرس مكتبة السي.  
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  )١(ى خمس طبقات من بعده.وحتّ Hمهدي

ـ   -٤  wنـه ع: القـرارات التـي صـدرت    رعيةصكوك اإلعالمات والحجـج الش
دقت مــن قبــل هيئــة ل انشــغاله بالقضــاء الشــرعي، وصُــوانتيجــة المرافعــات طــ

مجلسي التمييز الشرعي الجعفري د واحد، بدأ بتحريره سـنة  ، وهو مجلّوالسني
)٢(.)هـ١٩٨٢(من شهر رمضان سنة  ٢٥وفرغ منه في  ،)هـ١٩٥٢(

 

(كتاب فـي الذريعـة بــ    wلطهراني: عنونه اسالسل الرواة وطرق اإلجازات -٥
اإلجازات) الموسوم بسالسل الروايات، جمع فيه جملة كثيـرة مـن اإلجـازات    

 أالقديمة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، نقل أكثرها عن خطوط المجيـزين بـد  
 wوأضاف إليه هـ)١٣٥٣(، وفرغ منه سنة )هـ١٣٥٢(في جمعه سنة  wالسيد

  )٣(.)هـ١٣٨٨(شهر رجب لسنة  ٢٢منه بتاريخ فرغ  ،ملحقاً في اإلجازات أيضاً

)٤(مجموعة فوائد.  -٦
 

مجموعة من تراجم الشعراء مقتبسة من كتابي  نشوة السالفة والطليعة   -٧
  )٥((جمع).

  ــــــــــــــــــــــــ

هـرس مكتبـة السـيد    ، ف٢/٢١٦، معجم رجال الفكـر واألدب فـي النجـف:     ٨٦٧) ينظر: نقباء البشر: ١(
 .٢٨٣، ٢٨٢ رقم: ١٩٢ - ١٩١محمد صادق بحر العلوم: 

، معجم ٩/١١، شعراء الغري: ٨٦٧، نقباء البشر: ٦٩ - ٦٨ينظر: سمير المسافر/ مختصر حياتي (خ):  )٢(
، فهرس مكتبة ٥٢١، المنتخب من أعالم الفكر واألدب: ٢/٢١٦رجال الفكر واألدب في النجف: 

 . ٢٨٠ رقم: ١٩٠حر العلوم: السيد محمد صادق ب

،  فهـرس مكتبـة السـيد    ٥٢١، المنتخب مـن أعـالم الفكـر واألدب:    ١٢٦ - ١/١٢٥) ينظر: الذريعة: ٣(
٢٩٦ رقم: ٢١٤د صادق بحر العلوم: محم.  

)٤د محم٣٠٨ رقم ٢٢٣د صادق بحر العلوم: ) ينظر:  فهرس مكتبة السي. 

)٥د محم٣٠٧ رقم ٢٢٣حر العلوم: د صادق ب) ينظر:  فهرس مكتبة السي.  
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بـة  وهي غيـر مرتّ  ،فيه وفيات بعض األعالم w: جمع المؤلّفوفيات األعالم -٨
التلـف   خشـية  ؛ه جمعهـا مـن وريقـات صـغيرة    ألنّـ  ،بحسب الحروف الهجائية

  )١(وتضمن بعض التراجم. ،والضياع وليرجع إليها عند الحاجة

ــائع   مجــاميع خطّ wوللمؤلّــف ــن الوق ــة م ــد تاريخي ــادرة مشــحونة بفوائ ــة ن ي
نت العديد من خرى أدبية تضم�� واألحداث التي عاصرها والتي لم يعاصرها، و
 ى لهــذا الفــن مــن مــدح ورثــاٍءالقصــائد واألبيــات الشــعرية فــي مجــاالت شــتّ

وغيرها، إضافة إلى عدد كبير من تراجم رجاالت العلم واألدب، وغيرهـا مـن   
ــروة علميــة ال  ــد التــي تعــد بحــق ث ســتغنى عنهــا. وقــد ذكرهــا الســيد  ي الفوائ

(مجاميعي العلميـة واألدبيـة)، وقـال:     في آخر سرده آلثاره بعنوان wالمؤلّف
نّها أ). وسيأتي كلّ واحدة منها لها اسم خاص، مخطوطة ،(وهي إحدى عشـرة

 عدد من الكشاكيل ذات المضمون المماثل، وهي:إضافةً إلى اثنتا عشـرة. 

وفـرغ   ،هــ) ١٣٣٣شرع بتأليفها سنة ( الآللئ المنظومة (المجموعة األولى):  -٩
   )٢(.)هـ١٣٧٣(منها سنة 

ها جماعة ظقر ،هـ)١٣٥٩ألّفها سنة ( السالسل الذهبية (المجموعة الثانية): - ١٠
    )٣(دباء.�� من ا

  ــــــــــــــــــــــــ

 ١٩١د صادق بحر العلوم: ، فهرس مكتبة السيد محم٧٨مختصر حياتي (خ):  ) ينظر: سمير المسافر/١(
 .٢٨١ رقم:

، ١/١٧٦ المقدمــة: ، الفوائــد الرجاليــة/٩/٢١١، شــعراء الغــري: ٧٨مختصــر حيــاتي (خ):  ينظــر: ســمير المســافر/ )٢(
  .٣١٠ رقم: ٢٢٤د صادق بحر العلوم: ، فهرس مكتبة السيد محم٥٢١المنتخب من أعالم الفكر واألدب: 

، ٢٠١، مصـفّى المقـال:   ١٢/٢١١، الذريعـة:  ٧٧ - ٧٦) ينظر: سـمير المسـافر/ مختصـر حيـاتي (خ):     ٣(
�  
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شهر رجب سـنة   ٢٤بتاريخ  افرغ منه المجموع الرائق (المجموعة الثالثة): - ١١
)١(دباء.�� العديد من العلماء وا اهـ)، قرظه١٣٥٠(

 

فرغ من جمعها بتـاريخ يـوم السـبت     الشذور الذهبية (المجموعة الرابعة): - ١٢
   )٢(هـ).١٣٦٦ولى سنة (�� جمادى ا ١٤

  )٣(هـ).١٣٥٣ألّفها سنة ( الروضة الزاهرة (المجموعة الخامسة): - ١٣

جمعها عند سفره إلى سـوريا سـنة    األزاهير العطرة (المجموعة السادسة): - ١٤
)٤(هـ).١٣٥٤ى سنة (وبقي فيها حتّ ،هـ)١٣٥٣(

 

من شهر شـعبان سـنة    ١٥في ألّفها  الرياض النضـرة (المجموعة السابعة): - ١٥
)٥(هـ).١٣٨٠(

 

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

ــي النجــف:    ــري: ١/٢١٦معجــم رجــال الفكــر واألدب ف ــة/٩/٢١٠، شــعراء الغ ــد الرجالي  ، الفوائ

١/١٧٦مة:المقدفهـرس  ٥٢١، المنتخب من أعالم الفكر واألدب: ٢/٢١٨: خي الشيعة، معجم مؤر ،
د محم٣١١ رقم: ٢٣٥د صادق بحر العلوم: مكتبة السي. 

، ٩/٢١١، شـعراء الغـري:   ١٣/٤٣، الذريعـة:  ٧٩ - ٧٨ينظر: سـمير المسـافر/ مختصـر حيـاتي (خ):      )١(
أعـالم الفكـر    ، المنتخـب مـن  ٢/٢١٨، معجـم مـؤرخي الشـيعة:    ١/١٧٥مـة: المقد الفوائد الرجالية/

 .٣١٤ رقم: ٢٤١د صادق بحر العلوم: ، فهرس مكتبة السيد محم٥٢١واألدب: 

، شـعراء  ٢٠١ى المقـال:  ، مصـفّ ٢٠/٥٥، الذريعـة:  ٧٧ينظر: سـمير المسـافر/ مختصـر حيـاتي (خ):      )٢(
، ٥٢١، المنتخـب مـن أعـالم الفكـر واألدب:     ١/١٧٥ مـة: المقد ، الفوائـد الرجاليـة/  ٩/٢١١الغري: 
 .٣١٧ رقم: ٢٥٤د صادق بحر العلوم: مكتبة السيد محم فهرس

)٣( د محم٣١٨ رقم: ٢٧٠د صادق بحر العلوم: ينظر: فهرس مكتبة السي.  

)٤( د محم٣١٩ رقم: ٢٧٥د صادق بحر العلوم: ينظر: فهرس مكتبة السي. 

)٥( د محم٣٢٠ رقم: ٢٨٠د صادق بحر العلوم: ينظر: فهرس مكتبة السي. 
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)١(هـ).١٣٨٠( شرع فيها سنة سمير المسافر (المجموعة الثامنة): - ١٦
 

رجـب  شـهر   ١٤فرغ من تأليفهـا فـي    المجموعة التاسعة):الحديقة الغنّاء( - ١٧
)٢(هـ).١٣٨٨سنة (

 

   )٣(هـ).١٣٩٢شرع بتأليفها سنة ( الروضة المبهجة (المجموعة العاشرة): - ١٨

شهر ذي  ٤شرع بتأليفها في  أزهار الرياض (المجموعة الحادية عشـرة): - ١٩
)٤(هـ).١٣٩٤شهر رمضان سنة ( ٢في فرغ منها  ،هـ)١٣٩٣القعدة سنة (

 

شـهر   ١٥شـرع بتأليفهـا فـي     الدرر المنثورة (المجموعة الثانية عشــرة):  - ٢٠
)٥(هـ).١٣٩٧( ولى سنة�� جمادى ا

 

تحتـوي هـذه المجموعـة علـى أكثـر مـن        ولى):�� كشكول (المجموعة اال - ٢١
) إجــازة لعــدد مــن علمائنــا األعــالم، وبعــض المجــاميع الشــعرية، وبعــض ٤٠(

)٦(م، وبعض الفوائد التاريخية.التراج
 

تحتـوي هـذه المجموعـة علـى عـدد مـن        الكشكول (المجموعة الثانيـة):  - ٢٢
  )٧(الرسائل، واإلجازات، والتراجم، وبعض الفوائد التاريخية.

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢١ رقم: ٢٨١د صادق بحر العلوم: فهرس مكتبة السيد محمينظر:  )١(

)٢( د محم٣٢٢ رقم: ٢٨٣د صادق بحر العلوم: ينظر: فهرس مكتبة السي.  

)٣( د محم٣٢٣ رقم: ٢٩٠د صادق بحر العلوم: ينظر: فهرس مكتبة السي. 

)٤( د محم٣٢٤ رقم: ٢٩٥د صادق بحر العلوم: ينظر: فهرس مكتبة السي. 

 .٣٢٥ رقم: ٢٩٧د صادق بحر العلوم: ظر: فهرس مكتبة السيد محمين )٥(

)٦( د محم٢٩٠ رقم: ١٩٥د صادق بحر العلوم: ينظر: فهرس مكتبة السي. 

)٧( د محم٢٩٢ رقم: ٢٠٢د صادق بحر العلوم: ينظر: فهرس مكتبة السي. 
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الغالب على هذه المجموعـة الشـعر، لكنهـا     الكشكول (المجموعة الثالثة): - ٢٣
   )١(ال تخلو من بعض الرسائل، واإلجازات، والتراجم.

احتوت على مجموعـة مـن رسـائل     الكراريس اإلحدى عشرة (كشكول): - ٢٤
، وفوائـد  وبعض مـا يتعلـق بـآل بحـر العلـوم      العلماء، ومجموعة من اإلجازات،

  )٢(رجالية، وقصائد الشعرية.

٢- ŽmbÔîÜÈmZòÇìjİ½a@knØÛa@óÜÇ@òîEİ¨a@é 

��� تعليقة على كتاب (اإلجازات) من (بحار األنوار): -١ 
د مـ مح لشـيخ ا ���
٣٢٩(ف:  هـ)/ ط: الحجرية.١١١١ د تقي المجلسي (تباقر بن محم( 

أبـي القاسـم علـي بـن     لشــريف  ل االستغاثة في بدع الثالثة):(تعليقة على كتاب   -٢
 )٣٣٠(ف:  النجف األشرف. -  هـ)/ مط: الحيدرية٣٥٢ أحمد الكوفي العلوي (ت

هــ)/  ١٣٣٢ لنجفـي (ت للسيد حسون البراقـي ا  تعليقة على كتاب (تاريخ الكوفة):  -٣
 )٣٣١(ف:  هـ .١٣٥٦ النجف األشرف/ -  مط: الحيدرية

للشـيخ عبـد اهللا بـن محمـد حسـن المامقـاني        تعليقة على كتاب (تنقيح المقال):  -٤
 )٣٣٢(ف:  . هـ١٣٥٢ النجف األشرف/ -  هـ)/ ط: الحجرية١٣٥١ (ت

للسـيد  تعليقة على كتاب (الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالـب):    -٥
ــن معــد الموســوي (ت   النجــف األشــرف/ - العلويــة هـــ)/ مــط:٦٣٠ فخــار ب

 )٣٣٣. (ف:  هـ١٣٥١

  ــــــــــــــــــــــــ

)١( د محم٢٩٣ رقم: ٢٠٦د صادق بحر العلوم: ينظر: فهرس مكتبة السي. 

)٢( د محم٢٩١ رقم: ٢٠٠د صادق بحر العلوم: ينظر: فهرس مكتبة السي. 



  ٦٥  .............................................................................................................  مقدمة التحقيق

 

��� تعليقة على كتاب (خالصة األقوال):  -٦ 
الحسـن بـن يوسـف الحلـي      ���
 )٣٣٤(ف:  هـ .١٣٨١ - ٢ط النجف األشرف/ - الحيدرية : هـ)/ مط٧٢٦(

 گا بـزر آقـ للشـيخ  تعليقة على كتاب (الذريعة إلى تصـانيف الشـيعة):     -٧
 )٣٣٥(ف:  هـ).١٣٨٩ (ت wالطهراني

للسيد حسن ابن السيد هادي  تعليقة على كتاب (الشيعة وفنون اإلسالم):   -٨
 �٣٣٦(ف:  . هـ١٣٣١ /صيدا - مط: العرفان هـ)/١٣٥٤الصدر الكاظمي (ت 

د أمـين  للشـيخ مرتضــى بـن محمـ     صـول): �� تعليقة على كتاب (فرائـد ا   -٩
 �٣٣٧ف: � . هـ١٢٩٣ - ط هـ)/١٢٨١ األنصاري (ت

هــ)/  ٤٦٠ ت�د بـن الحسـن الطوسـي   للشيخ محمتعليقاته على كتاب (الفهرست):  - ١٠
ــط: ــة م ــرف/ ط  -  الحيدري ــف األش ــخة   ١٣٨٠ -  ٢النج ــى نس ـــ ، وعل ــط:  �� ه ــرى م خ

 �٣٣٩، ٣٣٨ف: � . هـ١٣٥٦ النجف األشرف/ -  المرتضوية

يد السـ د مهـدي ابـن   للسـيد محمـ   تعليقة على كتاب (الفوائد الرجاليـة):  - ١١
 هـ).١٢١٢ (بحر العلوم) (تمرتضى الطباطبائي المعروف بـ

 �٣٤٠ف: �

د كـاظم الخراسـاني المعـروف    للشيخ محمصول): �� تعليقة على كتاب (كفاية ا - ١٢
 .)٣٤٢ف: � هـ .١٣٢٨/ بغداد -  مط: الشابندر هـ)/١٣٣٩ بـ(اآلخوند) (ت

د أمـين  للشيخ مرتضـى بن محمتعليقة على كتاب (المكاسب المحرمة):  - ١٣
 ).٣٤٣(ف:  . هـ١٣٠٤هـ)، ط: الحجرية/ ١٢٨١ األنصاري (ت

ا آقـ للشـيخ  (نقباء البشر في القـرن الرابـع عشــر):     تعليقة على كتاب - ١٤
 ).٣٤٤ (ف: هـ).١٣٨٩ ت( wالطهراني گبزر
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تعليقة واستدراك على كتاب (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون):   - ١٥
مـط:   هــ)/ ١٠٦٧ (ت (حاج خليفـة) وف بــ فى بـن عبـد اهللا أفنـدي المعـر    للشيخ مصـط 

  �٣٤١ف: � . هـ١٣١٠ -  ١ط العالم/

٣-  Žmbzîz–méw òÇìjİ½a@knØÜÛ  

قر ابـن  د بـا للسيد جعفـر ابـن السـيد محمـ    تحفة العالم في شرح خطبة المعالم:   -١
 )٣٤٩(ف:  .)هـ١٣٦٣(سنة  wهـ)، صححه١٣٧٧ السيد علي بحر العلوم (ت

��خالصة األقوال:   -٢ �	
هــ) ضـمن مجموعـة    ٧٢٦ي(ت ن بـن يوسـف الحلّـ   الحس ��
�(الوجيزة في الرجـال)   مطبوعة مع� �	
هــ)  ١١١١ (ت د بـاقر المجلســي  محمـ  ��

ط:  /هــ) ١٠٣١(ت د بـن الحسـين البهـائي    للشـيخ محمـ  (الوجيزة فـي الدرايـة)   و
 )٣٥٠(ف:  . هـ١٣١٠ الحجرية/

 قمـي الصـدوق  بـن بابويـه ال  اد بـن علـي   للشيخ أبي جعفر محم علل الشرائع:  -٣

 )٣٥١ (ف: . هـ١٣٨٢ /النجف األشرف - المكتبة الحيدرية هـ)/٣٨١(ت

 هـ)/٣٠٠(ت بعد  د الحسن بن موسى النوبختيأبي محملشيخ لفرق الشيعة:   -٤

 )٣٥٢ (ف: هـ .١٣٥٥ النجف األشرف/ - مط: الحيدرية

���للشـيخ   الكرام البررة في القرن الثالث بعـد العشـرة:    -٥ 
 گا بـزر آقـ  ���
 )٣٥٣(ف:  . ٢ق - ١هـ)، ق١٣٨٩ (ت wهرانيالط

د بـن علـي ابـن بابويـه     للشـيخ أبـي جعفـر محمـ     كمال الدين وتمام النعمة:  -٦
 )٣٥٤. (ف: ١٣١٠ط: الحجرية/ هـ)/٣٨١ (ت القمي الصدوق
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 هــ)/ ١٢٨٦ (ت راهيم الـدرازي البحرانـي  للشيخ يوسف ابـن الشـيخ إبـ    لؤلؤة البحرين:  -٧

 )٣٥٥. (ف:  هـ١٢٩٦ ط: الحجرية/

) (الشــريف الرضـي  د بن الحسين المعروف بـللسيد محم المجازات النبوية:  -٨

 )٣٥٦/ مط: اآلداب . (ف: هـ)٤٠٦(ت 

الطهرانـي   گا بـزر آقـ للشـيخ  في علم الرجال: مصفّى المقال في مصنّ  - ٩
   )٣٥٧(ف:  إيران. /هـ١٣٧٨ -  ١هـ)/ ط١٣٨٩ (ت

٤- @1ÔîÔ¤Ž¹†Ômë@ééw knØÜÛ    

مـط:   هـ)/٤٦٠ د بن الحسن الطوسي (تخ محملشيل أمالي الشيخ الطوسي:  -١
  )١((تقديم وتحقيق). هـ/١٣٨٤ النجف األشرف/ - النعمان

د مهـدي بـن الحسـن القزوينـي     لسيد محمل أنساب القبائل العراقية وغيرها:  -٢
  )٢(طبعة النجف األشرف/ (تحقيق). هـ)/١٣٠٠ (ت

 مــط: هـــ)/٢٨٤ عقــوب بــن جعفــر بــن وهــب اليعقــوبي (تي يبــأل البلــدان:  -٣
)٣(تحقيق).تقديم و( /هـ١٣٧٧ - ٣ط النجف األشرف/ -الحيدرية 

 

مـط:   هــ)/ ١٣٣٢ (ت لسيد حسين ابـن السـيد أحمـد البراقـي    ليخ الكوفة: تار  -٤
  )٤(هـ/ (تحقيق وترتيب).١٣٥٦ النجف األشرف/ - الحيدرية

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٨٥فين العراقيين: ، معجم المؤل٩٣ّ) ينظر: معجم المطبوعات النجفية: ١(

  .٢/٢١٧خي الشيعة: ، معجم مؤر٣/١٨٥فين العراقيين: ، معجم المؤل٧٢ّينظر: مختصـر حياتي (خ): ) ٢(

 .١٢٨اقين: ، شيخ الور٣/١٨٥فين العراقيين: ، معجم المؤل٧١ّ ) ينظر: مختصـر حياتي (خ):٣(

، معجـم  ١٢٩، شـيخ الـوراقين:   ٣/١٨٥معجم المؤلفين العـراقيين:   ،٦٩) ينظر: مختصـر حياتي (خ): ٤(
 .٢/٢١٧مؤرخي الشيعة: 
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هــ)/  ٢٨٤ يعقوب بـن جعفـر بـن وهـب اليعقـوبي (ت      يبأل تاريخ اليعقوبي:  -٥
  )١((تحقيق). م/١٩٦٤-ط النجف األشرف/ - الحيدرية مط:

لحسـن بـن علـي بـن الحسـين بـن شـعبة        للشـيخ ا  تحف العقول عـن آل الرسـول:   -٦
  )٢(.(تحقيق) هـ/١٣٨٣-  ٢ط النجف األشرف/ -  مط: الحيدرية )/٤(ت ق الحراني

مـط:   هــ)/ ٦٤٥ يوسف بن قزغلـي سـبط ابـن الجـوزي (ت    ل الخواص: تذكرة  -٧
  )٣(هـ/ (تقديم وتحقيق).١٣٨٣- ٢ط النجف األشرف/ - الحيدرية

 بـع فـي النجـف األشـرف    هــ)/ طُ ١٢٥٦ (ت لشيخ عبد النبي الكاظميل تكملة الرجال:  -٨

  )٤(.(تقديم وتحقيق) من دون ذكر تاريخ/ ةبنشر مكتبة اإلمام الحكيم العام

 ألميـر ورام بـن فـارس   ل ام):مجموعة ور( )٥(تنبيه الخواطر ونزهة الناظر -٩

  )٦((تقديم). هـ/١٣٨٤األشرف/  النجف -  حيدرية: ال مط هـ)/٦٠٥ (ت

هــ)/ مـط:   ٥٣٨ محمود بـن عمـر الزمخشـري (ت   ل الجبال واألمكنة والمياه:  - ١٠
  )٧((تقديم). هـ/١٣٨١ النجف األشرف/ - الحيدرية

  ــــــــــــــــــــــــ

، معجـم  ١٢٩راقين: ، شـيخ الـو  ٣/١٨٥، معجم المؤلفين العـراقيين:  ٦٩ ) ينظر: مختصـر حياتي (خ):١(
٢/٢١٨خي الشيعة: مؤر. 

 .٣/١٨٥فين العراقيين: ) ينظر: معجم المؤل٢ّ(

 .١٣٠اقين: ، شيخ الور٣/١٨٦فين العراقيين: ، معجم المؤل١٢١ّ) ينظر: معجم المطبوعات النجفية: ٣(

  .٢/٢١٨خي الشيعة: ، معجم مؤر٢/١٣٤(تابع)، فهرس التراث:  ٧٩) ينظر: مختصر حياتي (خ): ٤(

بـ (نزهـة النـواظر وتنبيـه الخـواطر فـي الترغيـب والترهيـب والمـواعظ          wطهراني) ضبطه الشيخ ال٥(
 .)٦٥٠ رقم ٢٤/١٣٠(مجموعة ورام). (ينظر: الذريعة:  والزواجر) والمعروف بـ

ــاتي (خ):  ٦( ــابع)،  ٧٩) ينظــر: مختصـــر حي ــة:  (ت ــات النجفي ــؤلّ ، ٣٠٤معجــم المطبوع فين معجــم الم
  .١٤٩اقين: ، شيخ الور٣/١٨٧العراقيين: 

  .١٣١اقين: ، شيخ الور٣/١٨٦فين العراقيين: ، معجم المؤل١٣٧ّينظر: معجم المطبوعات النجفية: ) ٧(
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١١ -  د  تكفير أبي طالب:إلى ة على الذاهب الحجفخـار بـن معـد بـن فخـار      للسي
   )١(.هـ)/ طبعة النجف/ (تحقيق)٦٣٠ (ت الموسوي

خـان   علـي السيد  البن معصوم المدني الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة:  - ١٢
 شـرف/ األ النجـف  هــ)/ مـط: الحيدريـة   ١١٢٠ ابن السيد أحمد الحسـيني (ت 

  )٢((تقديم). هـ/١٣٨١

أبـي هفـان عبـد اهللا بـن أحمـد       :: جمـع gديوان شيخ األباطح أبي طالـب   - ١٣
ي الموصـلي  عثمـان بـن جنّـ   هـ) رواية عفيف بن أسـعد عـن   ٢٥٧ (ت المهزي

النجـف   - مـط: الحيدريـة   ي/هــ): شـرح ابـن جنّـ    ٣٩٢ البغدادي النحـوي (ت 
  )٣((تقديم وتحقيق). هـ/١٣٥٦ األشرف/

 هــ)/ ٧٤٠ (ت يتقـي الـدين الحسـن بـن داود الحلّـ     للشيخ  رجال ابن داود:  - ١٤

  )٤((تقديم وتحقيق). /هـ١٣٩٢ النجف األشرف/ - مط: الحيدرية

طبعـة   هــ)/ ١٣٣٤ (ت لشـيخ علـي بـن الحسـين الخاقـاني     ل رجال الخاقـاني:   - ١٥
  )٥((تقديم وتحقيق). م/١٩٦٨النجف األشرف/ 

مــط:  هـــ)/٤٦٠ د بــن الحســن الطوســي (تلشــيخ محمــل رجــال الطوســي: - ١٦
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٨٦فين العراقيين: ، معجم المؤل٧٠ّ) ينظر: مختصر حياتي (خ): ١(

  .١٣٤اقين: شيخ الور ،٣/١٨٦فين العراقيين: ، معجم المؤل١٦٣ّ) ينظر: معجم المطبوعات النجفية: ٢(

فين العــراقيين: ، معجــم المــؤل١٧٣ّ، معجــم المطبوعــات النجفيــة: ٧١ينظــر: مختصــر حيــاتي (خ):  )٣(
  .١٣٥، شيخ الوراقين: ٣/١٨٦

 .٢/٢١٨خي الشيعة: (تابع)، معجم مؤر ٧٩) ينظر: مختصر حياتي (خ): ٤(

  .٢/٢١٨الشيعة:  خي، معجم مؤر٣/١٨٦فين العراقيين: (تابع)، معجم المؤلّ ٧٩ينظر: مختصر حياتي (خ): ) ٥(
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  )١((تقديم وتحقيق). /١٣٨١ النجف األشرف/ - الحيدرية

���رجال   - ١٧ ���� ي:الحلّ ����� 
 مـط:  )/هــ ٧٢٦ي (الحسـن بـن يوسـف الحلّـ     ��
  )٢((تقديم وتحقيق). هـ/١٣٨١ النجف األشرف/ - الحيدرية

١٨ - هــ ٣٤١(ح نصر سهل بن عبد اهللا البخـاري  يأبللشيخ  السلسلة العلوية: سر/( 

  )٣((تقديم وتحقيق). /١٣٨٢ النجف األشرف/ - مط: الحيدرية

 هــ)/ ٨٤٥حمد بـن علـي بـن تمـيم المقريـزي (ت      أل شذور العقود في ذكر النقود:  - ١٩

ــ  ــط: الحيدريـ ــرف/  - ة مـ ــف األشـ ـــ/١٣٥٦ - ١ط النجـ ـــ/١٣٨٥ -  ٢ط هـ ــديم  هـ (تقـ
  )٤(.وتحقيق)

مـط:   /هــ) ٣٨١ن علـي بـن بابويـه القمـي (ت     د بللشيخ الصدوق محم علل الشرائع:  - ٢٠
  )٥(.(تقديم وتحقيق) هـ/١٣٨٥ -  ٢ط هـ/١٣٨٣-  ١ط النجف األشرف/ -  الحيدرية

)/ ٨٢٨ (ت لسيد أحمـد بـن عنبـة   ل عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب:  - ٢١
  )٦((تقديم وتحقيق). هـ/١٣٣٧ النجف األشرف/ - مط: الحيدرية

  ــــــــــــــــــــــــ

، معجـم المطبوعـات النجفيـة:    ٣/١٨٦فين العـراقيين:  ، معجم المـؤلّ  ٧٤) ينظر: مختصر حياتي (خ): ١(
١٩٤١٣٧اقين: ، شيخ الور٢/٢١٨خي الشيعة: ، معجم مؤر.  

، ١٣٧اقين: شـيخ الـور   ،١٩٤، معجم المطبوعات النجفيـة:  ٣/١٨٦فين العراقيين: ) ينظر: معجم المؤل٢ّ(
  .٢/٢١٨خي الشيعة: رمعجم مؤ

، معجـم المطبوعـات   ٣/١٨٧فين العـراقيين:  ، معجـم المـؤلّ  (تـابع)  ٧٩نظر: مختصـر حيـاتي (خ):   ) ي٣(
  .١٣٩اقين: شيخ الور ،٢١١النجفية: 

، معجـم المطبوعـات النجفيـة:    ٣/١٨٧فين العـراقيين:  ، معجم المـؤلّ ٧٠) ينظر: مختصـر حياتي (خ): ٤(
٢١٩١٤٠اقين: ، شيخ الور.  

 .  ١٤٣اقين: ، شيخ الور٢٤٨، معجم المطبوعات النجفية: ٣/١٨٧فين العراقيين: ينظر: معجم المؤلّ) ٥(

، معجـم المطبوعـات النجفيـة:    ٣/١٨٧فين العـراقيين:  ، معجـم المـؤلّ  ٧١) ينظر: مختصر حياتي (خ): ٦(
�  
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المنسـوب للسـيد    غاية االختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار:  - ٢٢
النجـف األشـرف/   - مـط: الحيدريـة   /هــ) ٧٥٣ د بن حمزة الحسـيني(ت محم 

  )١((تقديم وتحقيق). هـ/١٣٨٢

 - / مـط: الحيدريـة  هــ) ٣١٠ (ت النوبختيلحسن بن موسى للشيخ ا فرق الشيعة: - ٢٣
  )٢(.هـ/ (تقديم وتحقيق)١٣٧٩النجف األشرف/ 

/ هــ) ٤٦٠ د بـن الحسـن الطوسـي (ت   لشـيخ محمـ  ل فهرست الشيخ الطوسي: - ٢٤
  )٣((تقديم وتحقيق). هـ/١٣٥٦ النجف األشرف/ - مط: الحيدرية

العلـوم  د مهدي بحـر  لسيد محمل الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم): - ٢٥
  )٤(هـ/ (تحقيق وتعليق).١٣٨٥ النجف األشرف/ - هـ)/ مط: اآلداب١٢١٢ (ت

 سليم بـن قـيس الهاللـي العـامري الكـوفي     ل كتاب سليم بن قيس الهاللي: - ٢٦

لعلوي الحسني لتقديم وتعليق:  النجف األشرف/ - مط: الحيدرية هـ)/٧٦ (ت

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

٢٥٠١٤٣اقين: ، شيخ الور٢/٢١٨خي الشيعة: ، معجم مؤر.  

، معجــم المطبوعــات ٣/١٨٧فين العــراقيين: تــابع، معجــم المــؤلّ ٧٩): ) ينظــر: مختصـــر حيــاتي (خ١(
 .١٤٣اقين: شيخ الور، ٢٥٥النجفية: 

، معجـم المطبوعـات النجفيـة:    ٣/١٨٧فين العـراقيين:  ، معجـم المـؤلّ   ٧٠) ينظر: مختصر حياتي (خ):٢(
٢٦٣١٤٥اقين: ، شيخ الور٢/٢١٨خي الشيعة: ، معجم مؤر. 

، معجـم المطبوعـات النجفيـة:    ٣/١٨٧فين العـراقيين:  ، معجـم المـؤلّ  ٧٣(خ): ) ينظر: مختصر حياتي ٣(
٢٧٣١٤٦اقين: ، شيخ الور٢/٢١٨خي الشيعة: ، معجم مؤر.  

، معجـم المطبوعـات   ٣/١٨٦فين العـراقيين:  (تـابع)، معجـم المـؤلّ    ٧٩) ينظر: مختصـر حيـاتي (خ):  ٤(
 .٢/٢١٨خي الشيعة: ، معجم مؤر٢٧١النجفية: 
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  )١(.= (السيد محمد صادق بحر العلوم) النجفي

نجـي  گد بـن يوسـف ال  محمـ ل: gلب في مناقب علي بن أبي طالبكفاية الطا - ٢٧
  )٢(.هـ/ (تحقيق)١٣٥٦النجف األشرف/  -  هـ)/ مط: الحيدرية٦٥٨ (ت الشافعي

طبعـة   هــ)/ ١٢٨٦ (ت لشـيخ يوسـف بـن أحمـد البحرانـي     ل لؤلؤة البحـرين:  - ٢٨
  )٣((تحقيق). هـ/١٣٨٥النجف األشرف/ 

مــط:  /هـــ)٢٨٠ (ت يد بــن خالــد البرقــأحمــد بــن محمــللشــيخ  المحاســن: - ٢٩
)٤((تقديم). هـ/١٣٨٤ النجف األشرف/ - الحيدرية

 

مـط:   هــ)/ ٥٤٨ (ت د بـن علـي بـن شـهر آشـوب     محمـ للشيخ  معالم العلماء: - ٣٠
  )٥((تقديم وتحقيق). هـ/١٣٨٠ النجف األشرف/ - الحيدرية

 - مـط: الحيدريـة   )/٥(ت ق د الحلوانيحسين بن محمشيخ اللل نزهة الناظر: - ٣١

  )٦(هـ/ (تقديم).١٣٥٦ النجف األشرف/

 د علـي بـن بشـارة المـوحي    لشـيخ محمـ  ل اإلضـافة:  نشوة السـالفة ومحـلّ   - ٣٢

@@)٧((تقديم). طبعة النجف األشرف/ )/١٢(ق @

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٧اقين: ، شيخ الور٢١٤(تابع)، معجم المطبوعات النجفية:  ٧٩مختصر حياتي (خ): ) ينظر: ١(

  .١٤٧اقين: ، شيخ الور٣/١٨٧فين العراقيين: ، معجم المؤل٧٢ّ) ينظر: مختصر حياتي (خ): ٢(

  .٣/١٨٧فين العراقيين: (تابع)، معجم المؤلّ ٧٩) ينظر: مختصر حياتي (خ): ٣(

  .١٤٩اقين: شيخ الور ،٣٠٤معجم المطبوعات النجفية:  ،٣/١٨٧العراقيين: فين ) ينظر:معجم المؤل٤ّ(

، معجـم المطبوعـات   ٣/١٨٨فين العـراقيين:  معجـم المـؤلّ  (تـابع)،   ٧٩: مختصـر حيـاتي (خ):  ) ينظر٥(
  .٢/٢١٨خي الشيعة: ، معجم مؤر١٥١اقين: ، شيخ الور٣٢٦النجفية: 

  .٣٦٢معجم المطبوعات النجفية: ، ١٨٨فين العراقيين: ) ينظر: معجم المؤل٦ّ(

  (تابع). ٧٩) ينظر: مختصـر حياتي (خ): ٧(
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٥- @b�@É™ë@�Ûa@òîEİ¨a@ƒ�äÛa@Tb�ŠèÏ  

 لشيخ سليمان بـن عبـد اهللا المـاحوزي البحرانـي    ل: تراجم علماء البحرين  - ١

  )١٥٣). (ف: ١١٢١(ت 

لسـيد علـي نقـي بـن أبـي      ل ي تراجم مشاهير علماء الهنـد: رسالة شريفة ف -٢
  )١٥٥ف: هـ). (١٤٠٨ الحسن النقوي اللكهنوي (ت

$ضيافة اإلخوان وهدية  -٣ D ��� )رضـي  لآلقـا  : )منتخب من كتاب التدوين
١٥٢(ف:  هـ).١٠٩٦ (ت د بن الحسين القزوينيالدين محم(  

  )١٥٨هـ). (ف: ١٢١٢ ت( د مهدي بحر العلوملسيد محمل: الفوائد الرجالية -٤

  )١٦٠هـ). (ف: ٢٠٤ (ت هشام بن محمد السائب الكلبيل مثالب العرب: -٥

(ت بعـد   حسـن بـن سـليمان بـن خالـد الحلّـي      لشـيخ  لمختصـر بصائر الدرجات:  -٦
  )٢١٨(ف:  .هـ)٨٠٢

: bالمختصر في تحقيق معاينة المؤمن عند االحتضار النبي واألئمة األطهـار  -٧
 )٢١٩(ف:  هـ).٨٠٢بعد  لد الحلّي (تحسن بن سليمان بن خالشيخ ل

٦- @òîİ¨a@knØÛa@åß@éŽmb‚�än�ß     

فـي   -ومـن سـبقهم   -بمنـأى عـن بـاقي أعـالم عصـره       wلم يكن السيد المؤلّف
حفظ التراث اإلسالمي ونشره، وذلك من خـالل نسـخ المخطوطـات واالحتفـاظ بهـا      

ومريديـه، ناهيـك عـن     ة والتي غالباً ما كانـت مرتعـاً لطلبـة العلـم    في مكتباتهم الخاصّ
 ،الظرف االقتصادي المرير الذي كان يعانيه طلبة الحـوزة العلميـة وأسـاتذتها آنـذاك    
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ــ ــ -ا يجعــل شــراء الكتــب  مـم ــاهج الدراســيةحتّ ــى ؤوأمــراً عســيراً فلجــ  - ى المن ا إل
ه وولعـه  مـن حبـ   wاستنساخها استحصاالً للفائدتين، هذا غير مـا عرفنـاه عـن مؤلّفنـا    

مـور دعـت السـيد المؤلِّـف إلـى      �� هـذه ا  مخطوطها ومطبوعها، كـلّ  الشديد بالكتب،
يـده   الولوج في عالم النسخ والنسـاخين، فاشـتملت مكتبتـه علـى نسـخٍ عديـدة بخـطّ       

لكثير من المؤلَّفات، وقد ذُكرت بتفصيل واسع في فهرس مكتبتـه المطبـوع مـع رقـم     
ومؤلّفيهـا مـع ذكـر رقمهـا فـي      نسخة فيها. وللفائدة ارتأينا أن نذكر هنا أسـماءها   كلّ

  .ًكما نوهنا سابقا الفهرس والذي أشرنا إليه بالحرف (ف)

المقابلة مع األصـل بعـد النسـخ فـي      wعادتهمن  ا تجدر اإلشارة إليه أنمـوم
 ثبـتٌ  يـأتي ه صرح في بعضـها بـذلك.وفي مـا    أنّ 	�
 المؤلّفات التي استنسخها  كلّ

  لفبائي:األبة بحسب الترتيب مرتّ wبمستنسخاته

أبــي علــي الفضــل بــن الحســن لشــيخ ل اآلداب الدينيــة للخزانــة المعينيــة: -١
  )٢١٦هـ). (ف: ٥٤٨ (ت الطبرسي

للصـاحب إسـماعيل    :اإلبانة عن مذهب أهل العدل بحجج القرآن والعقل -٢
  )٢٦٠هـ). (ف: ٣٨٥ (ت بن عبادا

 هــ). ٣٩٥ أحمد بن فارس بـن زكريـا اللغـوي (ت   لشيخ : لتباع والمزاوجةاال -٣
  )١٦١(ف: 

د تقـي  للمـولى محمـ  إجازة المجلسـي األول لولـده المجلسـي الثـاني:      -٤
  )١٧٨هـ). (ف: ١٠٧٠ تالمجلسي (

انتهى مـن  هـ)، ٤١٣ للشيخ المفيد (ت أجوبة المسائل العكبرية (الحاجبية): -٥
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  )٢٣٧(ف:  .)هـ١٣٥٠(ولى سنة �� جمادى ا ٧مقابلتها في 

  )٢٤٦(ف:  هـ).٤١٣ للشيخ المفيد (ت  أحكام النساء: -٦

لجالل الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر      إحياء الميت بفضائل أهل البيت: -٧
  )١٩٨هـ). (ف: ٩١١ (ت السيوطي

أبـي نعـيم أحمـد بـن     لحـافظ  : لاألربعون حديثاً في أحوال اإلمام المهدي -٨
  )١٩٣(ف:  هـ).٤٣٠ (ت صفهانيعبد اهللا اإل

محمـد بـن   شيخ للاألربعون حديثاً في أعمال السالطين وطلب جوائزهم:  -٩
 )١٩٢ (ف: ).١٢ق - ١١(ق فرج النجفي

: ألبـي نصــر محمـد بـن علـي بـن       األربعون حديثاً  في الخطـب النبويـة   - ١٠
  )١٩٤). (ف: هـ٥٩٤ (ت ودعان الموصلي

محمـد بـن عبـد اهللا بـن زهـرة      لسيد : لخوان�� األربعون حديثاً في حقوق ا - ١١
  )١٨٨. (ف: هـ)٦٩٣ (ت الحسيني الحلبي

محمـد صـادق بـن    لشـيخ  ل :gاً في فضائل أمير المؤمنيناألربعون حديث - ١٢
  )١٨٢(ف:  ).١١محمد األسدي الجزائري (ق

: البـن  gاألربعون حديثاً في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - ١٣
  )١٩٥هـ). (ف: ٩٧٣ كّي(تحجر أحمد بن محمد الهيتمي الم

براهيم بن أسعد بن إلشيخ : لgاألربعون حديثاً في فضائل أمير المؤمنين - ١٤
  )١٨٤هـ). (ف: ٦٣٢ ت( الحسن اإلربلي
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  )١٩٠ أحمد بن حسن الطوسي. (ف:لشيخ : لاألربعون حديثاً في فضل الفقراء -١٥

عبد الصمد بـن محمـد علـي    لشيخ ل: bاألربعون حديثاً في مناقب األئمة - ١٦
  )١٨٥(ف:  العاملي.

 محمد بن مسـلم بـن  لشيخ ل :gاألربعون حديثاً في مناقب أمير المؤمنين - ١٧
  )١٨٣هـ). (ف: ٥٨١ بعد( أبي الفوارس الرازي

  )١٨٧لبعض األصحاب. (ف: األربعون حديثاً:  - ١٨

  )١٨٩(رقم  هـ).٩٨٤ حسين بن عبد الصمد العاملي (تلشيخ ل األربعون حديثاً:  -١٩

محمد بن سعيد (ابن القطب الراونـدي) (كـان حيـاً    للشيخ  األربعون حديثاً: - ٢٠
  )١٩١هـ). (ف: ٥٨٠

د بـن أحمـد   لمحمـ : gين في فضائل أمير المؤمنينعن األربع وناألربع - ٢١
 )١٣٥). (ف: ٥(ق النسابوري

عــن األربعــين مــن األربعــين فــي فضــائل ســيدنا أميــر  وناألربعــ - ٢٢
 )١٣٠هـ). (ف: ٣٢٩منتجب الدين علي بن بابويه (ت للشيخ : gالمؤمنين

هــ).  ٣٥٢ علي بن أحمد الكوفي العلوي (تلشريف ل االستغاثة في بدع الثالثة: - ٢٣
  )٢٥٥: (ف

  )٣٦١(ف:  هـ).١٣٧٧ لسيد جعفر بحر العلوم (تل: أسرار العارفين - ٢٤

  )٢٤٧هـ). (ف: ٤١٣ : للشيخ المفيد (ت إلشرافا - ٢٥

هــ).  ٤١٣ للشـيخ المفيـد (ت   اإلعالم في ما اتّفقت عليه اإلمامية من األحكام: - ٢٦
  )٢٤٠(ف: 
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: لجالل الـدين عبـدالرحمن بـن    إفادة الخبر بنصّه في زيادة العمر ونقصه - ٢٧
  )١٩٩هـ). (رقم ٩١١ (ت بي بكر السيوطيأ

 .هــ) ٤١٣ (ت للشـيخ المفيـد  : gاإلفصاح في إثبات إمامة أمير المؤمنين -٢٨
  )١١٢(ف: 

  )٢٣٦هـ). (ف: ٤١٣ : للشيخ المفيد (تاألمالي  - ٢٩

 لسيد هاشم بـن محمـد السـبزواري   ل انتخاب األمجاد من تاريخ بغداد: - ٣٠

  )١٧٩(ف:  هـ).١٣٩٦ (ت

لسـيد محمـد   ل: الميزان البن حجر العسقالنيانتخاب الحسان من لسان  - ٣١
  )١٨٠(ف:  مهدي الخرسان.

 هــ). ١٣٥٤ د حسن الصـدر الكـاظمي (ت  للسي االنتخاب القريب من التقريب: - ٣٢

  )١٤٢(رقم 

: للشيخ عبد الصاحب بن حسن بـن محمـد   أنوار الهداية في شرح الكفاية - ٣٣
  )٢١٢ هـ). (ف:١٣٥٢ (ت حسن الجواهري

لحسن بن محمد بـن أحمـد بـن    ل: gة أمير المؤمنينأنوار اليقين في إمام - ٣٤
  )٢٢٢ف: ( .هـ)٦٧٠ (ت يحيى اليماني الزيدي

  )٢٥٦(ف:  .هـ)٢٦٠ : للشيخ أبي محمد الفضل بن شاذان النيسابوري (ت اإليضاح - ٣٥

د بـن أحمـد ابـن شـاذان     للشيخ محم (مائة منقبة): إيضاح دفائن النواصب - ٣٦
  )١٣٣(ف:  هـ).٤١٢القمي (ح 
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  )٢٤٨ هـ). (ف:٤١٣ للشيخ المفيد (ت :gطالبإيمان أبي  - ٣٧

محمـد مهـدي بـن    : للسـيد  صـول األوائـل واألواخـر   �� البحر الزاخر في  - ٣٨
  )٢٢٥هـ ). (ف: ١٣٠٠ الحسن القزويني (ت

لعمـاد الـدين محمـد بـن أبـي       :gلشيعة المرتضـى nبشارة المصطفى - ٣٩
  )٢٦٢(ف:  القاسم الطبري.

: للسيد أحمـد ابـن طـاووس    عثمانيةبناء المقالة الفاطمية لنقض الرسالة ال - ٤٠
  )١٢٧(ف:  هـ).٦٧٧ (ت

هــ).  ٣٢٥ (ت : لمحمد بن أحمد المكنّى بـأبي الـثلج البغـدادي   bتاريخ األئمة - ٤١
 ) ٢١٥ ف:(

 هــ). ١٣٥٥ ت: للسيد حسـن بـن إبـراهيم آل بحـر العلـوم (     التاريخ المنظوم - ٤٢

  )١٦٢ (ف:

 هــ). ١٣٥٤ (ت للسيد حسـن الصـدر الكـاظمي   تحية أهل القبور بالمأثور:  - ٤٣

  )١٤٤(ف: 

هــ).  ٣٨٥ (ت للصـاحب إسـماعيل بـن عبـاد     صـول الخمسـة:  ���� التذكرة  - ٤٤
  )٢١٠(رقم

هــ).  ١١٢١ : للشيخ سليمان الماحوزي البحرانـي (ت تراجم علماء البحرين - ٤٥
   )١٥٣(ف: 

هــ).  ٣٨٥ (ت : للصاحب إسماعيل بن عبادترجمة السيد عبد العظيم الحسني - ٤٦
  )٢٠٧(ف: 
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للسـيد علـي النقـوي     النقـوي اللكهنـوي (بقلمـه):    ترجمة السيد علـي  - ٤٧
  ) ١٥٧(ف:  هـ).١٤٠٨ (ت اللكهنوي

 )١٢٥ (ف: .هـ)٤١٣ : للشيخ المفيد (تتصحيح االعتقاد -٤٨

أبـي الفـتح محمـد بـن علـي      لشـيخ  : لالتعريف بوجـوب حـق الوالـدين    - ٤٩
  )١٩٧هـ). (ف: ٤٤٩ (ت الكراجكي

خ أبـي الحسـن   : للشـي صـول �� تعليقة على الجـزء الثـاني مـن كفايـة ا     - ٥٠
  )٣٦٢(ف:  .هـ)١٣٥٨ (ت األردبيلي المشكيني

  )٢٦٥ هـ). (ف:٣٣٤ (ت لمحمد بن همام بن سهيل البغدادي التمحيص: - ٥١

: للشيخ فخر الـدين  جامع المقال في ما يتعلّق بأحوال الحديث والرجال - ٥٢
  )٢٦٧هـ). (ف: ١٠٨٥ الطريحي (ت

هــ).  ١٣٧٠ لسـماوي (ت للشيخ محمد بـن طـاهر ا   :جذوة السالم في مسائل الكالم - ٥٣
  )٢٢٤(ف: 

للشـيخ محمـد بـن طـاهر     جمل اآلداب في نظم كتاب عيسى بـن داب:   -٥٤
  )٢٢٣ رقمهـ). (١٣٧٠ السماوي (ت

د علـي  د حسـين بـن محمـ   : للسـيد محمـ  ة النعيم والصـراط المسـتقيم جنّ - ٥٥
 )١٢٨ف: هـ). (١٣١٥ ت( الشهرستاني الحائري

ن محمـد علـي   اهللا بـ  : للشـيخ أسـد  جواب مسألة فـي شـأن آيـة التبليـغ     - ٥٦
  )٢٧٢(ف:  هـ).١٣٢٨ الخالصـي الكاظمي (ت
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انتهـى  ، هــ) ٤١٣ : للشيخ المفيـد (ت ة مارية القبطيةجواب مسألة في قصّ -٥٧
  )١١٧(ف: . )هـ١٣٥٠(رجب سنة شهر  ٢٣من مقابلتها في 

 هــ). ٩٦٦ للشهيد الثاني زيـن الـدين بـن علـي (ت    حاشية خالصة األقوال:  - ٥٨

  )١٤٥(ف: 

  )٢٣٠د صادق بحر العلوم. (ف: لبعض أساتذة السيد محم صول:�� حاشية كفاية ا - ٥٩

(بعـد القـرن التاسـع).     ف مجهـول لمؤلّـ  الحجج القوية في إثبات الوصية: - ٦٠
 )١٢٩(ف: 

٦١ - ـ  ة: خصائص األئمد الشريف الرضـي محمد بـن الحسـين الموسـوي    للسي
  )١٣٢هـ). (ف: ٤٠٦ (ت

ين بـن علـي بـن    : للحسـ الدوحة المهدية في نظم تواريخ سادات البريـة  - ٦٢
  )٢٢١هـ). (ف: ١٢٧٨بعد  (ت محمد الفتّوني

  )٣٥٨. (ف: هـ)١٣٠٦ (ت ديوان السيد الحسين بن الرضا آل بحر العلوم - ٦٣

٦٤ - د محم٣٥٩(ف:  هـ).١٢١٢ تد مهدي الطباطبائي (ديوان السي(  

  )١٥٠هـ). (ف: ١٣٥٣ (ت د جواد البالغيللشيخ محم رسالة في البداء: - ٦٥

شـهر   ٢٤هـ)، انتهى من مقابلتها في ٤١٣ (ت يخ المفيدللش رسالة في الغيبة: -٦٦
  )١١٨(ف:  .)هـ١٣٥٠(رجب سنة 

 ٢٤انتهـى مـن مقابلتهـا فـي     ، هــ) ٤١٣ للشيخ المفيـد (ت  رسالة  في الغيبة: -٦٧

  )١١٩(ف:  .)هـ١٣٥٠(رجب سنة شهر 
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شهر  ٢٦انتهى من مقابلتها في ، هـ)٤١٣ للشيخ المفيد (ت رسالة في الغيبة: -٦٨
  )١٢١(ف:  .)ـه١٣٥٠(رجب سنة 

شـهر   ٢٥هـ)، انتهى من مقابلتها في ٤١٣ (ت للشيخ المفيد رسالة في الغيبة: -٦٩
  )١٢٠(ف:  .)هـ١٣٥٠(رجب سنة 

 ق الحلـي) جعفر بن الحسن الهذلي (المحقّلشيخ ل رسالة التياسر في القبلة: - ٧٠

  )١٤٧(ف:  هـ).٦٧٦ (ت

قـوي  للسـيد علـي نقـي الن   رسالة شريفة في تراجم مشاهير علماء الهند:  - ٧١
رجـب سـنة   شـهر   ٩هـ)، انتهى من مقابلتها مع مؤلّفها في ١٤٠٨ (ت اللكهنوي

  )١٥٥ ف:( .)هـ١٣٥٠(

ة الخلق سوى النبي على كافّ gرسالة في أفضلية علي أمير المؤمنين - ٧٢
دمحمn١٢٤ (ف: .هـ)٤١٣ : للشيخ المفيد (ت(  

: للميـرزا محمـد حسـين بـن عبـد الـرحيم       رسالة في التعبدي والتوصّـلي  - ٧٣
  )٢٢٦(ف:  هـ).١٣٥٥ (ت نائينيال

هــ).  ٤١٣ للشـيخ المفيـد (ت   :nرسالة في الرد على من جوز السهو على النبي - ٧٤
  )٢٣٨(ف: 

بأن شهر رمضان ثالثون يوماً وأنّـه ال  S رسالة في الرد على من يقول - ٧٥
  )٢٣٩هـ). (ف: ٤١٣ للشيخ المفيد (ت: Rينقص

د جواد بن حسن خ محم: للشيرسالة في إلزام غير اإلمامي بأحكام نحلته - ٧٦
  )١٤٩ف: ( هـ).١٣٥٣ (ت البالغي
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 هــ). ١٣٥٣ د جـواد بـن حسـن البالغـي(ت    : كلّها للشـيخ محمـ  رسالة في المعراج -٧٧

  )١٥١ ف:(

(مــن تالميــذ الشــيح  : لــبعض المحقّقــينرســالة فــي تــزاحم الحكمــين - ٧٨
  )٢٢٨(ف:  األنصاري).

ل : ألفضـ رسالة في تكذيب حديث (نحن معاشـر األنبيـاء ال نـورث)    - ٧٩
��مقارب لعصر  - الدين محمد 
  )٢٠١(ف:  . - المجلسي ���


 منسوبة  رسالة في حكم الطاعون والوباء: - ٨٠السيد مهدي بحر العلوم  �����
  )١٤٨(ف:  هـ).١٢١٢ (ت

  )٢٤٩هـ). (ف: ٤١٣ : للشيخ المفيد (ترسالة في حكم ذبائح أهل الكتاب - ٨١

الشـريف  للسيدمر: م كلثوم من ع�� ابنته  gرسالة في سبب تزويج علي - ٨٢
  )١٢٦(ف:  هـ).٤٣٦ (ت المرتضى

  )١٥٤(ف: ).١٠للشيخ يحيى البحراني (ق رسالة في مشايخ الشيعة: - ٨٣

: من كنت مواله فعلـي مـواله)  ( nرسالة في معنى المولى في قوله - ٨٤
  )٢٥٧ألبي جعفر محمد بن موسى. (ف: 

ها فـي  هـ)، انتهى من مقابلت٤١٣ للشيخ المفيد (ت رسالة في معنى المولى: - ٨٥
  )١١٤. (ف: )هـ١٣٥٠(رجب سنة شهر  ٢٢

ث : (نحن معاشر األنبياء ال نـورn رسالة في معنى ما رووه عن النبي - ٨٦
شـهر   ٢٣هـ)، انتهى من مقابلتها في ٤١٣ للشيخ المفيد (ت :)ما تركناه صدقة
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  )١١٥(ف:  .)هـ١٣٥٠(رجب سنة 

  )٢٤٣ هـ). (ف:٤١٣ : للشيخ المفيد (ترسالة في مهر الزوجة - ٨٧

لسيد محمود بـن فـتح   لة في وجود األنبياء واألوصياء في قبورهم: رسال - ٨٨
  )١٣٦). (ف: ١١اهللا الكاظمي النجفي (ق

الزيادات المضافة إلى كتاب أوائل المقاالت في الفـرق والمـذاهب:    - ٨٩
  )٢٥١هـ). (ف: ٤١٣ للشيخ المفيد (ت

: للشـيخ  سرور الشيعة = األربعون حديثاً فـي فضـائل أميـر المـؤمنين     - ٩٠
  )١٩٦هـ). (ف: ١١١١ اقر المجلسـي (تمحمد ب

ن محمـد  للميـرزا محمـد بـ   : gسلّم درجات الجنّة في معرفة أبي األئمة - ٩١
  )١٨٦هـ). (ف: ١١٠٥ رضا بن إسماعيل القمي(ت

: للشـيخ ميـثم بـن علـي     gشرح مائة كلمة لإلمام علي أميـر المـؤمنين   - ٩٢
  )٢٣٢هـ). (ف: ٦٧٩ البحراني (ت

 ي علي الفضل بن الحسـن الطبرسـي  رواية أب gصحيفة اإلمام الرضا - ٩٣
  )٢١٤ هـ). (ف:٢٢٠سنة  g(استشهد g: تنسب لإلمام الرضاهـ)٥٤٨ (ت

  )٢٦٤). (ف: ٣٨١ د بن علي بن بابويه الصدوق (ت: للشيخ محمصفات الشيعة  - ٩٤

صور إجازات مشايخ آية اهللا السيد مهدي بحر العلوم وصور إجازاته  - ٩٥
  )١٥٩(رقم  للعلماء األعالم.

$وان وهديـة  ضيافة اإلخ - ٩٦ D ���    (تـاريخ علمـاء قـزوين) ـد بـن  : لمحم
  )٣٦٠، ١٥٢ف: هـ). (١٠٩٦ الحسين القزويني (ت
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٩٧ - د  ل د األنبياء واألطائـب: الطرف من األنباء والمناقب في شرف سيلسـي
 )١٣٤(ف:  هـ).٦٦٤ علي ابن طاوس(ت

 للسـيد علـي نقـي النقـوي اللكهنـوي     العقود الذهبية في السلسلة النسبية:  - ٩٨

  )١٥٦(ف: هـ).١٤٠٨ (ت

هـ). ٣٨٥ (ت : للصاحب إسماعيل بن عبادعنوان المعارف وذكر الخالئف - ٩٩
  )٢٦١ ف:(

 )١٣٨هـ). (ف: ٦٧٧ : للسيد أحمد بن طاوس (تعين العبرة في غبن العترة -١٠٠

محمـد  للشـيخ  : فائدة في أحوال العلماء منقولة من مجموعة الجباعي -١٠١
  )١٨١هـ). (ف: ٨٧٦ لي بن الحسن الجباعي(تبن عا

لـبعض  فائدة في من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عـنهم:   -١٠٢
  )٢٢٩(ف:  المحقّقين.

الشــريف المرتضـى    دللسـي الفصول المختارة من العيون والمحاسـن:   -١٠٣
  )١١١(ف:  هـ).٤٣٦ (ت

��  الفوائد الرجالية: -١٠٤ �	
  )١٥٨(رقم  هـ).١٢١٢ السيد مهدي بحر العلوم (ت ��

 د بن الحسين العـاملي البهـائي  هاء الدين محمبلشيخ : لالفوائد الرجالية - ١٠٥

  )١٤٦ف ( هـ).١٠٣١ (ت

 : ألبي الحسن بن محمـد طـاهر الشـريف الفتّـوني العـاملي     الفوائد الغروية -١٠٦

  )٢٣٤هـ). (ف: ١١٣٨ (ت
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  )٢٢٧ ف:للشيخ إبراهيم اليزدي. (قاعدة العسر والحرج:  -١٠٧

. هــ) ٢٥٠ (ت ألبـي سـعيد عبـاد العصـفري    كتاب أبي سعيد عباد العصفري:  - ١٠٨
  )٢٠٥(ف: 

لجعفـر بـن محمـد بـن     كتاب جعفر بن محمد بن شـريح الحضـرمي:    -١٠٩
  )٢٠٤ (ف: .هـ)٢٢١ (ت شريح الحضـرمي

  )٢١٧هـ). (ف: ٣٠٠(ح  لحسين بن سعيد بن حماد األهوازيل: كتاب الزهد -١١٠

  )٢٠٢(ف:  .هـ)١٤٨ (ت لزيد الزرادكتاب زيد الزراد:  -١١١

  )٢٠٣. (ف: هـ)١٤٨ت ( : لزيد النرسيكتاب زيد النرسي -١١٢

  )٢٥٤هـ). (ف: ٧٦ (ت : لسليم بن قيس الهالليكتاب سليم بن قيس الهاللي -١١٣

: gكفاية الطالب في مناقب أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      -١١٤
  )٢٦٩(ف:  هـ).٦٥٨ نجي الشافعي (تگلمحمد بن يوسف ال

محمـد إسـماعيل بـن    لشـيخ  : لصول بإسقاط القشور والفضول�� لباب ا -١١٥
  )٢٠٩هـ). (ف: ١٣٤٣ (ت المحالتيزين العابدين 

  )٢٥٠هـ). (ف: ٤١٣للشيخ المفيد (ت اللطيف من الكالم:  -١١٦

عمـرو بـن بحـر    ل :gالمائة كلمة العلوية لإلمام علي بـن أبـي طالـب    -١١٧
  )٢٣٣ هـ). (ف:٢٥٥ (ت الجاحظ

  )  ١٠٩(ف:  هـ).٥٤٨ البن شهر آشوب المازندراني(تمتشابه القرآن ومختلفه:  -١١٨

  )١٦٠هـ). (ف:٢٠٥(ت  د السائب الكلبيمحم لهشام بن مثالب العرب: -١١٩
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محمد علي بـن أبـي القاسـم    للشيخ  :المثل األعلى في ترجمة أبي يعلى -١٢٠
  )٢٠٠ ف:( هـ).١٣٨٠ (ت ردوبادي�� ا

  )١٧٠(ف:  هـ).٤٣٦ الشـريف المرتضى (ت دللسيمجموعة المسائل المتفرقة:  -١٢١

 هــ). ٤٣٦ الشـريف المرتضـى (ت  دللسي: مجموعة في فنون علم الكالم -١٢٢
  )١٦٨(ف: 

  )١٠٨هـ). (ف: ٢٨٠ألحمد بن محمد البرقي (ت المحاسن:  -١٢٣

المحتضـر في تحقيق معاينة المؤمن عند االحتضار النبـي واألئمـة    -١٢٤
  )٢١٩هـ). (ف: ٨٣٠لحسن بن سليمان الحلّي (ت لشيخ ال b:األطهار

هــ).  ٨٣٠ لحسن بن سليمان الحلّـي (ت لشيخ ا: لمختصر بصائر الدرجات -١٢٥
  )٢١٨(ف: 

هــ)،  ٤١٣ للشـيخ المفيـد (ت   المسائل الجارودية (رسالة الجاروديـة):  -١٢٦
١٢٣(ف:  .حةالنسخة قوبلت على نسخة مصح(  

  )٢٤٥هـ). (ف: ٤١٣: للشيخ المفيد (ت المسائل السـروية -١٢٧

  )٢٤١هـ). (ف: ٤١٣للشيخ المفيد (ت  المسائل الصاغانية: -١٢٨

  )١٢٢: (ف .هـ)٤١٣ للشيخ المفيد (تالمسائل العشر في الغيبة:  -١٢٩

  )٢٤٤هـ). (ف: ٤١٣: للشيخ المفيد (ت مسائل العويص -١٣٠

 الشــريف المرتضـى   دللسـي  مسألة في المنامات الصحيحة والباطلـة:  -١٣١
  )١٧٣(ف:  هـ).٤٣٦ (ت
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 هــ). ٤٣٦ الشــريف المرتضـى (ت   للسـيد  مسألة في بيان أحكام أهل اآلخرة: -١٣٢

  )١٦٤(ف: 

�{مسألة في تأويل اآلية  -١٣٣ �3 ��  �$� �"  �U�'%�� g
  �$�  	k �: 4G �7 	Q اللَّه  >p%&  ���F �� ��{)١( د: للسـي 
  )١٧٧ ف:هـ). (٤٣٦الشـريف المرتضى (ت 


	 {مسألة في تأويل آية  -١٣٤ �+� �V  �$�� �� �3 �� [ %l�>��  �� %C� �1 	  %k�F%=  	$�| �
� 	����{)٢(:  دللسـي 
  )١٧٦ (ف: هـ).٤٣٦الشـريف المرتضى (ت 

&%�i {مسألة في تأويل آية  -١٣٥ ��  �l �H�  �JT9 ��  �2 %3 A%� �9  �6 ���|  �2 %3  �; %R %�� 	+	u  �; 	+�� >Q 4� 	i{)٣( :
١٧٥(ف:  هـ).٤٣٦الشـريف المرتضى (ت  دللسي(  

�*� { مسألة في تأويـل آيـة   -١٣٦ ���� ��  �O� > �¡  %k�%9  >;� �R �� �� � الشــريف   للسـيد  :)٤(}̈%
  )١٧٢(ف:  هـ).٤٣٦المرتضى (ت 

 دللسـي : (كلّ مولود يولد على الفطرة) nمسألة في تأويل قول النبي -١٣٧
  )١٧٤(ف:  هـ).٤٣٦ريف المرتضى (ت الشـ

 دللسـي  نية المؤمن خير مـن عملــه):  ( nمسألة في معنى قول النبي -١٣٨
  )١٧١ف: ( هـ).٤٣٦الشـريف المرتضى (ت 

  )١٦٦(ف:  هـ).٤٣٦(ت  الشـريف المرتضى دللسي: مسألة وجيزة في الغيبة -١٣٩

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٥١سورة الشورى:  )١(

 .١٨٥سورة البقرة:  )٢(

 .١٧٢سورة األعراف:  )٣(

 .٢٤سورة يوسف:  )٤(
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  )٢٧٠). (ف: ٤: لمحمد بن جرير الطبري اإلمامي (قالمسترشد في اإلمامة -١٤٠

: للشـيخ المفيـد   / مناظرة مع أبي جعفر النسـفي المسح على الرجلين - ١٤١
  )٢٥٩هـ). (ف: ٤١٣(ت 

: للشـيخ علـي بـن الحسـن بـن الفضـل       مشكاة األنوار في غـرر األخبـار   -١٤٢
  )٢٦٦). (ف:  ٧(ت ق الطبرسي

 هـ):٣٨٥ (ت مشيخة الشيخ أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري -١٤٣
  )٢٠٦) (جمع). (ف: ١١ملي(قلكمال الدين بن حيدر الحسيني العا

). ٣٨١ د بن علـي بـن بابويـه الصـدوق (ت    للشيخ محممصادقة اإلخوان:  -١٤٤
  )٢٦٣(ف: 

هــ)، انتهـى مـن    ٤١٣ للشيخ المفيـد (ت  المقاالت في الفرق والمذاهب: -١٤٥
  )١١٣(ف:  .)هـ١٣٥٠(رجب سنة شهر  ٢٢مقابلتها في 

 هــ). ٤٣٦رتضـى (ت  الشــريف الم  دللسـي  :مقالة في إبطال العمل بأخبار اآلحاد - ١٤٦

  )٢٥٣(ف: 

هــ).  ٥٦٨(ت  ق بـن أحمـد الخـوارزمي   للموفّـ : gمقتل اإلمام الحسـين  -١٤٧
  )١١٠(ف:

  )٢١١هـ). (رقم٤٣٦الشـريف المرتضى (ت  دللسي صول:�� مقدمة في ا -١٤٨

  )١٦٩ (ف: هـ).٤٣٦الشـريف المرتضى (ت  دللسي: صول�� مقدمة في ا -١٤٩

  )١٦٥ (ف: هـ).٤٣٦(ت  الشـريف المرتضى دللسي: المقنع في الغيبة  -١٥٠
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الشــريف   دللسـي  مناظرة الشريف المرتضى مع أبي العـالء المعـري:   -١٥١
  )١٦٧(ف:  هـ).٤٣٦المرتضى (ت 

هــ).  ٩٨٤ للشيخ حسين بـن عبـد الصـمد العـاملي (ت    مناظرة في اإلمامة:  -١٥٢
  )١٣١(ف: 

  )٢٤٢ هـ). (ف:٤١٣: للشيخ المفيد (ت مناظرة في المسح على الرجلين -١٥٣

: للشيخ محمد مهدي بن بهاء يد النبي واألئمة ووفياتهممنظومة في موال -١٥٤
  )٢٢٠). (ف: ١١٨٣الدين الفتّوني (ت 

مختصـر شـرح األحكـام الشـرعية فـي األحـوال       (نبذة من كتاب  -١٥٥
  )١٦٣ هـ). (ف:١٣٥٤الحنفي (ت  گد زيد األبياني ب: لمحم)الشخصية

ي البحرانـي  ثم بن علـ : للشيخ ميالنجاة في القيامة في تحقيق أمر اإلمامة -١٥٦
  )٢٣١ف: هـ). (٦٧٩(ت 

هــ)،  ١٤٠٨ (ت للسيد علي نقي النقوي اللكهنـوي  النجعة في إثبات الرجعة: - ١٥٧
  )١٣٩(ف:  .)هـ١٣٥٠(شهر رجب سنة  ٢٨فها في انتهى من مقابلتها مع مؤلّ

د حسن الصدر الكاظمي للسي نزهة أهل الحرمين في عمارة المشهدين: -١٥٨
  )١٤١(ف:  هـ).١٣٥٤ (ت

 ٢٣انتهى من مقابلتها في ، هـ)٤١٣ للشيخ المفيد (ت :gليالنص على ع -١٥٩

  )١١٦(ف:  .)هـ١٣٥٠(رجب سنة شهر 

�/ مناظرة بين gالنصّ على علي - ١٦٠ للشـيخ المفيـد   والمفيـد:   	�������
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  )  ٢٥٨هـ). (ف: ٤١٣(ت 

  )٢٣٥(ف:  هـ).٤١٣ : للشيخ المفيد (تالنصرة لسيد العترة في حرب البصـرة -١٦١

 : للسيد علي نقي النقـوي اللكهنـوي  ار الثالثةنظرات بحاثة في األخب - ١٦٢

 .)هــ ١٣٥٠(شعبان سنة  ١٢هـ)، انتهى من مقابلتها مع مؤلّفها في ١٤٠٨(ت 

  )١٤٠(ف: 

  )٢٧١). (ف: ٩٤٠(ت  للمحقّق علي بن الحسين الكركي نفحات الالهوت: -١٦٣

(النكت االعتقاديـة): (منسـوبة) للشـيخ المفيـد      صول في العقائد�� نكت ا -١٦٤
  )٢٥٢(ف:  هـ).٤١٣(ت 

١٦٥- للشـيخ جعفـر بـن أحمـد بـن علـي القمـي        خير البشر:  نوادر األثر بعلي
  )١٣٧(ف:  ).٤(ق

  )٢١٣ف: ( هـ).٥٤٨فضل اهللا بن علي الراوندي (ت بعد لسيد ل النوادر: -١٦٦

محمد أمين بـن محمـد   لمولى : لهداية المحدثين إلى طريقة المحمدين -١٦٧
  )٢٦٨هـ). (ف: ١١١٨(ت بعد  بن علي الكاظميا

 هــ). ١٣٥٤ د حسن الصـدر الكـاظمي (ت  : للسيوفيات األعالم من الشيعة الكرام -١٦٨

  )١٤٣(ف: 
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 العديــد مــن المقــاالت التــي نُشــرت فــي   wللســيد المؤلّــفــة  ������ العراقي
ا يدلّالمختلفة آنذاك مم عه ومطالعته ألغلـب الـدوريات المحليـة واإلقليميـة     على تتب

ال تجـد   - والـذي عـرف بـه    -ة تواضـعه  لـك العصـر، ولشـد   التي كانت تصدر فـي ذ 

 كتاباتـه المنشـورة فـي تلـك     أكثر ذكراً السمه الكريم في مـا قـد يرمـز    ، وإنّ�����

ا لـم  (م.ص) أو (م.ص.ب) وغيرهـا ممـ  :  بـبعض الحـروف كــ    - رمز لـه أو ي -لنفسه 
فـي مجمـل الـدوريات    نا الكامـل لكتاباتـه   ءنا ال نـدعي استقصـا  لع عليها، لذلك فإنّنطّ

  :ما اهتدينا لبعضٍ منها، وهيوإنّ - والتي كانت بين أيدينا -التي بحثنا فيها 

ة العـدل  ـشرت فـي مجلّـ  مقالة بعنوان (الشيخ حسـن البحرانـي الدمسـتاني)، نُـ      -١
 ص). رمز (م.هـ)/ العدد الخامس/ ب١٣٦٦ثانية (السنة ال اإلسالمي/

 ة العدل اإلسالمي/شرت في مجلّفي)، نُار النجمقالة بعنوان (الشيخ محمد نصّ  -٢

 رمز (م.ص).هـ)/ العدد السادس/ ب١٣٦٦ثانية (السنة ال

ة العــدل مقالـة بعنــوان (الخـط العربــي أو الخــط الكـوفي)، نـــشرت فـي مجلّــ      -٣
 رمز (م.ص.ب).ل/ بهـ)/ العدد األو١٣٦٧السنة الثالثة ( اإلسالمي/

نُشرت فـي مجلّـة اإليمـان/ سـنة     يعقوبي)، بعنوان (ذكرياتي مع الشيخ المقالة   -٤
  / عدد خاص.م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦



  علماء اإلمامية اجمة في تريالدرر البه    ..........................................................................  ٩٢

 

Ž…üëcZê@ @

  .ولد، وبنت، فقط - د ابن السيد إبراهيم بحر العلوم ه السيد محممن ابنة عم - له 

ــ د مهــدي المتولِّــد عــام   أمــده: وهــو الســي ـــ١٣٤٥(ا ول وهــو مــن الرجــال   ،)ه
و فـي كركـوك،   پي دائـرة الطـا  فـاً فـ  ديناً وأخالقاً وسلوكاً. وكان موظّ ينالمستقيم

تزود محمد ج من كريمة السيد محسن ابن السيد مهدي ابن السيد صالح ابن السي
  حسين ابن الرضا ابن السيد بحر العلوم.

١(ار ابن الشيخ مير أحمد الجواهري.ستاذ عبد الغفّ�� ا بنته: فهي زوجة اوأم(  

ŽmbÏëŽäÏ†ßë@éZé@ @

سـرته جنـب   �� ، ودفـن فـي مقبـرة    )هـ١٣٩٩(شهر رجب سنة  ٢١يوم  wيتوفّ
خ وفاته عدة مـن األفاضـل، منهـا مـا كُتـب تحـت       مسجد الشيخ الطوسي، وقد أر

  ه:المقبرة ونصّفي  wصورته

 �[%�� ������������� �8�� �Y�
����������� �w �O������������� �f  
 

  �� %�������������9 %] �=.������������9 ��p ������������ �3  
  s�������������� �� ���������������� �X �OF������������� �03  

 
  �]%- �S������������������ [%�����������������R 4 %© ��  

 F�����������%G �X ��
������������ %f �B �*����������� >G �H �   
 

  �]������������%=� �� 	3 �b������������� �X %�*������������ �8G%�  
  {
�����������Z�9 %;����������� �G %8�� N �O�����������1�K �=  

 
 ]%9������������f %/������������ ��G%� �O�����������1�  

  �jQ %
������������ �" �O������������ �G �� �� �l������������ 	3 ��  
 

  �]������������ %3�� %;������������G %8G%� �Y������������� �8 �1  
 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٧٧مة: المقد /ينظر: الفوائد الرجالية )١(
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[%��������������������Q� �� 4�� %*����������������� �G 	SG%�  
 

 � ��%��������� �! 	]4� �Z 	:���������� ��������� �� �3)١(  
 وممد محمخ وفاته أيضاً السيد حسن الطالقانين أرwّه، ونص:  

 	k�������� �GR� �ª� �� �� 	2Q 4*���������� �« %# 	� �*�������� ��  
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������� �� �*�����F %� �� �$������"  
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 ������� �� �3 %;����� �G %8�� �� %P����� >� %8�� 	M �i ������� 	: �1  

 

 ������� �� �8�� %PGF������ %� ���� �<������ �� 	� �*������ �8 �9 ��  
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ZéÛ@oºŠm@�Ûa@‰…b–½a@ @

 السـيد محمـد رضـا الحسـيني الجاللـي      ،)٨٥٨ - ٨٥٥اإلجازة الجالليـة: (ص   -١
 ة ميراث بهارستان/ العدد الثالث.لّ، المطبوعة ضمن مج(معاصر)

٢-  إعـداد   ،)١٩٣ - ١٩٢ة لثمرة المهجة: (صاإلجازة الكبيرة أو الطريق والمحج
 محمد السمامي الحائري، إشراف/ السيد محمود المرعشي. وتنظيم/

 هـ).١٤٣١ ود الفتالوي (تلكاظم عب ،)٢٨ - ٢٥األنساب المنظومة: (ص  -٣

للسـيد   ،)١٠٢ - ٤٣نـة)/ مختصـر حيـاتي: (ص   سمير المسافر (المجموعة الثام  -٤

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٩٩ = ق صادقينادي مضى المحقّ )١(

  .١٣٩٩طفا = فصادق العلم ضياء ان )٢(

د محم٩٧ رقم ١٩١د حسن الطالقاني: ينظر: أدب التأريخ في شعر السي. 
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هـ).١٣٩٩د صادق بحر العلوم (المؤلِّف) (ت محم 

  هـ).١٣٩٩ للشيخ علي الخاقاني (ت ،)٢٣٢ - ٢٠٦ص /٩شعراء الغري: (ج  -٥

�� ،)٥٦٨ - ٥٦٧ص /٢فهرس التراث: (ج  -٦ 
��� د محمد حسين الحسـيني  السي
  الجاللي (معاصر).

�� ،)١٧٣ص /١ة: (جمالمقد /الفوائد الرجالية  -٧ 
��� د محمد مهـدي بحـر   السي
 هـ).١٢١٢ العلوم (ت

 .gية باقر العلوملعلي أحمدي، إشراف: كلّ ،)٥١٦ص /٤لشن أبرار: (جگ  -٨

 .١١٧ - ١١٦ص /٢٩ع  إلحياء التراث/ bسة آل البيتة تراثنا: مؤسمجلّ  -٩

 .  نللدكتور حسن األمي ،)٢٧٧ص /٦، ج١٨٣ص /١مستدركات أعيان الشيعة: (ج - ١٠

جمــع/ الســيد محمــود   ،)٢٦٠-٢٥٦ص /٢المسلســالت فــي اإلجــازات: (ج  - ١١
 المرعشي.

 لمحمد علي جعفر التميمي. ،)٦٧مشهد اإلمام أو مدينة النجف: (ص - ١٢

 گا بــزرآقــللشــيخ  ،)٢٠٠ى المقــال فــي مصــنفي علــم الرجــال: (ص مصــفّ - ١٣
 هـ).١٣٨٩الطهراني (

 هـ).١٣٩٩ (تيس عواد گورگل ،)١٨٥ص /٣معجم المؤلّفين العراقيين: (ج - ١٤

 ،)٢١٦ص /١معجم رجال الفكر واألدب في النجـف خـالل ألـف عـام: (ج     - ١٥
هـ).١٤٢٦ د هادي األميني (تللدكتور الشيخ محم 

١٦ - لصائب عبدالحميد. ،)٢١٨ - ٢١٧ص /٢خي الشيعة: (جمعجم مؤر 
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  ،)١٨٧ - ١٨٥منار الهدى في األنسـاب: (ص  - ١٧د حسـين  الشـيخ محمـ   ������
 ).هـ١٣٩٣األعلمي الحائري (

ود للمرحوم كاظم عب ،)٥٢٢ - ٥٢٠صالمنتخب من أعالم الفكر واألدب: ( - ١٨
 هـ).١٤٣١الفتالوي (ت 

���� ،)٨٦٧ - ٨٦٥نقبــاء البشــر فــي القــرن الرابــع عشــر: (ص - ١٩ 
ا آقــالشــيخ  ���
 هـ).١٣٨٩الطهراني (ت  گبزر

  

  





  

  

IRH@ @

ZÑ�Ûû½a@ @

نـذكر هنـا مـا     ق به ارتأينـا وكالعـادة أن  وما يتعلّ wبعد الحديث عن المؤلِّف
  مور، هي:�� ق بالكتاب، والكالم عنه في عدة يتعلّ

ZlbnØÛa@Êì™ìß@ @

أنّهـا لـم تكـن تُعـرف      	�
 التي نشأت منذ القـدم،   هو من العلومو ،علم التراجم
اصطالحاً بهذا العنوان، فمعظم العلوم في بدايـة نشـأتها تكـون ذات صـبغة عامـة،      

كر واستجابة لمتطلّباته نجـدها تنقسـم إلـى    ومن ثم بمرور الزمان واتّساع نطاق الف
  مواضيع جزئية تصبح فيما بعد علوماً مستقلّة.

مـم الماضـية والتـي سـبقتنا     �� فمثالً ال نستطيع القول بنفي وجود هذا العلم في ا
أنّنا ال نجده مستقالً فيهـا وإنّمـا تـرى     	�
 بمئات السنين، فهذه آثارهم تدلّ عليهم، 

هم ترجمةً للبطل واإلله والكاهن .. وغيرهـا مـن شخصـيات    في أساطيرهم وكتابات
ذلك العصر، ضمن رواية أو أسطورة أو حتّى كتاب من الكتب المقدسة لـديهم،  

  سلوب روائي، قصصي، تاريخي .. وغيرها.��� 

متنا اإلسالمية، فإنّه لم ينشأ مستقالً وإنّما جاء مندمجاً مـع عنـاوين   �� وهكذا في 
مغازي والسير .. ثم بدأ شيئاً فشيئاً باالنفصال عنهـا حتّـى بـات    خرى كالتاريخ وال�� 

  علماً مستقالً بحد ذاته.
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ومن أكثر هذه العناوين شمولية هو علم التاريخ، الذي تجد في طياتـه كمـاً هـائالً    
مــن التــراجم لطبقــات متعــددة مــن رجــاالت العصــور واألزمنــة المتعاقبــة بمختلــف   

نسبة تميزها عن بعضها البعض، مـع ذكـر كـلّ مـا يـرتبط بهـا       اتّجاهاتها ومعتقداتها، و
من مجريات، وأحداث، وأخبار جرت في العصـور الغـابرة، منهـا: تـاريخ خليفـة بـن       

ــوفّى ســنة (  ــاط المت ــوفّى ســنة (  ٢٤٠خي ــاريخ البخــاري المت ـــ)، وت ــر ٢٥٦ه ـــ) الكبي ه
  ... وغيرها هـ)٣٦٨والصغير، وتاريخ آل زرارة ألبي غالب الزراري المتوفّى سنة (

وال يخفى الخلط الحاصل بين علم التراجم وغيـره مـن العلـوم خصوصـاً علـم      
أن الفـرق   	�
  -كمـا هـو الشـائع     -الرجال، وقد يصطلح على األول بالثاني مجازاً 

بينهما واضـح وكبيـر جـداً، فعلـم الرجـال مخـتصٌ فـي بيـان أحـوال رجـال سـند            
سه علماء المسـلمين لمعرفـة أحـوال    الحديث من حيث الوثاقة والضعف، وقد أس

. بينما علم التراجم يسرد أحـوال المتـرجمين علمـاء    nرواة آثار الرسول األكرم
كانوا أم شخصيات علمية وأدبية أو سياسية وعسـكرية وغيرهـا بغـض النظـر عـن      
حيثياتهم األخالقية والعقائدية، فال يهـم فيـه صـالح الرجـل أو فسـاده، وهـو مـن        

  نت موجودة في الحضارات القديمة قبل اإلسالم.العلوم التي كا

من هنا يمكن أن نعرف علم التراجم بأنّه العلم الذي فيـه سـرد ألحـوال األعـالم     

عبر العصور المختلفة، وفي شتّى المجاالت والفنون. وقد تفرعت منه عـدة عنـاوين   

فـي  ذات مسميات مختلفة بحسب نوع الترجمة ومضمونها وحجمهـا. فـالتي تُكتـب    

وعصــره واألحــداث التــي جــرت فيــه يصــطلح عليهــا   nالرســول األعظــم محمــد

بالسيرة النبوية (كالسيرة النبوية البن هشام)، والتي تُكتب في ترجمة شـخص معـين   

أو قـد   هــ) ٣٣٤تُسمى بسيرته (كسيرة ابن طولون) ألحمد بن يوسف بن الداية (ت 
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يصـطلح عليهـا بالسـيرة الذاتيـة أو      تُعطى عنوان آخر. أما التي تُكتب بيد صـاحبها 
وترجمـة   -(أنا) لعبـاس محمـود العقّـاد    :(األيام) لطه حسين، و الترجمة الذاتية كـ

.. وغيرها، إضـافة إلـى عنـاوين     -مؤلّف كتابنا هذا والتي سماها (مختصر حياتي) 
خر ومسميات وتقسيمات يطول المقـام فـي ذكرهـا، فمـن رامهـا فليراجعهـا فـي        �� 

  ها.مظانّ

وقد يطغى عليهـا الـنَفَس األدبـي فتنـدرج ضـمن المؤلّفـات األدبيـة، أو القلـم         
أنّنا نجـد أن أغلـب التـراجم الموجـودة      	�
 التاريخي فتكون مؤلَّفاً تاريخياً .. الخ. 

  تصنّف إما تاريخيا أو أدبياً.

مـن   في موضوعه يعد وبعد هذه المقدمة المختصرة نعود إلى كتابنا فنقول: إنّه
مـا يربـو    wأورد فيـه مؤلِّفـه   وقـد فـي بـاب التـراجم،     ���
���الكتب القيمـة التـي   

) ترجمة من تراجم أعـالم الطائفـة اإلماميـة، ووصـفه فـي ديباجتـه بمـا        ٣٧٧على(
فهذا كتاب يحتوي على تـراجم أحـوال العلمـاء واألفاضـل واألعـالم مـن       Sه: نصّ

جمعتـه؛ خدمـةً    - قرن الرابع عشروهو ال - القرن الحادي عشر إلى القرن الحاضر
، وإحياًء لـذكرهم الجميـل الـذي هـو     nللدين، وترويجاً لشريعة سيد المرسلين

    . Rنعم السبيل إلى مرضاة الجليل ..

ŽnîàçcZê†ànÇa@åß@Š×‡ë@é@ @

فت فـي القـرن الرابـع    ة التـي صُـنّ  يعد كتابنا هذا من المؤلَّفات الرجاليـة المهمـ  
ن ألّـف  در الرئيسة التي رجع إليها واعتمدها العديد ممعشر الهجري، ومن المصا
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ه كتـاب مخطـوطٌ   ف وما بعده، على الرغم مـن أنّـ  ، في عصر المؤلّ)١(في هذا الفن
  )٢(.wخرى غير التي في مكتبة المؤلِّف�� ليس له نسخة 

  ــــــــــــــــــــــــ

ة فـي تـراجم العلمـاء    الـدرر البهيـ  Sفي تعداد مؤلّفاته عند ذكره للكتاب مـا نصّـه:    w) ذكر مؤلّفنا١(
(سـمير المسـافر/    .Rاإلمامية، مخطوط، وهو مصـدر لـبعض المؤلّفـات الرجاليـة التـي ألّفـت بعـده       

  ).٧٦ر حياتي (خ): مختص

 w) ضـمن ترجمـة المؤلِّـف   Hتراث السيد بحر العلوم االلكتروني لـ (مركزجاء في الموقع  )٢(

ا وممـ Sذكر لحادثة أحببنا أن نوردهـا لعالقتهـا بالنسـخة المخطوطـة لكتابنـا هـذا، قـال ناقلهـا:         
 ثني في بعض زياراتي له أنحد�� اطبـائي قصـده، وطلـب    ق السيد عبد العزيز الطبالمحقّ �����

ر نسخة من مؤلَّفه (الدرر البهية في تراجم علماء اإلمامية) وهو مـن خيـرة الكتـب    منه أن يصو
وأجلّها، لغرض طباعته، فقدم بحر العلوم النسخة المخطوطـة للسـيد عبـد العزيـز، ولـم تمـضِ       

ناً عنده. فنادى ولده السيد صيب بحر العلوم باالنهيار، وظن أنّه فقد شيئاً ثمي
	 ى ساعات قليلة حتّ
بعــدما رأى انهيــار أبيــه النفســي  -  مهــدي، وأخبــره بقصّــة الكتــاب، فلــم يفهــم الســيد مهــدي

الموضوع، معتقداً أن السيد الطباطبائي قد أخذ الكتـاب دون علـم أبيـه، فخـرج      -  والجسماني
ظفر مهـدي بالسـيد عبـد    غاضباً ليعيد الكتاب إلى مكتبة أبيه. وبعد ساعات طويلة من التفتيش 

وطالبه باسترجاع الكتاب، وهدده  ...العزيز، وكان قد فرغ من تصوير الكتاب لغرض إرجاعه، 
��. فلم يرد ..إذا لم يفعل،  الطباطبائي عليه، بل أحضر الكتاب األصل، ونسخته المصورة،  �����

بشراً وأخبره بقصّـة تهديـده   ووضعها بين يديه. فأخذها السيد مهدي وذهب إلى أبيه فرحاً مست
م بحر العلوم هذه المـرة، وأخبـر ولـده أن الطباطبـائي لـم يأخـذ النسـخة دون        للطباطبائي، فتألّ

ك لـم  علمه، بل هو الذي أعطاها إيـاه لغـرض تصـويرها وطباعتهـا، فـرد عليـه ولـده بقولـه: إنّـ         
د بحر العلوم هذه الحادثة علير السية، وكانت قـد وقعـت   أك تخبرني بذلك. وقد كرثر من مر

 �منتصف التسعينيات الهجرية، السبعينيات الميالدية

���وشاءت الصدف أن ألتقي  ، أي بعد )م١٩٩٠(الطباطبائي عند حضوره مؤتمر الغدير عام  �����
بحقيقة ما جرى، وتأثّر بحر العلوم مم ا حصـل دون  عقد ونصف من وقوع هذه الحادثة، وأخبرته

  .Rابني الطباطبائي بقوله: لو لم يحصل ذلك، لكان الكتاب منشوراً اليومقصد منه، أج
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فه والذي كان وتكمن أهميّوبحسب مـا شـهد بـه معاصـروه     -ة الكتاب في مؤل - 
�عـاً رجاليـاً، إذ كـان لمالزمتـه لشـيخ البـاحثين       متتب ،قاًمحقّ ،عالماً� �	
 گآقـا بـزر   ��

الطهرانــي أثــر واضــح  نــة فــي مؤلّفاتــه فــي يراعــه الشــريف أضــفى لمســةً رجاليــةً بي
  .ومجاميعه المخطوطة المشحونة بفوائد هذا الفن، ومنها كتابنا هذا

سـرته الشـريفة (آل   �� هذا غير ما يحتويه من تراجم وافية لكثير من شخصـيات  
سـرة المباركـة،   �� بحر العلوم) والتي تُعد مرجعاً مهماً لمن يكتب في أعالم هـذه ا 

ـة للعديد من الرجاالت مإضافةً إلى تراجم مهمن عاصرهم أو كـانوا قريبـاً مـن    م
  .wعصر المؤلّف

  أما المؤلَّفات التي اعتمدته كمصدر لها فمنها:


 أعيان الشيعة:  -١هـ)، حيـث ذكـر   ١٣٧١سيد محسن األمين العاملي (ت ال �����
اإلمام الراحل المرحوم السـيد محسـن األمـين العـاملي نقـل منـه        أنw مؤلِّفنا

وجعله أحد مصـادره، وقـد تتبعنـا ذلـك      )أعيان الشيعة(كثيراً في كتابه الواسع 
)١(فوجدناه كما قال.

 

��: نقباء البشر في القرن الرابع عشر -٢ 
حيث  wقا بزرگ الطهرانيالشيخ آ ���
)٢( كثر من مطلب إلى كتابنا هذا.أب هنوه في

 

  )٣(ه نقل منه.ستاذ علي الخاقاني حيث ذكر أنّشعراء الغري: لُأل -٣

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٧٦) سمير المسافر/ مختصر حياتي (خ): ١(

 .٥٩٢، ٥٤٢نقباء البشر: ) ينظر: ٢(

 .٩/٢١٠) ينظر: شعراء الغري: ٣(
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خذ منهجيـة ثابتـة فـي ترجمـة     لم يتّ wولى للكتاب تجد أن مؤلِّفنا�� في قراءة 
  خرى. �� ه يطنب في ترجمة ويختصر في فإنّ ،الرجاالت المذكورة

إضافة إلى بعض التكرار الحاصل فـي تـراجم بعـض األعـالم المتـرجمين مـع       
الزمنية التي بقي  المدة ولعل السبب في ذلك هو طول ،اختالف  بزيادة أو نقصان

ا انتهجه المؤلِّففيها الكتاب تحت طائلة التأليف. وممw ّه في كتابنا هذا أيضاً أن
  .)من كنيته اسمه(اً في باب كعادة الرجاليين قسماً خاصّ أفرد

ا أهم المصادر التي اعتمدها المؤلِّفأمw     في تأليفه فسيرد ذكرهـا فـي آخـر
  الكتاب بحسب الترتيب األلف بائي بعنوان (مصادر التأليف).

 
الحصون المنيعة  اعتمد كثيراً على كتاب wا تجدر اإلشارة إليه أنّهمـه مأنّ 	�
����لمخطــوط (نســخة خــط المؤلِّــف والوحيــدة) ا 
الشــيخ علــي آل كاشــف  ���

   خاصةً فيما يتعلق بتراجم آل كاشف الغطاء (رحمهم اهللا). wالغطاء

���تكملة أمل اآلمـل المخطـوط (نسـخة خـط المؤلِّـف)      وكذلك كتاب  
��� 
ولـى  �� كما جاء في الترجمـة ا  -السيد حسن الصدر الكاظمي والتي استعارها منه 

فه ام عديـدة فـي مدينـة الكاظميـة يـوم تشــر      عند اجتماعه معـه أليـ   -من الكتاب 
  .هـ)١٣٣٩سنة ( cاإلمامين الهمامين الكاظمينلزيارة 

���وكذا اعتمد علـى كتـاب طبقـات أعـالم الشـيعة لشـيخ البـاحثين         
آقـا   ���
  ة.ة القرنين الثالث عشر والرابع عشر منه، قبل الطباعالطهراني خاصّ گبزر
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د بدء العمل فـي تأليفـه   لم نعثر على تأريخ صريح يحد 
أن تـأريخ اسـتعارة    	�
لكتــاب تكملــة أمــل اآلمــل مــن الســيد حســن الصــدر كــان فــي ســنة   wمؤلّفنــا

قرينـة   يعـد واستفادته منه في نقل الكثير من التراجم في كتابه هـذا قـد    )هـ١٣٣٩(
  السنة أو قبلها أو بعدها بقليل.على تأريخ بدء تأليفه في هذه 

فـي نهايـة النسـخة المخطوطـة      wأما تأريخ انتهـاء التـأليف فـأورده المؤلّـف    
د صـادق بـن الحسـن آل بحـر     الكتاب على يد مؤلّفه األقـل محمـ   تمSحيث قال: 

هـ١٣٩٣(في عنه سنة العلوم ع(R.  

فالمد هــ) ١٣٩٣ -هــ  ١٣٣٩بـين (  فيهـا تـأليف الكتـاب تتـراوح مـا      ة التي تـم، 
ــ  ــون أربع ــنة  اًفتك ــين س ــاً وخمس ــدة، وتقريب ــى أن  الم ــة عل ــذكورة ذات دالل  الم

ويضـيف   ،كان يجمع ما يقع بصره عليـه مـن تـراجم علمـاء اإلماميـة      wالمؤلِّف
خرى ما يجول في باله أو مرتكز في ذهنـه مـن ترجمـة لعلـم     �� ويكتب  ،عليها تارةً

  .من األعالم المعاصرين أو القريبين من عصره

ISH@ @
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لةً إدارة مكتبـة العلمـين   دتنا بها متفضّ، زوwنسخة األصل التي بخط المؤلِّف
وهو سـنة إتمـام    )،هـ١٣٩٣( ي، وتاريخ نسخها هوبيد األخ أحمد علي مجيد الحلّ
، اًسطر ١٨وعدد أسطرها  ،)٢٢×١٦وقياسها ( ،١٢٢تأليف الكتاب، وعدد أوراقها 

  .١١٥كتبة العلمين: ورقمها في م
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 wاعتمدنا في مراحل عملنا على النسخة الوحيدة والتـي هـي بخـط المؤلِّـف     -١
 كما قدمنا.

 عملنا على ضبط النصوص وتقويمها من خالل: -٢

 ن وتصويب ما فيها حسبما تقتضيه األمانة العلمية.ة وتمعقراءتها بدقّ  - أ

 بعة. أينما تقتضيه الحاجة وحسب القواعد المتّاستخدام عالمات الترقيم   -  ب

 تقطيعها وتنسيق فقراتها لتسهيل قراءتها وفهمها.  -  ت

  .مراجعتها من الناحية اللغوية وتصحيح ما خرج منها سهواً عن العرف اللغوي  -  ث

 .فبالواسطة ��� و -  إن وجدت - تخريج النصوص المنقولة من مصادرها األصلية  -٣

 .تثبيت االختالفات في الهامشمصادرها األصلية وص المنقولة مع مقابلة النصو -٤

توضيح األلفاظ والعبارات المبهمة والغريبة في الهامش مع شـرح مـوجز عـن     -٥
 بعض األماكن المذكورة وغير المعروفة.

 ضبط األبيات الشعرية الموجودة في الكتاب عروضياً مع التشكيل. -٦

ة، متـرجمين ألكثـر مـن مـر     ذكرنا في منهجيـة المؤلِّـف أن هنـاك عـدداً مـن األعـالم       -٧
مـع   رتين لتكونـا ترجمـة واحـدة   باعنا التلفيق بـين التـرجمتين المكـر   تّابنا التكرار بفتجنّ

 .  التنويه لذلك بالهامش
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 هنا إلى ذلك في الهامش.زيادة في المتن بين معقوفين، وقد نو وضعنا كلّ -٨

اء، ومـا وجـدناه   ه رتّبـه علـى حـروف الهجـ    في ديباجة كتابنا هذا أنّـ  wذكر المؤلِّف -٩
 .wف في ذلك حفاظاً على ترتيبهباً كما يجب، فلم نتصره ليس مرتّأنّ

أن يكتب اسم المترجمين بلـون مغـاير عـن غيـرهم،      wا كانت منهجية المؤلِّفمـل  - ١٠
واحد منهم رقمـاً وجعلنـاه بـين معقـوفين، وفـي بعـض األحيـان وفـي          نا جعلنا لكلّفإنّ

هم ئجم أوالداً علمـاء، فيتـرجمهم مـع كتابـة أسـما     ترجمته ألحد األعالم يـذكر للمتـر  
 .ة عن ترجمة األب، وهكذاباللون المغاير، فجعلنا لهم أرقاماً مستقلّ

هنــاك بعــض المفــردات المســتخدمة فــي الكتــاب كانــت شــائعة فــي عصــر   - ١١
أنّا تركناها علـى حالهـا    	�
 وما قبله، ال تصمد أمام النقد النحوي،  wالمؤلِّف
 األمانة العلمية.  ا بالتزاماً منّ

 لكـلّ  -والتي وقعت عليها أيـدينا  -أشرنا إلى أكبر عدد ممكن من المصادر   - ١٢
ترجمة من التراجم الرئيسة للكتاب، مع اإلشارة إلى بعض مصادر ترجمة مـن  

 ذُكر ضمناً فيه.

١٣ -  منا للكتاب مقدقدنت شيئاً عن المؤلِّف والمؤلَّف.مةً تضم 

علمـاً أن   نت ما تعارف عليه أهل هذا الفن،ضمية للكتاب توضعنا فهارس فنّ  - ١٤
فـي آخـر    نـا ذكركمـا   كل ما بين قوسين في فهارس األعالم هو منا للتوضيح.

 مصادر التأليف والتحقيق.الكتاب 
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على ما من به علينا مـن نعمـه وألطافـه فـي      وجلّ ال يسعنا بعد شكر المولى عزّ

 عملنا هذا، �	 من آزرنا وساهم فـي   بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكلّ مأن نتقد

  ّفقنـا إلتمـام هـذا العمـل والـذي      تحقيق هذا الكتاب، ولو بالدعاء، فلـوالهم لمـا و
  بالذكر منهم: ات، ونخصّا بخالص النينرجو أن يتقبل منّ

���لـة بسـماحة   إدارة مكتبة العلمـين فـي النجـف األشـرف المتمثّ      -١ 
السـيد   ���
آل د عليمحم    دتنـا بنسـخة األصـل،    بحر العلوم (دامـت توفيقاتـه)، حيـث زو

  .�المؤلّف السيد حيدر بحر العلوم وحفيد

٢-  سة المتمثِّلة بسماحة إدارة الروضة العبة المقداسي�� 
السيد أحمد الصافي  ���
 ثِّلـة بفضـيلة السـيد   ه، وإدارة قسم الشؤون الفكرية فيهـا المتم الموسوي دام عزّ

بفضـيلة السـيد نـور الـدين     ، وإدارة المكتبـة فيهـا المتمثِّلـة    �ليث الموسـوي 
 ي مشروع تحقيق هذا الكتاب وغيره.؛ لتبنّ�الموسوي

���سـها  ة لمؤسإدارة مكتبة اإلمام كاشـف الغطـاء العامـ     -٣ 
الشـيخ علـي آل    ���
كاشف الغطـاء صـاحب (الحصـون المنيعـة)؛ لتزويـدنا بـبعض المصـادر التـي         

بالـذكر   اها في تحقيـق الكتـاب، المطبـوع منهـا والمخطـوط، وأخـصّ      اعتمدن
  أمينها العام الشيخ أمير كاشف الغطاء.

٤-  ة؛ لتعاونها معنا فـي تزويـدنا بـبعض المصـادر     إدارة مكتبة اإلمام الحكيم العام
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 المخطوطة التي اعتمدناها في تحقيق الكتاب.

والـذي   -ة التحقيـق  المشـرف علـى وحـد    -ي ستاذ أحمد علي مجيد الحلّ�� ا  -٥
خطـوة مـن خطـوات تحقيـق الكتـاب فاسـتفدنا كثيـراً مـن          كان معنا فـي كـلّ  

 وجوده المعطاء، جزاه اهللا عنا خير الجزاء. 

ســتاذ خالــد جــواد جاســم لمــا أضــافه مــن لمســات إبداعيــة علــى األبيــات �� ا  -٦
 الشعرية من حيث التشكيل وضبط األوزان الشعرية.

بهـم  �� وسي لما أبداه معنا من تعاون في حلِّ بعض مـا  د رضا القامستاذ محم�� ا  -٧
  علينا من المطالب في الكتاب.
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  وختاماً:  

ف بإنجاز هذا السفر القيم الذي نأمـل أن يضـيف للمكتبـة اإلسـالمية     نا إذ نتشرفإنّ
ا لــه منّــأن يتقب وجــلّ رافــداً جديــداً مــن روافــد العلــم والمعرفــة، راجــين المــولى عــزّ

خـوة  ه لإلنتوجـ  ه أهلٌ لهـذا الرجـاء، ومـن ثـم    الصفاء من العجب والرياء، فإنّ بخالص
لوا ة أن يتفضّـ أو زلّـ  هـم إن وجـدوا هفـوةً   والتحقيق وأهل النظر الـدقيق، أنّ  ذوي الفن

أن يغفر لنا مـا سـهونا عنـه ال عـن عمـد بـل لغفلـة،         {نا بها نُصرةً للملّة، عسى اهللاعلي
  .ا له لمحتاجونا في مظان استجابة الدعاء، فإنّراجين منهم أن يذكرون

د وعلـى آل بيتـه الطيبـين    نـا محمـ  ى اهللا على خاتم األنبيـاء والمرسـلين نبي  وصلّ
  .الطاهرين

  يوم مولد األولربيع  من شهر السابع عشركان الفراغ منها في 

أبي القاسم الرحمة الرسول األعظم نبيدنا وموالنا سي  

  قدسة للمولىفي الروضة الم nمحمد

  gاسـل العبـي الفضـأب

  هـ١٤٣٤من عام 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

العالمين الحمد هللا رب  

  وآله الطاهرين دمحموالصالة والسالم على خير خلقه 

  واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين

  إلى يوم الدين

  :وبعد

فهذا كتاب يحتوي على تراجم أحوال العلماء واألفاضل واألعـالم مـن القـرن    
جمعته؛ خدمةً للـدين،   -وهو القرن الرابع عشر -الحادي عشر إلى القرن الحاضر 

 د المرسـلين وترويجاً لشريعة سـيn  الـذي هـو نعـم     ،رهم الجميـل ، وإحيـاًء لـذك
إلتمامه إنّه ولي التوفيق، وقـد   يقنالجليل، فأسأله تعالى أن يوفّ ةالسبيل إلى مرضا

  )١(بته على حروف الهجاء.رتّ

  ــــــــــــــــــــــــ

  قد ذكرنا في مقدمة التحقيق أن تمام الكتاب غير مرتّب على حروف الهجاء. )١(
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فاضلٌ ،عالم، فقيه، أصولي، ورع، دا ذكره .زاهدلسي �� 
اصر صاحب المع ���
العـالي علـى رؤوس   ه دام ظلّـ حسن صدر الـدين  السيد  دةيالمصنَّفات الكثيرة الج

د وهو كتاب نفيس نافع في هذا الفن جيـ  -العالمين في كتابه (تكملة أمل اآلمل) 
ات ضخاممجلّد ةاً في ثالثجد.  

  .جبل عامل علماء األول: في تراجم

  )١(.تراجم غيرهم من العلماء واألفاضل والثاني والثالث: في

 cفت لزيـارة اإلمـامين الكـاظمين   رـتشه الشريف واستعرته منه يوم رأيته بخطّ

اماً عديدة فرأيته بحراً فياضاً له اليد الطولى في بخدمته أي تُ، فاجتمع)١٣٣٩(سنة 
  )٢(.علميةة والرئاسة ال، وهو اليوم أحد العلماء المشهورين وله المرجعيفن كلّ

  ــــــــــــــــــــــــ

األول منه في مجلّد واحد بتحقيق السيد أحمـد الحسـيني (دام توفيقـه) فـي قـم المقدسـة        طُبع الجزء )١(
، وطبـع بأجزائـه الثالثـة فـي سـتّة      Hهـ)، وهو من منشـورات مكتبـة آيـة اهللا المرعشـي    ١٤٠٦سنة (

وعبـدالكريم الـدباغ وعـدنان الـدباغ فـي       wمجلّدات أخيراً بتحقيق الدكتور حسـين علـي محفـوظ   
هـ) من منشورات دار المؤرخ العربي، وقد كتـب السـيد عبدالسـتّار الحسـني (دام     ١٤٢٩( بيروت سنة

) الصـادرة مـن كلّيـة    ٢٤شرت في مجلّة علوم الحـديث عـدد (  توفيقه) تعليقات على الطبعة األخيرة نُ
  .الحلّي، فَلْتُراجععلي مجيد  طهران، ونُشرت معها تصويبات الطبعة للمحقّق أحمد - علوم الحديث

رقـم   ١/١١٤، تكملـة أمـل اآلمـل:    ٢/٢٦٧تكملة نجـوم السـماء:    ة السيد حسن الصدر:ينظر ترجم )٢(
رقـم   ١/٥٢١رق: ـ، مـرآة الشـ  ١٢٢رقـم   ١/٢٤٩، معـارف الرجـال:   ١/٢١٩، الفوائد الرضـوية:  ١٢١

�  
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 ،فقيهـاً  ،فاضـالً  ،كـان عالمـاً  Sالمذكور ما نصّـه:   السيد قال دام فضله وعاله في ترجمة
  :ينِ الجليلينِالسيد هالدووأ .خته�� على  �بحر العلوم السيد وكان صهر .جليالً

  .باقر صاحب القبة والشباك في النجف األشرفالسيد 

  . -)١(هاتأتي ترجمتهما في محلّ - الحلّي مهدي القزويني  السيد أبا اًحسن السيدو

 jلزيـارة الرضـا   )٢(أنّه غـاب  أحمد أنّي رويتُ السيد والذي يدلّ على جاللة
ي عندهم وأوصى أن ينقل إلى النجف األشـرف، فلـم   فتُوفّ ،ومر بأرحامه بقزوين

٣(كوا بمرقدهينقلوه؛ طلباً ألن يكون مرقده عندهم ويتبر(.  

]سـلمان زمانـه  [ wحسين نجـف  الشيخفرأى 
)٤(

ه كأنّـ  )١١٩٩(ليلـة مـن الليـالي سـنة      
ال  جماعـةً  - وهـو معهـم    - عليهـا   يلِّفصُـ  ،أحمد القزويني إلى النجف السيد بجنازة جيء

على يمينهي د عرف اإلمام وال المأمومين غير أند ابنباقر  السيأحمد المذكور السي.  

وأخبره بالطيف، فعجـب   wومبحر العل السيد حسين ومضى إلى الشيخفانتبه 
  ــــــــــــــــــــــــ

�  
، مصـفّى  ٨٧٣ رقم ٤٤٥، نقباء البشر: ٣/٤٢٤، ريحانة األدب: ٨٢٥ رقم ٥/٣٢٥، أعيان الشيعة: ٢٢٥

 ٣٦٤، شخصـيت أنصـاري:   ١٣، شـهداء الفضـيلة:   ١٢٤٢ رقم ٦/٢٠١٥، مكارم اآلثار: ١٣٠لمقال: ا
، معجـم  ١/٣٢٠، معجـم المـؤلّفين العـراقيين:    ٣/٢٩٩، معجـم المـؤلّفين:   ٢/٢٢٤، األعـالم:  ٤٤ رقم

، موسـوعة  ٢٩٧ رقـم  ١/٢٧١، معجـم مـؤرخي الشـيعة:     ٢/٨٠١رجال الفكر واألدب في النجـف:  
  .٤٥٣٠رقم ١٤/١٩٤: طبقات الفقهاء

  ) من هذا الكتاب.١٩٣)، والسيد مهدي برقم (١٤تأتي ترجمة السيد باقر برقم () ١(

  .في المصدر المطبوع: (سافر) )٢(

  .في المصدر المطبوع: (ليتبركوا به) )٣(

 مابين المعقوفين من المصدر المطبوع. )٤(
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 ،بـاقر المـذكور وأخبـره بـذلك الطيـف أيضـاً بعينـه        السيد دخل إليه بعده ثم ،منه
بالبـاب   ودفـن  فق كالهما على أنّهما رأيا أنّـه لمـا صُـلِّي عليـه طيـف بـه ثالثـاً       واتّ

  .فنُصبت له الفاتحة ،أحمدالسيد  ة جاء خبر وفاةبعد مد ثم .لي األوالفضّ

ن، وقام فكشـف عـن الصـخرة التـي     ييفَللناس الطَّ wبحر العلوم السيد لثم نق
 wرضـا النحـوي   محمـد  الشـيخ أحمد مقبـوراً هنـاك، فـنظم     السيد عيناها فوجد

  :ما لفظه قال فيها الواقعة بقصيدة
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  )٦(.w. إلى آخر ما قاله..

  ــــــــــــــــــــــــ

  المصدر المطبوع.ما أثبتناه من في األصل (قواه)، وفي الطليعة واألعيان: (نواه)، و )١(

  .: (حلّ)المصدر المطبوعفي  )٢(

  .(نجده) المصدر المطبوعفي  )٣(

  من المصدر والطليعة. أثبتناهفي األصل: (معتلقاً) وما  )٤(

  .): (فألقوهالمصدر المطبوعفي  )٥(

  .٩/٣٠٠، أعيان الشيعة: ٢/٢٢٤الطليعة: ينظر:  )٦(
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طـه   محمـد  الشـيخ بـن طـاهر السـماوي، قـال: حـدثني بـه        محمد الشيخحدثني بذلك 
 الشـيخ  ثني خـالي أبـو ذر  ، قـال: حـد  )١٣٢٢(نجف في ليلة الجمعة من شهر رمضان سـنة  

  .الحديث ... حسين نجف، قال: رأيت في المنام الشيخجواد، قال: حدثني والدي 

القزوينـي ببغـداد    محمـد  السـيد  السماوي: وأخبرني به أيضـاً  محمد الشيخقال 
��عن أبيه  ،)١٣٣١(سنة  
 السـيد  ابـن اقر ب السيد عن النور الباهر ،مهدي السيد ���

  :wورأيت في المرثية المذكورة تاريخ الوفاة قال .لمذكورأحمد ا

���H D�� ��� �=�� 	a� �:�� %b��07�� 	/�R�  
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)٢(انتهى ما نقلته من (التكملة).
  

 �جـدنا بحـر العلـوم    السـيد  ةمرثي وقد رثته الشعراء بمراث عديدة منها:
  لها:وفاته يقول في أومؤرخاً فيها عام 
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  ــــــــــــــــــــــــ

   )w(منه .١١٩٩=  ]٥ +[ مد) لقد ثُلم اإلسالم من فقد أح١(

  إشارة إلى إضافة خمسة إلى مادة التاريخ. ،قوله: (وأهل الكساء الخمس وافوا)

  .٥٧ رقم ٢/٥٥) تكملة أمل اآلمل: ٢(

  )w(منه .١١٩٩=  ]٤ +[ ) لقد طابت الجنّات من طيب أحمد٣(

  ).بيتاً ٣٤، والقصيدة قوامها (١٣٧) ديوان السيد محمد مهدي بحر العلوم: ٤(



  ١٢٥  .........................................................................  المشهدي الشيخ أحمدحرف األلف/ 

 

في قوله: (وجاور أهل البيت) إشارة إلى زيادة أربعـة إلـى مـادة التـاريخ عـدد      
  )١(أهل البيت األربعة.

}R{@ @

ƒî’Ûa@†»c@@åiaƒî’Ûa@†Şàª)٢(@jÇ@åi@ïÜÇ@åi@áîçaŠig@åi@†@µì½að†è’½a@ @

 )٣(ة البـراق (بيت المشـهدي) فـي محلّـ   من بيت معروف في النجف األشرف بـ

 من � ،كـريم األخـالق   ،زاهـداً  ،فقيهـاً  ،فاضـالً  ،كان عالمـاً .النجف األشرف �

حن المحاضرة.س  

ام مهاجرتي إلى النجـف، كـان يحضـر    رأيته أي( في (التكملة): Kسيدال الق
حسـين الكـاظمي طـاب ثـراه، وكـان يعـد مـن أكبـر          محمد الشيخمجلس درس 

بهـم فـي المسـجد    فضالء تالمذته، وكان مرجعاً ألهل البراق في القضاء، ويصلّي 
ة، وعنده مجلس يحضره جماعة من أهـل النجـف مـن أهـل     الذي في تلك المحلّ

  .العلم وغيرهم

  ــــــــــــــــــــــــ

، معـارف الرجـال:   ٥٧ رقـم  ٢/٥٥، تكملـة أمـل اآلمـل:    ٩٩ رقـم  ٢٥٧) ينظر ترجمته: نجوم السماء: ١(
، أعيـان  )ضـمن ترجمـة الشـيخ محمـد رضـا النحـوي      ( ٢٦٣ رقـم  ٢/٢٢٤، الطليعـة:  ٢٩ رقم ١/٦٩

، معجم رجال ٤٤، الكواكب المنتثرة: ١/١٦٩، ماضي النجف وحاضرها: ٣٣٦ رقم ٣/١٠٢الشيعة: 
  .٣٦١٥ رقم ١٢/٥٥، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣/٩٨٢واألدب في النجف: الفكر 

  )w(منه .هـ)١٢٨١) المتوفّى سنة (٢(

�ة من محلّ )٣( )، ويعبـر عنهـا فـي    راق، العمـارة، الحـويش  ـالبراق، المش( النجف القديمة األربع ���
  بعض الوثائق القديمة بـ (جبل النور).
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تقــي آل بحــر  محمــد الســيد األجــلّ الســيدوكــان للشــيخ أحمــد اختصــاص ب
، وكان في غاية المتانة والوقار والسـكينة، حسـن الصـمت والهـدي،     )١(wالعلوم

  .ن من بيت قديم في النجف األشرفيعد من شيوخ العرب النجفيين، وكا

ــوفّ ــاة  Hيوت ــد وف ــه الكــاظمي �� بع ــاه ، )٢()١٣٠٩(ســنة  wســتاذه الفقي ورث
  لها:دة يقول في أوجعفر الحلّي بقصيدة جي السيد المرحوم
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 ���� �7R� 	P�����F9 �  �e 6 ����f}� ������ �� %* 	ª)٣(  

راق في النجـف فـي القضـاء كمـا قلنـا، وكـان لـه        ة البوكان مرجعاً ألهل محلّ 
، وصارت إليـه المرجعيـة بعـد وفـاة أبيـه      )٤(أيضاً نعمة الطريحي الشيخاختصاص ب

  )٥(.)١٢٨١(سنة  محمد الشيخ

  ــــــــــــــــــــــــ

  .ذا الكتاب) من ه١٨٣ترجمته برقم ( تأتي )١(

ن وفـاة الشـيخ محمـد    وإذا علمنـا أ  سـتاذه الشـيخ الكـاظمي،   
	 أنّه توفّي قبـل   المصدر المطبوعفي  )٢(
  .wما ذكره المؤلفالصحيح فيكون هـ) ١٣٠٨حسين الكاظمي سنة (

  ) بيتاً.٣٧، والقصيدة قوامها (٣١٢سحر بابل وسجع البالبل:  )٣(

  كتاب.) من هذا ال٢٧٠ترجمته برقم (تأتي  )٤(

، أعيـان الشـيعة:   ٣٥ رقم ١/٨٤، معارف الرجال: ١٢٠ رقم ٢/١٢٠ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل:  )٥(
، مكـارم اآلثـار:   ٢٦٣ رقـم  ١١٧، نقبـاء البشـر:   ٣/٣٥٢، ماضي النجـف وحاضـرها:   ٢٦٠ رقم ٣/٧٤
، ٣/١٢٠٤، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي النجـف:      ٢/٦١فين: ، معجم المـؤلّ ٩٥٠ رقم ٥/١٦٠٢

 ١٤/٨٥، موسـوعة طبقـات الفقهـاء:    ٣٧رقـم   ٤٦مشاهير المدفونين في الصحن العلـوي الشـريف:   
  .٤٤٥٦رقم 
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ر ـنصـ  السـيد  الشـهيد  السـيد  رـة األدب في عصوأئممن كبار العلماء  Hكان
  .ةة والخاصّممعروفاً بالفضل عند العا ،Hاهللا الحائري

هـذا  ( :عنـد ترجمتـه   )رـضـ الروض الن(ال عصام الدين العمري الموصلي في ق
 ،دب بـروداً لـبس مـن األ   ،هوفاق الكسائي ونفطوي ،هنحو سيبوي األديب الذي نحا

ق علـى كاهـل   وتسـلّ  ،ذروة الكمـال  إلـى صـعد   ،اًوعقود لئونظم من المعارف آل
[وسماء فرقد وسهى، وضـياء   ،هىونُ مجد أحمدفهو  ،المعال )١(مةنأس إلىالفضل 

 ،روجٍونـور مـ   ،وحدائق 
� ريا زهورو ،وعوارف 	���� وسناء  ،معارفو )٢(]���� 
  .خر ما قال من الثناء الجميل نظماً ونثراًآ إلى .. وشقائق

د ه كان تلميذنّأ ذكر ثمر اهللا الحائريـنص السيw وله اليد  ،ومن المالزمين له
أثبت  ثم ،ه في ميدان القريض عند أرباب األدب مشتهرنّأو ،العالية في نظم الشعر
نها التـي ضـمw   ر اهللا الحـائري ـنصـ  السـيد  هذسـتا ��  في مـدح  له قصيدته المعروفة

  :لهاالتي يقول في أو حويالنمالك  ابن ألفية

���� 
� �O  �$������9 ������� %q*  	£����F� �����1�#  
 

  	;���������  	£�����F�  %;F�����~� �������3 	k ���������  
  %*���= %l����� [��� �f [ 	���  �Z���� �� ���� �: ��
  

 
  {W������ �)٣(  �W�����3 ��� �� ����3 �*  	i���%"�
)٤(  

 
  ــــــــــــــــــــــــ

  )١٢/٣٠٦مة: جمع سنام البعير أو الناقة وهو أعلى ظهرها. (ينظر: لسان العرب: نسأ )١(

  .المطبوع ما بين المعقوفين من التكملة )٢(

  ) في المصدر المطبوع: (أواقعاً).٣(

  بيتان هما الثاني والثالث منها، وأولها:هذان ال )٤(
�  
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  :خرها قولهآتمام سبعة وسبعين بيتاً  إلى

�� %������H 	;  �;_��������  >������8��)١(  ������� �f �8 	*  

 

 ���� �Z�9 %�  %�����H  %��������� & 	*������ Dx�)٢(  

 محمـد  السـيد  ورثـاه  .)١١٨٣(سـنة   األشـرف  جـف الن إلـى قل ة ونُبالحلّي وفّتُ 
فيها عام وفاته مطلعها: خاًزيني بقصيدة مؤر  

 �O���Q�  �:���V �/ ��� ����� %/  �c���F"  	Q 
����� 	�  
 

  �,-��������3�  %�����  �c������F" ������ 	° 
� 	�  
  يقول في التاريخ: 

 	B
����+u  	O����G�� x�C�����  ������H D��3  
 

 � 	/������  �*��89 �Y  {*��� ��� !"�)٤(�)٣(  
فـي اللغـة    بارعـاً  أديبـاً وكـان   ،حويالنرضا  محمد الشيخ :ثةثال اًأوالد فوخلّ 

ه لعـرض  نتخباد قو ،�بحر العلوم السيد األعلىي من تالمذة جد ،فانين الشعرأو
)٥()ةالدر( خـرى �� ة وبالحلّـ  تـارةً  جفالنوكـان مقامـه بـ    ،هـا منظبام اشتغاله عليه أي 

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

ــولي  ــن نحــ ــرب عــ ــم أعــ   هللا كــ

  

ــل     ــى كحيـــ ــاة وفتـــ ــو فتـــ   نحـــ

  )٥٠ - ١/٤٦ينظر: شعراء الحلّة: ( .) أبيات١٠٩والقصيدة قوامها (  

  ) في المصدر المطبوع: (لعلّي).١(

  .٥٤ رقم ٢/٥٣عنه تكملة أمل اآلمل:  ١٥٥ - ٣/١٤٥) ينظر: الروض النضر: ٢(

  )w(منه. ١١٨٣بعدك أحمد ال يحمد = ) الفضل ٣(

  .١/١٣، شعراء الحلّة: ٥٥ رقم ١/١٦٦) ينظر: البابليات: ٤(

): إرجوزة في الفقه خرج منها تمام الطهارة والصالة إلـى صـالة الطـواف للسـيد     ) (الدرة المنظومة٥(
ذريعـة:  هــ). (ينظـر: ال  ١٢١٢المتـوفى سـنة (   يبـن المرتضـى الطباطبـائ    يبحر العلوم محمد المهد

هـ) بنشر: مكتبة المحالتي وتقديم الشيخ محمد هادي ١٤١٤)، وقد طبعت سنة (٤٠٨  رقم ٨/١٠٩
  ).األميني باسم (الدرة النجفية
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ــده  ــيخكوال ــد الش ــو  ،أحم ــدأوه ــة ح ــ   الخمس ــلتهم ب ــومة مراس معركة ـ(الموس
، وقـد  Hبحـر العلـوم   السيد اها بهذا االسموسم ،التي جمعها والده )١()الخميس

فأجازه بألف  wها إلى مدح بحر العلومبلَس المقصورة الدريدية الشهيرة وقَمـخ
عنـد   ودفـن  األشرف جفالن إلىقل ونُ )١٢٢٦(سنة  ةي في الحلّوقد توفّ، )٢(دينار

صـادق   السـيد  قصـائد  أكثـر ر وقـد شـطّ   ،دبـاء �� وله شعر كثير مجموع عنـد ا ، بيهأ
البيـت  أهـل ام التي نظمها في الفحbد  ه كانـت لـه مـع   ألنّـ  ؛السـي   ة المـذكور مـود

  :Hنصر اهللا الحائري السيد اً بيتيسومن شعره قوله مخم ،أكيدة

����T'� ������'F'� [*����= 	k ���� �f A����'G� �7 �2  
 

  	3� ���#p A'�������  �����D�� �7�� N���� �� �2  
  �6��  	�i�������8�� �������� 	k �������� x��G�����f �2  

 
 � �*���� �������)٣(  ��p  	��l��8�� ��#� �� �� �3 �2  

  	�
X� ��L �J  g/FG� 2�  �;�GQ� 

 ��� ������0 ��� �0e��� 	� �G 
$ ��� DQi �Y�  >
�������  
 

  	��������e� ����� %3 �2  %1��G�����f %k  �e j�����+3������%  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

فحـول الشـعراء   و معركة الخميس: مراسالت شعرية بـين خمسـة مـن أعـاظم العلمـاء والسـادات،       )١(
)، والسـيد محمـد   هــ ١٢١٢( المتوفى سـنة  وهم: السيد بحر العلوم الطباطبائي النجفي ،المعاصرين

 )،هــ ١٢٠٥( المتوفى سـنة  )، والسيد صادق الفحامهـ١٢١٦( المتوفى سنة الزيني النجفي البغدادي
 ، والشيخ محمد بن يوسف آل محيـي الـدين  )هـ١٢٢٦( المتوفى سنة والشيخ محمد رضا النحوي

 -١٣٨، العبقـات العنبريـة:    ٨٨ -١/٨١لمقدمـة:  ا الفوائد الرجاليـة/  (ينظر:). هـ١٢١٩المتوفى سنة (

  .)٢١/٢٦٤الذريعة:  ،١٤٥

 ٧٨ -  ١/٦٢ ، الرحيق المختوم فيمـا قيـل فـي آل بحـر العلـوم مـن المنظـوم (خ):       ٩/١٥٦ :ينظر: أعيان الشيعة )٢(
  .بتفصيل أوسع

 ) في الديوان: (قد قيل) وبه ال يستقيم الوزن الشعري.٣(
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ى سـنة  الشـاعر الكبيـر المتـوفّ    حـوي النهادي  الشيخو .حويالنمحسن  الشيخو
)٤(.)٣()١٢٠٧(  

  ــــــــــــــــــــــــ

لـم نهتـد الـى مصـدر     و، مـع اخـتالف يسـير    ٢٠٧سيد نصر اهللا الحـائري:  في ديوان الين ) أصل البيت١(
  .لتخميسل

، الفوائـد الرضـوية:   ٢٣٣٢رقم  ٥/٣٩١: تكملة أمل اآلمل: ة الشيخ محمد رضا النحوي) ينظر ترجم٢(
، ٩/٢٩٣، أعيــان الشــيعة: ٢٦٣رقــم  ٢/٢٢٣، الطليعــة: ٣٤٩رقــم  ٢/٢٧٧، معــارف الرجــال: ٢/٨٣١

، ٩٩٠رقـم   ٥٤٨ - ٥٤٥، الكـرام البـررة:   ١٧ - ٢/٣، البابليـات:  ٣/٤٥٢رها: ماضي النجـف وحاضـ  
، معجــم رجــال الفكــر ١٧٠ - ٦/١٤٢، أدب الطــف: ١٦٣ - ٥/٣، شــعراء الحلّــة: ٦/١٢٦األعــالم: 
  .٣/١٢٨٣واألدب: 

، ٣٢٨رقــم  ٣٩٩ /٢، الطليعـة:  ٥١٢ رقـم  ٣/٢١٦ينظـر ترجمـة الشـيخ هــادي النحـوي: معـارف الرجــال:       )٣(
 -  ٥/٤٢٨، شـعراء الحلّـة:   ٢٤١ -  ٦/٢٣٤، أدب الطـف:  ٦٤رقـم   ٢/٢٠، البابليات:  ٨٢ /١٠الشيعة:  أعيان

  .٣/١٢٨٤: ، معجم رجال الفكر واألدب في النجف٤٥١

هــ)، وفـي   ١٢٣٥في (الطليعة)، و(البابليـات)، و(أدب الطـف)، و(شـعراء الحلّـة) أنّـه تـوفّي سـنة (       
 هـ). ١٢٣٦(معارف الرجال) سنة (

، ٥٤ رقـم  ٢/٥٣، تكملـة أمـل اآلمـل:    ٢/٦٧نشـوة السـالفة:    :الشـيخ أحمـد النحـوي    ةر ترجمـ ينظ )٤(
، ماضـي النجـف   ٢/٤٩٩، أعيـان الشـيعة:   ٩رقـم   ١/٩٦، الطليعـة:  ٢٥رقـم   ٥٦/ ١معارف الرجـال:  

، ٢٢٧، شــهداء الفضــيلة: ٥١، الكواكــب المنتثــرة: ٥٥رقــم  ١/١٦٣، البابليــات: ٣/٤٤٣وحاضــرها: 
، معجم ٣١٠ - ٥/٢٩٨، أدب الطف: ٩/ ١، شعراء الحلّة: ١/١٩١معجم المؤلّفين:  ،١/١١٢األعالم: 

  .٣٥٩٩رقم  ١٢/٣٧، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣/١٢٨٣رجال الفكر واألدب في النجف: 

  بحسب التاريخ الشعري. wوالصحيح ما ذكره المؤلِّف ،واختلف في سنة وفاته
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بارعـاً فـي    ،صـول والرجـال والحـديث   �� ماء الفقه واوعل ،فراد الدهرأكان من 
وكان  ،Hبحر العلوم السيد ناذ على جدوتلم األشرف جفالن إلىحل ر ،الشعر

 منهـا قصـيدته   ،رغـر ورثـاه بعـد وفاتـه بقصـائد      ،شعره فيه وجلّ ،من المالزمين له
اريخ عام وفاته التي يقول في اء التي فيها تالغرلهاأو :  

 s�  g
R*������������� ������������	 �� ��������������(  
 

  	������������������ �3
 �P  %�| ����������������� ��~� �@��  
 J��������1� ��������3)١( ������� �f �+ 	;  %�*�������r %�  

 
  %*��������������9 | %��������������f �r���������������  

 
  :wأن قال إلى... 

 	*8������f �������Q ������ 	� �;  %J������9K= )������(  
 

  %ª?  4A����������������'���  �@�����������������~� ���  
  :وهي طويلة وتاريخها قوله 

��������� �� �* �������� 	! �O� D* ��������D~�������� �1 � �K�  
 

  T[*������+~�  	$�������"� ������ 	���*�)٣(�)٢(  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

 المخطوط. ه(نفث) وما أثبتناه من ديوان في األصل: )١(

  )w(منه. ١٢١٢قد صدعت لما نأى المهدي أركان الهدى =  )٢(

 -  ١/٢٠١) بيتــاً، وينظــر: الرحيــق المختــوم (خ): ٦٩والقصــيدة قوامهــا ( ،٤٠- ٣٧(خ):  ديــوان الســيد العطــار) ٣(

  .٣/١٣٢، أعيان الشيعة: ٢٠٦

، wوفاة السـيد المهـدي  خرى في 
	 سبعة تواريخ  ٤٢ - ٤٠ار (خ): وقد جاء في ديوان السيد العطّ
  فليراجع.
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د يا توفّولمد  ى الطباطبائي والدـمرتض السيبحـر العلـوم   السـيH   أيضـاً رثـاه 

خاً عام وفاته في أبيات بهـا خمسـة تـواريخ تـأتي فـي      مؤر ،المذكور أحمد السيد
ف بيـت فـي مـدح    آالوله ديوان شعر زهاء خمسة ، )١(Hمرتضى السيد ترجمة

  )٢(.أهل البيت وغيره يوجد في بعض خزائن الكتب النفيسة

 ،)٣()التحقيـق ( هارأيـت لـه كتابـاً فـي الفقـه سـم      ( :)ملةالتك( في Kالسيد قال
صـول  �� وكتابـاً فـي   ، ريفـمـه الشـ  قلبات مجلّد ةرأيت منه كتاب الطهارة في أربع

أحسـن مـا    ،)٥(وله منظومـة فـي الرجـال   ، )٤(أيضاً )التحقيق(اه ين سمءالفقه في جز
جف وهي نذه المنظومة عند بعض أحفاده بال، وقد رأيت هالرجال رأيت في نظم

بيـع  رفرغ من نظمها في اليـوم الثالـث مـن شـهر      أبيات )٧٨٠٧(ه تشمل على بخطّ
سـمه  ا ،كتـاب فـي أدعيـة شـهر رمضـان      له - جديداً -بع وطُ، )١١٩٢(ل سنة األو

  )٦(.)١٣٣٢(بغداد سنة بطبع  )رياض الجنان في أعمال شهر رمضان(

  ــــــــــــــــــــــــ

  ) من هذا الكتاب.١٨١ترجمته برقم (تأتي  )١(

) ديوان السيد أحمد العطّار الذي اعتمدناه هو مـن مخطوطـات مكتبـة اإلمـام الحكـيم العامـة رقـم        ٢(
ل: فــي ذوي العصــمة، ، جمعــه الشــيخ وجعلــه فصــلين: األوw) بخــط الشــيخ الســماوي١-٢٩٣(

من العلماء والسادات وأمثالهم، حسبما أمكنه جمعه، كما قال هو ذلـك فـي   والثاني: فيمن سواهم 
  ديباجة الديوان.

 .١٧٧٨رقم  ٣/٤٨٠ينظر: الذريعة:  )٣(

 .١٧٧٧رقم  ٣/٤٨٠ينظر: الذريعة:  )٤(

رجوزة الجمال عن حال الرجال) نسخة منها موجودة فـي مكتبـة اإلمـام الحكـيم العامـة      
	 ) بعنوان (٥(
  .wالشيخ محمد السماوي، بخط ٣٩٩برقم 

  في النجف األشرف. Hهـ)، بنشر مؤسسة الشيخ زين الدين١٤٢٩وطُبع هذا الكتاب سنة ( )٦(
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 بـن علـي بـن سـيف الـدين      محمـد إبـراهيم بـن    السـيد  أخيـه  ابـن حيـدر   السـيد  وكان

ــى ا  ــهره عل ــهوص ــيد م��  -  بنت ــد الس ــد - أحم )١(وال
ــادات   ــاألمالس ــد   اج ــي بل ــاء ف د العلم

م ســنة ي فــي محــرتــوفّ ،مرتضــى األنصــاري الشــيختلميــذ  محمــد الســيد :cالكــاظمين
الجليـل الفاضـل    السـيد و)، ١٣١٣(سـنة   ىالمتوفّ ،ى العالم الفاضلـمرتض السيدو)، ١٣١٥(
  .)٢()غاب مهدي بن حيدر( :دةموافق ما )١٣٣٦(ي سنة مهدي توفّ لسيدا لمعاصرا

 السـيد  ابـن أمـين العـالم الفاضـل     محمـد  السـيد  :ومن أحفاد صاحب الترجمـة 

ولــه  ،)١٣٣١(ي ســنة المــذكور تــوفّ أحمــد الســيد ابــنهــادي  الســيد ابــنحســن 
 ودفـن  ،cينمات في بلد الكـاظم  ،فات جميلة في الفقه والحديثؤلَّمفات ومصنّ

  )٣().التكملة(نتهى ما في ا )في مقبرتهم في حجرة الصحن الشريف

 الشـيخ  هورثـا  )١٢١٥(سـنة   أحمـد  السـيد  لـه  المترجم السيد يوقد توفّ :أقول

  :اء طويلة تاريخها قولهغربقصيدة  )١٢٤٠(سنة  ىألزري المتوفّارضا  محمد

  ــــــــــــــــــــــــ

، إذ إن السـيد  بحسب ما يقتضيه السياق ) في األصل: (والدة) وما أثبتناه من المصدر، وهو الصحيح١(
مة السيد أحمد المذكور، أحمد هو والد السادات المذكورين وليس أخاهم، كما سيأتي في ترج

وقد ذكر السيد الصدر في التكملة عند ترجمته لـه: أن مـن عقبـه السـيد محمـد والسـيد مرتضـى        
، ٩/٧٢، أعيـان الشـيعة:   ٧٩رقـم   ٢/٧٤والسيد مهدي المذكورين أعاله. (ينظر: تكملة أمل اآلمل: 

  )٧/٣١٢، ٦/٢١، األعالم: ١٠/١١٦

مـن ولـدها السـيد     -سرة المعروفة �	 ا -أنّها والدة السادة آل حيدر  wإذا كان مقصود مؤلّفنا ��� 
  أحمد، وهذا المعنى بعيد.

  )w(منه .١٣٣٦) غاب مهدي بن حيدر = ٢(

  .١٣٥رقم  ٢/١٣٣) ينظر: تكملة أمل اآلمل: ٣(
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  .بنسوإليه تُ cوأبوه جد الطائفة الحيدرية الشهيرة القاطنة ببلد الكاظمين

مات فأخــذ مقــد ،ونشــأ علــى أبيــه نشــأةً عاليــةً )١٢٢٢(فــي الكاظميــة ســنة  wولــد
فحضـر علـى    ،فـي حيـاة والـده    جفالن إلىهاجر  ثم ،من أفاضل وقته لفيف العلوم عن

 �	
جعفـر كاشـف الغطـاء وغيـره مـن       الشـيخ ابـن  علـي   الشـيخ ابـن   محمـد  الشـيخ  ����

 كان فيها من العلماء فالكاظمية  إلىعاد  ثم ،رهـمشاهير عص����  .بعد وفاة والده 

الناس ورجعـوا إليـه فـي مسـائل الـدين       وثق به عامة ،صالحاً ،تقياً ،وكان ورعاً
 ،ر األحكـام ـونشـ  ،والتدريس ،رعية من اإلمامةـوكان قائماً بالوظائف الش ،والدنيا

  ــــــــــــــــــــــــ

  .(شعراء الغري): (المقامة)) في (الطليعة) و(أعيان الشيعة) و١(

   .١٢١٥ مد =) له مقعد في محفل الخلد أح٢(

  .١/٢٢١، شعراء الغري: ٣/١٣٥، أعيان الشيعة: ١٧ رقم ١١٨ - ١١٧ينظر: الطليعة:  )٣(

، معـارف  ١٣٥ رقـم  ٢/١٣٣، تكملـة أمـل اآلمـل:    ١٤٨ رقـم  ٢/٤٣ينظر ترجمتـه: ريـاض الجنّـة:    و
، أعيــان الشــيعة: ١٧رقــم  ١/١١٥، الطليعــة: ٢٩ رقــم ١/٨٤، مــرآة الشــرق: ٢٦ رقــم ١/٦٠الرجــال: 

، ٦٨، مصــفّى المقــال: ٢٢١ رقــم ١١٣، الكــرام البــررة: ٤/١٤٤، ريحانــة األدب: ٤٢٢رقــم  ٣/١٣٠
، معجم ٦/٦٤، أدب الطف: ١/٢٤٤، األعالم: ٢١٥ رقم ٢/٥٤٩، مكارم اآلثار: ١/٣أحسن الوديعة: 

، ١/٢٤٦، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٢٤٩ - ١/٢٢٠، شعراء الغري: ٢/١٣١المؤلّفين: 
 ١٣/١٠٣، موسـوعة طبقـات الفقهـاء:    ٤٣ رقـم  ٥٠مدفونين في الصحن العلوي الشريف: مشاهير ال

  .١١٤ رقم ١/١٣٦، معجم مؤرخي الشيعة: ٣٩٨١رقم 
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ن مـ  فقال لـه:  ،راءـة وعلى رأسه عمامة خضودخل على أمير مكّ الحج إلىوسافر 
 وهـو  - نطـاع م إلـى  قـال:  ؟نسـب مـن ي  إلـى قـال:   ،لـك عـمٍ   ابـن قـال:   ؟الشريف

جنبـه   إلـى وأجلسـه   ،إلـي  يفقـال األميـر ونـاداه: إلـ     - ةأميـر مكّـ  أجداد  )١([أحد]
وجرى بينهما ذكر نسبهما فأنشد األمير هذا البيت: ،ب بهورح  

����� �3����� �" 2 �$�  �� %N ��������8 �  %9 %k�����F  �� 	����� �	*  
 

  �= �FG �8 �������� %� �*  �� �8 %�¥������9 ���������  %2��������@3  
فـي   ودفـن  ،األشـرف  جفالن إلىقل نعشه في الكاظمية ونُ )١٢٩٥(ي سنة توفّ 

  :منهم ،رهـورثاه جماعة من شعراء عص، بعض حجرات الصحن الشريف

  لها:صالح الحريري بقصيدة أو الشيخ

 �� �B  %H �� 	�� ��� �: �+ ��� �� �� %: 	/  � >±���+��  
 

 ��� �=����� j �J ����F�� �6�  �e p����,%���� %̈  A � ���� �f��  
 خاً عام وفاته:ويقول في آخرها مؤر  

����� �=- �� $����� �� 	e� �;  �=������� A����������. 	' 	7 	;    �= 	®F8  � �*�  �� N %�� >���� %8 %;F � �!���)٣(�)٢(  

 السيدو ،يجفالنسكافي إلسعيد ا محمد الشيخو ،لكاظمياجابر  الشيخ :ومنهم
، )٥(، والسـيد حسـين  )٤(محمد السيد :وهم ،له خمسة أوالد علماء .عباس البغدادي

  ــــــــــــــــــــــــ

  من األعيان.) ما بين المعقوفين ١(

  .١٢٩٥) مجيبكم فعيش أحمد في دار النعيم صفا = ٢(

  .٢/٥٨٤) ينظر: أعيان الشيعة: ٣(

 .٢٠٣ رقم ١٧٨، تراجم علماء الكاظمية: ٩/٧٢ة: : أعيان الشيعترجمته ينظر )٤(

، تراجم علماء الكاظمية: ٩٥٢ رقم ٥٢٧، نقباء البشر: ٩٤١ رقم ٩/٤١٩: أعيان الشيعة: ترجمته ينظر )٥(
  .٩٣ رقم ٧٨
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رجم لهـم فـي المعـاجم    تُـ ، )٣(مرتضـى  السـيد و ،)٢(مهـدي  السـيد و ،)١(والسيد علي
  )٤(الرجالية.

}V{@ @

†Čî�Ûa@†»c@�a@ïÜÇ†Şà@eð…bi@ @

 ،لكنهـو  إلـى هـاجر مـن بـالده     ،والفقهـاء الكـاملين   ،انيينكان من العلماء الربـ 

 ذ على تلمووفـاز بالمراتـب العاليـة مـن      ،)٥(دلـدار علـي طـاب ثـراه     السيد �����

 ،ولقـي علمـاء ذلـك العصـر     ،العراقة الحج وزيارة مشاهد أئم إلىوسافر . الكمال
 wوالميــرزا علــي نقــي الطباطبــائي ،المرتضــى األنصــاري طــاب ثــراه الشــيخك

لـه  ، )٦(من المائة الثالثة عشـر  خرر اآلـشي في العوطنه وتوفّ إلىرجع  ثم ،وغيرهما
فيما جرى له في رحلته الحجازية والعراقية وكتب عديـدة   )سفر البركات(كتاب 

  )٧( .مفي الفقه والكال

  ــــــــــــــــــــــــ

 هتد إلى مصادر ترجمته.نلم  )١(

بقــات ، موســوعة ط١٠/١٤٣. أعيــان الشــيعة: ٤٨٤ ، رقــم٣/١٤٣: معــارف الرجــال: ترجمتــه ينظــر )٢(
  .٢٩٣ رقم ٢٦٨، تراجم علماء الكاظمية: ٤٩٣١ رقم ١٤/٨٤٥الفقهاء: 

، تـراجم  ٢٧٠ ، رقـم ١٤/١٠١٥، موسـوعة طبقـات الفقهـاء:    ١٠/١١٦: أعيـان الشـيعة:   ترجمته نظري )٣(
  .٢٨٦ رقم ٢٦١علماء الكاظمية:

الكـرام البـررة:   ، ٣٧٤٧ رقـم  ٢/٥٨٣، أعيان الشيعة: ٧٩ رقم ٢/٧٤) ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: ٤(
، ٢٧ رقم ٤٠، مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: ١/١٩ ، أحسن الوديعة:١٧٥ رقم ٨٦

  .٣٩٦١ رقم ١٣/٧٦موسوعة طبقات الفقهاء: 

  ) من هذا الكتاب.٨٤ترجمته برقم ( تأتي )٥(

  .هـ)، كما في مصادر ترجمته١٢٩٥سنة ( wيتوفّ )٦(

 ١٢/١٨٤، الذريعـة:  ٢٣٣ رقـم  ١١٩، الكـرام البـررة:   ٤٩٩ رقـم  ٣/١٧٤ينظر ترجمته: أعيان الشيعة:  )٧(
�  
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 ،مجتهداً ،صولياً��  ،فقيهاً ،قاًمدقّ ،قاًمحقّ ،بداًعا ،ورعاً ،كامالً ،فاضالً ،كان عالماً
  .متواضعاً

ذ وتلمـ  ،الغطـاء جعفـر كاشـف    الشـيخ بنـي  احسن  الشيخعلي و الشيخحضر على 
 ،علي علـى جملـة مـن أقرانـه     الشيخماً في الفضيلة في حوزة درس وكان مقد ،عليهما

ــالمر الشــيخوتالمــذة  إليــه فــي المســائل المشــكلة واالســتفتاءات  وم كانــت ترجــع ق
  .ة لهاويطلب منه استقصاء األدلّ ،)١(المعضلة التي ترد عليه من األطراف

د الشيخ :نهمذ عليه جماعة من العلماء موتلمالشـيخ ابـن  موسـى   الشـيخ ابن رضا  محم 
  .كاشف الغطاء الشيخابن علي  الشيخابن مهدي  الشيخ هابن عمو ،كاشف الغطاء

 :ربعةأوالد األف من وخلّ، ريفـفي الصحن الش ودفن )١٢٦٥(سنة  wيتوفّ

سـرارهم  أطاهر قـدس اهللا   الشيخو ،ونحس الشيخو ،محسن الشيخو ،حسين الشيخ
  )٢(.اًجميع

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

معجـم مـؤرخي الشـيعة:    ، ٥ رقـم  ١٠: ، مشاهير علماء الهنـد (خ) ٢/٦، معجم المؤلّفين: ١٢٢١ رقم
  .٣٩٩٦ رقم ١٣/١٢٦موسوعة طبقات الفقهاء: ، ٨٥ رقم ١/١١٧

  الشيخ علي بن جعفر كاشف الغطاء. هستاذ
	 على  أي )١(

، أعيـان الشـيعة:   ٣٠ رقـم  ١/٧٢، معـارف الرجـال:   ٥٥ رقـم  ٢/٥٤رجمته: تكملة أمل اآلمل: تينظر  )٢(
، ١٩١ رقــم ٩٥، الكــرام البــررة: ٢/٢٦٩، ماضــي النجــف وحاضــرها: ٨/٤٥٨، ريحانــة األدب: ٣/٨

�  
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مرجعـاً لألحكـام    ،مجتهـداً  ،صـولياً ��  ،هـاً يفق ،ساًمدر ،كامالً ،فاضالً ،كان عالماً
إليه الرحال مـن سـائر الـبالد لألخـذ عنـه       دشَوكانت تُ ،الشرعية في تلك النواحي
، تـه امركـزاً للعلـم فـي حي   وكانـت بلـدة بروجـرد     ،عليـه واالستفادة منه والحضور 

ـن حضوممذ عنده شيخنا ر عليه وتلم 
  .Hى األنصاريـمرتض الشيخ �����

ة تقـواه  ولشـد  ،ى والمـزارع ركثير الثـروة والقـ   ،عظيم القدر ،الشأن كان جليل
الكرامات وصدور خـوارق   هوعبادته ورياضته كانت الجماعة من الناس تعتقد في

  .تهبناعلى  w)القوانين(ي صاحب موكان صهراً للفاضل القُ، اداتالع


 قواعد (على  ةتعليق :فاتهومن جملة مؤلّ�����w(.  

الروضـة  (شـفيع الجـابلقي فـي     السيدو ،)اتروضات الجنّ(صاحب  هوقد ذكر
  .)٢()قصص العلماء(التنكابني في  محمدوالميرزا  ،)١()البهية

فـي بروجـرد ولـه مرقـد مشـهور تـزوره        ودفن ،)١٢٧١(سنة  wوكانت وفاته

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

ــار:  ــم ٥/١٧٩٣مكــارم اآلث ، معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي  ١/٢٥٤، شــعراء الغــري: ١٠٨١ رق
، موسـوعة طبقـات   ٣٢ رقـم  ٤٣المدفونين في الصحن العلوي الشـريف:  ، مشاهير ٢/٥٦٢النجف: 
  .٣٩٦٨ رقم ١٣/٨٦الفقهاء: 

  .ما أثبتناهالصحيح و ،البهجة)في ) في األصل: (١(

ترجمة له في كتـاب   ى، ولم نعثر عل٢٥ رقم ١/١٠١، روضات الجنّات: ٢٦١) ينظر: الروضة البهية: ٢(
  (قصص العلماء) المطبوع.
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صـاحب   wيمـ بنـة الفاضـل الميـرزا القُ   اف ثالثة أوالد ذكـوراً مـن   وخلّ، الناس
 محمـد ونـور الـدين    ،محمـد وجمال الدين  ،محمدالميرزا فخر الدين  :)القوانين(

  )١(.وثالثتهم مجازون منه بإجازة واحدة

}Y{@ @

†Čî�Ûa@ÝîÇb�g@åia@†Čî�Ûa@‰†•@Ûa@åí†åia@@†Čî�Ûa�b•@åia@†Čî�Ûa@åí†Ûa@‰ìã@ïÜÇ@@kyb•I@†öaìÐÛa

òîØ½aH@@M@�cï@†Čî�Ûa@†Şàª@@kyb•IÚ‰a†½aH@éîiþ@@M@åia@†Čî�Ûa@@kn×@¿@ÒëŠÈ½a@ïÜÇ@åí†Ûa@‰ìã

i@áua�Ûa�I@åi@ïÜÇ@ïic@å�§aj¦a@ïÜßbÈÛa@ðì�ì½aïÈHNNN@µg@e@kn×@¿@‰ì×ˆß@ìç@bß@Š�@ @

ïènä½a@éj�ã@åß@lb�ãþa@µg@šmŠ½a@áîçaŠig�@�Ì–Ûa@óaa@åi⁄ŠÐÈu@åi@ó�ìß@âbßc.  

 ه كـان بهـا  وسـببه أنّـ   ؛ن رأىمـ  رمتـه فـي سـ   قاإالصدر في زمن  السيدواشتهر ب


 ف عرلرفع االشتباه وهو ال ي االسمعي بهذا فد ،عيل الشيرازياسمإميرزا  السيد�	 

والـورع فـي جبـل     ،الصـالح و ،والعلـم  ،سرة المعروفة بالفضـل �� سرته هي ا�� و ،به
  )٢(.عامل والعراق العربي

 عائلتـه  أن(: أوالدهعلـي نـور الـدين و    السـيد  ابة عند ذكـر شدقم النس ابنذكر 

  ــــــــــــــــــــــــ

، تكملـة نجـوم السـماء:    ٢٥ رقـم  ١/١٠١، روضـات الجنّـات:   ٢٦١ه: الروضـة البهيـة:   ينظر ترجمتـ  )١(
 رقـم  ١/١٤٣رق: ـ، مـرآة الشـ  ١/٨٩، الفوائد الرضوية: ١٦٣ رقم ٢/١٦٤، تكملة أمل اآلمل: ١/١١٠

، مكـارم  ٢٤٦ رقـم  ١٢٨، الكرام البررة: ٢/٢٥، ريحانة األدب: ٩١٢ رقم ٣/٢٨٦، أعيان الشيعة: ٥٢
، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي النجـف:      ٢/٢٤٢، معجم المـؤلّفين:  ١١٨٩ رقم ٦/١٩٥٢اآلثار: 

  .٣٩٩٩ رقم ١٣/١٣١، موسوعة طبقات الفقهاء: ١/٢٢٨

  للتفريق عن عراق العجم وهي مدينة آراك في إيران. ؛) ذكر العراق العربي٢(
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أهــل ورع وتقــوى  ،دبــاء�� و ،وفضــالء ،فــي جبــل عامــل بــين علمــاء  عائلــة أجــلّ
  )١(.نتهىا )الكامل االعتقادوألهل تلك البالد فيهم  ،وصالح

مـن قـرى قضـاء     شحورفي  اآلنيقطنون ذين الرف الدين بيت ش سرة�� ومنهم 
عبـد الحسـين    السيد ،يهلدويوسف شرف الدين و السيد :وفيهم من العلماء ،صور

  .شريف محمد السيدو ،)٢(ليف الممتعة دام فضلهآوهو صاحب الت

 ،وله من العمر أربع سنين wي والدهوتوفّ ،صفهانإفي  )١٢٥٨(سنة  Hولد
ر عليـه  ـفحضـ  ،)مجتهـد  أقـا (ـبـ ب علـي الملقّـ   محمـد  السـيد  كبـر فكفله أخـوه األ 

ــد ــالن :ماتالمق ــ ،وح ــق ،رفـوالص ــاني ،والمنط ــان ،والمع ــه   ،والبي ــض الفق وبع
فـالزم   ،عنـه أخـوه   يوفّتـ ف ،رة مـن عمـره  ـى بلـغ السـنة الرابعـة عشـ    تّح ،صول�� وا

دالحاج شيخ  اإلسالمة مجلس حجـد  الشـيخ ابن باقر  محمصـفهاني  إلتقـي ا  محم
سه شرح الروضةوجعل يدر.  

مجلـس درس   األشـرف  جـف النالعـراق قاصـداً    إلـى هاجر  )١٢٨١(وفي سنة 
 
 إلـى وصـل   اولمH، عي إليهونُ 	�
  كربالء إلىفلم يصل  ،wاألنصاري �����

بـن المرحـوم   امهـدي   الشـيخ  :نيقـ ر دروس المحقِّـأصبح يحضـ  األشرف جفالن
 محمـد ميرزا  السيدو ،محمد الشيخابن  راضي شيخالو ،علي كاشف الغطاء الشيخ

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٨ - ٢/١٥٧ق /٢تحفة األزهار وزالل األنهار: ينظر:  )١(

ب بشرف الدين الموسوي العـاملي  الحسين ابن السيد يوسف ابن السيد جواد الملقّ ) هو السيد عبد٢(
، ١٤٩٦رقـم   ٧/٤٥٧ينظر ترجمته: أعيان الشـيعة:  . (هـ) صاحب كتاب المراجعات١٣٧٧ - ١٢٩٠(

، موسـوعة  ٢٢٧ رقـم  ١٨٥، مشاهير المدفونين فـي الصـحن العلـوي:    ١٥٨٦ رقم ١٠٨٠نقباء البشر: 
  .)٤٦٠٧ رقم ١٤/٣١٨طبقات الفقهاء: 
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 ه األخير ذستا��  وقد هاجر ،حسن الشيرازي الشهيرن مـ  رسـ  إلـى الشـيرازي   �����
الكاظميـة   إلـى ل فـي أثنائهـا   ة مديـدة تنقّـ  مـد  هالمترجم وصحب السيد هفتبع ،رأى

  .ة من أهل الفضلس فيهما ثلّودر جفالنو

اهللا مقامـه ليلـة األربعـاء الرابـع      ىالشـيرازي أعلـ   اإلسـالم ة حجـ  سـتاذه �� ي ا تـوفّ ـّولم
غلــب أاســة وأصــبح مرجــع ئانتهــت إليــه الر )١٣١٢(والعشــرين مــن شــهر شــعبان ســنة 

تـى  أفبارحهـا و  ،ىأن رمـ  رالمبارحـة مـن سـ    إلىفحكمت عليه بعض األسباب  ،الشيعة
ولـم   كـربالء فارقهـا وسـكن    ثـم  ،ة يشتغل بالتدريس واإلرشـاد م فيها مدأقاف ،الكاظمية

يزل فيها مدمور دينهم�� س أفاضل العلماء ويرجع إليه كثير من الشيعة في ة يدر.  

ه مع كثرة األمـوال التـي تـرد إليـه     نّإِف ،ه أخالق السلف الصالحبوله أخالق تش
وهـو خشـن    ،حياتـه  دوأَم ا يقـو النـزر اليسـير ممـ    �
 	 ال يتناول منها تهنفق بواسطوتُ
 ،ق في العطاء بين القريب والبعيـد ال يفر ،شديد الورع والتقوى ،لبس والمأكلالم

هـا تتبعـه أينمـا    اسة فرار السـليم مـن األجـرب لكنّ   ئمن الر ويفر ،وال يحب الظهور
وال تأخـذه فـي اهللا    ،إليـه  ههـ من أحد نب رأى خطأً فإذا ،وال يداري يال يمار ،حلّ

  .لومة الئم وال غضب ظالم غاشم

أحـد   وي أنفقد ر ،مهظلن ويعفو عم ،موره بيده�� ى أكثر يتولّ هخالقه أنّومن أ
عليها تهانة ال يحسن السكوإاده أهانه حس، لسنة حداد ذهب أا سلقته الناس بولم

ه لم يصـدر  ا أخذ باالعتذار جعل نفسه كأنّولم ،ليعتذر إليه فاستقبله استقباالً باهراً
  .صف بهاتّاالتي خر ما هنالك من األخالق الفاضلة آ إلى. . مهعلنه ولم يمذلك 

ض ه لـم يتعـر  نّـ إى حتّـ  ،مـور قطعيـاً  �� ضه ألمر من اا يؤاخذونه به عدم تعرممو
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ين ولــم يســاعد المســتبد فلــم يمــالِ ،يــاً لمــا حصــل فــي إيــران مــن المفاســد  كلّ
فـي اسـتبداده   ال الشاه الخليع غيإاستفحال األمر و رأىا ه لمأنّ 	�
  ،)١(ينيروطـالمش

بذلك ن أفتواأفتى بمحاربته مع م.  

ته لمـا لقـي   صح تاعتلّ هوبعد عود )١٢٨٢(ريف سنة ـالش الحج إلى د سافروق
إليـه   فأشـار  ،تلك السنة كانت سنة الوباء الجارف أعاذنا اهللا منها ألن ؛من األهوال

 فـالتف  ،ةم بهـا مـد  أقـا صـفهان و أمسـقط رأسـه    إلـى فذهب  ،األطباء بتغيير الهواء
ا رأى ذلـك  فلمـ  ،مـورهم الشـرعية  �� الناس حوله وجعلوه مرجعاً يرجعون إليه فـي  

هـا مراعـاةً   ؤيـة قريبـة عـذب ماؤهـا وطـاب هوا     رق إلـى ة انتقالـه  خرج منهـا بحجـ  
 )١٣٠٠(وفـي سـنة   )، ١٢٩٤(فورد العراق ولم يعد إليها وكان ذلك سـنة   ،تهلصح
  .الكاظمية إلىانتقل  ثم ءكرباله مقر إلىعاد  خراسان ثم إلىسافر 

ــه اليــد الطــولى فــي   ،رعيةـعلــى جانــب عظــيم مــن العلــوم الشــ  Hوهــو ول
 وحواشٍ ،ةضَبيالم إلىصول لم تخرج �� وله كتابات في ا ،الرياضيات والطبيعيات

  .ليةملة من الرسائل العمعلى ج

 دفـن و ،في الكاظمية )١٣٣٨(ولى سنة �� ثاني عشر جمادى ا ءي يوم الثالثاتوفّ
وكتـب   ،wالمفيـد  الشـيخ ا يلـي قبـر   ة به في الرواق الشريف ممفي مقبرة مختصّ

 السـيد  المتـرجم  السـيد  لـد ووتاريخها ل ،ياسين على قبره أبياتاً آلى ـمرتض الشيخ

  ــــــــــــــــــــــــ

ــ    ١( ــة. والمش ــة المطلق ــدون الملكي ــذين يؤي ــم ال ــتبدة، وه ــاع المس ــتبدين: أتب ــاع ـ) المس روطيين: أتب
تاريخ إيران السياسي  : حول هذا الموضوع كتابالمشروطة، وهم الذين يؤيدون الدستور. (ينظر

  .م)١٩٤١ -م ١٩٠٠
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  :هم علماء فضالءوالد أربعة كلّألاف من خلّ 

 ،وهـو اليـوم قـائم مقـام أبيـه فـي المرجعيـة        ،عالم فاضـل  ،مهدي محمد السيد
  )٣(.ريف الكاظميـمة الجماعة خلفه في الصحن الشقاإو

قهـم اهللا جميعـاً   حيـدر وفّ  السـيد و ،جـواد  محمـد  السـيد و ،صدر الدين السيدو
  )٤(له الطاهرين وجعلهم خير خلف لمن سلف منهم.آو محمدلمراضيه ب

  ــــــــــــــــــــــــ

  بت كلمة إسماعيل بالرسم القرآني.سوحw( (منه .١٣٣٨من الخلد إسمعيل طاب له الصدر =  )١(

  .٣/٤٠٤أعيان الشيعة: ينظر:  )٢(

، ٤٤رقـم   )ضـمن ترجمـة والـده   ( ١/٥٨هـ). ينظر ترجمتـه: تكملـة أمـل اآلمـل:     ١٣٥٨توفّي سنة ( )٣(
 ٤٢٠، كواكـب مشـهد الكـاظمين:    ٥٨٧ رقـم  ٥/٤٢٨، نقباء البشر: ١/١١٧هامش:  معارف الرجال/

  .١٤٩ رقم

، معـارف الرجـال:   ٤٤ رقـم  ١/٥٧، تكملة أمـل اآلمـل:   ٢/٢٧٥ملة نجوم السماء: ترجمته: تكينظر  )٤(
، ريحانـة األدب:  ١١٧٧ رقـم  ٣/٤٠٣، أعيـان الشـيعة:   ٢٦ رقم ١/٧٨رق: ـ، مرآة الش٥٠ رقم ١/١١٥
، ٩٢٣ رقـم  ٥/١٥٦٥، مكـارم اآلثـار:   ١/١٦٩ ، أحسـن الوديعـة:  ٣٥٥ رقم ١٥٩، نقباء البشر: ٣/٤٢١

  .٤٤٨٤ رقم ١٤/١٢٣، موسوعة طبقات الفقهاء:  ٢/٨٠٤دب في النجف: معجم رجال الفكر واأل
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  .)١٢١٧(سنة  األشرف جفالنفي  ولد

ة علمـاء  خـرج مـنهم عـد    ،جفالنوآل قفطان بيت علم قديم من البيوت العربية في 
  .وتوجد بخطوطهم كتب علمية كثيرة ،رفوا بحسن الخطوع ،دباء�� ووشعراء 

مات مقـد  سهفدر ،كان من رجال العلم واألدب نشأ المترجم له على أبيه الذي
حســن صــاحب  محمــد الشــيخصــول علــى �� الفقــه وا شــتغل بقــراءةا ثــم ،العلــوم

طلـع علـى أسـرار    ابـه و  رـى بصل باألدب حتّوتوغّ ،ةًي وغيره مدجفالن )الجواهر(
حتـرام فـي   اوكـان لـه    ،جـف الندبـاء  �� فنبغ نبوغاً باهراً وأصـبح مـن مشـاهير     ،اللغة

ن وكـا  ،سـر �� األدبية واتصال بزعمـاء العلـم واألدب مـن أشـراف ا     جفالننوادي 
 ،خفيـف الـروح   ،صول�� وا ،والفقه ،والتاريخ ،واللغة ،والعروض ،ماهراً في النحو

  .له نوادر وحكايات ،سريع البديهة

كان آية في الذكاء والفطنـة  (السماوي في (الطليعة):  محمد الشيخقال شيخنا 
فهـم حركـات   ي ،مل وهلة من المتكلّو�� ه يفهم المراد ولكنّ وكان أصم ،والحفظ

وكـان حسـن الخـط     ،تـه قافي إلـى المنشد قـد يقـرأ البيـت فيسـبقه      نإى حتّ ،تيهشف
  .جرة�� الكتابة با )١(يعاني

  ــــــــــــــــــــــــ

  )٣/٢٦٤) يعاني: يباشر، قيل: معاناة الشيء: مالبسته ومباشرته. (ينظر: مجمع البحرين: ١(
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 األصـم  أحمـد  الشـيخ إبراهيم الطباطبائي قال: مـدح   السيد أخبرني أبو الحسن
  إياه وهما:  اهاطببيتين وكتبهما في ورقة وأع -حسين الطباطبائي السيد - أبي
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 أحمـد  الشـيخ  أعـط  عاً:فأخذ الورقة ونظرها وكتب تحتهما لوكيل مصرفه موقّ 
اموالنـا أعجـم   ي: اله وقـ فنظرها وأعادهـا عليـ   ،م الورقة بيدهسطر ديناراً وسلّ بكلّ


  ؛)شطر(شين لنادرته وأعجمها كما  السيد فضحك .)سطر(يشتبه عليه فيقرأها  � 
  )١(.نتهىا ) منه مجموع ولوله في المدائح اإلمامية والمراثي شعر كثير ال يخ .شاء

ةوكان بينه وبين والة العثمانيين ووزرائهم مود،     ة وقد صـحب شـبلي باشـا مـد
صـل عـن   ى فُوكان هو يصله وينفعه حتّ ،عراق وما زال يكاتبه ويراسلهمته في القاإ

  .ومع ذلك لم تنقطع مراسلتهما )١٢٨٥(العراق سنة 

علـى يـد شـبلي     ع البابلية) وهي منظوماته فيمـا تـم  ئاصن(القوافي الشبلية وال :له
الس (المج :ه منهاثار بخطّآوله غيره  ،ة وغيرهماوالحلّ جفالنة واليته في باشا مد

شـرح  (ولـه  ، )٢()١٢٧٦(تاريخـه   )الدمعـة السـاكبة  (علـى   تقريضوله  ،والمراثي)
  .)١٢٧٢(فرغ من كتابته سنة  هبخطّ )شواهد القطر

فـرغ مـن كتابتـه سـنة      األحسـائي (األقطاب) البن أبـي جمهـور    :)٣(ومن آثاره

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٠ رقم ١/٩٩) ينظر: الطليعة: ١(

  من الطبعة الحروفية الجديدة. ظحذف التقريو، ١٩٦: (حجري) الدمعة الساكبة ينظر: )٢(

  .أي: مستنسخاته )٣(
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 يهوذكر ف، )١٢٨٦(بن القطان فرغ من كتابته سنة الومنها (معالم الدين)  ،)١٢٧١(
  .في ذلك العام جفالنأخذ القرعة الجندية من 

 ،علي آل بحر العلـوم  السيد باقر نجل محمد السيد قصيدة في رثاء :ومن شعره
قيل في آل بحـر العلـوم مـن المنظـوم )     ي كتابنا (الرحيق المختوم فيما ف هاأوردنا

مطلعها:  ،خاً فيها عام وفاتهمؤر  
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    :يقول في ختامها 
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 د ناوله قصيدة في رثاء جدد السيد  ابـن تقـي   محمـد  السـيرضـا آل بحـر    محم
خـاً عـام   مؤر )الرياض(لحائري آل صاحب والميرزا علي نقي الطباطبائي ا ،العلوم
  مطلعها:   ،ا في عام واحدموفاته
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  أن قال: إلى.. .
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  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٩١=  ١+لك باقر عين المكارم تهملُ )١(

  التأريخ.مادة )، إشارة إلى أضافة واحد الى فلقد بكت عين الهدىقوله: (

شـعراء  ، ٢/٤٩٦ينظـر: أعيـان الشـيعة:    ) بيتاً، و٥٤والقصيدة قوامها (، ٢/٦٥٨الرحيق المختوم (خ):  )٢(
  .١/١٩٥الغري: 



  ١٤٧  .................................................................  قفطان الشيخ أبو سهل أحمدحرف األلف/ 

 

 �a²����9 �����Q  g6������  %k����F=  �*�����  D�����	�H 	k  
 

 � �B����3 �� :7���,;   ������ ��� %����7�)٢(�)١(  
خـاً فيهـا عـام    تقـي المـذكور مؤر   محمـد  السـيد  في رثـاء  وله أيضاً من قصيدة 

  مطلعها: ،وفاته
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  أن قال في التاريخ: إلى ...
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فــي الصــحن  ودفــن ،)١٢٩٣(ســنة  األشــرف جــفالني المتــرجم لــه فــي تــوفّ 
 ،سـهل  الشـيخ  :ولـه أوالد أربعـة هـم    .الشريف عند باب الطوسي مـع أخيـه وأبيـه   

  .ودعب الشيخو ،مهدي الشيخو ،ونحس الشيخو

ان لـد وولـه   ،)١٣٤٥(سـنة  ي أديب شاعر له ديوان شـعر تـوفّ   )٥(مهدي الشيخو
 .ة والـده ولـه ديـوان شـعر    في حيا )١٣٤٣(ي سنة توفّ عبد الحمزة الشيخ :أحدهما
  .رمعاص ،فاضلٌ ،أديب ،نزيل مدينة الحي صالح الشيخ :وثانيهما

  ــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٨٩ي = مات التقي وعلي النق )١(

، ٢/٤٩٦أعيـان الشـيعة:   وينظـر:  ) بيتـاً  ١١، والقصيدة قوامها (٢٨٩ - ١/٢٨٨الرحيق المختوم (خ):  )٢(
  ين هذين البيتين زيادة بيت واحد وهو:الرحيق ب وفي.١/١٨٩شعراء الغري: 

ــطَفَى   ــي المصـ ــد النبـ ــا عنـ   فهاهمـ

  

ــقِ      ــيشٍ ريـ ــبِ عـ ــي طيـ ــه فـ   وآلـ

  
  
  . ١٢٨٩ضا فيه = ) بأن الهدى وابن الر٣(

  .١/٢١٠) بيتاً، وينظر: شعراء الغري: ٣٣، والقصيدة قوامها (٢٩٢ - ١/٢٩٠) الرحيق المختوم (خ): ٤(

  .٥٨٥رقم  ٥/٤٢٧ينظر ترجمته: نقباء البشر:  )٥(
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  )١(المترجم له من أهل الفضل أيضاً. ابن ودعب الشيخوكان 

}QQ{  
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مـام علـي زيـن    اإل ابـن الحسـين األصـغر    بـن اعبـد اهللا األعـرج    إلىينتهي نسبه 
  .bاإلمام علي بن أبي طالب ابناإلمام الحسين  ابنالعابدين 

 كـلّ  يفيـه العلمـاء والعظمـاء فـ     ،جليل والسادة األعرجية بيت كبير في العراق

وللسلسـلة األعرجيـة    ،وهذه الساللة منتشرة اليوم في مدن العـراق وأرجائـه   ،عصر
سـرة العلويـة التـي    �� ومـن طوائفهـا آل زويـن ا    ،والساللة العبيدية طوائف وأفخاذ

على عهـد آل   األشرف جفالند بينها وبين ة يوم كان العلم يتردياحت في الرمغنب
  .جفالن إلىبعض النابهين منهم  وانتقل ،في القرن الماضي وما قبلهطريح 

ر الهجـري ومـا بعـده بـين فضـيلتي      ـسرة جمعـت فـي القـرن الثالـث عشـ     �� وهذه ا
غيـر واحـد بـالعلم    نبغ منهـا   ،والثروة والمال ،وشرف الحسب والنسب ،العلم واألدب

  ــــــــــــــــــــــــ

 ١/٩٩، الطليعـة:  ٣١رقـم   ١/٧٤، معارف الرجـال:  ٥٩١رقم  ٢/٥٥٧ينظر ترجمته: الكنى واأللقاب:  )١(
ــم ــان ١٠ رق ــيعة: ، أعي ــة األدب: ٢/٤٩٥الش ــرها:  ٤/٤٨٣، ريحان ــف وحاض ــي النج ، ٣/١٠٠، ماض

شـعراء  ، ٢٤٦ رقـم  ٣/٦٣٢مكـارم اآلثـار:   ، ١٦٧ رقـم  ٨١الكرام البـررة:  ، ١٨٩شخصيت أنصاري: 
معجم رجال الفكر واألدب ، ٧/٢٣٩، أدب الطف: ١١٣ - ١/١١٢، األعالم: ٢١٢ - ١/١٧٠الغري: 

مشـاهير المـدفونين فـي الصـحن العلـوي       ،١/٩٥ين العـراقيين:  معجم المؤلّف، ٣/١٠٠٣في النجف: 
  .٣٩٥٥ رقم ١٣/٦٧، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢٤ رقم ٣٧الشريف: 
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 -الحيـرة   -يقـيم بالجعـارة    :والثـاني  ،جـف النأحـدهما يقطـن    :ولها فرعـان  ،والفضل
 ،قبيلـة خزاعـة   - هـي والمشـخاب   -أراضـيهم التـي أقطعـتهم إياهـا     حيث أمالكهم و

ا ولمـ  ،فـي أرجـاء الشـامية والديوانيـة نافـذاً     كرمت مثواهم يوم كان حكـم خزاعـة   أو
عجزوا عن حفـظ المشـخاب وصـاروا ال يقـدرون علـى اسـتغاللها أعطتهـا الحكومـة         

  .اليوم إلىبأيديهم فلم تزل  ،التركية آلل فتلة القبيلة المعروفة القحطانية األصل

فقـد   ،ر الهجـري ـث عشـ سرة في القـرن الثالـ  �� ن نبغ من هذه اوالمترجم له مم
 إلـى هـاجر مـن الرماحيـة يافعـاً      ،وهو عـالم أديـب   )١١٩٣(ة سنة في الرماحي ولد

ى طويلـة حتّـ   ةئهـا العلـوم العربيـة والدينيـة مـد     وقـرأ علـى علما   ،األشرف جفالن

  ،غف بطريقة الصوفية القـائلين بوحـدة الوجـود   وشُ ،حصلت له ملكة االجتهاد�	 

  .على من يقول بذلك ف رسالةً صغيرة في الردامه منها وألّل في آخر أيه تنصّأنّ

م الصـدر يعلّـ  في طهران في مدرسة  ةم مدأقاو)، ١٢٣٢(إيران سنة  إلىورحل 
 إلـى سـافر   ثـم  ،ةبـ ب العربية ويقرأ على كبار علمائها بعض العلـوم الغري افيها اآلد

وصف فيها مـا   )١(وكتب رحلة ،جفالن إلىوعاد  jخراسان لزيارة اإلمام الرضا
ونظمهـا أكثـر مـن     ،شاهده في سفره من العجائب والغرائب والعادات واألخـالق 

ها نونظم أرجوزة هناك ضم )١٢٤٢(سنة  الحج إلىاً بر جفالنسافر من  ثم، نثرها
ــين المقامــات الشــ  ،مناســك الحــج  ،وأبنيتهــا ،وتاريخهــا ،يفة فــي الحجــازرـوتعي

  .نؤوغير ذلك من الش إلى .. هاؤاهوو

  ــــــــــــــــــــــــ

  )٣٢٥ رقم ١٠/١٦٨) اسمها: الرحلة الخراسانية. (ينظر: الذريعة: ١(
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 ا نـصّ مـ م فيظهر )١٢٦٧(نتشر في العراق سنة اعهد الطاعون الذي  إلىوعاش 
ه تـ واخترم، هـذه السـنة   إلىاً ه كان حيأنّ الدعوات) باجعلى ذلك في كتابه (مست

  .بقععقيماً ولم يومات  ،أثره ت وطأته وارتفعيد المنون بعد أن خفّ

ها مخطوطةفاته فكلّا مؤلّأم:  

ملة على نظمه ونثرهتالمش ،خراسان إلىرحلته  :لاألو.  

  .)الرحلة الحجازية( :لثانيا

  .في األدعية والزيارات )ارأنيس الزو( :الثالث

جمـع فيـه األمثـال الشـائعة بـين النـاس        ،)ائق المقال في فائق األمثـال ر( :الرابع
  .حروف المعجم وشرحها شرحاً مختصراً بها علىتّور

ة علـى نمـط (عـد    ،)ع األوقـات يق بجمتعلّيالدعوات فيما  باجمست( :الخامس
  .ه أبسط منه بكثيرالداعي) لكنّ

 ،الغطـاء جعفر كاشف  الشيخاألكبر  الشيخحبيب من تالمذة  السيد كان والده
  )١(.حسين السيد الد العالم الجليلو حسن هو السيد وأخوه

  ــــــــــــــــــــــــ

، ٢٠٤٩ رقـم  ٢٠/٩٠، الذريعة: ٢/٤٩١، أعيان الشيعة: ٢٨ رقم ١/٦٨ينظر ترجمته: معارف الرجال:  )١(
، ١/١٨٧، معجم المـؤلّفين:  ١/١٠٩، األعالم: ٣ رقم ١/٤، مكارم اآلثار: ١٦٤ رقم ٧٨الكرام البررة: 

  .٣٩٥٢ رقم ١٣/٦٣، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢/٦٤٥معجم رجال الفكر واألدب في النجف: 
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 من ���
 كان من تالميذ  ،رهـعلماء عص لكـاظمي  ار عبد اهللا شـب  السيد �����
فهـا فـي   التـي ألّ  تهمعصـوم فـي رسـال    محمـد  السـيد  ذكـره  .)١٢٤٢(ى سـنة  المتوفّ

  )١( .عبد اهللا المذكور وقد أثنى على المترجم له كثيراً السيد ستاذه�� ترجمة 


  )صوللوشرح تهذيب ا( :له من التصانيف ،)٧٢٦(سنة  ىالمتوفّ الحلّي �����
كتب فيه نسبه كما مر.  

هـة بـاب   في الصحن الشريف من ج ودفن ،)١٢٧١(ي المترجم له في سنة توفّ
  )٢(.وكانت وفاته فجأة يوم النيروز ،الطوسي

  ــــــــــــــــــــــــ

شيعة:  ديثح ينظر: رسالة ابن معصوم في ترجمة السيد عبداهللا شبر المطبوعة ضمن مجلّة ميراث )١(
١٦/٥١٤  .  

، أعيـان الشـيعة:   ٤٤ رقـم  ١/١٣٢رق: ـ، مـرآة الشـ  ٣٩ رقـم  ١/٥٥ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمـل:   )٢(
 ١٣/١٦٥ ، الذريعـة: ٢/٥٩، ماضـي النجـف وحاضـرها:    ١/٢٧٦، ريحانة األدب: ٣٦١١ رقم ٢/٤٨٤

لفكـر واألدب فـي   ، معجم رجال ا٢/١٣١، معجم المؤلّفين: ١٩٨ رقم ٩٨، الكرام البررة: ٥٦٢ رقم
، موسـوعة طبقـات   ٤٤ رقـم  ٥١، مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشـريف:  ١/٢٥٣النجف: 
  .٣٩٨٥ رقم ١٣/١١٠الفقهاء: 
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عبـداهللا   السـيد  وصـفه  .قاًمـدقّ  ،قـاً محقّ ،كان فاضالً ،جزائر خوزستان إلى ةنسب
خاتمـة   ،قمحقّـ ال ،بالفاضـل ( :نور الدين بن نعمة اهللا الجزائري في إجازته الكبيرة

  )١(.)المجتهدين

فلـك  (فـي كتـاب المـزار مـن      الحلّـي ي جفـ النمهـدي القزوينـي    السيد وذكره
الجزائـري   أحمـد  الشيخفقال: ( -عند ذكر استحباب زيارة قبور العلماء  - )النجاة

  )٢(.صاحب الشافية وآيات األحكام)

مـن مشـاهير    ،ونبـل  بيـت علـم وفضـل وأدب    -  اد المتـرجم لـه  أحفـ  - وآل الجزائري 
علـم مـن    ،عبـد الكـريم الجزائـري    الشـيخ المعاصـر   :مـنهم  ،جـف النالبيوتات العلمية فـي  

وأخـوه  . ورئـيس مـن رؤسـاء علمائـه     ،في علمه وفضـله وأخالقـه الحميـدة    جفالنأعالم 
  .ونبالً ،وأدباً ،وفضالً ،شار إليه بالبنان علماًن يالجواد مم محمد الشيخ

ه يـروي قـراءة   نّـ أ أحمـد بـن   محمـد ه لـد وازتـه ل وقد ذكر المترجم لـه فـي إج  
 الشـيخ وعـن   ،يجفالنسي يعبد علي الخما الشيخابن حسين  الشيخعن  )٣(وسماعاً

  ــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٧: للتستري ينظر: اإلجازة الكبيرة )١(

  .١٩٣: )فلك النجاة في أحكام الهداة( المزار من ينظر: )٢(

ن كتابه أو بإمالئـه عليـه مـن حفظـه، سـواء قصـد الشـيخ        وهو قراءة الشيخ على التلميذ م السماع: )٣(
وهذا أقوى الطـرق الواقعـة    إسماعه أو إسماع جماعة هو واحد منهم أو إسماع غيره وهو حاضر،

في التحمومن أنواعه (إمالء الحديث).، ثينل عند جمهور المحد  

مـع تصـديق الشـيخ لـه،      ى (العرض) أحياناً، وهـي قـراءة التلميـذ علـى الشـيخ     أما القراءة: وتسمو
�  
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  .فخر الدين الطريحي الشيخعن  ،عبد الواحد

  .عن والده فخر الدين ،صفي الدين الشيخه لدووعن 

  .اقر المجلسيب دمحمعن المولى  ،بن يوسف البحراني محمدبن  أحمد الشيخوعن 

  .صالح بن عبد الواسع الحسيني محمدوعن المير 

  )١(.باديصادق األسترآ محمد نبقاسم  محمدوعن المولى 

المتـرجم   أن( :ةعبد اهللا بن نور الدين بن نعمة اهللا الكبير السيد وجاء في إجازة
  )٢(.)نصير محمدحرير موالنا نله يروي عن الفاضل ال

ويـروي عـن    ،يجفـ النالعـاملي  الفتـوني   ريفـلمولى أبو الحسن الشـ ا :ومن مشايخه
 )٣(اه (المشـيخة) ـوجمع بعضـهم كتابـاً سمـ    ،يـالمجلس ����
	� عن  ،جماعة من مشايخه

    . -المترجم له -  روي عنهم الجزائريــذين يـر طرق المشايخ الـفي ذك

ه لـد وو ،نـي اعلـوي البحر  السـيد  ابـن عبـد اهللا   السـيد  :ويروي عن المترجم لـه 
الموســوي  أحمــدعبــد العزيــز بــن  الســيدو ،الجزائــري أحمــدطــاهر بــن  الشــيخ

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

ويسم١/٦ :/ المقدمة(ينظر: المسلسالت في اإلجازات .القارئ يعرضه على الشيخ ى عرضاً؛ ألن(  

  .٦٥٨ رقم ١/١٤٠، الذريعة: ١١٣ - ١٠٧) ينظر: لؤلؤة البحرين: ١(

  . ٨٧: للتستري اإلجازة الكبيرةينظر:  )٢(

أن  ��� ا فـي نـصّ ترجمـة الشـيخ الجزائـري،      ) ذكر ذلك صاحب األعيان والذي اعتمد كتابه مؤلّفن٣(
مـن   -أي كتـاب المشـيخة    -السيد حسن الصدر في تكملته والشيخ الطهراني في ذريعتـه عـدوه   
، ٢/٤٧٩، أعيــان الشــيعة: ٢/٦٦مؤلّفــات الجزائــري نفســه، فلــيالحظ. (ينظــر: تكملــة أمــل اآلمــل: 

  .)٣٩٩٣ رقم ٢١/٦٩الذريعة 
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  .نصر اهللا الحائري الشهيد وغيرهم السيدو، )١(يجفالن

الشـافية فـي   ( .فـي فقـه الطهـارة والصـالة     )تبصرة المبتـدئين ( فهي: فاتها مؤلّأم
وينقـل عنـه    ،طـاهر  الشـيخ ه لـد ووشـرحه   ،حكـم دليلـه   ذكر فيه مع كـلّ  )الصالة

  )٢(.في مبحث الصالة على الميت بعد دفنه )الجواهر(صاحب 

   قالئـد الـدرر فـي بيـان آيـات األحكـام بـاألثر       (اه شرح آيـات األحكـام سـم( 
 الشـيخ كتبـه بالتمـاس    ،)١١٣٨(فـي رجـب سـنة     جـف النفرغ منـه فـي    ،)٣(مطبوع

 )الفةنشـوة السـ  (صـاحب  ي جفـ النبشارة آل مـوحي   الشيخالعالم  ابنعلي  محمد
ح في أكما صروفـي   ،في النسخ المخطوطـة عنـد آل الجزائـري التـي رأيتهـا      هلو

 يإلـ النـاس   ن كـان أحـب  ي مـ الـتمس منّـ   ...> ه:النسخة المطبوعة قال ما هذا نصّـ 
علي أن  محمد الشيخ وهو األلمعي اللوذعي ،علي بل إجابته واجبة ،هم لديوأجلّ

  )٤(.< هولؤمس إلىأكتب في ذلك فأجبته 

ا مـن  ي) إمـ جفـ النبشـارة آل مـوحي    الشـيخ العـالم   ابـن ( :سقط منها قوله�� وقد 
طاهر  الشيخه لدووقد شرح هذا الكتاب  ،التي طبع عليهاللنسخة الطابع أو الناسخ 
  )٥(.ي المذكورجفالنعبد العزيز  السيد المذكور وتلميذه

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٦٥٧رقم  ١/١٤٠لشيخ الطهراني في الذريعة: هذه اإلجازة اأشار إلى ) ١(

  .١٢/١١٣) ينظر: جواهر الكالم: ٢(

  .هـ) على الحروف في ثالثة أجزاء١٣٨٣هـ) على الحجر، وفي النجف سنة (١٣٢٧طُبع في طهران سنة () ٣(

  .١/٤) قالئد الدرر في بيان آيات األحكام باألثر: ٤(

الشـيخ الطـاهر وتلميـذه     الذريعة: أن ولـد المتـرجم   تابهفي ك wالطهراني گ) ذكر الشيخ آقا بزر٥(
كمـا ذهـب إليـه     )قالئـد الـدرر  (ولـيس كتـاب    )الشافية(العزيز المذكور شرحا كتاب  السيد عبد

�  
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خرج منه قطعة  ،في الحديث )شرح التهذيب( :أيضاً فات المترجم لهومن مؤلّ
رسـالة  (و )،وما يحصل به وتفصيل بعض أحكامـه  ادرتدالرسالة في ا(و، لهمن أو
ال ـص أو يحـ التـرخّ  محـلّ  إلـى أن ال يخرج  في بلد اإلقامةة ه يشترط في نيفي أنّ

رسـالة  (و)، ميـزان المقـادير  (و )،ةـمسافـ  ىـإلدم السفر ــكفي عـلى العرف أو يـع
 األشـرف  جـف الني في توفّ .ذلك من الرسائل الكثيرةوغير  .. )رتداد الزوجةافي 

  )١(فيها. ودفن )١١٥١(سنة 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

 ١١٦٥ رقـم  ٣١٦بعنوان الشافية، وكـذلك ص  ٢٤ رقم ١٣/١١، فتأمل. (ينظر: الذريعة: wالمؤلِّف
  .بعنوان شرح الشافية) ١١٦٦و

، اإلجـازة الكبيـرة للتسـتري:    ٤٣ رقم ١٠٧، لؤلؤة البحرين: ١المقدمة:  /: قالئد الدررينظر ترجمته )١(
 رقـم  ١/٦٨، طرائف المقال: ٢٠ رقم ١/٨٦، روضات الجنّات: ١٢٩ رقم ١/٥٨٤، رياض الجنّة: ٨٧

، نجـوم  ٩ رقـم  ٥٨، تتميم أمل اآلمـل:  ١/١٧٢، هدية العارفين: ٤٧ رقم ١/٢٣١، مرآة الكتب: ١٧٤
، الفوائـد  ٦٧ رقـم  ٢/٦٥، تكملـة أمـل اآلمـل:    ٢/١٤٧، خاتمـة المسـتدرك:   ١٠٠ رقم ٢٥٧السماء: 

، ٢/٨١، ماضي النجـف وحاضـرها:   ٣/٣٥٩، ريحانة األدب: ٢/٤٧٩، أعيان الشيعة: ١/٣٩الرضوية: 
، معجم رجال ١/١٦٣، معجم المؤلّفين: ١/٩٨، األعالم: ٢٩، الكواكب المنتثرة: ٤٣مصفّى المقال: 

، ٢٢رقـم   ٣٥، مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: ١/٣٤٥ب في النجف: الفكر واألد
  .٣٥٩٥ رقم ١٢/٣١وفيه أنّه دفن في الصحن العلوي في أيوان العلماء، موسوعة طبقات الفقهاء: 
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صاحب الشباألشرف جفالنة في اك والقب - د عمالسي  
مهـدي   السـيد  ������
ليلـة   ىالمتوفّ ،كرامات الباهرةوال ،لعاليةامات اصاحب المق - wالحلّيالقزويني 

  .العراق بسبب الطاعون الكبير الذي عم ؛)١٢٤٦(عرفة بعد المغرب سنة 

علـى مـا    ،بسـنتين  هحدوثـ  بـه قبـل   بتلىن يخر مآ هنّأو ،به وقد أخبر به وبوفاته
اإلسالمثقة ث به حد  

  السيد عن ،النوري ����� ،مهـدي القزوينـي   السـيد  �����
 j أميـر المـؤمنين   وأن ،ثـه بـذلك  األجـل صـاحب الترجمـة حد    سـيد ال عمه عن

ر بـذلك  ه كـان يبشّـ  وأنّـ  .يلـد ووبـك يخـتم يـا     :وقـال لـه   ،أخبره بذلك في المنام
ام الطاعونأصحابه في أي.  

للحفـظ مـن    دعـاء  ،)١(عطاني وأهل بيتي ومن يلوذ بي: وأwمهدي السيد قال
  .الطاعون قبل نزوله

وتفـ ، )٢(خبـر بـه  �� ء العظيم في الوقت الـذي  ا نزل هذا البالفلمبقـي  ،ق النـاس ر 

وقـد بلـغ    ،مور المؤمنين وتجهيـز األمـوات  ���  باقر في المشهد الشريف قائماً السيد
  .نفس ألفيوم  كلّ سبوع�� عددهم في 

ر به ة ما تتحيالهم ة القلب وعلوام من قوالمذكور في تلك األي السيد وظهر من
  ــــــــــــــــــــــــ

  ) في خاتمة المستدرك: (وأعطاني وأهل بيته ومن يلوذ به).١(

  ) في خاتمة المستدرك: (أخبره به).٢(
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 زفقد جه ،ق لذلك األمر العظيم أحد من علماء األمصارلم يوفّ، ورالعقول واألفكا
  .ألفاًوف على أربعين نما ي فنود

م علـى أميـر   ريفة فيدخل ويسـلّ ـرة الشـالحض إلى يءل الصبح يجوأ Hكان
صـلة بالبـاب   المتّثم يخرج ويقعد في إيوان الحجرة  ،سالماً مختصراً jالمؤمنين

نـه فـي   فيجتمـع عنـده مـن عي    ،الصـحن الشـريف   إلـى الشرقي على يمين الداخل 
 ،ومـنهم للطـواف   ،ومـنهم للتغسـيل   ،مـنهم لرفـع الجنـازة    :مور والتجهيز�� ترتيب ا

  .مشاغلهم إلىفيرسلهم ، وأمثال ذلك. . ومنهم للدفن

ة توضــع الجنــائز بــين يديــه للصــال ،يعهمة علــى جمــللصــال ةن نفســه الشــريفوقــد عــي
 وإذا ،ة واحـدة ي علـيهم صـال  فيصـلّ  ،عرـشـ ر فـي ال لمقـر ألموات على الترتيـب ا ا صفوتُ

ته يــأمر فـرغ مــن صـال   إذاى ة تبقـى حتّــ خــرى مـن األمــوات حـين الصــال  �� جـيء بطائفـة   
الثالثــين  إلــىبهــا بــين العشــرين  وضــع مكانهــا الجنــائز المــأتيتُو ،رفــعى عليهــا فتُبالمصــلّ

  .ر في الشرعترتيب المقرعلى ال - ألفاًة وقد بلغ عددهم في يوم واحد للصال -  جنازة

ى كتفـه  ه علـ ءة وضـع عبـا  بعـد الصـال   هد من أحـدهم الفتـور فـي رفـع جنـازة     شا وإذا
 ،زالـت الشـمس دخـل الحجـرة     فـإذا  ،الـزوال  إلـى ة كـذلك  واقفـاً للصـال   .وحملها بنفسـه 

د ةالقليلة للصال ةفينوب عنه في هذه المدد صالح السيعلي العاملي السي.  

 إلـى ة على الجنائز بالصال خرج مشتغالً ،ته وغذائهر من صالباق السيد فرغ فإذا
اف الصـحن  رطـاف فـي أطـ   ذهـب النهـار    فـإذا  ،ةيقـ يفتر عن ذلك دق ال ،الغروب


  ؛وجاس خالل الحجرات � ت في الليل غير مدفونيبقى مي.  

ى ـال تحصـ  الموصى بها إليه ما لام كان الناس يأتون إليه باألمواوفي هذه األي
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هـا مـع مـا    ة منها في غيـر محلّ بحيث ال يضع حب ،كان يصرفها في مواردهاو ،كثرة
 ،يـة إلهوتسـديدات   ،انيـة ة ربقـو  إلـى وهذا يحتاج  ،هو عليه من المشاغل العظيمة

  .عظيم حظّ ذو 	�
 اها وال يلقّ ،ة علويةوهم ،وفقاهة جعفرية ،وتوفيقات سماوية

السـتغراقه فـي    ؛ال يشـعر بنفسـه  ر ـحضـ  إذاه ألنّـ  ؛وكان يكره تقبيل الناس يده
أمير المؤمنين ،ثار أعظم آياتهآالجليل برؤية  عظمة الربj.  

 تفهبـ  ،jوكان في جماعة من المؤمنين في سـفينة يريـدون زيـارة الحسـين    
بهـا رجـل مـن المـؤمنين شـديد الخـوف        وكـان  ،ريح عاصفة واضطربت السفينة

كي تارة بي صارو ،هصرت ألوانه وارتعدت فرائتغيويتوسةل باألئمj  خرى��.  

منقـادة ألمـر اهللا   هـا  الـريح والرعـد والبـرق كلّ    نإ ،فـالن  يـا  :wالسيد فقال له
فسـكنت   ،يقـر  :وقـال  ،الريح إلىبه  وأشارطرف ردائه  wالسيد أخذ ثم ،تعالى

  .راسية في الوحل هاكأنّى وقفت السفينة حتّ

ختـه فـي   ��  - عمـري لَ -  وهـي  ،wبحـر العلـوم   السـيد  خـت ��  wبـاقر  السيد م�� وكانت 
ذات الكرامات من النساء العابدات المشهورات بالورع والعقل والديانة ،المعنيين.  

منهمـا النـور    دلّـ ووال عجـب أن يت  ،ة العلمـاء مـن أجلّـ   wأحمد السيد ووالده
  .wباقر السيد الباهر

علي  سيدال والد )١٢٥٦(ى سنة المتوفّ جعفرالسيد  ه العالم الفاضللدو فوخلّ
  )١(.انتهى ،wمهدي القزويني السيد صهر

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩٩دار السالم: ، ١٣٥ - ٢/١٣١: خاتمة المستدرك: ينظر )١(
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 وهو يروي عن خاله  :أقول  .Hبحر العلوم السيد �����

، ةوالصـال على سـبيل المـتن فـي الطهـارة      )الوجيز(كتاب  :فاتوله من المصنّ
وكانت تصانيفه علـى نمـط    ، - بعض الطهارة -على سبيل االستدالل  )الوسيط(و

 ،وعلـى مذاقـه   ،w)كشـف الغطـاء  (جعفر صاحب  الشيخه األكبر ذستا�� تصانيف 
 )جـامع الرسـائل  (وله أيضاً ، للفاضل الهندي )كشف اللثام(على  شٍوله أيضاً حوا

  )١(.في الفقه

}QU{@ @
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عالم، شـ  ،أديبـ �� .فاضـلٌ  ،اعربـن الميـرزا خليـل    ابنـت الحـاج مـولى علـي      هم
  .الطبيب الرازي

  لها:يقول في أوj له قصيدة طويلة في مدح األمير

 �2�����9 ������Q  �'�����(  4A�����'���  T[  �3 g�������8  
 

  �J�������  %W������=� N  %y-�*������~� ������ 	e �
"l  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

، ٢١٣ رقـم  ٢/٢٠٢، تكملة أمـل اآلمـل:   ٢/١٣١، خاتمة المستدرك: ٢/١٩٩ينظر ترجمته: دار السالم:  )١(
، أعيـان  ١٠٠ رقـم  ١/٢٥٦، مـرآة الشـرق:   ٥٣ رقـم  ١/١٢٣، معارف الرجال: ٢/٦٥١الفوائد الرضوية: 

(ضـمن ترجمـة الشـيخ عبدالحسـين محمـد علـي        ٢/٢٨رها: ، ماضـي النجـف وحاضـ   ٣/٥٢٨الشيعة: 
، ٣/٣٥، معجـم المـؤلّفين:   ٦٧١ رقـم  ٤/١٢٧٣، مكـارم اآلثـار:   ٣٥٨ رقم ١٦٩األعسم)، الكرام البررة: 

  .٤٠١٢ رقم ١٣/١٤٧، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣/٩٨٢معجم رجال الفكر واألدب في النجف: 
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)١(  

الشـاعر   wالحلّـي جعفر  السيد منها أن ،ره مطارحاتـدباء عص�� ه مع وكانت ل 
مـع جـورب بهـذين     ى المـن يسـم المشهور كتب إليه طالباً منه نوعاً مـن الحلـوى   

  :البيتين

 �o�����9 ��*F�����f ������Q  ���������������	�*� � 	k    �*������  
������	  �W�����=� ��������  ��������h� ?  

 ������������� �X 	
R*������������ A�  �$ t&  ���    �������@0 	� ������ ��= �/  42������~� ������h�� ��� %�  

  وكتب إليه: المترجم جورباً بال من السيد إليه فأرسل

 �,���"�" ����Q ��� ����� %/  �*���9 ����3 [l������    Dp& �������� ��H� �"�" � ����������'  �"�"����������  

 	O������0� ������ �3 [l������9 	K������= s2 %k������9 I�    �l����S= ���� �3  ����9 �J����� s2 �����9��h�)٢(  

ــوفّ ــنة   Hيت ــي أصــبهان س ــن ،)١٣٣٣(ف ــرة جــد  ودف ــي مقب ــ ف ــي محلّ ة ه ف
  )٣(.Hآبادبيد

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٩٤لغري: ، شعراء ا٣١ رقم ١/١٦٠ينظر: الطليعة:  )١(

، ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذين البيتين لم ١/٣٩٣، شعراء الغري: ٣١ رقم ١/١٥٩ينظر: الطليعة:  )٢(
  ي (سحر بابل وسجع البالبل) فهما مما يستدرك عليه.يذكرا في ديوان السيد جعفر الحلّ

، ٣/٥٢٩، أعيـان الشـيعة:   ٣١ رقـم  ١/١٥٩، الطليعـة:  ٦٠ رقم ١/١٣٧ينظر ترجمته: معارف الرجال:  )٣(
ضـمن ترجمـة والـده، شـعراء الغـري:       ٣٨٢ رقم ٣/٨٣٨، مكارم اآلثار: ٤٣٣ رقم ١٩٥نقباء البشر: 

  .١/١٣١، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٣٩٤ - ١/٣٩٢
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ولـه شـعر   ، شـاعراً  ،أديبـاً  ،كـان عالمـاً  . jعلي الهاديمام إلا إلىينتهي نسبه الشريف 
  :فمن شعره قوله في الغزل ،العالية وشعره من الطبقة ،حئاكثير في المراثي والمد

��� �rC9 �O ��� �= ��  � %'����%� 	
 ��� %3 �2 ��� %L�8G��    	*8�����0���  {��������73 ����� %L�+'X <�������  

 	̂ F��9 ��7����( %,)١(  %OF���V N  %��5w����    �*�����  �$�����" ���� DU8G� %��  	W�����  %L������V�  

���� �=�� �O  %������d3K"  4_�������� %b)٢(  ��F9�������    	B�i  %�p*������� ����� 	�p������ %3 � �2 ����� %L�i�  

 {P����������Q*(1  {P����������Q�*9 ���������� 	́ ��X�   ���� ��� �O ���� %3 �2 �� %6�� ������� �Z �\ ���� %L�+3�  

����� 	1� � %± �B  %=��" <����������� %L�
=� ������+�   ��� �V �: {a ��� %f 	Bj ������ 	Z %20  �$�� ��� %f %Lj�  

  )٣(.هارخآ إلى.. 

  مطلعها: jوله أيضاً قصيدة في مدح األمير

 �aF����  %k����79 [�*���Q ���%e�i �J ��� 	R ����3 ��  
 

 ������� �9 ��������Q �2  �'�������(  4A�������'���  Dp& 	§�)٤(  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

  في األصل: (كواكب) وما أثبتناه من ديوانه المطبوع. )١(

  ن المصدر وهو ما يقتضيه الوزن الشعري.في األصل (الظبا) مخفّفة وما أثبتناه م )٢(

، أعيـان  ١/١٦٣) بيتـاً، وينظـر: الطليعـة:    ٣٣، والقصيدة قوامهـا ( ٩٦ - ٩٣) ديوان السيد باقر الهندي: ٣(
  .١/٢٨٢، شعراء الغري: ٣/٥٣٨الشيعة: 

، ٣٣٩ة: األنـوار العلويـ  ) بيتـاً، وينظـر:   ٧٥، والقصـيدة قوامهـا (  ٢٠ - ١٦ديوان السيد باقر الهنـدي:  ) ٤(
  .٣٩٠ - ١/٣٨٧شعراء الغري: ، ٣/٥٣٩، أعيان الشيعة: ٣٣رقم  ١/١٦٣الطليعة: 
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  .هم مع أبيهرفي دا ودفن )١٢٨٤( سنة وكانت والدته )١٣٢٩(سنة  Hيتوفّ

الســيد  :الثــانيو ،صــادق دام فضــله الســيد الفاضــل األديــب :أحــدهما :ينلــدوف خلّــ
  )١(.أدباء ،أهله فضالء كلّ ،األشرف جفالنبيت الهندي بيت معروف في و .نيحس

}QW{@ @

ƒî’Ûa@ŠÓbi@ï�ìßbÔÛa@@ð…a†ÌjÛaäÛaÐvï@ @

ان وكــ .جــفالنطائفــة نجفيــة يتعــاطون التجــارة فــي بغــداد و  ،آل القاموســي
موثوقاً بـه عنـد الجميـع    ،ثقةً ،عابداً ،زاهداً ،تقياً ،ورعاً ،فاضالً ،م له عالماًالمترج، 
وكان ياإليـوان فـي الصـالة فـي     ؤم  د  فـن فـي مقبرتـه   الـذي دـد  السـيسـعيد   محم

وكـان يلـبس لبـاس     ،جـف الني خلفه العلماء واألتقيـاء مـن أهـل    ويصلّ ،وبيلحبا
شــترى لــه ويضــعها فــي بعــض تُ بأجنــاس جــرويتّ ،مار دون لبــاس أهــل العلــالتجــ

ويعـيش مـن ربحهـا     ،ن يبيعها له وال يباشر بيعها بنفسهالخانات التجارية ويوكل م
الـذين   نوللناس فيه وثوق أكثـر مـ   احترامومع ذلك كان له  ،ويشتغل بطلب العلم

نهاون بزي أهل العلم من أقريتزي.  

  ــــــــــــــــــــــــ

، ٣/٥٣٨، أعيـان الشـيعة:   ٣٣ رقـم  ١/١٦٢، الطليعـة:  ٥٨ رقم ١/١٣٢ينظر ترجمته: معارف الرجال:  )١(
، أدب ٣٩٠ - ١/٣٧٥، شـعراء الغـري:   ٧٦١رقـم   ١/١٢٣ق ٩، الذريعـة:  ٤٧٩ رقـم  ٢٢٢نقباء البشر: 

، علــي فــي الكتــاب ١/١٧٢، معجــم المــؤلّفين العــراقيين: ٣/٣٧فين: ، معجــم المــؤل٨/٢٢٣ّالطــف: 
  .٣/١٣٤٦، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٥/٤١والسنّة واألدب: 

 عبـد السـيد   ومما تجدر اإلشارة إليه أن شـعر السـيد بـاقر الموسـوي قـد جمـع مـن قبـل الـدكتور         

وان السيد باقر الموسوي الهندي) مـن قبـل مركـز البحـوث     الصاحب الموسوي، وطُبع بعنوان (دي
  هـ).١٤١٤كندا سنة ( -العربية اإلسالمية 
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 وكـان مـن    ،قهاه كثيراً واستفدنا من علمه وأخالنجالس����
 تالمـذة   ������ 
 ،ي األخالقـي جفـ النوالمولى حسين قلي الهمداني  ،نجف طه محمد الشيخالفقيه 

دنا ما سـي سـي  ال ،مـن أبحـاث أعالمهـا    لالسـتفادة ف فـي سـامراء   وكان كثير التوقّ
د الحسن الشيرازيالمجد.  

ار يوم وفاتـه  وص ،)١٣٥٢(عدة سنة قفي شهر ذي ال األشرف جفالني في توفّ
سـعيد   محمد السيد بمقبرة ودفن ،وخرج أهالي البلد لتشييع جنازته ،يوماً مشهوداً

  )١(.نه الشعراءبأحبوبي وال

  ــــــــــــــــــــــــ

 رقـم  ١٨٩، نقبـاء البشـر:   ٣/٥٣٠، أعيـان الشـيعة:   ٣١٠ رقـم  ٢/٢٠٠ينظر ترجمته: معارف الرجـال:   )١(

، مشـاهير المـدفونين فـي الصـحن العلـوي      ٣/٩٦٨، معجم رجال الفكر واألدب في النجـف:  ٤٢٠
  ، وفيه أن اسمه: (محمد باقر).٣٢٢ رقم ٢٥٥الشريف: 
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 قـرأ علـى   ،ورعـاً  ،تقيـاً  ،نـاثراً  ،شاعراً ،أديباً ،وكان فاضالً ،كان من أهل بعلبك

ومن شـعره   ،له نثر وشعر كثير، لعاملي في بعلبك وعلى غيرهاجواد مرتضى  السيد
  مطلعها: bقصيدة في رثاء أهل البيت
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به في بعلبك  اجتمعتوقد ، في بعلبك )١٣٥٦() صفر سنة ٥ي يوم السبت (توفّ 
  )٢(.وكان أصم )١٣٥٣(سنة 

}QY{@ @
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  .رقيق وله شعر ،كبير أديب، عباس البالغي الصوري البعلبكي الشيخبن اهو 

 ،يـين جفالنبالغيـين  والبالغيون الذين يسكنون في جبل عامل من بني أعمام ال

  ألن ؛ما سكنوا في جبل عاملسرة واحدة وإنّ�� فهم إبـراهيم   الشـيخ الشهير  ������

  ــــــــــــــــــــــــ

  ) بيتاً.٣٨، والقصيدة قوامها (٣/٦٤٦أعيان الشيعة: ينظر:  )١(

  .٥٧٥ رقم ٢٧١، نقباء البشر: ٣/٦٤٦ترجمته: أعيان الشيعة:  نظري )٢(
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 البيت الحرام سنة من السنين وبعد عودته من الحـج  حسن البالغي حج الشيخابن 
واالسـتفادة   ،إلرشـادهم  ؛هميانالمكوث بـين ظهـر  من طريق الشام طلب منه أهلها 

  .ية هناك منها المترجم لهطلبهم وصارت له ذر إلىفأجابهم  ،همن علوم

ولـه مراسـالت    ،ض الشـعر الماهرين في الكتابة وقـر  ،دباء�� وهو من الفضالء ا

 شعرية مع ر كثيـر  ـونش ،wيجفالنالجواد البالغي  محمد الشيخالمجاهد  �����

 ،وغيرهـا  .. يـة جفالن) االعتـدال ة (ومجلّـ  ،اويةدة (العرفان) الصـي من شعره في مجلّ
  )١(.ي سنةتوفّ

}RP{@ @

†Čî�Ûa@�qdm@@´�yð†ä�a@ @

  .جليلٌ فاضلٌ، أشرف علي الهندي السيد ابنتأثير حسين  السيد هو المولوي

 السـيد  ابنحسين  محمد السيد -بلغة أردو -صاحب (تذكرة بي بها)  ترجم له

م لـه  تـرج  ،بالهنـد  والمطبوع )١٣٥٥(سنة  ىحسين بخش الحسيني الهندي المتوفّ
  )٢(.)١٣٥٠(ي سنة توفّ، وأثنى عليه وشرح بعض أحواله ،١٠٧ص

  

  ــــــــــــــــــــــــ

فـاة الملـك   ، ولم يذكر فيها سنة وفاته، وله قصـيدة فـي و  ٥٧٦ رقم ٢٧١ينظر ترجمته: نقباء البشر:  )١(
، وعـده السـيد األمـين مـن     ٥ع السـنة الخامسـة/   ٢٩٢غازي نُشـرت في مجلّـة االعتـدال النجفيـة:    

  .١/١٨٠الشعراء المعاصرين له وقت كتابته لألعيان، ينظر: أعيان الشيعة: 

  .٥٠٩ رقم ٢٣٦ينظر ترجمته: نقباء البشر:  )٢(
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}RQ{@ @

†Čî�Ûa@laŠm@bËe@†à�aaïã@èäÛað†ãëb@ @

 من أحفـاد  ،حسن نزيل نهاوند السيد ابنالميرزا تقي  ابنتراب  اآلغاالسيد  هو

، جليـلٌ  ،فاضـلٌ ، الميرزا زكي الهمداني صاحب المـزار المعـروف بهمـدان    السيد
نهاونـد فصـار فيهـا مـن      إلـى وعاد  ،وفضالئها األشرف جفالنعلى علماء شتغل ا

  .األعاظم والرؤساء

  )١(بنته.ميرزا خليل الطبيب الطهراني على اوكان والده العالم الجليل صهر ال

}RR{@ @

†Čî�Ûa@Č†–mÖ@ð†ä�a@´�y@ @

، غــالم حسـين الهنــدي  السـيد  المولــوي ابـن ق حســين تصـد  الســيد هـو المولـوي  
٢(.)١٠٦(ص)  له صاحب (تذكرة بي بهاترجم ، )١٣٤٨(ي سنة توفّ .اضلٌف ،عالم(  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٠ رقم ٢٣٦ينظر ترجمته: نقباء البشر:  )١(

له فهرس الكتب الخطية النـادرة فـي المكتبـة اآلصـفية، طُبـع بحيـدر آبـاد دكـن سـنة          مترجم ولل )٢(
هـ)، وترجم عدة كتب للغة األردو كشرح الباب الحادي عشر للسيوري، وجامع األحكـام  ١٣٣٢(

 رقـم  ١٠٨، ٤٢٣ رقـم  ٩٣، ٣٠٧ رقـم  ٤/٧٣(ينظـر: الذريعـة:    .طُبع بالهند، وإبصار العين للسـماوي 

  )١٨٧٢ رقم ١٦/٣٩١، ٥٠٧

  .٥١١رقم  ٢٣٧، نقباء البشر: ٣/٦٣١ينظر ترجمته: أعيان الشيعة: 
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}RS{@ @

ìÛì½að@ƒî’Ûa@ÝšÐm@i@|nÐÛa@´�yð‰ì@ @

ب فـي شـعره   الفاضـل األديـب الميـرزا هـادي الملقّـ      هعد .من العلماء الفضالء
من أرشـد تالميـذ المفتـي الميـر      )١(يات)في (التجلّ )١٣٥٤(سنة  ى(عزيز) المتوفّبـ

 ،)١٣٠٥(ي سـنة  ه تـوفّ وذكـر أنّـ   ،)١٣٠٦(سنة  ىستري اللكهنوي المتوفّعباس الت
بـاقر الرضـوي    محمد السيد وقرأ عليه .ة تواريخدستاذه نظم لوفاته ع��  يالمفت نوأ

ــصــاحب (إســداء الرغــاب) الكشــميري   ) صــفر ســنة ٧د فــي (واللكهنــوي المول
  )٢(.)هـ١٣٤٦(شعبان سنة ) ١٦(ر الخميس ـعص ىوالمتوفّ ،)١٢٨٦(

}RT{@ @

†Čî�Ûa@ČšÐmÝ@ðì™ŠÛa@´�y@ @

ة) فــي المســائل المنطقيــة ائــد البهيــرض (الفقــر .أديــب وعــالم ،جليــلٌ فاضــلٌ
د الحاج ابناس حسين للمولوي عبسـنة   ١ج ٩علـي المطبـوع بـدهلي    جعفر  السي

ــنة     ،)١٣١٠( ــه س ــه ل ــان تقريض ــد ك ــوفّ ،)١٣٠٥(وق ــي   وت ــا ف ــه كم ــل طبع ي قب

  ــــــــــــــــــــــــ

) التجلّيات = تاريخ عباس: كتـاب كبيـر فـي ترجمـة السـيد المفتـي ميـر محمـد عبـاس الموسـوي           ١(
ب ميرزا هادي الملقّب في شعره هـ)، تأليف الفاضل األدي١٣٠٦التستري اللكهنوي المتوفّى سنة (

الذريعـة:  ينظـر:  هو ابن الميرزا محمد علي صاحب كتاب (نجوم السـماء) بلغـة أردو. (  (عزيز) وبـ
  )١٢٩٠ رقم ٣/٣٥٨

  .٥١٢ رقم ٢٣٧نقباء البشر:  ،١١٤تذكرة بي بها:  ينظر ترجمته: )٢(
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  )٢(.اسمن تالميذ المفتي المير عب هوعد ،)١(يات)(التجلّ

}RU{@ @

ƒî’Ûa@ïÔm@bËe@ðìß‰þa@ @

  .بارع مومنج ،فاضلٌ فيلسوف، أبي الحسن األفشاري األرموي ابنهو 

ى بـرع فـي   ذ بهـا علـى العلمـاء حتّـ    فتلم ،)٣(من بالده أرومية جفالن إلىهاجر 
عـن النـاس ولـم    نعـزل  ابـالده و  إلىعاد  ثم ،والفلك ،والنجوم ،المعقول والمنقول

  .)١٢٨٤(ي سنة أن توفّ إلىمور �� ل في ايتدخّ

اً سـنة تأليفـه   والـده كـان حيـ    وذكر أن ٣٠٩ ص )٤(وذكره في (المآثر واآلثار)
  )٥(.)١٣٠٢(وهي سنة 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .ليس بين أيدينا كتاب (التجلّيات) )١(

  .٥١٣ رقم ٢٣٧نقباء البشر:  ينظر ترجمته: )٢(

عظيمة قديمة بأذربيجان، بينها وبين تبريز ثالثة أيام وبينها وبين إربل سبعة أيام، رمية: اسم مدينة أ) ٣(
  تلفظ بلسان الفرس أرومية.و) ١/١٥٩والنسبة إليها أرموي وأرمي. (ينظر: معجم البلدان: 

باعتماد  الملقب بصنيع الدولة ثم - طبع باسم وزير االنطباعات محمد حسن خان :)المآثر واآلثار( )٤(
 :وهو في ترجمة ناصر الدين شاه وذكر أحواله من هـ)،١٣١٣(تابن علي خان المراغي  -السلطنة

، وسـفرائه ، ام بـالده وحكّـ  ،مرائه
	 و، ووزرائه، وزوجاته وأحفاده، ،شمائله وأخالقه، وذكر ذراريه
ره أو ـومـن أدرك عصـ  ، من العادات والصـنائع والعلـوم   ،وأسفاره، وما حدث في عصره وحروبه،

ومن دخل في بالده من سفراء سائر الدول والوقـائع الحادثـة فـي     من العلماء والمشاهير، أ فيه،نش
(ينظر:  .وهي سنة تصنيف الكتاب هـ)١٣٠٦( وهي سنة جلوسه إلى سنة هـ)١٢٦٤( عصره من سنة

 )٢٦ رقم ١٩/٧الذريعة:

  .٤٢٧ رقم ٢٠٦) ينظر ترجمته: الكرام البررة: ٥(





  

  

  

  

  

  

  

  

Ûa@ÒŠyrõb@ @





  

  

}RV{@ @

Šßbq@�ßþa@Ùi@åia@@Ùi@´�yåia@Ùi@æbàÜ�@�Ì–Ûa@ïÜÇ@Þe@åß@ïÜßbÈÛa@ï½b�Ûa)١(@ @

مجتـازاً بهـا بعـد مـا      ،من قـرى جبـل عامـل    )٢(في قرية ميس )١٢٩٨(فاته سنة كانت و
مرض ثالثة أيفن ام وهو شيخ كبير مسنبعـد   )٣(وكان قد حكـم فـي بنـت جبيـل    ، فيها ود

  .قوي القلب ،شجاعاً ،ةوكان عالي الهم، )١٢٦٥(وفاة أبيه حسين بك سنة 

إلىماً وكان جبل عامل مقس مقاطعـة  :وهـي  ،همـراؤ ��  ة مقاطعـات يحكمهـا  عد 

  .ومقاطعة جبل هونين ،تبنين

ومركزهـا   ر المتـرجم لـه  ـولى علي بك األسـعد فـي عصـ   �� ويحكم المقاطعة ا
ومركزهـا بنـت    هأبـوه وجـد   هويحكم المقاطعة الثانيـة المتـرجم لـه وقبلـ     .)٤(تبنين

  ــــــــــــــــــــــــ

هذا هو مؤلَّف في تراجم علماء اإلمامية، والمترجم هو ليس من العلماء وإنّمـا  ال يخفى أن كتابنا ) ١(
 مراء.�	 من ا

وتُعـرف بمـيس الجبـل. (ينظـر     ، ) ميس: من قرى جبل عامل الجنوبية الكبيرة الملحقـة بمرجعيـون  ٢(
  )٣٢٠-٢/٣١٧معجم قرى جبل عامل: 

ا شماالً مـن صـفد، وهـي مـن قـرى جبـل عامـل        ة أميال من تبنين جنوباً ومثله) بنت جبيل: على ست٣ّ(
ط بـين فلسـطين وجبـل عامـل.     الكبيرة، ولها مكانة تجارية استفادتها من موقعها الطبيعـي المتوسـ  

  )١٢٩ - ١/١٢٥(ينظر: معجم قرى جبل عامل: 

 لى الجنوب، قائمة علىإين: هي من أعمال صور وعلى اثني عشر ميالً منها الى الشرق مع ميلة تبنِ) ٤(
هضبة عالية صعبة المرتقى، تشرف من الجهات األربع على بالد جبل عامـل السـاحلية والجبليـة،    

  )١٥٣ - ١/١٤٦وعلى أعمال صفد ولبنان والجوالن ووادي التيم. (ينظر معجم قرى جبل عامل: 
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 )٢(يةويحكمهـا الصـعب   )١(ومقاطعة الشـقيف  .لإلمارة أبوه داراً وقد أنشأ فيها ،جبيل

  .)٥(عبومركزها ج ،ويحكمها المناكرة )٤(ومقاطعة الشومر .)٣(ومركزها النباطية

بنـت   إلـى وبعـد مجيئـه    ،)١٢٥٨(وكان ابتداء حكم أبيه في بنـت جبيـل سـنة     
١٢٦٥(ي سـنة  ومكث فيها سـبع سـنوات وتـوفّ    ر السرايجبيل بسنتين عم،(  ���!��	 

  ــــــــــــــــــــــــ

 (ينظـر:  ) الشْقيف: اسم عمل ال اسم قرية كما توهم بعضهم وإليه تنسـب قلعـة الشـقيف المعروفـة.    ١(

  )١/٤٠٤: معجم قرى جبل عامل

)٢(  	
أصلهم أهـل علـم   والمناكرة وأصلهم من األكراد، والصعبية  هم: ثالث عائالتمراء جبال عاملة 
٨/٣٤٩ . (ينظر: أعيان الشيعة:أصلهم من عرب السوالمةو وآل علي الصغير ،اماًصاروا حكّ ثم(  

، وهو جيل من النـاس كـانوا ينزلـون بالبطـائح بـين      لى نبط بفتحتينإ) النباطية = النَبطيه: وهي نسبة ٣(
لـى النبطيـة   إالعراقين، وقامت لهم مملكة بترا في جنوب شرقي األردن، والجمـع أنبـاط، والنسـبة    

نبطي ونباطي، مثل يمني ويماني. والنبطية اسم لبلدين متجاورين يكاد اليوم يتّصـالن فـي األبنيـة    
الفوقـا فـي هـذه األيـام، وكانـت فـي عهـد الشـيخ البحرانـي          والهما: النبطيـة  
	 المستجدة، وتسمى 

] تسمى النبطية العليا. وثانيهمـا: تسـمى النبطيـة التحتـا، وكانـت تسـمى النبطيـة        الحدائق [صاحب
معجم قرى  :السفلى، وهذه الثانية هي قاعدة الشقيف قديماً، وهي اليوم حاضرة جبل عامل. (ينظر

  )٣٤١ - ٢/٣٢٥جبل عامل: 

قليم إشُومر: اسم مقاطعة كانت تسـمى بـإقليم الشـومر وتحـد جنوبـاً بمجـرى الليطـاني وشـرقاً بـ         ) ال٤(
لى مصبه فـي البحـر. (ينظـر معجـم قـرى      إالشقيف وغرباً البحر الرومي وشماالً بمجرى الزهراني 

  ).١/٤١٢جبل عامل: 

ف في تاريخ القرون األخيـرة  من النبطية، وتعر ) جبع: هي على بضعة أميال من جزين وسبعة أميال٥(
بجبع الحالوة، ولعلّ ذلك للتفرقة بينها وبين جبع الشوف. قال شيخ الربـوة: (وجبـل جبـع كـذلك     
   أهله رافضة، وهو جبل عال، كثير الكروم والفواكه)، كانت قاعدة من قواعد العلم العـاملي، ومـر

دبـاء،  �	 اء ومنتجـع الفضـالء وا  قـرون أو أكثـر وهـي مثابـة العلـم ورحلـة العلمـ       ة عليها زهاء ثالثـ 
وحسبك أن ينتسب إليها أمثال الشهيد الثاني الشـيخ زيـن الـدين، وولـده الشـيخ حسـن وأحفـاده        

  )١٧٥ - ١/١٦٨معجم قرى جبل عامل:  :(ينظر. والسيد صاحب المدارك
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ب ل مـن لقّـ  وهـو أو  ،يننجبـل هـو  ير دم لـه باسـم مـ   ه ثامر بك المتـرج لدومكانه 
ب معـر  -ولـبس الطربـوش    ،ونين مـن هـذه الطائفـة   ـام جبل هن حكّــم )بك(ــبال
مـن   )بكـ (ب بالقِّل من لُأو كما أن - معناها لباس الرأسكلمة فارسية  )سربوش(

  .ام جبل تبنين ولبس الطربوش هو حمد البكم حكّعمه بني

مـراء الصـعبية   �� وكـذلك ا  ،بـون بالمشـايخ  لقَّمـراء مـنهم قبـل ذلـك ي    �� وكان ا
  .ويلبسون العمائم والبنشات ،مراء بالد صفد�� والمناكرة و

ـ     ،مراء�� با نبولقّوكان الحرافشة والشهابية وغيرهم يرفبقيـت ألقـابهم لـم تتغي، 
ل مـن لـبس الطربـوش واللبـاس     ه أونّـ إف ،وذلك فـي عهـد السـلطان عبـد المجيـد     

  .وكان أسالفه يلبسون العمائم وما يشبه الجبب ،العثمانيةاألفرنجي من السالطين 

وجرت في مدة حروب بين ثامر بك وبين علي بك األسعد حاكم ة حكمه عد
زل ثـم عـ   ،)١(ة فـي مرجعيـون  ومـر ة فـي سـهل تبنـين    مـر  ،وهو مـن عشـيرته   تبنين

وجعلت الدولـة العثمانيـة بـدالً عنـه نصـيف      ،م له عن مديرية جبل هونينالمترج 
استانبول وذلك فـي عهـد السـلطان     إلىفذهب المترجم له  ،آغا وهو رجل تركي

جواده م إليه دالسالملك وقُ إلىا كان يوم الجمعة وخرج السلطان فلم ،عبد العزيز
 فأعجـب السـلطان ذلـك    ،)راعـي الحصـان   )٢(آفـرين (فركبه هتف ثامر بك قائالً: 

أنهم فــي ذلــك الموكــب وكــان النــاس شــ ،ة قلبــهوعــرف جرأتــه وشــجاعته وقــو
  ــــــــــــــــــــــــ

لليطـاني.  مرجعيون: اسم مقاطعة معروفة يفصل بينها وبين مقاطعة الريحان من لبنـان القـديم نهـر ا    )١(
  )٢٦٩ - ٢/٢٦٣معجم قرى جبل عامل:  :(ينظر

  كلمة تركية تستخدم للمدح والثناء. )٢(
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 إلـى فـأمر بإعادتـه    ،وسأله عن سبب قدومه فأخبره ،به خبر!�� فسأل عنه  ،الصموت
ن يعيـدت وعـ  ��  ثـم  ،لحقت بصور�� لغيت مديرية بنت جبيل و�� زل وع ثم ،المديرية

  .)١٢٨٦(ي سنة لها أخوه سلمان بك فبقي أربعة أشهر وتوفّ

لغـي الحكـم   ��  ،اكم تبنـين بدمشـق  ي علي بك حوتوفّ )١٢٨١(ا كانت سنة ولم
إلىمت اإلقطاعي في جميع بالد جبل عامل وقس قاميات ومديريات.قائم  

مـراء بـالد بشـارة مـن جبـل      �� مـن آل علـي الصـغير     - المترجم لـه  -مر بك اوث
ل بينهـا وبـين   صـ البالد الجنوبية مـن جبـل عامـل التـي يف     شارةببالد ويراد ب ،عامل

  نهر ليطة (الليطاني). - قليم الشومرامعروفة ببالد الشقيف وال - البالد الشمالية منه

ى وتتجلّـ  ،يكرمون العلماء واألشـراف  ،مراء�� وآل علي الصغير: هم من خيرة ا
فيهم األخالق العربية الكريمـة مـن الشـهامة والشـجاعة والكـرم والغيـرة والوفـاء        

ارة مـن جبـل عامـل    روا في بالد بشوتأم ،منهم غير واحدنبغ  ،بالعهد وحفظ الجار
الشـيخ هـم األميـر   وأجلّ ،اسـة ئأهـل إمـرة ور   ،ى اليـوم ة قرون وأعقابهم فيه حتّعد 

  ار).ار المقتول في عهد (الجزّناصيف بن نصّ

فـي   )١(آل مغنيـة فـي كتابـه (جـواهر الحكـم ودرر الكلـم)       محمـد  الشـيخ قال 
ام كـت أيـ  أدر ،وشـيم وكرامـة   ،أهل ناموس وشهامة ،ر كرامئهم عشاإنّوصفهم: (

  ــــــــــــــــــــــــ

جـواهر الحكـم ودرر   > ) ما هـذا نصّـه:  ٢٦٨ص - ٥في الذريعة (ج w) قال شيخنا اإلمام الطهراني١(
م الكلم للشيخ محمد ابن الشيخ مهدي مغنية العاملي في األدب والتاريخ وتراجم معاصريه وغيره

ر، ووالده الشيخ مهدي كـان معاصـراً   ـمن العلماء واألعيان، والمؤلّف من أواخر القرن الثالث عش
  )w. (منه<للشيخ عبدالنبي الكاظمي
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بـن أخيـه علـي بـك     او ،)١(ك الشهير الخطيـر بفأدركت منهم حمد  ،هم وجاههمعزّ
هم اف لعــزّضــنا -  المتــرجم لــه - ه ثــامر بــك لــدوو ،حســين الســلمان الشــيخو ،األســعد

واســتجداهم  ،رجــل وانحــاز لفخــارهم كــلّ ،رئمــراء وعشــا�� ان ســوريا مــن جميــع ســكّ
وســجين  ،وهفكــم مــن أســير فكّــ ،ننــاًم دوا أعنــاق الرجــالوكــم قلّــ ،الرفيــع والوضــيع

ة فـي جبهـة   وكانت أفعـالهم غـر   ،وكم غبروا في وجه الزمن ،لوهاات تحمودي ،أطلقوه
وكان رجال الدولـة العثمانيـة إذا ادلهمـت الخطـوب      ،ل على كل طائلولطَّالهم  ،الدهر

ــ ،طلبــتهم فأطاعوهــاو ،وهــاوتفاقمــت األهــوال نــادتهم فلبفكــم  ،اءوبهــم تكشــف الغم
 ،يـل الـزمن  ل اوجلوا غياهـب األهـوال وأشمسـو    ،عن وجه األحكام أزاحوا نقاب الظلمة

  )٢(.ال ينكرها عدو وال حسود) أياديهم وعطاياهم أثقلت كواهل الدهر

وقيـامهم   ،عطاياهم وإمدادهم ألهل الفضـل  وقال في مقام آخر: (يمين اهللا إن
 إلىالبذل لطالبه أمر ال يحتاج وإحياء الدرس والمدارس و ،بعمران بيوتات العلم

هـذا مـع    ،أغلب أهل البيوتات تبقى آثار نعمهم عليهم جيالً أو ما شـاء اهللا  ،برهان
من الحضـر  ان سوريا ا سكّوأم ،ى العراق والحجازجهة حتّ كثرة الوافدين من كلّ

  )٣(.wما ذكره نتهىا ولهم عليه الفضل واليد الطولى) 	�
  أحد فقلّ ،والبدو

 إلـى هم جـاء جـد   ،من عرب عنزة من بني سالم المعروفين بالسوالمة وأصلهم
وصـارت لـه عنـدهم مكانـة      ،ب معهمرام وحاصل بالحكّر واتّـّل عامل وتحضبج

  ــــــــــــــــــــــــ

ينظر: ) الخطر: ارتفاع المكانة والمنزلة والمال والشرف، ويقال للرجل الشريف: هو عظيم الخطر. (١(
  )٤/٢١٣العين: كتاب 

  (جواهر الحكم ودرر الكلم). ليس بين أيدينا كتاب )٢(

  ليس بين أيدينا كتاب (جواهر الحكم ودرر الكلم). )٣(
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  ،اإلمارة في تلك البالد إلىانتهت �	 مارته فيها ال يزال مجهوالًإ مبدأاسمه و أن.  

اأم دسمه ا ما يقوله بعض أفراد هذه العائلة من أنبـالد   إلـى ه جـاء  اع وأنّـ بـن هـزّ   محم
 ـ    عاملة واألمير عليها بشارة بن مقبل مـن قنسـب  وهـو الـذي تُ   -  وبيبـل صـالح الـدين األي

 ،ى مـات بنة بشـارة وأجـرى عليـه معاشـاً حتّـ     اج اع وغلبه وتزوفحاربه هزّ -  بالد بشارة إليه
والـذي   .التالمخـي  صـيص التـي تخرجهـا   األقانـوع مـن    �� �وما هو  ،مأخذ إلىفال يستند 

يإ :كما قال بعضهم ظننحكمهم بعد بني سودون الـذي  ن     اب دمشـق  كـانوا مـن جهـة نـو
  .)٧٠٠المنصوبين من ملوك مصر المماليك األتراك حوالي سنة (

بـن  اه بشـارة بـن أسـد الـدين     فالظاهر أنّ ،ا بشارة الذي تنسب إليه بالد بشارةأم
ين نر معه فـتح هـو  ـوحض ،ر صالح الدينـصعامر العاملي السبتي الذي كان في ع

واستمر حكمهم في بالد  ،وحضر معه فتح السواحل الشامية ،ياسنباخيط  هوأقطع
وهـم سـادة أشـراف ال تـزال      -ون يفتغلب عليهم الشكر ،ما بعد األلف إلىبشارة 

قتلـوا رئيسـهم   و ،بعـد حـرب جـرت بيـنهم     - اليـوم  إلـى يتهم فـي جبـل عامـل    ذر
 ،ا السـوالمة عمهـ  بنـي  إلـى وهربـت زوجتـه التـي كانـت حـامالً       ،ورجال عشـيرته 

رف وعـ  ،عليـاً باسـم أخيهـا الغائـب     هتت ذلك الغالم عندهم في البادية وسملدوو
  .هله عنه أو عن آخر منهم كان قبل يزاًيبالصغير تم

له مقام سـام بـين القبائـل    رة من عمره صارـعش ةا بلغ علي الصغير الخامسفلم، 
الشكريين قتلـوه   وأن ،أباه كان أمير بالد بشارة من والدته وقومه أن وكان قد علم

 ،ره واستعادة ملك آبائه وأجدادهأاألخذ بث إلىته كته همفحر ،هواستولوا على ملك
فأخبرتـه عـن    ،أبيـه مـن وجـوه تلـك الـبالد      ن كـان مـن خـواصّ   فسأل والدته عم
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همـا ورجالهمـا طـوع    راه أنّوأخبـ  ،ففرحا بـذلك  ،رجلين فراسلهما وأخبرهما عزمه
 ،صهم من ظلم الشكريينليخلّ ؛إليهم هون عودأهل البالد عموماً يتمنّ وأن ،تهرإشا

 إلـى فنهض بشجعان قومه السـوالمة   ،هم كانوا قد ظلموا كثيراً وساءت سيرتهمنّإف
الشـكريين   لفيفهمـا وأخبـراه أن   ك الـرجالن ومـن لـف   انـ وجـاء ذ  ،أطراف البالد

 ،)٢(والقسم اآلخـر فـي قانـا    )١(اثقسم منها في عينا ،أفراح وأعراس ةمقاإبمشغولون 
اوكان قد  ،منهما تهاجم موقعاً من الموقعين فرقتين كلّ إلىم رجاله فقسإليه  نظم

فهاجم رجالـه الشـكريين فـي البلـدين حـال اشـتغالهم        ،جمع كثير من أهل البالد
فقـتلهم   ،لـى الشـكريين  هم حـرب كانـت فيهـا لـه الغلبـة ع     نوجرت بيـ  ،باألعراس

  .وعادت أفراحهم أتراحاً واستولى على البالد ،وأبادهم وأخذ ثأره منهم

علـي  أبـو شـامة العـاملي مـع      وأبلى في هـذه الوقعـة   ،)١٠٥٩(قعة سنة وكانت هذه الوا
 ،)٣(الطائفـة المعروفـة بـآل شـامي فـي بنـت جبيـل وعثـرون         وهـو جـد   ،حسناً الصغير بالًء

سـنة   )٥٠٠(لكهـم نحـو   ة مومـد  ،)١٢٨١(سـنة   إلـى وا واستمر ... )اميأبو ش(ما هم آل نّإو
  ــــــــــــــــــــــــ

يلفظهـا   -عيناتا: بفتح أولها، وسكون المثنّاة التحتية، بعدها موحدة فوقية، ثم ألـف ومثنـاة فوقيـة     )١(
ألرض، وألف، هي من بنت جبيل على بعد ميل إلى الشرق، في صدر واد مـن ا  -الكثيرون مثلّثة 

  )٢/١١٦(ينظر: معجم قرى جبل عامل: . وهي من أعمال تبنين

قانا: قانة (موضع القصب)، وهي قانا الواقعة على بعد ستّة أميال إلى الجنـوب الشـرقي مـن صـور.      )٢(
  )٢/١٤٨: معجم قرى جبل عامل(ينظر: 

ية، وضم الـراء بعـدها واو ونـون،    عيتَرون: (بفتح أولها، وسكون المثنّاة التحتية، وفتح المثنّاة الفوق )٣(
ويلفظ كثير التاء ثاء مثلّثة)، من قرى جنوب جبل عامل، ومن أعمال تبنين، وهي إلى الشرق مـن  

معجـم قـرى جبـل    بنت جبيل على بعد ثالثة أميال، يتّصل خراجها جنوباً وشرقاً بفلسطين. (ينظر: 
 )٢/١١١: عامل
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  .عشرين سنة بل دونها إلىملك الشكريين وهو ال يصل  ��� لها لم يتخلّ

التـي   )١٢١٩(سـنة   إلـى التي قتـل فيهـا ناصـيف     )١١٩٧(من سنة الجزّارلك وم
 ،إمـارتهم  لـى إعادوا بعـد ذلـك التـاريخ     ثم ،) سنة٢٢وهو نحو ( الجزّارهلك فيها 

دالشام األميرين علي بك و واليا استدعى ولمأشـار عليهمـا    ،صـيدا  إلىبك  محم
ذهبا فلم يوافقاه على ذلك و ،ثامر بك بعدم الذهاب إليه وأن يعلنا الثورة في البالد

  .إليه فقبض عليهما

  ).١٠٥ص - ١٠٠ص ٥ج أعيان الشيعة(ا هذه الترجمة من نقلن
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يـت طريـق التحقيـق    رخ ،اإلسـالم وسـيف   ،علـم األعـالم  ( :النوري قال �����
	�  هذكر
جعفـر   الشـيخ م خـ األعظـم األعلـم األف   الشـيخ  ،ل بالنظر الدقيقة الفضمالك أزم ،والتدقيق

وهـم   ،)ل علـي آ(ـخضـر مـن أهـل جناجيـة مـن العشـيرة المعروفـة بـ         الشيخبن المرحوم ا
مــن  يوهــ ،ةفــي نــواحي الحلّــفــي نــواحي الشــامية وبعضــهم  اآلنئفــة كبيــرة بعضــهم طا

 وقـد  ،بالنسـب  Eمالـك األشـتر   إلىان البوادي يرجعون الموالك وهم طوائف من سكّ

الــذي هــو مــن العلمــاء  -  امصــادق الفحــ الســيد حريــر األجــلّنذلــك العــالم ال إلــى أشــار
)١(رـخضـ  الشـيخ ابـن  حسـين   الشـيخ بهـا   التـي يرثـي   تهفي قصيد - األعالم 

 الشـيخ  أخـا  -  
  لها:أو ،وهو من المجتهدين المعروفين في عصره -  جعفر المترجم

������ Tz �������Q 	
������-�C�� � ������ �� ���������� ���  
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  ــــــــــــــــــــــــ

)١( ه:المذكورة بما نصّ خ فيها عام وفاته في آخر القصيدةويؤر  

ــوا   ــى أَرخُــــ ـــما أن نعــــ ــتُ لــــ   >فقُلــــ

  

ــين)<     ــا دون رزِء الحســ ــى الرزايــ   (تُنســ

                                                                =١١٩٧  

  نسخة الشيخ السماوي. المخطوط/ هما بين القوسين ليس في ديوان )٢(

ــ   )٣( ــادق الفح ــيد ص ــوان الس ــا  ،١٢٣ - ١٢١خ): ام (دي ــيدة قوامه ــة  ٤٠( والقص ــر: خاتم ــاً، وينظ ) بيت
  .٤/٩٩، أعيان الشيعة: ٢/١١٥المستدرك: 
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ي بهـا  في قصيدته التي يهنّ الحلّيصالح التميمي  الشيخح أهل البيت وقال ماد
مالـك  آل ة مـن  رأالمتـرجم بزواجـه بـام    الشيخاألكبر  الشيخ )١(سبط محمد الشيخ

  ورؤسائهم الذين كانوا في الدغارة:

 �)�� ��  �b������������F9  %�| N  gJ������������3  
 

  	e������ %³������5� bA  %������Z'��  �� %������"  
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� gP����������9  
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 ���A �� {/��! �+  %����  �1 %,��F(�)٢(
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)٣(  
 ،اد المعــروفينوالزهــ ،لــينر كــان مــن العلمــاء المتبتّـخضــ الشــيخف ،وبالجملــة 

  .وعلماء عصره كانوا يزدحمون على الصالة خلفه

ن يضـيف بعـد   أو( :دفي بحث التشـه  )اءكشف الغط(األكبر في  الشيخه لدوقال 

متـه وارفـع   �� ل شفاعته في وتقب( :وسط قولد األله في التشهآو nالصالة على النبي

لمـا يظهـر مـن     ؛د األخيـر بقصـد الخصوصـية   واألقوى استحبابه فـي التشـه   .)درجته

  وحـديث   ،بعـض العلمـاء   وإفتـاء  ،وللتفـويض  ،دينبعض األخبار من تسـاوي التشـه

 بوقـر : (قـول  إليهـا ضيف �� في عالم الرؤيا فأمرني أن  nوقد رأيت النبي. المعراج

  ــــــــــــــــــــــــ

بن، وولد ه ولد االأنّ :منها ة معانفي هذه اللفظة عدت ) السبط: أي الولد، وجمعه أسباط، وقد ورد١(
، ٢/٣٣٤ة في غريب الحديث: (ينظر: النهاي ة.األسباط: األوالد خاصّ ذكرناه من أن االبنة، ومنها ما
) وبهذا يرفع االلتباس الذي قد يحصل في فهم هذه اللفظـة، فالشـيخ محمـد    ٧/٣١٠لسان العرب: 

، ماضي ٢٤١ - ١/٢٤٠هو ابن الشيخ المترجم وليس ابن ابنه وال ابن بنته. (ينظر: العبقات العنبرية: 
 )٣/١٨٠النجف وحاضرها: 

  .ما أصْالً لخيرِ نَجيبِ)المطبوع: (تَضُمه ه) في ديوان٢(

، ٢/١١٦) بيتاً، وينظر: خاتمـة المسـتدرك:   ١٧والقصيدة قوامها ( ،١٢) ديوان الشيخ صالح التميمي: ٣(
  .٤/٩٩أعيان الشيعة: 
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تـي بهـا   آ أزلولـم   ،د األوسطمحافظاً على ذلك في التشهw وكان الوالد. )تهوسيل

؛اًسر  ���� ١(.نتهىا )حسن الدعاءأها من قاصداً أنّ ،م ورودهايتوه(  

ي فـي  تـوفّ  .وفي داللته على عظم شأنه ما ال يخفى :)٢()التكملة(في  السيد قال
  .تقريباً )١١٨٠(رجب سنة 

ر عـن دركهـا العقـول    ـيات اهللا العجيبـة التـي تقصـ   آفهو من  :ه األكبرلدو اوأم
فـي   فـه ألّالذي  )كشف الغطاء(علمه فكتابه  إلىن نظرت إف ،وعن وصفها األلسن

، وفروعـاً  صـوالً �� في مراتب العلوم الدينيـة   ومقام علي ،سفره ينبئك عن أمر عظيم
ن أتقـن  مـ  :يقـول مـا معنـاه    wى األنصـاري ـمرتضـ  الشـيخ األعظـم   الشـيخ وكان 

  .في كشفه فهو عندي مجتهد الشيخصولية ما أودعها �� القواعد ا

ــد ــيخثني وحـ ــتاذ�� ا الشـ ــاظميا سـ ــال wلكـ ــيخ  :قـ ــت لشـ ــاحب  يقلـ صـ
صـاحبه   حق لم تؤد مـِول ؟)اءكشف الغط(أعرضت عن شرح  مـِلw: )الجواهر(

ال  اات المشـكلة مـ  رالمطالـب العويصـة والعبـا    هفي كتابـ و ،كذستا�� وهو شيخك و
 سـتنباط اأي ال أقـدر علـى    ،الشـيخ وات أوأي أنا عاجز من لدويا  :فقال !؟يحصى

  .)كذا أوكذا  أو(مدارك الفروع المذكورة فيه 

 ،وعباداتــه ومناجاتــه فــي األســحار ،واآلدابللســنن  تــهلــت فــي مواظبن تأمإو

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢١٨كشف الغطاء: ينظر:  )١(

��أصل هذه الترجمة  )٢( ���ا ، نقلها عنه السيد حسن الصدر في تكملته وأوردها مؤلّفنـ wالنوري �
راً مهمـاً لكتابـه هـذا، كمـا مـر فـي       نقالً عن التكملة التي استعارها منه في الكاظمية وجعلها مصـد 

  ) من هذا الكتاب.١ترجمة السيد أحمد القزويني برقم (
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 ،اقشيخ العر ثم ،جعفر الشيخ ثم ،جعفراًصرت  ثم ،كنت جعيفراً :ومخاطبة نفسه
لرأيته من الذين وصفهم أمير المؤمنين ،لـهوبكائه وتذلّ .اإلسالمرئيس  ثمj  من

ما كان يأكل  wن كانإشتهر من كثرة أكله وامع ما  ،أصحابه لألحنف بن قيس
	 
ا كـان عليـه مـن    ال يورثه الملـل والكسـل عمـ   و ،الخشن 	�
 الجشب وال يلبس  �

والسهر واإلنابةع التضر.  

 ،أقرانـه مـن بـين    الىي بذلـه الجـاه العظـيم الـذي أعطـاه اهللا تعـ      رت فن تفكّإو
 ،وقةوالسـ  ،اروالتجـ  ،والمهابة والمقبولية عنـد النـاس علـى طبقـاتهم مـن الملـوك      

 ،شيئاً عجيباً لرأيت ؛ه على طعام المسكينوحضّ ،والضعفاء من المؤمنين ،لفقراءوا
  )١(.نافعة سالة لطيفةفي ذلك مقامات وحكايات لو جمعت لكانت ر قل عنهوقد نُ

ثني بـه الثقـة العـدل    ك بـذكره فـي هـذه األوراق مـا حـد     ونتبـر  هومن ظريـف مـا سـمعنا   
فـي   الشـيخ  أبطـأ  :قـال  -  عمـره  أوائلركه في دن أوكان مم -  يجفنالمرتضى  السيد الصفي

ـ  ،وكان الناس مجتمعين فـي المسـجد ينتظرونـه    ،ة الظهرام عن صالبعض األيا استيئسـوا  فلم
 ،فـرادى ون قـد دخـل المسـجد فـرآهم يصـلّ      الشـيخ ب وإذا ،تهم فـرادى صـال  إلـى ه قـاموا  من

نم أما :خهم وينكر عليهم ذلك ويقولفجعل يوب؟ون خلفهون به وتصلّن تثقّكم م  

 ،ووقع نظره من بينهم على رجل تاجر صالح معـروف عنـده بالوثاقـة والديانـة    
 ،خلفـه واقتـدى بـه    الشـيخ  فقـام  ،ي في جنب سارية من سواري المسجديصلّ رآه

  ــــــــــــــــــــــــ

)، ٥٤ - ٤٩ذكر طرفاً منها الشـيخ محمـد الحسـين كاشـف الغطـاء فـي كتابـه (العبقـات العنبريـة:           )١(
  فلتراجع.
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ـ  ،هءوا خلفـه وانعقـدت الصـفوف ورا   الناس ذلـك اصـطفّ   )١(اا رأوولمفلم ا أحـس 
ن مــن ة وال يــتمكّوال يقــدر علــى قطــع الصــال ىالتــاجر بــذلك اضــطرب واســتحي

 الفحول من العلمـاء فضـالً   )٢(وقد قامت صفوف خلفه تغتبط فيها ؟كيف .تمامهاإ
  .)٣(الء المؤمنينؤم على مثل هما التقدسي ،إلمامةباولم يكن له عهد  ،عن العوام

ا لم يكن له بولماإلتماممن  د، ها والعرق يسيل من جوانبه حياًءأتم، م ا سلّولم
لـي ولمقـام    ما ،يا شيخ قتلتني بهذا االقتداء :بعضده وأجلسه فقال الشيخقام فأخذ 

 :ع ويقـول فجعـل يتضـر   ،رـي بنـا العصـ  لك مـن أن تصـلّ   بدال :الشيخفقال  ،اإلمامة
  .وأمثاله من الكالم ،على ذلك ة ليال قو ،تريد أن تقتلني

  . -يوالترديد منّ -ي أو تعطي مائتي شامي أو أزيد فقال الشيخ: إما أن تصلّ

ة فبعـث  من إحضارها قبل الصال ال بد :الشيخفقال  ،يصلّ�� بل أعطيك وال  :قال
ـن أحضمقها على الفقراءرها ففر، ى بهم العصرالمحراب وصلّ إلىقام  ثم.   

والمسلمين خير جـزاء   اإلسالمالقضية جزاه اهللا عن  همن أمثال هذ wوكم له
  .المحسنين

  )٤(.نتهىا، )١٢٢٨(في شهر رجب سنة  wيتوفّ

 لشيخ األجلّل )العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية(رأيت في كتاب  :أقول

  ــــــــــــــــــــــــ

  .ال على لغة (أكلوني البراغيث)االستعمهذا  )١(

  .) في الخاتمة والتكملة: (منها)٢(

  .في خاتمة المستدرك: (المأمومين) )٣(

  .٢٧١ - ٢/٢٦٨، تكملة أمل اآلمل: ١١٨ - ٢/١١٥ينظر: خاتمة المستدرك:  )٤(
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 الشـيخ ابـن  رضـا   محمـد  الشـيخ ابـن  علي  يخالشابن حسين  محمد الشيخالفاضل 
تفصيالً فـي   wالشيخه بعد أن ذكر أحوال جد ،جعفر المترجم الشيخابن موسى 

يتوفّ> :ما لفظه أزيد أواس كرH  ١()١٢٢٧(في أواخر رجب المرجب سنة(.  

سـنة   :وقيـل  ،)٢( )جعفـر العلم مات بيـوم فقـدك   (وجاء في تاريخه من قصيدة: 
)١٢٢٨(، انتهى <أصحل واألو.)٣(  

قـوة   - اإللهيـة مع ما هـو عليـه مـن الكمـاالت المعنويـة والصـفات        - هل ناوك
  :ك بقليل منهارائقة نتبر اًونقلوا عنه أبيات ،الشعر والنظم

 أفضـل ر عليـه  ـمـام العصـ  إبهـا نـاموس الـدهر ونائـب      يالتي يرث تهفمن قصيد

 ة والسالم الصال  منها: التي Hالطباطبائي بحر العلوم �����

 >$&  	WF@�������0Q p A������'G�  %@������!����'  
 

  %��
�������� [ �)�*������5�� �������9 ���
���������  
 ���%B� �A  ���������  {������� ������� �����=  

 
  ������ 	f���� 	R �����3� ���7 	; ���� 	09���7  

  :أن قال إلى ... وهي طويلة 

 	w����%G �;  	2Q*������  �P����:Gw  C�����@ ������ �����	  
 

  	8�� t�� �6���������G  	X 	X �����������
������������  
 �����5� 	: %���  %P�����3 D 8��  �8�� %;�����G �����+~��  

 
 ����� 4[* ���� �3 �2  	
����Z9 ���� %:G� %k ���� 	µ p���  

 
  )٤(.لخإ. .

  ــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢٢٨سنة ( ١٦٢ :العبقات العنبريةفي ) ١(

  )w(منه .١٢٢٧=  العلم مات بيوم فقدك جعفر )٢(

  ، بتصرف.١٦٥العبقات العنبرية:  )٣(

/ المقدمــة: وينظــر: الفوائــد الرجاليــة ،) بيتــا٣٥ًوالقصــيدة قوامهــا ( ،١/٢٩الرحيــق المختــوم (خ):  )٤(
�  
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وقد حجw   د  سـتاذه ��  هأفهنّـ  )١١٩٨(سـنةبحـر العلـوم   السـيH    عنـد قدومـه
بقصيدة طويلة غراء مؤروله في التاريخقوالقدوم ب خاً عام الحج:  

 %(� 	O�������' ������� %3 �2  %/-��������f �������%���e %k  
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كـان   فـإذا  )١٢(عددها  جواب ةولفظ )١٢١١(تاريخ عددها  ةلفظ أن :هوشرح 

  .تنقص واحدة وهو عدد الشطر األخير سنة الحجو) ١١٩٩(تاريخ بال جواب سنة 

مهـدي الفتـوني    محمـد  الشـيخ ذه علـى  تلمـ  كان غالـب (: )الروضات(قال في 
تقـي الـدورقي مـن فقهـاء      محمـد  الشـيخ و ،امصـادق الفحـ   السـيد  وعلى ،العاملي

 wوكذا عن بحـر العلـوم   ،ي وله الرواية عنهم أيضاًنعلى األقا البهبها ثم ،جفالن
  )٢(، فراجع.)ذكر جماعة من الفضالء الذين يروون عنه ثم ،وغير ذلك

بيـه الحـاج   أعن  ،الفقيه الحاج ميرزا حسين الشيخثني حد( :قال )ةالتكمل(وفي
جعفر كاشف الغطـاء   الشيخشيخ الطائفة  الشيخكنت بخدمة  :ه قالميرزا خليل أنّ
فخرجنا من الكاظمية ووردنا المعبر في دجلـة المعـروف    ،من رأى في زيارته سر

العاصـف عـن العبـور فـي      ار قد حبسهم الهواءرأينا جماعة الزو .)بيحليق الذ(ـب
  ــــــــــــــــــــــــ

�  
  .١٣٦، العبقات العنبرية: ٤/١٠٤، أعيان الشيعة: ١١٩ - ٢/١١٨، خاتمة المستدرك: ١/١١٩

  ) بيتاً.١٤والقصيدة قوامها ( ،١٤٨ - ١٤٧) ديوان السيد محمد مهدي بحر العلوم: ١(

  .٢/٢٠١روضات الجنّات: ينظر: ) ٢(
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وا وضـج  إليـه قاموا  الشيخا ورد فلم ،ما يكون بأشد عدوهو ب ،ذلك الموضع يومين
علـيهم الليـل والحـال هـذه      ىهـم إذا أمسـ  نّأو ،قوتهم وقوت دوابهـم  دفانل ؛وبكوا

أ وضّـ ساحل الشط وتإلى  الشيخفجاء  :قال ،لعدم القوت ؛بهمايموتون وتموت دو
 :ة أخذ بطرف ردائه وضـرب بـه الهـواء وقـال    ا فرغ من الصالملف ،ى ركعتينوصلّ

ار فعبرنـا وعبـر الـزو    ،فسـكن دفعـة   :قال .ذن اهللاإسكن باعبد اهللا  وأنتأنا عبد اهللا 
  .Hفكانت أعظم كرامة للشيخ .سامراء إلىووصلنا في يومنا 

ثبـات  إالعقائد الجعفرية في ( :المشهور )كشف الغطاء(فات غير مصنّوله من ال
  .)الدرر الموسوية(ته وقد شرحتها شرحاً مبسوطاً سمي )ريةـعش يثناال إلمامةا

شـرحاً   هشـرح  ،الخيـارات  لأو إلـى وصل فيه  ����
	� وله شرح كتاب البيع من قواعد 
  .wاس الحسن بن جعفرالعب أبو الشيخبنه اه أتم ،ممزوجاً مشحوناً بالتحقيقات

 الشـيخ بنـه  االتـي شـرحها    )١()لبغيـة رسـالة ا (ولـه   )،كشف الغطاء رمختص(وله 
ه صـول الفقـه بخطّـ   �� ورأيت له كتاباً فـي   ،Hموسى الشيخالفقيه سلطان العلماء 

كتـاب الطهـارة    لأومـن   )عئاعلى الشـر شرح (وله . أمره ئالشريف كتبه في مباد
  .ةخشبة األقطع مبسوط فيه نقل األقوال واألدلّ إلى

ولـه   )،ة المصـابيح مشـكا ( هاسـمw  ومد بحـر العلـ  للسـي  ةالـدر ورثوله شرح من
مـنهج الرشـاد   (اها كتبه إليه النجدي عبد العزيز بن سعود سم رسالة في جواب ما

المبـين فـي تصـويب رأي المجتهـدين      الحـق (اها ورسالة سـم ، )راد السدادألمن 
 خباريـة األض فيهـا لجـواب مـا كتبـه شـيخ      وله رسـالة تعـر   .)خبارييناألة ئوتخط

  ــــــــــــــــــــــــ

 أي (بغية الطالب). )١(
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غيـر   إلـى  )رسالة في مناسك الحـج (و، المقتول خبارياأل محمدا المعروف بميرز
  .جازاتواإل ،جوبة المسائلأو ،والحواشي ،والقيود ،ذلك من التعليقات

رسـته  دجنـب م  إلـى ة العمـارة  بقرب داره في محلّـ  األشرف جفالنوقبره في 
يقصـده   ،)١(مـة معظّة قبـ وعلى قبره  ،في الشارع العام )مدرسة المعتمد(ـالمعروفة ب

كون بهالمؤمنون للزيارة ويتبر، ٢(.نتهىا )ه وبركاتهال حرمنا اهللا بر(  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

���بمسـاعي   - Kعيد بناؤها مسبقاً بأمر من سماحة السيد السيستاني
	 ) قبة القبر المذكور قد ١( ����� 
زدانــة والم -وإن هــذه المقبــرة الشــريفة  )هـــ١٤١٨(بتــاريخ  -الخطيــب الســيد مهــدي الشــيرازي 

تـاريخ وفـاة   ا بالكاشي الكربالئي المسطور عليه عدةٌ من التواريخ الشعرية لعلماء وفضـالء أرخـو  
هدمت في زماننا هذا بعنوان (إعادة البناء) وكان ذلـك   -ومن دفُنوا في هذه المقبرة  wالمترجم

  .)هـ١٤٣٢(شعبان المعظّم لسنة  ١٢في ليلة الجمعة المصادف 

  .٢٧٤ - ٢/٢٧٢ل اآلمل: تكملة أم ينظر: )٢(

 ٣٦٥، نجـوم السـماء:   ١٩، مقـابيس األنـوار:   ٣٥ -  ١/٥ / المقدمـة: ينظر ترجمته: كشف الغطاءو
ــم  ــات:  ٢٦رق ــات الجنّ ــم ٢/٢٠٠، روض ــال:  ١٧٤ رق ــف المق ــم ١/٦٠، طرائ ــة ١٢٥ رق ، خاتم

 رقـم  ٢/٢٦٨، تكملـة أمـل اآلمـل:    ١١٧ رقـم  ١/٤١٥، مـرآة الكتـب:   ١١٩ -  ٢/١١٥المستدرك: 

 ١/١٥٠، معـارف الرجـال:   ١/١٣٥، الفوائـد الرضـوية:   ٦١٠ رقـم  ٢/٥٧٦، الكنى واأللقاب: ٢٧٠
، ريحانة ٤٣العبقات العنبرية:  ،٤/٩٩، أعيان الشيعة: ٢٠٦ رقم ٢/٢٠٩، مراقد المعارف: ٦٨ رقم

 ٢٤٨، الكرام البررة: ١٥٣صاري: أن، شخصيت ٣/١٣١، ماضي النجف وحاضرها: ٥/٢٤األدب: 
، معجـم  ٣/١٣٩معجـم المـؤلّفين:    ،٢/١٢٤، األعـالم:  ٣٨٩ رقم ٣/٨٥٢م اآلثار: ، مكار٥٠٦ رقم

، موسوعة طبقات ٣/١٠٣٨، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ١/٢٥١المؤلّفين العراقيين: 
  .٤٠٢٢رقم  ١٣/١٦٠الفقهاء: 
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كـان مـن أعـالم علمـاء العصـر وفقهـاء       > لفظـه: بمـا   )التكملة(في  السيد ذكره
 أفقـر  ،الكاظمين واستوطنها وله دار بهاوكان أبوه سكن  ،أصله من تستر ،ماميةاإل

الفقيه النبيل  الجليل الشيخخيراً بأ واختصّ ،على علماء بلد الكاظمين فرجع الشيخ
وشـارك فـي الـدرس     ،)المقـابيس (أسـد اهللا صـاحب    الشـيخ ابن إسماعيل  الشيخ
 ،وكانـا كفرسـي رهـان    Hياسين الكاظمي لآحسن  محمد الشيخالفقيه  الشيخ

  )١(.)المعالم(حسن صاحب  الشيخو )المدارك(صاحب  محمد السيدشبههما بأما 

لبيــان وكثيــراً مــن العلــوم ي المعــاني وامــلعبــد النبــي الكــاظمي ع الشــيخعلــى  أقــر
 ،صـول الفقـه  �� للعضـدي فـي    )المختصر(سماعيل المذكور شرح إ الشيخوعلى ، العربية

 اجـاء  ثـم  ،لطـاعون اشوشتر فراراً مـن   إلىمعاً  الحر )١٢٤٦(جاء الطاعون سنة  إذاى حتّ
وعلـى شـريف العلمـاء فـي علـم       )الفصـول (صـاحب   الشـيخ علـى   اوحضر كربالء إلى

وحضــرا عــالي مجلــس  األشــرف جــفالنال فيــه رحــال إلــى ى إذا تكمــحتّــ ،صــول�� ا
كمـال ونـاال مـا طلبـا      إذاى حتّـ  ،)الجواهر(حسن صاحب  محمد الشيخشيخهما األعظم 

١٢٥٥(بلده تستر في حدود سنة  إلىه صاحب الترجمة توج(.  

خنا ا نبغ شيولم 
 ترجـاء مـن شوشـ    ،جفالنفي  wالمرتضى األنصاري �����

 ،تسـتر رئيسـاً مطاعـاً    إلـى رجع  ثم ،ة من الزمانوحضر على درسه مد جفالن إلى
  ــــــــــــــــــــــــ

صـاحب   عند ترجمته للشـيخ حسـن   )٢/١٩٩الدر المنثور: (شبه األخيرين بفرسي الرهان صاحب  )١(
  .)المعالم(
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مـنهج  (ـالمعروفـة بـ   تهوكتـب رسـال   ،مرجعاً في التقليـد واألحكـام   ،مجتهداً مطلقاً
 أخـذ و ،الفقه ومهارته ره فيعلى تبح تدلّ ،كتب مثلها بالفارسيةالتي لم ي )الرشاد

في الوعظ في شهر رمضان وفي األينبـغ   ،وله فيه تأسيسات وترتيبات ،كةام المتبر
في هذا الفن  تبـ وترتّ ،رينمين وال فـي المتـأخّ  بحيث لم يعهد له نظير في المتقـد 
    .ثار جليلةآعلى وجوده 

ة مة الدولة عم الشـاه ناصـر الـدين صـدرت منـه حركـ      شعربستان ح يا ولولم
 الشـيخ أحد المجرمين من المؤمنين استجار بالحسينية التـي بناهـا    وهي أن ،قبيحة

فأمر الشـاه زادة بأخـذ ذلـك المجـرم بزعمـه مـن الحسـينية        ،مىبتستر وكانت ح، 
 ��!ـ  وأمـر ضـب هللا  غ الشيخخذ وعلم �� ا خذ فلمفست بـاب الحسـينية وخـرج مـن     د

وكـان لـه المقـام     مم بهـا واسـتقا  اأقف ،األشرف جفالن إلىباألهل والعيال  رشوشت
ط مـا كتـب السـلطان ووسـ    وكلّ ،ة بالنـاس ريس والصالداألسنى فيها من حيث الت

ى إذا حتّ ،هتستر لم يجب إلى الشيخف واألعيان في إرجاع اوأرسل األشر طالوسائ
ــنة   ــت س ــ )١٣٠٢(كان ــب زم ــى الشــيخت ركائ ــارة اإل  إل ــان لزي ــام نحــو خراس م

ى بالنــاس فــي أعظــم وصــلّ ،قبل اســتقباالً عظيمــاًفــورد طهــران واســتُ ،jالرضــا
طهـران وهـو    إلـى خراسـان وعـاد    إلـى ومضـى   ،مساجدها وصعد المنبر ووعظهم

ي ويعظ ويمشي بين يديه الملـوك والـوزراء يباشـرون محافظتـه عـن      كذلك يصلّ
للـدين   فكـان جمـاالً   ،من وعظـه هدايـة كثيـر مـن النـاس      توحصل ،زحام الناس

د المرسلينجاً لشريعة سيومروn،  ـهـدي إليـه بقـول مطلـق    �� ا ولم يقبل شيئاً مم، 
فاصـطفاه اهللا   ،- أعمال كرمانشاه من -ى ورد كرند العراق حتّ إلىهاً وجتفخرج م

تنـاثرت النجـوم   وفيها  ،)١٣٠٣(ن شهر صفر سنة داعيه ليلة العشرين م وأجاببها 
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مـل نعشـه   وح ، - افيصـاحب الكـ   -وفـاة الكلينـي   كما تناثرت ليلـة  تناثراً غريباً 
حجـرة مـن    لأوالغري وقبره فيه معروف في الصحن الشـريف فـي    إلىالشريف 

  .ة بكتاش على يمين الداخليا يلي تكمم )١(الساباط

وكتابـات فـي    )،الخصـائص الحسـينية  (كتاب  :مفات غير ما تقدوله من المصنّ
  )٢(.)الخصائص(و )منهج الرشاد( 	�
 طبع منها لم ي ،والحديث ،صول�� وا ،الفقه

  :منهم ،)٣(اءغرقد رثته بعد وفاته الشعراء بقصائد و

إبــراهيم آل بحــر العلــوم الطباطبــائي  الســيد )٤(الجليــل والفاضــل النبيــل الســيد
  بقصيدة طويلة مطلعها:

 %� �������3 %$��������:G  :$������D ������ %L���� N�  
 

  � �� �� �B �������%~ �2  ��� �B  %�*�������9 ������ %L����  
 

  أن قال: إلى. .

���� �3 �2  ��C�����#  �������@��  >;����V.�  
E������+ 	k  
 

  �������"�  :������!  	������@��  �2������  ������� %L��"�  
 �� �3 �2  ������r  �6 ��f}�  �̂ �S���3  Tl������  

 
  �o:G�������0~��  :F�������GA  %L���������! N�  

 
  ــــــــــــــــــــــــ

سـاباط: أي سـقيفة علـى حـائطين والطريـق بينهمــا، وسـاباط المـدلّل موضـع مشـهور فـي الحــرم            )١(
عـدد  المرتضوي، وهو يربط جهة الشمال من الصحن بجهة الجنوب من جهة الغرب، وفيه قبـور  

ذلك لغـرض  هـ)؛ و١٤٢٦من العلماء األعالم وتكية البكتاشية، وقد تم هدم هذا الساباط في سنة (
  توسعة الحرم العلوي.

وهو عبـارة عـن مجـالس كتبهـا وجمعهـا محمـد بـن علـي األشـرف           )فوائد المشاهد() وله كتاب ٢(
باًالطالقاني وطبع الكتاب معر ة.أكثر من مر  

  وما أثبتناه من المصدر المطبوع. ) في األصل: (غرر)٣(

 : (والفاضل النبيل).) ليس في المصدر المطبوع٤(
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  �2����3  �ª�� ���� �f �*  %������5�� ���� %L�9�r N�  
 ��� �3� %2  >�C����f�  T������ �;(  �2����  %X�
9�����  

 
  ��C������f��  ��j�����.� ���� %3 �2 ���� %Lp�R��)١(  

  .ما ذكرناه من تناثر النجوم عند وفاته إلىيشير  )٢(روهو في هذا البيت األخي 

  في مرثيته بقوله: wالحلّيجعفر  السيد أيضاًذلك  إلى أشاركما 

 �O��Q� ���3 �  �,+��U��  �c��F" ����=�L �O  
 

  	̄ �.��  �ªC����=  �GR���� 	��C�# �����+��)٣(  
 

  )٦(.)٥(س اهللا روحهقدال أ )٤(.<لخإ. .

  ــــــــــــــــــــــــ

  ) بيتاً.٤٧، والقصيدة قوامها (٥٢ - ٥٠يوان السيد إبراهيم الطباطبائي: ) د١(

 األخير).ليس في المصدر المطبوع: ( )٢(

  ) بيتاّ.٣٨، والقصيدة قوامها (٤٠٧) سجع البالبل وسحر بابل (ديوان السيد جعفر الحلّي): ٣(

  .٢٦٠ - ٢/٢٥٧) تكملة أمل اآلمل: ٤(

اها (غنيمـة السـفر)   محمـد الهمـداني الكـاظمي رسـالة فـي أحوالـه سـم       كتب تلميـذه الشـيخ الميـرزا    ) ٥(
ونسخة منهـا موجـودة فـي مكتبـة اإلمـام محمـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء. ومسـجده فـي شـارع             
الطوســي وهــو المســجد المعــروف فــي زماننــا هــذا بمســجد آل المظفّــر كمــا فــي (ماضــي النجــف  

ائـد المشـاهد) وكتـاب (المـواعظ) وحـدثني الشـيخ       بـع لـه أيضـاً كتـاب (فو    )، وط١/١٠٥ُوحاضرها: 
وكـان مؤذّنـاً للسـيد أبـي      ين،رمعمـ هو من الو -شاكر القرشي الخطيب المعروف عن الشيخ جويدة 

النجوم في النهـار، وكـان إذا قـرأ     اليوم الذي توفّي فيه الشيخ جعفر رأينا في أن -الحسن اإلصفهاني 
لـه  شترى بالمـال مـن قبـل األعيـان والتجـار.      المكان يفإن ي في الصحن العلوي من جهة باب الطوس

مكتبة فيها العديد من المخطوطات والكتب الحجرية وهـي موجـودة اآلن فـي المكتبـة الوطنيـة فـي       
طهران (كتاب خانة ملي)، ولقد نُشر فهرس مخطوطاتها في مجلّـة جنـك العـدد الثالـث مـن صـفحة       

  )الحلي مجيد علي أحمدسليم. (هرس كُتب بقلم حميد ) مخطوطة، والف٥٤٠، وفيه (٥٥٥ - ٤٤٨

، الفوائد الرضوية: ٢٦٠رقم  ٢/٢٥٧، تكملة أمل اآلمل: ١/٤٦٧) ينظر ترجمته: تكملة نجوم السماء: ٦(
، ٤/٩٥، أعيـان الشـيعة:   ١٨٤ رقـم  ١/٤١٤، مـرآة الشـرق:   ٧٣ رقم ١/١٦٤، معارف الرجال: ١/١٣١

، مكــارم اآلثــار: ٦٠٠ رقــم ٢٨٤ر: ـ، نقبــاء البشـ ٢٠٨نصــاري: أ، شخصــيت ٣/٢٥٩ريحانـة األدب:  
�  
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  - مهدي القزويني السيد عم ابن -

 )١٢٦٥(ي سـنة  توفّ( :قال )لةمالتك(في  السيد ذكره .جليالً ،فاضالً ،كان عالماً
  ومن جملة ذلك قصيدة مطلعها: ،)١(الشعراء تهورث

صَماب كَيرشُاد الع منه ي٢(.)ميد(  

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

، معجـم رجـال   ١/٧٥، أحسن الوديعة: ٢/١٢٤، األعالم: ٣/١٣٧، معجم المؤلّفين: ٣٨٣ رقم ٣/٨٣٩
، ٧٧ رقـم  ٧٤، مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: ١/٣٠١الفكر واألدب في النجف: 

  .٤٤٩٥ رقم ١٤/١٣٩موسوعة طبقات الفقهاء: 

  ) بيتاً مثبتة في ديوانه المطبوع مطلعها٢٠بقصيدة قوامها ( نهم السيد حيدر الحلّي) م١(

ــوت ا   ــج المــ ــذا يلــ ــود�	 كــ   ســ

  

ــود    ــبطن اللحـ ــوى بـ   وتـــدفن رضـ

  ).٤٧٢ - ٤٧٠: (ينظر ديوان السيد حيدر الحلّي  

  بقصيدة مطلعها: والشيخ إبراهيم قفطان

ــرا   صــــــوبت وصــــــعدت النظــــ

  

  فـــي الـــدار فلـــم أعـــرف أثـــرا      

  م أرخ (قلـــــت لكـــــم بـــــدرٍقـــــ  

  

  بجــــــوار البــــــاقر قــــــد قُبِــــــرا)  

  )٢٨ - ٢/٢٧(ينظر: شعراء الغري:   

  .٢/٢٦٣تكملة أمل اآلمل:  ينظر: )٢(

، أعيـان  ٧٠ رقـم  ١/١٥٨، معـارف الرجـال:   ٢٦٥ رقـم  ٢/٢٦٣ينظر ترجمته: تكملـة أمـل اآلمـل:    و
، ٣٥ - ٢/٢٧، شـعراء الغـري:   ٥/١٧٩٥، مكارم اآلثـار:  ٥٠٠ رقم ٢٤٦، الكرام البررة: ٤/٨٦الشيعة: 

، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي     ١/٢٥١، معجـم المـؤلّفين العـراقيين:    ٤٢ - ٧/٣٩أدب الطف: 
  .٣/٩٨٤النجف: 
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قال سبطه الحاج ميرزا محمـود فـي هـامش شـرحه      ،wبحر العلوم السيد خوأ
ي الماجـد  جـد  اوأم> :هلبحر العلوم ما نصّ )٢()يةجفالنة على الدر المواهب السنية(

حاميـاً   ،اممراء والحكّ�� عظيماً في عيون ا ،وقوراً، عابداً ،جليالً ،الجواد كان فاضالً
ي يـوم السـبت   وتـوفّ  ،جـاوز عمـره الشـريف الثمـانين     ،األرامل واأليتامو للرحمية

فيـه البكـاء    وكان يوماً عظيماً على النـاس قـد كثـر    ،)١٢٤٨(تاسع شهر شوال سنة 
 ودفـن  ،مـة مراسـم العـزاء   قاوراتهم واجتمعـوا إل تـ ب أتوااليهود  نإى حتّ ،والصراخ

ة بجنـب  ومدفنـه مـزار معـروف عليـه قبـ      ،قريباً مـن داره الميمونـة ببلـده بروجـرد    
اً ذكور أكبرهم سـنّ  أوالدة وله عد ،مسجد والده المعروف في وسط الشارع العام

  )٣(.<خر ما ذكرهآ إلى .. دشأناً والدي الماج وأعالهم

  ــــــــــــــــــــــــ

، ١٩٤فـي مكتبـة الفاضـل الخوانسـاري بـرقم       ية باسم (رسائل السيد الطباطبـائي) مجموعة خطّ له )١(
  .٣٠٢٣ برقمالعامة سة كاشف الغطاء مؤس فيرتها صومبخط السيد حسون البراقي  خرى
	 و

للسـيد   الـدرة النجفيـة  لمنظومـة  شـرح مبسـوط   ): على الدرة الغروية أو النجفيـة  (المواهب السنية )٢(
في  ميرزا محمود ابن السيد علي نقي البروجرديال -حفيد المترجم -شرحها بحر العلوم،  مهدي

. (ينظـر:  اطبعـ ين في الصالة لم اهـ)، ومجلّد١٢٨٨(سنة  اطبع اثنان منها في الطهارة ،عدة مجلّدات
 )٨٨٠٦ رقم ٢٣/٢٤٠الذريعة: 

   بتصرف. ١/٤: الغروية/ هامشالمواهب السنية على الدرة  )٣(

  ).١٢٤٢، وفيه توفّي سنة (٥٧٢رقم  ٢٩٠، الكرام البررة: ٤/٢٩٥ينظر ترجمته: أعيان الشيعة: و
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  .والده عن خطّ ه نقالًجد بخطّكما و )١٢٥٨() ربيع اآلخر سنة ١٢في ( ولد

خـرج مـن    ،صـولياً ��  ،فقيهـاً  ،قاًمـدقّ  ،قـاً محقّ ،فاضـالً  ،رئيسـاً  ،كامالً ،ان عالماًوك
 فأخـذ عـن الميـرزا عبـد الـرحيم النهاونـدي       ،إلـى النجـف علـى عهـد أبيـه      كربالء
علـي آل بحـر العلـوم     السيد وعن خاله ى بطهران والمدفون بشاه عبد العظيم،المتوفّ

  .، وأخذ عن أبيه أيضاًالكوهكمري ن التركحسي السيدو )،البرهان القاطع(صاحب 

كربالءر في وتصد وفصـل الخصـومات    ،ر له أمثاله عادة من القضاءلما يتصد
  .وتمشية األحكام الشرعية بما ألهله من السوابق

ن وجازة الثـامن والعشـر  زين العابدين المازندراني وتاريخ اإل الشيخيروي عن 

 خونــد وعــن اآل ،)١٢٩٠(مــن صــفر ســنة األيروانــي الشــهير بالفاضــل  محمــد ���

|{ :الشـريف  هوسجع خاتمـ  )،١٢٩٩(األيرواني وتاريخها سنة  �� �<� �� �� 4C� 	1 �j�%9 ���	� �3
� 
 )الخصـائص (ي صاحب كتـاب  جفالنالحاج شيخ جعفر التستري عن و ،)١(}3 
ة غـر وتاريخهـا   )أقاميرزا (ـتراب الشهير ب أبي الشيخعن و ،)١٢٩١(خها سنة وتاري

 ىحسـين القزوينـي المتـوفّ    محمـد  الشـيخ  خت��  ابنالذي هو  )١٢٩٢(سنة رجب 
  .w)الجواهر(يروي عن صاحب  أقاوالميرزا  ،)١٢٨٠(سنة 

فـي شـهر    )هــ ١٣٠١(لكـاظمي وتاريخهـا سـنة    احسن آل ياسين  محمد الشيخعن و
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢:  sسورة محمد )١(
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ذي وتاريخهـا عاشـر   بن الميرزا خليـل الطهرانـي   االحاج ميرزا حسين عن و ،ذي الحجة
حســين حفيــد بحــر العلــوم وتاريخهــا فــي الواحــد   الســيد عــنو ،)١٣١٣(ة ســنة الحجــ

بحـر العلـوم    آل علـي  السـيد  خالـه  عـن و ،)هـ١٢٩٧(عدة سنة قالوالعشرين من شهر ذي 
ــاحب  ــانال(ص ــاطع بره ــ    )الق ــن ذي الحج ــرين م ــع والعش ــوم الراب ــا ي ــنة وتاريخه ة س

 وتاريخهـا  )الريـاض (صـاحب   آلحسـين   دالسي ابنزين العابدين  السيد عنو ،)١٢٩٦(
١٢٩٢(ســنة  لفــي ربيــع األو(، د عــنووتاريخهــا ســنة  مهــدي القزوينــي الســي)١٢٩٦(، 

 )١٢٩٢(مـن ربيـع الثـاني سـنة      حسين األردكاني وتاريخها السادس محمدالمولى عن و
 )،١٣٠٩( سـنة  برجـ  ١٥هاشم الخوانسـاري وتاريخهـا    محمدوعن الميرزا  ،في الحائر

  .هم على ظهر مجموعة رسائله الفقهيةهم كتبوا إجازاتهم له بخطّهؤالء كلّو

(و)، رسالة في الحبوة( :ها رسائلفهي كلّ ،فاتها مؤلَّوأم  رسالة في ميـراث العـم 
 معنـى: رسـالة فـي   )، (عـراض عـن الملـك   اإلحكم رسالة في )، (األبي مع األبوين
)، الة فـي نكـاح المـريض   رسـ )، (رسـالة فـي إقـرار المـريض    )، (أجمعت العصابة

)رسـالة فـي شـرطية المسـافة للقصـر     ، ()١()رج ال غيـره مخـ السالم  رسالة في أن ،(
ن قصـد  وجوب التقصير علـى مـ  رسالة في )، (رسالة في سقوط الوتيرة في السفر(
رسـالة فـي   )، (ترسالة في القضـاء عـن الميـ   )، (فراسخ وإن لم يرجع ليومه ربعةأ

المشـكوك   المـاء  رسـالة فـي  )، (وفي خصـوص الصـالة  مطلقاً  كراهة لبس السواد
الكررسـالة فـي طهـارة    )، (رسالة في نجاسـة أهـل الكتـاب   (و)، ة بال حالة سابقةي

رسـالة فـي   )، (والزبيبي رسالة في طهارة العصير العنبي)، (لحرامعرق الجنب من ا
  ــــــــــــــــــــــــ

ر. وهو كما في نقباء البشر، وفي أعيان الشيعة: (السالم جزء من الصـالة ومخـرج   ) اللفظ هنا مختص١(
  عنها ال غيره)، وفي الذريعة: (مخرجية السالم ال غير).
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ي فـ ت على مـاء ال ي والميرسالة في اجتماع المحدث والجنب ( )،الزنا لدوطهارة 
 
رسـالة  )، (رسالة في طالق المـريض )، (رسالة في منجزات المريض)، (لواحد 	�

 قضـاء  رسـالة فـي  (و )،لى دون المسافة في أثناء اإلقامةإالخارج  في حكم المقيم
ع فـي  رسالة فـي جـواز التطـو   (و)، لغسالةرسالة في ا(و)، الفائتة في وقت الفريضة

  .وعةهذه الرسائل غير مطب ، وكلّ)وقت الفضيلة

  قوله: )١(خر المجالس النظاميةآومن شعره المطبوع في 

 4x&� 	
���������8X   	��
��������8~�  %i ��
��������"  
 

  	/FG����f  %a����:�� ����	 �2  %�| �����'8�� %b)٢(  
  C9�������(  %k�������9� [*���������� `��������0�1�  

 
 & D*������X t DA������"C�� [ 7H������������)٣(  

ين عـن ثـالث وسـتّ    )١٣٢١() صفر سنة ٢٢ي يوم السبت عند الزوال في (وتوفّ 
 محمـد  السـيد  همقابل مقبرة جـد  كربالءأبيه في المقبرة المعروفة ب مع ودفن ،سنة

  )٤(أقا مير. السيد ولدهف خلّ ،المجاهد

  ــــــــــــــــــــــــ

فارسـي   ،للسيد الميرزا رفيع الـدين الملقّـب بنظـام العلمـاء، شـبه الكشـكول       :) (المجالس النظامية)١(
أول البـابين فـي حكـم عـالم التكـوين،       ،مة وخاتمـة على بابين ومقدمرتّب  )،١٣١٩سنة ( مطبوع

 تفصول جمعفي  منهاكلّ  ،وثانيهما في أسرار عالم التشريع، ومجموعها يظهر في سبعة مجالس
  )١٦٥٦ رقم ١٩/٣٧٢الفوائد النادرة المتفرقة. (ينظر الذريعة: 

  ا يقتضيه الوزن الشعري.وهو م ٤/١٣٣(العبا) مخفّفة وما أثبتناه من أعيان الشيعة:  :) في األصل٢(

  .٤/١٣٣) ينظر: أعيان الشيعة: ٣(

هــ)، معـارف الرجـال:    ١٣٢٠، وفيه توفّي سـنة ( ٢٧٧رقم  ٢/٢٨١) ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: ٤(
، ٨١٦ رقـم  ١٠/٢٥١، الذريعـة:  ٦١٤ رقم ٢٩٣، نقباء البشر: ٤/١٣٢، أعيان الشيعة: ٣٢٢ رقم ٢/٢٢٠

، معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف:  ٣/١٤١لمــؤلّفين: ، معجــم ا١/١٥٧أحســن الوديعــة: 
 ١٤/١٤٢، موسوعة طبقات الفقهـاء:  ١١٣ رقم ٤١، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء: ١/٣٩٥

�  
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مـل إلـى   وح )،١٢٩٨(م سـنة  ة المحـر ة أبيـه غـر  ة فـي حيـا  في الحلّ ي فجأةًتوفّ
فق له ما اتّالنجف األشرف على األكتاف بتشييع عظيم وازدحمت فيه الجماهير قلّ

السـيد المهـدي    م والـده وتقـد  ،ل جثمانه في بحيـرة النجـف (البركـة)   سوغُ ،نظير
م ت الجمـاهير بالبكـاء، فتقـد   للصالة عليـه فـي الصـحن الشـريف فانصـدع وعجـ      

��� 
�� الحجاى عليه وجعفر التستري فصلّ الشيخس ة المقدئتم   م به والـد المتـرج
  .ل ساباط الصحن الشريفة في أوودفن بمقبرة خاصّ ،له

حيـث رثـاه    ،قيمت له الفواتح وتسابق الشعراء في رثائه فكانـت حلبـة أدبيـة   �� و
ها شاعر كلّ جمعها ،من الفحول، ولبعضهم قصيدتان وثالث اثنان وعشرون شاعراً

 م لها فصـار كتابـاً  وقد )١٣٠٤(ى سنة ي المتوفّلّالسيد حيدر الح أهل البيت الشهير
  .)١(اه (األحزان في خير إنسان)سم ممتازاً

من كريمـة   )١٢٥٣(ة في سنة م له في الحلّوكانت والدة المترج �	
علـي   الشـيخ  �����
المهـدي قـد صـاهر     السـيد  دهوالـ  نإجعفـر كاشـف الغطـاء، فـ     الشـيخ األكبـر   الشـيخ ابن 

هـم علمـاء رؤسـاء    ة أوالد كلّفولـد لـه منهـا عـد     ،المـذكور علـى إحـدى بناتـه     اًعلي الشيخ

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

  ر.تين فجمعناهما وحذفنا المكرمرw وقد ترجمه المؤلّف .٢٨٩تراث كربالء: ، ٤٤٩٧ رقم

ة مام محمد الحسين آل كاشـف الغطـاء العامـ   اإل في مكتبة wوالنسخة بخط السيد حيدر الحلّي )١(
  )١٢٩رقم  ٢٦/٣١بالنجف األشرف. (ينظر: الذريعة: 
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�   .م لهوالميرزا جعفر المترج ،والميرزا صالح ،والسيد حسين ،محمد السيد :وهم ����

رأ هه وقـ ني به ووجفع ،وقد نشأ على أبيه الجليل وكان من أعاظم علماء عصره
مقدهامات العلوم فأتم، وساجل وطارح ض الشعر وأجاد فيه وأبدعوقر، هاجر  ثم

جعفـر   الشـيخ و ،مهـدي  الشـيخ إلى النجف فحضر في الفقه على خاليـه الفقيهـين   
صـول علـى   �� ، وفـي ا )كشـف الغطـاء  (جعفر صـاحب   الشيخعلي ابن  الشيخابني 
 
  .األيرواني والمولى محمد ،المرتضى األنصاري الشيخ �����

  ــد ــرهم م ــوالزم أبحــاث هــؤالء الحجــج وغي ــة تبح ــه  ة طويل ــي الفق ــا ف ــي خالله ر ف
  .ع في الفلسفة والحكمة والتاريخ واللغةوتضلّ ،وبرع في الكتابة والشعر ،صول�� وا

ة للقيام بسائر ما يقوم بـه والـده   من نفسه الكفاءة التام شير إلى فضله وأحس�� و
قبل مـن قبـل أهلهـا    فعاد إليها واسـتُ  ،ةشريف في الحلّالكريم من وظائف الشرع ال

  .رائعاً استقباالً

ده ى أجـازه فـي االجتهـاد وقلّـ    مـن الـزمن حتّـ    وحضر فيها علـى والـده ردحـاً   
  .في الصالة وغيرها هونائبِ هثقت وأصبح موضع ،مور�� ا


 ثني الطهراني: (حد گآقا بزر الشيخيقول شيخنا  حسـن الصـدر   السيد �����
والده عنه وعن أخيه الميرزا صالح فقال: الميرزا جعفر أعلم والميـرزا   قال: سألتُ

  )١(.صالح أفقه)

تفرم له زعيماًغ والده ألشغاله وتآليفه وأصبح المترج  مطاعـاً  ورئيسـاً  ،ماًمقـد، 
 وبلـغ فـي الجـاه واالحتـرام مبلغـاً      ،ة ومـا واالهـا  جهت إليه الطبقـات فـي الحلّـ   واتّ

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٠) ينظر: الكرام البررة: ١(
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 ،رجال الحكم في عصـره يرمقونـه بعـين اإلكبـار ويمتثلـون أوامـره       فكان ،عظيماً
شـفاعته،   ون طلباتـه ويجيبـون  وكـانوا يلبـ   ،صـال وكان له بوالة آل عثمان مزيـد اتّ 

  .غيوراً ،شهماً ،وكان شجاعاً

بعـض الجنـد ضـرب     قـال: بلغـه أن  ي ،ام اشتغاله في النجـف روى له قضية أيوتُ
م لـه ومضـى إلـى دار    فغضـب المتـرج   ،وجهـه أحد طلبة العلم فـي النجـف علـى    

  .بمثل ضربته فدعا بالجندي والطالب وأمر الطالب أن يقتصّ ،الحكومة

بحسـم الخصـومات وقضـاء     عمره الشريف على ذلـك المنـوال مشـغوالً    قضى
  .يلهج بالثناء عليه ة والكلّا جعله ملفت أنظار الخاصة والعاممم ،الحوائج

ة) فـي  (اإلشراقات) في المنطـق، و(التلويحـات الغرويـ    :منها جليلةً وترك آثاراً
ل بحـث األوامـر والنـواهي إلـى آخـر      ، مـن أو )تلـويح  -تلـويح  (صول عنوانه: �� ا

  .التعادل والتراجيح

 همـ ��  واالنسجام، ومنه أن ،والسهولة ،والمتانة ،ةيجمع شعره الرقّ وكان شاعراً
لهـا مكـان قبرهـا فهيـأه      ئيـ علـي أن يه  الشـيخ اس ابـن  عبـ  الشـيخ فت أخاها كلّ

أن يشكر خاله المذكور علـى   -  م لهالمترج -  فكتبت إلى ولدها ،وأكمل بناءه
  :صنيعه فكتب إليه
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 ةوجمعة هذا رجل من سقاط العام.  

وله شعر فـي رثـاء الحسـين    كثيرg    ـ وفـي أقاربـه وأصـدقائه مثت فـي بعـض   ب
  )٢(المعاجم الرجالية.

}SS{@ @

†Čî�Ûa@ŠÐÈu@§aEÜï@‰ìè’½a@ŠÇb’Ûa@äÛaa@TbäÏ†ßë@TbäØ�ß@ïÐv@åi@†»@´�§a@ïic@ÑíŠ’Ûa@åi

†Şàª@@ïic@åi@ïÜÇ@åi@´�§a@åi@ïÜÇ@µg@éj�ã@ïènäígÖ^�b@ @

فـي قريـة السـادة مـن      )١٢٧٧(في يوم النصف من شهر شـعبان سـنة    Hولد
لــه  ،د الكــالمجيــ ،حســن المحاضــرة ،كــامالً ،ديبــاًأ ،شــاعراًوكــان  ،ةقــرى الحلّــ

د يمساجالت ومطارحات مع جدد ابن إبراهيم السيحسين آل بحـر العلـوم   السي، 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٨٠ رقم ٢/١٢٣، البابليات: ٤/١٨٨ينظر: أعيان الشيعة:  )١(

، وفيـه  ٢٨٥ مرقـ  ٢/٢٨٨، تكملة أمل اآلمل: ٥٠١ - ٤٩٧ينظر ترجمته: ديوان السيد حيدر الحلّي:  )٢(
، أعيـان  ٤٥رقـم   ١/١٩٠، الطليعة: ٧١رقم  ١/١٥٩هـ)، معارف الرجال: ١٢٩٦أو  ١٢٩٧توفّي سنة (

رقـم   ١٢٣ - ٢/١١١، البابليـات:  ٢١١نصـاري:  أ، شخصيت ٤/٤٤٨، ريحانة األدب: ٤/١٨٨الشيعة: 
، أدب ١/١٣١، شـعراء الحلّـة:   ٨١٣ رقـم  ٤/١٤٢٥، مكارم اآلثار: ٥٣٣ رقم ٢٦٩، الكرام البررة: ٨٠

، معجـم رجـال   ١/٢٥١، معجم المؤلّفين العراقيين: ٣/١٥١، معجم المؤلّفين: ٢٦٧ - ٧/٢٥٧الطف: 
، ٨٧رقـم   ٨٢، مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: ٣/٩٨٨الفكر واألدب في النجف: 

  .٤٠٢٣ رقم ١٣/١٦٣موسوعة طبقات الفقهاء: 
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أيـدي ولكـن المتـداول فـي     ،)١()سحر بابل وسجع البالبـل (اه وله ديوان شعر سم 
  .بل ما ظفروا عليه ،شعره الناس ليس كلّ

 جـف النفـي   )١٣١٥(ر شـعبان سـنة   هع بقـين مـن شـ   القضاء المبـرم لسـب   فاجأه

التي  )٢(في الجانب الغربي من التلعة أبيهفي وادي السالم عند قبر  ودفن ،األشرف
  .تي خطوةائبما يقرب من م fهي عن يمين مقام المهدي

  :منهم ،الشعراء وقد رثاه جلّ

عـاملي  بـراهيم ال إ الشـيخ عبد الحسين نجل المرحوم  الشيخالعالم  الشيخجناب 
  بقصيدة مطلعها: 

 %3 <� %/d  �� �H %C � 	0�� DC�� � 
: %) ���� 	: �*�  
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  :ومنهم 

  حسن سميسم مطلعها: محمد الشيخاألديب الكامل 

  ــــــــــــــــــــــــ

م األعيـان واألفاضـل، وهـو ديـوان أشـعار السـيد جعفـر        ) سحر بابل وسجع البالبل: هو بعينه تـراج ١(
بع عليه، وقـد باشـر بطبعـه    جمعه أخوه الفاضل السيد هاشم ورتّبه حسب الترتيب الذي طُ ،الحلّي

هــ)، وأعــادت طباعتــه  ١٣٣١هـــ) فـي ســنة ( ١٣٧٣كاشــف الغطـاء (ت   آل الشـيخ محمــد حسـين  
هــ  ١٤٢٣بيروت سـنة   -، ودار األضواء  هـ١٤١١قم سنة  -باألوفسيت منشورات الشريف الرضي 

ولى للشيخ علـي الخاقـاني والثانيـة للشـيخ محمـد حسـين آل       �	 وقد تصدرت الديوان مقدمتان، ا
  )٢٤/٢٤٦، ع١٨/٢٤٥، مجلّة تراثنا: ع١٠١١ رقم ١٢/١٥١كاشف الغطاء. (ينظر: الذريعة: 

  )٣/١١٩٢ن األضداد. (ينظر الصحاح: التلعة: ما ارتفع من األرض، ما انهبط منها أيضاً، وهو م) ٢(

  .١/١٨٥ينظر: شعراء الحلّة:  )٣(
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  :ومنهم 

المعـروف بـابن المـال     الحلّـي حمـزة   الشـيخ ابن  محمد الشيخاألديب الكامل 
  مطلعها:
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  أن قال في التاريخ: إلى... 
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 �� �H� 	O � �����r  	�*��'��  %*��ZG��9�)٤(�)٣(  
  :ومنهم 

  :المذكور بقصيدة مطلعها محمد خالشيابن  الحلّيجاسم  الشيخالكامل اللبيب 

 �(�����V ������3 �� 
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  ــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٨٥شعراء الحلّة: ينظر:  )١(

  .)غاب(في أعيان الشيعة:  )٢(

  ).w(منه .١٣١٥=  غاب البدر باللحد )٣(

 .١/١٨٥شعراء الحلّة: ، ٩/٢٦٤ينظر: أعيان الشيعة:  )٤(



  ٢١١  ................................................................................  الحلّي السيد جعفرحرف الجيم/ 

 

"  ��" ������ �X %� 	6j������ A  %l����9G@�� [������  
 

 ���� %y��� 	f �Z��� �V p� ��� �( 	/Q*����� x�)١(  
  :ومنهم 

  مطلعها: الحلّيهاشم  السيد الفاضل أخوه
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  خرى مطلعها:�� يضاً من قصيدة أوله 
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  ــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٨٦ينظر: شعراء الحلّة:  )١(

  (بلمع)، وما أثبتناه فيه تمام المعنى. ) في األصل:٢(

 .١/١٨٦ينظر: شعراء الحلّة:  )٣(

  .١/١٨٦ينظر: شعراء الحلّة:  )٤(

، ٤/٩٧، أعيـان الشـيعة:   ٣٦ رقـم  ١/١٧٤، الطليعـة:  ٧٧ رقم ١/١٧١ينظر ترجمته: معارف الرجال: و
، أدب الطف: ١٩٤ - ١/١٨٠، شعراء الحلّة: ٦٠٤ رقم ٢٨٨، نقباء البشر: ٩١ رقم ١/٥ق ٣البابليات: 

، سـحر  ١/٢٥٢معجم المؤلّفين العراقيين:  ،٣/١٣٨معجم المؤلّفين:  ،١٢٤و  ٢/١٢١األعالم: ، ٨/٩٩
  .١/٤٤٠معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ، ٢٧ - ٧: / المقدمةبابل وسجع البالبل



  علماء اإلمامية اجمة في تريالدرر البه    ........................................................................  ٢١٢

 

}ST{@ @

ƒî’Ûa@ŠÐÈu@@åiaƒî’Ûa@ïÜÇ@@åiaƒî’Ûa@@�×þaƒî’Ûa@ŠÐÈu@@åiaƒî’Ûa@@†n�a@�ÓbäÔÛa@Šš�

äÛaÐv@ï†Ûì½a@åÏ†½aë@åØ�½aë@d’ä½aë@ @

فقيهـاً   ،كـامالً  ،فاضـالً  ،كـان عالمـاً عـامالً   > :ما لفظـه  )الحصون المنيعة(في  الشيخقال 
كان يحفـظ جميـع   ،ظـة احفّ لغويـاً  ،شـاعراً مـاهراً  ئاً نشـ م ،بليغـاً  لبيبـاً  ،ديبـاً أ مجتهداً ،صولياً�� 

له علـى سـائر الشـعراء ويبـالغ فـي      وكـان يفضّـ   ،ي مع معرفة معناه على التحقيـق شعر المتنب
كـان وحيـد زمانـه فـي معرفـة نكتـه        ،يقرأت عليه برهـة مـن الزمـان ديـوان المتنبـ      ،شعره
ة وكثـرة قـو   ،ة الفهـم وحـد  ،عيان دهره ونـادرة عصـره فـي سـرعة االنتقـال     أمن و ،هينومعا

ــة ــم  ،الحافظ ــزارة العل ــالق  ،وغ ــن األخ ــراق  ،وحس ــب األع ــة ،وطي ــة ،والظراف  ،واللطاف
ده فـي  وقلّـ  ،مهـدي  الشـيخ بائه بعد وفـاة أخيـه   آقام مقام  ،واستحضار الجواب المستحسن

 الشـيخ بقـي بعـد أخيـه     مـا وإنّ ؛امـه أيه لم تطـل  نّأ ��� العراق  أهاليالمسائل الشرعية أغلب 
فـي  أن سـقط فـي الفـراش     إلـى فيـه   اسـتمر  ثـم  سـنة  لأوبه المـرض   أدتفاب ،مهدي سنتين

  .)الدقـ(ى اليوم بى الالزمة التي تسموكان مرضه الحم ،)١(خرةالسنة اآل

 واحـدة اسـمها فاطمـة بنـت     م�� مهـدي مـن    الشـيخ و محمـد  الشـيخ وكان هو و
افالحاج دخيل الصر، الشـيخ  :ذ على جملة مـن علمـاء عصـره مـنهم    حضر وتلم 

 الشـيخ قالئـل علـى    امـاً وأي ،مهـدي  الشـيخ و محمـد  الشـيخ  وأخويـه محسن خنفر 
تقــان كتــاب إفــي ة خاصّــ ،صــول�� عاً فــي اوكــان متضــلّ ،wمرتضــى األنصــاري
  ــــــــــــــــــــــــ

صــاحب  كــذا فــي األصــل، واألنســب: (الســنة األخيــرة) وهــي ســنة كتابــة هــذا الــنصّ علــى يــد ) ١(
 (الحصون).
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طلـق اللسـان    ،وكان حسن التقريـر  ،وحسن تدريسها wللميرزا القمي )القوانين(
 ابـن  :مـنهم  ،صـول والفقـه سـطحاً وخارجـاً    �� وحضر عليه جماعة في ا ،عبيرتفي ال

 السـيد  ابـن  محمـد  السـيد  والعـالم المعاصـر   ،مهـدي  الشيخابن صالح  الشيخ أخيه

حسين  الشيخو ،ي الدينيجواد مح الشيخو ،بحر العلوم الطباطبائي آلتقي  محمد
تقــي القصــير  محمــدالميــرزا  :ومــن العجــم ،علــي يــونس الشــيخو ،الحــاج ثــامر

 ،صـفهاني والميرزا حسين اإل ،)لستانةگ(ـمهدي الشهير ب محمدوالميرزا  ،الرضوي
وال  ،سـريع البديهـة   ،حسـن السـبك فـي الـنظم     ،طويل الباع ،العطّاالوكان واسع 

وكـان   ،لـو لـه شـعراً   تي أو إليـه أحـداً ينسـب    في زمانـه أن  يكتب شعره ولم يرضَ
مـع  ولـو ج  ،والمنقول من شعره قد حفظته الرواة على ظهر الغيب ،ف من ذلكيأن

 وأمرمع فج ،جمعهب أمردة ثبتاً في األوراق المسووما كان منه م ،شعره لصار ديواناً

  في البحر فمن شعره قوله: بإلقائه

& D$ ����� ��H �������'G��)١(  �6�
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  ــــــــــــــــــــــــ

  في شعراء الغري: (أخفى)، وفي الطبقات العنبرية وماضي النجف وحاضرها: (جفا). )١(

 .٢/٤٨، شعراء الغري: ٣/١٤٤، ماضي النجف وحاضرها: ٤٤٩ينظر: العبقات العنبرية:  )٢(
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د المرحــوم ومــن جملــة نــوادره أنــد الســيالشــاعر المشــهور  )١(القطيفــي محم
فـدخل فـي جملـة الزائـرين      ،األشـرف  جـف الن إلى اًجاء زائر كربالءساكن في ال

ة مـن  ءوكانـت مملـو   Hجعفـر  الشـيخ األكبـر   الشـيخ دار المرحـوم   إلـى عصراً 
  .ءها والرديد مني بينهم والجيثفجرى ذكر المرا ،دباء�� العلماء وا

لـه   وأهـديتها  jنظمت قصيدة في رثاء سيد الشهداء أنا :المذكور السيد فقال
لم يمثلهاله ب هد.  

  ؟وما تلك القصيدة :فقيل له

 وتعـرض بـالكعبي واألزري   ،معتم وتلـوتم مـن فـالن وفـالن    سـ كمـا  ال  :فقال

 إلـى  علـيهم يتلوها  أنخذوا يلتمسون منه أف ،زين في هذا البابمن المبر وأمثالهما
  فأخذ يتلو قصيدته التي يقول فيها: ،أن أجابهم لذلك

 �9�����7 �J  	���������  	̂ F���9�  %��F���0��   ����� 	f� 	��  %����������  � �������f  	�������@����  

  قوله: إلىأن وصل  إلى... 

 ���������H� ��������� 	: %G D: �$�  �$�*������=�����    �ª��������  �$�������U~� ��������� 	: �0 �� 	��U)٢(  

السن وهو جالس فـي طـرف    حدث جعفر يومئذ الشيخالمترجم  الشيخوكان 
المشـير والمستشـار    إن ،يـا سـيدي   :له مكانه وقال من السيد قبل علىأف ،المجلس

  ؟واحد فما الفائدة في هذا التكرير

  ــــــــــــــــــــــــ

هــ) أو  ١٢٦٩هو: السيد محمد بن مـال اهللا ابـن السـيد معصـوم القطيفـي الحـائري المتـوفّى سـنة (         )١(
 )٢٢، تراث كربالء: ١٠/٥٨هـ). (ينظر: أعيان الشيعة: ١٢٧١(

 .٣/١٤٣، ماضي النجف وحاضرها: ٤٥٧العبقات العنبرية: ينظر:  )٢(
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جعفـر   الشـيخ فسـكت   ،به ذهب يتلو على رسله ولم يعتنِ قليالً ثم السيد فتأمل
افاً غير مغتفر عنـد  في هذا البيت زح نإو :هلبعض األبيات فقال  إلىأن وصل  إلى

  .العروضيين

ع لك يـداً فـي العـروض فكيـف تقطّـ      كأن ،يولديا  :هلوقال  السيد قبل عليهأف
  قول الشاعر:

 D��������������)١( ���������D�� �����������0F�" � 	7 �;    �9 ��������Q�������%� D� A %P���������  %,��������@��)٢(  

ع هذا يتقط نإ :دفقال للسي ،عهالبيت قبل أن يقطّ ةنكت إلىجعفر  الشيخفالتفت 
عت عته لي قطّن قطّإمن هذا  أشكلولكن في هذه القصيدة بيتاً هو  ،البيت لواضح
  .لك هذا البيت

  ؟وما هو :فقال

جعفر في ذلك الحين بيتاً على الوزن والقافية وهو مشتمل على  الشيخفارتجل 
  مثل تلك النكتة وهو هذا:

& D$ ������������ �3 �2 ������������ 	°������������	�8F'� < 	k    {¬
��3 Y�i)٣( ��� %3 �2  �i %� %,���0�� [)٥( )٤(  

  ــــــــــــــــــــــــ

 ماضي النجف وحاضرها)، وفي (العبقات العنبرية): جنّبوا.كذا في األصل وفي (الطليعة) و( )١(

الختصاص ما فـي تقطيعـه عروضـياً مـن نكتـة،      وال يخفى على ذوي اهذا البيت من بحر المديد،  )٢(
  تجاوزنا ذكرها تأدباً. 

ماضي النجف وحاضرها): حـر.  العبقات العنبرية): مرٌء، وفي ((الطليعة): امرؤ، وفي (في األصل و )٣(
 وما أثبتناه هو الصحيح؛ لموافقته وزن التقطيع الشعري.

تصاص ما فـي تقطيعـه عروضـياً مـن نكتـة،      وال يخفى على ذوي اإلخهذا البيت من بحر المديد،  )٤(
  تجاوزنا ذكرها تأدباً.

 .٣/١٤٣، ماضي النجف وحاضرها: ٤٥٨العبقات العنبرية: ، ٣٩رقم  ١/١٨٠ينظر: الطليعة:  )٥(
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  )١(.بي ظال :أن قال إلى ...عهيقطّ السيد فأخذ

بـك وأنـت    ظومـن يلـو   ،يالعياذ باهللا يا سـيد  :مبستجعفر وهو م الشيخفقال له 
  ؟بهذا السن

  .ه ارتجل البيتنّأب الحاضرون وعرفوا وتعج ،فخجل النكتة إلى السيد فالتفت

بـين عينيـه    ل مـا فقـام وقبـ   ،علـي  الشـيخ ابـن   هو :عن الشاب فقيل السيد لأوس

  وججتمكم أهل بيت علم وفهم مـا حـ  نّأشهد أ :وقال�	 وصـمتم  وال خُ ،ججـتم ح

 
ة وهـذا غايـة مـا يكـون مـن حـد       ،خذ يدعو له بـالتوفيق والهدايـة  أو ،صمتمخَ 	�
  .وحسن البداهة ،وسرعة الفهم ،الذهن

شـهر   أوائـل بسـبب مرضـه فـي     هأن أدركـه حمامـ   إلـى  علو ولم يزل أمره في
فكـان يومـاً عظيمـاً     ،األشـرف  جفالنفي  )١٢٩٠(ولى من شهور سنة �� جمادى ا
وحملــوا نعشــه األشــراف والفضــالء علــى   ،لــت لجنازتــه األســواقطّفع ،مشــهوداً
 ،األشـرف  جـف الن أهـالي وكثر عليه اللطم والنوح والعويل مـن قاطبـة    ،األكتاف

  .خوته وعمومتهإة لهم مع أبيه وعدفي مقبرتهم التي هي م ودفن

وكـان عمـره فـي عشـرة      ،ه الكبيـرة ام فـي دار جـد  يـ أتم ثالثة آقيمت له الم�� و
  .ين لم يتجاوزهاالستّ

  :منهم ،عديدة ثورثته الشعراء بمرا

  لها:بقصيدة طويلة أو الحلّيبن حمزة  محمد الشيخ

  ــــــــــــــــــــــــ

  في األصل كانت الطاء مهملة فأعجمناها تأدباً، وكذا كلمة يلوظ التي بعدها، فالحظ. )١(



  ٢١٧  ..................................................................  ابن الشيخ علي الشيخ جعفرحرف الجيم/ 

 

 
O�����M ������@� �
 %�  %*�����(~�  �$ ����� 	�
Q p�*    �6�F�����= G83 ������1��� 	�� A�����1 �������*  

���� �3 ��
�����G� ����� 	" N � �=  g6������Q  %������ 	= 	k   ������� �Q TY* ������� �� ��������� 	8G� ���
���������%	 P ��*  

�������� :NQ 7�������/;�������� %3 ��* �2  %*89�����������	    �*���  D���� �� �O  g
���8(9 �� �Q 	*  >
�������� ����)١(  

  :ومنهم

  :لهاأو ،خاً فيها عام وفاتهالملقب بقفطان مؤر أحمد الشيخ
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  أن قال: إلى.. 
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 الشـيخ ابـن   محمـد  الشـيخ  عمه من ابنة محمد الشيخى واحداً يسم عقب ابناًأو
تبـت مـن   الهنـد وسـكن فـي بلـدة      إلـى  )١٣٠٢(سافر في حدود سنة  ،Hجعفر

  ــــــــــــــــــــــــ

 ) بيتاً.٢٠القصيدة قوامها (و، ٤٥٩ينظر: العبقات العنبرية:  )١(

 .الشعري الوزنوبه يستقيم ماضي النجف وحاضرها) ( األصل: (سلو) وما أثبتناه من في )٢(

  )w(منه .١٢٩٠=  يغفر )٣(

  .٣/١٤٥، ماضي النجف وحاضرها: ٢/٤٩٦أعيان الشيعة: ينظر:  )٤(
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  .فيها )١٣٢٥(سنة  )١(وهو حال التاريخ ،هندالقصى حدود أ

  .)٢(<األشرف جفالنمع ابنتين موجودتين حال التاريخ في 

}SU{@ @
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لـه   ،شاعراً بليغاً ،أديباً ،كان فاضالً( :)الحصون المنيعة(دام عاله في  الشيخقال 
 ،ار في العراق وإيـران فغلب عمره في األسأوقد قضى  ،قئوالنثر الفا ،النظم الرائق

  .األشرف جفالنرمسه ] و[وطنه ومرقده  ولم يبارح مسقط رأسه ومحلّ

ث ،ةفيرجع إليه ويبقى مدحـدى سـفراته  إفـق فـي   أن اتّ إلـى يسافر ثانيـاً   م  [أن]
اة اليوم كرمانشاهحصلت له زوجة في قرميسين المسم،  لقـى رحلـه   أج بهـا و فتـزو

م الحـرام مـن   جله فمات هنـاك فـي محـر   أأدركه  نأ إلىواستقام في مغانيها  ،فيها
فـي الصـحن    ودفـن  األشـرف  جـف الن إلـى ونقلـت جنازتـه    ،)١٣٠١(شهور سـنة  

  .الشريف المرتضوي

  ــــــــــــــــــــــــ

  أي حال كتابة (الحصون المنيعة). )١(

   بتصرف. ١٤٠ - ٨/١٣٧الحصون المنيعة (خ):  )٢(

، ٢٧٦ رقــم ٢/٢٨١تكملــة أمــل اآلمــل: ، ١٤٠ - ٨/١٣٧: (خ) ينظــر ترجمتــه: الحصــون المنيعــة و
، أعيـان  ٣٩ رقـم  ١/١٧٩، الطليعـة:  ١٧٦ رقم ١/٤٠٥، مرآة الشرق: ٧٢ رقم ١/١٦٣معارف الرجال: 

، شخصــيت ١٤٥ - ٣/١٤١، ماضــي النجــف وحاضــرها: ٤٤٧، العبقــات العنبريــة: ٤/١٣٠الشــيعة: 
، ٤٩ - ٢/٤٠، شـعراء الغـري:   ٤/١٤٢١، مكارم اآلثار: ٥٢٠ رقم ٢٦٣، الكرام البررة: ٢١٢نصاري: أ

  .٣/١٠٣٩معجم رجال الفكر واألدب في النجف: 
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ولـم   ،جـت هنـاك  ف سوى ابنة واحدة بقيت في مسـقط رأسـها وتزو  ولم يخلّ
جمع شعرهي.   

 الشـيخ األكبـر   الشـيخ محسـن آل   الشـيخ  بهـا  ئنّـ ومن شـعره قصـيدته التـي يه   
  لها:وأيقول في  ،محمد الشيخابن حسن  الشيخفي زواج أخيه  Hجعفر
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  .٨/٤٦٨الحصون المنيعة (خ):  ينظر )١(

، ماضــي النجــف وحاضــرها: ٤/١٨٥أعيــان الشــيعة: ، ٨/٤٦٨ينظــر ترجمتــه: الحصــون المنيعــة: و
�  
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 الشـيخ نا العماد مالزماً لجد كنتُ( :ه في أحواله قالحفيد )١(حسين الشيخذكر 
فَجواد سعبد اهللا الحسـين  أبيوكان مالزماً لزيارة  ،راًضَراً وحj   ّزيـارة   فـي كـل

ره ره وحضَـ فَة الليل في سوكان مواظباً على صال ،سنة ت في كلّمن المخصوصا
ومـع   ،ضعيف البـدن  ،ه وصار عاجزاًصرب فعمره كُ آخروكان في  ،شتاًء وصيفاً

وكـان ال   ،يـوم  ن فـي كـلّ  آجزء من القـر  ةءوكان مالزماً لقرا ،هذا لم يترك ذلك
  -من بعيد ولو -بتداء بالسالماً يسبقه في االحدأيدع 

بتــداء حــدهما االأ :مــرانأ 	�
 نــي بســبب ذهــاب بصــري لــم يفت :وكــان يقــول

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

، مشــاهير المــدفونين فــي ٥٤ - ٢/٤٩شــعراء الغــري: ، ٧٩٦ رقــم ٤/١٤١٠آلثــار: ، مكــارم ا٢/٢٠٤
  .٢/٤٩٧، معجم رجال الفكر واألدب في النجف:  ٨٨ رقم ٨٣الصحن العلوي الشريف: 

هو: الشيخ حسين بن يعقوب ابن الشيخ جواد ابن الشيخ حسين الكبير ابن الحاج نجف التبريزي، ) ١(
)، فأصـبح سـلوة جـده    ١٢٨٥توفّي والـده الشـيخ يعقـوب سـنة (     س،صالح مدر تقي، فاضلعالم 

هـ) فعني به وغذّاه العلـم والفضـل والتقـى والمعرفـة بـاهللا، وقـام       ١٢٩٤الشيخ جواد المتوفّى سنة (
) كمـا فـي   ١٣١٨مقامه بعد وفاته في إمامة الجماعة في الصحن العلوي الشريف، توفّي بعد سنة (

)، وفـي مشـاهير المـدفونين فـي الصـحن العلـوي سـنة        ١٣١٥سـنة ( أعيان الشيعة، وفي نقباء البشر 
، مشــاهير المــدفونين فــي ١١٠٧ رقــم ٦٧٠، نقبــاء البشــر: ٦/١٩٢). (ينظــر: أعيــان الشــيعة: ١٣١٧(

  )١٦٢ رقم ١٣٨الصحن العلوي الشريف: 

والظاهر أن المنقول عن الشيخ حسين الحفيد هو من الرسالة التي ألّفها الشـيخ محمـد طـه نجـف     
في أحوال جده الشيخ حسين الكبير وعقبه والتي سيأتي ذكرها في ترجمة الشـيخ حسـين نجـف    

  ) من هذا الكتاب.٤٤برقم (
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ى في ة الجماعة حتّصال إلىوكان مالزماً للخروج  .نآة القرءوالثاني قرا ،بالسالم
صاًملخّ انتهى )ةوقات الصالأة المرض وتمام الضعف في شد.  

 ،األشـرف  جفالنمتي في قاإام وقد عاشرته أي( :)التكملة(في  Kالسيد وقال
فقـت الكلمـة علـى ثقتـه     ن اتّفي عصري م رألم  ،هداًزا ،ناسكا ،فقيهاً ،كان عالماً

  )١(.انتهى )ر عمراً طويالً في طاعة اهللاعمو ،وصالحه مثله

ـد  الشـيخ و ،علـي  الشيخذ على حضر وتلمالشـيخ والد أ ،حسـن  الشـيخ و ،محم 
ذا إوكـان   ،حسـن  محمـد  الشـيخ  )الجـواهر (وعلى صاحب  ،جعفر كاشف الغطاء

ون ستسـقاء ويـأتم  ة االة الناس في صـال مونه العلماء وكافّدعت السماء قطرها يقمن
قـواه  تبب ضـر وكـان ي  ،ة خلفـه ف مـن الصـال  ا األنصـاري ال يتوقّـ  نشيخوكان  ،به

  .ةوكان الغالب عليه البالهة التي هي من صفات أهل الجنّ ،وورعه المثل

ه نَّـ أب :فأجـاب جتهـاده  ئل بعض علماء عصره عـن ا وقد س ،فاضالً ،وكان عالماً
وكـان   ،ق فـي دعـواه  جتهـاد فهـو مصـد   عـى اال اد نإفـ  ،في مثابة الصدق والعدالة

ويحضر عليه جماعة من طلبة العرب والعجم ،أبيهس في داره مكان يدر.  

ل الموافـق  ضحى يوم األحد الثالث والعشـرين مـن شـهر ربيـع األوw     يوتوفّ
فن )١٢٩٤(سنة )٢()غار نجم(: ةلمادبـاب الصـحن   في في الحجرة التي  أبيهمع  ود

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٩٩ينظر: تكملة أمل اآلمل:  )١(

  قال في أولها: بأبيات) فصوص اليواقيت (في كتابه  الهمداني بهذا اللفظ أرخ عام وفاتهوقد  )٢(

ــا   ــب البرايــــــ ــاب قلــــــ   أصــــــ

  

  ــن ــهم مـــــــ ــبِ ســـــــ   النوائـــــــ

  إلى أن قال:  

ــوارى    ــذْ تَــــ ــرِه مــــ ــي قَبــــ   فــــ

  

  ) ــه ــم). أرختُــــــ ــار نجــــــ   غــــــ

  �  
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تم ورثتـه  آقيمت له المـ �� و، يمين الخارج من الصحن ىالشريف من جهة القبلة عل
 الشـيخ ابـن  حسـين   الشـيخ حفيـده   ف سـوى ولـم يخلّـ   ،)١(عديـدة  ثالشعراء بمرا

 ،ته وكان تقيـاً بمثابـة مـن الـورع والتقـى     اي في حيابنه المذكور توفّ ألن ؛يعقوب
  )٢(.)١٣١٧(ي سنة توفّ ،ة الجماعة وكثرة اقتداء الناس بهاله في صجد فلَوخَ
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حضـر   ،ثقـةً  ،نـاً دي ،راًخيـ  ،بليغـاً  ،أديبـاً  ،شاعراً مـاهراً  ،فقيهاً ،فاضالً ،كان عالماً
جعفـر   الشـيخ و ،مهـدي  الشـيخ ين مـنهم المرحـوم  عصـره  على جماعة من علمـاء  

علـي آل بحـر    السـيد  وعلـى  ،جعفـر كاشـف الغطـاء    الشيخابن علي  الشيخي ولد
 ،اً فـي تحصـيل العلـوم   ولـم يـزل مجـد    ،وحضر عليه جماعة مـن الفضـالء   ،العلوم

تقام معه الجماعـة للصـالة فـي الصـحن     وكانت  ،ومواظباً على البحث والتدريس

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

   )٣/٤١٩(ينظر: ماضي النجف وحاضرها: 

��) منهم ١( وعـدد  ، ٢/٤٠٥ بقصيدة مثبتة فـي ديوانـه المطبـوع:    wالسيد محمد سعيد الحبوبي �����
  ) بيتاً.٤٩أبياتها (

 ٢/٢٩٩، تكملة أمل اآلمل: ١/٣١٣، تكملة نجوم السماء: ٢٥٢ - ٢/٢٥١: ) ينظر ترجمته: دار السالم٢(
، أعيــان الشــيعة: ٣/٤١٧، ماضــي النجــف وحاضــرها: ١٥٦ رقــم ١/٣٦٢، مــرآة الشــرق: ٣٠٤رقــم 

 رقـم  ٨٥، مشاهير المدفونين في الصـحن العلـوي الشـريف:    ٥٥٤ رقم ٢٧٩، الكرام البررة: ٤/٢٧٠

  .٤٠٢٧ رقم ١٣/١٦٨، موسوعة طبقات الفقهاء: ٩٢
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الشريف ويأتم مزّاحاً. ،متواضعاً ،وكان حسن األخالق ،غفير به جم  

رسالة في (و)، في الحدث ن الطهارة وشكقّيرسالة فيمن ت( :فاتالمؤلّمن وله 
منظومـة فـي   ( :ومن جملتـه  ،وله شعر رائق)، بي جامع العامليأجداده آل أحوال أ
 الشـيخ نظمهـا باسـتدعاء المرحـوم     ،)ة وأقسامهاعة في الصالقحكام الشكوك الواأ

  .مع لكان ديواناًوشعره كثير محفوظ عند أحفاده لو جH، مقانياحسن الم

فـي   )١٣٢٢(فيهـا وغيرهـا سـنة     في الوباء الـذي حـلّ   األشرف جفالنفي  wيتوفّ
 ،ي السـالم الً فـي واد وأ ودفـن  ،اليوم الرابع من شهر شوال وقـد تجـاوز عمـره السـبعين    

فن قلنُ ثمفي الحجرة الزاوية من جنب التكية في جهة بـاب الطوسـي مـن الصـحن      ود
  )١(.أمان دام فضله وجعله خير خلف الشيخ ولدهف سوى ولم يخلّ ،الشريف
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 ،اًصـولي ��  ،فقيهـاً  ،اًنقيـ  ،اًتقيـ  ،عابـداً  ،زاهـداً  ،ورعـاً  ،كـامالً  ،فاضـالً  ،كان عالماً
كاشــف  الشــيخذ علــى المرحــوم حضــر وتلمــ ،راًمحــر ،فاًفــاً مصــنِّمؤلِّ ،مجتهــداً

  ــــــــــــــــــــــــ

 ١/٣٥٦، مـرآة الشـرق:   ٨٦ رقم ١/١٩١، معارف الرجال: ٨٢ رقم ١/٧٩ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: ) ١(
، نقبـاء البشـر:   ١١٥، مصـفّى المقـال:   ٣/٣٠٣، ماضي النجف وحاضـرها:  ٤/٢٧٧، أعيان الشيعة: ١٥٠ رقم
، معجـم رجـال   ٣/١٦٦ؤلّفين: ، معجم المـ ٢/١٤٢، األعالم: ١٦٩ -  ٢/١٦٣، شعراء الغري: ٦٨٣ رقم ٣٣٤

، ٩٤ رقـم  ٨٦، مشـاهير المـدفونين فـي الصـحن العلـوي الشـريف:       ٣/١١٧٤الفكر واألدب في النجـف:  
 .٢٢٠ رقم ١/٢٢١، معجم مؤرخي الشيعة: ٤٥١٠ رقم ١٤/١٦٤موسوعة طبقات الفقهاء: 
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مفتـاح  (جـواد العـاملي صـاحب     السيد ىوعل ،موسى الشيخوعلى ابنه  ،wطاءغال
م مسـلَّ  ،وكان حسن التعبير ،غفير من الفضالء والعلماء جم هوحضر علي ،)الكرامة

شـرح  ( :فـات ولـه مـن المؤلَّ   ،فـي زهـده وتقـواه    اوكـذ  ،الفضيلة بين علماء عصره
وجز أة واألقـوال واألخبـار بـ   جمع فيه بين األدلّ ،جادةاإل جاد فيه كلَّأ )١()ينتَمعاللُّ

بـل   ،)الجـواهر (ب حونـه علـى كتـا   بعض علماء عصـره كـانوا يرج   نإى ة حتّرعبا

 مهـدي   الشيخوهو صهر  ،لونه على صاحبهاويفضّوكتابـه   ،كتـاب علـى ابنتـه    ��

  .كتاب النكاح إلىبل  ،ليس تمام الفقه

ة فـي داره التـي فـي محلّـ     ودفـن  ،)١٢٦٤(سـنة   األشرف جفالنفي  wيتوفّ
 الشـيخ  :ف مـن األوالد وخلّـ  )٢(.ة الفاتحـة له المار �� وقبره ظاهر معلوم يقر ،العمارة

بقـي  انقرضوا و ،عبد الحسن الشيخو ،محمد الشيخو ،كتاب والده تمأحسين وقد 
  )٣(.)همس سرقد(لهم أحفاد 

  ــــــــــــــــــــــــ

)، ١٧٠٠رقـم   ٤٣٦ - ٢/٤٣٥معـة الدمشـقية. (ينظـر: الذريعـة:     ) واسمه: األنوار الغروية في شـرح اللّ ١(
  معتين).، باسم (شرح الل٨٦٢ّ ونسخة منه مصورة في مؤسسة كاشف الغطاء العامة برقم

الهجري  الخامس عشر) ولقد هدم القسم األكبر من محلّة العمارة وقبره الواقع فيها في أوائل القرن ٢(
  من قبل النظام البائد.

، مــرآة ٨٤رقــم  ١/١٨٦، معــارف الرجــال: ٣٠٣ مرقــ ٢/٢٩٩) ينظــر ترجمتــه: تكملــة أمــل اآلمــل: ٣(
، ماضـــي النجـــف ٥/٣٨٤، ريحانـــة األدب: ٤/٢٥٥، أعيـــان الشـــيعة: ١٥٣ رقـــم ١/٣٥٨رق: ـالشــ 

، معجــم ١٠٧٤ رقــم ٥/١٧٨٢مكــارم اآلثــار:  ،٥٤٩ رقــم ٢٧٦، الكــرام البــررة: ٣/٢٢٦وحاضــرها: 
وسـوعة طبقـات الفقهـاء:    ، م٣/١٢٣٧، معجم رجال الفكر واألدب فـي النجـف:   ٣/١٦٤المؤلّفين: 

  .٤٣١١ رقم ١٣/٥٦٢
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ــ هــو ع ــدين الخفّ ــم ال ــيوســ ،اقل ــة ددون ال ،والمجاهــد األعظــم ،ارفه البتّ عاي
مـر الهدايـة   أ هبـ  صّوخُـ  ،ة العلـم والتحقيـق والفلسـفة   زمـ ألقيت إليـه  ��  ،سالميةاإل

 ه كلُّولذلك رضخ ل ؛و نطق بفمأه بقلم في ذلك كلّ طّن خَم جلُّأ فهو ،رشادواإل
كتبه الدينية كبرنـامج  عادت ى ذعن بفضله الجميع حتّأو ،من سلك تلك المسالك

و يقـف موقـف الدعايـة والتبشـير ومجابهـة تيـار       أف بعده في مواضـيعها  لمن يؤلِّ
صـوله فهـو   أا الفقـه و مأو .وهسدأوه ودأعليه فيما  الًياعوا ؤفجا ،بهات األجنبيةالشُّ
ذَجكهما المحكّلُي ذَوعقُيوكذلك غيرهمـا مـن الفنـون المعقـول      )١(.بهما المرج

 إلـى وجغرافيا  ،وهندسة ،ية من حسابرياضّو أة من حكمة طبيعي ،منها والمنقول
هاءسماأليك إعنها كتبه الدينية و غيرها مما تنم:  

 ،ةيفصـح  )٦٩٧( طبع في سوريا فـي جزءان  :)دين المصطفى إلىكتاب الهدى (

الرحلـــة (و ،صــحيفة  )٥٦(بــع فــي ســوريا فــي     طُ :)ثيــ لرســالة التوحيــد والتث  (و

يبحـث فيهـا عـن الـديانات      األشـرف  جـف النبـع فـي   طُ أجزاءفي ثالثة  :)ةيالمدرس

  ــــــــــــــــــــــــ

  مثلٌ قاله الحباب بن المنذر في يوم السقيفة، يضرب للذي يستشفى برأيه. )١(

وجذَيل: تصغيرجذَل: خشبة تُنصب لإلبل لتحتَك بها. والعذَيق: تصغير عـذق النخلـة، والمرجـب    
 )١/٣٧٧العرب للزمخشري:  (ينظر: المستقصى في أمثال الذي وضع له ما يستند إليه.
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ــاً ــر   بحث ــم مقتضــيات العصــر الحاض ــوار(و ،فلســفياً يالئ ــرد  أن ــي ال ــدى ف ــى  اله عل

(و ،فةحيصـ ) ١٦( فـي  األشرف جفالنبع في طُ :)يينالماد    نصـائح الهـدى فـي الـرد 

 :)البالغ المبين في إثبـات الصـانع  (و ،ةفصحي )١٥٦(بع في بغداد في طُ :)البابية ىعل

األكاذيــب فــي جيــب أعا(و ،صــحيفة )٤٧(بغــداد فــي  يأنيــق طبــع فــبطــرز روائــي 

المصـابيح فـي   (و ،صـحيفة  )٤٤(فـي   األشـرف  جفلنابع في طُ :)مفتريات النصارى

سة الواعظين فـي لكهنـو الهنـد   في وشيك الطبع من قبل مدر :)على القاديانيين الرد ،

ــة(و ــة  أجوب ــالحلّالمســائل  أجوبــة(و، )المســائل البغدادي أجوبــة المســائل  (و، )ةي

بعــت فــي طُ Hالطائفــة األنصــاريلشــيخ كتــاب البيــع  وتعليقــة علــى ،)التبريزيــة

 سالمتـنج  رسـالة فـي تنجـيس   (و ،)رسـالة فـي قاعـدة اليـد    (بعـت معهـا   وطُ ،جفالن

رسـالة فـي حـال    (و ،)رسالة في اللبـاس المشـكوك فيـه   (و ،)لوقي برطوبة إذااليابس 

 انـة الكبيـرة فـي الـرد    يضـاً قصـيدته الرنّ  أبعت معها وطُ ،)اإلجماليصول مع العلم �� ا

 لـد وخرى فـي م �� و ،ووالدته jمام المنتظردته في أمر اإليلوسي في قصاآل ابنعلى 

الرئيس النفسية الشيخخرى في النفس يجابه بها قصيدة �� و ،ة سالم اهللا عليهالحج.  

، )ثدحــالمصــحف علــى الم رســالة فــي حرمــة مــس( :طبــعا لــم ييضــاً ممــأولــه 
 عارسـالة فـي الرضـ   (و، )زات المـريض رسالة في منج(و، )قرار المريضإرسالة في (و

حـرام ومحاذاتهـا وشـكل    رسـالة فـي مواقيـت اإل   (و، )هب الخمسةاوفروعه على المذ
رســالة فــي تكــذيب روايــة التفســير المعــروف (و، )حمــروالبحــر األ المســير فــي البــر

ــىالمنســوب  ــكري اإل إل ــام العس .)jم
)١(

ــي (و  ــالة ف ــ نأرس ــدينم ــدين ن ي ــزم  ب يل
  ــــــــــــــــــــــــ

ولى: في العدد األول من الدورة الثانية من مجلّـة (نـور علـم)    �	 ) طبعت هذه الرسالة ثالث مرات، ا١(
�  
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)الفقـه  أبـواب لة فـي  أبمقتضى نحلته في الحقوق وكثير من فـروع المسـ  
رسـالة  (و ،)١(

ة ة فـي صـال  رسـال (و، )رسـالة فـي التقليـد   (و، )اًكـر  ممرسالة في المـتَ (و، )الةسفي الغُ
)حـى اللِّ قِلْـ رسـالة فـي حرمـة ح   (و، )الجمعة لمن سافر بعـد الـزوال  

رسـالة فـي   (و، )٢(
حاشـية علميـة علـى    ( و، )ل والتعصـيب والعـ  إبطـال رسالة في (و، )ح أهل الكتابئاذب

  .)تعليقات علمية على العروة الوثقى(و، )شفعة الجواهر

ة فـي  أهـل السـنّ   أحاديـث مـن   ةماميـ نفرد به اإلاما  وكتاب في االحتجاج لكلّ
ومـتن   ،ةاب الطهـارة والصـال  كت :برز منه تّالس حاحِد والصِّسنَالفقه من الم أبواب

 ،ة وشيء يسير فـي الخيـارات  هب أهل السنّذامامية ومفي الرضاع على مذهب اإل
  .)رسالة في األوامر(و

 فجـ النبعـت الترجمـة فـي    الفارسية وطُ إلى )عاجيب األكاذيبأ(رجم وقد تَ

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

نشرتها ضمن الرسائل األربعة ) هـ١٤١٥( والثانية: في سنة )،هـ١٤٠٦(الصادرة في قم المقدسة سنة 
مدرسـين فـي قـم المقدسـة، والثالثـة: ضـمن       جماعة الـــ ر اإلسـالمي التابعـة ل  ـر مؤسسـة النشـ  ـعش

��موسوعة  التـابع لـدفتر تبليغـات     ، نشر مركز إحياء التـراث اإلسـالمي  ٣٣ - ٨/١١ البالغي: �����
��(ينظر: موسوعة .  هـ.١٤٢٨سنة  / قم،إسالمي   )٢٤٦ - ٢٤٥/ المدخل: البالغي �����

��مطبوعة مرتين آخرها ضمن موسوعة  )١( ، نشر مركـز إحيـاء التـراث    ٢٨١ - ٧/٢٣٥البالغي:  �����
���(ينظـر: موسـوعة    . هــ ١٤٢٨سـنة   / قـم، التابع لدفتر تبليغات إسـالمي  اإلسالمي / البالغـي  �����
 )٢٦٧ - ٢٦٥المدخل: 

���مطبوعة عدة طبعات آخرها ضمن موسوعة  )٢( ، نشـر مركـز إحيـاء    ٤٤٤ - ٧/٤٢٣البالغـي:   �����
���(ينظـر: موسـوعة    .)هــ ١٤٢٨(، سـنة  / قـم بليغـات إسـالمي  التابع لدفتر ت التراث اإلسالمي ����� 

  )٢٥١ - ٢٤٩/ المدخل: البالغي
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 جـف النيضاً فـي  أبعت وطُ ،)الرحلة المدرسية(ومثله ما يبلغ النصف من  األشرف

ة (دعـوة  خرى لهـا صـاحب مجلّـ   �� وقد شرع في ترجمة  ،جزاءأ ثالثةفي  األشرف
 ثـم  ،عداد المجلـة أاعاً في بوكان ينشرها ت ،اء الصادرة من كرمانشاهسالمي) الغرإ

ل أركين نسـ تعام هدية للمشـ  خر كلّآ نة فيسعداد الأله أن ينشر ما يستوعب بدا 
ة خــذت مجلّــأو ،تــه الزاهــرة الــرواج والــدوامولمجلّ ،مــامتالمــولى لــه التأييــد لإل
نشر ترجمتهـا   ،(مدرسة الواعظين) في لكهنو إدارةة من ادر(الواعظ) الهندية الص

 لة مـن كـلّ  عضمسائل م وأجوبةوله مقاالت وفوائد  ،عدادهاأوردو تباعاً في �� ة غَبلُ
  )١(.علم ال يسعها نطاق الحصر

ولـم   ،ف وثمـانين يـ تين ونائسـنة األلـف ومـ    األشرف جفالنم في المترج ولد
سـاطين الـدين   أله التلمذة والحضور لدى  تْى تأتّالعلم حتّ وفلُب خُستحلل ييزَ

ــاكالحــاج  ،ظمااألعــ ــة اهللا آو ،طــه نجــف محمــد الشــيخو ،رضــا الهمــداني أق ي
عـن   سـامراء وقطنهـا ردحـاً ال يقـلّ     إلـى هـاجر   ثم ،)كفايةال(الخراساني صاحب 

العشرة أعوام على عهد العدمام آية اهللا ميرزا لم الهتقـي الشـيرازي   محمw،  ثـم 
ى فجاورهـا نحـو سـنتين حتّـ     ،الكاظميـة  إلـى ها الجيش البريطاني احتلّا غادرها لم

مــاء األعــالم ســالفه الكــرام مــن العلأحيــث موطنــه ومــوطن  ،جــفالن إلــىل فَــقَ
البالغأو ،نييـ ل والنجـف ف مـنهم فـي   رِمن ع  ـد  الشـيخ  ه األعلـى جـدعلـي   محم

منتهـى  (ن كتـاب  عونقل  )٥٤٠(في صحيفة  )الروضات(ذكره صاحب  ،البالغي
  ــــــــــــــــــــــــ

)١وقد تم (ت ثر عليه من مؤلّفاتـه ورسـائله  طباعة ما عe    موسوعة يت بــ فـي موسـوعة سـم)��� ����� 
 التـابع لـدفتر تبليغـات    أحد عشر مجلّـداً، نشـر مركـز إحيـاء التـراث اإلسـالمي      في البالغي) وهي 

  . هـ١٤٢٨سنة  / قم،إسالمي
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علـي البالغـي    محمـد  الشـيخ ابـن  اس للشيخ حسن بن عبـ  )١()ال في علم الرجالالمق
ــم يتعــر  ومــن جملــة العلمــاء> :هالمــذكور مــا نصُّــ ض لــذكرهم المتــأخرين الــذين ل

 -wيجـد  - البالغـي  محمـد علي بـن   محمدبادي في رجاله الكبير آالفاضل األستر
ــأخّ    ــا المت ــوه علمائن ــن وج ــه م ــ وج ــالئنا المتبح ــ ،رينرين وفض ــين ،ةثق ــحيح  ،ع ص

ولـه   ،علمـاء  ،��	� � ،لـه تالميـذ فضـالء    ،د التصـانيف جيـ  ،واضح الطريقـة  ،الحديث
 وحـواشٍ  ،)�����
	� رشـاد  إشـرح  (و، )صـول الكلينـي  �� شرح ( :جيدة منها كتب حسنة

 :أن قـال  إلـى .. . وغيرهـا  )صـول المعـالم  �� (علـى   وحـواشٍ  ،)هيالفق(و )التهذيب(على 
ســة وكــان ذلــك فــي شــوال ســنة  فــي الحضــرة المقد ودفــن كــربالءفــي  wيتــوفّ

  .)٢(انتهى <هجرية )١٠٠٠(

ثاره آجد من فقد و )منتهى المقال(اب صاحب كت حسن المذكور الشيخا مأو
مة القي)مجلّدفي  شرح مزجٍ ،هبخطّ )اديةشرح الصحيفة السجذكـر   ،طينين متوس
ة جمـادى  بـه فـي غـر    أابتـد  ،فـي المشـهد الرضـوي حـين زاره     هفـ لّأ هخره أنّآفي 

ووجـدت لـه تعليقـات     ،وفرغ منه في رجب مـن تلـك السـنة    )١١٠٥(ولى سنة �� ا
زة من خره إجاآوفي  ،wللشيخ الطوسي )االستبصار(ة على كتاب يرجالية وفقه

  ــــــــــــــــــــــــ

، باسـم (تنقـيح   ١٣٤، ومصـفّى المقـال:   ٣٢٣، ونقبـاء البشـر:   ٤/٤٦٦ذكره الشيخ الطهرانـي فـي الذريعـة:    ) ١(
المقال) وليس (منتهى المقال)، وهو المشهور، ولعلّ االشتباه قد وقع فـي اسـم الكتـاب، وتنقـيح المقـال      

الرجـال للشـيخ حسـن بـن عبـاس بـن محمـد علـي         صـول و �	 كتاب يبحث في مسائل كثيرة نفيسة من ا
  .هـ)١٠٠٠البالغي النجفي الكربالئي، وقد ترجم فيه جده الشيخ محمد علي المتوفّى سنة (

  .٦١٥ ضمن ترجمة رقم ٧/١٤٩) روضات الجنّات: ٢(

، ١٧ رقـم  ٢/٧٩، ماضـي النجـف:   )١٠٣ ضمن ترجمة رقـم ( ٢/٩٣ينظر ترجمته: الكنى واأللقاب: 
  .٢٣٨(خ):  عالموفيات األ
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  )١(.)١١٠٢(لعاملي في سنة ا محمدعلي بن زين بن  الشيخ

ــأو ــيخا م ــ الش ــن اس عب ــيخاب ــذكور  الش ــن الم ــاً  ،حس ــان عالم ــد ك ــالً ،فق ــن  ،فاض م
 ،طة فـي البسـط  ة متوسـ لطهـارة والصـال  فـي ا  ةثاره رسالة عمليـ آمن  توجد ،المجتهدين

 ،بغيـة الطالـب   :اهاسـم  ،يمـان بالتفصـيل والبرهـان المختصـر    صول الـدين واإل �� لها ووفي أ
 إلـى فـي طريقـه مـن الشـام      )هــ ١١٧٠(قيـاء سـنة   تفها إجابة لطلب جمع مـن األ لّأه نّأذكر 

أو العراق في منقلبه من الحجق خـرى فيمـا يتعلّـ   �� ووجـدت لـه رسـالة     ،هـا فـي الطريـق   تم
  )٢(.)هـ١١٦١(كثر فرغ منها سنة أو أة بيت ائخمسمبالنكاح من السنن في نحو 

د الشيخ اسمه ابناس هذا وللشيخ عبمحم ذة آية اهللا العظمى بحر علي من تلم

 شـرح تهـذيب   ( :ثار ثمينـة منهـا  آله  ،قاًمحقِّ ،كان عالماً،Hالعلومفـي   )������

لـغ مـن   فقـه مـا يب  ولـه فـي ال   ،ينمجلّـد في  )همختصر(وله  ،ضخمة اتمجلّد ةثالث
 ،والنكـاح  ،رثواإل ،والـذبائح  ،والصـيد  ،ةفـي الصـال   :منها ،ماًاً ضخمجلّدثالثين 

  )٣(.هم�� ه ركْذ طالب الذي يأتي الشيخ وهو جد ،والطالق

 ،فاضـالً  ،يضاً عالمـاً أفكان  ،أحمد الشيخ علي المذكور محمد الشيخابن ا مأو
  ــــــــــــــــــــــــ

، الكنـى واأللقـاب:   ١٠٣ رقـم  ١/١٠٤هـ)، ينظر ترجمته: تكملـة أمـل اآلمـل:    ١١٠٥كان حياً سنة ( )١(
، موسـوعة  ١٦٢، الكواكب المنتثرة: ٧ رقم ٢/٦٧، ماضي النجف: )١٠٣ ضمن ترجمة رقم( ٢/٩٣

  .٣٦٤٨ رقم ١٢/٩٤طبقات الفقهاء: 

، الكنـى واأللقـاب:   ٢١٨رقـم   ١/٢١٣تكملة أمل اآلمـل:   هـ)، ينظر ترجمته:١١٧٠توفّي بعد سنة ( )٢(
، موسوعة ٤٠٨، الكواكب المنتثرة: ١٣ رقم ٢/٧٥، ماضي النجف: )١٠٣ ضمن ترجمة رقم( ٢/٩٣

  .٣٦٩١ رقم ١٢/١٥٠طبقات الفقهاء: 

 :، الكـرام البـررة  ١٦ رقم ٢/٧٧، ماضي النجف: ٣٨٣ رقم ١/٣٥٨ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل:  )٣(
  .٤٣٤٣ رقم ١٣/٦٠٩، موسوعة طبقات الفقهاء: ١٧٥ رقم ٣/١٣٧ق
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د ذ علىتلمالسي رعبد اهللا شبw، صول �� ا له شرح تهذيب 
������w،   ه كمـا أنّـ
هـا الكفايـة   د يوجـد بخطّ وخـط جيـ   ،لهـا علـم كثـار    ،كانت له بنت عالمة فاضـلة 

  )١(.تقريباً )١٢٤٨(ي سنة توفّ wللسبزواري

كان فقد ،م ذكرهاس المتقدعب الشيخابن حسين  الشيخابن  إبراهيم الشيخا مأو
فطلبوا منـه البقـاء هنالـك     ،عاملةعلى جبل  في رجوعه من الحج مر ،فاضالً ،عالماً

ى وله حتّـ  ،)٢(ن وافاه القدر المحتومأ إلىبها  يقبف ،لخدمة الدين وإرشاد الغافلين
  )٣(.دباء�� ومنهم  نية معروفورذن في قرى الجبل اآل

هـذا فهـو مـن تالميـذ      ،بـراهيم إ الشـيخ ابن اس عب الشيخابن طالب  الشيخا مأو
 ،يثـار واإل ،والكـرم  ،والزهد ،والتقى ،بالفضل كان معروفاً ،w)الجواهر(صاحب 

صـالح القزوينـي    السـيد  :مـنهم  ،فيهـا  وألصحابه من أهل العلم فيه مـدائح تجـاروا  
 ،ي الـدين يـ محعبدالحسـين   الشـيخ و ،يحيـى العـاملي   إبـراهيم  الشـيخ و ،البغدادي

تلك  والظاهر أن ،حات في مديحهي فيه قصائد وموشّيوجد ذلك في مجموع خطّ
  م فيها عبدالباقي العمري كما في ديوانه حيث يقول:ة هي التي حكّارالمجا

 �9 �¶�������G ���������� �:������� �R �* �'�� �lT��������N  
 

  %9 %P���������*: �F��������U��  �'���������� %r 7)٤(  
يذكر للشيخ طالب هذا كرامـة كبيـرة وقـد     Hطه نجف محمد الشيخوكان  

  ــــــــــــــــــــــــ

، ٢رقـم   ٢/٥٩، ماضـي النجـف:   ٢/٤٨٤، أعيـان الشـيعة:   ٣٩ رقـم  ١/٥٥ينظر ترجمتـه: تكملـة أمـل اآلمـل:      )١(
  .هـ)، فليالحظ١٢٧١. وفي الثالثة األخيرة من مصادر ترجمته أنّه توفّي سنة (١٩٨ رقم ٩٨الكرام البررة: 

  .كما في (ماضي النجف )هـ) ١٢٤٦سنة ( )٢(

  .٢٧رقم  ١٦، الكرام البررة: ١ رقم ٢/٥٨، ماضي النجف: ٣ رقم ١/٢٦ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل:  )٣(

  ) بيتاً.١٢، والقصيدة قوامها (٢٨٣ الترياق الفاروقي: )٤(
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حسين نجف الشيخ أحوالنها رسالته في ضمH.)١(  

فــي حجــرة  ودفــن )١٣٥٢(ر شــعبان ســنة شــه )٢٢(م فــي ليلــة ي المتــرجتــوفّ
  د  هالصحن العلوي وهي التي دفن فيهـا سـميـد  السـيالعـاملي صـاحب    جـواد  محم

خـارج   إلـى عون فقد خرج المشي ،وكان يوم وفاته يوماً مشهوداً ،)الكرامة مفتاح(
 جـف النقيمـت لـه التأبينـات فـي     �� و ،تشـييع  ع أعظـم يوشُ ،العزائية بالبلد بالمواك

قيم له تـأبين عظـيم   �� و ،ظمت فيها القصائد المشجيةونُ ،ا من البلدان العراقيةوغيره
ن رثـاه  وممـ  ،القصـائد المحزنـة   وتليت فيـه  ،بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاته

 

 و ،)٢(يجفــالنرضــا الهنــدي  الســيد الكبيــر �������علــي  محمــدالميــرزا  �������

 و ،)٣(وردبادي�� ا  )٥(وغيرهم. )٤(قي النقوي اللكهنوينلي ع السيد �����

  ــــــــــــــــــــــــ

توفّي سنة ، وفيه ١٢٢٢رقم  ٦٧٦، الكرام البررة: ٢١٢ رقم ١/٢٠٩ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل:  )١(
  ) الكرامة عند ترجمته. w(الشيخ الطهراني  وقد ذكر هـ)١٢٨٢(

) بيتـاً،  ١٩ولى قوامهـا ( �	 ، وفيه قصيدتان: ا١٢٨ - ١٢٥ديوان السيد رضا الموسوي الهندي: ينظر:  )٢(
 ) بيتاً.٢٥والثانية قوامها (

��موسوعة ينظر:  )٣(  .)خ/ القسم الثاني (وردبادي/ باب التراجم�	 ا �����
��موسوعة ينظر:  )٤(  ).خ/ القسم الثاني (وردبادي/ باب التراجم�	 ا �����

، الكنـى  ٧٧ رقـم  ١/٧٦تكملة أمل اآلمـل:   ،١/٩ / المقدمة:ينظر ترجمته: آالء الرحمن في تفسير القرآن) ٥(
 رقـم  ١/٣٧١، مرآة الشـرق:  ٩٠ رقم ١/١٩٦، معارف الرجال: )١٠٣ ضمن ترجمة رقم( ٢/٩٣واأللقاب: 

ــة: ١٦٢ ــم ١/١٩٣، الطليعـ ــيعة: ٤٦ رقـ ــان الشـ ــة األدب: ٤/٢٥٥، أعيـ ــف ١/٢٧٨، ريحانـ ــي النجـ ، ماضـ
ــم ٣٦٢، شخصــيت أنصــاري: ٢/٦١وحاضــرها:  ــاء البشــر: ٣٥ رق ــم ٣٢٣، نقب  ٢/١٤٢، األعــالم: ٦٦٣ رق

، معجـم المـؤلّفين   ٣/١٦٤، معجـم المـؤلّفين:   ٩/١٤٧، أدب الطف: ٤٥٨ -  ٢/٤٣٦، شعراء الغري: ٦/٧٤و
، مشـاهير المـدفونين فـي الصـحن     ١/٢٥٣، معجم رجـال الفكـر واألدب فـي النجـف:     ٣/١٢٣اقيين: العر

  .٤٨١٦ رقم ١٤/٦٤٤، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣٤٣ رقم ٢٦٣العلوي الشريف: 
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اء بخـ رسـان:  والخ ،)١٢١٦(ة سنة ) ذي الحج١٧في ( األشرف جفالنفي  ولد
رسان مـن  وآل الخ ،ساكنة وسين مهملة وألف ونونمعجمة مكسورة وراء مهملة 

نبـغ فـيهم    ،الشـريف  ام الحرم المرتضوية من خديجفالنة الشريفة سر الموسوي�� ا
وكـان   ،رهايسـرة ومشـاه  �� كان من فضـالء هـذه ا   ،م لهدباء منهم المترج�� علماء و

 ،لغطـاء جعفـر كاشـف ا   الشـيخ ابـن  موسـى   الشـيخ راً عنـد  حـر م أحمد السيد أبوه
م لـه فـي   نشـأ المتـرج   ،طهـران  إلـى وكانت له اليد الطولى في الكتابة وسافر معـه  

 ،وكـان فطنـاً   ،فعاشر األدباء والفضالء واقتبس مـنهم  ،حسناً منشأً األشرف جفالن
  )١(.دباء عصره وفضالئهم�� له مراسالت مع  ،شاعراً ،أديباً ،فاضالً ،ذكياً

وله مجاميع عديدة نفيسـة   ،ينالشعراء المقلّ من النظم شأن كثير من #" �� وكان 
قربائـه  أل ةأثبـت فيهـا تـواريخ كثيـر     ،األشـرف  جـف النتوجد في مكتبـات   هبخطِّ

 ،عصـره لوتواريخ الوقائع والحوادث السابقة  ،اتووفي ،وسائر أرحامه من والدات
  )٢(.دباء�� وأثبت فيها شعر بعض ا

  ــــــــــــــــــــــــ

) ومنها مطارحاتـه ومراسـالته مـع سـميه السـيد جعفـر ابـن السـيد مهـدي القزوينـي المتـوفّى سـنة             ١(
  )٢١، ٢/١٦، شعراء الغري: ١/١٦٨ف الرجال: (ينظر: معار .)هـ١٢٩٨(

في مكتبة إحداهما كانت  wكتبها بخطّهن يمجموعتأن للسيد المترجم  wذكر الشيخ الطهراني )٢(
  .wكانت في مكتبة الشيخ السماويخرى �	 وا، ةمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء العاماإل

من اآلثار األدبيـة سـت مجـاميع ضـخمة مخطوطـة،      ستاذ علي الخاقاني فقد ذكر أنّه خلّف �	 أما ا
�  
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ف آثـاراً  وخلّـ  )١٣٠٣(ب سنة ج) ر٢يوم األربعاء ( األشرف جفالني في توفّ
  )١(.أدبية

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

��اثنتان منها موجودة عند  السيد حسن الخرسان في النجف، واثنتان قيـل: إنّهمـا كانتـا فـي      �����
  ، واثنتان موجودتان في مكتبة آل كاشف الغطاء.wمكتبة الشيخ محمد السماوي

  ما نصّه: wبينما ذكر الشيخ الطهراني

Sاسن د حوقد استخرج السيشعار المدرجة من الفوائد التاريخية واأل كثيراً. . د عبد الهاديبن السي
السماوي الشيخ د جعفر الموجودة بمكتبةفي مجموعة السي R.  :رقم  ٢٠/٩٨، ١/١٩٥ق /٩(الذريعة

  )٢/٦، شعراء الغري: ٢٠٩٢

���هذا وقد ذكر  منهـا ثـالث    إن لديـه  Kالمحقّق السيد مهدي نجل السيد حسن الخرسان �����
  مجاميع.

  ، رأينا مصورتها.هـ)١٣٩٢(ذي القعدة سنة  ٢٢ذكر ذلك على مجموعة منها بتاريخ 

ــا  - وأمــا مــا موجــود منهــا اآلن  ����: واحــدة عنــد -وبحســب تتبعن الســيد مهــدي  المحقّــق �����
 ،٩٦١ العامـة بـرقم  في مكتبة اإلمام محمـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء      -خرى 
	 ، وKالخرسان

، واألخيـرة هـي نسـخة الشـيخ     ٢٦٠٢ ورقـم  ٢٨٧ في مكتبـة اإلمـام الحكـيم العامـة بـرقم      خرى
	 و
 السماوي. 

، نقباء ٨/٤٥٧، ريحانة األدب: ٤/٨١، أعيان الشيعة: ٧٤ رقم ١/١٦٧) ينظر ترجمته: معارف الرجال: ١(
معجم المـؤلّفين:  ، ٢٣٩ رقم ٢/٥٩٨، مكارم اآلثار: ٢٦ - ٢/٣، شعراء الغري: ٥٨٧ رقم ٢٧٧البشر: 

، ٢/٤٨٧، معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف: ١/٢٤٥، معجــم المــؤلّفين العــراقيين: ٣/١٣٢
  .٦٩ رقم ٦٨مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: 
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فاضلٌ ،عالم، شاع ،كاملٌ ،أديبر، ولـه   ،يجيد النظم بالفصحى والعاميـة  ،ماهر
 ،ة الـذهن وحـد  ،القوكـان مشـهوراً بحسـن األخـ     ،د ونظم مطبـوع يا شعر جمفيه

وكان يكثه د على بنير التردوكان مـن   ،ويطيل المكث بينهم )١(في (الجعارة) عم
سـنة   جـف النكانـت والدتـه فـي     ،)٢(يجفـ النعبد الحسـين األعسـم    الشيختالمذة 

 جـف الن إلـى قـل  ونُ ،)١٣٠٧(سـنة   عمـه  ي في الجعـارة عنـد بنـي   وتوفّ )هـ١٢٦٥(

الصحن الشريف من باب  إلىي على يمين الداخل فن في الحجرة التفد األشرف
م فـي بـاب   وتقـد  ،الدجيلي بقصـيدتين  أحمد الشيخابن طاهر  الشيخورثاه  ،القبلة

  )٤(.)٣(زوين أحمد دالسي الهمزة

  ــــــــــــــــــــــــ

 الجعارة: اسم يطلق على قضاء الحيرة التابعة لمحافظة النجف األشرف. )١(

)٢مم (المترج ـ   ما تجدر اإلشارة إليه أناس األعسـم وصـاحبه فاسـتفاد مـن     قد الزم الشيخ الشـاعر عب
شعره وأدبه، وهناك من قال: إنّه تخرج في األدب علـى الشـيخ عبـاس األعسـم، فالحـظ. (ينظـر:       

  )٤/٩٤، أعيان الشيعة: ١/١٦٩معارف الرجال: 

 ) من هذا الكتاب. ١١مرت ترجمته برقم () ٣(

، ٤/٩٤هــ)، أعيـان الشـيعة:    ١٣٠٥، وفيه توفّي سنة (٧٥ رقم ١/١٦٩) ينظر ترجمته: معارف الرجال: ٤(
، شـعراء  ١٠٦٣ رقـم  ٥/١٧٥٤، مكارم اآلثار: ٦٠٢ رقم ٢٨٧هـ)، نقباء البشر: ١٣٠٥وفيه توفّي سنة (

، مشـاهير المــدفونين فــي  ٢/٦٤٦، معجــم رجـال الفكــر واألدب فـي النجــف:   ٣٩ - ٢/٣٥الغـري:  
  .٧٦ رقم ٧٤الصحن العلوي الشريف: 
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ƒî’Ûa@ŠÐÈu@ČïÓŠ’Ûa@äÛaÐvČï@@åiaƒî’Ûa@†Şàª@å�y@@åiaƒî’Ûa@@ó�ìß@ @

@åiaƒî’Ûa@†‘a‰@åi@å�y@îÇ‹@´�y@åi@òàÈã@åiòäËaŠÐÛa@á)١(@L@ @

i@�è’Ûa�Iƒî’Ûa@ČïÓŠ’Ûa@ŠÐÈu@M@ČïÓëŠ’Ûa@ëc@M@H)٢(@ @

ونشـأ بهـا علـى والـده الـذي كـان مـن         )١٢٥٩(سـنة   األشرف جفالنفي  ولد
 محمد الشيخ وحضر على ،العلم عنه بفأخذ التوجيهات وح ،أكابر علماء عصره

 الشـيخ و ،نجف طه محمد الشيخو ،ميرزا حبيب الرشتي الشيخو ،حسين الكاظمي

 
ومـارس   ،ل أمـره عبـد الحسـين الطريحـي فـي أو     الشـيخ و ،سـاني اكاظم الخر �
  .األدب فبلغ الذروة منه

 ،ت أوائـل القـرن الثالـث عشـر    فَـ رِع ،جفالنر العلم واألدب في س�� آل الشرقي) من (و
ونبغ فيها جممن العلمـاء والشـعراء مـنهم     ع فقهـاء فقـد كـان مـن العلمـاء ال     ،م لـه المتـرج، 

غضـون القـرن الثالـث عشـر للهجـرة       فـي  األشـرف  جفالنوكانت في  ،دباء األفاضل�� وا
وهـو بيـت    ،ن من تلـك البيوتـات  ين عظيميتَيجعفر بين ب الشيخفنشأ  ،ة مشهورةيبيوت علم

حسـن الشـرقي مـن     محمـد  الشـيخ الشرقي بيت أبيـه وعمومتـه وعميـد ذلـك البيـت أبـوه       
  ــــــــــــــــــــــــ

لفراغنة: هم بيت الزعامة للعشيرة العراقية المعروفة بعشائر خيقان، ينـزل قسـم مـنهم فـي نبـر نهـر       ) ا١(
الغراف قريباً من قرى حطامان، وينزل الجمهور الكبير على فرات سوق الشيوخ، وتنـزل طوائـف   

  )٤/١٧٣منهم على فرات الحلّة. (ينظر: أعيان الشيعة: 

لجنوبية الشرقية الواقعة بين البصرة والكوفة، واشتهروا بهذه النسـبة  الشرقي نسبة إلى بالد العراق ا )٢(
وفـي اللغـة    رقي)؛ ألن النجفيين اعتادوا أن يطلقوا على أهل جنـوب العـراق لفـظ (الشـرقي)    ـ(الش

  )٢/٣٩٢ماضي النجف وحاضرها: الدارجة (الشروگي). (
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ــ�� وهــو بيــت  )جــواهر الكــالم(وبيــت آل صــاحب  ،شــرفاأل جــفالنأكــابر علمــاء  ه م
المتـرجم لـه    جـد  )الجـواهر (حسـن صـاحب    محمـد  الشيخوعميد ذلك البيت  ،وخؤولته

واسـعة فـي العلـم     وحـاز شـهرة   ،مقـام الزعامـة   إلـى علمية وأدبية رفعتـه   نشأةًفنشأ  ،هم�� أبو 
  .العربد في طليعة العلماء واألدباء من عى أصبح يواألدب حتّ

 ،الفكـر  قـوي  ،الفـؤاد  ذكـي  ،قـاً متفو ،أديبـاً  ،شاعراً ،زاًمتمي ،فقيهاً ،ماًفكان عال
ن يشـار  معروفاً بالفضل والعلم بين علماء العراق ومم ،ن المعاشرةسح ،الطبع قيقر

التاسـعة مـن    ابـن تركـه أبـوه وهـو     ،وله شعر كثير أكثره فـي الغـزل   ،نانإليهم بالب
فكان ناديه  ،م الحركة األدبية في عصرهأعطاه اهللا الحكمة وتزع با شولم ،عمره

دبـاء  �� ه اظلّـ  إلـى  ستكناومجلسه حديقة للفضل  ،ورود األدب ىتّامةً من شمإض
ة أو أدبيـة أو لغويـ   مشـكلةٌ  جـف النث فـي  حـد ولـم تَ  ،أ ظالله العلماءيفوت ،ونبغوا

ة موصــوفاً للزعامــة العامــ حاًوكــان مرشّــ ،لصــوكــان قولــه الف �
 	 عويصــة علميــة
 ،ولكن اخترمه األجل المحتوم في أواخر القـرن الثالـث عشـر للهجـرة     ،باالجتهاد

 ، - م لـه المتـرج  -جعفـر   الشـيخ دائـرة علـم وأدب تنـتظم مـن      جفالنكانت في 
ة البغــدادي حســن كبــ محمــدوالحــاج  ،يجفــالنلحبــوبي اســعيد  محمــد الســيدو
ب 	� �� الء يأخذ تالمذة األدب وؤوعن ه ،يجفالنعسم اس األعب الشيخو ،يجفالن

بــل  ،ومكــذوب الثنــاء ،الء األفــذاذ باطــل الحمــدؤولــم يكــن أدب هــ ،الفضــيلة
علـى   أو مطارحـةً  منادمـةً  ،وغـزل محتشـم   ،ومداعبة بريئة ،ونوادر ،حٍلَموعة ممج

طافحـة بالتقـدير واالحتـرام     ����	� ولئـك  �� وآثـار   ،كأس األدب وبساط الفضـل 
ـ فـ ليـك طر إو ،نـه عكلمة تصـدر   بكلِّ واالهتمامواإلكبار آلرائه  ،م لهللمترجا اً مم

د  المساجلة التي جرت بـين  أوشعر بذلك وهي المراجعة يحسـين القزوينـي    السـي



  علماء اإلمامية اجمة في تريالدرر البه    ........................................................................  ٢٣٨

 

ختيــار حيــث يختلفــان فــي اال ،نفــي قهــوة الــب ةحســن كبــ محمــدوبــين الحــاج 
  حسين القزويني من أبيات: السيد فقد قال - المترجم له -جعفر  الشيخمان ويحكّ
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 دعليه الحاج  فيردمحم ة من أبيات:حسن كب  

����������=  �� �(��������%Gd~ ����������' �J ��������DF�� ��  
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)١([.. إلى أن قال:]
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 وخيتُرجعفر الشيخم هو حكَّهم الم، عليهما بنتيجة التحكيم وقال: فرد  

 �� %(��������' 	O  	��������1� {b��������3 j  {
�������¦�  
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  	/�����F�  %k�����9 �����%�� �: �2  	��������z ����� �!1� �)  
 ����������������4�7�� D7� �i& A���������������� �: 	�WX  
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 �)  
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 �= � �
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  ــــــــــــــــــــــــ

 منّا اقتضاه السياق.ما بين المعقوفين  )١(
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  آخر في مدح القهوة: ����� ويقول في  

 %�l������������R  	)�������������+���  %l������������R[  
 

  %�l�������������R  TA�������������+�~�  ������������������  
 �������������E �c ������������ 	e �* g6�
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 محمـد ومن آثاره في القهوة مطلع قصيدة قد اشترك في وضـعها هـو والحـاج     
جعفر: الشيخة ونحن نثبت هنا ما قاله حسن كب  

� %��������f������� 	3 A� D
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 �������� �e 	�����������f ���������G� x�
 ���������� �* DQ�  
  �$&  �*������X >/������"� �R ������ �f g
������¦ �b��  

 
  	H �ij������G=������ ��G �O  �H �G������, �� ������ �f DQ��?  

  %��
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4�  

  � F����S9 �����Q  �������  �6�� ����D�3 �A ���� %���7  
 

  %� 	� �� ��������� �Q %k ���������" 	O ������� �+F=������� �f � %S DF�  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

. والمساجلة المذكورة لـم تـرد فـي ديـوان     ٥٨ - ٢/٥٧شعراء الغري: ، ٤/١٧٤لشيعة: ينظر: أعيان ا )١(
  مما يستدرك عليه. يالشيخ محمد حسن كبة المطبوع فه

  .٢/٦٨شعراء الغري: ، ٤/١٧٤ينظر: أعيان الشيعة:  )٢(
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القصـيدة الرائيـة التـي    جعفر بين أكابر عصـره   الشيخك على مكانة لُّا يدممو 
جـابر الكـاظمي الشـاعر     الشـيخ ة في مـدح  حسن كب محمديشترك فيها والحاج 

 الشـيخ ص فـي تلـك القصـيدة لمـدح     حسن تخلّـ  محمدولكن الحاج  ،المشهور
  :جعفر فقال
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  ــــــــــــــــــــــــ

، مــع ٧٢ – ٢/٦٩، شــعراء الغــري: ٤/١٧٤أعيــان الشــيعة: ، ١٠٧ديــوان محمــد حســن كبــة: ينظــر:  )١(
وما بين األقواس ليست للشيخ جعفـر وإنمـا للشـيخ     .االبياتترتيب و اختالف في بعض الكلمات

 محمد حسن كبة، كما مثبت في (شعراء الغري).
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���� ��GS= �J  	
����5e p �� �Y  %� 
Y 	P������ ���� %8'� %k  
 

  �6�� �i& ���� �1�� ��
����3 	k  	;(�������  	 %��������  
 ��A� 	Z :<  	��F��0��  	̂ F��'�� �� �R� �A  {P���F��  

 
  %�
���e� 	$����F8�� [  	�����0�� ��� �R� �A  	
e�����=  

 ������ D+8e �*  �b�������F�&  %6�������G8��  g)
7��������9  
 

  �J����Q
e ����0e �����3 ������1�F�� :J ����0��� 	
-�
  
  %k��F�=  	$����X  4*���� %2Q ��	\ �2��3 � �� �7�� �
�  

 
  �*��r �B  	$���F�� ��U��� %Y
 ����3 	k  %R����f 	
)١(  

اً قصـيدته الرائيـة فـي    قرضـ جعفـر م  الشيخة في مدح حسن كب محمدوللحاج  
والقصـيدة الرائيـة هـي     ،cتشييد صحن الكاظمية ومدح اإلمامين موسى والجواد

قاجــاري ال اع األميــر فرهــاد ميــرزوقــد كــان تشــييد الصــحن بتطــو ،اًتــ) بي٦١فــي (
وكـان ابتـداء العمـل     ، - ك إيران ناصر الـدين شـاه  لم مع - )١٣٠٥(سنة  ىالمتوفّ

جميع مـا فيـه   ب متو )١٢٩٦() ذي القعدة سنة ١٧في عمارة الصحن الشريف يوم (
 ،امواحتفل الرأي العام بهذه المناسبة ثالثـة أيـ   ،)١٣٠١(ل سنة ) ربيع األو١٧في (

وكـان مـنهم    ،ي هذه المناسبة بقصـائدهم وروائعهـم  وتبارى الشعراء بالمشاركة ف
صـادق األعسـم    الشـيخ ومـنهم   ،بقصيدة رائية طويلة )٢(الحلّيحيدر  السيد الشاعر

  نتهاء التشييد بقوله:اخاً في آخرها عام ي مؤرجفالن
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'���A  �2����  8] ���%����9 %k ��� 	H���l)٣(  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٧٤، وينظر: أعيان الشيعة: ١٢٢ - ١١٨ديوان محمد حسن كبة:  )١(

  ، يقول في مطلعها:أبيات) ١٠٤، والقصيدة قوامها: (٤٨ - ٤١) ينظر: ديوان السيد حيدر الحلي: ٢(

ــراً    حــزت بالكــاظمين شــأناً كبي

  

ــا صــحن آهــالً معمــوراً    ــابق ي   ف

  
 

  )w(منه .١٣٠١خذا =  )٣(
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  :خاً في آخرها عام التشييد بقولهسلمان آل نوح مؤر خالشيومنهم 

 ��K9������� ��� %��8������0�� �  ���1������ �Q 	O  D� ��  
 

  �WDF�����V�  	���  	H�������= 	G %6 �����09 ���)١(  
ة مـاد  إلـى إضافة أربعة عدد الدال األبجدي  إلىأشار بقوله (وبأقصى السعود)  

  .التاريخ

تقـي آل   محمـد  الشـيخ ومـنهم   ،)٢(لكاظمياجابر  الشيخومنهم الشاعر الشهير 
خـاً فـي آخرهـا    ار البلـدي مؤر جابر بن عبد الغفّـ  الشيخومنهم  ،لكاظميا اهللا أسد

  ذلك العام بقوله:

 �l�����3  ���#  �������[������ 	7�� � �
 %�  D� 	�H�������  
 

 �����D�G�� %��  � �*�����9�����D�X � �P � %*�����G��)٣(  
ة التاريخ وهي عـدد  إسقاط خمسة من ماد إلى(زال أقصى الكره)  :أشار بقوله 

  .جديالهاء األب

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٠١=  ]٤ +[ ) شيع اآلل فادخلوا بسالم١(

  ) بيتاً ومطلعها:٧٥، والقصيدة قوامها (٢٢٥ - ٢٢٢ينظر: ديوان الشيخ جابر الكاظمي:  )٢(

ــى الســماو    ات داراأي ســورٍ عل

  

  ولكــف الخضــيبِ عــاد ســوارا   

خ فيها ابتداء العمل في تشييد الصـحن الكـاظمي   مقطوعة شعرية يؤر ١٤٣في ديوانه:  wوللشيخ  
  مطلعها: )هـ١٢٩٦(ذي القعدة  ١٧في 

    يـــا فلكـــاً قـــد جـــاز ذات البـــروج  

  

    فلـــــيس للــــــوهم إليـــــه عــــــروج  

  الى أن قال في التأريخ:  

  بـــــــالفرد قـــــــد تـــــــم فأرختُـــــــه

 

  (قــد شـــيدوا منطقــة للبـــروج)   

      ١٢٩٦=  ١٢٩٥ +١ 

  إشارة إلى إضافة واحد إلى مادة التاريخ. ،قوله: (بالفرد قد تم)

)٣١٣٠١=  ]٥ -[ ) للناس أبدى جنّة الخلد.  
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جعفر ومطلع قصيدته الرائية: الشيخم له ومنهم المترج  

 �OF� p  %V[
8  	q��e �3  %" ���9����
  
 

  � 	f� ����%� �6 �f�: � 4U�� <� �����f �8�
  
  �c��F"�  �2��3  >*���~� [������� %� �� 	f �1 �B�  

 
  %������ <���� ���%�Q¥9 gb��F���f %k ��� 	7�� ���)١(  

 ـد  الشيخها قرضوقد  ،اءوهي قصيدة غرـ  حسـن  محمبقصـيدة مـن جملـة    ة كب
  أبياتها قوله:

 �O���Q� ��
8���V  �6����F��  �6  %���� �7��� �e �j ���  
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8���U�� ����3�  �J���FRCQ ����3  	¬�����w p����� 	�  

 
  �*��  ��� �B  	� �JF9 �FG � 4U�� <� �8�
)٢(  

 ووصـف   ،م له ديوان شعر مخطوط فيـه أنـواع مـن الشـعر منـه الغـزل      وللمترج
٣(]حـلَّ فيـه  [ الـذي  أحمد الشيخومنه وصف قصر أخيه  ،سان الكرخ في بغدادح( 

 ،ن بـين الكاظميـة وبغـداد   شِّـ وقد د )٤(لتراموايه في وصف اومن ،هاً في بغدادمتنزّ
  ومنه قصيدة في وصف نساء نصارى بغداد مطلعها:

  ــــــــــــــــــــــــ

  ) بيتاً.٦١، والقصيدة قوامها (٦٤ - ٢/٦٢شعراء الغري: ينظر: )١(

  .٤/١٧٤أعيان الشيعة:  باختالف، وينظر: ٤٨ديوان محمد حسن كبة:  )٢(

  ) ما بين المعقوفين منّا اقتضاه السياق.٣(

 ) الترامواي: عربة تجرها الخيول على سكّة.٤(



  علماء اإلمامية اجمة في تريالدرر البه    ........................................................................  ٢٤٤

 

 �7�����������M  ��j������������  >�������������� �����  
 

  �l�������������m �B  %�
�������������7�� N ����)١(  
اس آل كاشف الغطاء فـي قـران   عب الشيخة نئله في ته رئت آخر قصيدةوقد قُ 

   .هادي الشيخ ولده

، في إحدى حجرات الصـحن الشـريف   فنود )١٣٠٩(سنة  جفالني في وتوفّ
  .صول�� وله تصانيف في الفقه وا

  :منهم ،بعدهوكان له خمسة أوالد تركهم 

) ١١ي (وقـد تـوفّ   ،عبـد األميـر الشـرقي    سـتاذ �� مهـدي والـد المعاصـر ا    الشيخ
  )٢(.)١٣٥٨(سنة  جفالنالثانية في  ىجماد

  ــــــــــــــــــــــــ

، شـعراء  ٢/٣٩٦، ماضـي النجـف وحاضـرها:    ٤/١٧٥، أعيان الشيعة: ٤٢ رقم ١/١٨٤) ينظر: الطليعة: ١(
 .٦٦ - ٢/٦٤الغري: 

(ضمن ترجمة والـده الشـيخ محمـد     ٥/٣٢٣اآلمل: تكملة أمل  ة الشيخ جعفر الشرقي:) ينظر ترجم٢(
، (ضمن ترجمة والده الشيخ محمـد حسـن الشـروقي)،    ٢/٢٣٠روقي)، معارف الرجال: ـحسن الش
، نقبـاء  ٣٩٦ - ٢/٣٩٣، ماضي النجـف وحاضـرها:   ٤/١٧٣، أعيان الشيعة: ٤٢رقم  ١/١٨٤الطليـعة: 

ــم ٢٨٢البشــر:  ــار:  ٥٩٦ رق ــم ٥/١٦٠٣، مكــارم اآلث ــري:   ،٩٥١ رق ، معجــم ٧٢ - ٢/٥٤شــعراء الغ
، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي النجـف:      ١/٢٥٠، معجم المؤلّفين العـراقيين:  ٣/١٤٦المؤلّفين: 

، موسـوعة طبقـات الفقهـاء:    ٨١ رقـم  ٧٧، مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: ٢/٧٤١
  .٤٥٠٣ رقم ١٤/١٥٢

ماضـي النجـف وحاضـرها)،    (الطليعـة)، و( (معـارف الرجـال)، و   فـي : كمـا  )ـهـ ١٣١٠توفّي سـنة ( 
  و(معجم رجال الفكر واألدب في النجف).
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  )١([الشاعر علي الشرقي]


  :ومنهمي فـي  وقـد تـوفّ   ،علـي الشـرقي   الشـيخ الشـهير   األديب الشـاعر  �����
 إلـى ونقـل جثمانـه    )،١٣٨٤(بغداد يوم الثالثاء الثالث من شـهر ربيـع الثـاني سـنة     

  .بها في وادي السالم ودفن األشرف جفالن


 ين بنت وخَاَأل م�� و ،)الجـواهر (صـاحب   الشـيخ ابـن  عبـد علـي    الشـيخ  ������
 ابـن ي أبوه وهـو  وتوفّ ،)١٣٠٨(سنة  جفنالعلي الشرقي في  الشيخوكانت والدة 

وكـان خالـه أحـد     ،عبد الحسـين الجـواهري   الشيخفكفله خاله فنشأ يتيماً  ،سنتين
ليات وقـرأ  م األوفتعلّ ،وكان لرعايته له أبلغ األثر في توجيهه ،رجال العلم واألدب

مات العلوم حتّمقدها بإتقانى أتم، قوبرع في علوم األدب وتفو، علـى  حضـر   ثم
كـاظم اليـزدي    محمـد  السـيد  وبعـد وفاتـه علـى    ،كاظم الخراسـاني  محمد الشيخ

وحـاز قسـطاً وافـراً مـن      ،حسـين النـائيني   محمـد زا رمي الشيخعلى  ثم ،الطباطبائي
وبرع في  ،بوغاً باهراًننبغ في األدب  ،العلم البارزينالفضل وأصبح في عداد أهل 

ه واشترك في بعض الحلبات التي كـان ال ينزلهـا   وبرز منذ صبا ،الشعر براعة فائقة
وأجاد فـي   ،هابأبو قرظم وطَن في النَّوقد تفنّ ،غير شيوخ القريض وفرسان األدب

ع في الحيـاة والمسـايرة   التطلّ إلىونزع  ،تهه ورقّرعر شوتطو ،ةًتام ذلك إجادةً كلِّ
وأصـبح فـي عـداد     ،على ذلك يقظته وذكاؤه الحـاد  تهوقد ساعد ،لموكب الزمن

  .شعراء العرب البارزين

فهـو كاتـب كبيـر ذو     ،عـن إجادتـه فـي الشـعر     ولم تكن براعته في النثر لتقـلّ 
  ــــــــــــــــــــــــ

  ما بين المعقوفين منّا للفصل بين الترجمتين. )١(
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 جـف الن ��	� فقـد كتـب عشـرات المقـاالت فـي       ،سلوب رصين وبيان مشرق�� 
 يـةً فنّ كـون لوحـات  تأن ه تـ كـاد بعـض كتابا  تو ،وغيرها في مختلف الموضوعات

ن يفعـ  ،بغـداد  إلـى ة قـل بعـدها بمـد   ونُ )١٣٤٦(البصرة سنة ن قاضياً في يع ،خالدة
وصار بعد ذلـك عضـواً فـي     ،صار رئيساً له ثم ،رعيـعضواً في مجلس التمييز الش

على الحكم الملكـي فـي    يضأن قُ إلىة فوزيراً بال وزارة غير مر ،مجلس األعيان
  .يتوفّ )١([أن] إلىفاعتزل في داره  ،العراق

في حيـاة عبـد المحسـن السـعدون سـنة       ره (ذكرى السعدون)بع من آثاوقد طُ
ــف  ،)١٣٤٨( ــه (عواط ــنة   وديوان ــف) س ــراق و ،)م١٩٥٣(وعواص ــرب والع  ،)(الع
وله غير ذلك (الغـامر والعـامر فـي العـراق) وهـو تـاريخ العـراق         ،بعاطُ) (األحالمو

شر بعضـه  نُ ،ة قبل اإلسالم وما جرى عليه بعد اإلسالمقديماً وحديثاً وآثاره المنسي
و(نكــت القلــم)  ،)٢()٦و ٥و  ٤( البغداديــة فــي ســنواتها )لغــة العــرب(ة فــي مجلّــ
و(األلـــواح التاريخيـــة)  ،مقـــاالت فـــي األدب واألخـــالق واالجتمـــاع مجمـــوع

)٣(.لعراقية) وغير ذلكا(الطبقات بين الموج والعاصفة) و(النوادي و
  

  ــــــــــــــــــــــــ

  ) ما بين المعقوفين منّا اقتضاه السياق.١(

، الســنة ٥٧٨ -  ١٠/٥٧٥، ج٥٣٠ -  ٩/٥٢٦، ج٣٨٤ -  ٧/٣٧٥ينظــر: مجلّــة لغــة العــرب/ الســنة الرابعــة: ج  )٢(
 .  ٢٧٩ -  ٤/٢٧٥، ج٢٠٢ -  ٣/١٩٩، السنة السادسة: ج٥٣٩ -  ٩/٥٣٥، ج١٤٥ -  ٣/١٤٣: جالخامسة

، معجـم  ٤/٢٦٩، األعـالم:  ٦١ - ٧/٣، شـعراء الغـري:   ١٩٠٢ رقـم  ١٣٦٧ينظر ترجمته: نقباء البشر: ) ٣(
، معجـم مـؤرخي الشـيعة:    ٣١٥، المنتخب من أعالم الفكر واألدب: ٢/٧٤٢رجال الفكر واألدب: 

 .٧٩٦ رقم ١/٥٧٤
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وأعـاظم علمـاء    ،من أكـابر رؤسـاء الشـيعة    ،لبيب ،أديب ،فاضلٌ ،عالمw هو
  .عظيم المنزلة ،رفيع القدر ،وفريد الدهر ،ه العصرفقي ،الشريعة

ووفاته في اليوم الخامس والعشـرين مـن شـهر     )١()١٢٢١(ميالده الشريف سنة 
 الســيد خ عــام وفاتــه ســبطه الفاضــل الوالــد األمجــدأر ،)١٣٠٦(ة ســنة ذي الحجــ

  إبراهيم الطباطبائي بقوله: السيد ابن )٢(حسن

 %a���7F�  	$���7��  �*��89  %2��9�  4
�� 	u ������ �G �j  
 

 �����+- >$  ��*�����9  	�j�����f  ���������9  	.�������,+  
  ���� ���� �� �� 	� � �� � �!�"�

)٣(
  �#��$ %&'� �� (� ()   � �"! *+,- �  ��".� (� � �   �!� �	 �" �� /���)٥(�)٤(  

  
  ــــــــــــــــــــــــ

هـــ)، وتبعــه فــي ذلــك الشــيخ ١٢٣١) أنّــه ولــد ســنة (١/٢٦٢) ذكــر الشــيخ الســماوي فــي (طليعتــه: ١(
  )، فالحظ.٥٨١) و (نقباء البشر: ١/١٢٦ق ٩في كتابيه (الذريعة:  wالطهراني

 بـرقم  محمد صادق بحـر العلـوم  السيد  ديوان شعري باسم: (التاريخ المنظوم) نسخته في مكتبةله ) ٢(

  )١٢١: محمد صادق بحر العلومالسيد  ������ مكتبةنظر: فهرس . (ي١٦٢

  ريخ المنظوم: (وهوى).ا) في الت٣(

  .١٣٠٦=  ]١ -[ هوى حسين كموسى مذ هوى صعقاً) ٤(

  إشارة إلى إسقاط رقم واحد من مادة التاريخ. ،قوله: (ألقى العصا)

  ل:و، وفيه بدالً من البيت األ٥٨ - ٥٧: (خ) ريخ المنظوما) الت٥(

ر ــين ي ــى حس ــ ق ــاجي رب ــن   رأىه فَ

  

  بدر دى كَاله اسـفاً ح حترقـا زنـاً وم  
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سـعيد   محمـد  السـيد  ،ن هو بالبالغة والفصـاحة وحيـد  وم ،ورثاه العالم السعيد
 ،)ارالعطّـ(سـعيد المعـروف بـ    دمحمـ  الشـيخ وجناب األديب األريـب   ،)١(وبيحبال
لـه قصـائد عديـدة     ،براهيم آل بحر العلوم الطباطبائيإ السيد الشاعر المفلق ولدهو

  )٣(.wمحسن السيد ولدهه وكان وصي .)٢(في رثائه


 الفقــه عنــد فخــر األوائــل واألواخــر  wرـحضــحســن  محمــد الشــيخ �������
بــن كاشــف احســن  شــيخالاإلجــازة عنــه وعــن ب، يــروي Hصــاحب الجــواهر

أصـحاب   من عيون تالمذته بل مـن أجـلّ   هعلى حداثة سنّ كان يومئذw ،الغطاء
كثيـر الكـالم معـه فـي مجلـس       ،عتنـاء بـه  م شـديد اال المعظّ الشيخوكان  ،تهحوز

انتهاء أمر التـدريس   إلىجملة من أفاضل تالمذته  ى كان يذهب ظنحتّ ،الدرس
 الشـيخ وكـان بعـد    ،ره فـي التحقيـق والتـدقيق   بحـ لغزارة علمـه وت  ؛إليه الشيخبعد 

اكموا عليه تـرك  را تة فلمم تجتمع عليه طلبة العلم للدرس وهو يباحثهم مدالمعظّ
عرض عـن ذلـك   أفـ  ،التظـاهر  يحـب  ه كان النّإحيث  ،البحث وضرب عنه صفحاً

  ــــــــــــــــــــــــ

  ) ومطلعها:٤٧٨ - ٢/٤٧٥اً مثبتة في (ديوانه المطبوع: ) بيت٤٦قصيدة عدد أبياتها (رثاه ب) ١(

ــا  ــلِ الســـما وقَعـ   زَجـــلٌ ألكليـ

  

  أم صاح باسمك صائح ونعى؟  

  
  
  ) بيتاً.٣٥والقصيدة قوامها ( ،٣٤ - ٣٢هيم الطباطبائي: ) ينظر: ديوان السيد إبرا٢(

) هو السيد محسن ابن السيد حسين ابن السيد رضا ابن آية اهللا بحر العلوم الطباطبائي النجفي، وقد ٣(
في مقدمة الفوائد الرجالية، وفي معجم رجال الفكر واألدب في النجف  wاشتُبه في سنة والدته

كانت  wن والدة أبيه السيد حسينإهـ)، وهو من السهو البين، إذ ١٢٢٦ة (فذكروا أنّها كانت سن
وأن السيد األمين في أعيانه ذكر أنّه توفّي سـنة   -هـ) ١٢٣١وعلى قول سنة ( -هـ) ١٢٢١في سنة (

  هـ) وهو األصح، فالحظ.١٢٤٦هـ) عن اثنين وسبعين سنة، فعلى هذا تكون سنة والدته (١٣١٨(
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ف الآشـهر خمسـة    وهي في كـلّ  )١(عرضت عليه دراهم الوثيقة الهندية إنّه ىحتّ
 ،ة مـن الزمـان  وسـكن الحـائر مـد    جفالنفلم يقبلها بل خرج من  ،نكليزيةإ روبية

 ذلكبـ ثني حـد  ،وكـان ال يـأذن ألحـد بالـدخول عليـه      ،اسة وانـزوى ئفراراً من الر

   .)٢()التكملة(في  اًضيأوذكره  ،السيد

يضاًأثني وحد: أن له شرحاً على درلـي   وتـال  ،ه بطريـق االسـتدالل نظمـاً   ة جد
  .لها فكانت في غاية الجودةأوشيئاً من 

أن  إلـى  آلَى وتطـاول حتّـ   ،م بوجـع العـين  بعد وفاة شيخه المعظّـ  wصيب�� و
سـنوات   يى مضـت عليـه ثمـان   حتّـ  ،ونهـاره  جليس داره في ليله يبصره وبق فكُ

فأجمعت حكماء  ،ب الحكماء وأهل التشريح من األطباءة يتطلّوهو في هذه المد
  ــــــــــــــــــــــــ

في بعـض األدبيـات    هانو ويعبر عنهاصّة بخيرية مملكة أودة الشيعية، والتي مقرها لك) هي وثيقة خ١(
لـى  إرسـل مـن تلـك المملكـة     وهي األموال التي كانـت تُ  ،بلفظة (فلوس الهند) أو (دراهم الهند)

حين قدم غازي الدين حيـدر ملـك    -أو الخيرية  -النجف وكربالء. وقد بدأت قصّة هذا الوقف 
لحكومة الهند البريطانية قيمته عشرة ماليين روبيـة، واتّفـق الجانبـان علـى إبقـاء أصـل       أود قرضاً 

القرض دون تسديد بشـكل دائـم، علـى أن تـدفع حكومـة الهنـد فائـدة مسـتمرة لألبـد مقـدارها           
خمسون بالمائة سنوياً، توقف ألغراض خيرية وتكون الحكومة وصية على إنفاقها، وضمنت تلك 

م، وحددت األغراض الخيرية للوقف بتوزيع ١٧/٨/١٨٢٥قية أمضاها الجانبان في الشروط في اتّفا
هبات مالية على الفقراء في مدينتي النجف وكربالء عن طريق عدد من المجتهدين المقيمين في 
هاتين المدينتين، والذين تختارهم السلطات البريطانيـة باعتبارهـا الوصـية علـى الوقـف. وكانـت       

نوية التي تبلـغ ثمانيـة آالف جنيـه اسـترليني تقسـم بالتسـاوي بـين المـدينتين         عائدات الوقف الس
. (ينظـر: مقالـة   wالمقدستين. وقد رفض الكثير من العلماء استالمها وتوزيعهـا، ومـنهم المتـرجم   

  ).١١ - ١٠الروابط الثقافية بين النجف والهند لمحمد سعيد الطريحي: 

  .٢/٤٦٩ينظر: تكملة أمل اآلمل:  )٢(
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 ،اء إيـران ز عـن المعالجـة وأشـاروا عليـه بمراجعـة أطبـ      العراق على اإلقرار بـالعج 
يسـه  آا دخـل طهـران عاصـمة إيـران للمعالجـة      ولمـ  )،١٢٨٤(فسافر إليها في سنة 

ـ     إلـى ثمـة  مـن   فعرج ،أيضاًها ؤاأطببـن موسـى    ية علـ خراسـان زائـراً ثـامن األئم
المعروفـة التـي    تهنشـد قصـيد  أرة المباركـة هنـاك   ضـ ا شـارف الح فلمـ  ،jالرضا

  طلعها:م

 �;���" �����GZ1 �J  %;���r� <����  %*���Q ��� %5�� ��  
 

  �;��G=  �ª*��e  �J���  g;��f� 2��3  p� %
��w)١(  
كـان   gمـام ه ببركـة اإل نّـ إى نظره حتّ ىوقو ،ة فانجلى بصرهراسان مدخم في أقاو 

العـراق   إلـى قفـل   ثـم  ،لم يستطع له قبل نهـاراً  يكتب الكتابات الدقيقة المنظر ليالً بما
فيهـا  أ قـر  ،م فيهـا برهـة مـن الزمـان    أقـا مومته في بروجـرد ف في طريقه على بني ع ومر

م فيهـا  أقـا و )١٢٨٧(بلـده سـنة    جفالن إلىغادرها فوصل  ثم ،عليه كثير من األفاضل
  )٢(.اهه ولبى أجاب داعي ربعن الناس حتّ عراضإلمواظباً على العبادة وا

قط مـن  فسـ  ،ت رجلـه فزلّـ  ،داره ىالنـزول مـن أعلـ    أراده نّـ أوكان سبب وفاته 
 ودفـن  wيوتـوفّ  ،ل الزوال مـن يـوم الجمعـة   وأ إلىل الفجر وأقي من بالدرج و
ــه وجــدأبجنــب   الشــيخة لهــم بجنــب قبــر شــيخ الطائفــة  فــي المقبــرة المعــد هبي
  .wالطوسي

 هخـذ ضـارباً بسـهم وافـر مـن األدب والشـعر ولـم يتّ       ،همع ذلك كلّـ  Hوكان
ذكـر فـي ديباجتـه     ،يوجـد عنـدنا اليـوم    بيـده  هعـ موله ديوان ج، ةوال مهنه ديدناً ل

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٦ - ٣/٢٢٥، شعراء الغري: ٦/١٨ينظر: أعيان الشيعة:  )١(

  .٤٧٠ - ٢/٤٦٩) ينظر: تكملة أمل اآلمل: ٢(
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 :فـي فصـلين   ءابتهـا ترتيـب حـروف الهجـ    رتّ وقـد > :عقيب الحمد والثناء ما لفظـه 
ــاألووالثــاني فــي العلمــاء األبــرار و ،طهــارة األل فــي المــدح والرثــاء لألئم� �	����� 

  .الزكية س اهللا نفسهقد .)١(ىهنتا <نيقة ونكات دقيقة رقيقةأاألخيار مع فذلكات 

بن الحاج ميرزا علي نقي الطباطبـائي الحـائري تاريخهـا سـنة     ايروي عنه الميرزا جعفر 
ــيدو ،)١٢٩١( ــد الس ــم  محم ــن إس ــنة    اب ــا س ــاروي وتاريخه ــوي الس  )١٣٠٥(عيل الموس

 الشـيخ و ،يجفـ النمرتضـى الكشـميري    السـيد و ،)١٣١٠(ى بالمشهد الرضـوي سـنة   المتوفّ
والميـرزا   ،اصر األقا ميرزا صادق التبريـزي دام عـاله  والمع ،فضل اهللا المازندراني الحائري

  )٢(.رأيت إجازته له بخطه )فصوص اليواقيت(الهمداني صاحب كتاب  محمد

}TT{@ @

ƒî’Ûa@´�y@ã�Ñv@ČðŒí�nÛa@@Ý•þaäÛaÐvČï@†Ûì½a@åÏ†½aë@åØ�½aë@d’ä½aë)٣(@ @

 أورع ،متواضـعاً  ،ثقةً ،بداًعا ،زاهداً ،اًنقي ،اًتقي ،كامالً ،فاضالً ،عامالً ،ن عالماًاك
كـان   ،وزهـده وتقـواه  ورعه ـ : لم يكن في عصره ك ،أوانهتقى أهل أو ،أهل زمانه

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤ :(خ) حسين بحر العلومالسيد ) ديوان ١(

تكملـة أمـل اآلمـل:     ،٨/٢٧٢الحصـون المنيعـة:    ،١/١٣٠/ المقدمة: ) ينظر ترجمته: الفوائد الرجالية٢(
، مــرآة الشــرق: ١٤١ رقــم ١/٢٨٨، معــارف الرجــال: ١/٢٦٩ضــوية: ، الفوائــد الر٥٤٨ رقــم ٢/٤٦٩
، ١٠٠٤ رقـم  ٥٨١، نقبـاء البشـر:   ٦/١٨، أعيـان الشـيعة:   ٧٣ رقـم  ١/٢٦٠، الطليعـة:  ٢٦٢ رقم ١/٦٢٤

،  ٤/٨، معجم المؤلّفين: ٨/٦٧، أدب الطف: ٢٣٧ - ٣/٢١٦، شعراء الغري: ٢/٢٢٠أحسن الوديعة: 
، موسـوعة  ١/٢١٠معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي النجـف:       ،١/٣٤٤معجم المؤلّفين العـراقيين:  

  .٤٥٥٣ رقم ١٤/٢٣١طبقات الفقهاء: 

  )٤٠٨٠ رقم ١٣/٢٤٠هو الشيخ حسين بن نجف بن محمد التبريزي. (موسوعة طبقات الفقهاء:  )٣(
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  .تقواه غالباً على علمه وفضله

 الشـيخ وقد كتب سـبطه   ،)١()غالم حليم(ريخ والدته أوت )١١٥٩(في سنة  ولد

 الفقيه يقـول فيهـا مـا     ،في أحواله وسـيرته  )٢(طه نجف رسالة محمد الشيخ �����

نا جـد  ،ووحيـد دهـره   ،سـلمان عصـره   ،)٣([الزمـان]  ونـادرة  ،عـين األعيـان  > :لفظه
مثالً فـي   wكان ،حسين نجف الشيخالبارع في الشرف  ،وفخرنا األكمل ،األجلّ

عتقـاد النـاس فيـه جميعـاً علـى نحـو       اى كان حتّ ،التقوى والصالح وطهارة النفس
 هنّأكان يظن فيه  wالمجاهد السيد نإ ىحتّ ،Eاعتقادهم في سلمان الفارسي

ة صاحب األمريجتمع مع الحجf،    ي عنـده نلك أن تـذكر أسـ أ :فكـان يقـول لـه. 
  .)٤(والحضور ما للنساء :الشيخفيقول 

الشيخا رجع ولم د ستاذه�� قال له  ،من الحجبحر العلوم السيH: يهـاً حسـين  إ، 
بحـر   السـيد  فقـال  ؟ن ذلـك كـا  متـى  :فقـال  ؟ناء واحـد إمامك في إتأكل أنت مع أ

وكـان مـن أظهـر     :قـال  .يـوم دعـاك الشـخص الفالنـي فـي اليـوم الفالنـي        :العلوم
وكـان أعجوبـة    ،و روايـة أية آو أق بكلمة حكمة طم نذا تكلّإوصافه السكوت وأ

  ــــــــــــــــــــــــ

  )w(منه .١١٥٩) غالم حليم = ١(

 wفي أحوال جده wنجف محمد طهالشيخ المترجم الحجة  سبطوهي رسالة مستقلّة كتبها ) ٢(

وقد ذكر الشيخ جعفر آل محبوبه أن نسخة منها موجـودة لديـه وقـد كتبهـا سـنة       - المترجم  - 
هـ)، وقد ألّفها بالتماس من السـيد ريحـان اهللا   ١٣٠٥هـ) على نسخة األصل المؤلّفة سنة (١٣٣٩(

  )٣/٤٢٠ابن السيد جعفر الدرابي. (ينظر: ماضي النجف وحاضرها: 

  بين المعقوفين من التكملة وبه يتم المعنى.) ما ٣(

  في تكملة أمل اآلمل: (مالنا والحضور). )٤(
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  )١(.<Hى صار كالمثلفي حسن الجواب حتّ

ذ على المرحوم حضر وتلم 
 منهم ،وحضر عليه جماعة Hبحر العلوم �����

  .وغيره )مفتاح الكرامة(جواد العاملي صاحب  السيد

 الشـيخ سبطه السابق ذكـره فـي رسـالته المـذكورة عـن خالـه المرحـوم         ضاًيأنقل 
هــذا  لـو أن  :جعفــر طـاب ثـراه كـان يقـول     الشـيخ األكبـر   ذسـتا �� ا أن( :جـواد نجـف  

 ،ن صـفات الكمـال  ا وما تأتينـا أخبـاره بمـا نشـاهده فيـه مـ      الرجل في البالد البعيدة عنّ
لــم  ،مـوره علــى التحقيــق �� الخــالق والمخلـوق جميعــاً فــي جميــع   يرضــه رجــل يوأنّـ 

 ��أناصنع بمن ألكن كيف  ،ق بذلكصد مصطحيومنـا هـذا    إلـى معه مـن المكتـب    ب
اً لـه مـن   جعله وصـيw  السيد نإى حتّ ،Hبحر العلوم السيداء باألخصّ وكان أخصّ

و أبكلمـة حكمـة    �� �م م لـم يـتكلّ  ذا تكلّـ إو ،السـكوت  أوصافهوكان من أظهر  ،بعده
  .نسهآلطف جواب وأب �� �اً ال يجيب وكان حاضر الجواب جد ،و روايةأآية 

 وأنا :فقال له - يريد احمراراً -ماراً بعينك ح أرى يإنّ :بعضهم له قال هأنّ ،منها

  .ماراًبها ح أرى

 -نبضـك   جسأدعني  :ةى عبادكان يقول لمن يريد أن يستأجره عل هأنّ :ومنها

 :أه رجـل فقـر  ءفجا - تك ومعرفتك بأحكام العبادةءقرا ريد أن تعرض علي�� يعني 
 ،بالكسر )
�� ( :الشيخفقال له  )ستعيننَ(بكسر النون من )	����� اك يإاك نعبد ويإ(
  .اًـي مخفيب عنّـهأي اذ )
��� : (الشيخعادها له أف

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٢٩ عنها تكملة أمل اآلمل: wفي أحوال جده wمحمد طه نجفرسالة الشيخ  )١(
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�� { تعالى:ه ـوكان يقول قول %3 �� �Y 	C %:�G �Q �2 �3 �; ا مـ أف ،هذا فيمـا مضـى   ،)١(خلإ }�� +	
  .ذا هم يكفرونإوا طَعن لم يإو ،طواخوا سطُع�� ن إن فاآل

ر بـ خ�� 
� ،قبله ة الجماعةصال عبد الحسين الحويزاوي كان يتم الشيخ أن :ومنها
  .)٢(روج قبل الشنبةالحويزاوي ي تدرون أن أما :فأجاببذلك 

ه لـم  نّـ أن ظُه بعد ذلك وهو يءجا اً دراهم كاملة ثمويلَطى رجالً عه أعأنّ :ومنها
يـا سـيد مـا مـن     : الشـيخ فقـال لـه    ،نصـاف أَها نّإ :فقال له شيخنا ،كاملة هاأنّيعرف 

  .)٣(نصافنصاف يا سيد ما من إِإِ

ليه مكتوباً مشتمالً على بيتين شعراً فـي  إكتب  خباريةاألبعض علماء  أن :ومنها
ن وشاربه يقول:التت ذم  

 ������������������������ 	2  {b·  {£�������������������'�  
 

  %k�������������F=  {��������������d"  �3 ��������������� �0 �* �)  
 ������������������� �:= �2 ������������������� �GFG� �� 	k  

 
  %k�������������FG�  {���������������1 ������������� �!�3 �* �)  

  في جوابه فوراً: الشيخفكتب إليه  

 	2�����������������������  {b·  {2�������������������0�  
 

  %k��������������F=  {���������������d" �������������� �8��3 �P  
 ������������������� �:= �2 ������������������� �:Q
� �� 	k  

 
  :���������� %k��������FG� �� �������� ��i
9 �P)٥(� )٤(  

 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٥٨التوبة: سورة  )١(

  األول ينضج قبل اآلخر.و ،) الحويزاوي والشنبة: نوعان من األرز٢(

  (اإلنصاف) العدل.صاف) أنصاف الدراهم، وبـأراد بـ(األن )٣(

برذع: البرذعة: الحلس الذي يلقى تحت الرحـل، والجمـع البـراذع، وخـصّ بعضـهم بـه الحمـار.         )٤(
  )٨/٨(ينظر: لسان العرب: 

 .٣/١٦٤، شعراء الغري: ٦/١٦٧ينظر: أعيان الشيعة:  )٥(
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 ده عـ نّـ إى قيل اً حتّة جدطيل في الصالته ية عبادمن شدH وكان ،إليهوبعثه 
علـى   اكمـ نهاالومع ذلك كان النـاس فـي غايـة     ،عليه سبعون تسبيحة في الركوع

ــهالصــال ــروف     ،ة خلف ــو المع ــو المســجد الجــامع األعظــم وه وكــان مســجده ه
ي فال يجد ما يجيء المصلّفرب ،على كبره تماماً ئوكان يمتل ،)المسجد الهندي(ـب

ة الجماعة في زمانه وكانت صال ،لالصف األو أهلوكانت العلماء فيه هم  ،مكاناً
فـي   وأنـت الطريـق   ءشـيخنا أنـت تسـمع وط    :وقـال لـه شـخص   ، رة فيهصنحكالم

هــم  مــاوإنّة خلفــك يريــدون الصــال هــمأنّ نظُــك تَألنّــ ؛فتطيــل الركــوع ،الركــوع
أنـا   ،نعـم  :فقال -)١(ام على باب المسجدوكان الحم -ام الحم إلىيريدون الرواح 

  .امى يخرجوا من الحمنتظرهم حتّأي علم ذلك ولكنّأ

 ،االضـطراب وعدم  ،اتثبوفي الصبر وال ،ةءعجوبة في حسن القرا��  Hوكان
 أوالطـاعون   فإذا حلّ ،بالء أوعافية  أورخاء  أوال تختلف عليه األحوال من ضيق 

ــه  ــر النــاس فيقــال ل ــاء تخــرج أكث ــارة  إلــى اظــروان :فيقــول ؟ال تخــرجأ :الوب المن
  .خرجتُ تْرجن خَإف ؟تْرجأخَ

إخفاءاجتهاده في ة وكان لشد ى حتّـ  ،فيه أكثـر النـاس   فضيلته واجتهاده يشك
ة العـد (رضـا صـاحب    محمـد  الشـيخ نا األفضـل جـد   األجـلّ  الشـيخ أخيـه   ابن نإ

 ثـم  ة خلفـه ى ترك الصالماناً حتّزفي اجتهاده  شك )١٢٤٣(سنة  ىالمتوفّ )يةجفالن
 شهد عليك واحد مـن أهـل بيتـك حـلّ     إذا :بذلك فكان جوابه الشيخخبر !��  ،رجع
اجتهـدت أن ال   :فقـال  ؟أمجتهـد أنـت   :عن حال نفسه فقيل الشيخئل وس ،)٢(قتلك

  ــــــــــــــــــــــــ

 ) الحمام المشار إليه هو حمام الهندي في سوق الحويش.١(

  ) شهادة أهل البيت حجة على المشهود عليه، سواًء كانت سلباً أم إيجاباً.٢(
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حـض الـرأي   مة مـن العمـل ب  جتهـد اجتهـاد العامـ   أجتهـدت أن ال  ايريد  -جتهد أ
علـى   ردة في الـ يجفالنة الدر(وهو  ،ف واحدلَّؤفاته فقط موجميع مؤلَّ . - نظنّتوال

ونقلهـا   ،ض معاصـريه عليهـا شـرح   عولـب  ،)١(لة الحسـن والقـبح  أفي مسـ  )ةاألشعري
هل  الشيخئل وس، صول�� في كتاب له في ا wجواد العاملي السيد جميعاً تلميذه

 لـه أوفـي   مجلّد )٢(شعر ديوان هول ،هذه بيضة ديك :فقال لهم ؟لك تصنيف غيرها
  طلعها:قصيدة م

  ــــــــــــــــــــــــ

، وتوجـد نسـخة منهـا باسـم (رسـالة فـي الحسـن والقـبح) ضـمن          ٤١٥ رقم ٨/١١٣) ينظر: الذريعة: ١(
 مجموعة في مكتبة الشهيد السيد مجيد بن محمود الحكيم الطباطبائي.

ديـوان الشـيخ   >، مـا نصّـه:   ١٥١٢ رقـم  ١/٢٥٠ق ٩لذريعة: قال عنه الشيخ آغا بزرك الطهراني في ا )٢(
ترجمـه   ،)١٢٥١بن محمد التبريزي األصل النجفي المولد والمتوفّى بها ( حسين ابن الحاج نجف

سبطه الشيخ محمد طه برسالة مستقلّة، وذكر ديوانه المشتمل على نيـف وعشـرين قصـيدة كبيـرة     
ية التي تزيد على أربعمائة وخمسـين بيتـاً، ومنهـا: الهائيـة     ، منها: الرائbكلّها في مديح أهل البيت

عبـاس الصـفّار، وقـد جمـع الشـيخ محمـد        ����� التي تزيد على مائتي بيـت، وقـد خمـس الهائيـة     
خرى عند الشـيخ  
	 السماوي جميع ما وجده من شعره في مجلّد بخطّه موجود في مكتبته، ونسخة 

والنسـخة فـي    - مـن أحفـاد النـاظم    -يخ موسـى نجـف   علي الخاقاني استنسـخها عـن نسـخة الشـ    
) ويليهـا  ١٣٦٢تبـت فـي النجـف (   ) سطراً وهو مرتّب على الحروف ك٢٠ُص) كلّ صفحه (١٢٠(

بطهـران  [األرمـوي]  خرى عنـد جـالل الـدين المحـدث     
	 ديوان الشيخ حسين التلمساني، ونسخة 
  .<يقرب من ألف وخمسمائة بيت

، كمـا  ٦٣٣رقم بـ  موجودة في مكتبة اإلمام الحكيم العامـة  wخط الشيخ السماويب التينسخته و
قيـد   والـديوان  ،المـذكورة فـي فهـرس مخطوطـات مكتبتـه      wمبثوث فـي مجـاميع المؤلّـف    أنّه

 (دامت بركاته). الشيخ علي الدبستاني بذلك أخبرناكما  التحقيق
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  .وهي تزيد على أربعمائة وخمسين بيتاً 

  ومنه الهائية التي مطلعها قوله:

 %����������� �8 89  {,�������������3  	e p���������� �����  
 

  C7��������������� "   ©� p� ������������� �R����  
 ��� �3 �2 ��� �e �������� N �
 	Q � %R��������DFG� A ��  

 
  � 	Q������ �����  ���������= ������%9 %k 	§� ������ �R�9�)٢(  

 ساً فيهاومنه قوله مخم:  

p��~�����������9 %)  {$�����������3 I  	a����������1�  
 

  �6�������Q  �3K������e p 	2  �P������9��8�� ������ ��1 	a  
 �����X ����3 	O���F�X ����3 � ��� %X C� �& 	a���1  

 
 � �A�����'1i  	/�����FG��  	P�����Qp����  �:�����V 	a  

 > �/8  	§�  ��E 	�  %�9�����)٣( 

  ومنه التائية التي مطلعها:

 %6
"K������9  %]������GH %§�  4�� ������U��� %P8Q
  
 

  	B*���9 ��� �:9 �* �i& A�  %k���9  �*���9 	b  %=����@ �
^  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

ي: ينظـر: شـعراء الغـر   و ) بيتـاً، ٣٩١والقصـيدة قوامهـا (   ،٣٠ - ١٣حسين نجف (خ): الشيخ ديوان  )١(
   .٦/٣٢١، أدب الطف: ١٦٩ - ٣/١٦٦

 - ١/٢٧٩الطليعـة:  وينظـر:   ) بيتـاً، ٢٤٠والقصيدة قوامها (، ١٣ - ٢حسين نجف (خ):  الشيخ ديوان )٢(

  .٦/٣٢٢، أدب الطف: ٣/١٧٣، شعراء الغري: ٦/١٦٨، أعيان الشيعة: ٨١ رقم ٢٨٠

 .٦/١٦٨ينظر: أعيان الشيعة:  )٣(
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 ����1�� 	B  
=���E  %
���:8��  �*(���09 A����3 %)  

  �������  � ��� �H �c  	"��� �� D̀ 
���9 ��
��� �X�  �* 
A %�7  
 

  �aF���-� ��� 	r g)   %G83��� �3 ������ >�X � %O�����)١(  

واعتـذر بـذلك عـن عـدم رثـاء       ،bولم يستطع أن ينظم بيتاً واحداً في غيـرهم  

 ستاذه ��   .wبحر العلوم �����

حللـت حسـين   ( :ريخبتـا  )١٢٥١(م سـنة  من محـر  نيليلة الجمعة الثا wيتوفّ
الصحن الشـريف   إلىفي الحجرة التي على يسار الداخل  ودفن ،)٢()ات النعيمجنّ

  )٣(.من جهة باب القبلة

  ــــــــــــــــــــــــ

بيات الشـعرية  ) بيتاً، وترتيب األ١٥٣القصيدة قوامها (و ،٣٧ - ٣٠حسين نجف (خ): لشيخ اديوان  )١(
  للقصيدة في الديوان المخطوط هو:

  ربوبيـــــة لَـــــو أنَّهـــــم يـــــدعونَها

  

  تــا تهــاوفيه عوا والنــاسولــم يــد  

ــيهم ربوبيــــة وإن      ــي فــ   وال أدعــ

  

ــة     ــا بحج ــول فيه ــوى الق ــاد ليق   يك

  فْراً بربي وجـدتَّنِي ولو لم أخَف كُ  

  

       ــا أجنَّــــتنــاً ممعل غُــالة رئــيس  

  تُ لعزِّهمكُفْراً سجد أخَف لم ولو  

  

  ي بسـجدة وأنفـدتُ كـلَّ العمـرِ منّـ      

  
  
  )w(منه .١٢٥١) حللت حسين جنّات النعيم = ٢(

��) قال ٣(   ف:بباب الصحن الشري بمناسبة دفنهالشيخ عبدالحسين محيي الدين  �����

  ىـَدفـن الحســين ببـابِ مثــوى المرتَضــ  

  

    ــه ــدرِ جنابِــ ــاً لقــ ــان تعظيمــ ــد كــ   قــ

ــ   ــيه ـَفالمرتَضــ ــى كرســ ــك علــ   ى ملــ

  

      ابِــــهجح ــــنوذا بالبــــابِ م جــــاث  

  .)٣/٤٢٥(ينظر: ماضي النجف وحاضرها:   
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 يتـوفّ  ،بيه في الورع والتقوىأوكان ك ،جواد نجف الشيخف من األوالد وخلّ
ضحى يوم األحد الثالـث والعشـرين مـن شـهر ربيـع       ،)غار نجم( )١٢٩٤(سنة  في

ف لاألو١(.مع أبيه في تلك الحجرة نود(  

  بعضها هذه األبيات: من عديدة ثحسين الشعراء بمرا الشيخورثت المرحوم 

& �$  � ������ 	7e �2  ���������+ ��������DF'1  �f
�������3 �   
 

 \+�������� �1 �O  %ª? N  4A��������'��� & 	6���������3  
  �  %��  �*����89 �Y ���� �3 �2  DC��������� �= [ ���� ���  

 
  �2�����3  %*�����89  %*������= �Y  :NE����� 	+ �;  	6�������Q  

  �6������F�� ��������� %O  ~� 	J�����- ����� >0�� NX  
 

  �$�:G�����0~�� A����� %� :F  	6 �����f}��)٢(  
 صـاً بتغييـر  ترجمته في رسالته ملخّ في هذكرالسابق  الشيخ هسبط هما ذكر انتهى 

راد أفمـن   ،رهـا ه ال يسـع ذك قِّـ وقد أطنب فـي الحـاالت والمنامـات فـي ح     ،يسير
  )٣(جعها وما ذكرناه فيه الكفاية.الوقوف عليها فليرا

  ــــــــــــــــــــــــ

 ) من هذا الكتاب. ٣٦مرت ترجمته برقم () ١(

��) وهذه األبيات جزء من مرثية ٢( (ينظـر: أعيـان    .لمترجمفي االشيخ عبدالحسين محيي الدين  �����
  )٣/٤٢٥، ماضي النجف وحاضرها: ٦/١٦٨الشيعة: 

، الفوائــد الرضــوية: ٦٢٧ رقــم ٢/٥٢٩، تكملــة أمــل اآلمــل: ٣ رقــم ٣٤٢ينظــر ترجمتــه: نجــوم الســماء: ) ٣(
،  ٨١ رقـم  ١/٢٧٩ ، الطليعـة: ٢٣٥ رقـم  ١/٥٦٥، مـرآة الشـرق:   ١٢٧ رقم ١/٢٥٨، معارف الرجال: ١/٢٧٩

، مكـارم اآلثـار:    ٨٧٧ رقـم  ٤٣٢، الكرام البـررة:  ٣/٤٢٠، ماضي النجف وحاضرها: ٦/١٦٧أعيان الشيعة: 
، معجـم  ٤/٦٥، معجـم المـؤلّفين:   ٦/٣٢٠، أدب الطـف:  ١٧٣ -  ٣/١٦٢، شعراء الغري: ٧٧٧ رقم٤/١٣٨٠

 رقـم  ١٢٤علـوي الشـريف:   ، مشاهير المدفونين في الصحن ال٣/١٢٦٦رجال الفكر واألدب في النجف: 

  .٤٠٨٠ رقم ١٣/٢٤٠، موسوعة طبقات الفقهاء: ١٤٨

  .ليست بين أيدينا ورسالة سبطه المذكورة
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مـام صـاحب   ونائب اإل ،سالمكان ثقة اإل> :بما لفظه )التكملة(في  السيد ذكره
 ،حد الفقهاء المـاهرين أو ،ثين والرجاليينوخاتمة المحد ،جمال السالكين ،الزمان

  )١(.ىهنتا <والمستدرك الشافع ،ف النافعوالمصنِّ ،مجمع الفضائل والفواضل

في ثـامن عشـر شـهر شـوال      تُلدو( :)مستدرك الوسائل(في آخر كتابه  Hقال
ي والـدي  وتـوفّ  ،ر طبرسـتان وحـدى كـ  إمن قـرى نـور    الويفي قرية  )١٢٥٤(من سنة 

 �	
)٢(مقامه الىتع اهللا أعلى �����
فاتـه فـي   ومقاماتـه ومؤلَّ  أحوالـه وقد شرحت بعض  - 

 أحـداً  أجـد سـنين ال   فبقيـتُ  ،سـنين  ثمـاني  ابـن  أنـا و -)دار السـالم (ـكتابنا الموسوم ب
تعــالى نعم اهللا أفــ ،ن الحلــماوأأن بلغــت  إلــىينــي يرببمالزمــة العــالم الجليــل علــي، 

س اهللا روحـه  علـي المحالتـي قـد    محمـد المولى  ،النبيل ،الورع ،الزاهد ،النبيه ،الفقيه
  .موسى رضا المحالتيبن المبرور ازين العابدين  أقابن الورع الزاهد االزكية 

مجانبـاً ألهـل    ،بارعاً في الفقـه  ،صول�� راً في ابحمت ،عابداً ،زاهداً ،وكان عالماً
ن وكــان أعلــم أهــل زمانــه ممــ ،رمســه وإصــالحمشــغوالً بنفســه  ،اتهاالــدنيا ولــذّ

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥١٢) تكملة أمل اآلمل: ١(

توجد بعض مؤلّفات والد المترجم في مكتبة اإلمام الحكيم في النجـف األشـرف، منهـا: (سـؤال      )٢(
ــم ٢٠١/٦ وجــواب) رقــم ــوة) رق ، (الرســالة ٢٠١/٤ ، (إرث الزوجــة) رقــم٢٠١/٥ ، (أحكــام الحب
 ا، وكلّهـ ٢٠١/١ ، (كشـف األوهـام) رقـم   ٢٠١/٢ ، (الرسالة الرضـاعية) رقـم  ٢٠١/٣ القزوينية) رقم

  بخط المؤلّف. ٢٠٠ا بابا، (مخزن الصالة) رقم قبخط محمد باقر بن آ
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  .)١(ضرابهاأوالقوانين و ،والرياض ،ضةوأدركتهم في تدريس الر

لم يوكـان   ،خذ الحقـوق وغيرهـا  أوالفتوى و ب الحكومةصل نفسه في منادخ
عصـره الحـاج    ��	�� و ،شفيع الجابلقي محمد السيد ه عند العالم الرفيعذمأكثر تلَ

طهران وعكف علـى العـالم الفقيـه     إلىهاجر  ثم ،�سد اهللا البروجرديأالمولى 
وكـان مـن    - والديأ م��  والـد  - �النبيه الحاج شـيخ عبـد الـرحيم البروجـردي    

ة أن صـارت الجنّـ   إلـى ى عنه ما حـواه  فتلقّ ،والعلماء البارعين ،رينقهاء المتبحالف
  .)هـ١٣٠٦( سنة في شهر شعبان في jفي مشهد الرضا همثوا

بعــد قضــاء الــوطر مــن الزيــارة  wورجــع )١٢٧٣(العــراق ســنة  إلــىوهــاجرت معــه 
  .مور�� لتشتت االعجم  إلىسافرت  ثم ،ربع سنينأقريباً من  في المشهد الغروي وبقيتُ

الفقيـه   ،حريـر نوالزمـت العـالم ال   )١٢٧٨(العراق في سـنة   إلىثم رجعت ثانياً 
ن ل مـ راه وهـو أو ثـ عبد الحسين الطهراني طاب  الشيخفضل أهل عصره أ ،الجامع

 ،jسـنتين فـي بلـد الكـاظم     ثمj، معه برهة في مشهد الحسين وبقيتُ ،أجازني
  .)١٢٨٠(ي سنة ا رزقني اهللا زيارة بيته وهمخرهآوفي 

المشــهد الغَــ إلــىرجعــت  ثــماألعظــم  الشــيخمجلــس بحــث  وحضــرتُ روي
 ثـمw،  يأن تـوفّ  إلـى شهراً قالئل أ wمرتضى األنصاري الشيخل األعلم ماألك

العراق سـنة   إلى ورجعتُ jةثامن األئم وزرتُ )١٢٨٤(العجم سنة  إلىسافرت 

 ي شيخنا وفيها توفّ )١٢٨٦(����� الطهراني، ثانياً زيارة بيت اهللا الحرام زقتُور.  

 إلـى أن سـاعدني التقـدير    إلـى سـنين   المشـهد الغـروي وبقيـتُ    إلـى  ورجعتُ
  ــــــــــــــــــــــــ

  ) في المصدر المطبوع: (وأترابها).١(
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ة حجـ  ،السـند  السـيد  ا هـاجر إليهـا  لم ،ن رأىم رسة سالناحية المقد إلىالمهاجرة 
الثالـث  د المـذهب فـي القـرن    ومجـد  ،ة البشـر أئمـ  ذستا�� و ،امونادرة األي ،سالماإل
لـه الجبـابرة    والمطـاع الـذي انقـادت    ،اسة الشيعة في عصـره ئره ليإ ةالمنتهي ،شرع

اشـتهار مسـاعيه   غنـي  وي ،الذي يعجز عن وصف أدنى معاليـه اللسـان   ،وأمره هلنهي
س حسـن الشـيرازي رفـع اهللا شـريف رتبتـه وقـد       محمـد الميرزا  ،طالة البيانإعن 

زكي هتربت.  

 منها سـافرتُ  ا رجعتُولم ،ثالثاً فيها الحج الىتع فيها سنين ورزقني اهللا وبقيتُ

 إلـى ورجعـت مسـافراً    ،ثانيـاً  jوزرت مشهد الرضا )١٢٩٧(العجم ثالثاً سنة  إلى
 ،)١٣١٤( سنة إلىورجعت وبقيت في سامراء  )،١٢٩٩(زيارة بيت اهللا الحرام سنة 

اء اهللا تعـالى شـ  نإن فيه المشهد الغروي عازماً على التوطّ إلىرجعت مهاجراً  ثم، 
نقطـاع  ومضى كثير من عمري في األسفار واال ،من العمر فوق الستين تُزوقد ناه

ومـع ذلـك رزقنـي اهللا تعـالى فـي خـالل ذلـك جمـع شـتات           ،عن العلماء األخيار
  :ي بحمد اهللا تعالىرز منّبف ،ثارونظم متفرقات اآل ،األخبار

 فـاتي ل مؤلَّوهـو أو  :)١()Eدنا سـلمان س الرحمن في فضـائل سـي  فَنَ(كتاب 

مواقع النجـوم  ـ(اة بـ العلماء المسـم جازات إنقة العجيبة في سلسلة ؤلشجرة الما بعد
 فـي   )ق بالرؤيـا والمنـام  دار السـالم فيمـا يتعلّـ   (كتـاب  ، )٢()المنظـوم  ومرسلة الـدر

  ــــــــــــــــــــــــ

بع عدة . وط٩١٨ُ تبة السيد الحكيم في النجف األشرف رقمتوجد نسخة منه بخط المؤلّف في مك )١(
 طبعات آخرها في ايران بتحقيق أياد كمالي أصل.

 توجد نسخة منها بخط المؤلّف في مكتبة اإلمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء. )٢(
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معـالم  (كتـاب  ، )٢()لة تحريف الكتابأفصل الخطاب في مس(كتاب ، )١(ينمجلّد
ة فـي  ة المأوى فيمن فـاز بلقـاء الحجـ   جنّ)، (لبحار السابع عشرالعبر في استدراك ا

  .عوا في البحارجممن الذين لم ي )٣()الغيبة الكبرى

ــي أ ( ــة ، ()٤()wالمجلســي ������
	� وال حــرســالة الفــيض القدســي ف الصــحيفة الثاني
 مـام الغائـب صـلوات   النجم الثاقب فـي أحـوال اإل  )، (الصحيفة الرابعة السجادية)، (العلوية

 لـد والسـماء فـي تعيـين م    نرسـالة ميـزا  ، (بالفارسـية  )بـة الكلمة الطي، ()٥(بالفارسية )اهللا عليه
)ظلمـات الهاويـة  ، ()٦(بالفارسـية  )،nخاتم األنبيـاء 

)٧(
بعـض الشـبهات    رسـالة فـي رد  (و .

)على كتابنا فصل الخطاب
)٨() ،البدر المشعشع في ذرية موسى المقعبر(

)٩(.  

  ــــــــــــــــــــــــ

  طُبع الحقاً بأربع مجلّدات ضمن انتشارات المعارف اإلسالمية. )١(

  بحسب ما جاء في فهرسها. گا بزرقل موجودة في مكتبة الشيخ آ) كانت نسخة األص٢(

طُبع أخيراً على حدة بتحقيق ونشر مركز الدراسـات التخصّصـية فـي اإلمـام المهـدي (عـج) فـي         )٣(
 النجف األشرف.

. (ينظـر: مخطوطـات   ٦٢٤في مكتبة المتحف العراقي ببغداد بـرقم:   w) توجد نسخة خط المؤلّف٤(
) وطُبع عدة مـرات بضـميمة كتـاب البحـار،     ٣١٢ص :سامة النقشبندي�	 السير التاريخ والتراجم و

  كما طُبع على حدة بتحقيق الشيخ جعفر النبوي.

في مشهد المقدسـة. وقـد عـرب أخيـراً      gتوجد نسخة منه بخط المؤلّف في مكتبة اإلمام الرضا )٥(
 ن ثالث طبعات.من قبل السيد ياسين الموسوي، وقد طُبع المعرب منه إلى اآل

  بعت في العدد السادس من مجلّة ميراث حديث شيعة.طُ )٦(

في مكتبة السيد الحكيم رقم  wتوجد نسخة منه بخط المؤلّفظلمات الهاوية في مثالب معاوية، )٧(
 بع بتحقيق محمد جواد فخر الدين.، وط٩٣٦ُ

، ٢٤٢٢/١مـة فـي النجـف األشـرف رقـم      في مكتبة السـيد الحكـيم العا   wتوجد نسخة منها بخط المؤلّف )٨(
 )الحليمجيد  كرت في فهرسها باسم مستعار وهو (رسالة في خواصّ القرآن). (أحمد عليوقد ذُ

، وحروفياً ضمن كتاب أضواء على حياة موسى المبرقـع  )هـ١٣٠٨(طبع على الحجر في بمبي سنة  )٩(
، )م١٩٧٢(النجف األشرف سنة وذريته، للخطيب مرتضى علي الكشميري، في مطبعة اآلداب في 

�  
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)ائل ومســتنبط المســائلمســتدرك الوســ(كتــاب 
ات تقــرب مــن تمــام مجلّــدفــي  ،)١(

جـواب قصـيدة بعثهـا علمـاء      )fكشف األستار عن وجه الغائب عـن األبصـار  ، (الوسائل
، )٢(fماميــة فيهــا بعــض الشــبهات فــي أصــل والدة المهــدي علمــاء اإل إلــىة أهــل الســنّ

ــالرســالة فارســية فــي ذكــر زيــارة عاشــوراء غيــر  )، (ســالمة المرصــاد( عمــال أة ومعروف
)، ع الـدائر بـين النـاس الموجـود فـي المـزارات المعروفـة       ئما هو الشـا  مقامات الكوفة غير

  .على ما هو األصح عندنا )،bرسالة مختصرة بالفارسية في مواليد األئمة(

 ،متَلـم يـ   )،بـي علـي  أعلـى رجـال    ����� ، (متَلـم يـ   )مستدرك مـزار البحـار  (
غيــر ذلــك مــن الحواشــي  إلــى ،متَلــم يــ )مرجمــة الجــزء الثــاني مــن دار الســالت(

  )٣(.فع مقامهكالمه ر انتهى )والرسائل

ــ ــيد  الق ــي الس ــة(ف ــه:  ) التكمل ــا لفظ ــنّ>م ــاب  وص ــك كت ــد ذل ــؤ (ف بع اللؤل
ة مطبوعة في إيران عدا فاته التاممؤلّ وكلّ ،)٥()تحية الزائر(وكتاب  ،)٤()والمرجان

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

  .)هـ١٤١٦(لسنة  ٢٧ - ٢٦ن يوطبع أخيراً ضمن مجلّة الموسم ضمن العدد

  .٧٧٨توجد نسخة منه بخط المؤلّف في مكتبة السيد الحكيم رقم  )١(

فـي مكتبـة السـيد الحكـيم العامـة فـي النجـف األشـرف رقـم           wتوجد نسخة منه بخط المؤلّف )٢(
ودار مكتبة ، بنشــر المحقّـق أحمـد علـي مجيـد الحلّـي      مـن قبـل األخ   ، وقد حقّق أخيـراً ١٣٣٤/١

 العتبة العباسية المقدسة.مخطوطات 

  .٣٤٥ - ٩/٣٤١ينظر: خاتمة المستدرك:  )٣(

  عرب أخيراً بتعريب الشيخ إبراهيم البدوي، طبعة دار البالغة، وهو في آداب أهل المنبر. )٤(

��ا تركه ) تحية الزائر: ألّفه استدراكاً لم٥( المجلسي في تحفة الزائر من الزيـارات المخصوصـة    �����
أسـانيد لهـا وأثبـت وجـه االعتمـاد عليهـا       wأو غيرها؛ لعدم االعتماد بسـندها، فـأخرج المتـرجم   

تمـت أيامـه   خـر، وكـان هـذا آخـر تصـانيفه، وقـد خُ      
	 واستدرك ما فاته من آداب الزيارة ونكات 
�  
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  .)خة طوبىاش(و ،)١()مواقع النجوم(و ،)ظلمات الهاوية(

عـن  [ )١٣٢٠(خـرة سـنة   اآل ىليلة األربعاء سابع وعشـرين جمـاد   Hيوتوفّ
ّفن ،)٢(]وستين سنة ستان الحجرة التي فيهـا خزانـة القـرائين والكتـب     ويإفي  ود

 :wقـال ، ة منهوكان ذلك بوصي ،)٣(ويرفي جانب القبلة من الصحن الشريف الغَ
  )٤(.انتهى <لهرسو ةألكون بين الثقلين كتاب اهللا وعتر

  )٥(اهللا نفسه الزكية. سدقَ الأ

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

بـع  وطwُخاتمته تلميـذه المحـدث الحـاج الشـيخ عبـاس القمـي      الشريفة قبل إتمام ختامه، فتمم 
  )١٨١٦رقم  ٣/٤٨٨بإيران. (ينظر: الذريعة: 

��مكتبة  نشربع عدة طبعات منها طُ )١( المرعشي (قده)، مع إضافة طرق اتّصال السيد المرعشي  �����
  .wبالشيخ النوري

  .المطبوع من المصدرلمعقوفين ) ما بين ا٢(

  القديم. gزانة الكتب في حرم أمير المؤمنينوهو مكان خ )٣(

  .٢/٥١٦) تكملة أمل اآلمل: ٤(

، مـرآة الكتـب:   ٢/٢١٠، تكملـة نجـوم السـماء:    ٩/٣٤١) ينظر ترجمته: خاتمـة مسـتدرك الوسـائل:    ٥(
ضـمن  ( ٢/٤٣٥، الكنـى واأللقـاب:   ٦٠٩ رقـم  ٥١٦ - ٢/٥١٢، تكملة أمل اآلمل: ٢٤٠ رقم ٢/٢٣٦

رق: ـ، مـرآة الشـ  ١٣٤ رقـم  ١/٢٧١، معـارف الرجـال:   ١/٢٦٠الرضـوية:   ، الفوائد)٤٦١ ترجمة رقم
ــم ١/٦٣٢ ــان الشــيعة:  ٢٦٩ رق ــة األدب: ٦/١٤٣، أعي ، ماضــي النجــف وحاضــرها:  ٣/٣٨٩، ريحان
، مكـارم اآلثـار:   ١/٧٢، أحسـن الوديعـة:   ١٥٩، مصفّى المقـال:  ٩٧٤ رقم ٥٤٣، نقباء البشر: ١/١٥٩
، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي     ٢/٢٥٧، األعـالم:  ٤/٤٦، معجم المـؤلّفين:   ٨٣٢ رقم ٥/١٤٦١

، مجلّـة تراثنـا:   ١٤٢ رقـم  ١١٩، مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشـريف:  ٣/١٣٠٧النجف: 
  .٣٤٠ رقم ١/٢٩٩، معجم مؤرخي الشيعة: ٤٥٥٢ رقم ١٤/٢٢٩، موسوعة طبقات الفقهاء: ٩/١٠٢
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مـا   ،نه وأعدلهم في فهم كلمات العلمـاء والفقهـاء  اقرأكان أفقه  ،ةالفقيه الحج
  .السليقة في الفقهمثله في اعتدال 

صـاحب   الشـيخ ج فـي الفقـه علـى    تخـر > :بما لفظـه  )التكملة(في  السيد ذكره
ــواهر( ــدw ،  )الج ــر م ــ  ةوحض ــن الزم ــيخنا   )١(انم ــى ش 
 علــى  ������� المرتض

 ،فاضل المشـتغلين أبعده في التدريس وكان يحضر درسه  ستقلّاو ،wاألنصاري
س ال يدر	 
  .وله فيه األنظار العالية والتنبيهات الجليلة ،في الفقه �

 ،ة والعبـادة الوكثـرة الصـ   ،ظـيم مـن التقـوى والـورع    علـى جانـب ع   wوكان
 ،انلزمـان وحـوادث الـدهر الخـو    اوعلى مكـاره   ،صبوراً على الطاعات والعبادات

اًحسن األخالق جد، لْحعـذب الكـالم   ،الشـمائل  و،  الطبـع  أريحـي،   اًشـهماً جـد، 
 ��� ��لـه مطايبـات حسـنة     ،لبيبـاً  ،أديبـاً  ،حسـن المحاضـرة   ،للعلماء وألهل الـدين  

  .علماء السلفنموذج �� ومحاورات على 


  ذســتا�� ا الســيد اســة الشــرعية بعــد وفــاة   ئالر إليــهانتهــت الميــرزا  �������
ر ونـاف علـى التسـعين    وقـد عمـ   ،وصار مرجعاً ألكثر بـالد الشـيعة  ، wالشيرازي

فـي مسـجد    )١٣٢٦(ي ليلـة الجمعـة حـادي عشـر شـوال سـنة       وتوفّ ،خمس سنين
 جـف النبجنـب مدرسـته فـي     ه لنفسـه الـذي كـان أعـد    في المحـلّ  ودفن ،السهلة

  ــــــــــــــــــــــــ

  : (من الزمان).ليس في المصدر المطبوع )١(
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  )٢(.انتهى <هب رمسس اهللا روحه وطيدق ،)١(األشرف

}TW{@ @

@kîjy@a‹�½a�a@�‘ŠÛa@a@a‹�½a@åi†Şàª@ïÜÇ@ @

 ،قمــدقّ ،قمحقّــ ،علمــاء العصــر ســتاذ�� ي وذســتا�� ( ):التكملــة(فــي  الســيد قــال
أ لم ،بكار األفكارأوحيد عصره في  ،في الفروع غناب ،صول�� س في امؤسأ ر شـد 

  .تحقيقاً حسنأفكراً منه و

كثيـر   ،مواظبـاً علـى السـنن    ،ادةدائم العبـ  ،حتياطشديد اال ،عاً في الفتوىوكان متور
ى وقاتـه حتّـ  أفهـو فـي جميـع     ،ى في السـفر يدأب في العبادة حتّ ،كثير الصمت ،ةالصال
د علـى  الزهـ  وكـان فـي   ،دائـم الطهـارة   ،مشغول بالعبادة )٣(لدرسإلى ا ال خروجهفي ح

رقـى تدريسـاً   أولـم يكـن فـي زمانـه      ،ج على يده مئات من العلمـاء وتخر ،جانب عظيم
  .صناف العلماءأوله التدريس العام المشتمل على  ،كثر فوائدأمنه و

  ــــــــــــــــــــــــ

الثمانينـات مـن القـرن المـيالدي      ئـل قد هدم القبر مع المدرسة الواقعة في محلّة العمارة فـي أوا ) و١(
  المنصرم.

  .٢/٤٦٥تكملة أمل اآلمل:  )٢(

، معـارف الرجـال:   ١/٢٣٨، الفوائـد الرضـوية:   ٥٤١ رقم ٢/٤٦٥ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: و
، ريحانـة األدب:  ٦/١٠، أعيـان الشـيعة:   ٢٧٠ رقـم  ١/٦٣٧رق: ـ، مرآة الشـ ١٣٦ رقم ٢٨٢ - ١/٢٧٦
، ٩٩٨ رقـم  ٥٧٣ر: ـ، نقباء البش٢٤٨نصاري: أ، شخصيت ٢/٢٢٦، ماضي النجف وحاضرها: ٢/١٥٩

، معجـم  ١/٣٤٣، معجم المؤلّفين العراقيين: ٤٢٠ رقم ٣/٨٩٤، مكارم اآلثار: ١/١٥٨أحسن الوديعة:
  .٤٥٣٨ رقم ١٤/٢٠٦هاء: ، موسوعة طبقات الفق٢/٥١٨رجال الفكر واألدب في النجف: 

 األصل: (للدرس)، وما أثبتناه من المصدر المطبوع.) في ٣(
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  .وهو مطبوع في إيران )صول�� ع ائبدا(كتاب  :صول الفقه�� ف في صنّ

)، الشــهاداتكتـاب القضـاء و  (و، ينمجلّـد فــي  )كتـاب الطهـارة  ( :فـي الفقـه  و
مرتضـى   الشـيخ سـتاذه  �� تقريرات (وكتاب )، كتاب الغصب(و )،جارةكتاب اإل(و

صـول الـدين   �� وله كتـاب فـي    .ات عديدةمجلّدفي  ،صوالً وفقهاً��  )wاألنصاري
  .فارسي جليل

مـن   )١٣١٢(سـنة   أوائـل الثانيـة فـي    ىي ليلة الخميس رابع عشر من جمادتوفّ
  )١(انتهى. )الهجرة

  بعضهم عام وفاته بقوله:خ وأر :أقول

 �������� ����������_Z= � 	,������F'� � %§�  D� ��  
 

 ���� 	�9 �
 %� ���%'F'� %k ����_� 	,���F'�� ��)٢(  
  :أيضاً وقال بعضهم 

 	c����FG�  %B�����3
7~� ���� ���� D�K����= � ��  
 

 � �9�� �7 ���%�� �Z %' %'F �+� ��U��� 	ª
 ��U��� 	cQ
�)٣(  
 فنودw       في الصحن الشريف الغروي في الحجـرة التـي علـى يسـار الـداخل

 جعفـر  السـيد  ومنهم وقد رثاه جماعة من الشعراء، من الباب الشـرقي لى الصحنإ

  لها:بقصيدة أوw الحلّي

 �6 �������  	ª�������3�  %�F��������� ���������e �� 	�  
 

 ��������%� �i&����6 %k  ������������V�  	,��������F'��  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣١٠تكملة أمل اآلمل: ينظر:  )١(

  )w(منه .١٣١٢=  بقرب حبيبه يحظى الحبيب )٢(

  )w(منه. ١٣١٢=  بكى لحبيبها الشرع الشريف )٣(
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  :وفيها

 �9������! �J  �,�����F'� ������Q %§�  {c�������  
 

  	 �,F����!  %k����9  	/����-�'���  	��8����U���)١(  
مـع   ودفـن  )١٣١٦(ي سـنة  تـوفّ  حمـد م الشيخ :ف ثالثة أوالد علماء فضالءخلّ 

 الشـيخ المعاصـر   الشـيخ و ،مـع أبيـه   ودفـن  )١٣٤٣(ي إسـماعيل تـوفّ   الشـيخ و، أبيه

  )٣(وهو اآلن ساكن في طهران عاصمة إيران. )٢(قاسحإ

}TX{@ @

†Čî�Ûa@´�y@åia@†Čî�Ûa@†çb�a)٤(@ @

فاضلٌ ،عالم، ةٌحج، فقيه،  ��محقّ ،صوليمدقّ ،قق.  

 أحفـاده تـدلّ   فات عنـد بعـض  لـه مصـنَّ   رأيتُ( :قال )التكملة(ي ف السيد ذكره
ه ألنّـ  ؛مقاماتـه  فـي كـلّ   أبيهقام مقام  ،ر في الفقه والحديثبحوت ،رزيغعلى فضل 

  ــــــــــــــــــــــــ
 يتاً.) ب٤٣، والقصيدة قوامها (١٢٦ - ١٢٤) سحر بابل وسجع البالبل: ١(

كـاظم   افـي مقبـرة الشـيخ ملّـ     ودفنوحمل إلى النجف األشرف  هـ)١٣٥٧( ي في طهران سنةوفّت )٢(
، مشاهير المدفونين في الحـرم  ٢٩٤ رقم ١٣٠، نقباء البشر: ٣/٢٦٩.(ينظر: أعيان الشيعة: الخراساني

 )٥١ رقم ٥٧العلوي: 

 رقم ١/٤٧٦، مرآة الكتب: ١/٤٣لمقال: ، طرائف ا٢/١٣٨: تكملة نجوم السماء: ة الوالد) ينظر ترجم٣(

 رقـم  ١/٢٠٤، معارف الرجال: ١/١٧١، الفوائد الرضوية: ٣١٤ رقم ٢/٣١٠تكملة أمل اآلمل:  ،١٣٩

شخصــيت  ،٢/٣٠٧، ريحانــة األدب: ٤/٥٥٩، أعيــان الشــيعة: ٣٠٢ رقــم ١/٦٨٥، مــرآة الشــرق: ٩٥
، معجــم ٢/١٦٧، األعــالم: ١/١٣١، أحســن الوديعــة: ٧١٩ رقــم ٣٥٧ نقبــاء البشــر: ،٢٢٤نصــاري: أ

، مشاهير المدفونين في الصحن ٢/٥٩٦، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٣/١٨٨المؤلّفين: 
  .٤٥١٧ رقم ١٤/١٧٤، موسوعة طبقات الفقهاء: ٩٦ رقم ٨٨العلوي الشريف: 

 )لريـاض ا(ابـن السـيد صـاحب     )المفاتيح(السيد حسين ابن السيد المجاهد السيد محمد صاحب  )٤(
  الطباطبائي الحائري.
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  .أفضل أوالده وأعلم تالمذته

زمانـاً   أبيـه وعـاش بعـد    ،استهئر أمبدوهي  )١٢٤٢( سنةالمجاهد السيد  كانت وفاة أبيه
زيـن   األوحد خلف السـلف وخيـر الخلـف المـولى     ����
	�  األجلّ ولدهمقامه وقام  ،قليالً

  )١(.انتهى )همرس اهللا أسراقد ،)١٢٩٢(في ذي العقدة سنة  ىالعابدين المتوفّ

  )٢(وكان صهر السلطان فتح علي شاه على حفيدته بنت علي ميرزا.

}TY{@ @
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وكـان   ،)١٢٣٨(سـنة   في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان في مامقان ولد
 الشـيخ علـى   جتخر ،فاً فيهماومصنِّ ،صول�� عالماً بالفقه وا ،من عباد اهللا الصالحين

مهـدي كاشـف    الشـيخ راضي و الشيخوعلى  ،تسع سنين wى األنصاريالمرتض
حسـين التـرك    دالسـي  د العلماءستاذه سي��  وعلى ،)الجواهر(وعلى صاحب  ،الغطاء

اسـة الشـرعية فـي    ئليه الرإوانتهت ( :وقال )التكملة(في  السيد كما ذكره ،يجفالن
ذربيجـان  أسـالم الميـرزا الشـيرازي ألهـل     ة اإلالتقليـد والتـدريس بعـد وفـاة حجـ     

  .فكان من أحسن الناس ،والقفقاسية وكثير من بالد إيران

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٢٠تكملة أمل اآلمل: ينظر:  )١(

، الفوائد الرضـوية:  ٦١٥ رقم ٢/٥٢٠، تكملة أمل اآلمل: ٣٩ رقم ٣٨٩) ينظر ترجمته: نجوم السماء: ٢(
، وفيه  ٨٥٥ رقم ٤٢٣، الكرام البررة: ٦/١٥٩، أعيان الشيعة: ٢٤٢ رقم ١/٥٨٦، مرآة الشرق: ١/٢٧٢

 رقـم  ٦٧، معجم رجـال الفكـر واألدب فـي كـربالء:     ٤/٥٧هـ)، معجم المؤلّفين: ١٢٥٠توفّي سنة (

  . ٨٣ رقم ١٣/٧١٦، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢٣٨
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ع األحـالم فـي   ئـ ذرا(كتاب و ،اتمجلّد يةصول ثمان�� في ا )البشرى(له كتاب 
حاشـية  (ولـه   ،اتمجلّـد ة رأيت منه كتاب الطهارة فـي عـد   )ع اإلسالمئشرح شرا

يـوم السـبت    جـف الني في وتوفّ، ينمجلّدفي  w)على مكاسب شيخنا المرتضى
وله بقعة مخصوصة )١٣٢٣(م الحرام سنة ثامن عشر محر، ة عظيمة يزوره وفيها قب

  .)٢(انتهى )١(المؤمنون

  :منها قوله ،خاً عام وفاتهصيدة مؤربق )٣(ثاه بعض الشعراءوقد ر
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  ــــــــــــــــــــــــ

الثمانينات من القـرن المـيالدي    ئل) تقع في محلّة العمارة في النجف األشرف، وقد هدمت في أوا١(
  المنصرم.

ها:فيفن وقال بعض الشعراء مادحاً بقعته التي د  

  يابقعةً شرفَتْ في جسمِ من بزغَـتْ 

  

   لـــه 	�����ـــرزُه ـــالي أنجـــمفـــقِ المع  

     ـنوم العظـيم الحبـر د الحسنمحم  

  

ــ      ــدو والحضَ ــر الب ــد أق ــله ق   رـبفض

 )٣/٢٥٥.. إلخ. (ينظر: ماضي النجف وحاضرها:   

 .٢/٣٥٩تكملة أمل اآلمل: ينظر:  )٢(

  ابو بقصيدة طويلة مطلعها:) وممن رثاه السيد مهدي أبو الط٣(

 تَــذَر ــنتُبقــي وم ــنم مــا شــئتَ يــادهر  

  

   رالقَــــد فيمــــا شــــئتَه أطاعــــك فقــــد  

  .. إلى أن قال:  

  اليــوم جفَّــتْ غيــاضُ العلــمِ واندرســتْ

  

   رــد ــال ورد وال صَــ ــوم فــ ــه الرســ   منــ

  )٢٥٥ - ٣/٢٥٤(ينظر: ماضي النجف وحاضرها:   
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اهللا  أبـو القاسـم مـد    الشـيخ و ،عبـد اهللا  الشـيخ  :لين عـالمين ضـ ين فالدوف وخلّ 
  )٢(هما.ظلّ

}UP{@ @
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 هو أبو علي ����� دنا الحسين سليل العالم الشـهير واإلمـام الكبيـر    األوحد سي
 السـيد  الـدين أبـي جعفـر    دنا معـزّ سي هالذي انتهت إليه المرجعية العظمى في زمان

بـن   cبن الحسـين إ مهدي القزويني أعلى اهللا مقامه، وينتهي نسبه إلى اإلمام علي
  .cعلي بن أبي طالب

ــ 
  الشــيخن كريمــة وهــو مــي  الشــيخ ������� ــن عل ــر كاشــف  الشــيخاب األكب
  .Hالغطاء

  ــــــــــــــــــــــــ

  )w(منه .١٣٢٣جتبى = ) وقل يوم توفّى الحسن الم١(

، الكنى واأللقاب: ٤٠٤ رقم ٢/٣٥٩، تكملة أمل اآلمل: ٢/٢١٦ينظر ترجمته: تكملة نجوم السماء:  )٢(
، مــرآة الشــرق: ١١٨ رقــم ١/٢٤٣، معــارف الرجــال: ١/١٨٥، الفوائــد الرضــوية: ٦٤٦ رقــم ٢/٦٠٦
ــم ١/٥١٢ ــان الشــيعة:  ٢١٩ رق ــة األدب: ٥/١٥٠، أعي جــف وحاضــرها:  ، ماضــي الن٥/١٥٩، ريحان
ــاء البشــر:  ،٢٣٨نصــاري: أ، شخصــيت ٣/٢٥٢ ، أحســن ١٣٨، مصــفّى المقــال: ٨١٩ رقــم ٤٠٩نقب

معجـم   ،٢/١٩٧األعالم: ، ٥٣٢ رقم ٤/١٠٥٦، مكارم اآلثار: ٣٨٦، شهداء الفضيلة: ١/١٣٧الوديعة: 
، موسـوعة طبقـات الفقهـاء:    ٣/١١٤٤، معجم رجال الفكر واألدب فـي النجـف:   ٩/١٩٧المؤلّفين: 

  .٤٨٢٤ رقم ١٤/٦٥٩
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وبها ترعرع ونشأ وقرأ فيهـا جملـة مـن     )١٢٦٨(ة الفيحاء سنة في الحلّ wولد
 ،فيهـا علـى التحصـيل    اًلم يزل مكبوهاجر إلى النجف األشرف  ثم ،العلوم العربية

صـول علـى أخويـه    �� وا من الفقهضر في الصرف والمنطق والبيان وشطرٍفكان يح
  .wمحمد السيدو wميرزا صالح السيد :العالمين األكبرين

أبيه  سانقطع بعد ذلك للحضور في تدري ثم 
�����w  ة علمـاء  غيره من أجلّـ

 عصره كاآلخوند  ،والحاج ميرزا حبيـب اهللا الرشـتي   ،كاظم الخراساني محمد �

أجازه والده طاب ثراه وهو إذ ذاك و .wوالمازندراني ،wيروانياأل :والفاضلين
الكهولة. لم يتجاوز سن  

ــن مصــنّ ــه: فاته ومؤلّوم ــى رســائل  (فات ــة عل ــة أنيق ــي  wاألنصــاري الشــيختعليق ف
خـر  �� وكتابـات   ،)حاشية علـى شـرح اللمعـة   (و ،)مة الواجبرسالة في مقد(و ،�صول�� ا

  .مه اهللازويني سلّمحسن الق السيد ستاذ�� الفاضل ا ولدهأخبرني بذلك  ،في الفقه

 ولكن لم يكن يحـب ، ه ضارب بسهم وافر من الشعر واألدبوهو مع ذلك كلّ
 والده أحـرق جـلّ   الفاضل السابق الذكر: أن ولدهثني ه حدنّإى الشهرة بذلك، حتّ

يـه الفاضـلين  ولدعره الذي هو في الغزل والنسيب، ويوجد من شعره كثير عنـد  ش: 

  ومن شعره قوله في العرفان من قصيدة: .علي محمد السيدمحسن و السيد

������%�K= �/ & �$  �e������ �U�������� � �* �Q �J ������ �� �l`�  
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اب، كثيـر  كان حسن المحاضرة، حسـن الجـو  wله مالمترج السيدوبالجملة ف 
وكانت وفاتـه فـي النجـف األشـرف     بما له فائدة أو بنادرة،  �
 	م ال يتكلّالصمت، 

١٣٢٦(ة سنة فجأة أواخر ذي الحج(.  

 محمـد  السـيد  الفاضـل  ولـده  نإث يـ بح ،دباء الشيعة في العراق��  وقد رثاه جلّ
رثائـه  هـم أبـدعوا فـي    وكلّ ،في مراثيه خاصـة  ضخماً مه اهللا جمع مجموعاًعلي سلّ


 وتعزية أخيه والفاضـل   ،ومدحه، ومنهم اللبيب األريـب  Hمحمد السيد �����
عـام   خاًمه اهللا تعالى مؤرسلّ الهندي محمد السيد بن المرحومارضا  السيد األديب

اء قد أبدع فيها مطلعها قوله:وفاته بقصيدة طويلة غر   

���� �� 	e�l �J  T/����+�Q i& ���� 	83� �J  �X�����Q��  
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  ــــــــــــــــــــــــ

  في األصل: )١(

ــو    ــرك موجـ ــود غيـ ــوتُ الوجـ ــا ثبـ   مـ

  

ــامِ    ــواطرِ األوهـــــــ ــي خَـــــــ   د فـــــــ

، علمـاً أن هنـاك   الـوزن  وبه يسـتقيم  )أعيان الشيعة(ومعه ال يستقيم الوزن الشعري، وما أثبتناه من   
 .في المصادر لبيت األخيرفي ااختالفاً 

  .٢/١٦٨، شعراء الحلّة: ١٠٢ رقم١/١٣٤ق ٣ ، البابليات:٦/١٧٨أعيان الشيعة: ينظر: ) ٢(
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    إلى أن قال:.. 
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مه اهللا بقصيدة طويلـة  ي سلّادي الحلّمجيد بن حم الشيخ ومنهم الشاعر األديب 

  مطلعها:

 � �� >*�������� �� 	
R ������ %� �� o 4��� �� �p�������'  
 

  � D[ ������� �� g�� ������� %V��������� �� ; � *������� �3"�  
 


 بجنب والده  wفندوة لهـم تجـاه   مهدي في المقبرة التـي معـد   السيد �����

  مقبرة  )(w.)٣الجواهر(صاحب  �����

  ــــــــــــــــــــــــ

ي للتاريخ الشـعر  ؛ وبه يستقيم حساب الجملالمطبوع ) في األصل: (بكائيا) وما أثبتناه من المصدر١(
  .المذكور

  ) w(منه .١٣٢٦) عظيم بالحسين بكائيا = ٢(

 ل فإن١٣٢٦(بـدالً مـن    )١٢١٦(سـاوي  ي المذكور التأريخ الشعريوبنظرة بسيطة لحساب الجم( ،
وهـو تـاريخ وفـاة المتـرجم كمـا ذكرتـه بعـض         ،١٣٢٥ =في حين إن (عظـيم بالحسـين مصـابيا)    

  المصادر.

) بيتاً، وقد صادف ٤٠، والقصيدة قوامها (١٢٤ - ١٢٢ديوان السيد رضا الموسوي الهندي:  (ينظر:
  .)إنشادها قرب شهر محرم

، الطليعـة:  ١٣٥ رقـم  ١/٢٧٤معـارف الرجـال:    ،٦٢٦ رقـم  ٢/٥٢٨) ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: ٣(
 رقـم  ٦٦١، نقبـاء البشـر:   ١٠٢ رقـم  ١/١٢١ق ٣، البابليـات:  ٦/١٧٦، أعيان الشـيعة:   ٨٣ رقم ١/٢٨٤

، ١/٣٥٤معجـم المـؤلّفين العـراقيين:    ، ٤/٦٤معجم المؤلّفين: ، ١٧٥ - ٢/١٢٣، شعراء الحلّة: ١٠٩٥
  . ٤٥٥٤ رقم ١٤/٢٣٤وعة طبقات الفقهاء: ، موس٣/٩٨٩معجم رجال الفكر واألدب في النجف: 

  هـ).١٣٢٥له أن وفاته سنة ( تفي بعض المصادر التي ترجمو
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 ،نـاً متفنّ ،أديبـاً  ،.كان فاضـالً jالنقي محمدينتهي نسبه إلى اإلمام علي بن 
شـعره   عدالطبع، ي سلوب، لطيف�� دبائهم، حسن ا�� من مشاهير شعراء العراق و

ا نصـر اهللا الحـائري، ولمـ    السـيد  ذ علـى وتلمـ  كربالءمن السهل الممتنع، ورد 
وله ديوان شعر ينوف على أربعة  ،في التحصيل اًمجد كربالءاستشهد بقي في 

  .آالف بيت

 ـ    خـاً ومن شعره قولـه مؤروصـدر   ،والمنـارتين  ،ضـوية ترمة العـام تـذهيب القب
ر السلطان نادر شاه مطلعها قوله:بأم ،ساإليوان المقد  
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  أن قال: إلى... 

 �6������ ������'��� �����Q  %b�*����9&  %b������'�� ���� ���  
 

  D� �� � D<��° �� �� 	7 �;  {����1  ����1 <��� %��)١(
.

)٢(  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

  )w(منه .١١٥٥) تجلّى لكم نور على نور = ١(

  .٢٣٠، شهداء الفضيلة: ٦/١٧، أعيان الشيعة: ٧٢ رقم ١/٢٥٩) ينظر: الطليعة: ٢(
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ــوفّ ــي ت ــه مــدا ،بهــا ودفــن )١١٧٠(ســنة  كــربالءي ف ســتاذه �� ح بليغــة فــي ئول
  )١(.Hالمذكور

}UR{@ @
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  .ساني الرضوياير الخرالقص محمدد خو الحاج سيأ

د الشيخوعلى  ،ذ على أخيهتلمفـي   )الحاشية على المعـالم (تقي صاحب  محم
ي فـ  ودفـن  )١٢٧٨(ي سـنة  وتـوفّ  .وطنه األصلي إلىوبعد التكميل رجع  ،صفهانإ

  )٣(المسجد الذي خلف الرأس الشريف.

  ــــــــــــــــــــــــ

، الطليعـة:  ٣/٢٠١: / هـامش ارف الرجـال ، معـ ٥٤٥ رقـم  ٢/٤٦٧) ينظر ترجمته: تكملة أمـل اآلمـل:   ١(
 رقـم  ١١/٣٩٠، الغـدير:  ٢٠٤، الكواكـب المنتثـرة:   ٣٣ رقـم  ٦/١٥، أعيـان الشـيعة:   ٧٢ رقـم  ١/٢٥٥

، معجـم  ٤/٧، معجم المـؤلّفين:  ٢/٢٣٨، األعالم: ٥/٢٣١، أدب الطف: ٢٢٨، شهداء الفضيلة: ١٠٤
  .١٩٨ رقم ٥٩دب في كربالء: ، معجم رجال الفكر واأل٢/٦٠١رجال الفكر واألدب في النجف: 

أو  ،هـ) أو ما بعـدها ١١٥٦في سنة وفاته بين (اختالف وتردد  التي ترجمت لهفي أغلب المصادر  
  ) كما في المتن.هـ١١٧٠(سنة 

أي  -الصـدر والشـيخ الطهرانـي وغيرهمـا ذكـروا أنّـه        حسـن  ومما تجدر اإلشارة إليـه أن السـيد  
على ثالثة أجزاء. والنسخة سيد نصر اهللا الحائري في حياته ورتّبه ستاذه ال
	 جمع ديوان  -المترجم 
  .١٢٦٩ مكتبة السيد الحكيم برقم في موجودة

  )١٣/٢٠٩) حسن بن معصوم بن محمد الرضوي المشهدي الخراساني. (موسوعة طبقات الفقهاء: ٢(

، مـرآة الشـرق:   ٣٣٦ مرقـ  ٢/٣٢١، تكملة أمـل اآلمـل:   ١/٢٩٨) ينظر ترجمته: تكملة نجوم السماء: ٣(
، موسـوعة طبقـات   ٧٠٧ رقـم  ٣٥٥، الكرام البررة: ١٨٣ رقم ٥/٦٣، أعيان الشيعة: ١٩٨ رقم ١/٤٧١

  .٤٠٥٩ رقم ١٣/٢٠٩الفقهاء: 
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  .قاًمحقِّ ،ورعاً ،فاضالً ،جليالً ،ن عالماًاك

العــراق وورد  إلــىهــاجر  صــفهان ثــمإب أمــره أوائــلاشــتغل بتحصــيل العلــوم 
وحضـر   جـف الن إلـى انتقـل   ثم ،صول�� وحضر على شريف العلماء في ا ،كربالء

ضـر علـى   حصـفهان و إ إلىرجع  ثمw، )لجواهرا(صاحب  الشيخفي الفقه على 
 
  .الكلباسي �����

ـد آية اهللا الميرزا  :ذ عليه جماعة منهموتلمئياحسـن الشـيرازي السـامر    محم، 

 بن ا )١٣١٩(سنة  ىفّبو المعالي المتوأوالميرزا  محمـد والمولى  ،الكلباسي �����

 أحمــدلحــاج مــولى وا ،)١٣١٤(فــي شــهر رجــب ســنة  ىبــاقر الفشــاركي المتــوفّ
  .وغيرهم ،wالشريعة يخش ستاذ�� السبزواري 

مشـحون مـن    ،فقـه لصـول ا �� فـي   )جوامـع الكلـم  ( :ليف وتصانيف منهـا آوله ت
رسـالة فـي   (و)، رسـالة فـي العدالـة   (و)، ةرسـالة فـي أصـالة الصـح    (و، التحقيقات

في الفقـه   متَق لم يللمحقِّ )شرح على النافع(و)، مناسك الحج(فارسية و )العبادات
صول الجارية فـي  �� رسالة في ا(و)، أجوبة مسائل مختلفة(كتاب في ، ليستدالاال

فـات  فات والمؤلّوغيرهـا مـن المصـنّ    .. ةءقـال فيـه بـالبرا    )ف بـه فـي المكلّـ   الشك
  .وأجوبة المسائل
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  )١(ها.في ودفن )١٢٧٣(صفهان سنة إي بتوفّ

}UT{@ @

†Čî�Ûa@´�y@ÛaØ@êìà×ðŠ)٢(@ČðŒí�nÛa@äÛaÐvČï@Č�î�§a@ @

مرتضـى   الشـيخ اسـة العلميـة بعـد    ئليـه الر إانتقلـت   ،أوانـه ووحيـد   ،فقيه زمانـه 
 كـربالء لتحصيل العلم فورد  ؛العراق إلىمر كوه كهاجر من قرية  ،wاألنصاري

الضـوابط (وصـاحب   ،ذ برهة من الزمان على شريف العلمـاء المازنـدراني  وتلم(، 
الجـواهر (حب وحضر على صا األشرف جفالن إلىانتقل  ثم(،  علـى   ثـم 
������ 

حسـن   الشـيخ المرحـوم   الشـيخ  :ذ عليه جماعة من العلمـاء مـنهم  وتلم ،األنصاري
والميرزا موسـى صـاحب    ،)الفاضل الشربياني(ـالشهير ب محمدوالمولى  ،المامقاني

خوند واآل ،)مجتهد(ـغا التبريزي الشهير بأوالميرزا جواد  ،)الحاشية على الرسائل(
 
علـي أكبـر    األقاو ،والحاج شيخ عبد اهللا المازندراني ،علي الخونساري محمد �

ــرزا  ،الزنجــاني ــدوالمي ــاردهي  محم ــي الرشــتي الجه ــد واآل ،عل 
 خونــادي  ��� ه
  ــــــــــــــــــــــــ

، مــرآة ٢/١٤١، خاتمــة مســتدرك الوســائل: ٢٠٨ رقــم ٢/٣٠٧) ينظــر ترجمتــه: روضــات الجنّــات: ١(
، مـرآة  ١/١٩٨، الفوائـد الرضـوية:   ٤٣٦ مرقـ  ٢/٣٨٦، تكملـة أمـل اآلمـل:    ١٨٠ رقم ٢/٨٢الكتب: 
 رقـم  ٥/٢١١و  ٤٣٩ رقـم  ٥/١٨٧، أعيان الشـيعة:  ٥/٢٦٧، ريحانة األدب: ٢٠٣ رقم ١/٤٧٧الشرق: 

، ٣/٢٦٠، معجـم المـؤلّفين:   ١٥٤ رقـم  ٢/٣٧٦، مكـارم اآلثـار:   ٦٧٠ رقـم  ٣٣٤، الكرام البررة: ٥١٠
 ٥١لفكـر واألدب فـي كـربالء:    ، معجـم رجـال ا  ٣/١١٧٩معجم رجال الفكر واألدب في النجف: 

  .٤٠٤٤ رقم ١٣/١٩١، موسوعة طبقات الفقهاء: ١٥٧ رقم

 )١٣/٢٢٨وهو حسين بن محمد بن حسن بن حيدر بن شمس الدين الحسيني. (موسوعة طبقات الفقهاء: ) ٢(

لى كوه كمر، قرية كلّها سادات أشراف من أعمال كني من مضافات تبريز إوالكوه كمري: نسبة 
 )٢/٥٩٩ربيجان. (ينظر: الكنى واأللقاب: عاصمة آذ
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 والحاج  ،التبريزي  .  وغيرهم من العلماء والفضالء ...علي العلياري �

 ،)ه صاحب الضوابطاذست�� تقريرات (و ،)شرح القواعد( :ليف رائقة منهاآوله ت
  .وغير ذلك .. )wتقريرات صاحب الجواهر(و ،)األنصاري الشيختقريرات (و

رجـب سـنة    ينظهيـرة يـوم السـبت ثالـث وعشـر      األشـرف  جـف الني فـي  توفّ
ــلّ )١٢٩٩( ــه وص ــيخى علي ــي  الش ــن عل ــيخاب ــد الش ــن  محم ــيخاب ــاحب  الش ص
  )١(القزويني.باقر  السيد بمقبرته المالصقة بمقبرة ودفن ،w)الجواهر(

}UU{@ @

†Čî�Ûa@´�y@åia@†Čî�Ûa@§a@b™‰@�î�ð…Šuë�Ûa@kyb•@IÞbÔ½a@òj®H@ @

بقين من  لٍلسبع ليا )١٢٣٨(سنة  ولد، رجالياً ،صولياً��  ،فقيهاً ،فاضالً ،كان عالماً
بقوله: تهم كما ذكر ذلك في منظومشهر شوال المكر  

 �3�1�������5������ %H [ 	� ������ %3 �2  D�������V %��  
 

  %�H������= �; �����%�� �A ������� 	+G 
'  %�j7�������9)٢(  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

، الفوائـد  ٦٣٦ رقـم  ٢/٥٩٩، الكنـى واأللقـاب:   ٥٠٣ رقـم  ٢/٤٣٩) ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: ١(
، أعيــان ٢٥٣ رقــم ١/٦٠٣مــرآة الشــرق:  ،١٢٨ رقــم ١/٢٦٢، معــارف الرجــال: ١/٢٥٨الرضــوية: 

، ٨٥٤ رقـم  ٤٢٠، الكرام البـررة:  ٢٥٥نصاري: أ، شخصيت ٥/١٠٥، ريحانة األدب: ٦/١٤٦الشيعة: 
، معجم رجال الفكـر  ٤/٤٧، معجم المؤلّفين: ٣٤٤ - ٣٤٣، شهداء الفضيلة: ١/١٢٨أحسن الوديعة: 

  .٤٠٧٢ رقم ١٣/٢٢٨، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣/١١٠٢واألدب في النجف: 

ة مقبرته أخيراً بتوجيـه وعنايـة مـن قبـل سـماحة آيـة اهللا العظمـى السـ        وقد جدت قبد علـي الحسـيني   دي
��السيستاني (دام ظلّه الوارف) وبمساعي  الخطيب السيد مهـدي الشـيرازي دامـت بركاتـه، وكـان       �����

  .باقر القزويني وابن أخيه السيد مهدي القزوينيهـ)، مع قبتي مقبرتي السيد ١٤١٨ذلك في سنة (

  .هـ)١٢٢٨مولده الشريف سنة ( ، وفيه أن١/١١٤نخبة المقال:  ينظر: )٢(
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وعلـى صـاحب    ،بـن كاشـف الغطـاء   احسن  الشيخذ في الفقه على حضر وتلم
ــواهر( ــيد وعلــى ،w)الج ــردي   الس وعلــى صــاحب   ،شــفيع الجــابلقي البروج
  .جعفر الداربي السيد علىوفي الحديث والتفسير  )،الفصول(

وثلثمائـة   لفـاً أهـا  منظومـة فـي الرجـال يبلـغ عـدد أبيات      )نخبـة المقـال  ( :منهـا  ليفآله تـ 
صـلوات   واألصـحاب  ،ولعـدد األنبيـاء   ،fصـحاب القـائم  أوثالثة عشر بيتاً مطـابق لعـدد   

  :خرها بقولهآكما ذكر ذلك في  )١٢٦٠(فرغ منها سنة  ،)١(اهللا عليهم جميعاً

� %� 
���������� 	e 	k ��������� >Q# �2  %,���������-�
5��9)٢(  
 

  ����e 	k  %;�f�9 }� %6��3  %,�-�5��)٤(��)٣(  

  لمولى الحاجا )المنظومة(وقد شرح  سـنة   ىفّعلي العلياري التبريزي المتـو  �

)١٣٢٧( اه وسم)ات ضـخام مجلّد ةفي خمس )مال في شرح نخبة المقالبهجة اآل. 

  )٥(.)١٢٧٦(ي سنة توفّ

  ــــــــــــــــــــــــ

صلوات اهللا  -أصحاب بدر  -والمرسلين واألصحاب  f) المعلوم أن عدد كلّ من أصحاب القائم١(
  )، والمراد بالمطابقة هنا العدد الذي جاء بعد األلف.٣١٣عليهم جميعاً (

  )w(منه .١٣١٣) زين بالغرائبِ = ٢(

فيكـون   -بالرسم القديم  -ا ياء وال يخفى أن الهمزة أصله )w(منه .١٢٦٠) باسم اإلمام الغائبِ = ٣(
  الحساب صحيحاً.

  .٧/٦٥٦بهجة اآلمال في شرح زبدة المقال:  ينظر: )٤(

تكملـة أمـل اآلمـل:     ،١/٣٨٨تكملـة نجـوم السـماء:     ،ز -: ج / المقدمة) ينظر ترجمته: نخبة المقال٥(
، ٣٤ رقـم  ٦/١٨: ، أعيان الشيعة١/٢٥٢األدب:  ، ريحانة١/٢٦٨، الفوائد الرضوية: ٥٤٦ رقم ٢/٤٦٨

معجــم  ،٥٣٣ رقـم  ٤/١٠٥٨، مكـارم اآلثــار:  ١٤٦، مصـفّى المقــال:  ٧٩٦ رقــم ٣٩١الكـرام البـررة:   
، موســوعة طبقــات الفقهــاء: ١/٢٢٨، معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف:  ٤/٧المــؤلّفين: 

  .٣١٥ رقم ١/٢٨٣، معجم مؤرخي الشيعة: ٤٠٧٦ رقم ١٣/٢٣٤
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 ورقأ بٍوحسـ  ،هيضـاهي الصـبح عمـود    ذو نسبٍ>  :بما لفظه )السالفة(ذكره في 
٢(ينتمي وناهيك بمن ،هبالمكرمات عود(

وغصـن شـجرة أصـلها     ،نتمافي اال النبي إلى 
وبـدر فضـل عـاد بـه     ، نهـاراً أقت منه العلوم وهو بحر علم تدفّ، ثابت وفرعها في السما

فجـرى فـي    ،ب فضـله واسـتهلّ  صـي  ىفي العلم واكتهل وهم شب ،ليل الفضائل نهاراً
الفقه كـان أشـهر علومـه     نأ �� �، زهار افتنانهأمن رياض فنونه  وجنا، ميدانه طلق عنانه

وكــان ، ونــواره هومنــه يقتطــف ثمــر، أنــوارهتقتــبس عنــه  ،وأكثــر مفهومــه ومعلومــه
مــع ، ختبــارق خبـره اال وهمامهــا الـذي يصــد  ،مامهــا الـذي ال يباريــه مبـارٍ  إبـالبحرين  

٣(.انتهى <كارمومزايا تستهدي محاسنها األ ،منها المكارم سجايا تستمد(  

وكـان  > :همـا نصُّـ   �مهدي البحرانـي  السيد لحفيده )٤()الدوحة الغريفية(وفي 
يف عر 
ثين يفيين مـن المحـد  راجتمعت به رواية الغُ ،ي في البحرينريفالغُ �������

 أبـي مان بـن  يداود سـل  أبو الشيخ :على جملة من الجهابذة منهم أقر ،والمجتهدين
ات الـدين مـن   الغنيـة فـي مهمـ   ( :ف جملة من الكتـب منهـا  نّوص ،شافير البحراني

)، شرح المائة عامـل (و، في المنطق )شرح الرسالة الشمسية(و)، تقليد المجتهدين
  ــــــــــــــــــــــــ

  )١١/٧٩ن سليمان. (موسوعة طبقات الفقهاء: ) الحسين بن الحسن بن أحمد ب١(

  .)ينتهي() في المصدر المطبوع: ٢(

  .٤٩٦) سالفة العصر: ٣(

هـ)، بدأ فيه بترجمة جده األعلى ١٣٤٣ت) الدوحة الغريفية: للسيد مهدي ابن السيد علي الغريفي (٤(
  )١١٥٩ رقم ٨/٢٧٣السيد حسين الغريفي وذراريه إلى نفسه. (ينظر: الذريعة: 
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ســليمان المــاحوزي  الشـيخ ذكـر ذلــك   .)رسـالة مليحــة فـي العــروض والقافيــة  (و
  )١(.)في ذكر علماء البحرين(المعروف في رسالته 

 ،سـليمان بـن ناصـر البحرانـي     السـيد و ،البهـائي  الشـيخ  :وعاصر جماعـة مـنهم  
عبد الرضا بن عبد الصمد الولي  السيدو ،ف البحرانيؤوحسين بن عبد الر السيدو

دو ،البحرانيالسي   د و ،يجعفـر الخطّـ   الشـيخ و ،عبد اهللا بن الحسـن البحرانـيالسـي 
ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضى بن علي بن ماجد الحسيني البحراني.  

الحسـن عقبـه    اأمـ ، المعروف بعتيق الحسـين  اًوعلوي ،اًمحمدو ،ف الحسنوخلّ
قـات  قرى البحرين مـن متعلّ  إحدىعقبه في واديان  محمدو، ة والحائراليوم بالحلّ

وعلـوي عقبـه بـالبحرين    ، ليه تنتمي سادات جيـروت إيروت وومنهم في ج ،ستره
  )٢(.انتهى <نةوشيراز وبهبهان وبوشهر وسائر األمك جفالنو

بـن   )٣(داود سـليمان و أب الشيخغ شيخه لّا بولم )١٠٠١(ي طاب ثراه في سنة توفّ
  نشد بديهة:أشافير البحراني استرجع و أبي

����� �GR �J  ���������� 	
  	6������� ������Q �������/+ �A  
 

  %3 ������9
������� %J  %$������5�� I������ N)٤(  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٧٢ - ٧١تاريخ علماء البحرين:  ينظر: )١(

 ليس بين أيدينا (الدوحة الغريفية).) ٢(

 -أي باسم الشيخ داود بن أبي شافير  -) هذا ما ذكره السيد األمين في أعيانه، وقد ذكره بالصحيح ٣(
بعد عدة كلمات مسطورة، وهو مـا موجـود فـي جملـة مـن المصـادر الرجاليـة كالسـالفة وأنـوار          

 بدرين، نعم قد كنّاه صاحب الذريعة بأبي سليمان، فالحظ.ال

، علمـاء البحـرين   ٥/٤٧٠، أعيـان الشـيعة:   ٢٤ رقـم  ٨٤، أنـوار البـدرين:   ٤٩٦) ينظر: سـالفة العصـر:   ٤(
  .٤٢ رقم ١١٧دروس وعبر: 
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ذكرهـا فـي   ي يرثيه بقصيدة طويلة البحراني الخطّ محمدجعفر بن  الشيخوقال 
  السالفة مطلعها:

 
�>  �,'f ��
��  %6 �f}� �	�����+)١(  
 

  >*�����R�  ��3������V  %2�����Q� %§�  �*�����´�=�	  
  �6�f�  ��
�  �*�� ���:r <8��  �O9
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�

)٢(  

  )٣(.ب اهللا نفسه الزكيةطي الأ 

  

  ــــــــــــــــــــــــ

لسـان  ينظـر:  ) في السالفة: (فانجدما)، وما أثبتنـاه مـن األصـل وهـو األصـح. وانجـذم: أي انقطـع. (       ١(
  )١٢/٨٨لعرب: ا

 - ٤٩٦ينظر: سالفة العصر: ، و) بيتا٢٧ًوالقصيدة قوامها ( ،١١٤ - ١١٣ديوان الشيخ جعفر الخطي:  )٢(

  ورد البيتان كاآلتي:وفي الديوان  .٦٩ رقم ١/٢٥٢الطليعة:  ،٢٤ رقم ٨٢، أنوار البدرين: ٤٩٧

ــذما     ــالم فانجــ ــبب االســ ــردى ســ ــد الــ   جــ

  

ــدما      ــدين فانهـــ ــود الـــ ــامخ طـــ ــد شـــ   وهـــ

  ام طـــرف العـــال غضـــاً فأغمضـــهوســـ  

  

ــا    ــام المجـــد فانثلمـ   وفـــلّ غـــرب حسـ

  
  

وفيــه ذكــره  ،٣٧٠رقــم  ٢/٨٦، خالصــة األثــر: ٧٢ - ٧١) ينظــر ترجمتــه: تــاريخ علمــاء البحــرين:  ٣(
، ٤٩٦، سـالفه العصـر:   ١٠٦/١٣٧، بحـار األنـوار:   ٢٤٣ رقم ٢/٩١، أمل اآلمل: (بالشيخ) وهو اشتباه

، تنقـيح  ٢٤ رقـم  ٨٥ - ٨١، أنـوار البـدرين:   ١١٠ رقـم  ١/٥٣٧جنّة: ، رياض ال٢/٤٢رياض العلماء: 
، ١/٢٣٣، الفوائــد الرضــوية: ٥٣٣ رقــم ٢/٤٦١، تكملــة أمــل اآلمــل: ٦٠١٢ رقــم ٢١/٤٠٧المقــال: 

ــة:  ــم ١/٢٥١الطليع ــان الشــيعة: ٦٩ رق ــم ٥/٤٧٠، أعي ــة األدب: ١٠٦٣ رق ، الروضــة ٤/٢٣٢، ريحان
 - ١١٤، علمـاء البحـرين دروس وعبـر:    ٣٣٥١ رقـم  ٦/٢٣٣، معجم رجـال الحـديث:   ١٧٧النضرة: 

 .٣٣٦٢ رقم ١١/٧٩، موسوعة طبقات الفقهاء: ٤٢ رقم ١١٧
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  .)١٢٤٦(ليلة النصف من شعبان سنة  ولد

والواصـف   ،طنـب أن إهـه المـادح و  نفال يبلغ ك ،بارعاً ،ديباًأ ،كان شاعراً مفلقاً
ه اتـه فـي جـد   ما رثائيسـي  ،دبـاء عصـره  �� ممتازاً عن شـعر   وكان شعره ،ن أسهبإو
 ،وكان مع ذلك عابداً ،حد من الشعراء فيهاأوال يباريه  هنه ال يجاريإف ،gحسينال

 ،سـحار الليـل  أداً فـي  متهجـ  ،منهمكاً في المناجـات  ،مواظباً على العبادات ،ناسكاً
ولكن  ،نيةوكان مع ذلك ضعيف المزاج والب ،س عن قلب أقلقه خوفه من اهللايتنفّ

  .ا من بعض فطرتههنّأته على العبادة كد نشاطه وقوتجدي

ولـه   ،ىستقصـ ومجده أوفر مـن أن ي  ،حصىن يأكثر من أفضله  نإف :لةمجوبال
  .كثر من ذلكأولكن ما قاله  ،دباء�� يدي اأديوان شعر متداول في 

ة لـ ل فـي قبي العقـد المفصّـ  : ( ـى بـ كتابه المسـم  :فاته في كتب األدبومن مصنّ
عليـه   قـرض وقـد   ،العـه وغـزارة اطّ  ،ك علـى سـعة باعـه   وهو يـدلّ  )المجد المؤثل

  )١(.جماعة من الشعراء

  ــــــــــــــــــــــــ

السـيد محمـد مهـدي القزوينـي،     و -الــمهدى إليـه الكتـاب     -) منهم: الشيخ محمد حسن آل كبة ١(
محمـد سـعيد    السـيد والسـيد إبـراهيم الطباطبـائي،    والسيد حسين ابـن السـيد مهـدي القزوينـي،     و

اتهم على الكتاب فـي  ظنظر تقريتالشيخ عباس الزيوري البغدادي رحمهم اهللا جميعاً. (والحبوبي، 
 )٢٤٣ - ٢٣٦العقد المفصّل: 
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يلـة التاسـعة مـن شـهر ربيـع      لّاله عشـية األربعـاء   جاب داعي ربـ أه المنون فأفاج
ي الفاضل عديدة منهم جد ورثته الشعراء بمراث ،جفالنفي  )١٣٠٤(خر سنة اآل

  براهيم آل بحر العلوم الطباطبائي مطلعها:إ السيد األديب

��� 	Q� �( %*�������� [ �J���F= �  %�����Q 	] �������  
 

  	̂ 3
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 ��� %:= �2  �2���Q  	/���3�  �J���F= � ������5���
)١(  

  :ي مطلعهاجفالنحبوبي السعيد  محمد السيد الفاضل الكامل ومنهم العالم العامل 

����%9 �2  �I  �������(1  �$& ���� ��� �O)٢( ���������  
 

  �O�������0�  g$�1*�������8� ������� �= �j�1��������0��   
 � � �¶����G9  	P����r '��= ������9�@H  
N����@ �: �O  

 
  
�a5������F �J  %3 �� %3 ������+����� �� %�� �������������)٣(  

  ادي نوح مطلعها:حم الشيخومنهم الشاعر المفلق  

 ������  D
���� �9 �O  �I  %�����3������3 A �J  ���3 �C ������  
 

 �����i 	O  7������� 7����NY 	3���� �f �����8 ���6  
 ������� %f� �� 	�������� �� �+ �� %X��������0Q p gB� 	G��  

 
  ��$ �"� �&�:- �  �;��,-<� = �> � �� �.	�

)٤(  
  مطلعها: الحلّيح حسن مصب الشيخومنهم الفاضل األديب  

 ������� %8 �,  �Z9 ������f.� %P�����V�U  %b������FG8��  
 

 ����� ��� ���  � %�������� �8 ���� <������ �+ %b�������  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٤٥) بيتاً، وينظر: شعراء الحلّة: ٢٩والقصيدة قوامها ( ،٧٠ -  ٦٨الطباطبائي: السيد إبراهيم  ديوان) ١(

  وكال اللفظين بمعنى واحد وهو االستطاعة أو القدرة. )،تطيق في المصدر المطبوع: (لو )٢(

  ) بيتاً.٨١، والقصيدة قوامها في (٤٦٠ - ٤٥٥ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي:  )٣(

  .٢/٣٤٤وينظر: شعراء الحلّة:  ،) بيتا٥٥ًوالقصيدة قوامها (، ١٥٢ -  ١٤٩ديوان الشيخ حمادي نوح (خ):  )٤(
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 الحلّـي ن الحـاج مهـدي   بـ اون بـن عبـد اهللا   حسـ  الشـيخ ومنهم الكامل اللبيـب   

  مطلعها:

 �?!  ���� (�!  (@ �A��� �,�� B ��. = �C  (&� �- �D 	��	�  

  

  �/���R�  �$& ��� �! �5 	,���Fµ �����3�Q �  	º�������  
  �O��F� ���Q� �� %V �8 	$���7Q ���3 [
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 بن ا محمد الشيخومنهم    :امطلعه الحلّيحمزة  ��

 �J�����FR�1  �P���������  �*������ �B ����� �����  
 

  D:Z= ���������E %O������G ������ 	�� �*w������ �����  
  �Z����������4 � 	b� ����	'7Q� �����¨1  � 	»���� �+ ��*  

 
 ������ �e
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 ومنهم بهجة الزمن األديب الحاج حسن نجل    مطلعها: الحلّيم القي محمد ��

 �������F=����� �w [�* �Y�
  �������H ������Q ����� �3� %a  
 

  �ª�� 	§�  �*��������������� ��  >[ ������������� ��1 %a  
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  حسين مطلعها: السيد الكامل ولدهومنهم  

������� �H �b 	k��������� x� ������� �:9 �2 ������� �f �Gx��  
 

  ��  �� �6������G�� �������  	l�������� �������'1�Xx��  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٤٤لّة: ينظر: شعراء الح )١(

  .١٠٧ - ٢/١٠٥، شعراء الحلّة: ٢/١٧٧ينظر: البابليات:  )٢(

  .٢٢٢ - ٥/٢٢١، شعراء الحلّة: ١/٧١ق ٣ينظر: البابليات:  )٣(

  .١٧ - ٢/١٦ينظر: شعراء الحلّة:  )٤(
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 ���� � 	µ %* 	��������� x  	b�����7'���  ��W�����()١(  
لـه فـي    ،الحلّيلب عبد المطّ السيد أخيه الشاعر اللبيب ابن ومنهم جامع ديوانه 

  رثائه قصائد عديدة منها قصيدته التي مطلعها قوله:

������ �X�R �J  	����  D@�������� DG %/  %��������:��  
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  )٣(ه.ب رمسس اهللا نفسه وطيقد الأ 
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فاضلٌ ،عالم، مقدس، بالورع والتقـوى  معروف،  محتـاطٌ  ،بالعبـادات  مشـغوف 
  .في الفتيا

  .)١٢٠٥(في الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة  ولد

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٤٤ينظر: شعراء الحلّة:  )١(

  .٣٤٥ - ٢/٣٤٤ينظر: شعراء الحلّة:  )٢(

 ٢/٥٥٥، تكملـة أمـل اآلمـل:    ٣٣٢ -  ٥٣/٣٣١المطبوع بضميمة بحار األنـوار:  ينظر ترجمته: جنّة المأوى ) ٣(
، ٢٩٨ رقـم  ١/٦٨١مرآة الشـرق:   ،١٤٣ رقم ١/٢٩٠، معارف الرجال: ١/٢٨٣، الفوائد الرضوية: ٦٦١ رقم

، ١١٢٤ رقـم  ٦٨٥، نقبـاء البشـر:   ٢/٦٣، ريحانـة األدب:  ٦/٢٦٦، أعيـان الشـيعة:    ٨٨ رقم ١/٢٩٧الطليعة: 
ــة: ٢/٢٩٠األعــالم:  ــات: ٣٤٨ -  ٢/٣٣١، شــعراء الحلّ ــم ٢/١٥٣، البابلي ، ٣٣ -  ٨/٦، أدب الطــف:  ٨٤ رق

، مشــاهير المــدفونين فــي ١/٤٤٢معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف:   ،٤/٩٠معجــم المــؤلّفين: 
 .٣٦٩ رقم ١/٣١٥، معجم مؤرخي الشيعة: ١٥٢ رقم ١٢٦الصحن العلوي الشريف: 



  ٢٩١  .........................................................  ابن السيد دلدار علي السيد حسينحرف الحاء/ 

 

د ذ على أبيهوتلمد دلدار وعلى أخيه السيد السيتحرير  حاشية على(وله ، محم
 ،)حكـام األمـوات  أرسالة في (و ،)شاء اهللا نإرسالة في تحقيق معنى (و ،)قليدسإ
وكتـاب   ،فـي المـواعظ   )انبشـ يوخ والر الشـ تـذكّ (و ،)رسالة في علـم التجويـد  (و
عشـر مـن شـهر شـوال     ي في الحـادي  وتوفّ، في علم الكالم )اتالباقيات الصالح(

  )٢(.)١()بآم نغفرا(بيه أفي حسينية  ودفن )١٢٦٠(سنة 

}UY{@ @
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كـان  ،فـاق وأفضل الفضـالء باالتّ  ،اإلطالقد العلماء على سيw   فقيـه العصـر، 
وطــار صــيت كمالــه فــي األغــوار   ،اســة العلميــةئانتهــت إليــه الر ،ونــادرة الــدهر

  .وشاع حديث فضله في األصقاع والبقاع ،نجادواأل

نا وقد وصفه جد 
 Hحسـين آل بحـر العلـوم الطباطبـائي     السيد رعالو �����
س ون رؤومبـي  ،بيانـه بكاشف اللثام عن غوامض المسـائل  ( :هبأنّ في بعض مكاتيبه

 أنوارة اومشك ،الحقائق برأيه الصائب أنواراص بحار غو ،تبيانهمن األحكام بلمعة 

  ــــــــــــــــــــــــ

) وأصبحت ١٢٣٥ - ١١٦٦لكهنو أسسها السيد دلدار علي النصير آبادي ( تقع الحسينية في مدينة )١(
فن فيها جمع من األعالم، كالمير حامد حسـين مؤلّـف   بعد ذلك مقبرة له ولبعض أوالده، وكذا د

  )٢/٣٥٢كتاب عبقات األنوار. (ينظر: رسائل في دراية الحديث: 

تكملـة أمـل اآلمـل:     ،١٦٠ رقـم  ٢/٣٠كتـب:  ، مـرآة ال ٦٥ رقـم  ٤٣٠ينظر ترجمته: نجـوم السـماء:    )٢(
 ٥/٦٤، أعيـان الشـيعة:   ١٩٢ رقـم  ١/٤٤٧، مـرآة الشـرق:   ٩٥ - ٨٥، ورثة األنبيـاء:  ٣٨٥ رقم ٢/٣٤٨

ــم ــة األدب: ١٩٢ رق ــررة:  ٦/٢٣٢، ريحان ــرام الب ــم ٣٢٥، الك ــؤلّفين:  ٦٥٣ رق ــم الم ، ٣/٢٦٢، معج
  .٤٠٣٧ رقم ١٣/١٨١موسوعة طبقات الفقهاء: 
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 ،عـالمين يـة اهللا فـي ال  آو ،والمسـلمين  اإلسـالم شـيخ   ،الدقائق بذهنه الثاقب أسرار
  .رينمين والمتأخّوقدوة العلماء من المتقد ،المجتهدين ةزبد

 D
��5�� �#���� ���3 #���� 2��3 ;��G= 6�
��7��  
 

  D�. ª*������Q ��
������S= �������� �|��������J2�  
 

  .Hما ذكر خرآ إلى.. .

ذ وتلمـ  أبيـه ى فـي حجـر   وتربـ  )١٢١١(ربيع الثاني سنة طاب ثراه في رابع  ولد
ي رسالة في تجـزّ (ف فصنّ ،سنة ةعشر سبع ابنجتهاد وهو ى بلغ مرتبة االعليه حتّ

عجـب بهـا والـده    أف ،)وليين�� في الركعتين ا رسالة في تحقيق الشك(و ،)جتهاداال
ولـم   لالسـتفادة عليـه األفاضـل    كـب أو .ه تحرير بارعنّأالناظر فيها  ال يشك :وقال

ج عليــه جملــة مــن العلمــاء األعــالم تخــر .يوجــد ذلــك ألحــد مــن علمــاء الهنــد 
  .اطين العظامواألس

 ،فـي الفقـه   )مناهج التدقيق ومعارج التحقيـق (كتاب  :فات كثيرة منهاوله مصنّ
 w)الجـواهر (يد صـاحب   إلىوقد وصل  ،ةواحد في كتاب الصال مجلّدبرز منه 

فات بـدراً  صـنّ بـين الم مـا  رأيتـه   يإنّـ ( :وقال في مكتـوب لـه   ،بليغاً عليه ثناًء فأثنى
 عليهـا  قـرض  ،)رسـالة أصـالة الطهـارة   (و، ما قال آخر ىلإ.. . )ونوراً المعاً ،ساطعاً

صل أبع على ظهر اً حسناً طُتقريض )الضوابط(صاحب  إبراهيم السيد األجلّ السيد
األحكام في مسائل  ةروض(و، في الفقه )الوجيز الرائق(وكتاب ، الرسالة في الهند
وثالـث فـي    ،ةي الصـال فـ  خـر آو ،فـي الطهـارة   مجلّـد برز منهـا   ،)الحالل والحرام

فـي   )فـادات الحسـينية  اإل(تـاب  كو ،الحـج  من ورابع في الميراث ومقدار ،الصيام
ات فـي  مجلّـد  ةربعـ أبـرز منـه    ،فـي علـم الكـالم    )الحديقة السلطانية(و، المواعظ
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حاشية على كتاب الصوم والهبـة مـن ريـاض    (و، مامةالتوحيد والعدل والنبوة واإل
رسالة فـي تحقيـق   (و)، ة للصدر الشيرازيعلى شرح الهدايتعليقات (و)، المسائل

كتاب المجالس (و ،)المواعظ(و ،)التفسير أمالي(و)، النسبة بين الحقيقة والمنقول
طرد العاندين فـي  (و )،رسالة في الميراث(و ،)ةالمفجعة في مصائب العترة الطاهر

 صـول �� فـي   )وسـيلة النجـاة  (و ،)رسالة في التجويد(و ،)جواز اللعن على المنافقين
 )تفسير سورة الدهر(و ،)تفسير سورة التوحيد(و ،)تفسير سورة الفاتحة(و ،الكالم

  .غير ذلك إلى ..

 )١٢٧٣(سنة  Hيوقد توفّ .محمد السيد يروي باإلجازة عن أبيه، وعن أخيه

خ وفاتـه تلميـذه الكامـل األديـب     وقـد أر  .)بآمـ  ناغفـر ( أبيـه في حسينية  ودفن
  :عباس التستري بقوله دمحم السيد البارع المفتي

 	9������ �8������%� ��* �B���������r �F1*  %L���������f�  
 

 ����� �Lp�������D�� �}� � �6������3 ��������~��*  
  :أن قال إلى 

���� �1 	k����� ���  T
������ 	��  	o����3.�  D��3 ������H  
 

 � �� �� D*��+ �O3 واِهللا  	$���"� �� 	�� �*��)٢(�)١(  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٧٣=   أركان الهدىلتهدمت واهللا )١(

  .٣٧٥: ٣/ قأوراق الذهب ينظر:

، الفوائد الرضوية: ٥٤٣ رقم ٢/٤٦٦، تكملة أمل اآلمل: ١/١٢٥ينظر ترجمته: تكملة نجوم السماء:  )٢(
، ٢٤ رقـم  ٦/١٢، أعيان الشـيعة:  ٢٤٩ رقم ١/٥٩٦مرآة الشرق:  ،٢١١ - ١٠١، ورثة األنبياء: ١/٢٣٨

، معجـم المـؤلّفين:   ١/٤٤، أحسـن الوديعـة:   ٧٩٣ رقـم  ٣٨٧م البـررة:  ، الكرا٦/٢٣٣ريحانة األدب: 
أوراق ، ٤٠٦٤ رقـم  ١٣/٢١٥، موسـوعة طبقـات الفقهـاء:    ٥٤٩ رقـم  ١/٢٨٤، تراجم الرجال: ٤/٣٦

  .٣٧٥: ٣/ قالذهب
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  .أديباً ،ماًمتكلّ ،عالماًكان 

د ذ علىتلمد  وعلـى  ،حسين السيد  ابـن مرتضـى   السـيـد  السـيد  ابـن  محمالسـي 

أسرارهمس اهللا دلدار علي قد.  

لم يوجد مثلـه فـي    ،)ة األطهارفي إثبات إمامة األئم عبقات األنوار(وله كتاب 
 وكثـرة  هربحـ علـى ت  ات كثيـرة وهـو يـدلّ   مجلّدوقد برزت منه  ،السلف والخلف

 )منتهـى الكـالم   فـي رد  )١(ستقصاء االفحاما(كتاب  يضاًأوله  ،عهوسعة تتب عهالطّا
  .عديدة خرى�� فات ة، وله مؤلّهل السنّأللمولى حيدر علي الفيض آبادي من 

  .)١٢٤٦( كانت والدته سنة

ف خلّـ ، بلكنهـو  )بآمـ  غفـران (في حسينية  ودفن )١٣٠٦(في سنة  Hيتوفّ

  ولده إتمـام فـي   أبيـه قـام مقـام    ،)٢(ناصر حسـين دام فضـله   لسيدا المعاصر �����

  )٤(.)٣(ذاكر حسين السيدو .)العبقات(

  ــــــــــــــــــــــــ

 في األصل: (استقصاء األفهام). )١(

  ) من هذا الكتاب.٢٧٨تأتي ترجمته برقم () ٢(

  من هذا الكتاب.) ٩١تأتي ترجمته برقم () ٣(

، تكملـة أمـل اآلمـل:    ١٣٦ رقـم  ١/٤٦٣، مـرآة الكتـب:   ٢/٢٤) ينظر ترجمته: تكملة نجوم السـماء:  ٤(
، ٤/٣٨١، أعيان الشيعة: ٢٦١ رقم ١/٦١٧، مرآة الشرق: ١/١٦٧، الفوائد الرضوية: ٣١١ رقم ٢/٣٠٨

، ٢١ رقـم  ١/١٥٦غدير: ، ال٧٠٢ رقم ٣٤٧، نقباء البشر: ١١٩، مصفّى المقال: ٣/٣٧٧ريحانة األدب: 
  .٣/١٧٨، معجم المؤلّفين: ٢/١٦١األعالم: 
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 يخـ أ - موسـى  الشيخابن رضا  محمد الشيخابن علي  الشيخأخيه  )١(قال سبط
كان > :في طبقات الشيعة ما لفظه )الحصون المنيعة(في كتابه  -له  مالمترج الشيخ

 ،وأصـدقهم  ،عبـدهم أو ،وأزهـدهم  ،ورعهـم أو ،عصره وأوانه ��	�� و ،فقيه زمانه
فقهيتـه  أح بأفضـليته و صـر محسن خنفر كـان ي  الشيخالمرحوم  نإى حتّ ،فقههمأو

  .جعفر الشيخمن أبيه 

 ،بليغــاً ،ئاًمنشــ ،بصــيراً باألخبــار واللغــة ،كــامالً ،عــامالً ،عالمــاً ،مجتهــداً ،صــولياً�� كــان 
 ،ثنـى عليـه  أره ومن كتب في علم الرجال في عصـره ومـن بعـده ذكَـ     وكلّ ،اًرماه ،شاعراً

ــرة لإشــفيع البروجــردي الجــابلقي فــي   الســيدك ــه الكبي ــدهجازت 	� و ،ول�ــع � ــرحيم ب د ال
 السـيد و ،)٢(الـدين العـاملي فـي رجالـه    زّعلـي ع  محمـد  الشيخو ،في نقد العلماء البادكوبي

  )٣(.)قصص العلماء(ي في نالتنكاب السيدو ،)اتروضات الجنّ(المعاصر الخونساري في 

  ــــــــــــــــــــــــ

 )٧/٣١٠) السبط: هو ولد االبن واالبنة. (ينظر: لسان العرب: ١(

) رجال الشيخ محمد بن علي بن محمد الحنّاوي العاملي الشـهير بالشـيخ محمـد علـي عـزّ الـدين،       ٢(
وايـة والـرواة) نقـل عنـه الشـيخ علـي       هـ) اسمه (ضوء المشكاة الكاشف عـن وجـوه الر  ١٣٠٣(ت

، نسخة منه موجودة عنـد السـيد عبدالحسـين شـرف الـدين      )الحصون المنيعة(كاشف الغطاء في 
  )٣٢٧). (ينظر: مصفّى المقال: هـ١٣٢٩( سنة هب من مكتبته فيهبت فيما نُوقد نُ

  .٢/٣٠٦روضات الجنّات: ، ٣١٧، قصص العلماء: ٣٠الروضة البهية: ينظر:  )٣(
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 يرِنبـذة الغَـ  ( : ـاها باس رسالة كبيرة في ترجمته سمعب الشيخ ولدهوقد كتب 
ن أحرى بنـا  فـاألَ  ،حوالـه أقد استقصى القول فـي   )١()يرِعفَحوال الحسن الجأفي 
؛المختصـر  اليـه فـي هـذ   إاج تـ ل عليها ونذكر بعض ما نحنعو صـاحب البيـت    ألن

  .بيهأحوال أمن غيره ب خبرأ لدودرى بما فيه والأ

بحـر الهدايـة    ،العلـم المـؤتمن   ،ومغيـث الشـيعة   ،ريعةشـ هو ركن ال( :Hقال
خـه  رأو )١٢٠١(سـنة   جـف النفـي   ولـد  ،يجفـ النحسن بن جعفر بن خضر  الشيخ

  :أمر والده بقولهرضا ب محمد حويالن

���� �R g��������:9 �   	k�����  	�Q��������� � �*�����  
 

 ���������'1 	k 	§�  ���������e�'1 ������� �0����)٣(�)٢(  
كـان   ،دهـره  ����	� و ،وهـو فقيـه عصـره    ،حرز المعقول والمنقول في صـباه أو 

  .هثرآستقصى ماجزه وال تُحصى معال تُ ،ق عظيملُوعلى خُ ،زاهداً ،ورعاً ،فاضالً

حسن  الشيخ نإ :- دينمن العلماء المجتهدين المقلَّ -محسن خنفر  الشيخقال 
  .رينمين وال في المتأخّفضل منه في المتقدأال أرى 

فضلأهو  :جابأف ،بيه كاشف الغطاءأئل يوماً عنه وعن وس.  

  وهو مضمون قول القائل:

�� �f �/  	k���� �� ����H  %k��9  �
��_1��  %k��F�& �� �° �*  
 

 ����� %3= �b  %W3������0~�  %��������=.�� ����� ��~�� %/  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .هـ بتحقيق مؤسسة كاشف الغطاء في النجف األشرف١٤٣١بعت في سنة طُ )١(

  .١٢٠١) قد أنبته اهللا نباتاً حسناً = ٢(

 .٢/١٣، البابليات: ٣/١٤٧، ماضي النجف وحاضرها: ٢٩٣ينظر: العبقات العنبرية:  )٣(
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  	��  %M����XC��  %������� %§�  %/���d~� N)٢(  
جـازوه فـي   أة مشـايخ  ذ علـى عـد  وتلمـ  ،اجتهد وعمل برأيه قبل أن يكمل العشرين 

 ،موسـى  شـيخ الخـوه  أو ،Hعفـر ج الشـيخ والده  :منهم ،وحكموا له باالجتهاد ،الرواية
عبــد اهللا  الســيد ثوالمحــدw، اهللا التســتري أسـد  الشــيخو ،wجــواد العــاملي السـيد و

إجازتهوغيرهم من مشايخ  ،سليمان القطيفي الشيخو ،علي البحراني الشيخو ،رشب.  

ن تصفّوماهللا  ةيـ آه آر ،هدرسـ  ةوجلـس حلقـ   ،لـع علـى تصـانيفه   واطَّ ،هه وسـيرتَ ح سير
ى نـال  واجتهـد فـي العبـادة حتّـ     ،ى اسـتغنى تحصـيل العلـوم حتّـ    على كبأو ،في العالمين

منها القدح المالشـيخ  أخـوه كـان   حيـث  ،ة الفيحـاء م برهـة مـن الزمـان فـي الحلّـ     أقاو ،ناه 
 إلـى دار القـرار رجـع    إلـى علـي   الشـيخ ا انتقـل  ولمـ  ،جـف النهـو المرجـع فـي     Hعلي

ــه الفضــالء والعلمــاء  ،واشــتغل بالتــدريس جــفالن ــ ،واجتمــع علي ــه وقــرؤو واذوتلم ا علي
 الشـيخ و ،مشـكور الحـوالوي   الشـيخ و ،مهـدي القزوينـي   السـيد ـ : ستجازه كثير منهم كاو

 الشـيخ و ،الحـاج ميـرزا حسـين    وأخيـه  ،بـن الميـرزا خليـل   اعلي  �	� والحاج  ،جواد نجف

ســماعيل إ الســيدو ،حســن األعســم محمــد الشــيخو ،البالغــي هيموســ ،جيليالــد أحمــد
حسـين   السـيد و ،عبـد الحسـين الطهرانـي    الشـيخ و ،وشيخنا المرتضى األنصاري ،انيالبهبه

 أخيـه ي لـد وو ،)الريـاض (ري سـبط صـاحب   ئوالحاج ميرزا علـي نقـي الحـا    ،بحر العلوم
  )٣(.انتهى تلخيصاً )راضي الشيخمهدي و الشيخو محمد الشيخ خته�� وابن 

  ــــــــــــــــــــــــ

 .)وأن قولي هذا عيلم(في العبقات العنبرية:  )١(

 .٢٩٤، العبقات العنبرية: ٩١ رقم ٥/٣٦أعيان الشيعة: ، ١: لهامشنبذة الغري/ اينظر:  )٢(

  .٣ - ١نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري:  ينظر: )٣(
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ة نـه فـي الحلّـ   عصـدرت   الكالم في الكرامات وخوارق العادات التي أطال ثم
  .لالختصارماً وضربنا عنها صفحاً ر ،جفالنو

د عليـه  فـ كانت ت ،مطالب الفقه لديه حاضرة بادرة كأنكان سريع ال :وبالجملة
وذكـر   ،كما شوهد منه ذلك مراراً ،فيجيب عنها بأسرع وقت ،لة من األقطارؤاألس

ذ عليـه جمــع كثيــر  لمــوقـد ت  ،)١(فليراجعهــا أرادهــامـن   تهفـي رســال  ولــدهبعضـها  
 محمـد  الشـيخ  :وهـم  ،ولـده  مرزين غير من ذكـره بوحضروا عنده من العلماء الم

ختـه  ��  اءنـ بأو ،)هدايـة المسترشـدين  (تقي صاحب  محمد الشيخابن خته ��  ابنباقر 
عبـد   الشـيخ و ،حسـن المامقـاني   الشـيخ و ،)سبيالمقـا (اهللا صاحب  أسد الشيخمن 

غلـب مـن حضـر    أو .ضـرابهم أو ،عبد الباقي الكيالني السيدو ،الرحيم البروجردي
 ،حصاء تالمذتهإا متعاصران وال يمكن مهألنّ ؛حضر عنده )الجواهر(عند صاحب 

وإقدامهته وكم كشف بهم لنجيب باشـا   كضيافته ،خاصة جفالنة عن كربة وملم
 لـى إقـدم   ثـم  ،وفعل ما فعل من القتل واألسر والنهـب  كربالءا فتح لم بغداد يلوا

 الشـيخ قـدام  إوب ،كـربالء ن يفعـل فيهـا كمـا فعـل فـي      أوكـان مـن عزمـه     جفالن
كانوا خمسـة   ،اختالف الروايةعلى هو وعسكره  هضافأنفاسه القدسية أم والمترج
بقـي ثالثـة    أنوببركتـه بعـد    جفالن أهلله طاعة  واظهرأو آالفثالثة  أو آالف

محجمة دماً لءخرج منها ولم يرق فيها م امأي.  

بغـداد   إلـى ح لـه الرجـوع   العـراق ورجـ   أهـل ة ذلك صرفه عن محاربة كافّوك
 ،ماميةهم من الشيعة اإلر العراق وهم كلّئه خاف منه الفتك بعشاألنّ ؛ورجع فأطاعه

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤ - ٧نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري:  :ينظر )١(
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  )١(.)١٢٥٨(الً وكان ذلك سنة صّفي رسالته مف ولدهوقد ذكر ذلك 

ا المزبـور لعلمـاء   البـاب واسـتدعاء الباشـ    محمـد علـي   السـيد  الداعيمسألة وكذلك 
 ،مهـدي وجماعـة معـه    الشـيخ و محمـد  الشـيخ  أخيها لدوفمضى هو و ،كربالءو جفالن

ا حضـروا فـي مجلـس    ولمـ  ،القزويني والميرزا حسن كـوهر  إبراهيمالسيد  كربالءومن 
عارضــهم  الشــيخة والجماعــة بقتــل الرجــل والســنّ أهــلوقاضــي مفتــي  وأفتــىالــوالي 

بـي حنيفـة بقبـول توبتـه وهـم كـانوا ينكـرون        أهم بفتـوى  لزمأثبت عليهم وأوناظرهم و
فكانت الغلبة للشـيعة ذلـك اليـوم والفلـج      ،Hالشيخفخرجت فتواه حسبما ذكر  ،ذلك
ة ببركتـه قـو   توحصـل  ،داً منصـوراً وخـرج مـن المجلـس ظـافراً مؤيـ      ،ةهـل السـنّ  أعلى 

  )٢(.الًمفصّفي رسالته  ولدهوالمناظرة وقد ذكر الواقعة  ،مذهب الشيعة ونصرتهم

لدهذكر  ثمالصـيد   ��� ه كلّـ  الفقـه  كتـب  )،أنـوار الفقاهـة  (كتـاب   :وهـي  ،فاتهمصنّ و
ة والتفريـع واألدلّـ  اإليجـاز ات والسبق والرماية جمع فيـه بـين   والذباحة والحدود والدي، 

ولــه  ،)الرســائل العمليــة(ولــه  ،صــول�� ألبيــه فــي ا )مــة كشــف الغطــاءشــرح مقد(ولــه 
لـم   أيضـاً  ،قـة ولـه كتـاب فـي علـوم متفر     ،البيـاض  إلـى لـم تخـرج    )مامةاإلرسالة في (

تكملـة  (ولـه   ،لـف ولـه أجوبـة مسـائل بعضـها محفـوظ وبعضـها تُ       ،البيـاض  إلىيخرج 

	� بيه على قواعد أشرح ����w( خر الخياراتآ إلىمن بيع الصرف.  

  )٣(.ولدهانتهى ما ذكره 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٧٠ - ٥٦نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري:  ينظر: )١(

  .١١٨ - ٨٧لجعفري: نبذة الغري في أحوال الحسن اينظر: ) ٢(

 .٦ نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري:ينظر:  )٣(
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ــم يــذكر لــه كتــاب     ــي فــي   (ول )قاضــيداب الآالســالح الماض
 اءفــي القضــ  )١(

ولـه   )نـوار الفقاهـة  أ(لحقـه بكتـاب   أه نّـ أظـن  أو )،نـوار الفقاهـة  أ(والشهادات كتبه قبـل  
الرســالة (كتبهــا مــن قبيــل المــتن و )خــر الخيــاراتآ إلــىل المكاســب وأرســالة مــن (

  .)بغية الطالب(بيه أى رسالة وحشّ ،هالي بغدادأباستدعاء كسبة الشيعة من  )العملية

ب منه ذلك مراراً كما حكـاه تلميـذه المـالزم    ب الدعوة وقد جروكان مستجا
ذكـر   ،وغيـره  wعبـد البـاقي الكيالنـي    السـيد  األشرف جفالنمته في قاإام يأله 

  )٢(.تهفي رسال هالجميع ابن

هـل  أغير مناظرة بغداد مـع   جفالنة ومته في الحلّقاإام يأوله مناظرات عديدة 
 جــفالندخــل  )١٢٦٠(ه ســنة نّــأ :عضــها وهــيبــأس بــذكر ب ال ،ة والجماعــةالســنّ

 ،فحمهـم بهـا  �� ي جئـت بـبعض المسـائل    نّـ إ :مصر وقال يمفت -للزيارة -األشرف
 الشـيخ م مـع  خذ يـتكلّ أبه المجلس  فلما استقر ،فجاء للشيخ ،الشيخ إلىفأرشدوه 

فقـال   ،وشـيعته  gذكـر الصـحابة وشـيعتهم وذكـر علـي      إلـى حتى انتهى الكـالم  
  .عته هم الناجون وغيرهم المرجون ألمر اهللاوشي gعلي :الشيخ

  .ىزاجعلها قسمة ضي :فقال المفتي

  ــــــــــــــــــــــــ

(السالح الماضي في أحكام القاضي) في مسـائل القضـاء والشـهادات: للشـيخ حسـن ابـن الشـيخ         )١(
ف (أنوار الفقاهة) ينقل عنه السـيد ريحـان اهللا فـي كتابـه (فواكـه      األكبر جعفر كاشف الغطاء مؤلّ

في تبريز في كتب السيد محمـد موالنـا. أولـه: الحمـد هللا الـذي علـم بـالقلم.         الفقهاء) ونسخة منه
 )١٣٨٧ رقم ١٢/٢٠٩). (ينظر: الذريعة: ١٢٥٤تاريخ كتابتها (

  .٥٦ - ٤٧ نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري: ينظر: )٢(
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  ؟هل هو صادق :األثير ابنما تقول في  :الشيخفقال 

  .نعم :قال

  ؟رف بصدق حديثهتنت تعأو :قال

  .نعم :قال

نـت وشـيعتك علـى اهللا راضـين     أستقدم ( :gلعلي nقال النبي: قاله نّإفقال: 
ريـب   وال ،)١()ينحـ مقْاباً مغضَـ  - كو قـال عـدو  أ -ؤك عداأعليه مرضيين ويقدم 

عليـه غيـر واحـد مـن      مـا نـصّ  نـاس مخصوصـين كَ  �� م لَـ عg شـيعة علـي   نأفي 
  ؟هؤعداأن وم ؟gن شيعة عليلك باهللا العلي العظيم مأسأ انأو ،علمائكم

ن نظـر مـ  أو )األثيـر  ابننهاية (راجع �� ي ولكنّ ،الحديث اهذ رألم  :فقال المفتي
  .رسم لكم الجوابأو أخرجهأي صحيح 

فخجـل المفتـي    ،خـرج الحـديث  أحضـرها و أ ثـم  ،عنـدنا النهايـة   :الشيخفقال 
  .ثم قام فخرج ،وسكت

أ نـا كنـتُ  أو منذ عشرين سـنة  :عن رؤياه للحديث قال الشيخئل فس فـي   كتـب
  )٢(.ةاالزك

ال يمـان و طفـات هـي مـن عالئـم اإل    المداعبات وم له موكانت للشيخ المترج
  )٣(.الًالمذكور في رسالته مفصّ ولدهخرج صاحبها عن طاعة الرحمن ذكرها تُ

  ــــــــــــــــــــــــ

  ، والحديث منقول بالمعنى.٤/١٠٦) ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر: ١(

  .١٢٤في أحوال الحسن الجعفري:  )نبذة الغري(ينظر:  )٢(

  .نبذة الغريمن الجدير بالذكر أن مداعباته ومالطفاته مبثوثة في كتاب ) ٣(
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  الً:شعار رائقة منها قوله متغزّأوله 
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  )٢(.خر ما قالآ إلى.. .

ه قـال  نّـ إف ،ي الـدين يعبد الحسين مح الشيخوكان ممدوح شعراء عصره منهم 
  في مدحه:
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  ــــــــــــــــــــــــ

  .٩١ رقم ٥/٣٧ينظر: أعيان الشيعة:  )١(

 .٣/١٥٠، ماضي النجف وحاضرها: ٩١رقم  ٥/٣٧ينظر: أعيان الشيعة:  )٢(
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  .خر ما قالآ إلى.. .

فـي أطـراف   تين واأللف ظهر الوباء ائبعد الم ينا دخلت السنة الثانية والستّولم
بـراهيم القزوينـي صـاحب    إ السـيد  المرحـوم  فيـه  يوفِّفتُ ،كربالءفي  وحلّ العراق

فالتمسـوا   ،الخـارج  إلىمنها  جفنالهالي أفخرج  جفالن إلىوانتقل  ،)الضوابط(
ليها إ فخرج جفالن بستان على شاطئ البحر الذي هو في جنوب إلىمنه الخروج 

فمـات   ،بع وعشـرين مـن شـوال   صابه الوبـاء يـوم الثالثـاء لسـ    أف ،اماً قالئليأوبقي 
دخلـوه  أوحملوه يوم األربعاء على األعناق و ،نوهلوه على البحيرة وكفّوغس ،تهلليل

بيـه  أمـع   ودفن )١٢٦٢(سنة  محمد الشيخخته أ ابنى عليه وصلّ ،الصحن الشريف
ف وخلّـ  ،تم ودام عليـه النـوح والعويـل   آقيمت عليه الم�� و ،)١(خوته في مقبرتهمإو
  .وبنتين ،اسعب الشيخاً وهو اً واحدلدو

ي الـدين  يـ عبـد الحسـين مح   الشـيخ ة يـ منهـا مرث  ،عديدة ثورثته الشعراء بمرا
  مطلعها:

  ــــــــــــــــــــــــ

  ه هذه األبيات:بالحجر القاشي على قبر تتبوقد كُ )١(

ــ هذا مــام ــ ق ــقَ ــه الحوى فد ثَ ــي نس  

  

ــ   ــج ليلُسـ ــ رِعفَـ ــ امِاإلمـ   ؤتَمنالمـ

ــا     ــم المهــدي والق ــه العل ــن أخي   واب

  

  ئـــــم بـــــالحق فروضـــــاً وســـــنن  

      ـــهلمع ـــنم جعفـــر أخـــوه ثُـــم  

  

  يشـــع كـــالغُرة فـــي وجـــه الـــزَّمن   

  ثُــم ابــن موســى ابــنِ االمــامِ جعفــرِ  

  

ــنن    الم الرضــا رب ــدب ــد الن محم  

 .)٣/١٥١(ينظر: ماضي النجف وحاضرها:   
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ـ  ،كـامالً  ،فاضالً ،عالماً ،اًكان شابـ  ،اًذكيفقيهـاً   ،اًلوذعي �� ديبـاً أ ،شـاعراً  ،اًصـولي، 
  .اًنقي ،اًتقي ،زاهداً ،ورعاً

وحضـر   ،رأى نمـ  رة قليلة في سحسن الشيرازي مد محمدحضر على الميرزا 

  نـد خواآل وعلـى  ،لكاظميان يحس محمد الشيخفقهاً على  جفالنفي  محمـد  ��

  ــــــــــــــــــــــــ

  .)لستُ أدري لمن(العبقات العنبرية: ليت شعري لمن)، وفي نبذة الغري: (في  )١(

ينظر: نبذة الغري فـي أحـوال الحسـن    و) بيتاً، ٣١، والقصيدة قوامها (٣٥٤ - ٣٥٣العبقات العنبرية:  )٢(
 .٣/١٥٢ماضي النجف وحاضرها: ، ١٢٩: الجعفري

   بتصرف. ٦٨ـ  ٨/٦٤(خ):  الحصون المنيعة )٣(

، مـرآة الكتـب:   ٢/١٤٢، مسـتدرك الوسـائل:   ٢٠٧ رقـم  ٢/٣٠٦ينظر ترجمته: روضـات الجنّـات:   و
، الفوائــد ٣٦٨ رقــم ٢/٣٣٩تكملــة أمــل اآلمــل:  ،١/٣٤٨، تكملــة نجــوم الســماء: ١٥٥ رقــم ٢/١٩

، أعيان الشـيعة:  ١٩٣ رقم ١/٤٤٧، مرآة الشرق: ٩٨ رقم ١/٢١٠: ، معارف الرجال١/١٧٧الرضوية: 
، ٣/١٤٧، ماضـي النجـف وحاضـرها:    ٢٩١، العبقات العنبرية: ٥/٢٦، ريحانة األدب: ٩١ رقم ٥/٣٥

، مكــارم اآلثــار: ٣٨٣، شــهداء الفضــيلة: ٦٣٩ رقــم ٣١٦، الكــرام البــررة: ٧٢نصــاري: أشخصــيت 
، معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي  ٣/٢١٢لمــؤلّفين: ، معجــم ا٢/١٨٦، األعــالم: ٦٨ رقــم ١/١٢١

 .٤٠٣٤ رقم ١٣/١٧٧، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣/١٠٤٠النجف: 
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صول علـى الميـرزا حبيـب    �� وفي الفقه وا ،صول�� كاظم الهراتي الخراساني في ا
  .ترويجهفي مدحه و وكان مغالياً ،اهللا الرشتي

ى الالزمة فـي اليـوم الثـاني والعشـرين مـن      بسبب الحمة أبيه اوقد مات في حي
 ،بقـ عوثالثون سـنة ولـم ي   خمس وأ وعمره يومئذ أربع )١٣١٤(شهر شعبان سنة 

اه جماعـة مـن   ثـ ر وقـد ، لهـم مـع أجـداده بقـرب داره     ةَدعـ في مقبرتهم الم ودفن
د نا األجلّالشعراء منهم جددو ،راهيم الطباطبائيبإ السيالشيخو ،الحلّيجعفر  السي 

 ،)١(أمـين وغيـرهم   الشـيخ ابـن  حسـين   محمـد  الشـيخ  هابن عمـ و ،السماوي محمد
قد٢(ه.سب رمس اهللا نفسه وطي(  

}VS{@ @
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ه نجم من أهل السنّكان جدة من سكنة الدجلي، بلدة لَ إلىانتقل  ثموم مـن  لُم
ج شـريك فتـزو   هفكـان لـ   ،وكـان مشـغوالً بـالبيع والشـراء     ،عشيرة الخزاعل ةأمكن

مكان قبل  في غير البيع والشراء إلىن يمضي معه أفاستدعاه ب ،بة ثيأشريكه بامر
سبوع الزواجأع في ة التمتّانقضاء مد.  

  ــــــــــــــــــــــــ

) بيتاً، سحر بابل وسـجع  ٣٣، والقصيدة قوامها (٢٦٢ - ٢٦١) ينظر: ديوان السيد إبراهيم الطباطبائي: ١(
 .١٢٤ - ٥/١٢٣) بيتاً، أعيان الشيعة: ٤٩، والقصيدة قوامها (٣٧٠البالبل: 

 ٥/١٢٣، أعيـان الشـيعة:   ١٠٩رقـم   ١/٢٣٣الرجـال:   معارف، ٨/٢٠الحصون المنيعة: ) ينظر ترجمته: ٢(
، ٣/١٣٩، شـعراء الغـري:    ٨٠٧رقم  ٤٠٠، نقباء البشر: ٣/١٥٢، ماضي النجف وحاضرها: ٢٨٨رقم 

  .٣/١٠٤١معجم رجال الفكر واألدب في النجف: 
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 ؟ه التي كانـت عليـه وغلظهـا   يابلكثرة ث ؛ين تمضي مع هذا المتقفطنأ :قيل لهف
  .ومملُنه في لَام توطُّيأع استشي ثم ،جمب بذلك نَقّفلُ

إ ثم١٢٠٠(فـي حـدود سـنة     األشـرف  جـف الن إلـى باه انتقل أعلي  الشيخ ن،( 
ه خوتَـ اجعفر و الشيخو ،م�� من  محمد الشيخخاه أو له محسن المترج يخالش لدوأف

 ،تحصـيل العلـم   ىحسـن علـ   الشـيخ  فشـب  ،ل حتروشآة من يليفَى طُرخ��  م�� من 
صول على الميرزا القمي�� ا في ذفحضر وتلمH  وفي الفقـه   )،القوانين(صاحب

على المرحومد الشيخالغطاء وجعفر كاشف  الشيخابن علي  الشيخن يحسن  محم
  .)الجواهر(صاحب 

  .)١٢٧٥(ي سنة توفّ .ةضَيبالم إلىوله كتاب في الفقه لم يخرج 

 ،علـي  الشـيخ ذ علـى  فاضـالً تلمـ   ،وكان عالمـاً  ،براهيمإ الشيخالمرحوم  لدوأف
حسـن   محمـد  الشـيخ علـى  و ،wجعفر كاشف الغطـاء  الشيخ يابنَ حسن الشيخو

وله كتابة  ،wمرتضى األنصاري الشيخخر عمره على آو ،w)الجواهر(صاحب 
فـي عشـر   ) ١٢٧٩(سـنة  wيوكان شـاعراً تـوفّ   ،ةضَيبالم إلىج خرفي الرهن لم تَ

فـي ناحيـة بـاب الطوسـي      يوِلَـ في الصحن الشـريف الع  ودفن ،الثمانين من عمره
١(الشريف اإليوان إلىل منها دخَتجاه الكيشوانية التي ي( .  

  )٢(.في وادي السالم ودفن )١٢٩٣(ي في سنة توفّ دأحم الشيخو

  ــــــــــــــــــــــــ

، مشـاهير المـدفونين فـي    ٢٤ رقم ١٢، الكرام البررة: ١٦٢ قمر ٢/١٢٥) ينظر ترجمته: أعيان الشيعة: ١(
 .٤ رقم ٢١الصحن العلوي الشريف: 

، ماضــي النجــف: ٢/٤٩٥، أعيــان الشــيعة: ١/٩٩، الطليعــة: ١/٧٤) ينظــر ترجمتــه: معــارف الرجــال: ٢(
مشــاهير المــدفونين فــي الصــحن ، ١/١٧٠، شــعراء الغــري: ١٦٧ رقــم ٨١، الكــرام البــررة: ٣/١٠٠

�  
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 جفالني في توفّ ،gوكان شاعراً وله قصائد في رثاء الحسين ،حسين الشيخو

فـي الصـحن الشـريف فـي الجهـة       ودفن ،وقد تجاوز عمره التسعين سنة األشرف
د الشيخبراهيم وإ الشيخخوه أفن فيها التي د١(.علي الشيخو محم(  

 ،Hمرتضـى األنصـاري   الشـيخ حضر علـى   .فاضالً ،وكان عالماً ،مهدي الشيخو
وكـان   ،والحـاج ميـرزا حسـين ابنـي الميـرزا خليـل الطبيـب        ،علـي  �	� وعلى الحـاج  

الخمـس واألربعـين مـن عمـره ولـم       بيه بخمس سنين في سـن أي بعد وفاة توفّ .شاعراً
يعقفن ،ب٢(.فرجفي الصحن الشريف من جهة القبلة في ناحية باب ال ود(    

٣(سرارهم جميعاً.أس اهللا قد(  

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

وهو ففي ماضي النجف: أنّه دفن في وادي السالم  ،اختالف هدفن وفي محل ،٢٦ رقم ٣٨: العلوي
كما في األصل، وفي معارف الرجال والطليعة والكـرام البـررة ومشـاهير المـدفونين فـي الصـحن       

وشـعراء الغـري،    أعيـان الشـيعة  أما في ، والعلوي: أنّه دفن في الصحن العلوي مقابل باب الطوسي
 أنّه دفن في الصحن العلوي الشريف، وقيل في وادي السالم. ففيهما:

، مشـاهير المـدفونين   ٧٨٢ رقم ٣٨٣، الكرام البررة: ١١٠٢ رقم ٥/٤٨٥) ينظر ترجمته: أعيان الشيعة: ١(
 .١٣٠ رقم ١١١في الصحن العلوي الشريف: 

شـاهير المـدفونين فـي    ، م٨٦٤ رقـم  ٣/٥٣٤، الكرام البررة: ق١٠/١٤٧) ينظر ترجمته: أعيان الشيعة: ٢(
  .٤٧١ رقم ٣٦٠الصحن العلوي الشريف: 

، ١٠٠ رقـم  ١/٢١٩، معـارف الرجـال:   ٤١٢ رقـم  ٢/٣٦٥: تكملـة أمـل اآلمـل:    ة الوالـد ترجمـ  ) ينظر٣(
، ٣/١٠٩، ماضــي النجــف وحاضــرها: ٤٧٧ رقــم ٥/١٩٨، أعيــان الشــيعة: ٦١ رقــم ١/٢٣٤الطليعــة: 

، أدب ٤٠ - ٣/١٠، شعراء الغري: ١٣١٣رقم  ٦/٢٠٩٥: ، مكارم اآلثار٦٧٥ رقم ٣٣٩الكرام البررة: 
، معجـم رجـال الفكـر    ١/٣٢٨، معجم المؤلّفين العراقيين: ٣/٢٥٥، معجم المؤلّفين: ٧/١٠٣الطف: 

، ١١٥ رقـم  ١٠٠، مشاهير المدفونين في الصـحن العلـوي الشـريف:    ٣/١٠٠٤واألدب في النجف: 
 .٤٠٤٢ رقم ١٣/١٨٧موسوعة طبقات الفقهاء: 
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تالمـذة   )١(أخصّـاء وكـان مـن    ،هابـاً م ،جلـيالً  ،فاضالً ،عالماً -طاب ثراه -كان 
٢(وله فيه شعر ،ي بحر العلوم طاب ثراهجد(، د ذكرهفي  السي)٣()التكملة(.  

فاضـاته  إمحسن األمين العـاملي المعاصـر دامـت     السيد ����
	�  السيد خيهأيد فقال حو
ف لـه  بـوه قـد خلّـ   أوكـان   ،العـراق لطلـب العلـم    إلـى بيـه  أسـافر بعـد وفـاة    نـه  إف> ه:لفظ ما

 محمـد  السـيد  ى عـن ذلـك ألخيـه   وتخلّـ  ،ةغَـ لْج عليه وقنـع بالب رعخوته ماالً طائالً فلم يوإل
ليـه  إالعتـاب   )٤(نفـاذ إ إلـى ى ذلـك  فـأد  ،استأثر بذلك عليه المذكورخاه أ نإ :فيقال ،األمين

وكـان   ،قرانـه وفـاق علـى أبيـه    أفـاق   ىحتّـ  العلـم  على طلـب  األشرف جفالنفي  كبأو
  .عظيم الشأن ،جليل القدر ،شاعراً ،فقيهاً ،قاًمدقّ ،قاًمحقّ ،فاضالً ،عالماً

وبعـد   Hنيق البهبهـا علـى المحقّـ   كربالءفي و ،في جبل عامل على أبيه أقر

  األجلّ السيد على رأفق جفالن إلىوفاته ارتحل مهدي الطباطبـائي   السيد ������

وعلى غيره من  ،)٥(wللبهبهاني هتا يظهر من مرثيمك w)بحر العلوم(ـالمعروف ب
  ــــــــــــــــــــــــ

 .ا في األصل، واألنسب: (خواص)كذ )١(

  .١٤٩ - ١٤٦، ١٠٣، ١/٣٦: (خ) ينظر: الرحيق المختوم )٢(

  .١/١٢٧ينظر: تكملة أمل اآلمل:  )٣(

  .عياناألاألصل: (إنفاذه) وما أثبتناه من  ) في٤(

  والمرثية طويلة جاء في أولها:) ٥(

قَسى دارهوابـلُ  الدمعِ بِم من صي  

  

  هاطـلُ  لمـزن ا ن ريـقِ جادها م نإو  

  .١٤٩ -  ١/١٤٦ (خ): الرحيق المختوم) بيتاً، ٤٢، والقصيدة قوامها (١٨٢ -  ٦/١٨١ينظر: أعيان الشيعة:   
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 ،رف بالفضل والتحقيـق والتـدقيق  ى ظهر أمره واشتهر ذكره وعحتّ ،فحول العلماء
بـن  وكـان معاصـراً ال   .صول الفقه�� ما سي ،ع العلوموصارت له اليد الطولى في جمي

د هعمه كـان أفضـل مـن صـاحب     نّـ إ :ويقال )،مفتاح الكرامة(جواد صاحب  السي
  .)مفتاح الكرامة(

ــه  
 ومــن تالمذتــان   ������� ــد الزم ــه وحي حســن صــاحب  محمــد الشــيخالفقي
كمـا   )مفتـاح الكرامـة  (صـاحب   هابـن عمـ  علـى   أكما قر ،عليه أقر w)الجواهر(


  ،الفقيـه  ،األجـلّ  السـيد  حسين المـذكور  السيد حكاه سبط محمـد  السـيد  ������
وجـرت لـه مباحثـات مـع      ،)١(فـي كتـاب رجالـه    )الهنـدي (ـالموسوي المعروف ب

ة يـ جلة حأالعـراق فـي مسـ    إلىحين قدومه  )القوانين(صاحب  wق القميالمحقّ
ق عن جميعها ات لم يجب المحقّيرادإق المذكور ورد على المحقّأو ،مطلق الظن

جتهـاد والتقليــد مـن كتــاب   جوبتهـا فــي مبحـث اال  أوردهــا مـع  أو ،فـي المجلـس  
ق القمـي  حقّـ مال نإ :ويقـال  ،مرهـا مشـهور  أو )قلتُ - ن قلتَإف(بعنوان  )القوانين(

 ،لة المذكورةأليه في المسإحين قدومه  األشرف جفالنطلب المباحثة مع علماء 
  .حسين المذكور السيد على �
 	احثته بفلم يقع اختيارهم لم ،لمخالفتهم له فيها

ه نّـ أ أقربائنـا ثني بعـض  وحـد  ،فـات مشـهورة  شتهر عنه من الفضل ليس لـه مؤلّ اومع ما 
فبقيـت فـي    ،بجمعهـا وترتيبهـا   أوالده دات لـم يعـتنِ  وسـ هـا م ة لكنّسـ فات نفيمؤلّكانت له 

  ــــــــــــــــــــــــ

لـد زيـد   من و - ) رجال السيد محمد حسين: للسيد محمد حسين ابن السيد حسين بخش الحسيني١(
ــدي ( - الشــهيد ــراجم العلمــاء  ١٣٥٥ -١٢٨٣النوگــانوي الهن ــي ت ــدمين  هـــ)، ف ــن المتق ــد م بالهن

) صـفحة بلغـة األردو، طبـع بالهنـد، ويقـال لـه:       ٤٥٠) ترجمة في (٢٩٠والمتأخّرين مشتمل على (
 )١٠/١١٢و ٣/٢٦٥بي بها. (ينظر: الذريعة: تاريخ العلماء أو تذكرة 
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 فأخـذها اً بـه  صّـ مختن كـان  العجـم ممـ  وقعـت فـي يـد بعـض طلبـة       هاوإنّ ،زوايا الهجران
 وذكـر الناقـل أن   ،ظـاً عظيمـاً  حفنـال بهـا عنـد النـاس      ،نفسه بعد رجوعه لبالده إلىونسبها 

بعض ثقات العجم ممواهللا أعلم ،ثه بذلكن يعرف ذلك الرجل حد.  

ا اشتهر ذكره اتّولم       م عنـده  صـل بشـيخ الخزاعـل األميـر حمـد الحمـود وتقـد
فـن  )١٢٣٠(سـنة   األشـرف  جـف الني فـي  وتوفّ، ى ما قيلج بابنته علوتزوفـي   ود

  .ة الحويش وقبره معروفلّحداره بم


 ومن شعره قوله متقاضياً الحضور للتدريس من بحر العلوم الطباطبـائي   ������
  ارتفع: كان عدم الحضور لمانع ثم إذ
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 	9������������ �U� �
K������������9 � %6
"  g*������������=��  
 

 ���������F�  ��������������  %��������H�  �6����������  
 ��������� �3 �2  � D�����������  �b����������5G'�� �����������" 	k  

 
  %e�������������! %k  :=�����������a5�+ ����������� %X�� �;  

  �1������� �( 	/  �2Ql���������� ������� �f �:�������� 	� �� �   
 

  %B����������3
7~�9 � <����������e %�����������" �6  
 � :�E���������� 	+ �;  �*�����������  �(H����������� �G �O  

 
 ������ %�F= N������ T0�� �+ �Z �,  %X��������0�� �;  

 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٥٩، شعراء الغري: ١/٣٦: (خ)، الرحيق المختوم٦/١٨١ينظر: أعيان الشيعة:  )١(
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  .في التاريخ زيادة سنتين نأ )لخإ .. قصى الريبأمذ زال ( :هقولبوكأنه يريد  

 السيدبو الحسن وأ السيد :والد ذكران هماد حسين المذكور من األيوكان للس
  .علي وابنتان

 ولـد و ،حسـن  السـيد  لـه  ولـد  .نبـيالً  ،هاًيفق ،فاضالً ،فكان عالماً ،علي السيد امأ
ن فـي قـرى   كـاظم الـذي هـو اآل    السـيد  للسيد علي ولدو ،علي السيد للسيد حسن
ن هـو  يبـا الحسـن المـذكور   أ السـيد  خـاه أأو  علـي  دالسي نإ :ويقال ،سواد العراق

أمير الخزاعل ال أحمود الج بنت حمد الذي تزو٣(.بوهما كما مر(  

لـه   .قاًمـدقّ  ،قـاً قّمح ،هـاً يفق ،فاضـالً  ،ه كـان عالمـاً  نّـ إف ،)٤(بو الحسنأ السيد امأو
أيتـه  لى مبحث الشروط رإل المعامالت وأع من ئعلى الشرا كتاب في الفقه شرحاً

  ــــــــــــــــــــــــ

التـاريخ الشـعري    ألن ؛وهـو مـن سـهو القلـم     ،)w(منـه  ١٢٠٠ محمداً من آل هاشم =) بعث اإلله ١(
وهـي   )١١٩٧(وبإزالة اثنان حرف الباء فالتاريخ يكـون   )١١٩٩(المذكور بحساب الجمل يساوي 

  ) من هذا الكتاب.١٨٠في ترجمته برقم (أتي يكما سبحر العلوم آل والدة السيد محمد سنة 

 .٣/١٥٩، شعراء الغري: ١/١٠٣: (خ) ، الرحيق المختوم٦/١٨١الشيعة: ينظر: أعيان  )٢(

  .٨/٢٠٥: أعيان الشيعة: ترجمته ) ينظر٣(

  ) من هذا الكتاب.٣٧٦تأتي ترجمته برقم () ٤(
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للشـيخ   ظوعليـه تقـاري   )١٢٣٣(ه فرغ منه يوم السـبت ثـامن ذي القعـدة سـنة     بخطّ
فـي المسـجد    األشـرف  جـف النفـي   مامـاً إي كـان يصـلّ  و ،غيـره عسم ومحسن األ

وضع ي ثم ،الشماليالذي عند باب الصحن الشريف  )مسجد الطوسي(ـالمعروف ب
  .بوهأ كان وكذلك ،ظ الناسويععليه له منبر فيصعد 

ب منهـا غيـر   قـ عولـم ي  )مفتاح الكرامة(بو الحسن بابنة صاحب أ السيد جزووت
ة الحـويش  فـي محلّـ   ودفـن  شرفاأل النجفي في فانقطع عقبه وتوفّ ،بنت واحدة

  )١(.<جدادهما الطاهرينأته مع سكنهما الفسيح من جنّأبيه رحمهما اهللا تعالى وأمع 

}VU{@ @

ƒî’Ûa@´�y@@åiaƒî’Ûa@@Šš�ïubä¦a@äÛaÐvï@c@ì�ƒî’Ûa@õbİÌÛa@Ñ‘b×@ŠÐÈuw@ @

فاضلٌ ،عالم، فقيه  ��صولي، جسيمٍ وفضلٍ ،عظيمٍ ذو شرف.  

طنـب  أبعنـوان مسـتقل و   )نقد العلمـاء (عبد الرحيم البادكوبي في  الشيخذكره 
 الشـيخ مـنهم   ،والد كثيرونأوله ، عجابقاه غاية اإلب بتُجِع�� و ،طنابفيه غاية اإل
شاعر المفلقمحسن ال الشيخ عيسى جد.  

ام بقصـيدة  صـادق الفحـ   السـيد  ورثـاه )، ١١٩٧(سـنة   لـه  مالمترج الشيخي توفّ

  ــــــــــــــــــــــــ

  ، بتصرف.١٨٢ - ٦/١٨٠) ينظر: أعيان الشيعة: ١(

 رقـم  ١/١٢٧مـل:  أبي الحسن موسى العاملي: تكملـة أمـل اآل  ابن السيد السيد حسين ة ينظر ترجم

، شـعراء  ٤١٩رقم  ٣/٨٩٤، مكارم اآلثار: ٧٦٦ رقم ٣٧٧، الكرام البررة: ٦/١٨٠، أعيان الشيعة: ١٣٦
، موسوعة طبقات الفقهاء:  ٢/٨٧٤، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ١٦٢ - ٣/١٥٧الغري: 

  .٤٠٧٩ رقم ١٣/٢٣٨
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  .)١٢٩٠(حدود سنة األشرف  جفالنفي  ولد

ــوت   ــن بي ــفالنوآل شــعبان م ــة ســدانة ال   ج ــا نياب ــت له ــي كان ــة الت ــة القديم روض
فقـط،   الخدمـة فـي الحـرم الحيـدري     كثـر مـن قـرن، ولهـم اليـوم حـق      أالحيدرية قبـل  

مثـالهم مـن   أشـأن   في تلك الخدمـة،  لهم الحقبائهم ثالثة فرامين عثمانية تخووكانت آل
فــي  ينلــى الشــعبانيين المــذكورِإصــلهم أر يرجــع يــموهــم قحطــانيون مــن ح ،مــةدالخَ

مـن   - وغيـره   )ربنهايـة اإل (ة فـي  ذكره ابن غـد  على ما -  نساب العربية، وهمكتب األ

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١١٩٧ = تنسى الرزايا دون رزء الحسين )١(

، ٦/٩وينظـر: أعيـان الشـيعة:     ،) بيتـاً ٤٠والقصـيدة قوامهـا (   ،١٢١صادق الفحـام (خ):   ديوان السيد
  ).١١٩٦، وفيه توفّي سنة (٤٠العبقات العنبرية: 

، ٢٤٠ رقـم  ١/٥٨٤، مـرآة الشـرق:   ٦/٩، أعيـان الشـيعة:   ٢/١١٥ينظر ترجمته: خاتمـة المسـتدرك:    )٢(
  .٤٠العبقات العنبرية: 
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حم١(القحطانيةمن ر ي(وكذلك ذكر الس ،ويدفي  ي)٢(.)سبائك الذهب(  

حـد  أسـرة بالتجـارة والبـزازة، ولـم ينبـغ مـن رجالهـا        �� فراد هذه اأواشتهر جماعة من 
، فمالـت نفسـه هـو    ازاًزّبـ  كـان  باهأ نإف ،سوى المترجم له وحديثاً قديماً دبأو أفي فضل 

ب فـي  س وتـأد رشـتغل بـه ود  فا ،سـرته �� من  في حين لم يمتهن ذلك أحد لى طلب العلمإ
  .والفقه ،صول�� وا ،والمنطق ،والبيان ،والمعاني ،والصرف ،فقرأ فيها النحو ،جفالن

 ،ال فيه إعجـاب أقرانـه  نف ،فاضلة أخالقذا  ،أديباً ،شاعراً ،كامالً ،وكان فاضالً
٣(بيه فـأخنى عليـه  أان الدهر بخ ثم(  فاحتـار  ،وال بيضـاءَ  عنـده ال صـفراءَ   بـقِ ولـم ي 

 لـو ح ،األخـالق  كـريم  ،ةمـ عـالي الهِ  ،الـنفس  وكـان أبـي   ،المترجم لـه فـي أمـره   

 وحضر فيهـا علـى    كربالء إلىفسافر  جفالنمغادرة  إلى فاضطر ،السجايا������ 

 وكان من أخـصّ  ،ةب الرياض في الفقه مدباقر الطباطبائي آل صاح محمد السيد
 ىة نفس حتّزّفيه وشهامة وع إلباء كربالءففارق  ،أن وقع بينهما فتور إلى همالزمي

فنـال   ،رامبـور  فحـلّ  )١٣٢٥(الهند وذلك سنة  إلىفركب البحر منها  ،ورد البصرة
 )،١٣٣٦(ي بها سنة أن توفّ إلى ،مكانة سامية فيها وصار من المراجع الدينية هناك
  )٥(.)٤(وله شعر كثير أغلبه في مدح أهل البيت ورثائهم

  ــــــــــــــــــــــــ

  العين.و، باب الشين ١٠٩٥ رقم ٢٨٢معرفة أنساب العرب: ينظر: نهاية اإلرب في  )١(

  .٥١ينظر: سبائك الذهب:  )٢(

 )٢/٨٦يقال لمن أخنى عليه الدهر: إذا مال عليه وأهلكه. (ينظر: النهاية في غريب الحديث:  )٣(

) ٥٠قوامهـا ( و gخرى في اإلمـام الحسـين  
	 ) بيتاً، و٤٠قوامها (و hمنها مرثيته في فاطمة الزهراء )٤(
  )٩ - ٣/٤بيتاً. (ينظر: شعراء الغري: 

، ٤/٥٥٦، أعيـان الشـيعة:   ٥٥ رقم ١/٢٢٣، الطليعة: ٣ رقم ٣/٣١١ينظر ترجمته: معارف الرجال:  )٥(
، معجـم رجـال الفكـر    ٨/٣١٢، أدب الطف: ٩ -  ٣/٣، شعراء الغري: ٧٢٣ رقم ٣٦٢نقباء البشر: 

�  
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  .فاًمؤلِّ ،فقيهاً ،فاضالً ،كان عالماً

جعفـر   الشـيخ ابـن  حسـن   الشيخوعلى خاله  ،)سبيالمقا(بيه صاحب أقرأ على 
 ،مرتضى األنصاري الشيخوعلى  ،)الجواهر(صاحب  الشيخوعلى  ،كاشف الغطاء

كما صرح به في إجازته للسيخـة  د إبراهيم شمس العلماء النقوي اللكهنوي المؤر
  .)١()١٢٩٠(سنة 

شـرحاً علـى    )كتـاب النكـاح  (و، مبسـوط  )كتـاب الوقـف  ( :فـات له مـن المؤلّ 
حكــام النبــي أنــوار مشــارق األقمــار مــن أ(وكتــاب )، كتــاب الزكــاة(و، عئاالشــر

 ،واحـد  مجلّـد ها في فقه مبسوط خرج منه البيع والوقف والنكاح كلّ )nالمختار
اً تقريضـ سـتاذه األنصـاري   �� لهمـا  ين كبيـرين كتـب علـى أو   مجلّـد ي والفرائض فـ 

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

  .٢/٧٤٦واألدب في النجف: 

الشـيخ حسـن    إجازة>بما نصّه:  ، ٨٤٤ رقم ١/١٦٨الطهراني في الذريعة:  گا بزرق) ذكرها الشيخ آ١(
��بن ا الشيخ أسد اهللا الدزفولي الكاظمي للسيد محمد إبراهيم شمس العلمـاء المتـوفّى فـي     �����

) ابن محمـد تقـي بـن الحسـين ابـن السـيد دلـدار علـي         هـ١٣٠٧العشرين من جمادى الثانية سنة (
  <.)، ذكرها ابن المجاز له في ورثة األنبياءهـ١٢٩٠سنة (اللكهنوي تاريخها 

والذي يحوي علـى ترجمـة السـيد     -بع المجلّد األول منه نقول: وكتاب ورثة األنبياء المذكور طُ
مؤسسـة تـراث الشـيعة، وبتصـحيح علـي فاضـلي، مـع كتـاب          بنشر -دلدار علي وأوالده الخمسة 

فيه على اإلجازة المذكورة، ولعلّها موجـودة فـي المجلّـد    تذكرة العلماء في جلد واحد، ولم نعثر 
  الحظ.يالثاني المفقود، ف
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  .)١٢٦٨(وتاريخه سنة  هوخاتم هف بخطجتهاد المؤلِّامالً على تصديق تمش

كبير فـرغ مـن تأليفـه     مجلّد )زكاةمعرفة أحكام ال إلىمسلك النجاة ( وله أيضاً
  .األنصاري الشيخشيخه  تقريضعليه أيضاً و )١٢٦٤(في سنة 

 الشـيخ وهو والـد العلمـاء الفضـالء     .)١٢٩٨(ي ليلة السبت ثامن شوال سنة توفّ

 الشـيخ أمـين و  محمـد  الشـيخ بـاقر و  الشـيخ وإخوتـه   ،تقي الفقيه المعروف محمد
  )١(إسماعيل.

}VX{@ @

†Čî�Ûa@å�y@č̈ ažŠæb�@äÛaÐvï@ @

براهيم بن إ ابن )يعيش(ـب بمسعود الملقّ بنشكر  السيد ابنعلي  السيد ابنهو 

 من  ،يجفالنحسن الموسوي الخرسان ���  .علماء عصره 

 األشـرف  جـف الننشـأ فـي    ،على سـبيل التقريـب   )١٢٠٠(حدود سنة  جفالنفي  ولد
 ،هت مرتبتُــموســ ، قــدرهى عــالج علــى العلمــاء األعــالم حتّــفتخــر ،علــى فضــالء عصــره
   ــه ذكـره حفيـد   .صـاحب (الجـواهر) وغيـره   ـ : علمـاء عصـره كــ   وأصـبح فـي مصـافعم 

فـي   -  م لـه جـد المتـرج   - بـن شـكر   ابن درويش بن محسن  أحمد السيد ابنجعفر  السيد

  ــــــــــــــــــــــــ

، مـرآة  ١٠٥ رقـم  ١/٢٢٧، معـارف الرجـال:   ٣٦٦ رقـم  ٢/٣٣٨ينظر ترجمتـه: تكملـة أمـل اآلمـل:      )١(
، األعـالم:  ٦٢٤ رقـم  ٣٠٦، الكـرام البـررة:   ٣٨ رقـم  ٥/٢٠، أعيان الشيعة: ١٩٧ رقم ١/٤٧٠الشرق: 

، موسوعة طبقات ١/٥٢معجم رجال الفكر واألدب في النجف:  ،٣/٢٠٦المؤلّفين:  ، معجم٢/١٨٤
  .٤٠٣٢ رقم ١٣/١٧٤الفقهاء: 
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  .)قينقين وسند المدقّد المحقّسي(ـووصفه ب ،ه فأطراهمجموعته المخطوطة بخطِّ

الحاج ـ : ار بغداد األكابر وصلحائها األخيار كمن تج اًه جمعم لالمترج التمس
ليهـا فكثـر إقبـال سـائر الطبقـات عليـه       إنتقـل  افأجابهم و ،ة وغيرهصالح كب محمد

 ،كـرام إة وليه المرجعية مع تقدير واحتـرام وعـزّ  إوانتهت  ،وأصاب زعامة ورئاسة
مـل جثمانـه مـن    فح )١٢٦٥(ي ليلة الخميس النصف مـن رجـب سـنة    أن توفّ إلى

بليـة مـن   سـرته فـي إحـدى الحجـرات الق    �� فن بها في مقبرة فد ،جفالن إلىبغداد 
  .جعفر الخرسان في مجموعته المذكورة السيد هكما ذكر ،الصحن الشريف

بـراهيم  إ الشيخو ،براهيم قفطانإ الشيخمنهم  ،وأثبت مراثي العلماء والشعراء له
 ،هـادي  الشـيخ ابـن  بـاقر   الشـيخ و ،)١(سـن) ة خلـد للح (جنّـ  :ة تاريخـه وماد ،يحيى

 ،حسـن محبوبـة   محمـد  الشـيخ و ،والحـاج جـواد بـدقت    ،جابر الكـاظمي  الشيخو
  :وجاء في بيت تاريخه من قصيدة ،يحجصالح  الشيخو

 %*����������9  ��8������f� 	O  �l�����3  D��������H  
 

 � >�� �(V  �
�+@��  	B��3  �2�0���)٢(  

 بـن  ااس عبـ  الشـيخ و ،طالـب البالغـي   الشـيخ  :مـنهم و .ة واحـد دبزيا علـي   ��

  .يجقاسم ح الشيخو ،يجفالنالبغدادي 

كانت > :ه) ما نصّعد أن ترجم له في (الكرام البررةمام الطهراني بقال شيخنا اإل
عبـاس علـى    السـيد  ولـده أوقفهـا بعـد وفاتـه     جفالنة في سله مكتبة نفي للمترجم

م المتـرج (حسـن   )السيد(ابني  حسين محمد السيدموسى و السيد :ينمأخويه العال
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٦٥=  للحسن ) جنّة خلد١(

  .١٢٦٥=  ١+  ) أشجى علي الطهر موت الحسن٢(
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وبعدهم لعالم من علمـاء   ،لوابوا وتناساس وذراريهم ما تعاقَبن عب محمدوابنه  ،)له
ــاال ــي  يثن ــفالنعشــرية ف ــب الوقف ،األشــرف ج ــوكت ــي ــا هة بخطّ ــنة وتاريخه  س

)٢(.)١(<)١٢٦٩(  

}VY{@ @
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ي جفـ النشد بن نعمـة بـن حسـين الشـرقي     حسن بن را بنموسى  الشيخابن هو 
  .من فقهاء عصره األعالم

وكـان مـن    ،دهمعروفاً بزهده وورعه وتقواه ونسـكه وتهجـ   ،داًمقلَّ ،فقيهاً ،كان عالماً
وقـد صـاهره علـى بنتـه      ،هم بـه وأقدمهم وأخصّـ  )الجواهر(صاحب  الشيخأكابر تالميذ 

لدهزق منها فرالشيخ و وكـان لـه    ،)٣(ة فـي حـرف الجـيم   مت لـه ترجمـ  جعفر الذي تقد
  .هم علماء وفضالءوكلُّ ،أحمد الشيخو محمد الشيخولى �� من زوجته ا

وتعليقـات علـى كتـب السـطوح الـدائرة بـين        )'�&�%$ م لـه تصـانيف   للمترج
  .غلينتالمش

  ــــــــــــــــــــــــ

 أخيـراً  . وما بين األقواس ليس في المصدر المطبوع. وقد انتقلت هذه المكتبـة ٣٣٨) الكرام البررة: ١(
إلـى مكتبـة الحـرم     Kعلى يد سماحة المحقّق السيد محمد مهدي الخرسـان  هـ)١٤٣١في سنة (

  العلوي في النجف األشرف.

، معجـم المـؤلّفين:   ٦٧٣ رقـم  ٣٣٧، الكـرام البـررة:   ٤٤٨ رقـم  ٥/١٨٩) ينظر ترجمته: أعيان الشيعة: ٢(
ونين فـي الصـحن العلـوي    ، مشاهير المدف٢/٤٨٦، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٣/٢٥٣

  .٤٠٤١ رقم ١٣/١٨٦، موسوعة طبقات الفقهاء: ١١٣ رقم ٩٩الشريف: 

  من هذا الكتاب. )٤٢مرت ترجمته برقم () ٣(
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 الشـيخ  ولـده  هفقـام مقامـ   ،)١٢٧٧(ة وذلك في سنة بمد )الجواهر(ي بعد صاحب وتوفّ

  .)١(حسن) محمد(فبالخلد يرقى  :خ وفاته بعضهم بقولهوأر، أحمد الشيخ ثم محمد

 ،تامجلّـد خـرج منـه    الحلّيق للمحقّ )عئشرح الشرا(فات يضاً من المصنّأوله 
علـي   محمـد  الشـيخ وهـو بخـط    )١٢٦٩(س فرغ منه في سـنة  مفي الخُ مجلّدمنها 

 )١٢٧٣(سـنة  ) رجـب  ١٦(في الزكـاة وفـرغ منـه فـي      مجلّدمنها و ،يجفالنطان فق
  )٤(.)٣(حسن محمد الشيخفي حياة والده  )٢(محمد الشيخ ولدهوهو بخط 

}WP{@ @

ƒî’Ûa@å�y@ïËýjÛa@äÛaÐvï@ @

ابـن  اس عبـ  الشيخابن حسن  الشيخابن إبراهيم  الشيخابن اس عب الشيخابن هو 
  .البالغي محمدعلي بن  محمداس بن حسن بن عب الشيخ

وهـو مـن    ،ء الكاظميـة األفاضـل  كان من علما ،فاضلٌ عالم 
����سـرته فـي   ��  
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٧٧) فبالخلد يرقى محمد حسن = ١(

 بن موسى. - المترجم -) أي محمد بن محمد حسن ٢(

 گبـزر  قالى ما ذكره الشيخ آإستناداً االصحيح،  ) في األصل: (والده الشيخ موسى)، وما أثبتناه هو٣(
والشـيخ جعفـر    ١١٨٢ رقـم  ١٣/٣٢٠وفـي الذريعـة:    ٧١٢ رقـم  ٣٥٨الطهراني فـي الكـرام البـررة:    

، وهذا ناشئ من االشتراك في االسـم بـين الولـد والوالـد     ٤رقم ٢/٣٩٨محبوبه في ماضي النجف: 
 (محمد بن محمد حسن).

، أعيـان  ٣٢٧ رقـم  ٢/٢٢٩، معـارف الرجـال:   ٢٢٦٧ رقـم  ٥/٣٢٢مل اآلمـل:  ) ينظر ترجمته: تكملة أ٤(
، معجـم رجـال   ٩/٢٢٤، معجـم المـؤلّفين:   ٧١٢ رقـم  ٣٥٨، الكرام البررة: ٣٢٦ رقم ٩/١٥٠الشيعة: 

 رقـم  ٢٨٠، مشاهير المـدفونين فـي الصـحن العلـوي الشـريف:      ٢/٧٤٠الفكر واألدب في النجف: 

 .٤٣١٥ رقم ١٣/٥٦٩، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣٦٣
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 ج الفاضـلة األديبـة   تـزو ، قليل الكـالم  ،صالحاً ،اًتقي ،كان ورعاً ،عصرهة فضّـ  ���
  .جرة كتابتها�� ق من زِتَرعلي البالغي التي كانت تَ محمدبن  أحمد الشيخكريمة 

مـل  أتكملة (دنا الحسن صدر الدين في ذكره سي ،)١٢٨٠(ي حدود سنة وتوفّ
  )١(.)اآلمل


 وأقرأهـا والـدها    ،أديبـةً  ،جليلـةً  ،فاضـلةً  ،كانت عالمةً - زوجته – )٢(ةفضّ ��
صـول علـى بعـض أعـالم     �� قرأت الفقه وا ثم ،مها الكتابة وعلم النحوالقرآن وعلّ

صول والفقه والحديث ويحضر �� س في اوكانت تدر ،بلهمجيزت من ق�� سرتها و�� 
السماوي قـال: قـرأ    محمد الشيخث شيخنا المغفور له وحد ،بدرسها بعض الطال

 ،فهاصـنِّ صول) للميرزا القمي باعتبارها مجازة مـن م �� عليها بعض العلماء (قوانين ا
خمسـة   الهـاء أربعمائـة ال   باعتبار عـد  ،اتهافواسمها تاريخ و ،)١٢٨٠(يت سنة توفّ

دنا الحسن صـدر الـدين فـي    وقد ترجم لها سي ،خينعلى غير المشهور عند المؤر

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٠٥) ينظر: تكملة أمل اآلمل: ١(

 ،٣/١٦٤مستدركات أعيان الشيعة:  ، ١/٨٤، شعراء الغري: ٢/٦٠ماضي النجف:  ينظر ترجمتها في: )٢(
  .١/٢٥٨معجم رجال الفكر واألدب في النجف: 

: الحاجة فضّة بنـت الشـيخ أحمـد بـن محمـد علـي البالغـي، ذكرهـا الصـدر فـي تكملتـه،            فائدة
ها بالفضل والعلم، وفي األعيـان، و ماضـي النجـف وحاضـرها، وشـعراء      اومحبوبه في ماضيه ونعت

الغري، ومعجم رجال الفكر واألدب في النجف أن  	
سـماها   -ختاً للشيخ أحمد مصـونة محترمـة   
رثاها جملة من الشـعراء مـنهم الشـيخ إبـراهيم صـادق       ،قد توفّيت في عهده -البعض بفضّة أيضاً 

  لي بقصيدة، منها:العام

  أحمــد خــتُ
	 وضــت قــى إن قُالتُّ رغمِبِــ

  

ــ   ــدالتَّ ســـفر المجـــد ات بـــرغمِوفَـ   جلّـ

  باسم العمة وبنت األخ، فالحظ. وإما أن يكون اشتراك ،اشتباه ذلكفإما أن يكون   
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وتعـيش هـي    ،جـرة �� تكتـب الكتـب بـا    ،أدركتها وكانت فاضلة((التكملة) فقال: 
ة معرفتها وحسـن  البياض لشد إلىدات وسوكانت تستخرج الم ،وزوجها من ذلك

  )١(.)لخإ .. سوادها

منهـا (كشــف الغطـاء) فرغـت مــن كتابتـه يــوم      ،هـا بعــض اآلثـار  وجـد بخطّ تو
  )٢(.)١٢٤٩(القعدة سنة  ) ذي٣الجمعة (

}WQ{@ @
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العطـار الحسـني    محمـد  السـيد  ابـن إبـراهيم   السـيد  ابنباقر  السيد ابنهو 
  .مجيد وشاعر ،أديب عالم .البغدادي


 نبـغ فيـه غيـر واحـد مـن       ،ار بيت علم وفقه وأدب وشـعر وآل العطّ���� 
وشهرة رجالهم باألدب والشعر أكثر منها فـي الفقـه    ،اءالعلماء وعباقرة الشعر

 ،سـتهان بهـم  رين الـذين ال ي بحـ فيهم بعض الفقهـاء المت  مع أن ،وعلوم الدين
 ،ارين ببغـداد لسكناه في سـوق العطّـ   ؛محمد السيد همار لحق جدالعطّ بقَولَ

)٣(وله ديوان شعر. .)١٢٤١(م له سنة ي المترجتوفّ
  

  ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥٥) ينظر: تكملة أمل اآلمل: ١(

  .٢/٦٧، ماضي النجف وحاضرها: ١٠٤ رقم ١/١٠٥: تكملة أمل اآلمل: ة الشيخ حسن البالغيينظر ترجم )٢(

(ضمن ترجمة والـده)، أعيـان    ١/١٥٨، الطليعة: ٣٣٢ رقم ٢/٣١٩ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل:  )٣(
، وفيـه تـوفّي سـنة    ٥٠ - ٣/٤٠، شعراء الغري: ٦٣١ رقم ٣٠٩، الكرام البررة: ٦٥ رقم ٥/٢٦الشيعة: 

، معجـم  ١/٣١٣، معجم المـؤلّفين العـراقيين:   ٣/٢٠٨، معجم المؤلّفين: ٦/٢٧٠طف: ، أدب ال١٢٦٥
  .١/٢٤٧رجال الفكر واألدب في النجف: 
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كشـف  (اة رسـالته المسـم  فـي   w)كشـف الغطـاء  (جعفـر صـاحب    الشـيخ  ولـده قال 
شـاه   يالسـلطان فـتح علـ    إلـى التـي كتبهـا    )العلمـاء  ودعـ  محمدالغطاء عن معايب الميرزا 

)١(ناجيـة جظهـر اهللا  أومـا  > :هنصُّـ  األخبـاري مـا   محمـد في بيان فساد عقيدة الميـرزا   قاجار
 

ــ ،واشــتغل بتحصــيل العلــم جــفالن إلــىحيــث خــرج منهــا  ،بظهــور والــدي �� � رف وع
 ،ة خلفـه يتزاحمـون علـى الصـال    ءاوكانت الفضالء والصـلح  ،بالصالح والتقوى والفضيلة

والراكــع  ،العابــد الزاهــد ،وفريــد دهــرهعصــره  واحــد ،الواحــد األوحــد ،الســند الســيدو
قـال فـي    )٢(wهاشـم  السـيد  المرحـوم المبـرور   ،والفاضل الكامـل  ،العالم العامل ،الساجد

  .خضر الشيخوجه  إلىوجه من وجوه أهل الجنة فلينظر  إلىينظر  أن أرادن م :هحقّ

د ا حضرتولمالسيw  وكانـت الكرامـات   ،يقف على غسله أن أوصىالوفاة 
ة صــاحب قــاســب إليــه مالونُ ،لعــون علــى حالــهوجميــع العلمــاء مطّ ،إليــهنســب تُ

ــه بــاب حضــرة ســيد الشــهداء  ه فــنّــأو ،همــا معــاً وأ gالخضــر أو fاألمــر تح ل
  )٤(.انتهى <قئعلم بالحقاأ اهللاو ،)٣(bةوسائر األئمg الحسين

  ــــــــــــــــــــــــ

 في المصدر: (وما ظهر اسم جناجية).) ١(

  من هذا الكتاب. )٢٧٩(برقم المذكورة ترجمته  المعروف بالسيد هاشم الحطّاب )٢(

 في المصدر: (وأئمة سامراء)، والنصّ منقول من الروضات. )٣(

  .١٠٢غطاء عن معايب الميرزا محمد عدو العلماء: كشف ال )٤(
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ه لـد ووحضر عليـه   .هاشم المذكور وغيره السيدـ : حضر على علماء عصره ك
ه سـمعها منـه فـي مجلـس     نّـ أوقد نقل عنه رأيه في بعض المسـائل و  ،جعفر الشيخ

علـى كتـاب الطهـارة مـن قواعـد       حهروشَـ  ،)١()كشف الغطـاء (في كتاب  الدرس
 
������w،    صــاحب رأي  ،مجتهـداً  ،ضــالًفا ،ه كــان فقيهـاً فيسـتبين مــن ذلـك أنّـ

 )١١٧٠( في حـدود سـنة   األشرف جفالنفي  Hيتوفّ، وفتوى وصالح وتقوى
جعفــر كاشــف  الشــيخشــهرهم أأكبـرهم و  :ربعــةأف مــن األوالد وخلّــ، )٢(تقريبـاً 
  .)٣(وآخر ،حسين الشيخو ،محسن الشيخو ،wالغطاء

  با على قبره:كتَام هذين البيتين ليصادق الفح السيد وقال

 	��� �Q  �/�R  �O�1  g��� � �3 �2 � �Q�� �O � �3� �2  
 

  �J������ k���FG� ��� �� 
F  	�*���'�� �������� 	
  
  ��J� �K� � �2L�� (��

  ��4 /��"��� �  �5M ��  

  

  	B�:Q  �/'�  %��+u  %;-���� ���� �S %�� 	
�)٤(  
  )٥(.وجناجة قرية من قرى الهندية قريبة من طويريج 

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢١٨ينظر: كشف الغطاء:  )١(

(مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف) في (معارف الرجال) وكما  هـ)١١٨١توفّي سنة ( )٢(
  هـ).١١٨٠سنة ( وفي بقية المصادر

 ) ٤٣ت العنبرية: (ينظر: العبقا .wهو الشيخ محمد wالرابع من ولد الشيخ خضر) ٣(

)٤( د صادق الفحماضـي  ٣٩، العبقات العنبريـة:  ٦/٣٢٤وينظر: أعيان الشيعة:  ،٥٥: (خ) امديوان السي ،
 .٢/٢١١النجف وحاضرها: 

، ٢/١١٦)، خاتمـة المسـتدرك:   ١٧٤ (ضـمن ترجمـة رقـم    ٢/٢٠٣ينظر ترجمته: روضات الجنّات:  )٥(
، العبقـات  ٦/٣٢٤، أعيان الشيعة: ٣٠٥ رقم ١/٧٠٠، مرآة الشرق: ١٤٤ رقم ١/٢٩٢معارف الرجال: 

، مشـاهير المـدفونين فـي    ٢/٢٠٩، ماضي النجف وحاضرها: ٢٣٩، الكواكب المنتثرة: ٣٧العنبرية: 
 .٣٦٦٥ رقم ١٢/١١٧، موسوعة طبقات الفقهاء: ١٥٥ رقم ١٢٨الصحن العلوي الشريف: 



  ٣٢٧  ................................................................................  شالل الشيخ خضرحرف الخاء/ 

 

}WS{@ @

ƒî’Ûa@Šš�@@åiÞý‘@Eİy@åilb@Tbj�ã@ïÜçbjÛa@ @

 )١(العفكـاوي  ةهلـ افخـذ مـن عشـيرة آل شـيبة التـي هـي مـن ب        ،امخـد  لآمن 
  .جفيالن

  .صاحب الكرامات الباهرة ،ق النبيلوالعالم المدقّ ق الجليلمحقّال الشيخهو


 ذكره عيان هـذه الطائفـة   أكان من >: بما لفظه )دار السالم( النوري في ������
ــ ــا الرب ــذين يوعلمائه ــي الزهــد والتقــوى واســت  انيين ال ــل ف ابة جضــرب بهــم المث

  )٢(.<الدعاء

قال فيه ثم:  

<مل قدوة العلماء الراسـخين الحـاج المـولى علـي بـن      األك األجلّ الشيخثني ولقد حد
العـام الـذي شـاع     - ام الطـاعون  يـ أواخـر  أكنت في  :قال ،صالح األميرزا خليل الطهرانيال

 ،األخيـار ومعتكفـاً فـي المسـجد األعظـم بالكوفـة مـع جماعـة مـن الصـلحاء           -  في البالد
تالمـذة شــيخ   ن مـن أجــلّ وكـا  -  عبــد الغفـور اليــزدي  السـيد  النبيـل  مـنهم العـالم العامــل  

مــن  wالشــيخفجــاء هــذا  - صــول �� ولــه تــأليف فــي ا ،wالعلمــاءشــريف صــوليين �� ا
م المتقـد  السـيد  فسـأله  ،صـحابه أفدخل المسجد ومعـه   gعبداهللا أبيعازماً لزيارة  جفالن

  ــــــــــــــــــــــــ

)١( وفـاء مفتوحـة وجـيم فارسـية: أرض قـرب      ب وتلفظ بالدارجة (عفچ) بعـين مهملـة   نسبة إلى عفك معر
على الفرات شرقي الكوفة عرفت برجل اسمه محمد بن عفّاچ (كرقاش) بجـيم فارسـية    gمقام شعيب

  )١/٢٩٥ هامش:/ معارف الرجال :في آخره، تقيم قبيلة الشيخ خضر في ضواحيها. (ينظر

  .٢/١٠٤دار السالم:  )٢(
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بنـا  نكـار وتعج فـي اإل  الشـيخ  صـر أف ،فـي السـؤال   لحأفـ  ،فـامتنع  كـربالء  إلـى يذهب به  أن
وسـعة   ،ومراقبـة األبـرار   ،يثـار وقد عهدنا منـه غايـة الجهـد فـي البـذل واإل      ،هن ردم جميعاً
فارقنـا   ثـم  ،ناسـ نفأفـي   wسوء الظن وقدحه ىلإ ل األمرآأن  إلى ،ولين العريكة ،الصدر

وظهـر لنـا    ،بالطـاعون ومـات فـي غـده     السـيد  يوابتلـ  �� �ركب السفينة ولم نلبـث قلـيالً   و
  )١(.<لذلك �� �عن مصاحبته  الشيخع ه لم يكن امتنانّأجميعاً 

يضاًأقال فيه  ثم:  

<د ثني الثقة الصالح التقيوحدحـبس السـماء قطـره     :ي قالجفالنمرتضى  السي
فخـرج   ،الحـال بالمواشـي   تواشـتد  ،فضاق األمـر علـى النـاس    ،في بعض السنين

 ،ستسقاء في جماعة كثيـرة مـن الرجـال والنسـاء والصـبيان وكنـت معـه       لال الشيخ
ى فصـلّ  ،األشـرف  جـف النالمقبرة المعروفة بـوادي السـالم خـارج     إلىتينا معه أف

ة مـن أهـل   بجماعـة مـن العامـ    إذارجوعنـا   أوانب رولمـا قَـ   ،ناعرضوت افأمنّودعا 
 ،وفـيهم بعـض القضـاة الكبـار والمفتـين مـن كـالب النـار         كـربالء توا من أبغداد 

تـى  أزل ول سلطان الـروم وقـد عـ   وقاضي القضاة الذي كان مقيماً في بغداد من قب
 لِّا قربـوا مـن المشـهد وصـعدوا علـى التَّـ      فلمـ  ،ع ويرجعليزور ويود ؛المشهد إلى

صـوات  أجتمـاع والغوغـاء و  المماس بسور البلد المشرف على القبور وشاهدوا اال
لوا عن القضيةأعهم سالباكين وتضر، 
خبروا بسببه فوقفوا مسـتهزئين مسـتنكرين   �� 

٢(وافض الذين عنـدهم مـن األشـرار   راحتمال استجابة الدعاء من ال بين منمتعج(، 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٠٤دار السالم:  )١(

���� { :الذين يسألون عـنهم فـي النـار قـائلين    (مطبوع زيادة: في المصدر ال )٢( �� �	�� 
� � � 
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م فـي السـؤال والـدعاء الـذين يرجـون بدعائـه       لهم شيخاً هـو المقـد   نإوقيل لهم 
 وأمـر ونـزل القاضـي    ،خذوا يضحكون ويسـخرون أف ،)١(بهم من البؤس كشف ما
 الشـيخ لع فـاطّ  ،يمـان أهـل اإل  ه فقعد عليه واشتغل بشرب الغليان وسبشببسط فرا

عين رجوعـه  يسـين متـوقّ  آوكـان النـاس    بما هم فيه من الهزؤ والمسـخرة والسـب  
 إلـى ونـادى النـاس    ،كت غيرتـه وتحر ،غضبهوهاج  ،الشيخر حال فتغي ورجوعهم

ن نكــون أن بنــا وال نرضــى بــئون وهــؤالء الكــالب والخنــازير يســتهزيــن تــذهبوأ
ن أ �
 	البلـد  إلـى  يفة ال نرجـع  ة الشـر فوصاحب هذه القبـ  ،ناكسي الرؤس عندهم

فوقف  ،خرناآق في هذه البراري والقفار فنموت عن و نتفرأنستسقي هذه الساعة 
فقـام   ،مرهم بكشف الرؤس فكشفوا وصرخوا جمـيعهم صـرخة واحـدة   أف ،الناس

قـد  ون آلاو عاً مسـتكيناً هذه السـاعة متضـر   إلىقي ساست كنتُ ،رب يا :فيهم وقال
بعد  	�
  )٣(]البلد[ تك ال ندخلفوعزّ ،اًمستحقّ )٢(اب استسقيالنصّ الءؤعلينا ه لعطّا

  .رضى بافتضاحنا بينهم في بالدهمتستجابة وال اال

 ،وقـد ظهـر سـحاب مقـدار الكـف      ��� كالمـه   ما تم هو ��� له إفو اهللا الذي ال  :قال
اد رأفخرج الـودق مـن خاللـه كالميازيـب و     ،فق�� ومأل ا �� �وما مضت خمس دقائق 

بحيـث لـم يقـدر     واشتد ،وا جميعاًى تبتلّحتّ ،ال :وقال الشيخقوا فمنعهم فرتن يأالناس 
فمــا  كــربالءهــل بغــداد وأاستســقى  :ب ويقــولالقاضــي علــى الركــوب وكــان يتعجــ

جابـة  رت سـبب اإل صـ ك نّـ إ :فقيل له ؟الء الروافضؤاستجيب لهاستجيب لهم فكيف 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .)واألدواء(في المصدر المطبوع زيادة:  )١(

  .)نستسقي(لمطبوع: في المصدر ا )٢(

  .المطبوع من المصدر لمعقوفينما بين ا )٣(
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أف ،بما فعلت بهم من الهزؤ والسبه رجـع  نّـ إ :فـاجتمع فقيـل   الشيخجتماع مع اال حب
  )١(.Hالنوري ����
	� انتهى ما ذكره  <الحق واهللا العالم إلى

 الشـيخ ولهـذا  ( :أهلـه بعد أن ذكـره بمـا هـو     )التكملة(دام بقاه في  السيد وقال
 خـر الحـج  آ إلى )التحفة الغروية في شرح اللمعة الدمشقية(كتاب  :فات منهاصنّم

ـ  > :منه ما لفظـه  واخر بحث الخللأات ذكر في مجلّدة في عدل فـي  وعليـك بالتأم
ر منها والبندق من الفتنة الثانيـة  يمن مباحث الخلل التي قد وقع كث المقام وفيما مر

 )١٢٣١( سنة ا ثاني يوم من شهر رمضان المباركهؤمبد ،الواقعة في البلد األشرف
تـل بهـا   قُ ىحتّ ،ف النجومسنا كمخاطوبين طغام الزقرت وفسقة الشمرت فوق رؤ

  )٢(.<خر ما ذكرآ إلى ... سك والتقوىنظير لهم في النُ خلق كثير منهم جماعة ال

وقـد عـرض علـى أميـر     ( :خـره آقـال فـي   ، خـر كتـاب الميـراث   آوجد قطعة من تو
جملـة مـن    -  هـم آهـم فيـه فقـد ر   آفي العالم الـذي مـن ر   - اني وخإبعض  gالمؤمنين

 نفيسـة منهـا قلـم لـم يـر      أشـياء ن نظر فيـه بعـين الرضـا    أعد عطاني بأف ،طهارة هذا الشرح
ة والخمــس والصــوم اة والزكــفكتبــت بــه معظــم الطهــارة وتمــام الصــال  ،الرائــون مثلــه

وهذا الكتاب الذي قـد  :قوله إلى والحج  فـي ليلـة الجمعـة مـن العشـر األواخـر مـن         تـم
  )٣(.ىهانت )من الهجرةشعبان من خامس سنة من العشر الخامس من ثالثة ثاني األلفين 

مـن جملـة مـا كتبـه      وعـد  ،مـر  ح باسمه ونسبه بعين ماوصر )١٢٤٥(يعني سنة 
  :بهذا القلم

  ــــــــــــــــــــــــ

  ، باختالف يسير.١٠٦ - ٢/١٠٤) دار السالم: ١(

  .ليس بأيدينا كتاب (التحفة الغروية في شرح اللمعة الدمشقية) )٢(

  .٣/١٣) ينظر: تكملة أمل اآلمل: ٣(
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ــ(وكتــاب )، المعجــز(كتــاب  ــان وبشــائر  أبــواب(وكتــاب )، ة الخلــدجنّ الجن
عـرف  وذ واألوراد والحـروز الـذي ي  في المزارات وأعمـال السـنة والعـ    )الرضوان
  .)٢(دينلعمل المقلّ )رسالة في الفقه( :يضاًأوله ، )١()ضرخ الشيخمزار (بكتاب 

وقبره  األشرف جفالنفي  ودفن ،وقد تجاوز السبعين )١٢٥٥(سنة  Hيتوفّ
  )٤(.)٣(مزار معروف طاب ثراه
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لـه  ، أديبـاً  ،شاعراً ،جليل القدر ،قاًمحقّ ،فاضالً ،لماًكان عا( :ملقال في أمل اآل
برهـان  (، فـي الكـالم   )٥()اليقـين  حـق (، فـي الحـديث   )سـيف الشـيعة  ( :كتب منها

  ــــــــــــــــــــــــ

 قم المقدسة. طبع أخيراً بتحقيق الشيخ قيس العطّار في مؤسسة الزهراء في )١(

لعله كتابه الذي لم يذكر والمسمى بـ (هداية المسترشدين)، أو اتّحاده مـع كتـاب (جنّـة الخلـد)      )٢(
 المذكور آنفاً.

في أوائل القرن الخامس عشر الهجـري هـدم قبـره الشـريف الواقـع ضـمن محلّـة العمـارة والتـي           )٣(
 دي السالم قرب محطّة الوقود.هدمت من قبل النظام البائد، ونقل إلى محل معروف من وا

ــه: دار الســالم:   )٤( ــم ٢/٣٠١، مــرآة الكتــب: ١٠٦ -  ٢/١٠١ينظــر ترجمت ــة: ٢٧١ رق ، ٤/٢١٨، الحصــون المنيع
، مراقـد  ١٤٥رقـم   ١/٢٩٥، معـارف الرجـال:   ١/٢٨٩، الفوائـد الرضـوية:   ٦٧٨ رقـم  ٣/١١تكملة أمل اآلمل: 

، أعيــان ٢/٢٦٤، ماضــي النجــف وحاضــرها: ٣٠٦رقــم  ١/٧٠١، مــرآة الشــرق: ٩٤ رقــم ١/٢٧٦المعــارف: 
، ٤/١٠٠، معجـم المـؤلّفين:    ٨٦٨ رقـم  ٥/١٥٠٦، مكارم اآلثار: ٩١٧ رقم ٤٩٣، الكرام البررة: ٦/٣٢١الشيعة: 

  .٤٠٩٠ رقم ١٣/٢٥٣، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢/٧٥١معجم رجال الفكر واألدب في النجف: 

والذي في علم الكالم هو كتابـه (حـق المبـين) كمـا      (حق اليقين) هو في علم السلوك والطريقة، )٥(
 .سيأتي، فالحظ
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كتــاب كبيــر فــي المنطــق ، فــي الكــالم )ة البالغــةالحجــ(، اإلمامــةفــي  )١()الشــيعة
ه بالتمـاس  كتب :)مظهر الغرائب في شرح دعاء عرفة(، )رسالة في النحو(، والكالم

ديـوان شـعر   ، ف بيـت الآوهـو فـي عشـرة     )٢(صـاحب الرجـال   محمدمن الميرزا 
  .وغير ذلك. . ديوان شعر فارسي، عربي

  )٣(.)وهو من المعاصرين لشيخنا البهائي

  :ليفه هيآن تأ )٥(علي خان السيد ولدهل )٤()المبين النور(قل عن ونُ

)ح(، في علم السلوك والطريقة )٦(:)يقينال حقوهـو مشـتمل علـى     :)المبـين  ق
سـبيل  (، الثالثـة فـي الكـالم    ،الثانية فـي المنطـق   ،ولى في معرفة العلم�� ا :ماتمقد

الثالثـة   ،الثانية في النحـو  ،ولى في الصرف�� ا :ماتوهو مشتمل على مقد :)الرشاد
فـي شـرح دعـاء     ):مظهـر الغرائـب  (، الرابعة في الفروع من العبادات ،صول�� في ا

ه لـم يـتم   لكنّـ  ):gالنهج القويم في كـالم أميـر المـؤمنين   (، يوم عرفة gالحسين
 وقد )المبينالبالغ (، ةفي نهج البالغ wالرضي السيد لم يجمعه وقد جمع فيه ما

  ــــــــــــــــــــــــ

  المنيع)، وما أثبتناه من المصدر المطبوع.في األصل: ( )١(

) هو السيد الميرزا محمـد بـن علـي بـن إبـراهيم االسـترآبادي صـاحب كتـاب الرجـال المعـروف           ٢(
  (منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال).بـ

  .٢/١١١مل: ينظر: أمل اآل )٣(

في األصل: (الفوز المبين) وهو مـن سـبق القلـم، ومـا أثبتنـاه مـن الريـاض. ويؤيـده مـا ذُكـر فـي             )٤(
 .١٣٨، وتاريخ المشعشعيين: ٢٠٢٠ رقم ٢٤/٣٧٦الذريعة: 

الموسوي الحسـيني   رلب ابن السيد حيدعلي خان ابن السيد خلف ابن السيد عبد المطّهو: السيد  )٥(
 )١٣٣هـ). (ينظر: تاريخ المشعشعيين: ١٠٨٨هـ) والمتوفّى سنة (١٠٦٠لود سنة (المو المشعشعي

  حق المبين) وهو من سبق القلم، وما أثبتناه من الرياض.األصل: () في ٦(
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 فخـر (، nمحمـد ائـه وعلـى   نبيأنزلها اهللا علـى  أجمع فيه األحاديث القدسية التي 
عـداء  أفي مطاعن  )ف الشيعةسي(، تهاومعجز gفي فضائل أمير المؤمنين )الشيعة

، نية واألخبـار النبويـة  آبالنصوص القر gفي خالفة علي )ة البالغةالحجg ،)علي
 gفـي فضـائل علـي    )سـفينة النجـاة  (، gمامـة علـي  إثبـات  إفـي   )برهان الشيعة(

دة النســاء فاطمــة فــي فضــائل ســي )ة فــي القربــىالمــود(، منــاقبهمو ولــدهة مــن واألئمــ
 )عشـرية  اثنـ اال(، في المنطق والكالم )خير الكالم(، bعشر يثناالة واألئمh الزهراء

  .في الدعاء )الدروع الواقية(، في الدعاء )دليل النجاح(، ةفي الطهارة والصال

الميم وفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وفـتح   بضم :)عيشَعشَالم(و
  .عشَعشَم إلىعين مهملة نسبة  ثم ،الشين المعجمة الثانية

  )١(.انتهى مختصراً

فـي فـارس    wالبهـائي  الشـيخ وقـد اجتمـع ب  ، وقد ذكر له منظومـة فـي النحـو   
  .بادي في الحجازآاألستر محمدوبالميرزا 

  ومن شعره قوله:
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  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٥ - ٢/٢٤٣رياض العلماء:  ينظر: النور المبين عنه )١(

جم ووالـده نقـالً   ) فوائد جمة تخـصّ المتـر  ٢٤٧ - ٢٤١ص ٢فائدة: ذكر صاحب الرياض في (ج
عن مجموعة انتخبها ولده السيد علي خان من مؤلّفات نفسه وأرسلها للشـيخ علـي سـبط الشـهيد     

  الثاني، والستحصال الفائدة اقتضى التنويه.

  .١١/٣١٦، الغدير: ٦/٣٣٤، أعيان الشيعة: ٩١ رقم ١/٣٠٨ينظر: الطليعة:  )٢(
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  شهاب الحويزي بقوله: السيد ورثاه)، ١٠٧٤(ي بالحويزة سنة توفّ
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ابـن   أحمـد  الشـيخ ابـن   محمـد  الشـيخ ابـن   أحمـد  الشـيخ ابن خلف  الشيخهو 
 أحمدبن صالح بن  أحمدبن إبراهيم بن  أحمدبن  محمد الشيخابن حسين  الشيخ

عطيـة بـن شـيبة الـدرازي الشـاخوري       بـن بن عبد الحسـين   أحمدعصفور بن بن ا
  .فاضلٌ وفقيه ،جليلٌ عالم .البحراني

منه زمرة علميـة   تخرج ،زاخر بالعلماء ،بيت عريق في العلم يوآل العصفورِ

  ــــــــــــــــــــــــ

 وما أثبتناه من الديوان. : (فغار)األصل) في ١(

 ، وما أثبتناه من الديوان.ا)ضبلسن الأفلترثه  دىه(ومات ال األصل:في  )٢(

، أعيان الشيعة: ٩١ رقم ١/٣٠٩) بيتاً، وينظر: الطليعة: ٤٣( ، والقصيدة قوامها٢١٧ديوان ابن معتوق:  )٣(
  لفاظ.. مع اختالف يسير في األ١١/٣١٦، الغدير: ٦/٣٣٤

، روضـات الجنّـات:   ٢٤٧ - ٢/٢٣٩، ريـاض العلمـاء:   ٣١٢ رقـم  ٢/١١١أمل اآلمـل:   :ينظر ترجمته )٤(
، تكملة أمـل  ٧٦٨٢ رقم ٢٥/٤٠٤، تنقيح المقال: ٢٧٣ رقم ٢/٣٠٥، مرآة الكتب: ٢٨٤ رقم ٣/٢٦٣

، ٦/٣٣٠، أعيان الشـيعة:  ٩١ رقم ١/٣٠٨، الطليعة: ١/٢٩٢، الفوائد الرضوية: ٦٨٥ رقم ٣/١٨اآلمل: 
، معجـم  ٤/١٠٥)، معجم المـؤلّفين:  ٨٨ من ترجمة رقم(ض ١١/٣١٥، الغدير: ٢/٨٧ريحانة األدب: 
  .٣٨٤ رقم ١/٣٢٢مؤرخي الشيعة: 
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خنا الطهرانـي  وقد ذكر جملة منهم شي ،ما في المائة الماضيةسيال ،من حملة العلم
  .)م الشيعةطبقات أعال(في 

وأتقـن   ئخـذ المبـاد  أف ،سرته�� ونشأ على أفاضل  )١٢٨٥(م له في سنة المترج ولد
مات العلوممقد، سـنين   فمكـث سـتّ   )١٣٠٦(في سنة  األشرف جفالن إلىهاجر  ثم

ســاني وغيــره مــن مشــاهير مدرســي  اكــاظم الخر محمــد الشــيخالزم خاللهــا بحــث 
ــى) رجــع ١٣١٤وفــي عــام (، عصــره ــو شــهر إل ــوفّ )١٣١٥(وفــي ســنة ، أب ــده ت ي وال

  .فقام بالوظائف الشرعية ونهض بأعباء الهداية واإلرشاد ،جهت أنظار قومه إليهفاتّ

) وذكـر لـي تـاريخ    ١٣٣٨به في سـامراء عـام (   جتمعتُا(قال شيخنا الطهراني: 
ــ  ــه وتلم ــه وهجرت ــوم ذاك  والدت ــانيفه ي ــى تص ــي عل ــي ،ذه وأطلعن ــوار  :وه (األن

 الستري عن الحق محمد الشيخابن جعفر  الشيخب عن سؤال في الجوا الجعفرية)
في حرمـة الجمـع    )م بال دليلل ويحرفي إبطال من يحلّ و(قصد السبيل، والحقيقة
تينبين العلوي.  

  )١(.)واهللا أعلم بمقدار ما عاش بعد ذلك، في األدعية وغيرها و(منتخب الفوائد)

  ــــــــــــــــــــــــ

في كتاب (علماء البحرين دروس وعبر): أنّه توفّي في كربالء  .١١٣٧ رقم ٧٠١) ينظر: نقباء البشر: ١(
   هـ).١٣٥٥سنة ( gالحسين

، ٤/١٠٤جـم المـؤلّفين:   ، مع١١٣٧ رقـم  ٧٠١، نقبـاء البشـر:   ٦/٣٢٨ينظر ترجمتـه: أعيـان الشـيعة:    و
، ١/٢٦١، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي النجـف:      ٢٥٤ رقم ٤٩٩علماء البحرين دروس وعبر: 

  .٤٥٦٣ رقم ١٤/٢٤٩موسوعة طبقات الفقهاء: 
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 بــن إبــراهيم العصــفوري أحمــدعبــد علــي بــن  الشــيخابــن خلــف  يخالشــهــو 
الــدرازي الشــاخوري الشــيخ يأخــ ابــن - البحرانــي صــاحب  يوســف البحرانــي

  .فاضلٌ ثٌومحد ،جليلٌ وفقيه ،كبير عالم ،-ق) ئ(الحدا

وفقهـاء   ،كـان مـن أعيـان العلمـاء    (م له شيخنا الطهراني في (الكرام البررة) وقـال:  ترج
ابر المدرسـين  كـ ج علـى أ فـي البحـرين ونشـأ بهـا وتخـر      ولـد  ،قينائفة وأفاضل المحقّالط

سـكن القطيـف    ،ى بلغ مكانة سامية في العلوم وصار من المراجـع النافعـة للنـاس   هناك حتّ
 هكمـا ذكـر   األشـرف  جـف الن إلـى مـل  وح )١٢٠٨(ي بالبصرة سنة فّووت ،الدورق ثم الًوأ

.) )١٢١٤(سنة  هفالذي ألّ )١(ة)(الدرر البهي ابهكت في مرزوق البحراني الشيخ
)٢(  

ي قبـل  الـذي تـوفّ   محمـد  الشـيخ أكبرهم هم علماء بنين كلّ )٤(له ثالثة )٣(وذكر
مـرزوق   الشـيخ  هاسـتفاد منـ   -عـالم   فاضـل  ولـد  وله ،)هـ١٢٠٧(في سنة  أبيهوفاة 

  ــــــــــــــــــــــــ

)١كذا، واألصح ( الدر)كما ضبطه الشيخ الطهرانية البهي (ةw  الذريعة: في)لشّيخ ل يوه ،)٢٦/٢٩٥
بعت مرتين بتحقيـق  طُ، وقد  بن محمد بن حسين الشويكي البحرانيمرزوق بن محمد بن عبد اهللا

ار ونشر مؤسسة آل البيتار عبودي نصّالدكتور عمb إلحياء التراث ا 	ة تراثنا ولى بضميمة مجلّ�
٩٤ - ٩٣ة البهية).، والثانية منفصالً وكالهما بعنوان (الدر  

  .١١٢ة: هية الب، الدر٩٢١ رقم ٥٠٠) ينظر: الكرام البررة: ٢(

  .الشويكي ) أي الشيخ مرزوق٣(

)٤( ة البهيالدر) ه: ) مـا نصّـ  ١١٣ة: قال الشيخ مرزوق فيS         وقـد كـان لـه ابنـان فاضـالن عالمـان أحـدهما الشـيخ
ي محمد والثاني الشيخ يوسف، وله ابن ابن فاضل عالم اسـمه الشـيخ حسـن ابـن الشـيخ محمـد، ولقـد تـوفّ        

 .R، ولقد عاصرنا هؤالء األوالد الثالثة واستفدنا منهم حرسهم اهللا١٢٠٧سنة الشيخ محمد ابنه بحياته 
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  .محمد الشيخابن حسن  الشيخاسمه  - المذكور

وقـال   ،يوسف الشيخو )١(أحمد الشيخخلف هما  الشيخ لدوالثاني والثالث من 
  )٢(.أنا استفدت منهما أيضاً مرزوق: الشيخ

  .)١٢١٤(هما كانا قيد الحياة في سنة تأليفه (الدرر البهية) وهي سنة ويظهر منه أنّ

ما صاحب هعم ن منيجازَالم ي العمهو أحد ابنَ -م لهالمترج -خلف  الشيخو
ي العـين)  تَـ البحرين في اإلجـازة لقر  ة(لؤلؤازة الكبيرة المعروفة بـباإلج(الحدائق) 

  .بعد أن أجازهما قبلها بإجازة مختصرة )١١٨٢(التي كتبت لهما في سنة 

وقد قدم المه ابنم له على ذكر جيز ذكر المترجوشريكه في اإلجازة وهو  عم
لمعلى والرقيـب مـن   الفـائز بـا  ( ووصـفه بقولـه:   ،البحرانـي  محمدحسين بن  الشيخ

  )٣(.لخ)إ. . أقداح العلوم الفاخرة

قطع بياضية منها: مجموعة رسائل في له آثار مهم.  

 ،wة الميـرزا حسـين النـوري   كانت عنـد شـيخنا الحجـ   (قال شيخنا الطهراني: 
رق الجنـب مـن الحـرام)    (رسـالة فـي عـ    ولـه: ، على غزارة علمه وفضله لُّدوهي تَ

  .)١١٦٥() شعبان سنة ١٧ي (فرغ منها ف هأيتها بخطّر

كه لكتاب (مصـائب  (خلف بن عبد علي وأحمد) رأيته مع تملّ :هوسجع خاتم

  ــــــــــــــــــــــــ

)١وورد ذكره في (أنوار البـدرين:  له م ) لم يرد ذكر ولد ثالث للمترج ،(ةة البهيالدر) باسم أحمد في
  ).٩٣ رقم ٢١٦

  .١١٣ - ١١٢) ينظر: الدرة البهية: ٢(

  .٦) ينظر: لؤلؤة البحرين: ٣(
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(شـرح الشـافية) فـي الصـرف للشـيخ       هوكتـب بخطّـ   ،)١١٨٠(النواصب) في سنة 
 السـيد  لـك ه منّـ إ :وكتـب عليـه   ،)١١٩٥(وفرغ منه في سـنة   ،باديآالرضي األستر

 جـف النرأيت النسخة في  ،اهه وهبه إيولعلّ ،ليبن عبد اهللا بن الحسين األوا أحمد
  )١(.)األحسائيخليفة  السيد في مكتبة

}WW{@ @

ƒî’Ûa@ÑÜ�@@ð‰ìÐ–ÈÛaïãaŠzjÛa@ @

 أحمـد  بـن  محمـد حسـين بـن    الشيخابن عبد علي  الشيخابن خلف  الشيخهو 
بال العصفوريحراني. عالم فقيه، وتقي صالح.  

كــان إمامــاً للجمعــة ( ام البــررة) وقــال:م لــه شــيخنا الطهرانــي فــي (الكــرتــرج
ومـن القـائمين بالوظـائف الشــرعية هنـاك علـى الوجــه       ،والجماعـة فـي أبـو شــهر   

وهو من أهـل   ،ةويخر�� ة واوكان مرجع أهل البلد في مشاكلها الدنيوي ،المطلوب
  :له آثار منها ،الدين والورع

)و(شـرح سـداد العبـاد)    ، صول الفقـه �� يل الشبهة) في زِم حسـين   الشـيخ ه لجـد- 

أجوبـة جملـة مـن    و، رآهـا و(رسـالة مبسـوطة) فـي رؤيـا      -أحد المجازين بـاللؤلؤة  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٩٢١ رقم ٥٠٠لكرام البررة: ينظر: ا )١(

، ١٥٥ رقـم  ١/٦٥، طرائـف المقـال:   ١١٣ - ١١٢ة: ة البهيـ ، الـدر ٦ينظر ترجمته: لؤلؤة البحـرين:  و
 ٥٠٠، الكرام البررة: ٦/٣٣٠، أعيان الشيعة: ٦٨١ رقم ٣/١٦، تكملة أمل اآلمل: ٢٠٤أنوار البدرين: 

ــم ــراجم الرجــال:  ٩٢١ رق ــم ١/٣٣٥، ت ــاء البحــرين ٦٤٨ رق ــر:  ، علم ــم ٣٤٧دروس وعب ، ١٧١ رق
  .٤٠٩١ رقم ١٣/٢٥٥موسوعة طبقات الفقهاء: 
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  .غير ذلك إلى ،المسائل

٢(وعنـه فـي (التكملـة)    )١(علي البحراني فـي (أنـوار البـدرين)    الشيخم له ترج( 
 )شـهر  بوأـ(عبـد علـي إمـام الجمعـة بـ      الشيخوهو والد ، wلسيدنا الحسن الصدر

  )٣(.)) ١٣٠٣(سنة  ىوالمتوفّ

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٣ينظر: أنوار البدرين:  )١(

  .٦٨٤ رقم ٣/١٧ينظر: تكملة أمل اآلمل:  )٢(

  ٩٢٢ رقم ٥٠١ينظر: الكرام البررة:  )٣(

، ١/٢٩١، الفوائد الرضوية: ٦٨٤ رقم ٣/١٧، تكملة أمل اآلمل: ٢١٣ينظر ترجمته: أنوار البدرين: و
  .٢٠٩ رقم ٤١٠، علماء البحرين دروس وعبر: ٩٢٢ رقم ٥٠١، الكرام البررة: ٦/٣٣٠أعيان الشيعة: 
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@ïic@åi@ïÜÇ@åi@´�§a@åi@ïÜÇ@åia@†îè’Ûa@†í‹@åiagÖ^�b@ @

  .الشاعر الشهير )١(الحلّيحيدر  السيد جدوهو 

دبـاء  �� كان مـن ا ( م له شيخنا الطهراني في (الكرام البررة) وقال:ترج 
����� 
السـيد   كتـب رسـالة فـي ترجمـة أحـوال والـده       ،ثـر ظم والنَّومن أهل الـنَّ  ،األتقياء

 لّديخيـة تَـ  وهي رسـالة مبسـوطة تار   )،١٢١١(سنة  ىان العالم الجليل المتوفّيمسل
مــة بهــا علــى مقدرتّ ،وخبرتــه بالتــاريخ واألدب هالغزيــر وســعة باعــ العــهطّاعلــى 

 nمـة مبسـوطة بحـث فيهـا نسـب النبـي      م لنسـب أبيـه مقد  وقد ،وأبواب وخاتمة

م عن وتكلّ ،bعشر يثنة االم عن العترة الطاهرة وشرح سيرة األئمتكلّ ثم ،وآبائه
وال ،رقالعقائد والف مامية ومعتقداتهمما اإلسي، شرع فـي الترجمـة لوالـده ومـا      ثم

ا حسين وغيـر ذلـك ممـ    السيد وما قيل في رثاء أخيه ،راءوما رثاه به الشع ،قيل فيه
  ــــــــــــــــــــــــ

السـيد  السـيد حيـدر الحلّـي هـو     في األصل: (وهو والد السيد حيدر الحلّي) والصحيح ما أثبتنـاه ف  )١(
  ، فالحظ. .. درحيدر بن سليمان (الصغير) ابن داود بن سليمان الحلّي الكبير ابن داود بن حي
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  )١().دار بينهما وبين شعراء عصرهما من المساجالت والمطارحات

ن ولم أتمكّ -أي سنة وفاة والده - )١٢١١(فت هذا الكتاب سنة ألّوقد وقال: (
  )٢(.)١٢٢٩(في سنة  �
 	البياض  إلىإخراجه  من

  )٣(.)١٢٣٢(وكانت وفاته في حدود سنة 

}WY{@ @
ƒî’Ûa@ð…Šuë�Ûa@…ëa…@ @

 .)١٢٧١(سـنة   ىة اإلسـالم المتـوفّ  المولى أسد اهللا البروجـردي الشـهير بحجـ    ابنهو 

جليلٌ عالم، وكان من مشاهير علماء وقته ومراجعه األفاضل ،فاضلٌ وفقيه.  

م لـه  تـرج  .بنتـه ابحر العلوم علـى   السيد ابنرضا  محمد السيد ناجد وقد صاهر
 ،)٤(م له شيخنا الطهراني في (الكرام البررة)كما ترج ،١٧٣ر) صاثفي (المآثر واآل

  )٥(ه.تضبط سنة والدته ووفانولم 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٢ينظر: الكرام البررة:  )١(

 wدنا أبى محمد الحسـن صـدر الـدين   توجد نسخة منه في خزانة كتب سيw قال الشيخ الطهراني:

توجد نسخة األصل منـه  : wوقال الشيخ اليعقوبي، )اآلمل أمل وينقل عنه بعض التراجم في (تكملة
ه رآهـا عنـده   أنّـ  wنـة، كمـا وذكـر الشـيخ الطهرانـي     وستاذ السيد صـادق كم �� في مكتبة المحامي ا

  )٢/١٩: / هامش، البابليات٥١٣، الكرام البررة: ٧٦٥ رقم ٤/١٥٧أيضاً. (ينظر: الذريعة: 

 .٦٣ رقم ٢/١٩عنها البابليات:  ي)رسالة (ترجمة السيد سليمان بن داود الحلّ ينظر: )٢(

، شعراء ٦٣ رقم ٢/١٩، البابليات: ١٦٨ى المقال: ، مصف٩٣٨ّ رقم ٥١٢ينظر ترجمته: الكرام البررة:  )٣(
 .٣٩٤ رقم ١/٣٢٩، معجم مؤرخي الشيعة: ٤/١٣٧، معجم المؤلّفين: ٣/٣٤٩الحلّة: 

 .٩٣٧ رقم ٥١٢) ينظر: الكرام البررة: ٤(

، موسـوعة طبقـات   ٥/١٥٠، مستدركات أعيان الشيعة: ٩٣٧ رقم ٥١٢ينظر ترجمته: الكرام البررة:  )٥(
  هـ).١٢٩٨وفيه أنّه توفّي حدود سنة ( ٤٠٩٤ رقم ١٣/٢٥٩الفقهاء: 
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بـن هدايـة اهللا الحسـيني    مهدي  محمدالميرزا  السيد ابنالميرزا داود  السيد هو
  .كان من أعاظم علماء عصره ،اإلصفهاني الخراساني الشهيد

  .)١١٩٠(سنة  ولد

، والميـرزا عبـدالجواد   ،ميـرزا هدايـة اهللا   :الن هماوواَأل ،وكان ثالث أنجال أبيه
ا ـكمـ  ،موطنـاً  أصـالً والمشـهدي   حسـين العـاملي   الشيخر حبهم ابنة العالم المتم�� و

 ،الـذهن  دقيـق  ،فاضـلٌ  عالم( :م له بقولهة) ووصف المترجياض الجنّذكره في (ر
حساإلدراك ن، جي١(.لخ)إ .. أطال اهللا بقاءه ،وغيرها ،المهارة في الرياضيات د(  

عظـيم فـي أغلـب     لـه حـظٌّ  (فقال مـا ترجمتـه:    ،وذكره أيضاً في (فردوس التواريخ)
مهــر فــي  ،دب وتكميــل األخــالقل عليــه الفضــل واألقــرأ علــى والــده وحصّــ ،العلــوم

ماً فيهـا  بـل كـان مقـد    ،الفنون الرياضية بأسرها من الهيئـة والحسـاب والهندسـة وغيرهـا    
الفضالء من طلبة هذه العلـوم هـاجروا إليـه وقصـدوه مـن       ويقال: إن ،على علماء عصره

وقـد وصـل فـي األعمـال      ،ج عليـه جمـع غفيـر   وقـد تخـر   ،هأطراف الـبالد ألخـذها عنـ   
  )٤(.)محاسب حد ال تناله يد كلّ إلىالمتناسب  )٣(وعمل البركار )٢(ةالزيجي

  ــــــــــــــــــــــــ

  (ضمن ترجمة والده). ٤/٦٢٢ينظر: رياض الجنّة:  )١(

  الزيج: آلة خاصّة في علم الهندسة. )٢(

  عمل البركار: طريقة في حساب علم النجوم.  )٣(

  .٥١٣الكرام البررة:  عنهفردوس التواريخ ينظر:  )٤(
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فقـال مـا    ،وذكره أيضـاً صـاحب (مطلـع الشـمس) عنـد ذكـر علمـاء خراسـان        
تقـي   محمـد  الشـيخ ف ا تشـر ولمـ  ،ولى فـي الرياضـيات  له اليـد الطـ   نإ(ترجمته: 

 حـلّ  فـي خراسـان   gمشهد الرضـا  إلى - )حاشية المعالم(صاحب  -صفهاني اإل
 ،ى ديونه من ماله الخـاصّ وأد ،أربعة عشر شهراً تهم له وبقي في ضيافجعند المتر

ة الفقــه ه خــالل هــذه المــدم لــوقــرأ عليــه المتــرج ،غت ألــف تومــانلَـوكانــت بــ
  )١(.)هرخآ إلى. . صول�� وا

وكانـت لـه مكتبـة     ،الشـريف  خلف الحرم الرضـوي  ودفن )١٢٤٠(ي سنة توفّ
سـان وفيـه علمـاء    اوبيتهم شريف في خر ،خزائن كتب معاصريه ىإلة بالنسبة مهم

  .حاءلَوسادات وصُ

  :ومن تصانيفه

)ترجمة مسائل أبي يوسف يعقوب بن علي القصراني(  مـين من قـدماء المنج، 
 ١٢٣٦(م سـنة  فرغ من الترجمة في المحـر(،     تـأليف   وذكـر فـي آخـر ترجمتـه أن

  .أصله قبل ألف سنة

٢(.طهراني في (الكرام البررة)م له شيخنا الكذا ترج(  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٣م البررة: الكرا عنهمطلع الشمس ينظر:  )١(

  .٩٣٩ رقم ٥١٣ينظر: الكرام البررة:  )٢(

، ٧٠٤ رقـم  ٣/٣٧(ضمن ترجمة والده)، تكملة أمـل اآلمـل:    ٤/٦٢٢ينظر ترجمته: رياض الجنّة: و
، الكـرام البـررة:   ٦/٣٨٥، أعيـان الشـيعة:   ٣٠٧ رقـم  ١/٧٠٣، مرآة الشرق: ١/٣٠٢الرضوية:  الفوائد

و  ٥٦٨ رقـم  ٤/١١٠٧و  ٢٥٦بـرقم   والـده) ضـمن ترجمـة   ( ٣/٦٤٧. مكـارم اآلثـار:   ٩٣٩ رقم ٥١٣
 .٥٧٩رقم  ١١١٩
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  .يجفالنحسن  الشيخابن دخيل  الشيخابن علي  الشيخابن هو 

ن نظـر  ه ممـ على مجموعة رسائل علمية أنّ هكتب بخطّ ،كان من فضالء عصره
خـر تـاريخ بعضـها سـنة     �� ر في معانيها وكتـب عليهـا بعـض الخطـوط ا    فيها وتفكّ

)١٢٥١.(  

مكتبـة المـولى   رأيـت النسـخة فـي    ( :خنا الطهراني في (الكـرام البـررة)  قال شي
ر) في التجويد يورأيت نسخة (التيس ،األشرف جفالنفي  علي الخونساري محمد

 هوتـاريخ خطّـ   ،ه نظـر فيهـا  م له: أنّكتب عليها المترج ،)١٢٤٥(تاريخ كتابتها سنة 
ــاء (  ــوم األربع ــنة  ٢٠ي ــ ،)١٢٧٦() رجــب س ــ مم ــر أنّ ــ ا يظه ــان حي ــىاً ه ك ــذا  إل ه

  .وال يعلم كم عاش بعده، )١()التاريخ

وكان معاصـراً   ،دخيل كان من العلماء األفاضل في وقته الشيخه وجد 
������ 
د ةالحجد السيه كمـا كتبـه بخطّـ    )، ١٢١٢(سنة  ىالمهدي بحر العلوم المتوفّ محم

  )٢(.)١٢٤٥(هر (التيسير) في سنة ظدرويش المذكور على  الشيخحفيده 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٥) ينظر: الكرام البررة: ١(

  .٩٤٢ رقم ٥١٥ينظر ترجمته: الكرام البررة:  )٢(
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مـن   -ب بعيشـي  مسـعود الملقّـ   السيد ابنشكر  السيد ابنمحسن  السيد ابنهو 
  .يجفالن -أوالده بالخرسان  ونأحفاد أبي الفتح األخرس المعروف

  .فاضالً ،كان عالماً

د م له حفيده الشاعر المعروفترجد  ابنجعفر الخرسان  السيابـن  دأحمـ  السـي 
ي بعـد العشـاء ليلـة    ه توفّوذكر أنّ ،وأطراه بالفضل هم له في مجموعته بخطّالمترج

  .)١٢٢٧() ربيع الثاني سنة ٢٥الخميس (

  .ا الحفيد ثماني قصائد لثمانية شعراءهذكر من ،دباء�� ورثاه عشرة من العلماء وا

 الشيخة دار فيبوق شهادةً هبخطّ رأيتُ(قال شيخنا الطهراني في (الكرام البررة): 
  )١(.) )١٢٠٠(ي تاريخها سنة النّجفشمسة  محمدرضا بن 

}XS{@ @
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عالم كبير، وفاضلٌ ،جليلٌ وفقيه جامع.  

لدهم له ترجو  
ات كتابـه الجليـل (كنـز    مجلّـد فـي بعـض    أحمد الشيخ ������
 ،شـاعراً مـاهراً   ،أديبـاً كـامالً   ،اً فاضـالً فقيهـ  ،كان عالمـاً عـامالً  (فقال:  ،)٢(األديب)

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٩٤٣ رقم ٥١٦ينظر ترجمته: الكرام البررة:  )١(

ئري : للشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ درويـش علـي البغـدادي، الحـا        ) كنز األديب في كلّ فـن عجيـب  ٢(
�  
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الع ة اطّـ بـ غـة والتفسـير وعلـوم األدب وسـائر العلـوم الغري     العه في اللّطّاو ،ماًمتكلّ
  ��� �� غير مدا حريرٍن

ي ونشأ وترعرع بها وأخذ عـن علمائهـا حتـى تـوفّ     ) ١٢٣٠(في بغداد سنة  ولد
وجـالس بهـا    كربالء إلىافر فس )،١٢٤٦(ه وسائر حماته في الطاعون سنة م�� أبوه و

  .ليه باألناملإى صارت األفاضل تشير العلماء والفقهاء حتّ

(بغية شـرح مغنـي اللبيـب الموسـوم بــ     ـ : كـ  ،وبرزت له تصانيف حسـنة مفيـدة  
و(الشـهاب   ،بسات األشجان)ق(و ،و(الجوهر الثمين) ،اتمجلّد ةاألديب) في ثالث

مثـل كتـاب (األجوبـة     ،ائل البديعـة و(معين الواعظين) وغيرها مـن الرسـ   ،الثاقب)
وقد أحال إليه في كتابه (معين الـواعظين)   ،)في انتصار مذهب الجعفرية الحائرية

 ،ولـه (شـرح الزيـارة الرجبيـة)     ،اإلمامـة  ثحـ مببسـط الكـالم فيـه فـي      ،المذكور
  .و(شرح دعاء السمات) لم يتم

عمره فـي اسـتنباط العلـوم    صرف  ،عفيفاً ،ورعاً ،اًنقي ،اًتقي ،ناسكاً ،وكان زاهداً
وقيل سنة  )،١٢٧٧( ر سنةي في الحائر الحسيني المطهأن توفّ إلىوإحياء األحكام 

  .)١()في الصحن الشريف قرب الباب الزينبي ودفن )١٢٨٧(

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

 ةعـن سـبع وسـبعين سـنة، وهـو فـي سـبع        هــ) ١٣٢٩(محـرم   ٢٨فـي  المسكن والمدفن، المتـوفّى  
بعـده بقليـل،    يمجلّدات ضخام اشتغل بجمعه مقدار ثالثين سنة، وانتقل بعده إلى ولده الذي توفّ

م خته عبدالكريم العطّار بن عبدالوهاب ابن الشيخ راضي الكـاظمي، وهـو بتمـا   
	 ثم انتقل إلى ابن 
  )١٨/١٤٣الذريعة:  (ينظر: مجلّداته موجود عنده في بلدة الكاظمية اآلن.

  .٥١٧ - ٥١٦الكرام البررة:  عنهكنز األديب ينظر:  )١(
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جملـةً مـن شـعره الرائـق      )كنز األديب(المذكور في  أحمد الشيخ ولدهوذكر 
 ،فـي مائـة وسـتين بيتـاً     )ردةالب(ـة المعروفة بييرِصَة البوه للقصيدة الميميمنه تسميطُ

وبعـض   ،في أربعين بيتاً gادلقصيدة الفرزدق في مدح السج وتسميطه تخميسهو
وللشيخ  ،تقي البرغاني الشهيد محمده للمولى ؤورثا ،gمقاطيعه ومراثيه للحسين

  :ومطلع مرثيته لألخير قوله .غير ذلك إلى..  حسن صاحب (الجواهر)  محمد

 ��R �B � %3 �2  %���'� � �S��� %
  	)*�:� � �(~� %*    �Z��K= �O  	o��:Q  %B���3
7~� �� �1#  ��9 %*)١(  

    :هاومنْ

 ��
��r  ��=  �$  	
R����h� A��7'e �� ��SV 	k  
 

  �*���= �� 	� �� �8 �O  ������ N %�  	P@��f��  %8���� �� %*  
عصر يـوم عاشـوراء    ولد(كنز األديب)  المذكور صاحب أحمد الشيخ ولدهو 

ولـه  ، )١٣٠٥(ي سـنة  تـوفّ و ،) سنة١٤( يوم وفاة أبيه )٢(]عمره[ وكان )١٢٦٢(سنة 
هيئة في ة ة البهيالدر(وكتاب  ،)ة الطاهرينشاد الطالبين في معرفة النبي واألئمرإ(

  )٣(في المواعظ ومكارم األخالق. )البرية

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٧ - ٥١٦الكرام البررة:  عنهكنز األديب  ينظر: )١(

، وبعـض المراثـي،   gفي مدح أمير المؤمنين وقد ذكر الشيخ الطهراني أن للمترجم قصائد كثيرة
موجودة في مجموعة عند الشيخ محمد آقـا الطهرانـي   وهي ثل رثاء صاحب الجواهر المذكور، م

  )٤٦٨ رقم ١٧/٨٧في النجف. (ينظر: الذريعة: 

  .منّا اقتضاه السياق المعقوفينما بين  )٢(

، معـارف  ١/٣٠٢، الفوائـد الرضـوية:   ٧٠٦ رقـم  ٣/٣٨: تكملـة أمـل اآلمـل:    ة الشيخ درويـش ينظر ترجم )٣(
، ١٧٠، مصـفّى المقـال:   ٩٤٤ رقـم  ٥١٦، الكـرام البـررة:   ٦/٣٩٦، أعيان الشيعة: ١٥٠ رقم ١/٣٠٥ال: الرج

  .٢٦٤ رقم ٧٥، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء: ٤٠٩٦ رقم ١٣/٢٦٣موسوعة طبقات الفقهاء: 
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 ،د أركـان الشـريعة  الدين في أرجاء الهنـد وشـي  سس قواعد �ل من أوH هو
  .اسة الجعفرية في هاتيك البالدئوقد ابتدأت منه وانتهت إليه ر


 ( :فـي بعـض مكاتبيـه بقولـه     H)الجـواهر (ووصفه صـاحب   ،الفـائق  ������
ن بهـر  مـ  ،مصـباح الظـالم   ،شـمس األنـام   ،خاتمة المجتهـدين  ،وكتاب اهللا الناطق

ة اهللا علـى  حجـ  ،أنـار شـبهات العقـول بكواكـب أنظـاره     و ،ق أفكـاره ئالعقول بدقا
  )١(.�Hإلى آخر ما ذكر .. لين واآلخرينوآية اهللا العظمى في األو ،العالمين

التمييـز   ا بلـغ حـد  ولمـ  - قرية من قرى الهنـد  -في نصير آباد )١١٦٦(سنة  ولد
رى فلـم يـزل يواصـل السـير بالسـ      ،اشتغل في تحصيل العلـوم علـى أفاضـل الهنـد    

رحل السفر إلى مشاهد  وشد ،ى قضى فيها الوطرخرى حتّ�� ويرتحل من بلدة إلى 
ميـر   السـيد و Hستاذ األكبر الوحيد البهبهاني�� على ا كربالءفحضر في  ،العراق


 و )،الريـاض (علـي الطباطبـائي صـاحب    مهـدي الموســوي   محمـد  السـيد  �������
  .الشهرستاني

ر علـى  األشـرف وحضـ   جـف النارتحل إلـى   ثم 
������  د  نا األعلـى جـدالسـي 

ى بـرع وارتـوى مـن حيـاض     حتّـ  ،مهدي بحر العلوم الطباطبائي طاب ثـراه  محمد
وأقـام برهـة مـن الزمـان      gفصـرف عزمـه إلـى طـوس وزار مشـهد الرضـا       ،العلم

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٤٢٦ذكر هذا النصّ في أعيان الشيعة:  )١(
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  .صفهانيهداية اهللا اإل السيد ابنمهدي  السيد عند الشهيد الرابع مشتغالً

وألقـى رحـل اإلقامـة فـي لكنهـو عاصـمة بـالد         )١٢٠٠(ورجع إلى الهند سنة 
فتشعشعت أنوار علومـه فـي    ،عليه األفاضل والعلماء الهند وقاعدة مملكته، فأكب

فاشـتغل   ،nمرسـلين د الواشـتغل فـي تـرويج الـدين وشـريعة سـي       ،تلك األرجاء
  .بالتأليف والتصنيف

ف مثلـه  لـم يصـنَّ   جليـلٌ  كتـاب  )عماد اإلسالم في علم الكـالم (: فمن تصانيفه
أساس (و ،ة واإلمامة والمعادات في التوحيد والعدل والنبومجلّد ةبرزت منه خمس

فـي   )منتهـى األفكـار  (و ،باديآسـتر لأل )ةالفوائـد المدنيـ  (علـى   في الرد )صول�� ا
 ،)صـوارم اإللهيـات  (و ،علـى الصـوفية   فـي الـرد   )الشهاب الثاقـب (و ،صول الفقه�� 
جميع هـذه   ،)خاتمة الصوارم(و ،)ذو الفقار(و ،)ةاء السنّإحي(و ،)حسام اإلسالم(و

حاشـية علـى   (لعبد العزيز الدهلوي، و )عشرية االتحفة االثن(على  الخمسة في الرد
إثـارة  (، و)ن القلوب عند فقد المحبـوب مسكّ(و ،للصدر الشيرازي )شرح الهداية

  .وغير ذلك .. في المقتل )األحزان

��رأيت له إجازة من  
ي فـي تاسـع عشـر شـهر     توفّ .Hجدنا بحر العلوم ���
  .ب بلكنهوآم في حسينية غفران ودفن )،١٢٣٥(رجب سنة 

)١(تـأتي ترجمتـه   -  محمـد  السـيد  :هم علمـاء فضـالء  خلّف خمسة أوالد كلّ
 السـيد و - 

  ــــــــــــــــــــــــ

 ) من هذا الكتاب. ٢٣٢تأتي ترجمته برقم () ١(
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مت تقـد  -  )٣(حسـين  السـيد و ،)٢(حسـن  السـيد و ،)١([ترجمتهمـا]  أتيت والسيد مهدي علي
  )٥(.س اهللا أسرارهمقد -  )٤(هماترجمت

  

  ــــــــــــــــــــــــ

 ) من هذا الكتاب. وما بين المعقوفين منا.٢٥٤) والثاني برقم (١٤١تأتي ترجمة األول برقم () ١(

 ) من هذا الكتاب.٥٨مرت ترجمته برقم () ٢(

 ) من هذا الكتاب.٥٩مرت ترجمته برقم () ٣(

  ).تراجمهمفي األصل: () ٤(

، ١/٧٧٢، هديـة العـارفين:   ٢٨٤ رقـم  ٢/٣٣٠، مـرآة الكتـب:   ٣٢ رقـم  ٣٧٠ينظر ترجمته: نجـوم السـماء:    )٥(

، مـرآة الشـرق:   ٥٥ -  ٣٧، ورثـة األنبيـاء:   ١/٣٠٣، الفوائـد الرضـوية:   ٧١٠ رقـم  ٣/٤٤تكملة أمل اآلمـل:  

، أحسـن  ٩٤٨ رقـم  ٥١٩، الكرام البـررة:  ٦/٢٣١، ريحانة األدب: ٦/٤٢٥، أعيان الشيعة: ٣٩٩ رقم ٢/٨٣٢

، معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف: ٤/١٤٥ين: ، معجــم المــؤلّف٢/٣٤٠، األعــالم: ١/٤الوديعــة: 

  .٤٠٢ رقم ١/٣٣٣، معجم مؤرخي الشيعة: ٤٠٩٧ رقم ١٣/٢٦٥، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣/١٢٩٨
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 ابـن مهـدي الشـهيد    محمـد بن الميرزا ابن الميرزا هداية اهللا االميرزا ذبيح اهللا  السيد هو
  .من علماء عصره، الميرزا هداية اهللا الموسوي اإلصفهاني الخراساني المشهدي

كان من الفقهاء األفاضل(راني في (الكرام البررة) وقال: م له شيخنا الطهترج، 

 واألعالم ����.  

ذكره في (مطلع الشمس) فقال ما ترجمته: يفي المشهد المقدس الرضـوي   عد
 ثـم  ،موتقـد  س�� ور ،)١٢٤٨(سنة  ىقام مقام والده المتوفّ ،ين والدنيامن أكابر الد
شـرح كتـاب الزكـاة    (و ،الفارسـية ب رضـا) فاته ترجمة (عيون أخبـار ال ذكر من مؤلّ

ــس ــبزواري  )والخم ــة) للس ــن (الكفاي ــي الم (و ،م ــالة ف ــعة رس ــايقةوالمواس  ،)ض
  .)١(لخإ .. ىورسالتين في الطهارة كبرى وصغر

 ،)١٢١٨(مهدي فـي المشـهد الرضـوي سـنة      محمده الميرزا جد كانت شهادة
  )٢(.) )١٢٦٩(سنة  ىوهو أكبر من أخيه الميرزا هاشم المتوفّ

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢٣: البررة الكرام عنهمطلع الشمس  ينظر:) ١(

  .٩٥١ رقم ٥٢٣ينظر: الكرام البررة:  )٢(

، أعيـان الشـيعة:   ٣٠٨ رقم ١/٧٠٤آة الشرق: ، مر٧١٢ رقم ٣/٤٧ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: و
، ٥٥٢٥ رقــم ٣/٣٧٦، مســتدركات علــم رجــال الحــديث: ٩٥١ رقــم ٥٢٣، الكــرام البــررة: ٦/٤٣٠

 .٤٠٩٨ رقم ١٣/٢٦٧موسوعة طبقات الفقهاء: ، ٤/١٤٧معجم المؤلّفين: 
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م له ترج 
����� ز الـدين فـي (معـارف الرجـال) وقـال:     رة حالحج ) عـالم 
بالفقاهة وحسن السليقة في فهم األحاديث والروايات معروف.  

  .في الحضر والسفر بالمعروف أينما حلّ اًآمر ،خاًراويةً مؤر ،وكان أديباً كامالً

تقـن حتـى   أماتـه فيهـا و  فقـرأ مقد  ،لطلـب العلـم   ألشرفا جفالن إلىهاجر 
ج تخـر  .ومن طليعة أهل الفضل والتقى والصـالح  ،صار يحضر أبحاث األعالم

ي الشـهير بالهنـدي   جفالنهاشم الموسوي الرضوي  السيد ابن محمد السيد على
 ،ص أصــحابهوالزمــه برهــةً مــن الـزمن وكــان مــن خلّــ  )،١٣٢٣(ســنة  ىالمتـوفّ 
  .)١٣٠٦(سنة  ىالغراوي المتوفّ محمد الشيخابن إبراهيم  يخالشوعلى 

سـتاذه  ��  السيد أن :ذرب وهي الشيخالهندي حكاية في دار  محمدوللسيد 
 الشـيخ أسـطوانة مـن دار تلميـذه     تحت نأعلم وحكم من طريق علم الرمل ب

حيـث   ،الـدفين ر فـ من ح الشيخ ىباستخراجه وأب هفأمر ،ةذرب دفيناً من فضّ
  .ة التي يسكنهاتسقط األسطوانة تحت القب هرفحب

 وجـدوا  روافا حولم ،ها فقبل بهئبنارها وإعادة فستاذه مصرف ح�� وبذل له 

ه ال يعرف مقدار الدفين بمـا وصـل   فعلم أنّ ،ة قيمة درهم واحدفيه قطعة فضّ
حرز  محمد الشيخة هكذا ذكر شيخنا الحج ،)إليه من تحقيقه في علم الرمل

.)معارف الرجال(في الدين 
)١(

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  ـ).ه١٣٢٥، وفيه أنّه توفي في النجف حدود سنة (١٥١ رقم ١/٣٠٧ينظر: معارف الرجال:  )١(
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}XW{@ @
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  .شاعر وأديب ،علّضمت عالم ،ر خان بن علي أكبر البسطاميهو المولى ذو الفقا

ل أسـ (فقال:  ،م له شيخنا الطهراني في (الكرام البررة)ترج 
الفيلسـوف   ������
أن  )١٢٨٩(سنة  ىالمتداولة والمتوفّالمولى هادي السبزواري صاحب (المنظومة) 

فـي   gالمـروي عـن أميـر المـؤمنين     )النورانيـة (ـيشرح لـه الحـديث المعـروف بـ    
  .)١(السابع من البحار في الباب الرابع والثمانين مجلّدال

ذكر فيها موارد إشـكاالته علـى الحـديث     ،فكتب له سؤاله في رسالة مبسوطة
ختمه بقصيدة فارسـية فـي   نقالً عن (البحار) و هوأورد فيها الحديث بتمام ،الًمفصّ

 ،م لـه ومكانتـه  ة المتـرج عومن الرسالة والبيان تظهر برا، مدح الحكيم السبزواري
٢(.)لخإ .. الحمد هللا الذي خلقنا لوصول عرفانه :لهاأو(  

}XX{@ @

ƒî’Ûa@Š×a‡@@å�yð†ä�a@ @

فقـال:   ،م له شيخنا الطهراني في (نقباء البشر)ترج) مـن المعاصـرين   فاضـلٌ  عـالم، 
 ثـم  )،١٣٦١(سـنة   ىناصـر الكنتـوري المتـوفّ    السيد ����
	� في لكهنو من تالميذ كان 

  .م بهاأقاسامراء ف إلىف ة وتشرسة مدالعراق فبقي في العتبات المقد إلىهاجر 

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٧ - ٢٦/١حديث النورانية في بحار األنوار:  :ينظر )١(

  .٧٣٠ رقم ١٣/٢٠٧، الذريعة: ٩٥٢ رقم ٥٢٤ينظر ترجمته: الكرام البررة:  )٢(
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مشـهد   إلـى القديمـة والكتـب النفيسـة أخـذها معـه      وكان عنده بعـض النسـخ   
  )١(.)وم شيئاًوال أعرف عنه الي )١٣٤٠( سنة بخراسان في gالرضا

}XY{@ @

†Čî�Ûa@´�y@Š×a‡@@��cðìÜç†Ûa@ @

والفضالء  ،دباء�� من العلماء ا(م له شيخنا الطهراني في (نقباء البشر) فقال: ترج
  .المعاصرين

  .)نيرنك فصاحتسمه (اوردوية �� شرح نهج البالغة) باللغة ا( :له آثار منها

 ثني حد 
هـادي الرضـوي    محمـد  سـيد ال الفقيـه  ابنحسن  محمد السيد �����
  .الهندية وليس فيه كثير فضل وجهد إلىمن العربية  هه ترجماللكهنوي: أنّ

 gو(هدار مرتضـى كـه شـان) فـي أحـوال أميـر المـؤمنين        ،فاطمة) ةوله (سير

  )٢(.)وفضائله

}YP{@ @
†Čî�Ûa@´�y@Š×a‡@ð†ä�a)٣(@ @

  .حسين الهندي أحمد السيد ابنهو 

فقـال  ،فـي (نقبـاء البشـر)   م له شـيخنا الطهرانـي   ترج :) طبيـب  وفاضـلٌ  ،أديـب 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١١٥٩ رقم ٧١٣) ينظر ترجمته: نقباء البشر: ١(

  .١١٦٠ رقم ٧١٤نقباء البشر: ينظر:  )٢(

 .٢٩/٧٤اثنا: ، مجلّة تر١١٦٠ رقم ٧١٤ينظر ترجمته: نقباء البشر: و

): ٣/٢٣١) والشيخ الطهرانـي فـي (الذريعـة:    ٦/٤٢٩) وصفه السيد محسن األمين في (أعيان الشيعة: ٣(
 فيالحظ.بالشيخ، 
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 زاً بـين  وكان مبر ،لفضل واألدباكان من أهل العلم و ،جليلٌ�����لـه مكانـة    ،
  .وتقدير وافر ،سامية

تـاز الملـك الميـرزا    موصار طبيباً خاصـاً لم  ،ةربرع في الطب فغلبت عليه الشه 
  .والمراجعةه كان يصرف أكثر أوقاته في المطالعة لكنّ ،جعفر

ردو �� (تاريخ إسالم) بلغة و ،شرح المطالب)(فتح الغالب في رد  :وله آثار منها
  .وغيرها بع منه خمسة أجزاءطُ

 )١٣٠٨(فات المطبوعـة مـن سـنة    كثيرة على جملة من المؤلّ ظوله أيضاً تقاري

  )١(.)وال أعرف عام وفاته ،ما يقرب من ثالثين سنة أو أكثر بعد التاريخ إلى

}YQ{@ @
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حامـد   بـن  محمـد  السـيد  ابـن قلي  محمد السيد ابنحامد حسين  السيد ابنهو 
  .حسين الموسوي النيشابوري الكنتوري الهندي اللكنهوي

فقال:  ،ة الطهراني في (نقباء البشر)ذكره شيخنا الحج)من أفاضل  ،فاضلٌ عالم
  .دبائها الشعراء�� سرته و�� 

ناصـر   السيد (األدعية المأثورة) طبع في الهند وعليه تقريض أخيه :منهاله آثار 

  ــــــــــــــــــــــــ

   .١١٦١ رقم ٧١٤نقباء البشر:  ينظر: )١(

 .١١٦١ رقم ٧١٤، نقباء البشر: ٦/٤٢٩ينظر ترجمته: أعيان الشيعة: و
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  .وتصديقه باعتبارها )١٣٦١(سنة  ىحسين المتوفّ

ولـه ديـوان شـعر     ،ات (العبقـات) مجلّـد وكان معين أخيه المذكور فـي تتمـيم   
  .بالفارسية والعربية

ئح والمراثـي  له ديوان في المدا ،أيضاً أديب ساجد حسين طبيب السيد ولدهو
  )١(.)بلغة أردو

}YR{@ @
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الـذي   - )اآلمـل  تتميم أمـل (عبد النبي القزويني اليزدي في كتابه  الشيخم له ترج
وهـي   )١١٩٧(اً سـنة  بحر العلوم والـذي كـان حيـ    السيد ستاذه�� بأمر  )١١٩١(فه سنة ألّ

بحـر   السـيد  سـتاذه �� تـأليف   )لهدايـة مشـكاة ا (أو  )حبيمشكاة المصا( قرضالسنة التي 
كـان مـن علمـاء    > ه:نصّـ المولى ذو الفقار المذكور مـا هـذا    فقال في ترجمة - العلوم

  .. العقلية له معرفة بالعلوم توكان ،صبهانأالمائة الحادية عشرة في 

ه قال: رفيع الجيالني المجاور بالمشهد الرضوي أنّ محمدوعن المولى  :قال مث
فـي   -أي الفـيض الكاشـاني   - )الـوافي (ة ذو الفقار في عبارة صـاحب  ذاكرني مر

  .قة بالمعاد الجسمانيكتاب الطهارة المتعلّ

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١١٦٢ رقم ٧١٤نقباء البشر: ينظر:  )١(

، ١/١٤٦، نفحات األزهار في خالصة عبقـات األنـوار:   ١١٦٢ رقم ٧١٤ينظر ترجمته: نقباء البشر: و
 .٢٠إفحام األعداء والخصوم: 
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ظـ  :فقلـت  ؟نته كفراًفقال: أليس ما تضماهفلقينـي مـن الغـد فقـال:      ،ه كـذلك ر
أصابتني البارحة حمى لما سمعتك تقول: إن ظاهره ١(.<كفر(  

  ــــــــــــــــــــــــ

  بتصرف. ١٠٠ رقم ١٤٩تتميم أمل اآلمل:  )١(

  .٢٥٧، الكواكب المنتثرة: ٦/٤٣٢، أعيان الشيعة: ١٠٠ رقم ١٤٩ينظر ترجمته: تتميم أمل اآلمل: و

���المذة من ت wوالمترجم )، وكان معاصراً للميرزا عبداهللا هـ١١١١ - ١٠٣٧( wالمجلسي �����
وفيـه تـوفّي    ٢٥٧(ينظر: الكواكـب المنتثـرة:    .) صاحب رياض العلماءهـ١١٣١ - ١٠٦٦األفندي (
 )٤/١٨٧، رياض العلماء: هـ)١١٣٣قبل سنة (





  

  

  

  

  

  

  

  

ŠÛa@ÒŠyõa@ @





  

  

}YS{@ @

†Čî�Ûa@b™‰@ð†ä�a@äÛaÐvï@ @

  .يجفالنبن هاشم بن شجاعت علي الموسوي الهندي  محمد السيد ابنهو 

جليلٌ عالم، وأديب كبير، وشاعر شهير.  

كـان والـده مـن أعـاظم     (فقـال:   ،م له شيخنا الطهرانـي فـي (نقبـاء البشـر)    ترج
  )١(.كما يأتي )١٣٢٣(ي سنة وتوفّ ،العلماء

فـي   األشرف جفالنفي  )١٢٩٠(سنة  ولد، م لهد منهم المترجة أوالف عدخلّ
  .wثني بهكما حد ،ثامن ذي القعدة

 -)٢(م في حرف الباءالمتقد -باقر  السيد أخويهسامراء مع  إلىوهاجر به والده 

  ).١٢٩٩(د الشيرازي في سنة لحضور درس المجد؛ هاشم السيدو

ئالمبـاد م م له على والده وتعلّفنشأ بها المترج   مات العلـوم وبعـض   وقـرأ مقـد
  .كتب األدب

 ،السـطوح  فـأتم  ،ة أهلـه مـع كافّـ   جـف الن إلـى والـده   به عاد )١٣١١(وفي سنة 
آل بحـر   محمد السيدو ،طه محمد الشيخو ،صول على والده�� وحضر في الفقه وا

 ،الشـرابياني  محمـد المـولى   الشيخو )،الجواهر(صاحب  ابنحسن  الشيخو ،العلوم
  .ساني وغيرهماكاظم الخر محمد الشيخو

  ــــــــــــــــــــــــ

 ) من هذا الكتاب. ٢٥١ستأتي ترجمته برقم () ١(

 ) من هذا الكتاب. ١٦( مرت ترجمته برقم) ٢(
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 ،والرمـل  ،الجفـر  :طـولى فـي العلـوم الغريبـة مثـل      يـد وكانت لوالـده الجليـل   
  .وغير ذلك .. واألوفاق واألوراد

وقد جد ع بها وأجازه والدهى تضلّشتغال بمعرفتها عنده حتّم له في االالمترج.  

فقد أجـاد فـي    ،قريضجانب ذلك من شيوخ األدب وكبار رجال ال إلىوكان 
وقد بلغ فـي   ،نسجامة واالوجاء شعره من الطبقة العالية في الرقّ ،نظمه رغم إكثاره

يـة  افقد حمـل ر  ،على مكانته العلميةة يبت شهرته األدبى تغلّذلك مبلغاً عظيماً حتّ
  .زمناً طويالً يزيد على أربعين سنة جفالناألدب في 

واشـترك فـي بعـض الحلبـات      ،هفـي أواخـر عمـر    الحلّـي جعفـر   السيد صحب
 الشـيخ و ،هـادي كاشـف الغطـاء    الشـيخ و ،جواد الشبيبي الشيخومع  ،واألندية معه

  .زينبرورجاله الم ،وغيرهم من أعالم األدب األفاضل ،السماوي محمد

وكان له البـاع الطويـل فـي نظـم      ،وكان مرموقاً بينهم بعين التقدير واإلعجاب
  .ق نظم بعض معاصريه لبالغتهونظمه في ذلك يفو ،التواريخ

بعيـداً   ،وديـع الـنفس   ،كريم األخالق ،لتقىحسن الم ،كثير التواضع wوكان
  .خشناً في ذات اهللا ،ناًيد ،ورعاً ،صالحاً ،اًتقي ،لين العريكة ،عن الكبر والزهو

بعثه العد ةلم الحجأبو الحسن اإلصفهاني السيw   ناحيـة الفيصـل   إلـى وكيالً عنـه١(ةي(، 
  ــــــــــــــــــــــــ

تقوم على ضفة النهر اليمنى في موضـع يبعـد عـن مركـز      ،) ناحية الفيصلية: هي من القرى الحديثة١(
كانـت هـذه    .خـرى جسـر خشـبي عـائم    �	 ) كيلومتراً، ويربطها بضـفة النهـر ا  ١٢(أبو صخير  قضاء

سوار من رجال مبدر آل  م) على اسم ابن١٩٢٦الناحية تسمى (ناحية السوارية) حتّى أواخر سنة (
م) ثم سـميت بناحيـة الفيصـلية تيمنـاً باسـم الملـك       ١٩١٦سس هذه القرية في عام (أفرعون الذي 

 )١٦٢فيصل األول. (ينظر: العراق قديماً وحديثاً: 
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 ى) مــن جمــاد٢٢ي فــي (وفّأن تُــ إلــىمــور �� فكــان هنــاك مرجعــاً فــي األحكــام وســائر ا
 ى عليـه وصـلّ  ،بتشـييع عظـيم   األشـرف  جـف الن إلـى مل جثمانـه  وح ،)١٣٦٢(ولى سنة �� ا

  .ة الحويشلّحبمقبرة والده في داره بم ودفن أبو الحسن المذكور السيد

ة فـواتح فـي   قيمـت لـه عـد   �� ا كمـ  ،اإلصفهاني مجلـس الفاتحـة   السيد م لهأقاو
  .وفي محل وفاته جفالن

صـول الـدين الخمسـة وبعـض أسـرار      �� (بلغة الراحل) فـي   :منها ،وله عدة آثار
و(درر البحـور) فـي علمـي العـروض      ،الشريعة وجملة مـن األخـالق المستحسـنة   

) و(شـرح كتـاب الطهـارة    ،لتاريخ بأبجدو(سبيكة العسجد) في صناعة ا ،والقوافي
  .و(شرح غاية اإليجاز) لوالده أيضاً ،الناظمة) لوالده المرحوم لئومة الآلظمن (من

و(الميــزان  ،(الرحلــة الحجازيــة)و ،و(شــرح الكــافي) فــي العــروض والقــوافي
 الشـيخ فـه بالتمـاس   ألّ ،على النصـارى واليهـود   في الرد )والباطل بين الحق العادل

  .)١٣٣١(بع ببغداد سنة حسن القطيفي وطُ

ة بعـت مسـتقلّ  طُ، من غرر الشعر g) قصيدة في مدح أمير المؤمنينةو(الكوثري
إلى ،ةغير مر   بـة فـي الـردود والنقـود     قـة وغيـر المهذَّ  غير ذلك مـن كتاباتـه المتفر

  )١(.هرأيته عنده بخطِّ ،به بنفسهو(ديوان شعره) الذي رتّ .وسائر العلوم

حسـن   السيد وعن ،نيأسد اهللا الزنجا الشيخوعن  ،وله إجازة الرواية عن والده
 گبـزر  آغـا  الشـيخ وعـن   ،أبي الحسن اإلصـفهاني  السيد وعن ،الصدر الكاظمي

  ــــــــــــــــــــــــ

بع أخيراً بعد جمعه مـن قبـل السـيد موسـى الموسـوي ومراجعـة الـدكتور السـيد عبدالصـاحب          ) ط١ُ(
 الموسوي.
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  .وغيرهم .. )١(الطهراني الغروي صاحب (الذريعة)

  .وغيره ،يجفالنعلي البحراني الغريفي  السيد ابنمهدي  السيد ويروي عنه

هـم  وكلّ ،علـي  السـيد و ،محمـد  السـيد و ،أحمـد  السيد :ف ثالثة ذكوروقد خلّ
  )٢(.)دباء�� شعراء 

  )٣().١٣٩٢ل في هذه السنة (ي األوتوفّ

}YT{@ @

ƒî’Ûa@†Şàª@b™‰@�îöbäÛa@ @

  .فقيه ،عالم، علي بن الحسين بن التقي النائيني الشيخابن هو 

كانـت  ام) يوم كانت له حجرة فيهـا و وكثيراً ما أجتمع به في (مدرسة القُ كنتُ
  .ستفيد من علمه وأخالقه وتقاهأف ،أسكنها لي أيضاً حجرة كنتُ


 وكان صهر سـكن معـه    ،المولى فتح علـي السـلطان آبـادي المعـروف     �����
كان يحضر فيها على جملة من  ،ة سنينبسامراء عد 
���د المجـد  السـيد  تالميـذ  

  .صول�� ى حاز قسطاً وافراً من الفقه واالحسن الشيرازي حتّ

  ــــــــــــــــــــــــ

  باعتباره الناقل للكالم. wا ذكر المؤلِّفكذ )١(

  .١٢٥٠ رقم ٧٦٨نقباء البشر:  ينظر: )٢(

، أعيـان  ١٠٠ مرقـ  ١/٣٤٣، الطليعـة:  ١٥٩ رقـم  ١/٣٢٤: معارف الرجـال:  ة السيد رضا الهنديينظر ترجم )٣(
، أدب ١١١ -  ٤/٨١، شـعراء الغـري:   ٣/٢٦، األعـالم:  ١٢٥٠ رقم ٧٦٨، نقباء البشر: ٥١ رقم ٧/٢٣الشيعة: 
، معجم رجـال الفكـر   ١/٤٧٣، معجم المؤلّفين العراقيين: ٤/١٦٤، معجم المؤلّفين: ٢٥٨ -  ٩/٢٤١الطف: 

  .٤٥٦٨ رقم ١٤/٢٥٦، موسوعة طبقات الفقهاء: ١/٢٣، هكذا عرفتهم: ٣/١٣٤٨واألدب في النجف: 
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تقيـاً صـالحاً مـن الـورعين      ،س والسـريرة طيـب الـنف   ،األخـالق  )١(وكان دمـث 
 
����، ظين األخيارعالمتّ ظاوالوع.  

 ساً فيياً ومدروصار في األواخر متولّ ،ةوى مدزفان األشرف جفالن إلىهاجر 

ب ايــر مــن الطلّــلــك مقــداراً وافيــاً حضــر عليــه كثام) قضــى علــى ذو(مدرسـة القُــ 
  .ومعارفه هواألفاضل واكتسبوا من علوم

وذلـك عصـر األربعـاء ثـاني      ،عـن عمـر نـاهز الثمـانين     cنيمي في مشهد الكـاظ وتوفّ
فن فــي مقبــرة أبــي زوجتــه فــد األشــرف جــفالن إلــىمــل وح ،)١٣٦١(ذي القعــدة ســنة 

  )٢(.wالمولى فتح علي المذكور في إحدى حجر الصحن الشريف العلوي

}YU{@ @

ƒî’Ûa@†Şàª@b™‰@@åíŒÛaïÜßbÈÛa@ @

 الشـيخ ابـن  زيـن   الشـيخ ابـن  علـي   الشـيخ ابن مان يسل بن محمد الشيخابن هو 
  .خليل بن موسى بن يوسف الزين األنصاري الخزرجي العاملي الصيداوي

 ،ليـة عـن بعـض شـيوخها    األو ئرع بها وأخذ المبـاد عونشأ وتر ،دايفي ص ولد
إلىا بلغ الخامسة عشرة أرسله والده ولم لَمدرسة العد ةم الحجحسن يوسف  السي

  .كثيراً السيد نبطية فاستفاد من بركات أنفاسفي ال

  ــــــــــــــــــــــــ

 )٢/١٤٩دمث دمثا فهو دمث: الن وسهل. والدماثة: سهولة الخُلق. (ينظر: لسان العرب:  )١(

 ٢٩٢، مشاهير المدفونين في الصحن العلـوي الشـريف:   ١٢٤٠ رقم ٧٦١ينظر ترجمته: نقباء البشر:  )٢(
  .٣٨٠ رقم
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األشرف جفالنالعراق فقرأ بها على بعض علماء  إلىهاجر  ثم،  إلـى عـاد   ثـم 
النبطية فعيعتزل القضاءا ن بها قاضياً شرعياً ثم.  

نـه كثيـر مـن    وأب .)١(مـان) ر فـي (كفـر   ودفـن  ،)١٣٦٦(ي في رجـب سـنة   وتوفّ
  )٢(.فيها )العرفان(صاحب  عمه ابنم له وترج، الشعراء

}YV{@ @

ƒî’Ûa@bÓc@b™‰@@åiaƒî’Ûa@bÓc@†Şàª@@ð…bçïãa†à�a@äÛaÐvï@ @


  السيد ذكره تلميذهفـي   Kمحسـن األمـين العـاملي المعاصـر     السـيد  ������
علـى   الًصـول والفقـه خارجـاً اسـتدال    �� وقرأت في ا> :قال ما لفظه ،تعداد مشايخه
ق ق المـدقّ الفقيـه الـورع الزاهـد المحقّـ     الشيخـ : ك ،األشرف جفالنفحول علماء 

هـادي الهمـداني    محمـد  أقـا الفقيه  الشيخابن رضا  أقا الشيخنادر الزمان المرحوم 
فات وغيره من المصـنّ  )مصباح الفقيه(الغروي صاحب  األشرف جفالنالمجاور ب

  .كحواشي المكاسب والرسائل والرياض ،العزيزة النظير

وكـان درسـه    ،في تهذيب المطالـب العلميـة وتنقيحهـا   وكانت له اليد الطولى 
وكان من الزهد والتواضع وحسـن الخلـق   ، خالياً من القشور وعلى اللباب مقصور

  .على جانب عظيم

  ــــــــــــــــــــــــ

سبت إليها حادثة الجرمق أو (شماالً شرقياً) ونُ ) الكفر: القرية. كفر رمان: على ميل من النبطية شرقا١ً(
عند العاملين بحادثة كفر رمان. (ينظـر:  وة عند البعض اآلخر بحادثة النبطيالتي عرفت  الزهراني و

 )٢/٢٠٦معجم قرى جبل عامل: 

  .٦٩٠ رقم ٩/٣٣١، أعيان الشيعة: ١٢٥٦ رقم ٧٧٣) ينظر ترجمته: نقباء البشر: ٢(
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وكـان   ،كنه حمله بيـده مويحمل ما ي ،وكان يباشر شراء ما يحتاجه لبيته بنفسه
 كـر ومـا ذُ  ،الـدرس  ى فـي أثنـاء  ى تالمذته وحتّال يترك القيام ألحد من الناس حتّ

حـداً مـن   أومـا انتهـر    ،نه من ردعـه من غيره مع تمكّ حد في مجلسه بسوء منه والأ
  .حال المباحثة طول حياته تالمذته قطّ

وسا يصـدر مـن العلمـاء مـع تالمـذتهم حـال المباحثـة مـن الزجـر         ئل يوماً عم 

وثـق  أوكـان مـن    .ولكن نحن ال نفعل ذلـك  ،هم أدرى بتكليفهم :فقال ؟والتوبيخ
  )١(.انتهى <ةعامة والالناس في نفوس الخاصّ

قـاً  محقّ ،صـولياً �� فقيهاً  ،كان عالماً فاضالً( :عند ذكره) ةالتكمل( في السيد وقال
سـتاذ  �� دنا افضـل تالمـذة سـي   أمـن   ،صـول �� مجتهداً مستنبطاً للفروع مـن ا  ،قاًمدقّ

 
����� سالم الشيرازية اإلحجw.  

م فـي  بل مـا سـمعته يومـاً يـتكلّ     ،ة وال صغيرةمنه زلّ رأفلم  طويالً عاشرته زماناً
 ،يخ والحكايـات والسـوانح  راوى العاديات من القصص والتمور الدنيا حتّ�� أمر من 
  .بما يعنيه �
 	م ال يتكلّ

ى على يـده جماعـة   ترب ،صول�� س في الفقه وايدر ،شتغال والتصنيفدائم اال
  .لينل المحصّفاضأى صاروا من من المشتغلين حتّ

 سـتاذ �� دنا اوبعد وفاة سـيw   معتقـدين   ليـه فـي التقليـد جماعـة مـن الخـواصّ      إرجـع
  .تنع من الفتيا وقبض الحقوقمامه وعرض له مرض النسيان فايأولم تطل  ،علميتهأ

  ــــــــــــــــــــــــ

فـي ترجمـة الشـيخ     فيهـا، موجـود   wإن جـل مـا ذكـره السـيد     ��� ، المـذكور  نصلم نهتد الى ال )١(
  اً، فالحظ.كن نصّيم ن لإي أعيان الشيعة، وفالهمداني 
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 .فـازداد فيهـا ضـعفه ومرضـه    ء م بسـامرا أقـا و ،لتغيير الهـواء  جفالنوخرج من 

وهـو   )١٣٢٢(والعشرين من صفر من شهور سنة ي صبيحة يوم األحد الثامن وتوفّ
فن ،الكهولة في سنود في الرواق المطهر بسر مأىن ر.  

خـرج   )الفقيـه  مصـباح ( : ـاه بـ ع سـم ئافاته شرحه على الشررز من مصنّبوالذي 
شرح ممـزوج مشـحون بالتحقيقـات والتـدقيقات      ،اتمجلّدة منه العبادات في عد

التنبيهاتد وجي.  


  الشيخشية على رسائل حا(وله وحاشية  ،يرانإمطبوعة في  )األنصاري ������
دنا خيار العيب من تقريـرات سـي   إلىته اوعلى خيار wلشيخلعلى بيع المكاسب 


  ستاذ�� افـي   wسـتاذ �� ا السـيد  وله تقريـرات مـا حضـره علـى     ،الشيرازي ������
  )١().جوبة المسائلأغير ذلك من التعليقات و إلى، صول�� ا

  )٢(دام فضله. محمد األقاالفاضل  ولدهف خلّ

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٧٢٨ رقم ٣/٥٩) ينظر: تكملة أمل اآلمل: ١(

، معـارف الرجـال:   ٢/٨٣٤، الفوائـد الرضـوية:   ٧٢٨ رقـم  ٣/٥٩ينظر ترجمته: تكملـة أمـل اآلمـل:     )٢(
، ريحانـة األدب:  ٥٠ رقـم  ٧/١٩، أعيـان الشـيعة:   ٣١٥ رقم ١/٧١٠، مـرآة الشرق: ١٥٨ رقم ١/٣٢٣
، ١/١٤٥، أحسـن الوديعـة:   ١٢٦٠ رقم ٧٧٦نقباء البشر:  ،٦٤ رقم ٣٧٠نصاري: أ، شخصيت ٦/٣٧٧

، معجـم رجـال الفكـر    ١/٤٧٣، معجم المؤلّفين العـراقيين:  ٤/١٦٤، معجم المؤلّفين: ٣/٢٦األعالم: 
  .٣/١٣٣٩واألدب في النجف: 
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  .من ابنته wجعفر الشيخاألكبر  الشيخسبط 


 كان ( :)الحصون المنيعة(دام مجده في  الشيخقال فقـه  أو ،وانهأره وعص ��(
 ،ة الفهـم وشـد  ،ة الحفظفي قو يةًآ ،صولياً��  ،فاضالً كامالً ،عامالًعالماً  ،أهل زمانه
  .المقفلةالمطالب المشكلة والمسائل الغامضة  حلّ إلىنتقال وسرعة اال

 ىعلـ و ،محمـد  الشـيخ وابن خاله ، حسن الشيخو ،علي الشيخ هحضر على خالي
  .�)لجواهرا(حسن صاحب  محمد الشيخ

أهـالي تلـك   وإرشـاد  لهدايـة   ؛غلب سـنته فـي أطـراف السـماوة    أوكان يقضي 
وجعـل   جـف النفـي   فاسـتقرH،  مرتضى األنصـاري  الشيخي أن توفّ إلىالناحية 

ـ  يباحث ويدرالـذي هـو قريـب مـن بـاب       )١(ةس ليالً في مسجد الحاج عيسـى كب
ه كـان  ألنّـ  ؛لجماعـة ة االصحن الشريف الشهير بباب الطوسي بعد الفراغ من صـال 

  .يقيم الجماعة فيه

د ذ عليه جماعة من العلماء المعاصرين كوحضر وتلمسـماعيل الصـدر  إ السـي، 
 ،جـواد الرشـتي   الشـيخ و ،فضـل اهللا النـوري   الشيخو ،كاظم اليزدي محمد السيدو

  ــــــــــــــــــــــــ

�) موقعه في محلّة المشراق مقابل لباب الصحن الشريف الطوسي، ١( ��	
���ر ـفي عصـ    الفقيـه  �����
المحـيط  العـام   الشـارع  فـي هــ)  ١٣٦٨ذهـب هـذا المسـجد سـنة (    وقـد  وألجله،  wالشيخ راضي
 )١/١٠٥ريف. (ينظر: ماضي النجف وحاضرها: ـبالصحن الش
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 والحاج 
 و ،الحمامي الرشتي محمد ��� س الرشتي وغيرهمعلي المقد.  

وكـان  ، س في الفقـه فـي داره التـي هـي فـي محلـة العمـارة       يدر وصباحاً كان
يـونس   محمـد  الشـيخ و ،بـراهيم الغـراوي  إ الشـيخ ـ : يحضر عليه فضالء العرب كـ 

ابـن  صـالح   الشـيخ و ،حسـين الحـاج ثـامر    الشـيخ و ،علي يونس الشيخو ،الشروقي
  .جعفر الشيخه وكان كثير التفريع كجد ،مهدي الشيخ

ليـه  إقـل  نوكانت تُ ،يرانإطراف أفي العرب وبعض  ديتقللاسة ائليه رإوانتهت 
مها على الفقراءالحقوق ويقس.  

ذا قيـل  إف ،ئل في المسائل الفقهية يجيب عنها سريعاً بلغت ما بلغتذا سإوكان 
ه نصـب عينـي ال أحتـاج إلـى     الفقـه كلّـ   نإ :جـاب أ ؟ع بـالفتوى ما هـذا التسـر   :له

  .مراجعة

ق األنصـاري نا المحقّـ له بالفقاهة شيخ وقد أقرH،   ًوكـان كثيـرا   ض مـا يتعـر
  .عليها لمطالبه في مجلس الدرس ويورد

امـه  خـر أي آالـدنيا فـي   له ت در وائل أمره في غاية العسر والفاقة ثمأوكان في 
  .هايق دروفاأ

نجـاة  (شـي علـى رسـالة    اسفاره سـوى بعـض الحو  أ ةلكثر ؛فولم يبرز له مؤلَّ
  .دينلعمل المقلّ w)الجواهر( لصاحب )العباد

 )١٢٩٠(خر شهر شعبان من شهور سـنة  آفي  األشرف جفالنفي  Hيتوفّو
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  )١(.ةعليه قب تينخواله وبأه وفي دار تجاه مقبرة جد ودفن

 الشـيخ أكبـرهم   ،ىهات شتّم�� يبلغون الثمانية وابنتين ة من األوالد ف عدوخلّ
  . -)٢(ي ترجمتهتأت -عبد الحسن من العلماء األعالم 

عديــدةبثــي ور وللشــيخ المعاصــر ، وقــد تجــاوز عمــره الســبعين ســنة، مــراث
  عام وفاته بقوله: خاًجواد شبيب دام فضله مؤر الشيخاألديب 
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  ــــــــــــــــــــــــ

أرخ  هــ ، وقـد  ١٤٢٩عام  وقد جدد هذه المقبرة حفيده الشيخ هادي آل راضي وتاريخ تجديدها )١(
��هذا التأريخ    سني بأبيات شعرية من بحر الرجز نصّها: السيد عبد الستّار الح �����

ــدى  ــيلة والهـــ ــم الفضـــ   علـــ

  

ــره    ــه المفخَـــ ــادي الفقيـــ   هـــ

    هجـــــــد ألبــــــي الفقاهــــــة  

  

ــرح القداســـــة عمـــــره       صـــ

  نـــــــذ اســـــــتقامه موبنـــــــاؤ  

  

ــره    ــي عطَّــــ ــر راضــــ   وعطــــ

ــائزا    ــالنُّجحِ أرخْ (فـــــــ   بـــــــ

  

ــره)    ــدد مقبــــ ــيخ جــــ   للشــــ

  
 

  ا الكتاب.)من هذ١٣٤تأتي ترجمته برقم ( )٢(

  )w(منه .١٢٩٠=  راضٍ بما أمره) ٣(

  .٢/٢٩٣، ماضي النجف وحاضرها: ٦/٤٤٥ينظر: أعيان الشيعة: ) ٤(
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ب الميـرزا جـان الملقّـ    ابـن  محمـد الميرزا  السيد ابنعلي  محمد السيد ابنهو 
  .أديب ،عالم، يجفالنبالميرزا هداية الحسيني الشاه عبد العظيمي 

لـد  ،كان أصغر أنجال أبيه(: فقال ،م له شيخنا الطهراني في (نقباء البشر)ترجو 

 هبـة والزمـ  طي ونشأ فيها على والده الجليل نشأة )١٣٠٤(سنة  األشرف جفالنفي 
  .اه العلم والفضلبه وغذّ - w -فاعتنى 

  ــــــــــــــــــــــــ

   )w(منه .١٣٢٣) ومضجع أفقه الفقهاء = ١(

  .٢٩٤ - ٢/٢٩٣، ماضي النجف وحاضرها: ٦/٤٤٥ينظر: أعيان الشيعة: 

  . ١٨٦ - ١٨٥/ ٨ينظر: الحصون المنيعة (خ):  )٢(

تكملـة أمـل اآلمـل:     ،١٨٥/ ٨الحصون المنيعة (خ):  ،١/٣٣٤ه: تكملة نجوم السماء: ينظر ترجمتو
ــد الرضــوية: ٧١٨ رقــم ٣/٥٣ ــم ١/٣٠٨، معــارف الرجــال: ١/٣١١، الفوائ ، مــرآة الشــرق: ١٥٢ رق
 ٥٢٧، الكـرام البـررة:   ٢/٢٨٩، ماضـي النجـف وحاضـرها:    ٦/٤٤٥، أعيان الشيعة: ٣٣٢ رقم ١/٧٣١

، ٢/٥٨٨، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي النجـف:      ٣٦٧: / هـامش نصاريأ، شخصيت ٩٥٧ رقم
  .١/٥٦٦، مع علماء النجف األشرف: ٤١٠٠ رقم ١٣/٢٦٩موسوعة طبقات الفقهاء: 
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لية وحضر علـى والـده   وكان يمتاز باستعداد وذكاء فقطع مراحل الدراسة األو
  .سامية في العلم واألدبى نال مكانة واجتهد حتّ وجد ،وغيره من علماء عصره

 ،مـور �� ي فـي ا الشباب مـع نضـوج الفكـر والتـرو     اتب الشيوخ في سنوبلغ مر
كمـا كـان مـن     ،وباحثـاً خبيـراً   ،أديبـاً بارعـاً   ،صـول �� وكان مع نبوغه في الفقـه وا 

يـه بمكـارم   وتحلّ ،الجميلـة  صـافه بالسـجايا  تّال ؛النوابغ فـي األوسـاط المحيطـة بـه    
  .هاألخالق مع صغر سنّ

ي بعـد وفـاة والـده بتسـعة     تـوفّ  .صول�� الفقه واوكان له تالمذة يدرسون عنده 
  .في الصحن الشريف ودفن )١()١٣٣٤(أشهر سنة 

مـن   ،)بل المهلّـ كـة وآ (اللؤلـؤ المرتـب فـي أخبـار البرام     :وله تصانيف منهـا 
بـع  طُ )لؤلـؤة  - لؤلؤة(وعنوانه:  ،تب في الكرم وأخبار الكرماءأحسن وأوعى ما كُ

ف كتابـاً كبيـراً علـى    ه ألّـ متـه: أنّـ  ر فـي مقد ذك ،)١٣٢٨(سنة  األشرف جفالنفي 
ــم ــكولن ــو ،وال الكش ــه ا رأى صــعوبة لم ــاره أدطبع ــىى نظــره وانتش ــه  إل تجزئت

  .واختصاره فاختار منه هذا الكتاب

 محمـد  السـيد  عند أخيه تهكانت نسخ )ل والحبيبن الخع الحبيب يوله (مله
  ــــــــــــــــــــــــ

فـي كتابـه (مشـاهير المـدفونين فـي الصـحن العلـوي         wكـاظم الفـتالوي   محقّـق الالمرحوم ) نوه ١(
ر ـذكـر فـي نقبـاء البشـ     wرگ الطهرانـي الشريف) إلى التفاتة جيدة مضمونها: أن الشيخ آغا بـز 

م توفّي بعـد  هـ)، وذكر أيضاً أن المترج١٣٣٤توفّي في رمضان سنة ( م، أن والد المترج١٥٣٣ص
هـ) بـدالً  ١٣٣٥هـ)، فعلى هذا الكالم تكون سنة وفاة المترجم هي (١٣٣٤والده بتسعة أشهر سنة (

قـد تـوفّي بعـد وفـاة والـده       ن المتـرجم مـن كالمـه أ   wإذا كان مقصد الشـيخ  ��� هـ) ١٣٣٤من (
  ) بتسعة أشهر.هـ١٣٣٤المتوفّى سنة (
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ضـاً (مصـباح الـداعي) فـي     ولـه أي  ،قدت عندهكاظم استعارها بعض أهل العلم وفُ
  .األشرف جفالنفي بعض مكتبات  تهتوجد نسخ ،األدعية المأثورة واألذكار

 ج إحـداهما وابنتين تزو ،مهدي نزيل طهران اليوم السيد اً واحداً هولدوف خلّ


 بنـا أخيـه   امصطفى  السيد اس والثانية أخوهعب السيدكـاظم   محمـد  السـيد  ������
  )١(.)الشاه عبد العظيمي

}YY{@ @

ƒî’Ûa@†Şàª@b™‰@´�bí@Þe@ @

حسـن آل ياسـين    محمـد  الشيخابن باقر  الشيخابن عبد الحسين  الشيخابن هو 
  .من مراجع التقليد المشاهير عمتضلّ فقيه، يجفالنالكاظمي 

لـد (م له شيخنا الطهراني في كتابه (نقبـاء البشـر) فقـال:    ترجو   ل فـي ربيـع األو
  .ماتليات والمقدج في األوفتدر أبيه الجليل نشأة عالية ونشأ على )١٢٩٧(سنة 

 فنبـغ فـي الفقـه     ،صـول علـى بعـض العلمـاء األعـالم     �� حضـر فـي الفقـه وا    ثـم
وفضـالئها بعلـو الكعـب وسـمو      جـف النرف بـين علمـاء   صول نبوغاً باهراً وع�� وا

 ،رفوالشــ ،والنزاهــة ،والتقــوى ،أكثــر معاصــريه بالصــالح لــىوامتــاز ع ،المكانــة
  .وطهارة القلب ،وسالمة الذات

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٤٢رقم  ٧٦٢ينظر: نقباء البشر:  )١(

، معجـم  ٦/١٢٧، األعالم: ٥٥٤رقم  ١٨/٣٨٤، الذريعة: ١٢٤٢رقم  ٧٦٢ينظر ترجمته: نقباء البشر: و
، مشـاهير المـدفونين   ٢/٧٠٨رجال الفكر واألدب في النجـف:   ، معجم٣/١٧٠المؤلّفين العراقيين: 

  .١٢٠٦رقم  ٢/٢٠٨، معجم مؤرخي الشيعة: ٣٨١رقم  ٢٩٣في الصحن العلوي الشريف: 



  ٣٨١  ...................................................................  آل ياسين الشيخ محمد رضاحرف الراء/ 

 

ةواشتغل بالتدريس مد عرفتـه   .ج عليه خاللها كثيـر مـن أهـل العلـم    طويلة تخر - w  - 
  .في داره بالكاظميةوحسن الصدر  السيد ةبواسطة خاله الحج )١٣٣٠(في حدود سنة 

وحسن  ،وسمو األخالق ،والورع ،والفضل ،ذلك التاريخ مثاالً للعلم منذفكان 
منـه وال   متـه فمـا رأيـتُ   قاإأن اختـار اهللا لـه دار    إلـى وبقيت صـلتي معـه    ،لتقىالم

عاب عليهسمعت عنه ما ي.  

حبـ اً واقعيـاً  وكان محب ه عشـرات السـنين لـم يفتـر خاللهـا عـن       اني خـالص ود
رف فـي  وقـد عـ   ،األشـرف  جفالنمواصلتي وتفقدي سواء كان في الكاظمية أو 

  .أهل العلم والصالح فكان درسه عامراً بهمالسنين األخيرة عند الخواص من 

 ،الصحن الشـريف مـن أبـرز الجماعـات     إيوانفي  - الجماعة -وكانت إمامته 

 حيث يلفت النظر إليها كثرة أهل العلم وتجمهرهم وفيهم من �����عـدد غيـر    

  .هم من المعروفين باألمانة والدينلكنّ تهوكان عوام الناس قليلين في جماع ،قليل

 أبـو  السـيد  ةي الحجـ ا تـوفّ ولمـ ، عت شهرته قبل سنين فرجـع إليـه بالتقليـد جماعـة    ساتّ
 ،ةحين للزعامــة العامــم لــه بــين المرشّــبــرز المتــرج )١٣٦٥(الحسـن اإلصــفهاني فــي ســنة  

  .دوه في كافة األنحاءفكثر مقلّ ،فقت آراء األكثرية على تقديمه وتفضيلهواتّ

كـان  و ،ن فيهـا علـى كثـرة مـ    جـف النولم يزل ذكره يزداد ذيوعاً وانتشاراً في 
 أكثـر كانـت لـه براعـة فـي الفقـه ال توجـد عنـد        حيث واألكثر منه  ،اً بذلكرجدي

  .الً وأبعدهم عن الزخارففكان أكثر الناس ترس ،معاصريه

ة ل فــي نفــوس العامــولــذلك حصّــ ،يهــتم لهــا اســة أوئولــم يكــن يحفــل بالر
  .ال يستطيع غيره الحصول عليه ة ماخاصّوال
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عبـد الحسـين البغـدادي    الشـيخ مات على وكانت قراءته في المقد،  حضـر   ثـم
حســن  الشــيخو ،حســن الصــدر الســيد وخالــه ،عبــد الحســين الشــيخعلــى والــده 

  .الصدر إسماعيل السيدو ،علي السيستاني السيدو ،ئيكربالال

وشـرح   ،)الجواهر(نجاة العباد) لصاحب وله من اآلثار (سبيل الرشاد في شرح 
د ة) منظومة(الدرد السيمهدي بحر العلوم نظماً في الفقه محم.  

 ،شـرح مشـكالت العـروة الـوثقى)    (و ،و(شرح التبصرة) في الفقـه االسـتداللي  
وســيلة (علــى  وحــواشٍ ،خــرى فــي المســافر�� (منظومــة فــي أحكــام اإلســالم) وو

  .)١٣٥٦(بعت سنة وثقى) طُحاشية على العروة ال(و ،النجاة)

بعـت مـراراً   طُ ،)ن فـي فقـه آل ياسـين   يورسالته العملية الموسومة (بلغة الـراغب 
  .فات النافعةوله غير ذلك من المؤلّ ،عديدة

آغـا   الشـيخ وعن شـيخنا   ،حسن الصدر السيد وله اإلجازة في الرواية عن خاله
  .بزرك الطهراني الغروي

ةالزمه المرض مد، وكان مبتلى فلـم   ،ة سـنين بضيق النفس والضعف العام عد
ير ٢٨ي في الكوفة عصر السبت (ى توفّحتّ ،سمع غير الشكرمنه غير الصبر ولم ي (

ة ى عليـه أخـوه الحجـ   وصلّ ،على الرؤوس جفالن إلىمل فح )١٣٧٠(رجب سنة 
  .مرتضى الشيخ

تح قيمــت لــه الفــوا�� و ،األشــرف جــفالنة فــي الخاصّــ )١(فــي مقبــرتهم ودفــن

  ــــــــــــــــــــــــ

  ) وقد هدمتْ هذه المقبرة الواقعة في محلّة العمارة أوائل القرن الخامس عشر الهجري.١(
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وكان فقده خسـارةً علـى أهـل العلـم      ،ة قصائد وكلماتلقيت فيها عد�� و ،بالتوالي
  )١(.)والعامة

}QPP{@ @

†Čî�Ûa@†Şàª@b™‰@ïEÜ§a@ @

ميـرزا الحسـيني    أقـا ب بأبي القاسم بـن فـتح اهللا بـن نجـم الـدين الملقّـ       ابنهو 
  .طبيب وشاعر ،أديب عالم، الحلّيبادي آسترالكمالي األ

ـه  كـان (فقـال:   ،(نقبـاء البشـر)  خنا الطهرانـي فـي كتابـه    م له شيترجد  عمالسـي 

ة فراجـت بهـا مهنتـه    باد وهـبط الحلّـ  آسـتر أهاجر مـن   ،اذقاًحمرتضى طبيباً يونانياً 
  .أبو القاسم السيد فلحق به أخوه ،ى أمرهوترقّ

ه المـذكورين ربيـب   علـى أبيـه وعمـ    ونشـأ  )١٢٨٣(م له بها في سـنة  له المترج لدوو
  .ةمات على بعض فضالء الحلّوقرأ شطراً من المقد ئفتعلم المباد، ة وترفنعم

من  لمنطق والمعاني والبيان على لفيففدرس ا األشرف جفالن إلىهاجر  ثم
سينالمدر، د  صـول علـى  �� قرأ سـطوح الفقـه وا   ثمـد  السـيعلـي الشـاه عبـد     محم

 محمـد والمولى  ،انيهادي الطهر الشيخوحضر في الخارج على  ،العظيمي وغيره

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٣٥ رقم ٧٥٧ينظر: نقباء البشر:  )١(

، ٣/٥٣٢ترجمة والده)، ماضـي النجـف وحاضـرها:    (ضمن  ٢/٤١ينظر ترجمته: معارف الرجال: و
، معجـم المـؤلّفين   ٩/٣١٧، معجـم المـؤلّفين:   ٨/٣٨٢، شـعراء الغـري:   ١٢٣٥ رقـم  ٧٥٧نقباء البشر: 
، موســوعة طبقــات الفقهــاء: ١/٧٠، معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف: ٣/١٦٣العــراقيين: 

 .٤٨٤٧ رقم ١٤/٧٠٦
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  .كاظم اليزدي وغيرهم محمد السيدو ،الشرابياني

وكان خالل ذلك يمتهن الخطابة فيرقى المنبـر فـي الصـحن الشـريف ويرشـد      
ن يجتمع من العوام لمعرفة األحكام الشرعيةويعظ م.  

إلىسافر  ثم إيران وتجوة وصحب بعـض األخصـائيين فـي    ل في مدنها المهم
  .عى برع وتضلّفأخذ عنهم حتّ ،القديم ة والطباضيالري العلوم

ة وأخذ يتعاطى الطب ويباشر النـاس وحصـل لـه    العراق فنزل الحلّ إلىعاد  ثم
تقانـه لعلـوم   إوبـذلك خفـي علـى النـاس فضـله ومكانتـه العلميـة و        ،إقبال ووثـوق 

  .ة في الطب والمهارة فيهحذاقرف بالوع ،الدين

 ،شــطراً مــن الليــل بــالوعظ واإلرشــاد  وكــان بجنــب داره مســجد يقضــي فيــه 
  .ويجتمع تحت منبره بعض أهل الصالح والتقوى

  .فن بهافد جفالن إلىونقل  )١٣٤٦(ة سنة ي في أواخر ذي الحجتوفّ

مكتبـة  ال( إلىها وكانت له مكتبة فيها بعض المخطوطات أوقفها وأوصى بضم
 تـب وكَ ،فاتـه ائر مؤلّليهـا مـع سـ   إقلـت  فنُ ،األشرف جفالنحسينية التسترية) في ال

  .حسين النائيني محمدة الميرزا الحج هالوقفية عليها بخطّ

(الحدائق  :وذكرتها في (الذريعة) وهي ،نظماً ونثراً هة آثارفيها كافّ وقد رأيتُ
و(جمان األبحر) أرجـوزة   .في المواعظ واألخالق )الزاهرة في زاد الدنيا واآلخرة

  .)١٣٠٥( نظمها في سنة ،صول الدين�� في 

 )والظفـر  و(لوامع الدرر في منهج الحـق ، و(العقد الفريد) في القراءة والتجويد

في اإلمامة ورد ةالعام، له (طراز البيان ومنه يظهر أن  متحـان واال في الـرد(  فـي رد 
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و(الصوارم الحاسمة فـي مصـائب    ،ل اهللا توفيق إكمالهأه ناقص سلكنّ ،ة أيضاًالعام
  .(نهاية اآلمال) أرجوزة في علم الرجالو ،)hالزهراء فاطمة

لح والنكت والنـوادر  لم واألدب والمفي الع )١()ومراح األرواح و(كنز األرواح
وكتاب فـي تـاريخ    ،ما أختاره من الشعر والنثر وانح البابلية) ضمسو(ال ،ائفروالظ
عشر يثنة االاألئم - b - وسائر هأحوالهم لم يسم، ي علـم  خـر فـ  ��  ة أراجيـز وعد

  .الكالم وفي العدد والحروف وغيرها

هـا  كلّ ،وغيرهـا  ،ةبـ كولية في أنـواع العلـوم الغري  شومجموعة ك ،وديوان شعره
  )٢(.)كما ذكرنا محفوظة في المكتبة المذكورة

}QPQ{@ @
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 محمـد  الشـيخ ابـن  حسـين   محمـد  الشيخابن رضا  محمد الشيخهو أبو المجد 
 محمـد  بـن ا - المشـهورة  )حاشـية المعـالم  (صـاحب   -تقي  محمد الشيخ ابنباقر 

  .يجفالنكيفي الطهراني اإلصفهاني  يوانرحيم اإل

عالم كبير، جليلٌ وأديب، وفيلسوف بارع.  

  ــــــــــــــــــــــــ

  باسم: (كنز األفراح ومراح األرواح). في األعالم ومعجم المؤلّفين ورد )١(

  .١٢١١ رقم ٧٣٦ينظر: نقباء البشر:  )٢(

، ١٢١١ رقـم  ٧٣٦، نقبـاء البشـر:   ١/١٧٠، ماضي النجف وحاضـرها:  ٩/٢٨٢ينظر ترجمته: أعيان الشيعة: و
 .١/٤٤٦، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٤/١٦٢، معجم المؤلّفين: ٦/١٢٧األعالم: 
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  )١(بنـة امن  - األشرف جفالنفي  لدو السـيد  ابـن علـي   محمـد  السـيد  ������

م ســنة ) محــر٢٠يــوم الجمعــة ( -صــدرال آل العــاملي جــد محمــدصــدر الــدين 
)١٢٨٧ ،(ـد  الشـيخ ه األعلى وكان جدـد تقـي بـن    محمالشـيخ رحـيم صـهر    محم 

  .ي على كريمته (نسمة)جفالنكاشف الغطاء جعفر  الشيخاألكبر 

تسـع سـنين   ابنوطنه إصفهان وهو  إلىم له والده سافر بالمترج،  رجـع بـه    ثـم
  .خمس عشرة سنة ابنوهو  جفالن إلى

صـول  �� فقـرأ علـى والـده سـطوح الفقـه وا      ،قد أتقـن النحـو ومبـادئ العلـوم    و
وقرأ العلـوم   ،براهيم القزويني أيضاًإ السيد وقرأ بعضها على ،وبعض كتب التفسير

ة والهيئة والفلك والمعقول على الميرزا حبيب اهللا الطهرانـي الشـهير بـذي    الرياضي
 ،صـفهاني وشيخ الشـريعة اإل  ،سانياكاظم الخر محمد الشيخوحضر على ، الفنون

  .ة طويلةآغا رضا الهمداني مد الشيخو ،كاظم اليزدي محمد السيدو

جـف النا هبط ولم  
صـفهاني مهـاجراً مـن    الفشـاركي اإل  محمـد  السـيد  ������
  .فاستفاد منه كثيراً وكان كثير الثناء عليه هصحبه والزم ،سامراء

 الســيدو ،ا الميــرزا حســين النــوريوأخــذ علــم الحــديث والرجــال عــن شــيخن
  .وشيخ الشريعة اإلصفهاني ،مرتضى الكشميري

في اال جدى أصاب من كلّي الشباب والكهولة حتّشتغال في دور اً لـم حظّـ  ع
وبـرز   ،فقد برع في المعقول والمنقول ،نوفاق كثيراً من أقرانه في الجامعية والتفنّ

  ــــــــــــــــــــــــ

/ الشـفتي. (ينظـر: نقبـاء البشـر    السيد محمد باقر مها بنت حجة اإلسالم 
	 سلطان بيگم،  اسمها ربابة )١(

 )٧٤٨ :هامش
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ر المواهـب  وذلـك لتـوفّ   ؛بـالنبوغ والعبقريـة   هإليـ زاً بالفضل مشاراً بين األعالم متمي
  .والقابليات عنده

وعشــق  ،واســتعداد فطــري ،وحافظــة عجيبــة ،ه اهللا بــذكاء مفــرطحيــث خصّــ
علميـة رصـينة تلتقـي     اً وشخصـيةً العوامل إنسـاناً فـذّ   وقد جعلت منه هذه ،للفضل

  .عندها الفضائل

خبيـراً   ،عاً فـي الفلسـفة  متضـلّ  ،صوله وفروعـه �� �محيطاً  ،وكان مجتهداً في الفقه
ذلـك آراء ناضـجة    ولـه فـي كـلّ    ،ةبارعـاً فـي الكـالم والعلـوم الرياضـي      ،بالتفسير

  .ونظريات صائبة

فقـد ولـع بـالقريض فصـحب فريقـاً       ،ذلك نبوغه في األدب والشعر إلىأضف 
 السـيد و ،بـراهيم الطباطبـائي  إ السيدو ،الحلّيجعفر  السيدـ : يومذاك ك همن أعالم

دمحم هادي آل كاشف  الشيخو ،عبد الحسين الجواهري الشيخو ،وبيسعيد الحب
  .وغيرهم .. السماوي محمد الشيخو ،جواد الشبيبي الشيخو ،الغطاء

هؤالء األفذاذ زمناً طويالً ونـازلهم فـي سـائر الحلبـات واألنديـة األدبيـة        عاشر
  .التقديرعجاب وى برز بينهم مرموقاً بعين اإلكبار واإلحتّ، يةجفالن

عن اإلطراء والوصـف  وإن إذ ؛شعره وشاعريته في غنى   مكانتـه   ال ينكـر أحـد
 ؛ق علـى بعـض زمالئـه المـذكورين    وتفـو  ،كثيراً مـن شـعراء العـرب    )١(ذّبعد أن ب

عنـد  در نوإحاطته بالمفردات اللغوية إحاطةً ت ،وفهمه ألسراره ،لبراعته في األدب
  .األدباء فضالً عن العلماء

  ــــــــــــــــــــــــ

  )٣/٤٧٧بذ القائلين: أي سبقهم وغلبهم. (ينظر: لسان العرب:  )١(
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 ،جميـل المحـاورة   ،كثيـر المداعبـة   ،ظريـف المحضـر   ،و المعاشـرة وكان حلـ 
ه ذلـك  وال يجـر  ،رفيـة ب العايخرج عـن اآلد  ال لكنه ،يرصد النكتة ويجيد النادرة

نكاتـه الشـعرية علميـة     كمـا أن  ،عالماً أكثر منـه شـاعراً   يبدو ،ة والرعونةالخفّ إلى
  .على األكثر

ة وقعــت الحــرب العامــ )١٣٣٣(وفــي ســنة ، ةًفــي األواخــر مــد كــربالءســكن 
مـور فرحـل بأهلـه وأوالده    �� فضاقت عليـه ا  ،ن والحوادث في العراقتوكثرت الف

الصـالح مـن    فهوحصل له ما كان لسل ،ينة وإكبار بالغَوافوقوبل بح ،صفهانإ إلى
  .الزعامة الدينية

 اسة والهداية وقام مقام والده في سائر الوظائف الشرعية مـن ئفنهض بأعباء الر
  .وتمهيد قواعد العلم ،ونشر األحكام ،واإلرشاد ،والتدريس ،اإلمامة

في  )١(بمقبرة (تخت فوالذ) ودفن )١٣٦٢(م سنة ) محر٢٤ي غدوة األحد (توفّ
  .كثير من الشعراء هورثا، ةسرته الخاصّ�� تكية 

لصـديقه   )ضو(أداء المفروض فـي شـرح أرجـوزة العـر     :وهي ،وترك آثاراً نافعة
 �	
 رد ،)و(استيضاح المراد مـن قـول الفاضـل الجـواد     ،ميرزا مصطفى التبريزيال ����

  .بعس طُجواد البالغي في قوله بعدم تنجيس المتنج محمد الشيخبه على المجاهد 

يـراد  و(اإل ،مجد الدين الشيخ ولدهفه للّأ ،و(األمجدية) في أعمال شهر رمضان

  ــــــــــــــــــــــــ

لّف في مـن دفـن بهـا جملـة مـن الكتـب       
	 صفهان، دفن فيها جملة من العلماء، وإمقبرة كبيرة في  )١(
  هـ).١٣٤١صفهاني المتوفّى سنة (تذكرة القبور) للمرحوم الشيخ عبدالكريم اإلمنها: كتاب (
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(حلـي الـدهر   و ،العلـوم  شكاالت عويصة فـي بعـض مسـائل   إ صدار) في حلّواإل
  )١(ص عن نقباء البشر)ملخّ( .وغيرها .. )كته من األفاضلرالعاطل فيمن أد

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٢٧ رقم ٧٤٧ينظر: نقباء البشر:  )١(

 ١/٣٣٥، الطليعـة:  ٣/٢٤٥، معـارف الرجـال:   ٢٣٣٨ رقـم  ٥/٤٠٠ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: و
، ١٢٢٧ رقــم ٧٤٧شــر: ، نقبــاء الب٧/٢٥٢، ريحانــة األدب: ٤٤ رقــم ٧/١٦، أعيــان الشــيعة: ٩٩ رقــم

، معجــم ٣/٢٦، األعــالم: ٩/٢٥٩، أدب الطــف:  ٨١ - ٤/٤٢، شــعراء الغـري:  ١٧٩مصـفّى المقــال:  
، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي النجـف:      ١/٤٧٢، معجم المؤلّفين العـراقيين:  ٤/١٦٣المؤلّفين: 

  .٤٨٥٢ رقم ١٤/٧١٦، موسوعة طبقات الفقهاء: ١/١٣٥
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 ،صـولي ��  ،حـر متب فقيـه  ،فاضلٌ عالم( :فقال ،)لةمالتك(في  دام ظله السيد ذكره
زاهد، عابد، ناسك.  

ى وجلس في داره وترك المعاشـرة حتّـ   ،هاكلّبما أقبلت عليه  اسة بعدئترك الر
  .اتمجلّدة ه في عدصول بخطّ�� فات في الفقه واله مصنّ رأيتُ .ة الجماعةصال

انيين الناسكينكان من العلماء الرب، وكـان  ،بزيارتـه مـراراً كثيـرة   فت وقد تشر 

 كـربالء ذا دخلـت  إيوصيني أن  األشرف جفالنمتي في قاإام يأ Hالوالد السيد
  .ك بهين العابدين الطباطبائي وتبرز السيد رزُ


 �كان من ���ثـامن   كـربالء ي فـي  توفّ ،w)الجواهر(صاحب  الشيختالمذة  

 مع أبيه  ودفن )١٢٩٢(ذي القعدة من شهور سنة المعروفة في  في مقبرتهم �����

 إلـى على يمـين الـذاهب    wالمجاهد السيد هتجاه مقبرة جد السوق بين الحرمين
  )٢(.انتهى )١()gالفضل العباس أبيزيارة 

  ــــــــــــــــــــــــ

بعـد   cن الـواقعتين مـا بـين حـرم الحسـين وأخيـه أبـي الفضـل العبـاس         وقد هدمتا تلك المقبـرتي  )١(
) من قبل النظام البائد. وأخيراً بني رمز تذكاري في تلك م١٩٩١/هـ١٤١١االنتفاضة الشعبانية سنة (

  .wالمنطقة لمقبرة السيد المجاهد

  .٩٧ - ٣/٩٦) ينظر: تكملة أمل اآلمل: ٢(
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  .)حاشية على القوانين( هفاتومن جملة مصنّ أقول:

قـي الطباطبـائي   نبن الحاج ميرزا علي اميرزا جعفر  السيد خيهأجازة البن إوله 
 )الجـواهر (صـاحب   الشيخيروي فيها عن  )١٢٩٢(وائل سنة أكتبها في  ،حائريال

د الشيخوعن  ،قهبطرد الشيخخيه أعن  ،)الفصول(حسين صاحب  محمتقي  محم
  .Hمنا بحر العلوعن آية اهللا جد ،)الحاشية على المعالم(صاحب 

ن شـهر  ي في الخـامس والعشـرين مـ   رضا توفّ السيد كبرهمأوالد أة ف عدخلّ

  ولـده ف وخلّـ  ،)١٣٣٣(ربيع الثاني سـنة  تقـي وقـد    محمـد السـيد   الـورع  ������

  )١(... wيتوفّ

}QPS{@ @

ƒî’Ûa@‹åí†ibÈÛa@åí@ð†ãŠ½a@ @


 مـن  ، يجفـ الندي نـ إسـماعيل بـن زيـن العابـدين التبريـزي المر      ابنهو ���� 
  .هادوأفاضل الفقهاء الزّ ،العلماء

لد(فقال:  ،اء البشر)م له شيخنا الطهراني في (نقبترجم وتعلّـ  )١٢٦٦(في سنة  و

 من  -الهرزندي  محمدوقرأ في أوائل تحصيله على المولى  ئالمباد���تالميذ  

  ــــــــــــــــــــــــ

  بن.خ سنة وفاة اال، ولم نهتد إلى تاريفي األصل بياض )١(

 رقم ٣/٩٦تكملة أمل اآلمل:  : -السيد زين العابدين ابن السيد حسين الطباطبائي -ته ينظر ترجمو

 رقـم  ٥٩٢، الكرام البررة: ٥١٢ رقم ٧/١٦٥، أعيان الشيعة: ١٦٣رقم  ١/٣٣٠، معارف الرجال: ٧٧٨

، موسـوعة  ٢٨٥ رقـم  ٨١: ، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء٤/١٩٥، معجم المؤلّفين: ١٠٦٢
 .٤١٠٦ رقم ١٣/٢٧٨طبقات الفقهاء: 



  ٣٩٥  .................................................................  المرندي الشيخ زين العابدينحرف الزاي/ 

 

وه كـ حسـين ال  السيد في عصر األشرف جفالن إلىف تشر ثم - األنصاري الشيخ
  .ذه على الميرزا حبيب اهللا الرشتي) وعمدة تلم١٢٩٩عام ( ىمري المتوفّك

د  سامراء فمكث بها قرب سـنة مسـتفيداً مـن بحـث     إلىف وتشرالحسـن   السـي
يزد الشيراالمجد، د فأجرى ،جفالن إلىرجع  ثمالسي  د علـى يـده بعـض    المجـد

جفالنين في ن يعرفهم من المستحقّالرواتب الشهرية لبعض م.  

وكان له تالمذة في سطوح ، وكان منزله يومذاك في مدرسة الصحن الشريف
اشــتهر وذاع صــيته وصــار مرجــع التقليــد لجملــة مــن أهــل  ثــم ،صــول�� فقــه واال

  .)١٣٣٩(بعت رسالته العملية (منهاج العباد) في سنة وطُ ،آذربايجان

ليه العبد الصالح الحاج إض فو ،يزتقي الشيرا محمدوبعد وفاة شيخنا الميرزا 
  .جفالن علي أبيكجي التبريزي توزيع الخبز شهرياً على طلبة محمد

) ذي القعـدة سـنة   ١٢ي فـي ( أن تـوفّ  إلـى وكان في غاية القناعـة أكـالً ولبسـاً    
  .بوصية منه )١(ار بين الحرمينبوادي السالم على طريق الزو ودفن )١٣٤٠(

 الشـيخ و ،مهـدي  الشيخ :ف ثالثة أوالد علماءوخلّ، عقاراً ولم يخلف داراً وال
  )٢(.)هداية اهللا الشيخو ،هادي

  ــــــــــــــــــــــــ

 النجف وكربالء. ) أي١(

  .١٣٠٠ رقم ٧٩٩ينظر: نقباء البشر:  )٢(

  .١٣٠٠ رقم ٧٩٩، نقباء البشر: ١٦٥ رقم ١/٣٣٤ينظر ترجمته: معارف الرجال: و
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د بنت ابنوهو ، جليلٌ ،فاضلٌ ،عالمد  سلطان العلمـاء  ابنحسين  هبند السيالسـي 


 نجل  محمد  .دلدار علي الهندي السيد الشهير �����

لى ج عوتخر، ه سلطان العلماء بسنتينبعد وفاة جد )١٢٨٦(سنة  وفي لكهن ولد
 يأبـ  السـيد  لمـين مـالذ العلمـاء   اليـه الع خك ،العلماء األعالم من أفـذاذ بيتـه الرفيـع   


 الحسن وأخيه بنـده حسـين    السـيد  لك العلماءي محسين نجلَ محمد السيد ������
  .محمدعلي  السيد واآلية الباهرة تاج العلماء ،سلطان العلماء ابن

ى نـال فيـه   حتّـ  ،جـي  محمـد حكـيم  وحضر في الطب عند النطاسـي الكامـل ال  
واليد الباسطة الحذق التام.  

ثم وحضـر دروس أكـابر أعـالم     ،)١٣٠٩(العـراق سـنة    إلـى ركاب السـفر   زم
 ،د الشـيرازي المجـد  السـيد  آيـة اهللا ـ : كـ  ،جـف النو كـربالء الطائفة فـي سـامراء و  

 محمـد  لشـيخ او ،والميرزا حبيـب اهللا الرشـتي   ،حسين الشهرستاني محمدوالميرزا 
  .أن بلغ الذروة العليا من الفضل والتحقيق إلى ،حسن المامقاني

أسه مشتغالً بالبحـث والتـدريس  لكهنو مسقط ر إلىرجع  ثم،  عتـزل عـن   ا ثـم
  .(جانبور) من بالد الهند قائماً بالوظائف الشرعية إلىالناس وهاجر 


 فات عديدة أوردها صديقنا وله مؤلّالنقوي اللكهنـوي   قينعلي  السيد ������
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  .)١(جازات)مشايخ اإل إلىفي إجازته الكبيرة لنا (أقرب المجازات 

  )٢(في الهند. )١٣٧١(م له سنة ي المترجتوفّ

  

  ــــــــــــــــــــــــ

��: وهي إجازة ) أقرب المجازات إلى طرق اإلجازات١( وي اللكهنوي إلى السيد علي نقي النق �����
الً، وتـراجم شـيوخهم وشـيوخ    تضـمنت تـراجم شـيوخ إجازتـه مفصّـ      وحـده  wالسيد المؤلّـف 

، وهي موجودة اآلن عند حفيد المجاز السيد حيدر ابن bشيوخهم إلى أن ينتهي الى أحد األئمة
���السيد مهدي ابن السيد محمد صادق آل بحر العلوم. (ينظر: فهرس مكتبة  سـيد محمـد   ال �����

 )٣٨٣ رقم ٣٥٢: Hصادق بحر العلوم

 ٢١/٢٨٧، مجلّـة تراثنـا:   ١٣١٥ رقـم  ٨٠٨، نقبـاء البشـر:   ٢/٢٧١) ينظر ترجمته: تكملة نجوم السماء: ٢(
  .٦٨ رقم
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  ابنعبد الحسين  الشيخابن هو حسـن صـاحب    محمـد  الشـيخ ة الحجـ  ������
  .يجفنال )الجواهر(

عالم فقيه، وورع ـد  الشيخحضر على ، كان من رجال بيته المشاهير ،تقيمحم 
وأجازه الكاظمي بتاريخ يـوم الجمعـة    ،والميرزا حسين الخليلي ،حسين الكاظمي

  .gفي روضة أمير المؤمنين )١٣٠٣() رمضان سنة ٢٩(

رتهم فـي  مع أسالفه في مقب ودفن )١٣١٤() رمضان سنة ٢٧ي ليلة السبت (توفّ
  )١(.بعوقد طُ ،ينأوله (مثير األحزان) في جز، جفالن

 الشـــيخو ،)١٣٥٥() ذي القعـــدة ســـنة ١٥ي (محســـن تـــوفّ الشـــيخ :هالـــدوو
  )٢(.)١٣٨٧(ة سنة ة ذي الحجي غرعبدالرسول توفّ

  ــــــــــــــــــــــــ

وهي اآلن  w) توجد بعض مؤلّفاته المخطوطة غير ما ذكر هنا في مكتبة الشيخ صاحب (الجواهر)١(
  ي)الحلّأحمد علي مجيد . ( Kجواهريتحت يد آية اهللا الشيخ حسن ال

، نقبـاء البشـر:   ٢/١١٠، ماضي النجف وحاضـرها:  ١٧٤ رقم ١/٣٦١معارف الرجال:  ينظر ترجمته: )٢(
 ضـمن ترجمـة رقـم   ( ٥/١٨٢٩، مكـارم اآلثـار:   ٣/٩١، مستدركات أعيان الشـيعة:  ١٣٤٦ رقم ٨٣٦

، معجـم  ٢/٩٠فين العـراقيين:  ، معجـم المـؤلّ  ٣/١٦٢، األعـالم:  هــ) ١٣١٦وفيه تـوفّي سـنة (   )١١٠١
  .٤٧٤ رقم ١/٣٨٠، معجم مؤرخي الشيعة: ١/٣٦٧رجال الفكر واألدب في النجف: 
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ربـاب  أمـن   ،سـاً مدر ،فـاً مؤلِّ ،ديبـاً أ ،كـامالً  ،قاًمـدقّ  ،قاًمحقّ ،فاضالً ،لماًكان عا
  .فخر الدين الشيخبيه أيروي عن  ،جازةاإل

الريـاض الزهريـة فـي    ( :اهعلى فخرية والده سم هشرح :دة منهافات جيله مصنّ
الـذي هـو مـن     )مجمع البحـرين (كثيرة على هوامش  وله حواشٍ ،)شرح الفخرية

  .ات والدهفمصنّ

مـن البيوتـات    جـف النوآل الطريحـي فـي   ، شـهر أبيـه بعـد   أي جزعاً علـى  توفّ
يهم مكتبة فيها من المخطوطات الثمينـة  لدو ،دباء�� العلمية الجليلة فيهم العلماء وا

  )١(لف بعضها.حفاده اليوم وإن تُأ يدبوهي  ،ى اليومالكثير حتّ

  ــــــــــــــــــــــــ

، ٤٣، اإلجازة الكبيـرة للتسـتري:   ٣/١٧، رياض العلماء: ٣٨٦ رقم ٢/١٣٥ينظر ترجمته: أمل اآلمل:  )١(
، طرائـف  ٢٤٠ رقـم  ١٥٦)، نجـوم السـماء:   ٥٩٤ رقـم  والـده (ضـمن ترجمـة    ٤/١٢١رياض الجنّة: 

، ماضــي ١٣٦٨ رقــم ٧/٣٩١، أعيــان الشــيعة: ١/٣٦٧، الفوائــد الرضــوية: ١٧٦ رقــم ١/٦٨المقــال: 
، ٥٩٣٨ رقـم  ١٠/١٥١، معجم رجال الحديث: ٣٨٤، الكواكب المنتثرة: ٢/٤٤٣النجف وحاضرها: 

  .٣٦٨٩ رقم ١٢/١٤٨، موسوعة طبقات الفقهاء:  ٢/٨٣٤معجم رجال الفكر واألدب في النجف: 
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مـام  بـن اإل ار غبـن الحسـين األصـ   اعبيـد اهللا األعـرج    إلـى ينتهي نسبه الشـريف  
بي طالبأاد علي بن الحسين بن علي بن السجb.)١(  

  .مفلقاً ،شاعراً ،ناسكاً ،ديباًأ ،فاضالً ،كان عالماً

فـي جنوبهـا تبعـد    ة الفيحاء واقعـة  وهي قرية من قرى الحلّ - في الحصين ولد
ة والكتابـة  ءاخذ القـر أوبها نشأ وترعرع و ،)١١٢٤(سنة  - ال تقريباًميأعنها بعشرة 

  .انهامن بعض سكّ

د  وكـان والـده   ،هـاجرة منهـا  ما بلغ ما بلغ تاقت نفسه الشـريفة لل ولمعلـي   السـي
حه يحبلنيـل   ؛األشـرف  جـف الن إلـى ره بـالهجرة  مـ اً شديداً ومذ علم منـه ذلـك أ  ب

  .م وتهذيب النفسالعلو

ليهـا وأخـذ   إفهـاجر   ،يومئذ تزهو بالعلماء واألفاضـل  األشرف جفالنوكانت 
  ــــــــــــــــــــــــ

سبه كما في شعراء الحلّة هو: السيد صادق بن محمد [في أغلب المصادر: ابن علي] ابن الحسـن  ن )١(
(الحسين) ابن هشام (هاشم) بن عبداهللا بن هاشم بن قاسم بن شمس الدين بـن أبـي هاشـم سـنان     
 قاضي المدينة ابن القاضي عبدالوهاب ابن القاضي كتيلة (يمنلة) ابن القاضي محمد بـن إبـراهيم  

 يهاشـم داود ابـن األميـر أبـ     يقاضي المدينة ابن األمير أبي عمارة المهنّا (الحمزة) ابن األميـر أبـ  
ث ابن أبي الحسن (الحسين) طاهر المحد يعلي عبيداهللا ابن األمير أب يأحمد القاسم ابن األمير أب

ج ابـن الحسـين   بـن عبيـداهللا (عبـداهللا) األعـر    ابن الحسن بن جعفـر الحجـة   االحسن يحيى النسابة 
. (ينظر: شعراء gاألصغر ابن اإلمام زين العابدين ابن اإلمام الحسين ابن اإلمام علي بن أبي طالب

  )٣/٣١الحلّة: 
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وصـار   ،ى نال من العلـم واألدب الغايـة القصـوى   ويجتهد في طلب العلم حتّ يجد
ياألشرف جفالنمن كبار علماء  عد ليه باألناملإشار وي.  

حسن  ،قرانهأعالية بين زلة منوله  ،كريم اليد والنفس ،ة عاليةهم ذا Hوكان
غلـب لياليـه فـي    أوكـان يسـهر    ،منـه المجـالس   جيـد الكـالم ال يمـلّ    ،المحاضرة

   .هو أحد الخمسة الموسومة مراسالتهم بمعركة الخميسو، المطالعة والكتابة

اثـة  ة ليلـة الفطـر، قـال البح   ل الطهارة إلى آخر صـال من أو )عئشرح على الشرا(له 
)١(.)وهي نسخة األصل مجلّدي رأيته في إنّ(: )فوسسعداء الن(في  Kأقا بزرك

 

ــ  ــان تلم ــد وك ــى ج 
 نا ذه علــوم  ������� ــر العل ــات   ،Hبح ــه مطارح ــه مع ول
ولـه فيـه    wجعفر كاشـف الغطـاء   الشيخوعلى  ،ح كثيرةئومراجعات وله فيه مدا

 محمــد  الســيد وعلــى ،)٢(تــة فــي ديوانــه المخطــوط   ح كثيــرة مثبئايضــاً مــد أ
جي أبـي  خضر الجنا الشيخوعلى  ،ألبيه wبحر العلوم السيد جدH الطباطبائي

  .اءطغجعفر كاشف ال الشيخ

 محمـد  الشـيخ  bهل البيتأكثر شعره في أر وشعره من الطبقة العالية وقد شطّ

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤٢) ينظر: الكرام البررة (سعداء النفوس): ١(

) ذكر الشيخ الطهراني في الكرام البررة أنّه شاهد ديوانه المخطوط في مكتبة الشيخ السماوي، ولم ٢(
يحتوِ على كلّ ما نظمه وأنّه رأى له قصائد عديدة في مجاميع النجف المخطوطـة لـم تـدون فـي     
ديوانه، ورأى نسخة ثانية منه عند الشيخ محمد علي اليعقوبي في النجف وهي بخط السيد أحمد 

 ) ونسخته التي بخط الشـيخ السـماوي موجـودة   ٦٤٢ :ابن السيد حبيب زوين. (ينظر: الكرام البررة
مـام محمـد   خرى من الديوان موجودة في مكتبـة اإل 
	 ، ونسخة ٣٨٩ في مكتبة اإلمام الحكيم برقم
ة.حسين آل كاشف الغطاء العام  

  وقد طُبع أخيراً بتحقيق الدكتور السيد مضر سليمان الحلي.
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، ولــه معــه مراجعــات ومراســالت ،كيــدة معــهأة لــه مــود تكانــو ،حــويالنرضــا 
  .طرن يسأظهر من أو ن يذكرأشهر من أفضله  :وبالجملة

  :ومن شعره قوله

�� 	3� �l �� �H� ��)١(  	,F��U~� ���� %��)٢( ¼�    �*�������  Dt� 	��'�����U��   %ª������X�  �����9  

 ��8�������� 	O  :=�������a+  ḡ �  CJ�������,	 I    	1���� �Z 	O  :=���a+  gO���'1 ��� %3 �2 A�����3�)٣(  

  :عظ فمنه قولهاوله شعر كثير في المو

 �Y������������F1�  	�������������e p  D*�����������r �)��    	́ K�����������U= 	P�����������GF�� �  	
�����������7~��  

 �l����������S�e p ���������������3 �R  DF� �������������    >�� ��������������� g��������������3� 	k  	
�������������  

 p�A����������������� 
�J/ �J & 	X�¨�������������������    �f.����������= 	*  	$�'���������5��  :h���������4)٤(  

ورثـاه جماعـة مـن    ، فيهـا  ودفن )٥()١٢٠٤(سنة  األشرف جفالنفي  �يتوفّ
بقصيدة  )١٢٣٠(سنة  ىالمتوفّاني صّالجبن عقيل  مسلم الشيخمنهم  ،شعراء عصره

  ــــــــــــــــــــــــ

  )٣/١١٦٦الصحاح للجوهري: ينظر: ) وخطّه الشيب: أي خالطه. (١(

  )٣/٣٤٠ذن. (ينظر: لسان العرب: �	 مما يلي ا) الفود: معظم شعر الرأس ٢(

  .٣/٣٤، شعراء الحلّة: ٧/٣٦٢. وينظر: أعيان الشيعة: ٧٨ديوان السيد صادق الفحام (خ):  )٣(

يراني المشـهور سـعدي، كمـا ذكـر     م تعريب لقول الشاعر اإلوالبيتان المذكوران من شعر المترج
 ذلك الخاقاني، فالحظ. 

  .٣/٤٥، شعراء الحلّة: ١٨٣-١/١٨٢ينظر: البابليات:  )٤(

أعيـان الشـيعة:   و ،١/٤٠٨الطليعـة:  و، ١/٣٦٨معارف الرجال: و، ٤٠٩ رقم ٣/٣١٧رياض الجنّة:  في )٥(
معجم مـؤرخي  و، ١/١٥٩معجم رجال الفكر واألدب في النجف: و، ٦٤٠الكرام البررة: و، ٧/٣٦٠

  .هـ)١٢٠٩توفّي سنة ( ، أنّه٤/٢٩٧دب: ريحانة األ، وفي هـ)١٢٠٥توفّي سنة ( ، أنّه١/٣٨٤الشيعة: 
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اء تاريخها قوله:غر  

 {��������� �l�����=  %k�����F=  	��������Q  D�������3 {�   � ����  ���	
��  ��
��� 
 �� ��  ����  ����
��)٢(�)١(  

  :خاً فيها عام وفاته يقول فيهابقصيدة مؤر ارالعطّ أحمد السيد ومنهم

��������� %����������� �� A �< �*���������9  %� ��������� 	� �   
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  ــــــــــــــــــــــــ

)١ ( 	
  )w(منه .١٢٠٤ الحديث اليوم من رزء صادق = يءس

 وهي سنة وفـاة المتـرجم   ١٢٠٥ساوي بحساب الجمل (ي التأريخ الشعري المذكورال يخفى أن ،(
  كما ذُكر في بعض المصادر.

  .٣/٣٩لحلّة: ، شعراء ا١٠/١٢٤، أعيان الشيعة: ١٢٢رقم  ١/٤٠٨ينظر: الطليعة:  )٢(

  ار المخطوط: (العمل).العطّالسيد ) في ديوان ٣(

  ار المخطوط وفيه بدالً منه:العطّالسيد ديوان  البيت المذكور ليس في )٤(

ــ ــن (هــ ــه ركــ ــ د بــ   دىالهــ

  

  ــدين ــالر والـــ ــج زُءفـــ   ل)لَـــ

  
  
  ار المخطوط: (فحين).) في ديوان السيد العط٥ّ(

المقصورة ياًء في كلمتي: ، بحساب األلف ١٢٠٤المولى األجل = ) عزّ على اإلسالم موت الصادق ٦(
 (المولى) كما هو متعارف عند أصحاب هذا الفن.(على) و

، ١٨٤ - ١٨٣/ ١) أبيـات، وينظـر: البابليـات:    ٧والمقطوعـة قوامهـا (   ،٤٨ار (خ): ديوان السيد العطّ )٧(
�  
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  :خاًخرها مؤرآخرى يقول في �� رثائه قصيدة يضاً في أوله 

 �)�*����r�  
'����(  	9������3 	k  D����� �H 	O � �*�����   

 �� �	 �� ��)١(  ����

�  ����

 ��  ��!

"#���)٣(�)٢(  

 أحمد السيدو ،جعفر السيدو ،محمد السيدو ،علي السيد :والده األربعةأف خلّ
  .)١٢٧٤(سنة  ىالمتوفّ

 ،يتعــاطى زراعــة األرض ام جماعــة بعضــهم ســاكن فــي الحصــين ل الفحــآو
  )٤(يتعاطى الخطابة الحسينية. األشرف جفالنوبعضهم في 

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

 . ٤٠ - ٣/٣٩، شعراء الحلّة: ٧/٣٦٦أعيان الشيعة: 

المخطوط: (فجعـت)، والصـحيح مـا أثبتنـاه وبـه يسـتقيم حسـاب الجمـل          العطّارديوان السيد في  )١(
  للبيت الشعري مع تاريخ الوفاة.

  )w(منه .١٢٠٤=  قد فدحت برزء الصادق العلماء) ٢(

)، وهي سنة وفـاة المتـرجم   ١٢٠٥ال يخفى أن التأريخ الشعري المذكور يساوي بحساب الجمل (
   .مخطوط، وبعض المصادرفي الديوان ال كما

، الطليعـة:  ١/١٨٤) بيتاً، وينظر: البابليات: ٥٥، والقصيدة قوامها (٤٨ - ٤٥ار (خ): ديوان السيد العطّ )٣(
  .٣/٣٩، شعراء الحلّة: ٣/١٣٤، أعيان الشيعة: ١/٤٠٨

، الفوائــد ٨٦٦رقــم  ٣/١٦٧، تكملـة أمــل اآلمـل:   ٤٠٩ رقــم ٣/٣١٧ينظـر ترجمتــه: ريـاض الجنّــة:    )٤(
، الطليعـة:  ٣٧١ رقـم  ١/٧٨٢رق: ـ، مـرآة الشـ  ١٧٦ رقـم  ١/٣٦٥، معارف الرجـال:  ١/٣٥٧الرضوية: 

 ٦٤٠، الكـرام البـررة:   ١٢٩٠ رقـم  ٧/٣٦٠، أعيان الشـيعة:  ٤/٢٩٧، ريحانة األدب: ١٢٢ رقم ١/٤٠٤
، مكـارم  ٥٩ رقـم  ١/١٧٧، البابليـات:  ٥٩ - ٣/٣١، شـعراء الحلّـة:   ١/٣، أحسن الوديعـة:  ١١٦٧ رقم
، معجــم ٤/٣١٦معجــم المــؤلّفين: ، ٣/١٨٦األعــالم: ، ٣٥٨ - ٥/٣٥٠، أدب الطــف: ١/٢٠٥ار: اآلثــ

، موسـوعة  ٤٨٢ رقـم  ١/٣٨٤، معجـم مـؤرخي الشـيعة:    ١/١٥٩رجال الفكر واألدب فـي النجـف:   
  .٤١٢٤ رقم ١٣/٣٠٠طبقات الفقهاء: 
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 محمـد  بـن محسن بن مرتضى بن قاسم بـن إبـراهيم بـن موسـى      الشيخابن هو 
  .يجفالناألعسم 

عالم فقيه، وأديب ة وبراعـة فائقـ   ،كانت له يد طولى في العلـوم الدينيـة   ،بارع
ن يمالكـاظ  إلـى وله رحلـة   ،وكان مكثراً من النظم ومجيداً فيه ،في األدب والشعر

  .) بيتا١٥٦ًوهي في ( )١٢٦٥(نظمها سنة 

وقـد سـكن الكاظميـة     ،مة فيهمـا قااإلبغداد والكاظمية و إلىوكان كثير السفر 
ميـة  ظودعـت جنازتـه فـي الكا   �� وقـد   ،)١٣٠٨(ي سنة أن توفّ إلىفي أواخر عمره 

 رتهاهصـ لم )؛الجواهر(صاحب  الشيخفن في مقبرة فد جفالن إلىمل ثم ح ،ةبره
  .بنتهاعلى  )الجواهر(صاحب  ابنحميد  الشيخه كان صهر نّإف ،معهم

 محمـد  الشـيخ مـن   كـاظم الـذي هـو والـد كـلّ      الشيخاً واحداً هو لدوف وخلّ
 الشـيخ  هوأخيـ  ،)١٣٥٨(ذي القعـدة سـنة    ريوم الجمعـة عاشـ   فجأة ىجواد المتوفّ

  .)١٣٧١(سنة  ىالمتوفّ يعل

 )١()ع اإلسـالم ئمحسن (كشف الظالم في شـرح شـرا   الشيخم له لد المترجلواو
٢(.جفالنفي ) ١٢٣٨(ي سنة وقد توفّ ،ات ضخاممجلّدة في عد(  

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٣٥، ١٦: تية) توجد مصوراته في مؤسسة كاشف الغطاء العامة باألرقام اآل١(

هــ)، معـارف   ١٣٠٦، وفيـه تـوفّي سـنة (   ٤/٣١٢: تكملـة أمـل اآلمـل:    ة الشيخ صادق األعسـم ينظر ترجم )٢(
، ماضـي النجـف   ١٢٩٢ رقـم  ٧/٣٦٦، أعيان الشـيعة:  )هـ١٣٠٥(وفيه توفّي سنة  ١٧٧ رقم ١/٣٦٩الرجال: 

  .١/١٦٤كر واألدب في النجف: ، معجم رجال الف١٤٠٧ رقم ٨٧٢، نقباء البشر: ٢/٢١وحاضرها: 
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عالم وجليلٌ ،فقيه مهاب، ورئيس ألشتات الفضائل والمكارم وجامع.  


 من ابنة  )١٢٥٩(أوائل سنة  ةولد في الحلّجعفـر   الشيخعلي ابن  الشيخ �����
 الشـيخ  مـنهم  ،ليات على لفيف من أفاضـلها ودرس األو)، كشف الغطاء(صاحب 

  .حسن الفلوجي

ــم ــ ث ــي ا غــادر الحلّ ــى النجــف األشــرف فحضــر ف  الشــيخصــول علــى �� لفقــه واة إل
مهــدي آل  الشــيخعلــى خالــه  ذ أيضــاًذه عليــه، وتلمــالمرتضــى األنصــاري وعمــدة تلمــ

  .المهدي في هجرته األخيرة إلى النجف األشرف السيد وعلى والده ،كاشف الغطاء

جيز مـن المـولى علـي الخليلـي وغيـره فـي االجتهـاد، وقـد اعتـرف بفضـله           �� و
ن الفحولم ومكانته العلمية كثير.  


 وصفه ����� الحبـر المعتمـد  (ة المـأوى) بقولـه:   ث النـوري فـي (جنّـ   المحد، 
 .. حــاوي فنــون الفضــل واألدب ،زبــدة العلمــاء األعــالم وعمــدة الفقهــاء العظــام

�وكذا غيره من  ،)١()إلخ 
���.  

ل عـن  ئالمهدي سـ  السيد والده أن(الحسن الصدر في (التكملة):  السيد وذكر
  )٢().وصالح أفقه ،فقال: جعفر أعلم ،فيه وفي أخيه الميرزا جعفر رأيه

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤ رقم ٥٣/٢٨٢ينظر: جنّة المأوى المطبوع بضميمة بحار األنوار:  )١(

 .٣/١٧٨ينظر: تكملة أمل اآلمل:  )٢(
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 فكان يحضر درسه عدد كبير من  ،قام بالتدريس مقام والده بعد وفاته*��+ 
ج عليه جماعة من األفاضلوالمشتغلين، وتخر.  

ني بمؤلّوقد عولكن األجل لم يمهله إلكمـال   ،بعض نواقصها فات والده وأتم
  .ذلك مع األسف


 وكــان باإلضــافة إلــى فقاهتــه وورعــه مــن �����مــن أبــرز شــعراء  دبــاء، شــاعراً�� ا 
قـوي الديباجـة، وهـو مـن أركـان النهضـة األدبيـة فـي          ،عصره، وشعره رصين التركيب

فقــد كــان لتشــجيعهم للشــعراء  ،الشـطر األخيــر مــن القــرن الثالــث عشــر كبـاقي إخوتــه  
  .ي بعث الحركة األدبية ودعمهاوجوائزهم السنية لهم وتقديرهم الكثير أثر ف

أخبرني والـدي  (محمد السماوي النجفي في (الطليعة) قال:  الشيخذكر شيخنا 
م له مع أبيه لزيارة النبيقال: ورد المترجn وكنتُ )١٣٠٠(سنة  قافلين من الحج 
وولـده   اًمهـدي  السـيد  فصنع الشريف وليمة دعا إليهـا  ،في المدينة إذ ذاك مجاوراً

وكنتُ ،د ميرزا صالح وجملة من علماء المدينةالسي عي فحضرفيمن د.  

دأملـده  ا السيـ  ،المهدي فاعتذر عن الحضور وحضر وا فرغـوا مـن الطعـام    فلم
إلـى مجلسـه وعلمـاء     عاد كـلٌّ  ثم ،ل األيدياإلبريق فغس ،يا بالل :نادى الشريف

  .صالح وفضله السيد عون إلى المعرفة بعلمالمدينة يتطلّ

يـابالل   nك المصـطفى ة قـال جـد  صالح للشريف: أتعلم كـم مـر   السيد فقال
  ؟فيما حفظه أهل األخبار

  .قال: ال

جدح، يابالل هـل  ا: يا بالل nفقال: قال .سردها ثم قال: اثنان وثالثون حديثاً
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فعجـب الحاضـرون مـن     ،ى أتـى عليهـا إلـى آخرهـا    غربت، يا بالل، يا بالل، حتّـ 
  )١(.)الدعاء له وللمسلمين في أن يكون مثله فيهم 	�
 ولم يسعهم  ،حفظه

ودفـن   في النجـف  )١٣٠٤(م سنة في ليلة الثالثاء العشرين من المحرw يتوفّ
  .)٢(ورثاه جماعة من الشعراء، مع والده في مقبرتهم

فها بطلب جماعـة رجعـوا إليـه فـي     رسالة عملية في العبادات ألَّ :وله من اآلثار
ومجموعة من الرسـائل النثريـة    )،gمقتل أمير المؤمنين(و ،لدهالتقليد بعد وفاة وا

  )٣(والمقاطيع الشعرية.

  ــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٣١ينظر: الطليعة:  )١(

) بيتـاً، والسـيد محمـد سـعيد الحبـوبي      ٥٨وممن رثاه الشاعر السيد حيدر الحلّي بقصـيدة قوامهـا (   )٢(
ديوان السيد محمد سعيد ، ٥٠٧ - ٥٠٤ديوان السيد حيدر الحلّي: ينظر: ) بيتاً.(٧٣قوامها (بقصيدة 

 )٤٤٩ - ٤٤٥الحبوبي: 

، أعيـان الشـيعة:   ١٢٩ رقـم  ١/٤٣١، الطليعـة:   ٨٨١ رقـم  ٣/١٧٧ينظر ترجمته: تكملـة أمـل اآلمـل:     )٣(
 ٩٣٧نقبـاء البشـر:    ، ٨٣ رقـم  ١٥٢ - ٢/١٣٨هــ)، البابليـات:   ١٣٠٣، وفيه تـوفّي ( ١٣٣١ رقم ٧/٣٧٨

 - ٨/٣٤، أدب الطـف:  ١٢٥ - ٣/٩٩، شـعراء الحلّـة:   ٩٠٥ رقـم  ٥/١٥٤٦، مكارم اآلثار: ١٤٣٠ رقم

، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي     ٢/١٢٦، معجم المؤلّفين العراقيين: ٥/١٣، معجم المؤلّفين: ٣٨
 .٤٥٨٣ رقم ١٤/٢٨٠، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣/٩٨٩النجف: 



  

  

  

  

  

  

  

  

òàvÈ½a@…bšÛa@ÒŠy@ @





  

  

}QQP{@ @

ƒî’Ûa@ïÓaŠÈÛa@åí†Ûa@õbî™@ @

 ،من أكـابر علمـاء عصـرنا    ،قمحقّ ،مجتهد، يجفالنالعراقي  محمدالمولى  ابن
سينومن المدر.  

فـأدرك   جـف الن إلـى هـاجر   ثـم  ،)١٢٧٨(سـنة   )١(طان آبـاد العـراق  لفي س ولد
 الشـيخ و ،حضر دروس الميرزا حسين الخليلـي  ثم ،الفشاركي محمد السيد بحث

صفهاني وشيخ الشريعة اإل ،يزديكاظم ال محمد السيدو ،اسانيكاظم الخر محمد
  .وغيرهم

القعـدة   ) ذي٢٨ثنين (ي ليلة اإلتوفّ .بع بعضهاصول طُ�� فات في الفقه واله مؤلّ
  )٢(.)١٣٦١(سنة 

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  آباد العراق: يقصد بها مدينة آراك من بالد إيران. سلطان )١(

، مـرآة  ١٨٧ رقـم  ١/٣٨٦، معـارف الرجـال:   ٨٩٩ رقـم  ٣/١٩٦ينظر ترجمتـه: تكملـة أمـل اآلمـل:      )٢(
، شخصــيت ١/٥٥، ريحانــة األدب: ١٣٧٨ رقــم ٧/٣٩٢، أعيــان الشــيعة: ٣٨٧ رقــم ١/٨٠٩الشــرق: 

، مكــارم اآلثــار: ٢/٢٦٢أحســن الوديعــة:  ،١٤٤٩ رقــم ٩٥٦، نقبــاء البشــر: ٧٨ رقــم ٣٧٤نصــاري: أ
، معجـم  ٢/١٥٦، معجم المـؤلّفين العـراقيين:   ١/٥٢، مستدركات أعيان الشيعة: ١٣٨٩ رقم ٦/٢٢١٤

 ١٤٦، مشاهير المدفونين في الصـحن العلـوي الشـريف:    ٢/٨٨٦رجال الفكر واألدب في النجف: 
  .٤٥٨٧ رقم ١٤/٢٨٦، موسوعة طبقات الفقهاء: ١٨٤ رقم





  

  

  

  

  

  

  

  

òÜàè½a@õbİÛa@ÒŠy@ @





  

  

}QQQ{@ @

†Čî�Ûa@†â^�@�íëŒÔÛa@ðŠöb§a@ @

  .باقر الموسوي القزويني الحائري محمد السيد ابنالميرزا مهدي  ابنهو 

فقيه، مـن   ،تقي 
����لـه آثـار جليلـة منهـا (هدايـة      ، البـارزين  كـربالء علمـاء   
  )١(.)١٣٢٩(ي سنة توفّ ،المنصفين) في اإلمامة

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٦٩رقم  ٩٧٦، نقباء البشر: ٢٣٢رقم  ٢٥/١٩٦ترجمته: الذريعة:  ينظر )١(





  

  

  

  

  

  

  

  

òàvÈ½a@õbÄÛa@ÒŠy@ @





  

  

}QQR{@ @

†Čî�Ûa@ð†ä�a@å�y@‰ìèÃ@åia@†Čî�Ûa@ð‰ìç‰bîÛa@ïÜÇ@ñ†ã‹@ @

، )١٣٠٢(فـي سـنة    ووسكن لكهن، في ميران بور ولد، من مشاهير علماء الهند 
  .فات عديدة نافعةوله مؤلّ

  )١(.)١٣٥٧(ل ذي القعدة سنة ي بها في أوتوفّو

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٧٤ رقم ٩٧٩ينظر ترجمته: نقباء البشر:  )١(





  

  

  

  

  

  

  

  

òÜàè½a@´ÈÛa@ÒŠy@ @





  

  

}QQS{@ @

Čî�@�½aïÜÇ@†@@kyb•IābíŠÛaH@åia@†Čî�Ûa@@�½a†Şàª@@�Ì–Ûa@ïÛbÈ½a@ïic@åi@ïÜÇa@�½a@�bÈÛa@åi

ïic@@�jØÛa@ïÛbÈ½aêñ^f�^fŞÖ]@b§aöðŠ@M@ï�c@†Čî�Ûa@Č†u@áíŠØÛa@†jÇ@âìÜÈÛa@Š¡H@@M@ @

ج الـذي مـأل   المـرو  ،سالمؤسـ  ،قهو المحقّـ ( :عند ذكره له )التكملة(قال في 
  .العالم فضله وعم ،الدنيا ذكره

صاروا فـي مسـتقبلهم مـن أكـابر المراجـع فـي        ،عظام ءج عليه علماء أعالم وفقهاتخر
ــاحب  اإل ــالم كص ــا(س ــاحب  )،سبيالمق ــالع(وص ــاحب  )،المط ــة (وص ــاح الكرام  )مفت

  .و أهلهوصفوه بما هوفاتهم وقد ذكروه في إجازاتهم ومؤلّ ،ةوأمثالهم من األجلّ

ــال فــي  ــان اصــطالحاته  )سبيالمقــا(ق د ســتاذ الوحيــد ســي �� ومنهــا ا( :عنــد بي
ــين وســند المــدقّ المحقّ 
  ،قينقــر ������� ــالتقرير   ،النحري ــك مجــامع الفضــل ب مال

فـي روضـة الجاللـة    المترعـرع   ،مامـة ع مـن دوحـة الرسـالة واإل   المتفـر  ،والتحرير
 ،الجامع بـين محاسـن الدرايـة والروايـة     ،رفع رايةأالرافع للعلوم الدينية  ،والكرامة

وضـح البـراهين   أن معاضـل الـدين المبـين ب   مبـي  ،جداده المنتجبـين أمحيي شريعة 
الحاوي لشتات الفضـائل   ،خالصة األفاضل األعيان ،ة الزمانرناد ،وضح التبيينأو

  .الفائق بها على األوائل واألواخر ،والمفاخر

علي  محمدعلي بن  السيد وعماديي وسنادي ومالذي ذساتيأل مشايخي ووأ
خـت  ��  ابـن وهـو   ،فاض عليه لطفه وجـوده أو ،دهوجودام اهللا أالطباطبائي الحائري 

  .وي عنهور ،وروى عنه وعن غيره ،األعظم وصهره وتلميذه ستاذ�� ا
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 ،وصـغير  -) ريـاض المسـائل  (ـموسوم ب - كبير ،)النافع(وله شرحان معروفان على 
 ،حســن الكتــب الموجــودة فــي مســائل عديــدةأ ،ةيــهل الفقصــول المســائ�� وهمــا فــي 

مشـتمل علـى معظـم     )المفـاتيح (ة مـن  وشرح مبسوط علـى قطعـة مـن كتـاب الصـال     
  )١(.انتهى )ة والتراجيحاألقوال واألدلّ

مـنهم  ( :شـيوخه  جازاتـه عنـد عـد   إفـي بعـض    )٢()مطالع األنوار(وقال صاحب 
محيـي قواعـد    ،والسـعادة  العـزّ سـماء المجـد و   بـدر  ،فاضةفادة واإلشمس فلك اإل

مـالذ   ،فخـر المجتهـدين   ،ة البيضـاء جتهاد في الملّـ ن قوانين االمقنّ ،اءالشريعة الغر
د العـالي األميـر سـي    نا العلـي ستاذ�� دنا وسي ،الفقهاء الكاملين أملج ،العلماء العاملين

الفـردوس   فها فيومدفناً حشره اهللا تعالى مع مشر علي الطباطبائي الحائري مسكناً
  )٣(.انتهى )العلي العالي

بـاقر   األقـا بـن  اعلـي   محمـد  قـا جازتـه لأل إفـي   )مفتاح الكرامة(وقال صاحب 
 السـيد  استجزته وقرأتـه وسـمعته مـن   ما ي فأجزت له أن يروي عنّ( :يبيرج الهزار


 مــام اإل ،فــي الــبالد والعبــاد رحمــة اهللا ســبحانه ســتاذ�� اة البركــة اومشــك �������
ريـاض  (ـى بـ ف الكتـاب المسـم  مصـنّ  ،الفضائل أبو ،صاحب الكرامات ،والكرامة
  .الذي عليه المدار في هذه األعصار ،)المسائل

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٩مقابيس األنوار: ينظر:  )١(

) صاحب المطالع: هو السيد الحجـة الحـاج سـيد محمـد بـاقر بـن محمـد تقـي الموسـوي الشـفتي           ٢(
هـ)، وكتابه (مطالع األنوار المقتبسة من آثار األئمة األطهار) ١٢٦٠الجيالني اإلصفهاني، المتوفّى (

 )٤٣٣٣ رقم ٢١/١٤٢بع طبعة حجرية. (ينظر: الذريعة: هو شرح لكتاب (شرائع اإلسالم) طُ

 .٤/١١٦: أمل اآلمل تكملة عنه األنوار مطالع ينظر: )٣(
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 نا األمير الكبيـر ستاذ�� دنا وسي ،والصراط الواضح السوي ،ءيضالنور الساطع الم

انه وشأعلى اهللا شأعلي  دالسيهنَن شأَن م، ومن ح سـن ني    اهللا  تـه وصـفاء طويتـه مـن
فـاق فـي جميـع    ق اآلالذي شاع وذاع وطب )الرياض(سبحانه وتعالى عليه بتصنيف 

  .)١(أن يقوم صاحب الدار إلىا يبقى وهو مم ،األقطار

هعلينا بلقا جعلنا اهللا فداه ومن، وهو عالم انيرب، ومتبحـ  ،صـمداني  رخ فـي  رس
ل من وأوهو  ،وأدناه به اهللاقرف زهد في دنياه ،ودمه هوسبط باهللا لحم ،التقوى قدمه

  )٢(.انتهى )اهم العبد وربعلّ

 ي سـنة وتـوفّ ، )١١٦١(ل سـنة  بيـع األو رفـي الكاظميـة ثـاني عشـر      ولدهكان م

  وجاء في تاريخ وفاته: )١٢٣١(

)دعلي مات علم  بموت٣()محم(  

وقـد   )يـة الشـهرة  رسـالة حج (و ،)٤(هومختصـر  )الريـاض ( :ثار العلمية الباقيـة له من اآلو
صــول �� رسـالة فـي   (و )،حية المفـات شــرح صـال (و ،بتمامهـا  )المفـاتيح (فـي   ولـده هـا  رجخأ

  ــــــــــــــــــــــــ

 )١/١٩٨ينظر: النجم الثاقب: ( .وهو أحد األلقاب المختصّة بالحجة )١(

، عنـه  ٧٣/ إجـازة السـيد محمـد جـواد العـاملي للهـزار جريبـي(خ):        ينظر: إجازة الرواية والوراثـة  )٢(
  .٤/١١٧تكملة أمل اآلمل: 

  )w(منه .١٢٣١=  بموت علي مات علم محمد )٣(

هـــ)، أحــدهما كبيــر وهــو  ٦٧٦شــرحان علــى (المختصــر النــافع) للمحقّــق الحلّــي(  wللمتــرجم )٤(
المسـائل) واآلخـر صـغير أخصـر منـه سـمي فـي بعـض النسـخ بــ (حديقـة             المعروف بــ (ريـاض  

) وقد طُبـع المختصـر المـذكور فـي سـنة      ١٣/٣٦٠، ٢٨٢٥رقم  ٦/٣٨٩المؤمنين). (ينظر: الذريعة: 
��بثالثة أجزاء، بنشر مكتبة  )هـ١٤٠٩(  المرعشي.  �����
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ــدي ــة اإلرســالة فــي حج(و )،نال ــة مفهــوم رســالة فــي حج(و )،صــحابتسجمــاع واالي ي
رسـالة اختصـاص الخطـاب    (و ،)مرسالة في كفاية الضربة الواحدة في التـيم (و )،الموافقة

  .)ذا تجاوز دمهاإرسالة استظهار الحائض (و )،زات المريضرسالة منج(و )،بالمشافهين

 ،العربيـة  إلـى صـول الـدين الفارسـية    �� البهبهـاني فـي    األقا هوترجمة رسالة خال
ة الـزوج عـن المهـر    ة ذمـ ءصـالة بـرا  أرسـالة  (و )،ار بالفروعرسالة تكليف الكفّ(و

 إلـى يـة النظـر فـي الجملـة     رسـالة حلّ (و )،هتـه بـ  ثبـات اشـتغال ذم  إوعلى الزوجـة  
  ).باحة سماع صوتها كذلكإجنبية واأل

حاشـية علـى   (و ،نهـا لـم تـدو   نّإصول الفقـه قيـل   �� في  )حاشية على المعالم(و
 )صـول �� ا ئشـرح مبـاد  (ولـه   )،على الحدائقحاشية (وكذلك  ،قةمتفر )المدارك

� 
  .جوبة المسائلأذلك من الحواشي والتعليقات والتقييدات ووغير  ،����

عـن والـده الميـر     ،صـفهاني الجليل المير عبـد البـاقي اإل   دالسي عن وايةوله الر

 ه م�� ه عن جد ،حسين محمد  .يسجلمال �����

ــه وخيضــاً عــن أويــروي  ــاق ه المحقّــســتاذ�� ال ــن  محمــد األق ــاقر ب ل مــكأ محمــدب
  .)قئاالحد(ث البحراني صاحب المحد الشيخوعن  ،)البهبهاني(ـصفهاني الشهير باإل

مـره يكتسـب   أل وكـان فـي أو   ،)١(ه الشـريف بخطّـ  )الحـدائق (وقد كتب : قيل
  )٢(.)الرياض(األكفان وهو مشغول بتصنيف  ةبكتاب

  ــــــــــــــــــــــــ

(ينظر: فهرست  .١٥المقدسة رقم هذه النسخة موجودة في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية  )١(
 )٢٨مخطوطات مكتبة العتبة العباسية: 

  .١١٨ - ٤/١١٥تكملة أمل اآلمل: ينظر:  )٢(
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  السيد عن ،أبيثني حد( ):التكملة(في  السيد قال :صـدر الـدين   السـيد  �����
أن د علي كان فـي بعـض حجـر الصـحن جالسـاً يكتـب علـى األكفـان        المير سي، 

  .)الرياض(يقوم ويشتغل بكتابة  ثم ،يكون مؤنة يوم وليلةوكان يكتب بمقدار ما 

ي نّإ :فقال لها ،اًأن تكتب لي خطّ ريد��  :وقالت له ةأام امرته في بعض األيءفجا
بذل لك ما يسـاوي شـغل   أ أنا :فقالت له ،مشغول في كتابة استعين بها على معاشي

  .كتبأ أناقولي ما تريدين  :القلم من يده وقال لها فألقى ،يومك

فقام معها  ،ريد�� لك ما  رقر�� داري وهناك  إلىتمضي معي  ،ديسييا  :فقالت له
يا  :فقال لها ،ةقم له التشريفات الفائة تقدأصارت المر ،وحين دخل دارها وجلس

بـاقر  األقـا  جـت ببنـت   نـا منـذ قريـب تزو   أو ،جي غير متـزو نّأين ك تظنّلعلّ ،مة اهللاأ
  .ي وخاليستاذ�� هاني بهبال

ت لـه بسـفط مملـوء ذهبـاً مـن      ءجا ثم، نا أعلم ذلكأ ،نعم يا موالي :فقالت له
ن أوصتني أوقد  ،يم�� هذا ثلث  :شرفيات وقالت لهأمسكوكة  اًونقود ،النساء يحل

 وهذا ،ليك فاصرفه على نظركإض ذلك فو�� نا أو ،النافعة لها صرفه في وجوه البرأ
يف داريرشأني على مزاحمتك لتهو غرضي الذي جر.  

ف التصـر  حام فلـم يـرج  ثة أيرفه ثالصر في وجوه السفط وخرج وفكّ السيد فأخذ
مـا ينبغـي أن    إلـى عقلي ال يصـل   نإ :وقال لها ،ة في اليوم الرابعأالمر إلىرجعه أف ،به
أصرف فيه هذا المال ويأنا ال أالوصي و نتف بشيء من مال الميتتصر.  

كان قـد اسـتقرض لمصـاريفه فـي      هألنّ ؛ق الصدرا ضية ورجع من دارهأفأخذته المر

رم الحسينح فقصد ،ل فيها عن الكتابةام الذي تعطّاألربعة أيg    وهـو   - فزاره وقـال لـه
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نظـم اشـتغالي مـن جهـة مـا ركبنـي مـن         قـد اختـلّ   ،يـا مـوالي   : - عند الرأس الشـريف 
األربعةين في هذه الد ؤام وليس لي وفاأي  هسـتتم كالمـ  اا مـ ف ،شـت فكـري  هـا وقـد شو 
 ��� وقد وأربعةه ع في كفّض  وخـرج مـن    .ينـه عشـرة شـاميات   عشر شامياً فزادت علـى د

  .حداً وضعها في يدهأ ه لم يرألنّ ؛نبساطالحرم في غاية من الفرح واال

ى مثالهـا وحتّـ  أتـه  ءاى جتلـك الشـاميات حتّـ    دفلـم تنفـ   :السيد قال :قال والدي
كوام أوصـارت الشـاميات عنـده كـ     ،ولـة الشـيعية  انفتحت عليه باب الهند فـي الد 

هلهـا  أانها ووقفهـا علـى سـكّ   أربابهـا و أين مـن  ئيكربالى اشترى دور الحتّ ،الحنطة
  .جيالً بعد جيل

ج الـدين  ورو ،كـربالء سـكنهم  أوطلب عشيرة من البلـوج و  كربالءوبنى سور 
ع وتشـي  ،مهمم أهـل العلـم فقـد   وعظّـ  ،لوازمه وبذل في سبيل ذلك كلّ ،قواه بكلّ

فـن فـي   ود ،مـوره ��  وبـارك اهللا فـي كـلّ    ،كـربالء على يده ناس كثيرون من أهـل  
البهبهـاني فـي    األقـا ا يلـي مقـابر الشـهداء وهـو مـع      واق الحائري الشـريف ممـ  رال

١(انتهى. )زارصندوق واحد ي(  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٠ - ٤/١١٩ينظر: تكملة أمل اآلمل:  )١(

، مقـابس األنـوار:   ٢١٠١ رقـم  ٥/٦٣، منتهـى المقـال:   ١٨٦لشوشتري: لينظر ترجمته: تحفة العالم و
 رقـم  ١/٦٠، طرائف المقـال:  ٤٢٢ رقم ٤/٣٩٩، روضات الجنّات: ٢٤ رقم ٣٦٢، نجوم السماء: ١٩

 رقـم  ٣/٧٦، الكرام البررة: ق١/٥٣١، الفوائد الرضوية: ١٥٧٠ رقم ٤/١١٥تكملة أمل اآلمل:  ،١٢٣

، ٨٤٦٦ رقـم  ١٣/١٦٨، معجـم رجـال الحـديث:    ٣/٣٧٠، ريحانة األدب: ٨/٣١٤، أعيان الشيعة: ٨٢
، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي     ٥٤/٣٦٩، مجلّة تراثنا: ٧/٢٢٢ ، معجم المؤلّفين:٥/١٧األعالم: 
  .٤٢٠٥ رقم ١٣/٤١٣، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢٦٤، تراث كربالء: ٥٩٢ رقم ١٥٣كربالء: 
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محقّ ،فاضلٌ ،عالممدقّ ،قعدلٌ ،بتٌث ،ق، مقلَّ ،مجتهدد.  

  .)٢()روغن(في بار فروش وكان تاريخ والدته موافق لمادة  )١٢٥٦(سنة  ولد

فـي   السـيد  ذكـره و، wكاشف الغطـاء  بنا علي الشيخابن مهدي  الشيخعلى  حضر
ق كبـر تالمـذة شـيخنا المحقّـ    أكـان   ،ه مـن مشـاهير العلمـاء المعاصـرين    نّـ أب( ):التكملة(

ى عليـه وقـام مقامـه فـي التـدريس      ه الـذي صـلّ  ووصـي  ،تيشـ ب اهللا الرالحاج ميرزا حبيـ 
كـالم فـي    ال ،بل كـان مـن المراجـع فـي التقليـد فـي بـالد جـيالن         ،والقضاء والجماعة

مواظبـاً علـى الطاعـات     ،فتـه بالمشـتغلين  أور ،وحسـن سـيرته   ،وكياسـته  ،وعقلـه  ،تهفقاه
  .محبوباً لديهم ،عليهم شغوفاً ،هل العلمأب ركثير البِ ،خصوصةموالزيارات ال

ي به فـي السـاعة الحاديـة عشـرة مـن      ى توفّبمرض السل سنين طويلة حتّ يلابتُ
فن )١٣٣٠(ة سنة يوم األحد رابع ذي الحجالجليـل الحـاج    الشـيخ جنـب   إلـى  ود

ا يلـي تكيـة بكتـاش عـن     ل حجرة من السـاباط ممـ  في أوw شيخ جعفر التستري
  )٣(.)Hربع وسبعين سنةأ

  ــــــــــــــــــــــــ

 )١٤/٣٨٧عبداهللا بن محمد نصير بن محمد بن محمود الجيالني المازندراني. (موسوعة طبقات الفقهاء: ) ١(

  )w(منه .١٢٥٦) روغن = ٢(

  .١٠٦٥ رقم ٣/٣١٣ينظر: تكملة أمل اآلمل:  )٣(

، معـارف  ١٠٦٥ رقـم  ٣/٣١٣، تكملـة أمـل اآلمـل:    ٢/٢٨٠ينظر ترجمتـه: تكملـة نجـوم السـماء:     و
 رقـم  ١٢١٩، نقبـاء البشـر:   ٥/١٤٦، ريحانـة األدب:  ٨/٦٩، أعيـان الشـيعة:   ٢٠٥ رقـم  ٢/١٨الرجال: 

، معجـم رجـال   ١٥ رقم ٤١٥بيرة للمرعشي: ، اإلجازة الك ٨٩٠ رقم ٥/١٥٣٠، مكارم اآلثار: ١٧٤٨
�  
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عامــلٌ عــالم، ثقــةٌ فقيــه، ــر وثــق النــاس أمــن  ،صــفي ،بمهــذّ ،نقــي ،تقــي ،ب
  .عهمورأو

)التكملـة (ذكره في 
حسـين   محمـد  الشـيخ كـان مـن تالمـذة    ( :هلـه وقـال  أبمـا هـو    

ق شـيخنا المحقّـ  صـول علـى   �� وفـي ا  ،ه بـه قه ونـو وهـو الـذي صـد    ،الكاظمي في الفقه
  .حسين محمد الشيخستاذه �� للعرب بعد وفاة  مرجعاً وكان، اهللا الرشتيحبيب الميرزا 

وكانت الجماعة العظمى في  )،هداية األنام(ه ستاذ��  س الفقه بكتابوكان يدر
حسـبما   -سالفه علمـاء  أوكان في  ،خيراًأ فعف بصره حتى كُضو ،ة خلفهالصال

٢(انتهى. )ولهم الخدامة في الحرم الشريف - ثني به هوحد(  

  .صول�� وكتابات في الفقه وا ،كتاب في علم المنطق جيد :فاتوله من المصنّ

فـي الصـحن الشـريف     ودفـن  )١٣٣٤(ي طاب ثراه في شهر شوال من سنة توفّ
  .الكبير من جهة الباب القبلي اإليوانفي 

د الشيخن رثاه الشاعر اللبيب جناب ومممحم   خـاً  حسن سميسـم بقصـيدة مؤر
  ام وفاته مطلعها:فيها ع

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

 رقـم  ١٩٢، مشاهير المدفونين في الصـحن العلـوي الشـريف:    ٣/١١٣٨الفكر واألدب في النجف: 

 .٤٦٥١ رقم ١٤/٣٨٧موسوعة طبقات الفقهاء: ، ٢٤٦

 )١٤/٤٥٧علي بن ياسين بن رفيش آل عنوز النجفي. (موسوعة طبقات الفقهاء:  )١(

  .١٢٨٤ رقم ٣/٤٦٣ل: تكملة أمل اآلم ينظر: )٢(
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الحاج ميرزا محمود الطباطبـائي فـي    ولدهقال ، العلوم بحر السيد يفهو ابن أخ
كـان  > :هلبحـر العلـوم مـا نصُّـ     )يـة جفالنة على الدر ةالمواهب السني(هامش شرحه 

   .دقيق النظر ،ورعاً ،زاهداً ،مجتهداً ،جليالً ،عالماً

فتـى  أوهو طاب ثراه مع غزارة علمه ما ، )١١٨٨(كان ميالده الشريف في سنة 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٣٤=  علي فحزنا والهدى قضيا معاً )١(

 .٣/٢٢١، ماضي النجف وحاضرها: ٨/٣٦٩ينظر: أعيان الشيعة:  )٢(

، معــارف ١٢٨٤ رقــم ٣/٤٦٣، تكملــة أمــل اآلمــل: ٢/٢٨١) ينظــر ترجمتــه: تكملــة نجــوم الســماء: ٣(
، ماضـي النجـف   ٨/٣٦٩شـيعة:  ، أعيان ال٤٦٧ رقم ٢/٩٢٩، مرآة الشرق: ٢٦٤ رقم ٢/١٢٨الرجال: 

، معجــم المــؤلّفين ٧/٢٥٩، معجــم المــؤلّفين: ٢٠٧٤ رقــم ١٥٥٥، نقبــاء البشــر: ٣/٢٢٠وحاضــرها: 
، مشاهير المدفونين في الصحن ٢/٦١٢، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٢/٤٣٨العراقيين: 

 .٤٦٩٦ رقم ١٤/٤٥٧، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣٠١ رقم ٢٣٢العلوي الشريف: 
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عاظم الفقهاء النـاس  أب بعض ورغّ ،وا عليهلحأن إشيء وببينهم  الناس ولم يقضِ
  .ليه للفتوى والقضاءإفي الرجوع 

وغيرهمـا   )القـوانين (و )الزبـدة ( ىعلـ  ������ قـة مـن   دة متفرتصانيف جيوله 
  .لم يتم كثرهاأصوالً وفقهاً و�� 

ل مــن شــهور ســنة ثنــين الثــامن مــن شــهر ربيــع األوي بالطــاعون يــوم اإلوتــوفّ
 رس اهللا سـره ونـو  دقـ ته فـي بروجـرد   بقبجنب والده الجواد تحت  ودفن )١٢٤٩(

  )١(.<ضريحه

}QQW{@ @
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 يـه قف ،ثقـةٌ  فاضـلٌ  ،عاملٌ عالم( :هبأنّ لةمفي التك السيد وصفه، عر المشهوراالش
 ،محسن األعرجي الكاظمي السيد قالمحقّ السيد من تالمذة ،ماهر صولي��  ،كاملٌ
  )٣().ها ابنهشرح )٢(في اإلرث رجوزةأثاره الباقية آعرفه من أوالذي  :وقال

  ــــــــــــــــــــــــ

  بتصرف. ١/٤هامش: الغروية/ على الدرة  المواهب السنية )١(

، معجـم  ٤/٣٠، ريحانة األدب: ٨/٣٦٧، أعيان الشيعة: ٨ رقم ١/٤٤ينظر ترجمته: طرائف المقال: و
  .٤٢١٤ رقم ١٣/٤٢٥، موسوعة طبقات الفقهاء: ٧/٢٥٥المؤلّفين: 

)٢لد شارح لها وإنّما له شرح على له و وليس ،عرف للشيخ عبدالحسين المذكور أرجوزة) أقول: ال ي
بعت مـع الشـرح بالمطبعـة العلويـة فـي النجـف       أرجوزة والده في اإلرث وفي الرضاع والعدد، طُ

 .)w(منههـ ١٣٤٩ األشرف سنة

  .٩٥١ رقم ٣/٢٣٤) ينظر: تكملة أمل اآلمل: ٣(
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ولـه   ،داب الطعـام والشـراب  آبيه في أوشرح منظومة  ،رجوزة في الدياتأوله 
  .غير ذلك

د في رثاء الحسينوله شعر جيg ١٢٤٧(ي سنة توفّ، دائر في مجالس التعزية( 
)١(.مناهزاً للتسعين
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 ،قاًمـدقّ  ،قـاً محقّ ،كـامالً  ،فاضـالً  ،كان عالمـاً ،)١٢٢٤(سنة  في ثاني رجب ولد

  ،صولياً��  ،فقيهاًاسة التـدريس والحكومـة   ئليه رإانتهت  ،وانهأامة وفه ،زمانه ���(
  .ضاء بين الخصماءقفي ال

صول على المرحوم �� ذ في اتلم 
لمرحـوم  وفـي الفقـه علـى ا    ،مقصود علي �
قالئـل   اماًيأ ضروح ،جازة عنهباإل يرويو )،الجواهر(احب حسن ص محمد الشيخ

  ــــــــــــــــــــــــ

  )wه عند الشيخ جواد األعسم. (منهمجلّدات من ةأقول: وله أيضاً شرح الشرائع الموسوم ـب (الذرائع)، ثالث) ١(

، معارف ٤٣ ضمن رقم ٢/٤٢، الكنى واأللقاب: ٩٥١ رقم ٣/٢٣٤ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: 
، أعيان الشـيعة:  ١٥٠ رقم ١/٤٩٩، الطليعة: ٢٨٦ رقم ١/٦٦٨، مرآة الشرق: ٢٠٩ رقم ٢/٢٤الرجال: 

 ٧١٦، الكـرام البـررة:   ٢/٢٧ها: ، ماضي النجف وحاضر١/١٥٢، ريحانة األدب: ١٤٩٥ رقم ٧/٤٥٢
، أدب ٨٢ - ٥/٤٢، شـعراء الغـري:   ٣/٢٧٨، األعـالم:  ٧٠٩ رقم ٤/١٣١٣، مكارم اآلثار: ١٣٠٩ رقم

ــراقيين:  ٢٩٤ - ٦/٢٨٧الطــف:  ــي  ٢/٢٣٢، معجــم المــؤلّفين الع ، معجــم رجــال الفكــر واألدب ف
، موسوعة طبقـات  ٢١٠ رقم١٦٥، مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: ١/١٦٥النجف: 
  .٤١٤٤ رقم ١٣/٣٢٨الفقهاء: 
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غفيـر مـن العلمـاء     وحضر عليه جم، بن كاشف الغطاءاعلي  الشيخعلى المرحوم 
  .والفضالء

ى المسـم  )عئالشـرا (مختصـر   )النـافع (اب تـ شـرحه علـى ك   :فاتوله من المصنّ
وكتـاب الصـوم    ،ةحكام الخلل من الصالأ إلىة ل الطهاروأمن  )البرهان القاطعـ(ب

 )،رسـالة فـي القبلـة   (ولـه   ،ضـاء والشـهادات  قوجملة من المكاسب وجملة مـن ال 
  .ات في طهرانمجلّد ةثبع الجميع في ثالطُ ،)رسالة في الحبوة(و

 إلـى بواب الطهـارة لـم تبـرز    أفي جميع  )منهج العابد(ـاة بسمميضاً أوله رسالة 
رسـالة فـي   (و )،رث الزوجـة إرسالة فـي  (و ،ةعلى العام رسية ردورسالة فا ،الطبع

(و )،زات المريضمنجةرسالة في أربع مسائل مهم(.  

جعفـر الكبيــر   الشـيخ عـن   ،)الجـواهر (عــن صـاحب   ،حسـين السـيد   يـروي عـن أخيـه   

ويـروي  ، عن مشايخه الـذين يـأتي ذكـرهم    ،wعن بحر العلوم ،)كشف الغطاء(صاحب 

 .)١٣٢٣(ى سنة المتوفّ wدلدار علي اللكهنوي السيد حفيدمصطفى  السيد عنه

ي بـاقر تـوفّ   محمد السيد حدهما المرحومأ :ان فاضالنلدوحياته في ومات له 
هاشم وكان فـي الغايـة القصـوى     السيد والثاني المرحوم ،)١٢٩١(في طهران سنة 

  .)١٢٨٤(ي سنة من الفهم والفضيلة توفّ

وبعـض   جـف النالـذي وقـع فـي     نفي عـام الطـاعو   يفّم فتوالمترجالسيد  امأو
ولـى  �� ا ىثـاني جمـاد  بعد مضي سـاعتين منهـا   ليلة السبت  )١٢٩٨(األطراف سنة 

  .حسين السيد خوهأى عليه وصلّ

 )،١٢٩٠(صـفر سـنة    )٢٧(د وحسـين المولـ   السـيد  العالم الفاضل ولدهف وخلّ
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في مقبـرة الشـاه    ودفن )١٣٦١(الثانية سنة  ىدوفاته بطهران في جما أوقد وردنا نب
  .عبد العظيم

د  فنودالسيصية منهبوم المترج      باب ـ(ى بـ فـي بـاب الصـحن الشـريف المسـم
ل الدهليز الذي وأالصحن الشريف  إلىعلى يسار الداخل قبل الدخول  )الطوسي

التي هـي مـن    ،ة به وبزوجته الحاجية بيبيصّالصحن في مقبرة مخت إلىدخل منه ي
باقر الهزار جريبي قااألية ذرw.  


 ه ؤوكان أوصياوصـهره   )،البلغـة (بحـر العلـوم صـاحب     محمـد السـيد   �����
  ار.والحاج مهدي الشوشتري رئيس التج ،الميرزا جعفر الطباطبائي

  :منهم ،ورثته جملة من الشعراء بقصائد غرر

خـاً  رؤسـكافي م محمود سعيد اإل الشيخابن سعيد  محمد الشيخالشاعر األديب 
  فيها عام وفاته مطلعها:

���� �V�� �O  	*����Q  %6�����Q.�  �;+����f  D*����03 %�    �:���!K= �O  �*���� j���9  D*���f �B�  >[  %*F���f  

  إلى أن قال:... 

� �*������  �O�����G7w  �ª?  4A�����'��� ������ 
 3    ������R �����+=  %k����F7'Q  g�
����@9  	3 D+����0 %*  

 �Y�l�����  %$�����89  %�
�������  	O����G�  D��3 ������H   � %B���:9  89��( �� �� �<  �? �ª ��� 
 3�)٢( )١(  

  ــــــــــــــــــــــــ

)١( د زِّبموت علي ع١٢٩٨=  �� �+ شرعِ محم.  

  قوله: (لذاك بعون الفرد)، إشارة إلى إضافة واحد إلى مادة التأريخ.

  ) أبيات.٧، والقصيدة قوامها (١/٣٨٦: (خ) ) ينظر: الرحيق المختوم٢(
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  :منهمو

يضـاً  أخاً فيها عام وفاته عباس الهندي بقصيدة مؤر محمد السيد العالم الفاضل
  مطلعها:

��5%� �;  �� �B  �B�i  g6 ��u  �;F��01 ���Q ����V   ���E0 >$  �;���(1  %bj���f  %;���G8��  �*���� ����JB�  

 %�� ���� �Z9 %
  %6�����G8��)١(  {;eK����3  {/����GX    %k���9 ����¡  	b����3  %o����  %;���G8��  �7���01����  

  ن قال:أ إلى... 

 D���� �H 	O ���[	 c� %ª
  %6�����  %)����=���  	k����   � %
��Z'� ����R|  g6���G� ���	 	¬ 	�  �1�� �����)٣(�)٢(  

  خاً عام وفاته بقوله:رؤيضاً مأالهمداني  محمدوللميرزا 

������D~� 
J������2 � ������ %3 �2  	 %]������= I�������8~�    :9����(  	2����9  �8�� ������
�� 	;����G  	,����F'G��  

 	�*�����9 �*�����r  %6�������7~�  %N g�������0H     	a:V�  %*(~�  D� �� � %��
r N�)٥(�)٤(  

  :ومنهم

  جابر الكاظمي بقصيدة عينية طويلة مطلعها: الشيخ

  ــــــــــــــــــــــــ

 ) في الرحيق: (بحر علومٍ).١(

  بحساب الهمزة المضمومة واواً. .١٢٩٨=  باعلوم ماؤه نض لبحرِ ) آها٢ً(

  ) أبيات.٨، والقصيدة قوامها (٤٤٠ - ١/٤٣٩: (خ) )ينظر: الرحيق المختوم٣(

  .١٢٩٨=  في غروب )٤(

 .٨/٣١٦، أعيان الشيعة: ١/٤٠١: (خ) ينظر: الرحيق المختوم )٥(
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محقّ ،فاضلٌ عالممدقّ قعدلٌ ةٌثق ،ق.  

 ،غـا رضـا الهمـداني   أ الشـيخ و ،نجـف  طـه  محمـد  الشـيخ جازة عـن  يروي باإل
ــي  الشــيخو ،صــفهانيالشــريعة اإل الشــيخو ــن عل ــد الشــيخاب ــاحب  ا محم ــن ص ب

  الشيخو ،المشهدي أحمد الشيخو ،w)الجواهر( ،سـاني اكـاظم الخر  محمـد  ��
اظم الطباطبـائي  كـ  محمـد  السـيد و ،علي كاشف الغطـاء  الشيخابن اس عب الشيخو

  .عبد اهللا المازندراني الشيخو ،حسين نجف الصغير الشيخو ،اليزدي

  ــــــــــــــــــــــــ

 ) بيتـاً، وينظـر: الرحيـق المختـوم    ٥٧ا (، والقصيدة قوامهـ ٢٧٣ - ٢٧١) ديوان الشيخ جابر الكاظمي: ١(
  .٣٩١ - ١/٣٨٩: (خ)


	���قصيدة  wوللشيخ الكاظمي  م مطلعها:يرثي بها المترج  

ــ عاد  ــوم ــي الي ــ اًرزء قلب ــد دقَ ىه  

  

ــ   ــوبٍٍن خُم ــزَنَ ط ــىادي النُّت ولَ   ه

وان الشـيخ  ) وهـي ليسـت فـي ديـ    ١/٣٩٢: (خ) ) بيتاً. (ينظر: الرحيق المختـوم ٢٦والقصيد قوامها (  
ا يستدرك عليه.جابر الكاظمي المطبوع فهي مم 

، تكملـة أمـل   ١/٣٠١، تكملـة نجـوم السـماء:    ٤ رقم ١/١٣٥مة: / المقدينظر ترجمته: الفوائد الرجالية )٢(
، أعيـان  ٤٣٩ رقـم  ٢/٨٨٤، مـرآة الشـرق:   ٢٥٣ رقـم  ٢/١٠٧، معارف الرجـال:  ١٤٢٧ رقم ٤/٦اآلمل: 
، أحسـن الوديعـة:   ٥٤ رقـم  ٥٩/ ٣، الكرام البررة: ق١/١٥٧وحاضرها: ، ماضي النجف ٨/٣١٥الشيعة: 

، مشـاهير المـدفونين   ١/٢١١، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٧/٩٣، معجم المؤلّفين: ٢/٢٢٣
  .٤٢٠٤ رقم ١٣/٤١١، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢٧٥ رقم ٢١٢في الصحن العلوي الشريف: 

  )١٤/٤٠١لي بن كاظم البغدادي. (موسوعة طبقات الفقهاء: عبدالهادي بن جواد بن كاظم بن ع )٣(
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وشـرحها   ،فـي المنطـق   )لؤلـؤة الميـزان  (اها منظومة سـم  :فاته الرائقةومن مصنّ
الحسـن   أبـي ر حقـ فه األيـد مصـنِّ   ىالشرح علـ  مت :خرهآذكر في  )منتقى الجمان(

  .)هـ١٣١٨(شهر رجب سنة  عبد الهادي في الليلة السابعة والعشرين من


 حاشية (تعليقة على  ،)عضالعقد الفريد في الو(مـتن  ( ،في المنطق )عبد اهللا �
علـى   ، تعليقـة لـه غيـر تـام    شـرح  ،منظومة في الكـالم  ،هفي خرآمتن  ،)في المنطق

  .)القوانين(تعليقة على  ،)الفصول(


 موصـل  (شـرح   ،)ض الفقيـه ئفرا(اها سم اإلرثمنظومة في البنـاء   صـول ��  إلـى  +��*�
 ،)الشـيخ رسـائل  (مختصـرة علـى    ةتعليقـ  ،)مختصرة في المشتق رسالة( ،مختصر )عرابإلوا
المختصـر  ( ،)ة المسـافر منظومـة فـي صـال   ( ،)منظومـة فـي النكـاح   ( ،)منظومة فـي الرضـاع  (

غايـة المـأمول فـي علمـي الفقـه      ( ،كتاب في الرجال لم يـتم  ،)الشافي في العروض والقوافي
  .)الشريعة أحكاممنتقى الشيعة في ( ،)جتهاد والتقليدرسالة في اال( ،انءجز )لصو�� وا

ودع جسـده  �� ي فيهـا فـي تلـك السـنة و    توفّ )١٣٣١(همدان سنة  إلىا سافر ولم
فـة  فـي مقبـرتهم المعرو   ودفن األشرف النجف إلىقل نُ )١٣٣٦(وفي سنة  ،هناك

  )٢(.)١(ة المشراق بجنب دارهمفي محلّ

  ــــــــــــــــــــــــ

 العامة انتقل الكثير من كتبه المخطوطة إلى مكتبة اإلمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء )١(
 في النجف األشرف.

، أعيـان  ٢٣٦ رقـم  ٢/٧٤، معـارف الرجـال:   ١١٨٤ رقـم  ٣/٤٠٥ينظر ترجمته: تكملـة أمـل اآلمـل:     )٢(
، مكـارم اآلثـار:   ١٧٧٩ رقـم  ١٢٥٥، نقبـاء البشـر:   ٢/٨٤، ماضي النجف وحاضـرها:  ٨/١٣٠الشيعة: 

، معجم رجـال الفكـر واألدب فـي    ٦/٢٠٢، معجم المؤلّفين: ٤/١٧٣، األعالم: ١١٩٥ رقم ٦/١٩٥٨
  .٤٦٥٩ رقم ١٤/٤٠١، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢/٧٥٢النجف: 
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بن كاشـف الغطـاء وعلـى    ا -)الفقاهة أنوار(صاحب  -حسن  الشيخذ على تلم

 عن  يروي)، الجواهر(صاحب  الشيخ  .wاألنصاري �����

  لها:أوهي منظومة و )١()في حكم منسك الحاج االحتياج حمزي(وله 

 	*������  >��  %O�����F'��  �*�����X�3  �
������� �6    %���8�� <��� � ���=  �2��3  %*��89  �6*��8��)٢(  

  :خ بعضهم عام وفاته بقولهرأ)، هـ١٢٨٩(ي سنة توفّ

������ �:Gu %O  �)�*������r �F1*��������  D���������H   � 	P��������X� %§�  �B���������1  ���������89�)٣(  

المشرفة كربالءجداده في أفن في المقبرة مع ود�.  

  )٤(.حسين آل بحر العلوم بقصيدة طويلةالسيد  ي العالم الفاضلاه جدوممن رث


 بن ارضا  السيد خلّف من العلوية بنتالعالم ميرزا  ولده wبحر العلوم �����
  )٥(.Hجعفر

  ــــــــــــــــــــــــ

باسـم: (مـزيج االحتيـاج فـي منسـك       wلعلـوم ) نسخة األصل في مكتبة السيد محمد صادق بحـر ا ١(
 .٥٩الحجاج) وبرقم 

  .٣٢٤٣ رقم ٢٠/٣٢٨ ينظر: الذريعة: )٢(

  .١٢٨٩) وجنّة اهللا أنارت بعلي = ٣(

  مطلعها: ) بيتا٧٤ًوالقصيدة قوامها ( ،١٥٥ - ١٥١: (خ) ) ينظر: ديوان السيد حسين بحر العلوم٤(

  كم ذا يرينـي دهـري غيـر مرتقـب    

  

  والدهر ذو عجـب  من صرفه عجباً  

  
 

، معــارف ١٦٢٨ رقــم ٤/١٧١، تكملــة أمــل اآلمــل: ١/٣٠٣ينظــر ترجمتــه: تكملــة نجــوم الســماء:  )٥(
�  
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سـنة   األشرف جفالنفي  ولد، قاًمحقّ ،اًذكي ،صولياً��  ،فقيهاً ،عالماً ،كان فاضالً
)١٢٦٤(.  

 الشـيخ و ،ضـي را الشـيخ و )،البرهان(علي صاحب  السيد علىوحضر في الفقه 
مهــدي  الســيدو ،حســين الكــاظمي محمــد الشــيخو ،كاشــف الغطــاء آلمهــدي 

أمـين   محمـد بـن المـولى   اهـادي   الشيخو ،مريكوهكحسين ال السيدو ،القزويني
  .الطهراني


  اآلخونـد صول على �� وفي اوفـي الرياضـيات    ،سـاني اكـاظم الخر  محمـد  ��
  .الشرموطي دمحم السيدو ،الهندي محمد السيد على

حسـن   محمـد والحـاج   ،رالشـب  محمـد  السيد المرحوم :عليه جماعة منهم أوقر
الشيخو ،ةكب دو ،امقاسم قسـ معـدنان البحرانـي نزيـل ال    السيرةحم، مـا حضـر   ورب

  .ةالسنّ أهلزاهد وبعض  محمد الشيخلديه في الرياضيات 

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

 ٣/٢٠٠، الكـرام البـررة: ق  ٢/٦، ريحانـة األدب:  ٨/٣٦٧، أعيـان الشـيعة:   ٢٧٦ رقـم  ٢/١٤٨الرجال: 
جــال الفكــر ، معجــم ر٢٧٩، تــراث كــربالء: ٧/٦٩، معجــم المــؤلّفين: ٥/٣٠، األعــالم: ٢٩٣ رقــم

  .٤٢١٥ رقم ١٣/٤٢٦، موسوعة طبقات الفقهاء: ٦٢٣ رقم ١٥٩واألدب في كربالء: 

  المعروف بالحمزة الشرقي والمدفون بالديوانية.) ١(



  ٤٤٩  .......................................  الغريفي الموسوي البحراني السيد عليحرف العين المهملة/ 

 

 )،١٢٩٥(فقـه فـرغ منـه سـنة     صول ال�� في  )المقابيس(كتاب  :فات منهاوله مؤلَّ
وحاشـية مختصـرة    )،١٢٩٦(صول فرغ منهـا سـنة   �� منظومة في ا )ج األفكارئنتا(و

  .)الرسائل(على التعادل والتراجيح من 


 خونـد  وحاشية علـى حاشـية اآل   ،دئاصول العق�� ومنظومة نفيسة في  محمـد  ��
مـة كتـاب   دشـرح مق (و ،ومنظومة فـي المنطـق   )،الرسائل(كاظم الخراساني على 

 )،رسالة في علم الرمل(و )،هرسالة المفتاح في علم الزايج(و )،عئالظهار من الشرا
  .انءجز )منتهى المرام في شرح النظام(و )،رسالة في علم الجفر(و

 ،حرف الحاء إلىبلغ  )رسالة في الرجال(و ،)عئشرح كتاب اللقطة من الشرا(و
رسـالة فـي   (و )،عئمن الشـرا  الحيض بحثشرح على م(و ،ومنظومة في المواريث

  .)نواعهأرسالة في الوضع و(و )،استحالة اجتماع األمر والنهي في شيء واحد

رسـالة فـي تحقيـق المرفـق     (و )،العمـود (اها سـم ورسالة وجيزة فـي المقـادير   
 ومنظومـة فـي الهيئـة شـرحها     .)ضـرار  ضـرر وال ال رسالة في قاعدة (و )،ينوالكفّ

 ،قليـدس إومنظومة في تحرير  ،جاً وبسيطاًزشرحين م أعمامهعدنان من بني  السيد
  .وغيرها من الرسائل المفيدة ،االستنجاء آداب إلىومنظومة في الفقه بلغ 

  .ته في وادي السالمحسب وصي ودفن )١٣٠٢(ي سنة توفّ

 ،يـد مجـده  مهـدي زِ  السيد الشاعر األديب ،العالم الفاضل السيد :ينلدوف خلّ
  .)١٣٣٩(ي رضا توفّ السيد العترة األمجاد في عصره ةباالجليل نس السيدو
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  )١(.الىعدنان المذكور حفظه اهللا تع السيد مالمترج السيد ن رثىموم
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  .ذكي ،كاملٌ ،شاعر ،عالم ،فاضلٌ

خضـر   الشـيخ و ،حسـين نجـف   الشـيخ و ،جعفر خالشيو ،ذ على بحر العلومتلم
  .حسن الخرسان السيدو ،راضي الشيخو ،شالل

د ذ عليهوتلممهدي القزويني برهة من الزمان السي.  

د  والثانيـة علويـة ابنـة    ،هما نصـراوية احـد إ :تينأبـامر  جـف النج في وتزوالسـي 

لصــائغ حســين الكاتــب ا الســيد ابــنمهــدي  الســيد ابــنجــواد  الســيد ابــنحســين 
  .الحسيني المهاني

ــوفّ ــنة وت ــر  )١٢٤٦(ي س ــولّ ،بســبب الطــاعون الكبي ــزهوت ــاقر  الســيد ى تجهي ب
ل حجــرة مــن حجــرات الصــحن الشــريف وأفــي  ودفــن ى عليــهوصــلّ ،القزوينــي

  .الصحن من باب الطوسي إلىالمرتضوي على يمين الداخل 

  ــــــــــــــــــــــــ

وفيه تـوفّي   ٢٦١رقم  ٢/١٢١، معارف الرجال: ١٢٤٢رقم  ٣/٤٤٢ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل:  )١(
، ٢٠٤١رقـم   ١٥٢٤، نقباء البشـر:  ٨/٣٠٩يان الشيعة: ، أع٤٥١رقم  ٢/٨٩٢، مرآة الشرق: ١٣٢١سنة 

، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي     ٧/٢١٥، معجـم المـؤلّفين:   ١٠٦٧رقـم   ٥/١٧٥٦مكارم اآلثـار:  
 ٤٦٠، علماء البحرين دروس وعبر: ٤٦٨٠رقم  ١٤/٤٣٤، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢/٩١٩النجف: 

  .٨٧٨رقم  ١/٦٣٠، معجم مؤرخي الشيعة: ٢٣١رقم 



  ٤٥١  ...........................................................ابن العلوي السيد عبد اهللاحرف العين المهملة/ 

 

  )١(من الزوجة النصراوية. محمد السيد اً واحداً وهولدوف خلّ
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  .فقيهاً ،ليالًج ،ثاًكان محد .بهبهانبوقطن  )١٠٦٥(حدى قرى بحرين سنة إببالد  ولد

ــ ــن الحــاج صــالح البحرااعبــد اهللا  الشــيخو ،الجزائــري أحمــد الشــيخذ علــى تلم ــيب  ،ن
  .براهيم البحرانيإبن  أحمد الشيخو )،تحفة المعراج(مان الماحوزي صاحب يسل الشيخو

  .بها ودفن )١١٦٥(بهبهان سنة بي توفّ

 ،علـي  السيدو ،أحمد السيد :هموربعة من زوجته البحرانية أ ،والدأف ستة خلّ
 ،محمـد  يدالس :واثنين من زوجته البهبهانية وهما ،سماعيلإ السيدو ،هاشم السيدو
  .حسين السيدو

جازة يوم العشـرين مـن شـعبان سـنة     وتاريخ اإل )،الحدائق(يروي عن صاحب 
مهدي البحرانـي فـي رسـالته     السيد هجازة طويلة ذكرها حفيدوصورة اإل )١١٥٣(
  )٢(.)الدوحة الغريفية(

  ــــــــــــــــــــــــ

، ٦/٢٤٩، شــعراء الغــري: ٢٤ رقــم ٣/٣٨، الكــرام البــررة: ق٨/١٦٧ينظــر ترجمتــه: أعيــان الشــيعة:  )١(
، معجم رجـال الفكـر واألدب فـي    ٢٦١ رقم ٢٠٣مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: 

  .٤١٨٩ رقم ١٣/٣٨٩، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢/٩٢٠النجف: 

 ٢٥٩، نجـوم السـماء:   ٤٨٣ رقـم  ٣/٥٢٤، ريـاض الجنّـة:   ٣٦ رقم ٨٨ينظر ترجمته: لؤلؤة البحرين:  )٢(
، أعيـان الشـيعة:   ١١٠٧ رقـم  ٣/٣٤٩، تكملـة أمـل اآلمـل:    ٧٨ رقـم  ١٧٥، أنوار البدرين: ١٠٣  رقم

�  
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فاضالً ،عالماً ،حي جيالنمطاعاً في نوا ،داً جليالًكان سي.  

 ،كاشـف الغطـاء   الشـيخ ابـن  حسـن   الشـيخ وحضـر علـى    ،جـف الن إلـى هاجر 
  .جازوهأوغيرهما من العلماء و )الجواهر(وصاحب 

ــأج وتــزود بكريمــة جــفالنمتــه فــي قاإام يعلــي بحــر العلــوم صــاحب  الســي
  .)١٣٠٦( سنة ي في بلدة قم بعدوتوفّ، )البرهان(

ة تالمذة الميرزا وكان من أجلّ ،)البرهان(ن ابنة صاحب مير م أقاف الحاج خلّ
  .وكان من أعيان علماء رشت ،هستاذ�� وله كثير من تقريرات  ،حبيب اهللا الرشتي

د ج بكريمةتزوحسين بحر العلوم السيwد ، قتل هو وابنهجواد في إيـران  السي
  .)١٣٢٧(الفتنة المشروطة سنة ب

ن والده اآلأب ووجه تلقّ ،علي محمدالسيد  هولدم المترج السيد ف أيضاًوخلّ
  )٢(.Hرما ذكَ ؛في رشت ببحر العلوم

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

، موسـوعة طبقـات   ١٤١ رقـم  ٢٨٥، علماء البحـرين دروس وعبـر:   ٤٦٩، الكواكب المنتثرة: ٨/٥٠
  .٣٧٢٤ رقم ١٢/١٨٩الفقهاء: 

  )٨٥٧ رقم ٢/١٦علي رضا الموسوي الرشتي. (تراجم الرجال: عبدالباقي بن  )١(

، نقبـاء البشـر:   ١٤٦٣ رقم ٧/٤٣٣، أعيان الشيعة: ٩٢٨ رقم ٣/٢٢٠ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل:  )٢(
��، ربع قرن مع ١٥٢٤ رقم ١٠٢٠   . ٨٥٧ رقم ٢/١٦، تراجم الرجال: ٢١١األميني:  �����



  ٤٥٣  ..............................................  التستري الحاج الشيخ عبد الرحيمحرف العين المهملة/ 
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  .زاهداً ،ورعاً ،اًنقي ،اًتقي ،براً ،قاًمدقّ ،قاًمحقّ ،فاضالً ،وكان عالماً)، ١٢٢٦(سنة  ولد

ذ على تلم 
 هجازأو ،w)الجواهر(صاحب  الشيخوعلى  ،wاألنصاري �����
 
  .صرها من علماء عميضاً على غيرهأذ وتلم ،األنصاري �����

ولـه   ،صول�� وكتاب في ا ،ات ضخاممجلّد يةله في الفقه كتاب كبير يبلغ ثمان
  .)نتيجة األنظار(اها صول كبيرة لم تتم سم�� يضاً منظومة في اأ

 )١()هاس أو شمس الهدى لمن شك(اها والسهو سم في الشكيضاً منظومة أوله 
  لها:وأقال في 

��������� �:� 	* ��������� >9� 	k  �;Q*������������  �I#.�  
 

  	*������'� %;F�
��  	2������9 ������� 
 3  ���������  
  خر تلك المنظومة بقوله:آكما نظم ذلك في  ،)١٢٨٨(فرغ منها سنة  

�������~� NH� i;& �
�������w  gc��������  �P��������-�"    �W������3  �o������1jd��  4;��������  �P�������3�d��)٢(  

  ــــــــــــــــــــــــ

في مجموعته الثانية (السالسل الذهبية) نقالً عن خـط   wالعلوم ) أدرجها السيد محمد صادق بحر١(
الناظم وعليها حواش من الناظم، ونسخة األصل بخط الناظم كانت في مدرسة القوام في النجف 

  )١٤/٢٢٨األشرف عند الشيخ محمد حسين الجندقي. (ينظر: الذريعة: 

  تباهاً في ترقيم النسخة، فالحظ.، علماً أن هناك اش٤١٩ - ٣٦٧السالسل الذهبية (خ):  )٢(
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ــه  ــة يضــاً أول ــي نظــم منظوم ــد والمســتفيد  (ف ــي آداب المفي ــد ف ــة المري  )مني

  في النظم بقوله: ذلك كما ذكر )١()دابمحاسن اآل(اها سمw للشهيد

�������������� �f 
  	�F �2��������������f�E �+  %�����    �o'����������@G�  �2��������3  	 %����������'�.� I�  

������� �� �� �B  ����������'�  	3 �� %P�������F  %*�������Q
~�    ��������R�  	���������"  %SF������V %*F+������U�� ��  

  ، كما ذكر ذلك في آخرها بقوله:)١٢٩٠(فرغ منها سنة 

������	 cH� �*������89 o� p� %c�������  ����������G    �*���89 	¡ �$�8���0e �  	£���F� ����8:�X�)٢(  

  .ر ذلكوله غي

 )١٣١٣(سـنة   في اليوم الثاني عشـر مـن شـهر جمـادى الثانيـة      األشرف جفالني في توفّ

ل حجــرة مــن حجــر الصــحن الشــريف مــن جهــة بــاب الطوســي مــن الجهــة فــي أو ودفــن
  .س اهللا أسرارهمبكتاش مع جملة من أفاضل تالمذته الكرام قد ةالغربية على يسار تكي

  )٣(.�حسين الشيخو ،حسن الشيخ :ين فاضلينلدوف خلّ

  ــــــــــــــــــــــــ

ن، ورأيته بخط الناظم عند الشـيخ حسـين   ون وخمسائتاعدد أبياته ألف ومS) قال صاحب الذريعة: ١(
تمامه مـدرج فـي (المجمـوع الرائـق) للسـيد      والمولى الطريحي  الكرماني ونسخة عند الشيخ عبد

  )١٢٥ - ٢٠/١٢٤(ينظر: الذريعة: . Rمحمد صادق بحر العلوم

  . ٨٣ - ٢٣ينظر: المجموع الرائق (خ):  )٢(

 ١/٧١٤رق: ـ، مـرآة الشـ  ٩٧٥ رقـم  ٣/٢٤٩، تكملـة أمـل اآلمـل:    ١/٣٨٠ينظر ترجمته: تكملة نجوم السـماء:   )٣(
، ١٦١٤رقــم  ١١٠٦، نقبــاء البشــر: ٢٨٠نصــاري: أ، شخصــيت ١٥٤٣ رقــم ٧/٤٧٠، أعيــان الشــيعة: ٣٢٠ رقــم

، معجــم ٥/٢١١، معجــم المــؤلّفين: ٣/٣٤٨، األعــالم: ٣٦٦ -  ٥/٣٦٢، شــعراء الغــري: ٢٢٧مصــفّى المقــال: 
 رقـم  ١٦٩، مشـاهير المـدفونين فـي الصـحن العلـوي الشـريف:       ١/٣٠٧رجال الفكـر واألدب فـي النجـف:    

  .٦١٠ رقم ١/٤٦٠ ، معجم مؤرخي الشيعة:٤٦١٩ رقم ١٤/٣٣٦، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢١٤
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عاملٌ عالم، فقيه رباني.  

بـن  اوصـفه المـولى الجليـل علـي      ،من الزهد والـورع  وكان على جانب عظيمٍ
 ،)١()قينوزبـدة المـدقّ   ،قـين فخـر المحقّ ( :جازته التي كتبهـا لـه  إالميرزا خليل في 

ويأحسين  الشيخوالده  علم من ذلك أنانيينيضاً كان من العلماء الرب.  

المرتضـى األنصـاري   الشيخذ على تلم،     م الـذكر وعلـى المـولى علـي المتقـد، 

 وعلى   .جفالنالشيرازي يوم كان في  السيد �����

في تمـام أبـواب    ورسائلُ )،على تمام اللمعة شرح( :فات الرائقةوله من المصنّ
ر رضـ  وقاعـدة ال  ،قاعدة اليـد ـ : ك )،ات الفقه وقواعدهمهم في رسالةٌ(و ،صول�� ا

  .وغيرهما ،وال ضرار

 ،ةفوائـد مهمـ  ليهـا  إأضـاف   )البهبهـاني فـي الرجـال    األقـا فوائد (على  وتعليقةٌ
البـاب  (علـى   مختصـرةٌ  تعليقـةٌ  ولـه  )،المعـالم (ل أمـره تعليقـة علـى    وكتب في أو
  .لعلوم الغريبةببعض ا لمامإ وله ،في الكالم )الحادي عشر

فـي   ودفـن  )١٣٣٤(السابع والعشـرين مـن شـهر رجـب سـنة      ثاء ي يوم الثالتوفّ
الصـحن الشـريف مـن البـاب السـلطاني فـي        إلىالحجرة التي على يمين الداخل 

  .الجهة الغربية

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢مة: المقد ) ينظر: رجال الخاقاني/١(
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 )١٣٣٦(ي حسين توفّ الشيخو ،يد فضلهحسن زِ الشيخ :ين فاضلينلدوف وخلّ

  )١(هما.س اهللا سرفن فيها والده قديوان الحجرة التي دإفي  ودفن
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وكــان أبــوه  ،الصــوت أديبــاً حســن ،وكــان شــاعراً فاضــالً)، ١٢٤٤(ســنة  ولــد
 وهـي  )١٢٤٧(م سـنة  المتـرج  بنهاومعه  جفالن إلىهاجر من بغداد  ،اًتقي ،بغدادياً

)٢(ير المعروف تاريخه في العراق بكلمة (مرغز).سنة الطاعون الكب
 

العمـري  وفيـه قـال األديـب البـارع عبـد البـاقي        ،ة العلم واألدبفنشأ على محب

  الفاروقي من قصيدة:

 �3����0e �<���� � %$�
����.�  ��� �+= ��  TGX��� 	+ �;   ��� �"� 	 �� 	R �; ��� �!� � ����� �5 	
 	R �;  D����f�)٣(  

ي وكان من تالمذة جد 
 حسين آل بحر العلـوم الطباطبـائي ومـن    السيد �����
ولـه   ،شـعره فـي مدحـه    وجـلّ  ،صاهره على شقيقته السيد نإ ىحتّ ،به )٤(األخصّاء

  ــــــــــــــــــــــــ

، أعيـان  ٢٦٣رقـم   ٢/١٢٥، معـارف الرجـال:   ١٣٨٦رقـم   ٣/٥٤٣ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمـل:   )١(
 ١٤٠٥نقبـاء البشـر:    ،٢٩٠نصـاري:  أ، شخصـيت  ٢/٢٠٢، ماضي النجف وحاضرها: ٨/١٩١الشيعة: 

، معجـم رجـال الفكـر    ٧/٧٣، معجـم المـؤلّفين:   ٤/٢٨٤، األعالم: ٣١٦، مصفّى المقال: ١٩٢٦رقم 
، ٢٧١رقـم   ٢٠٩، مشاهير المـدفونين فـي الصـحن العلـوي الشـريف:      ٢/٤٦٩النجف: واألدب في 

 .٤٦٧٠رقم  ١٤/٤١٨موسوعة طبقات الفقهاء: 

  .١٢٤٧=  ) مرغز٢(

 ) بيتاً.٦٣، والقصيدة قوامها (٢٦٤ - ٢٦١الترياق الفاروقي:  )٣(

 كذا في األصل، واألنسب: (الخاصّين).) ٤(
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في زواجه مطلعها:اء قصيدة غر  

 �3 �� �Z����� �J ��� %3 �2 ��� �89 %*  %��*������  ������!��   � ������e �J  �Z���0e 	, ��� ���Qi �X*����� N�  

 	b���������FR  	P�������0-�3  %6������������  
�0�������EX   ������ %8� �, ������ >��� %3���9 �'������ ���3K= �������+�  

 �$������" ������3  Dp&  �2������  g�p�  :������V��    �������	�4 	 �<F������� 
�������V ������ ��p�� �R�  

  قال:أن  إلى... 

������� �� �p  g�������F�  ��������1  %+F�����= 
� ��������~��   ������	 ����� �"�� �O  %k�����F= ����� 	8��P ����� ���3|�  

 �Y�i  	o�����0�� & 	6������3  8O�����M  �C�����F3 �B   +������ %k  	]�����- ��  �*�����V� �� ������� �R�  

 {J����G3  	������µ  %������=��� <����� � %*����=
 %�    �2����3  %/����'�  	e $�����' %k����F�& [*  ��������f�  
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  )١(.خر ما قالآ إلى. ..

 ،ت وأكثر شـعره مـن الطبقـة العاليـة    يف بالآوف على ثالثة نوله ديوان شعر ي
ه كـان غيـر   ولكنّـ  ،ح المطربـة ئوالمـدا  ،والرسـائل الرائقـة   ،وفيه الغراميات الشائقة

ق عليـه  وعلّـ  ،فعـانى الجهـد فـي تصـحيحه وتبييضـه      ،الهجـاء ب على حروف تّمر
  .دباء�� جملة من الفوائد والشروح بعض ا

فـي الصـحن    ودفـن  )١٢٧٦(سـنة   األشـرف  جـف النم في المترج الشيخي توفّ
  . نفسهس اهللاة قدجالكبير الذهبي بجنب المسر اإليواناألقدس تجاه 

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣ - ٥/٣٢، شعراء الغري: ١٣٩ رقم ١/٤٦٧ينظر: الطليعة:  )١(
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د نا العالم الفاضلورثاه جدحسين بحر العلوم بقصيدة طويلة مطلعها: السي  

 {b#� ������E�  �b������FG8��  ��������w  %��*������    ������������3�  %6 ���������f¢�  >[  %�j����������  
  �:����! �O ���� 	����= 	k  �������V
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������������9  >[  %��*����������9  

  ومنها:

%§  {b#�  >X��������������� �( �O ��������������� 	1��1 	k    �,����G�  ������������� %3 � �2  g�������  %������9 �  

 	b#� ������� %/������ ` A3���0�� � [l����    �#�����  �/-�������� ��� %3 �2  %� F���~� �*����)١(  

عبـاس طالـب    الشـيخ كان > :حواله بما لفظهأنبذة من  )٢()العراقيات(وذكر في 
بيـت   إلـى وكـان يختلـف    ،ج على شريف مـن علمـاء وقتـه   يتخر جفالنعلم في 

احتماله ستاذ نظرة استحالت غراماً لم يطق�� ا ةبناه خالس فق أنّفاتّ ،هخرجِم.  

ده فذاع أمره وانقطع عن سي	 
ر بـا كَـ ولمـ  ،يبعثـه المنـزوع علـى الرجـوع     قلباً �
مصـاهرة   إلىبى له شرفه أن يتنازل أف ،نينييجمعهما قرأن ستاذ �� األمر طلب من ا

  .وال قرين ءغير كف

  ــــــــــــــــــــــــ

وينظـر: شـعراء الغـري:     ،) بيتـاً ٦٧والقصيدة قوامهـا ( ، ١٦٤ - ١٦٠ديوان السيد حسين بحر العلوم: ) ١(
  . ٧/٨٠، أدب الطف: ٢١ - ٥/١٨

) العراقيات: هو مختار شعر عشرة شعراء من العراق ومختصر تراجمهم وهـم: السـيد محمـد سـعيد     ٢(
اهيم الطباطبائي، والسيد حيدر الحلّي، والشيخ جواد شـبيب، والشـيخ كـاظم    الحبوبي، والسيد إبر

علي النجفي، والسيد جعفر الحلّي، والشيخ عبدالفاروق، والشـيخ   ��� األزري، والشيخ عباس ابن 
هــ)، وقـد جمعـه جماعـة     ١٣٣١عبدالمحسن الكاظمي، واألخـرس البغـدادي، طبـع بصـيدا سـنة (     

  )١٥٦٧رقم  ١٥/٢٤١الشبيبي. (الذريعة: وأحمد عارف كالشيخ أحمد رضا الزين و
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ــ عومــذ شَــ  .يجــده امــيــد داره مقعى أصــبح حتّــه ر التلميــذ بيأســه ســاءت حال

قـه  شيخه سمح له بمناه بعـد تحقّ  نإوقيل  ،ة وصريع الغرامشهيد المحبw فمات
  ل منشداً:فتمثّ قاً في بيتهفزارته الحبيبة وهو يومئذ لُ ،خطر المغبة

��� �e �O  	̄ ����F��  %B����~�  ��F9� A����F9�����    ���+$ �,  -.���  ����  �/*� 0 �1  �.
����)١(  

لفظ نفَ ثمه وماتسw> ٢(.انتهى(  

ثم شهر شعرهأمن  ذكر أن لها:األبيات التي قالها في حبيبته التي أو  

���� %�� A�Q*� %*������ �����@3A�Q*����� [    %P9�'�������9 A�����Q�� ���� �+= �A ����%���Q�7�)٣(  

٤(ذكر له نبذة من شعره. وهي مشهورة ثم(  

  ــــــــــــــــــــــــ

هذا البيت من قصيدة طويلة ألبي المحاسن محمد بن نصـر اهللا المشهور بابن عنين المتـوفى سـنة    )١(
  ). ١٣٥ - ١٣٤هـ). (ينظر: ديوان ابن عنين: ٦٣٠(

  .٦ رقم ١٥١) العراقيات: ٢(

، شـعراء  ١٤٤٠ رقم ٧/٤١٩، أعيان الشيعة: ١٣٩ قمر ١/٤٦٨ الطليعة: ،١٥٣ - ١٥٢العراقيات: ينظر:  )٣(
  . ٧/٨٤، أدب الطف: ٥/٣٩الغري: 

 رقـم  ٧/٤١٩، أعيـان الشـيعة:   ١٣٩ رقـم  ١/٤٦٧، الطليعـة:  ٦ رقـم  ١/١٥١ينظر ترجمته: العراقيـات:   )٤(

ــررة:  ١٤٤٠ ــرام الب ــم ٦٨٩، الك ــري:  ١٢٥٣ رق ــعراء الغ ــف: ٤٢ - ٥/٣، ش ، ٨٨ - ٧/٧٧، أدب الط
، معجـم رجـال الفكـر    ٢/٢٠١، معجم المؤلّفين العـراقيين:  ٥/٦٢، معجم المؤلّفين: ٣/٢٦٣األعالم: 

  .١٩١ رقم ١٥١، مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: ١/٢٤٣واألدب في النجف: 
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}QRX{@ @

ƒî’Ûa@ïÜÇ@@åi†»c@b�@åi@�a@òàÈã@åim@æìïÜßbÈÛa@ @

وكان معاصراً ، والطب ،والحديث ،رين في الفقهالمتبح كان من أعالم العلماء
د ابند صالح للسيد السيد ابن محمنـور الـدين   بـن  إبراهيم بن زين العابـدين   السي

 جـا علـى  تخر ،ه فـي الـدرس  العـاملي وشـريكَ   -)المـدارك (صاحب  يخأ -علي 

  .)الوسائل(صاحب  الحر الشيخالمذكور الراوي عن  محمد السيد

وظهـرت لـه    ،في جبل عامـل  الجزّار أحمدام فتنة م في أيالمترج الشيخ وكان
ذا التهبـت  إى كان يترك مساح الحديد في النار حتّـ الجزّار أحمد كرامات منها أن

 ،يـا اهللا  :ال يزيد علـى قولـه   الشيخعلي و الشيخار وضعها على رأس وصارت كالنّ
  .غير ذلك من الكرامات إلى ،وسالم ذا هي بردإف

  )١(.اليوم إلىوله عقب علماء ، هس اهللا سرللهجرة قد ةالثانية عشرخر المائة آي في توفّ

}QRY{@ @

†Čî�Ûa@Ç´ßþa@…ìàª@ïÜ@@�î�§aïÜßbÈÛa@ @

   :ا لفظهممحسن األمين العاملي ب السيد عمه ابنحواله أذكر ترجمة 

<ÑíŠ’Ûa@éj�ã: د  هوـد علي بن محمود بن علـي بـن   السيبـن أبـي   ااألمـين   محم
قاسـم بـن علـي بـن     بـن   أحمـد بن إبـراهيم بـن    أحمدالحسن موسى بن حيدر بن 

  ــــــــــــــــــــــــ

، وورد فيه باسـم:  ٢٥٢ رقم ١/٢٣٩، تكملة أمل اآلمل: ١٢٠ رقم ١/١١٨ينظر ترجمته: أمل اآلمل:  )١(
 سن بن خاتون العاملي).(الشيخ علي بن ح
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بن أبـي الحسـن علـي المعـروف      محمدبن عيسى بن طاهر بن  محمدالحسين بن 
 أحمدبي العباس أبي الصلب يحيى بن أ ابنالناصر  أحمدبن  محمدبن ابابن هنفا 

ن علـي  بـ بن زيد ان ذي الدمعة بن الحسيبن يحيى بن عيسى  عليبن أبي الحسن ا
  .bبن الحسين بن علي بن أبي طالبا

@âì�ÜÈÜÛ@éÜî–¤Z@آبعد أن حفظ القر ن في مـد     غ ة يسـيرة ولـم يتجـاوز السـبع تفـر
@.في حنوية وغيرهما في شقرا ثم ألطلب العلوم فقر @

ثم بلغت الحلم في  :وكان يقول ،سنة ةه للعراق وعمره نحو من أربع عشرتوج
صـول علـى   �� فـي ا  أوقـر  ،فيه في علم العربية عنـد جماعـة   أفقر ،رفاألش جفالن

وكـان   ،w)الجـواهر (حسـن صـاحب    محمـد  الشـيخ ابـن   أحمد الشيخالمرحوم 
فـادة  إالتـدريس   علـى د الـذهن والمثـابرة   المذكور وحيـداً فـي توقّـ    أحمد الشيخ

حســن  محمــد الشــيخبــن المرحــوم احســن  الشــيخأيضــاً علــى  أوقــر ،واســتفادة
  .هذا في السطوح ،محمود الذهب وغيرهم الشيخوعلى المرحوم  ،مذكورال

الفقيـه   الشـيخ ة وجيزة على صول مد�� في الفقه وا قرأالدروس الخارجة فا مأو
  .فاتوغيره من المصنّ )مصباح الفقيه(غا رضا الهمداني صاحب أ

ين حسـ  محمـد  الشيخحد رؤساء ذلك العصر أالفقيه  الشيخفي الفقه على  قرأو
ى عليـه حتّـ   قـرأ  )سـالم ع اإلئهداية األنـام فـي شـرح شـرا    (صاحب  Hالكاظمي

 Hنجف طه محمد الشيخق الفقيه المحقّ الشيخفي الفقه أيضاً على  قرأو ،بضقُ

  .جبل عامل إلىحين سفره  إلىعليه  قرأ يضاًأحد رؤساء ذلك العصر أ

هـذا العصـر   حـد رؤسـاء   أقـين  الفقيـه خاتمـة المحقّ   الشـيخ صول على �� وفي ا
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  الشيخ الشـيخ الفقيـه   الشـيخ يضـاً علـى   أفي الفقـه   قرأو، wسانياكاظم الخر ��
  .وعلى غيرهم Hميرزا حسين الطهراني

ج على يده في العراق وجبل عامـل عـدد كثيـر مـن العلمـاء والفضـالء      وتخر ،
  .ربع عشرة مرةأللتفتازاني  )لالمطو(باحثت  :وكان يقول

اها جــداده فــي شــقرا وســمأعــاد بنــاء مدرســة جبــل عامــل أ إلــىا رجــع ولمــ
ة من وبقيت مد ،باحكومة وتوافدت عليها الطلّدت عند اليوقُ )المدرسة العلوية(

حـين   ؛نظامها نحلّاخر األمر آها في ولكنّ ،الزمان وهي تزدهي بالعلوم والمعارف
  .فترت الهمم في جبل عامل عن طلب العلم

�ÛûßZémbÐ@كانw  وفـي   ،فـادة واسـتفادة  إفـي التـدريس   قد صرف معظم عمره
 ،وقضاء حـوائج النـاس   ،وفصل الخصومات ،يع الفتاوىقوتو ،المطالعة والمراجعة

ثبـات  إومنظومـة فـي    ،كتاب في المواريـث  
	 �فاته قليلة فلم يوجد له فكانت مؤلّ
@وبعض التعليقات. ،IQHاً على قصيدة البغدادي المشهورةردf المهدي @

@Zé�Ûaìyc@Ýà©@فقيهاً ،قاًمدقّ ،قاًمحقّ ،فاضالً ،ماًكان عال،  ��  ،شـاعراً  ،كاتبـاً  ،������
على جانب عظيم من حسن  ،اداً للشعرنقّ ،اًالسليقة جد معتدلَ ،الطبع يققر ،ريحياًأ

 ،فسالـنَّ  وشـرف  ،ةالهم ولوع ،صابة الرأيإو ،وكرم الطباع ،ورزانة العقل ،قلُالخُ
@.الجانب ولينِ @

م قـد ي محفوظـاً ال  ،مـوره �� قاً في موفّ ،محمود النقيبة ،مطاعاً ،باًمهي ،وكان رئيساً
ه وتعظيمه أهل المذاهب المختلفة على حب فقتاتّ ،عليه في جبل عامل في عصره

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٦٢٧ رقم ١٠/٢١٩، ٢٣٤٦ رقم ١/٤٧٥ينظر: الذريعة:  )١(



  ٤٦٣  ..............................................  العاملي محمود األمينالسيد علي حرف العين المهملة/ 

 

علـى غايـة مـن     ،العبـارة  جيـد  ،المنظـر  بهـي  ،صبيح الوجـه  ،من مسلمين وغيرهم
ــاظرة اإل ــة والمن ــي المباحث ــ قــوي ،نصــاف ف الحجــىالوصــول حســن  ،ة ــق  إل دقي

  .جامعاً لجميع صنوف الكماالت ،المطالب

وبعد  ،gف بزيارة الرضابالد العجم وتشر إلىمته بالعراق سافر قاإوفي خالل 
حج بيت اهللا الحرام وزيارة النبيف في رجوعه للجبل تشرn.   

ßê†Ûì@@é�mbÏëë: لدي ليلة السبت الحاديـة عشـر مـن    وتوفّ )١٢٧٦(في حدود سنة  و
ين وخمسـين سـنة قضـاها فـي     تفيكون عمره نحواً من اثن ،)١٣٢٨(وال سنة شهر ش

  .صالح ذات بينهمإخدمة العلم والدين وقضاء حوائج المؤمنين و

 جـف النوبقـي فـي    ،ربع عشرة سنة كمـا مـر  أالعراق وعمره نحو من  إلىسافر 

وائـل سـنة   أالجبل في  إلىورجع  ،سنةفي خدمة العلم نحواً من عشرين  األشرف
  .عشرة سنة يم به نحواً من ثمانأقاف )١٣١١(

ة عيد الفطرى بالناس صالا كان عام وفاته صلّولم، ثم كتوع،  اشـتدت بـه    ثـم
الحمى فلبى دعوة ربواتّ ،مه في التاريخ المتقدبض فيهـا  في الساعة التـي قُـ   فق أن

  .انقطع ذلك ثم ،حدث رعد هائل وبرق ومطر غزير

رت األكبـاد وتفطّـ  ،عـت لـذلك القلـوب   تقطّ ،فـي األقطـار  أ وفاتـه  با طار نولم، 
او ،كبت الدموعوسوحدث في جميع طبقات النـاس مـن    ،ت عاملة بمن فيهارتج

مد ماع والبكاء واألسف والكالحزن والتفج سمع بمثلهلم ي.  

 ،الف علـى مـا قيـل   آلـم يـنقص عـن عشـرة      من أنحاء البالد مانازته وحضر لتشييع ج
فن مـن الغـد   فـد  ،بـح وحيـدها فـي حجرهـا    حدهم ثكلى ذُأ عون كأنمتفج هم باكونوكلّ
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في قبد هة جدوخطباً جسيماً ،ائالًهوكان ذلك اليوم يوماً  ،الحسن أبي السي.  

Čî•ë@¿@õbu@bßénZ@ي فيه كأنّـ وفّا مرض مرضه الذي تُلم فجمـع   ،بـالموت  ه أحـس
صـيهم بتقـوى اهللا تعـالى    وجعـل يو  ،لـده وربه وفيهم أكبـر  أقان حضر من أهله وم


  ي موصيكم بما يجب لكم علينّإ :ليهم نفسه ويقول لهمإوينعي طالب بكـم  ��  � 
@.واآلخرةمن فعلكم في الدنيا  ءنا بريأف �
 	)متثلتم ان إف ،بين يدي اهللا تعالى @

لهـم  به أن قال ما أوصاهوكان ممعائلتنـا عائلـة طـاهرة صـحيحة النسـب      : إن، 
وترك ا الدنيا بع واحد منّوما اتّ ،بالعلم والتقوى ال بالمال وغيره �
 	فلذلك ال ترقى 

  .سقط �
 	 األسالفطريقة 

�;� P :وجاء في وصية له بخطه 	7	� %� �, �R �l�e �� ��	G �U ���� �= �� 	� �#��� �e �p ��O)ارضوا بما  )١
  .عنكم يرضَلكم  قسم اهللا

bàÜÇ@ñ…bè‘õ@ë@éÛ@êŠ–ÇgZáèma‹bu@ـ  علد افمنها شهادة سيالمرحـوم   اإلسـالم ة لمـاء حج
د سالمقدزميرزا حسـن الشـيرا   السي  اسـة  ئليـه ر إمـن رأى الـذي انتهـت     ي نزيـل سـر

@@@:مامية في عصره في جميع أقطار األرضاإل @

علـي   السـيد  ،التقـي النقـي   ،العـالم العامـل   ا ثبت عندي وظهر لـدي أن فلم ،وبعد(
تعـب  أن ملي دام فضله وتأييـده ممـ  محمود أمين العا السيد األمجد السيد نجل جناب

 ،ادهـ جتى حـاز ملكـة اال  حتّ ،وبذل في اقتناء الفضائل جهده ،في تحصيل العلوم نفسه
ة مـن التقـى والسـداد والـورع والعفّـ      زحـر أو ،وخرج عن ربقة ذوي التقليد من العبـاد 

فيـه  بمـا هـو    هويـ نبت التحبأ ،قتداء بقوله وفعلهواال ،ذعان بفضلهوجب اإلوالرشاد ما ي

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤٦سورة األنفال:  )١(
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 � على غير ذي بصيرة قدره ىيخف وأ ،نكر فضلهي.  

ليـه فـي قطـع    إلجـأ  وأن ي ،ليـه فـي األحكـام   إرجـع  ألن ي هو بحمد اهللا أهلٌ فها
بل المحرز فيه أن يسلك بأهل بالده ومن يلـوذ   والمأمول منه ،الخصومة بين األنام

علـى العمـل بمـا     مويحملهـ  ،ة المثلى والطريقة الوسـطى به الجاد بهم مـن اهللا  يقـر
اهللا  همع منـه سـلّ  توقّـ أو ،حتيـاط التـي هـي طريـق النجـاة     مع سلوك جادة اال ،لفىزُ

ة حسـن  خير وخاصّ كلّلي  الىل اهللا تعأجابة ويسينساني في مظان اإل تعالى أن ال
  .))١٣١٠( ة سنةفي ذي الحج .أنساه الن شاء اهللا إ ناأو ،العاقبة

ن أجابومم حين سسالم صاحب التوقيعة اإلئل عنه حجH:   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

له على مـا  مستناد في عله اال بحيث جاز ،جتهادعند جنابه ملكة مطلق اال ،نعم
حرم عليه التقليـد فيمـا يسـتنبطه مـن األحكـام علـى       وي ،ليه نظره واجتهادهإيؤدي 

 محمدثم ه اآلحرر ،سالم واهللا هو العالمالنهج المعروف والطريق المألوف بين اإل
  )١(.نتهىا Rيساناكاظم الخر

ـ   ذكر أنّ ثمورثـاه جماعـة   ، دح بغـرر القصـائد مـن شـعراء عصـره     ه كـان قـد م
  )٢(.يق المقام عنهاضدباء بقصائد كثيرة ي�� وا كثيرون من الشعراء

  ــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف ٨/٣٤٠أعيان الشيعة:  )١(

شـهادة علمـاء   ، تهما جاء فـي وصـي  ، نسبه الشريفة فيما يخص (المذكور وصلم نهتد الى النصو
فاتـه  ذكرهـا فـي موضـع مـا مـن مؤلّ      wند األمـي ، ولعـل السـي  فـي األعيـان   )عصره له وإجازاتهم

  .wفناومنه نقل مؤلّ ،أو مراسالته ،األخرى

  .٣٤٥ - ٨/٣٤٣) ينظر: أعيان الشيعة: ٢(
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ثم ذكر أن ثين بيتاً مطلعهابقصيدة مشتملة على ثال ن رثاه هو جامع الترجمةمم:  
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 أذكر نتفاً من أشعاره الرائقة و ثممنها قوله نH:  
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  ــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٣٤٢أعيان الشيعة: ) ينظر: ١(

، شــعراء الغــري:  ٣٤٣-٨/٣٤٠أعيــان الشــيعة:  ،٢٠٩ رقــم ٢/٨٩الطليعــة: وينظــر نــزر مــن شــعره: 
٣٠٨-٦/٣٠٧. 

، ٨/٣٤٠، أعيـان الشـيعة:   ٢٠٩ رقـم  ٢/٨٨، الطليعـة:  ٣٠١ رقـم  ١/٢٧٩مـل اآلمـل:   ينظر ترجمته: تكملـة أ  )٢(
�  
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أخـي   -موسـى   الشـيخ ابـن  رضـا   محمد الشيخابن علي  الشيخ أخيهقال سبط 
كـان  > :مـا لفظـه   )الحصون المنيعة في طبقات الشـيعة (في كتابه  -المترجم الشيخ

 ،مجتهـداً  ،صـولياً �� فقيهاً  ،عابداً ،زاهداً ،ورعاً ،نقياً ،تقياً ،فاضالً كامالً ،عالماً عامالً
 ،ماميـة اسـة اإل ئانتهت إليه ر، المنزلة عظيم ،قدرال جليلَ ،قاًمدقّ ،قاًمحقّ ،عدالً،ثقةً

مر أوقام ب ،ة الشيعة في سائر األقطارموسى كافّ الشيخليه بعد أبيه وأخيه إورجعت 
  .التدريس والفتوى بعدهما

 ،صـامتاً  سـاكتاً  ،مهابـاً وقـوراً   ،الفتـوى  واحتياط كثيـر فـي   ،ة عاليةهم وكان ذا
مراً آ ،مواظباً على عباداته في نوافله وواجباته ،وقاتهأغلب أفي  وجلّ هللا عزّ اًذاكر

  .ئمبالمعروف ناهياً عن المنكر ال تأخذه في اهللا لومة ال

ر ذا عبـ إيـه بنفسـه   ويفد ،سـفاره أره ويصحبه في بعـض  ه ويوقّمبوه يعظّأوكان 
فـي   كتبهـا التـي   )خبـاريين األ المبـين فـي رد   حـق (رسـالته   شعر بـذلك كما ي ،عنه

  .وكان مصاحباً له في سفره ذلك ،صفهان باستدعائهإ

ج جماعـة مـن العلمـاء    ذ عليـه وتخـر  وتلم، ه عليهج وتفقّبيه وتخرأحضر على 

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

رجـال الفكـر    ، معجـم ٧/٢٣٧، معجـم المـؤلّفين:   ٦/٣٠٤، شـعراء الغـري:   ٢٠٥٣ رقـم  ١٥٣٩نقباء البشـر:  
  .٤٦٩٣رقم  ١٤/٤٥٣ ، موسوعة طبقات الفقهاء:١/١٧٣واألدب في النجف: 
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وشـيخنا المرتضـى    ،مشـكور الحـوالوي   الشـيخ المرحـوم   الشـيخ  :زين منهمالمبر
 الشـيخ و ،جعفر التسـتري  الشيخو ،انيگلبايگخوند زين العابدين الآلوا ،األنصاري

اح والميـرزا فتّـ   ،طالـب البالغـي   الشـيخ و ،ارحسـين نصّـ   الشـيخ و ،الدجيلي أحمد
وابـن   ،مهـدي القزوينـي   السـيد  وصهره - غلب عناوينه من تقريراتهأو - المراغي

حسـين   السـيد و ،ئيعلـي الطباطبـا   السـيد و ،محمـد  الشـيخ ابن راضي  الشيخخته �� 

 والحاج  ،الترك  .مهدي ابنه وغيرهم الشيخو ،بن الميرزا خليل الطبيباعلي  �

من  ةجمل - )١()الروضتين(ف سوى شرحه على ته لم يصنّولكثرة احتياطه ودقّ
لعمــل  )بغيـة الطالـب  (ى رسـالة والـده   وحشّــ -خـر الخيـارات  آ إلـى بـواب البيـع   أ

  .طهراننه فقط في مطبعة بعت الخيارات موقد طُ ،دينالمقلّ

، هئـ بيـتُ ردي أَو هدباني جيأَ :يقول ؟ف في الفقهال تكتب وتؤلّ مـل :ذا قيل لهإو
  .يد طولى في المعقول هوكانت ل

 ،ذعنـت لـه علمـاء عصـره    أو ،والمخالف فق عليه المؤالفا اتّممف :ا فقاهتهمأو
وكان أمر التقليـد متـ   ،األفضللتعيين ا اجتمعت العلماء ولمالشـيخ داً بينـه وبـين   رد 

وترجيحـه وبعـد    هفق رأيهم علـى تقديمـ  واتّ ،w)الجواهر(حسن صاحب  محمد
د الشيخل أس ،قالتفرحسن محمw مـا صـنعت سـقيفة     :بعض العلماء الحاضرين

حســن مــن يومــه فــي  محمــد الشــيخ فاســتقلّ ،موا عليــاًقــد :جابــهأف ؟ةبنــي ســاعد
  .Hموسى الشيخن مالزماً لدرس أخيه ولم يحضر درسه بعد ما كا ،التدريس

 طاعـة واإل حتـرامِ واال بِالتـأد  مته وفضـيلته كثيـر  ظوكان مع جاللته وهيبته وع
  ــــــــــــــــــــــــ

 .�أي اللمعة والروضة للشهيدان )١(
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تـه الحقـوق   تأذا إوكـان   ،هيضـاً يحترمـه ويجلّـ   أوكان أخوه  ،موسى الشيخألخيه 
قها سـريعاً دفعـة واحـدة علـى الفقـراء      ان فررآذربيجان وأيران وإالكثيرة من بالد 

  .اكين ولم يأخذ منها درهماً واحداًوالمس

د بعـض األراضـي التـي تحـت     ئـ اأهله وعياله على ع ةيشته ونفقوكان يقنع بمع
 ها من األقطار حسـبما أخبـر  نيرسلو وأليه إنعامات التي ترد وعلى الهدايا واإل ،يده

وكـان قبلـه معتمـداً     ،بـراهيم شـريف الـذي كـان معتمـده ووكيلـه      إوكيله الحـاج  
  .لدى الجميع ةم العدالة والوثاقمسلّ ،موسى الشيخأخيه ووكيالً عند 

 ىه كـان يطـوف بنفسـه لـيالً علـى األرامـل واليتـام       ونقل عنه الثقات األخيار أنّ
ويـدفع لهـم الصـرر مـن      ،ويطرق عليهم األبواب بعد أن تهـدأ العيـون مـن النـاس    

كلّ ،ن هوالدراهم وال يخبرهم بنفسه م أب ياًذلك تأسته األطهارئمb.  

 ىبنـ  Hموسـى  الشـيخ أخـاه   ألن ؛بجنـب مقبـرتهم  الـذي  بناء المسجد  تمأو
  .ه وكانت الجماعة تقام معه فيهتمأمه وأقاهو  ثم ،يه وتوفّساسه ولم يتمأ

علـى   فـي تأريخـه كرامـة لـه تـدلّ      )خرساأل(ـعيسى الشهير ب الشيخوقد ذكر 
معـدن  (هـا فـي كتابـه    حسين البراقـي بلفظ  السيد نقلها ،fمام العصرإاجتماعه مع 

  )١(.)جفالنالشرف في علماء 

 كـربالء شـهر فـي داره التـي كانـت فـي      أربعـة  أو أوكان يقيم من السنة ثالثة 

  ــــــــــــــــــــــــ

رف)، ويسـمى أيضـاً   ـفي الذريعة وأغلب المصادر ورد باسم (منبع الشـرف) ولـيس (معـدن الشـ     )١(
بـ(رجال السيد حسين)، والكتاب عبارة عن رسالة في تراجم مشاهير علماء النجـف، وقـد اسـتُعير    

  )١٠/١١٢(ينظر: الذريعة:  .دولم يرe من مؤلّفه 
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فكانـت تــزدحم عليــه طلبـة العجــم الــذين    ،باسـتدعاء مــن طلبتهـا للحضــور عليــه  

  ديحضرون عنبـراهيم  إ السيد ومن جملتهم ،Hشريف العلماء المازندراني ���

س يعاته وتأسيرفمن ت )١(هرونبتَفيعجبون وي ،)صول�� ضوابط ا(صاحب  القزويني
اهيـك بالعنـاوين   نو ،اتالدي إلىبواب الفقه من الطهارة أتنطبق على  تيلاالقواعد 

  .اح المراغيالتي هي بعض تقريراته التي كتبها المير فتّ

ــه عــد، بليغــاً ئاًمنشــ ،وكــان شــاعراً مــاهراً ــ ول ــاء أبــي عب د اهللا ة قصــائد فــي رث
  :لهاوأا الميمية المكسورة التي همن ،gالحسين
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  .وهي طويلة 

  ــــــــــــــــــــــــ

 كذا في األصل ولعلّها (ينبهرون). )١(

 .)ليس((شعراء الغري): و )ماضي النجف((الطليعة) والحصون المنيعة (خ) و في )٢(

أعيـان  ، وفيه جزء مـن القصـيدة لـيس ضـمنها األبيـات المـذكورة       ،١٧٨ رقم ٢/١٨ينظر: الطليعة:  )٣(
واألبيـات منقولـة مـع     .٦/٢٧١، شـعراء الغـري:   ٣/١٧٢، ماضي النجف وحاضـرها:  ٨/١٧٨الشيعة: 

  تصرف في الترتيب.
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  لها:وأة التي مومنها القصيدة العينية المضمو
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  .وهي طويلة 

  لها:وأالتي يقول في  gومنها قصيدته الدالية المضمومة في رثاء سيد الشهداء
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  .اتبات ومراسالت جيدة شعراً ونثراًوله مك 

ا دخـل الصـحن   خـرج مـن داره زائـراً فلمـ     ،فةالمشر كربالءوكانت وفاته في 
فحملـوه   ،سقط وهو يمشـي  )٣(الشريف بقرب المنارة المشهورة اليوم بمنارة العبد

  ــــــــــــــــــــــــ

، شـعراء  ٣/١٧٢، ماضـي النجـف وحاضـرها:    ٨/١٧٨أعيان الشيعة: ، ١٧٨ رقم ٢/١٧ينظر: الطليعة:  )١(
  .٦/٢٦٨الغري: 

، شــعراء ٦/٣٢٦، أدب الطــف: ٣/١٧٢، ماضــي النجــف وحاضــرها: ٨/١٧٨أعيــان الشــيعة: ينظــر:  )٢(
  .٦/٢٦٤الغري: 

دالسـلطان أويـس الجالئـري    ) منارة العبد: وهي مأذنة مرجان (مشيد جـامع مرجـان فـي بغـداد) عب    ٣(
الذي تعين والياً على العراق، فرفع راية العصيان ضده واستبد ببغداد، حتّى اضطر السلطان أويـس  

  أن يسير إليه من تبريز فيقضي على حركته.

ويـس بـذلك   
	 ، فعلـم  gوحينما فشلت الحركة التجأ إلى كربالء مسـتجيراً بحـرم اإلمـام الشـهيد    
  ه إليه، فأكرمه وأعاده إلى وظيفته والياً على العراق من جديد.وصفح عنه، ثم استدعا

ريف إذا ـوكان حينما استجار بالحرم المطهر قد نذر أن يبني مأذنة خاصّة في الصحن الحسـيني الشـ  
خرج ناجياً من الغمة، ففعل ذلك وبنى حولها مسجداً خاصّاً، ثم أجرى لهما من أمالكه فـي كـربالء   

ذنة، وأصبحت تلـك األمـالك   أر والرحالية أوقافاً يصرف واردها على المسجد والموبغداد وعين التم
�  
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ة ه مـن الحلّـ  حسـن فتوجـ   الشـيخ أخيـه   إلـى فوصل الخبـر   ،داره التي هو فيها إلى
فالطـون زمانـه المرحـوم    أصـحب معـه    محمـد  الشـيخ وكـذلك ابنـه    ،ليهإالفيحاء 

  .الحاج ميرزا خليل

سـرهم  أب كـربالء هـالي  أصـادفوا   كـربالء القنطـرة التـي بقـرب     إلىا وصال فلم
 جـف الن إلـى وا به ؤى جاحتّ ،سهموعلي على رؤ الشيخعندها وهم حاملون نعش 

 جـف النت بهـم أهـالي   فلحقـ  ،ادخـان الحمـ   إلـى  بالحمل هوهم يتناوبون األشرف
 هـالي أوحمله  ،فراسخ ةستّ األشرف جفالن إلىهم  يديهم وحملوهأفأخذوه من 

  .سبعة فراسخ كربالء

 ؟ام مـن سـقوطه  بعـد ثالثـة أيـ   أو مـات  ه هل سـقط ميتـاً   نّأوته وملف في واختُ
 جـف الن إلـى وكـان يـوم ورود نعشـه     ،)١٢٥٣(وفاته في شهر رجب سنة  توكان
والنسـاء ناشـرات    ،طمين الخـدود والصـدور  خرج الرجال ال ،مشهوداً عظيماًيوماً 

  .قبيل بلد وكلّ تم في كلّآقيمت عليه الم�� و ،بالنوح والعويل هالشعور يندبن

ي يـ عبد الحسين مح الشيخمنهم  ،عديدة ورثته الشعراء في ذلك العصر بمراث

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

  .هـ) للهجرة٧٦٧الموقوفة أوقافاً حسينية منذ ذلك الوقت، وقد تم ذلك كلّه في سنة (

رقي مـن الصـحن، حتـى هـدمتْ عـن جهـل       ـذنة قائمة في وسط الجانـب الشـ  أوقد ظلّت هذه الم
ذنة متينة البنيان أنهدام، وكانت مهـ] بحجة ميالنها إلى اال١٣٥٦نة س= م) [١٩٣٧وضالل في عام (

يبلغ قطر قاعدتها حوالي عشرين متراً، وترتفع إلى ما يناهز األربعين، كما كانت مزينة بالفسيفساء 
النادر والقاشاني البديع، وكان الذي أمر بتهديمها ياسين الهاشمي رئيس الوزارة العراقية يومذاك 

/ قسـم  سـة . (ينظـر: موسـوعة العتبـات المقد   )هــ ١٣٥٧(المذكورة، وقيـل إن سـنة هـدمها    بالحجة 
 )١/٣٥: g، تاريخ مدينة الحسين٨/٢٦٦كربالء: 



  ٤٧٣  ...................................  ابن الشيخ األكبر الشيخ جعفر الشيخ عليحرف العين المهملة/ 
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  :wأن قال إلى... 
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 3 ���)٣(�)٢(  
 ،محمـد  الشـيخ  :اًين ومن األوالد خمسة ومن البنات ثالثتثناف من النساء وخلّ 

 الشـيخ وزوجـة   ،مهـدي القزوينـي   السـيد  وزوجـة  ،جعفر الشيخو ،مهدي الشيخو
 ،سـمها فاطمـة  امهم بنت الحاج دخيـل  ��  ،بن الحاج دخيلابن الحاج علي احسين 

 الشـيخ مرحـوم  بـن ال اعبـد علـي    الشـيخ وزوجـة   ،عبـاس  الشـيخ و ،حبيب الشيخو

خوالهـا  أو ،من زوجته التي هي من أهل الباشـية  ،)الجواهر(حسن صاحب  محمد
  .سمها خزنةاعشيرة زبيد 

  )٤(.Rب اهللا نفسهة لهم طيخيه في مقبرتهم المعدأفي جنب أبيه و Hودفن

  ــــــــــــــــــــــــ

(ماضــي النجــف و (العبقــات العنبريــة) مــن ذذفــي األصــل والحصــون المنيعــة (خ): (يحــاذي)،  ) ١(
  وحاضرها)، وبه يستقيم حساب الجمل للتاريخ الشعري المذكور.

  )w(منه .١٢٥٣=  علي يحاذي في النعيم محمداً )٢(

 ل فإنوالصحيح ما أثبتناه  ،)١٢٢٣(ساوي يالمذكور  التأريخ الشعريوبنظرة بسيطة لحساب الجم
  .w) وهي سنة وفاة المترجم١٢٥٣والذي يساوي ( ،(علي محاذي في النعيم محمدا) :في المتن

 .٦/٢٥٨شعراء الغري: ينظر:  )٣(

  بتصرف. ٥٤ - ٤٩/ ٨(خ):  لمنيعةالحصون ا )٤(

، معـارف  ١٣٤٥ رقـم  ٣/٥١٠، تكملـة أمـل اآلمـل:    ١/٤١٤ينظر ترجمتـه: تكملـة نجـوم السـماء:     و
�  
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 ،كـان عالمـاً  > :مـا لفظـه   )الحصـون المنيعـة  (السـابق الـذكر فـي     الشيخأخيه  ابنقال 
  .في حجر الفضل يبالعلم ور نشأ في بيت ،اًصوليأ ،مجتهداً ،فقيهاً ،فطناً ،ذكياً ،فاضالً

قأه وعلماء عصره حتى حضر على أبيه وجدوكـان لـه    ،جتهـاد ع بااليله الجم ر
س فيه مستقالً عن أبيه تحضر عليـه فيـه العلمـاء والفضـالء فـي      مجلس درس يدر

مـن تالمـذة أبيـه بعـد فـراغهم عـن مجلـس درسـه         ن جملـة  إحتى قيل  ،ة أبيهاحي
  .والحافظة ،والذكاء ،وكان في غاية من الفهم ،تحضر عليه

د  مـنهم  ،راء بعرسـه ه الشـع أة والده وهنّـ اج في حيوقد تزوحسـن األصـم    السـي
اء أولها:البغدادي بقصيدة غر  
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، أعيـان الشـيعة:   ١٧٨ رقـم  ٢/١٦، الطليعة: ٤٠٨ رقم ٢/٨٤٨، مرآة الشرق: ٢٤٦ رقم ٢/٩٣الرجال: 
، ٣٧ رقم ٣/٤٦ام البررة: ق، الكر٣/١٦٨، ماضي النجف وحاضرها: ٢٣٨، العبقات العنبرية: ٨/١٧٧

ــار:   ــارم اآلث ــري:  ٤/١٤٢٠مك ــعراء الغ ــف: ٢٧٥ - ٦/٢٥٥، ش ــالم: ٣٣١ - ٦/٣٢٦، أدب الط ، األع
، معجــم رجـال الفكــر  ٢/٤٣٠، معجـم المــؤلّفين العـراقيين:   ٥٢ - ٧/٥١، معجـم المــؤلّفين:  ٤/٢٦٩

  .٤١٩١ رقم ١٣/٣٩٢، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣/١٠٤٥واألدب في النجف: 
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  خاً:أن قال مؤر إلى ...

 �*8���f�= ��� 	89 g�
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 � �� ?$ ��+  ��	�  ��� �@A5��� 2B ����	 
���)٣(.)٢(  
  .)١٢٢٤(وكان زواجه سنة   

دركتـه  أف ،مـور مقـام أبيـه   �� طهران قام بالتدريس وقضـاء ا  إلىا مضى أبوه ولم
خبـر بموتـه والنـاعي    �� 
 ،من رأى سر إلىيران ووصوله إمنيته حين رجوع أبيه من 

الحمـد هللا   :فقـال  ،كلـد و :فقال له ؟يلدو أوأخي  :فقال ،علي الشيخمات  :له قال
  .ألخي ي فداًءلدوالذي جعل 

 ؛فؤلِّـ ب ولم يعقولم ي، سنين يقبل وفاة أبيه بثمان )١٢٣٣(سنة  وكانت وفاته
ألن بذلك عمره لم يف.  

وده قبل أبيه وعمومتهفن في مقبرتهم مع جد، حق به من أهل بيتهل الفكان هو أو.  

حسـن   السـيد  خ عـام وفاتـه  رأن رثـاه و مـ فم ،عديـدة  رثته الشعراء بمراث وقد
لهااألصم البغدادي بقصيدة أو:  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .)فرقان الهداية(في العبقات العنبرية: كذا في األصل والحصون المنعية، و )١(

المـذكور بحسـاب الجمـل     التـأريخ الشـعري   .١٢٢٤= جـى بالشـمسِ يـا موسـى     بدر الح زوجت )٢(
  .ولعل فيه نكتة لم نلتفت إليها، )١٢٣٤(ساوي ي

 .٢١٣ - ٢١١ينظر: العبقات العنبرية:  )٣(



  علماء اإلمامية اجمة في تريالدرر البه    ........................................................................  ٤٧٦

 

 	�����9 ����3  �A���83�  	Q p %k���9 A����@  	r��� �G9    %� �����3������� �� %� �A  �Q p���� �U �� %k����9 �  �r���� �G9  

 %,����-���G� �����3 ������FeKe �� <����� ����� �( %/    %cF���0��"  	c1K���Q  �$  �nK���Q  �<���� �3 ��� �+ %/  

  أن قال: إلى.. .
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  ــــــــــــــــــــــــ

 التـأريخ الشـعري  ) ال يخفـى أنw  (منـه  .١٢٣٣ = ]٣ +[ ؤمنين علــي أال جاورت بـاب أميـر المـ    )١(
لكلمتـي (المثـاني والكتـاب) يكـون      ٣، وباضافة العدد )١٢٣٠(بحساب الجمل ساوي ي المذكور

  ، فالحظ. ١٢٣٣المجموع 

  ، باختالف يسير في كلماتها.٢١٣، العبقات العنبرية: ٣/١٧٨ينظر: ماضي النجف وحاضرها: 

  بتصرف. ٨/٦٣(خ):  نيعةالحصون الم )٢(

، ماضـي النجـف وحاضـرها:    ٢١١العبقات العنبريـة:   ،٨/٦٣(خ):  الحصون المنيعةينظر ترجمته: و
٣/١٧٧.  
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 ،فقيهـاً  ،كـامالً  ،فاضـالً  ،كان عالماً( :)الحصون المنيعة(له في ظدام  الشيخقال 
 ،وجيهـاً  ،اًنقيـ  ،اًتقيـ  ،ئاًمنشـ  ،ماهراً ،شاعراً ،بليغاً ،لبيباً ،أديباً ،قاًمدقّ ،قاًمحقّ ،صولياً�� 

 ،المنظـرِ  مهيـب  ،الشـأن  كبيـر  ،المنزلـة  عظـيم  ،القدرِ جليلَ ،الًمبج ،عظيماً ،رئيساً
المخبرِ حسن، طلق اللسان، فصيح معقالً لألنام ،البيان، م امالحكّـ  طاعاً عنـد،  كبيـر 

 ،تخرجـه عـن جاللـة قـدره    ال مع لطافة ودعابة  ،مهيباً وقوراً ،ةالهم عظيم ،فسِالنَّ
  .لقولِا مسموع ،الرأيِ مقبولَ ،األمرِ ممتثلَ

ل فــي دفــع وكــان المعــو ،إليــه األشــرف جــفالنماميــة فــي اســة اإلئنتهــت را
وكان يحنو على الفقراء ويقضي حوائج الضعفاء ،ات عليهالملم.  

قـام مقـام    ،يه العلماء األعالم في دفع المهام فضالً عـن العـوام  وكانت ترجع إل
مرتضـى   الشيخة من الزمان على شيخنا األعظم حضر مد ،بائه الفخام أحسن قيامآ


 وعلى أخيه  ،wاألنصاريالفقيـه   الشيخوعلى  ،مهدي طاب مرقده الشيخ �����

  السيد كثيراً من السطوح على قرأو ،محمد الشيخابن راضي  الشيخالميرزا  �����
  .Hيرازيشالحسن  محمد

ة مـن الـدهر   الدار الباقية وفوزهم بالدرجات العالية بقي مـد  إلىوبعد انتقالهم 
الفقيـه الـورع    الشـيخ حضـر درس   ثـم  ،مشغوالً بالمطالعـة والتـدريس والتصـنيف   

له مه ويبجه به ويعظّوينوكان  ،حضور استغناء Hحسين الكاظمي محمد الشيخ
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اء والحكومـة ضـ رجع إليه جملة من الناس فـي الق وي،    امـاً  وكـان حضـوره عليـه أي
وكانـت لـه عنـده المنزلـة      ،Hد حضـر يسـيراً درس الميـرزا الرشـتي    وقـ  ،قالئل

  .مراء والعلماء�� ماً نافذ األمر والحكم عند اوكان معظّ ،الرفيعة

كـرام وهـي دار   بائه الآوقد حضر عليه جملة من العلماء والفضالء في مدرسة 
ه الكبيرةجد.  

ع ئموارد األنام على شـرا (اه شرح مبسوط سم :فاتهفمن مؤلّ ،فف وصنّلّأوقد 
 ،اء المــواتيــحإو ،قطــةواللّ ،خــرج منــه كتـاب الغصــب  ،Hقللمحقّــ )سـالم اإل

ويسـير مـن كتـاب     ،وشـطر مـن كتـاب المواريـث     ،كثر كتاب الصومأو ،والنكاح
  .يوفّوتُ ءحكام الوضوأ إلىالطهارة وصل منه 

رسـالة فـي الشـروط   ( :ة رسائل منهـا وله عد،(  صـول �� قـة فـي ا  ورسـائل متفر، 
  .دينكتبها بالتماس بعض الناس لعمل المقلّ )ةرسالة عملية في الطهارة والصال(و

وكان حسن أراسل به بعض أحبابه  فمنه ما، مجيداً في شعره ،في النظم السبكلهاو:  
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  )١(.خرهاآ إلى.. .

يلت فيه ي قالت هحئومدا ،شعراء زمانه وكان ممدوح، بديعة نثرية توله مكاتبا
كانت مجموعاً ضخماًمعت لكثيرة لو ج.  

زَولم يمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرآ ،ل صادعاً بالحق، جاً ألحكـام  مرو
بـه   نبيـه ويشـتد  ق به المرض من ريـاح كـان يعتريـه بـين ج    أن تعلّ إلىالشرع 
وقد  ،gزيارة الحسين إلىه أن توج إلىة وضعف ولم يبرح بين شد ،الوجع

 ،جـف النو كـربالء في أطراف شط الهندية بين  - سادة األمجاداه بعض الدع
 - شريعة الكوفـة  إلىوكان على طريق الزائرين الراجعين في السفن الواصلة 

  .لبيع األورل شهر في أو هل المحل المعد إلىجابه فوصل أف

�
سـبغ الوضـوء ونـوى    أا فلم ،ة المغرب والعشاءقيمت معه الجماعة لصال�� 
ة ب قبـل الـدخول فـي الصـال    رغل المفي أو همامة أدركه حالصال إلىيام الق

قلت جنازته فـي زورق  ونُ )،١٣١٥(ل سنة ثنين الثانية من ربيع األومن ليلة اإل
أهـل ذلـك الطـرف مـن      ومعـه جـلّ   األشـرف  جـف الن إلـى على طريق الماء 

عة شـري  إلـى ذا وصـلت  إى حتّـ  ،السادة األشراف ورؤساء العشـائر ومشـايخها  
  .ماء الفرات ل فيها من شطّسصبت له خيمة وغُنُالكوفة 

الخارج مـا   إلىهلها أخرج  ،األشرف جفالن إلىعيه نوحين أتى الناعي ب

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٦٦، ماضي النجف وحاضرها: ٧/٤١٧ينظر: أعيان الشيعة:  )١(
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شريعة الكوفة إلىن وصل بين م، وبـين   ،مسجد الكوفـة  إلىن وصل وبين م
إلىن وصل م فواجـاً أفواجـاً  أو ،مراًمراً زُوهكذا زُ ،ارقبر ميثم التم، لـت  طّوع

  .ة الناس يلطمون على الصدوروخرج عام ،له األسواق والمدارس

فـن فـي   دw ى عليه في الصحن الشريف الفاضـل الشـربياني  وبعد أن صلّ
إلـى خوته وبني عمومتـه لـدى يمـين الـداخل     إبيه وأو هحجرة من مقبرة جد 

تم واسـتمر عليـه اللطـم مـن كافـة أهـالي       آقيمـت عليـه المـ   �� و ،بقعة مقابرهم
  .ين سنةثاً وستّر ثالمعوقد ، ة ليالٍعد األشرف فجالن

 ،)١(دهده اهللا وسـد يـ أهـادي   الشـيخ العالم الفاضل  ولدهف سوى ولم يخلّ
وهو قائم مقام أبيه وله المرجعية اليوم ويعد وقـد   ،زينمن أكابر العلماء المبر

 لّــيالحجعفــر  الســيد المرحــوم الســيد مــنهم ،عديــدة ثرثتــه الشــعراء بمــرا
حسن مطلعها قوله:أجاد فيها وأاء بقصيدة غر  
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  )٢(.إلى آخرها. ..

  ــــــــــــــــــــــــ

  )١٠/٢٣١(ينظر: أعيان الشيعة:  ).هـ١٣٦١() توفّي سنة ١(

  ) بيتاً.٤٢القصيدة قوامها (، و٣٢٤) سحر بابل وسجع البالبل: ٢(
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  وبقوله: المذكور بتاريخ مكتوب على قبره الشريف السيد خ وفاتهرأوقد 
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عـالم  ال خالشـي وكذلك ، ة تواريخمه اهللا بعدجواد شبيب سلّ الشيخيضاً أخه رأو 

  :كاشف الغطاء بقوله آلحسين  محمد الشيخالفاضل 

 {6������Q ������Y� 	;�����G8�� �  %k�����9  D��������H  
 

 � %k��F= �� ���� � 	����'�)٣(
  	;��G8����)٥(�)٤(  

 ٦(.)س اهللا نفسه الزكيةقد(  

  ــــــــــــــــــــــــ

  في األصل: (لوال)، وما أثبتناه من الحصون المنيعة (خ) وبه يستقيم المعنى.  )١(

  )w(منه .١٣١٥=  قضى عباسها بن علي )٢(

 ل فإن١٣١٥(بـدالً مـن    )١٢١١(سـاوي  يالمذكور  التأريخ الشعريوبنظرة بسيطة لحساب الجم( ،
  ولعل فيه نكتةً لم نلتفت إليها. 

)، وبه يسـتقيم حسـاب الجمـل للتـاريخ     الحصون المنيعة (خ )، وما أثبتناه منالعباس( في األصل: )٣(
  الشعري المذكور.

)٤( ١٣١٥اس والعلم = فيه قضى العب. )منهw(  

 ل فإنوالصحيح ما أثبتناه  )،١٣٤٦(ساوي يالمذكور  التأريخ الشعريوبنظرة بسيطة لحساب الجم
  .w) وهي سنة وفاة المترجم١٣١٥)، والذي يساوي (اس والعلمفيه قضى عبفي المتن: (

  .٤/٤٩١نظر: شعراء الغري: ي )٥(

  . ١٤٨ـ  ٨/١٤٢(خ):  ينظر: الحصون المنيعة )٦(

، الفوائـد  ٩٢٠ رقـم  ٣/٢١٥تكملـة أمـل اآلمـل:     ،٢٩٠ينظر ترجمته: سحر بابـل وسـجع البالبـل:    و
ــ١٩٢ رقــم ١/٣٩٤، معــارف الرجــال: ١/٣٧٦الرضــوية:  ، أعيــان ٤٩١ رقــم ٢/٩٧٩رآة الشــرق: ، م

نقبـاء   ،٢٧٦نصـاري:  أ، شخصـيت  ٣/١٦١، ماضـي النجـف وحاضـرها:    ١٤٣٥ رقم ٧/٤١٧الشيعة: 
، معجـم المـؤلّفين   ٥٠٣ - ٤/٤٩٠، شـعراء الغـري:   ٤/١٤٢٨، مكارم اآلثار: ١٥٠٧ رقم ١٠٠٧البشر: 

عة طبقـات الفقهـاء:   ، موسـو ٣/١٠٤٣، معجم رجال الفكر واألدب فـي النجـف:   ٢/٢٠١العراقيين: 
 .٤٥٩٣ رقم ١٤/٢٩٤
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 ،اًهـ فقي ،كامالً ،فاضالً ،كان عالماً( :)الحصون المنيعة(المذكور في  الشيخقال 
 ��شاعراً ،ئاًمنش ،بليغاً ،فصيحاً ،ديباًأ ،اًصولي.  

حفـرة  ن يلـزم  ألليـراع   اًحقّـ  نإو ،األشـرف  جـف النفـي   )١٢٥٣( في سنة ولد
فمـا   ،ومعرفتـه  رتـه كه فـي نَ تـ علـى لها  مـن لبقتـه لثامـاً    جسنن يأو ،دواته في صفته

اللسـان اعتـرف    نأبيـد   ،الالحقةحق فضل وليس لال ،ةلسابق سابق -هوحقّ -بقىأ
بقصوره فصواد مثل نورهزأد وب وصع، نشد:أت وفصو  

������ D1&� 	����������� j  %k������F= ������ �� {� ������%G� {;  
 

  �� 	�  DC�� %M����X  %������� %§�  %/���d~� N)١(  
عـن   ،عمـه  ابـن وروى عـن   .ه وفقهاء مصرهحضر على جماعة من علماء عصر 

  .هه وجدوفاق بجده، وجدبيه أ

ــين باإل او ــىجــازة ســتجاز عــن مشــايخه المنته ــي إل ــه  ،الكلين ــىعــن رجال  إل
وشـيخنا   ،مهـدي  الشيخ عمه ابنومن مشايخه  ،في الرواية والدراية ‘الصادقين

  .ازيحسن الشير محمدوالشريف الحسيني الميرزا  ،نصاريالمرتضى األ

 يمنهل الغمام ف(و ،صول�� في قواعد الفقه وا )عفريةجالفوائد ال( فاتهومن مؤلّ
كتــاب  إلــى )شــرح اللمعتـين (و ،فــي المعــامالت وغيرهـا  )سـالم ع اإلئشـرح شــرا 

  ــــــــــــــــــــــــ

، ٣/١٥٧، بـاختالف يسـير فـي األلفـاظ، ماضـي النجـف وحاضـرها:        ٢٩٤ينظر: العقبات العنبريـة:   )١(
  .٤/٥٠٦شعراء الغري: 
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 )،مامــةرســالة فــي اإل(و ،صــول�� فــي ا )لفــاظرســالة فــي مباحــث األ(و ،ةالصــال
 )،شـرح نجـاة العبـاد   (و ،لوسيآلاللمفتي  )هوريةالجوبة الأد على رسالة في الر(و
نظـم كتـاب الصـوم والخمـس     (و ،كاألصـل نظمـاً   )شرح منظومـة بحـر العلـوم   (و

  .في النحو )جروميةآلنظم ا(و )،والحج

 ،)١٣٢٣( سـنة  رجـب شـهر  مـن   عشر ي بعد مرض قاساه يوم الثانين توفّأ إلى
  مرتضى بقوله: الشيخ ولدهخ عام وفاته رأقد و

�������� �������Q 	k  �2������3 ������ ��
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  صـاحب  أسـد اهللا   الشـيخ بيـه فـي الحجـرة المـدفون بهـا      أه ووقبره بجنب جـد
  .)الجعفرية(ـالشهيرة ب من مدرستهم )بيسالمقا(

حـد العلمـاء   أوهـو اليـوم    ،)٤(دام ظلهمرتضى  الشيخ العالم الفاضل ولدهف خلّ
جعلــه اهللا خيــر خلــف لمــن اســة العلــم والفتيــا ئزين الــذين لهــم رعــالم المبــراأل

  )٥(.)سلف

  ــــــــــــــــــــــــ

  ) في األصل زيادة (قد) وبها ال يستقيم الوزن الشعري.١(

  )w(منه .١٣٢٣ بجنان الخلد مثواه = )٢(

  .٤/٥٠٧ينظر: شعراء الغري:  )٣(

 )٧/٢٠١، األعالم: ١٦/٣٧٠(ينظر: الذريعة:  .هـ)١٣٤٩توفّي سنة ( )٤(

  . ١٥١ـ  ٨/١٤٩(خ):  ينظر: الحصون المنيعة )٥(

تكملـة  ، ١٥١ - ٨/١٤٩الحصـون المنيعـة (خ):    ،٢٩١ترجمته: سحر بابل وسـجع البالبـل:   ينظر و
�  
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 الشـيخ وعلـى   ،بيـه أوحضر على ، )١٢٦٠(سنة  لدو ،كامالً ،اضالًف ،لماًاكان ع

وعلـى   ،حسـين الكـاظمي   محمـد  الشـيخ علـى  و ،ل كاشـف الغطـاء  آرضا  محمد
  .الميرزا حبيب اهللا الرشتي

فكـان عمـره    )١٣٢٨(ولـى سـنة   �� ى افي في اليوم السابع مـن شـهر جمـاد   ووت
  .ين سنةوستّ اًيثمان

عبـد   الشـيخ و ،صـالح  الشـيخ و ،بيهأ جعفر قام مقام الشيخ :والداً ثالثةأف وخلّ
ه تجاه مقبرة جدلهم ة في المقبرة المعدبيه أمع  ودفن ،الحسين رحمهم اهللا جميعاً

  .Hجعفر كاشف الغطاء الشيخ

عديدة ورثته الشعراء بمراث ،عبدالحسـين   الشـيخ ن رثاه الفاضل األديـب  ومم
  الحويزي بقصيدة طويلة مطلعها:

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

، معـارف  ١٣٧ رقـم  ١/٤٦٣، الطليعـة:  ١/٣٧٥، الفوائـد الرضـوية:   ٩١٩رقـم   ٣/٢١٥أمل اآلمل: 
، ١٤٣٣ رقـم  ٧/٤١٣، أعيـان الشـيعة:   ٤٩٢ رقـم  ٢/٩٨٠، مرآة الشرق: ١٩٤ رقم ١/٣٩٩الرجال: 

، نقبــاء ٢٧٧، شخصــيت أنصــاري: ٣/١٥٦، ماضــي النجــف وحاضــرها: ٢٩٣العبقــات العنبريــة: 
، ٥١٩ -  ٤/٥٠٣، شـعراء الغـري:    ٨١٤ رقـم  ٤/١٤٢٧، مكـارم اآلثـار:   ١٤٩٣ رقـم  ٣/٩٩٢البشر: 
، موسـوعة  ٣/١٠٤٢ ، معجم رجال الفكر واألدب في النجـف: ٢/٢٠١المؤلّفين العراقيين: معجم 

  .٤٥٩١ رقم ١٤/٢٩١طبقات الفقهاء: 
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    .اًبيدأ ،ثاًمحد ،اًهفقي ،قاًمدقّ ،قاًمحقّ ،كامالً ،عامالً ،فاضالً ،كان عالماً

 ثـم  ،)٣()١١٩٢(سـنة   -حين كـان والـده قاطنـاً بهـا      - األشرف جفالنفي  ولد
  .وقطن بها cمشهد الكاظمين إلىارتحل مع والده 

الحسـيني   سـن مح السـيد  المرحـوم حضر علـى   ثم ،قرأ على والده برهة من الزمان
جـازه هـو   أوم فمـن العلـ   اًصـالح  شـطراً ه قـرأ عليـه   نّإف )،المحصول(عرجي صاحب األ

  .األحسائيزين الدين  أحمد الشيخو ،Hف الغطاءجعفر كاش الشيخوالمرحوم 

وكان حالوجه بيضَأ ،بديناً ،خالقِاأل سن، المنظر بهي ،  ذ عليـه جـمغفيـر   تلم
  .موالعج من العرب

  ــــــــــــــــــــــــ

  باختالف يسير في ألفاظها. ٢/٢٩٥ينظر: ماضي النجف وحاضرها:  )١(

عة: ، أعيان الشي٢٠٨ رقم ٢/٢٣، معارف الرجال: ٩٤٢ رقم ٣/٢٢٧ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل:  )٢(
، موسـوعة  ١٥٣٤ رقـم  ١٠٢٦، نقبـاء البشـر:   ٢/٢٩٤، ماضي النجف وحاضـرها:  ١٤٧٥ رقم ٧/٤٣٥

  .٤٥٩٧ رقم ١٤/٢٩٩طبقات الفقهاء: 

  هـ).١١٨٨بقية المصادر فإنّه ولد سنة (واألعيان، وأما في كذا في األصل  )٣(
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تكملــة (صـاحب كتــاب   Hعبــد النبـي الكــاظمي  الشــيخ :فهـم  ا العــربأمـ  
 :صاحب الترجمة فقال ستاذه�� ذكر فيه وقد  -)١(تعليقة على نقد الرجال - )الرجال

 ،قـرأت عليهمـا واسـتفدت منهمـا     ،ر الحسـيني رضا شـب  محمد السيد ابنعبد اهللا (
 ،الحميـدة حازا الخصـال   ،عانور ،ضالناف ،فقيهان ،مجتهدان ،عينان ،وهما ثقتان

 ،كثر العلـوم الشـرعية مـن التفسـير    أف في وصنّ ،عبد اهللا حاز جميع العلوم السيدو
  .وغيرها ،نصولي�� وا ،واللغةوالحديث  ،والفقه

 حـد أولـم يوجـد    ،مصـار ت األقطـار ومـأل  فـي األ كثـر كتبـه   أوانتشرت  ،كثر وأجادأف
  .)..عليه من كتبه فتُقنذكر ما وول ،وجودة التأليف ،مثله في سرعة التصنيف

وهـذا الكثيـر مـع مواظبتـه علـى      ( :خرهـا آن قال فـي  أ إلى ... فاتهذكر مصنّ ثم
 ،وقضــاء الحــوائج ،النوافــلو ،خــوانواإل bةئمــكزيــارة األ ؛الطاعــاتكثيــر مــن 

  )٢(.انتهى )غير ذلك إلىوالفتوى  ،والقضاء

صـول  �� يضاً منظومة في أوللشيخ عبد النبي  ،جازهأالترجمة فصاحب واستجاز 
  .العقائد

 ؛العـراق  إلـى ه هـاجر مـن بـالد جبـل عامـل      نّـ إف ،علـي العـاملي   السـيد  :ومنهم
 السـيد  ولهـذا  ،جملة من العلوم عليه قرأف ،cمشهد الكاظمين إلىورد  ،لالشتغال

  .)Hشرح منظومة بحر العلوم(تصانيف منها 

  ــــــــــــــــــــــــ

لـي المـدني الكـاظمي    باسم (تكملة نقد الرجال) للشيخ عبدالنبي بـن ع  w) ذكره الشيخ الطهراني١(
 د اسمه في الكتب بـ (تكملة الرجال) اختصاراً.رِوي ،)١٨٣٦ رقم ٤/٤١٧(ينظر: الذريعة: 

  .٩٧ - ٢/٩٢تكملة الرجال:  ينظر: )٢(
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فات ولـه مصـنَّ   ،ن الزمـان بيـه برهـة مـ   أعلى  قرأفقد  ،حسن السيد ولده :ومنهم
 ،وكـان فـي غايـة مـن الصـالح      ،لوالـده المـذكور   )غـة ة شرح نهج البالتتم( :منها

  .خالقومكارم األ ،والعبادة ،والورع ،والتقى

بهـاء الـدين    الشـيخ ابـن  زيـن العابـدين    الشـيخ ابـن  رضـا   محمد الشيخ :ومنهم
 الشـيخ ولهـذا   ،ن العلـوم عليه جملة م قرأ هنّإف ،س من بالد الهندادفون في مدرمال

  .)رسالة في الفتوى(و ،)Hقع المحقّئشرح على شرا( :ليفآمن الت

  .البالغي أحمد الشيخ :ومنهم

  .سماعيل الخالصيإ محمد الشيخ :ومنهم

وللشيخ  ،أسد اهللا التستري الشيخا لدو ،سماعيلإ الشيخو ،مهدي الشيخ :ومنهم
وجملـة وافـرة    ،صـول الفقـه  �� في  )المنهاج( :صول منها�� سماعيل هذا كتب في اإ

 )منسك فـي الحـج  (و ،)رسالة في الفتوى(و )،صول الدين�� رسالة في (و ،الفقهفي 

  .)١٢٤٦( سنة الطاعون ي سنةتوفّ ،جوبة المسائلأغير ذلك من الحواشي و إلى

  .جعفر الدجيلي محمد الشيخ :ومنهم

 السـيد  بـن المرحـوم  اكـاظم   السـيد  ف المرحـوم لَعلي خَ محمد السيد :ومنهم

  ).المحصول(صاحب محسن 

  .حسين بن محفوظ العاملي الشيخ :ومنهم

علـى   ������  السـيد  ولهـذا  ،راضـي  السـيد  بـن المرحـوم  اهاشم  السيد :ومنهم
يـة  رسـالة فـي حج  (و )،مناسـك الحـج  (و )،رسالة فـي التقليـد  (و ،)سالماإلع ئشرا(

  .وغير ذلك )الظن على من قال بمطلق رسالة في الرد(و )،الكتاب
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دالمولى  :فمنهم ،ا تالمذته من العجموأمعليه  أه قد قرنّإف ،علي التبريزي محم
  .جازهأ رجال ثملوالحديث وا ،والحكمة ،صول�� وا ،ما الفقهيس ،جملة من العلوم

  .المولى حسن التبريزي :ومنهم

  .جمغير ذلك من فضالء العرب والع إلى ،المولى محمود الخوئي :ومنهم

وكان سريع فاته يـده مصـنّ   تحـ تالـذين كـانوا يكتبـون     هابن كتّإى حتّ الكتابة
 :ه يقول فيهـا ولقد شوهدت بعض الرسائل بخطّ ،ليست لهم تلك السرعةفاته ومؤلّ

  .)ت عند نصف الليلي شرعت بها عند العشاء وتمنّإ(

وكــان مســتجاب د نقــل ،الــدعوةــد الســيد ابــن محمه ذات ســنة نّــأ( :معصــوم الســي
 ،اميـ أن يصـوموا ثالثـة   أهـل بغـداد   أبغداد سعيد باشا جميع  يلوا مرأمجدبة من السنين 

السـحاب فـي    وخرجـوا وكـان بعـض   ففعلـوا ذلـك    ،ويخرجوا لالستسقاء وطلب المطر
  .فرجعوا في خيبة وخجل ،شمستأانجلى السحاب واهللا  اا دعوفلم ،الجو

خـرج  وفصـاموا   ،اميأبالصيام ثالثة  cنهل بلد الكاظميأم المترج السيد مرأو
 ،اهللا ولم يركب دابة إلىقدام مبتهالً مسجد براثا حافي األ إلىهل البلد أمع جميع 

ى دخـل المسـجد   حتّـ  ،ه كـان بـديناً جسـيماً   نّـ إحيـث   ؛عـن المسـير  ه عـاجز  نّأمع 
 ،الفضـاء بالسـحاب   حتـى انسـد   ءهدعـا  تـم أفمـا   ،ى ودعـا وبكـى  فصـلّ  ،المذكور

راضـي العـراق مـن نـواحي بغـداد      أت مطراً سـقت جميـع   وصببرقت أورعدت أو
 :وقـال ، النـاس الغـرق  خشيت ى حتّهالي بغداد أكثيرة من  اًمت دياروهد ،وغيرها

  )١(.)البالد نخوض الماء إلىرجعنا بخدمته 

  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٦/٥٠١شيعة:  حديث ينظر: رسالة ابن معصوم في ترجمة السيد عبداهللا شبر المطبوعة ضمن ميراث) ١(
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ثرهـا آومالكمال محاسـنها  مري قد حاز من خصال ولع،  صـنافها  أى مـن  وتـرد
 ، أحيـا لزامـاً إم زماماً وجعل العكوف عليها فرضـاً و والعلملك من  ،نواع مفاخرهاأب

  .عال اسمهاأورسمها 

وقاتـه علـى مـا    أع ووزّ ،فـي اكتسـاب الفضـيلة    �
 	لم يصرف لحظة من عمـره  
 ،وتصـنيف  ،ومطالعـة  ،النهـار ففـي تـدريس    اأمـ  في اليوم والليلـة، يعود عليه نفعه 

قدماه تكلّ ىحتّ وراد العبادةأقيامه بفا الليل ومراجعة، وأم.  

ة الفاتحـة للشـيخ المفيـد    ءاً فـي قـرا  ذخـ آوقد اجتمع مع بعض العلمـاء وكـان   
ريـد أن أسـألك عـن    �� ي نّـ إ ،دناسـي  : يـا فقـال لـه ذلـك العـالم     ،قولويـه  ابن هوشيخ

  ؟عن أمر المعيشة وسرعة التصنيف :لتينأمس

ا سـرعة  مأو ،عرفهأال  وجلّ مر المعيشة موكول على اهللا عزّأ نأب :السيد جابهأف
في عالم الرؤيـا   )١(gعبد اهللا الحسين ابأد الشهداء مام سييت اإلأي رنّإالتصنيف ف

 ؛وهـذا طيـف صـحيح    .تمـوت  ىقلمك حتّ يجف ه النّإف فاكتب وصنّ :فقال لي
رد وو ،)ل بنـا الشـيطان ال يتمثّـ   نإفـ  ؛نـا آنا فقـد ر آمن ر( :هأنّ bه قد ورد عنهمألنّ

  )٢(.)ةمن النبودق جزء من سبعين جزء الصاالطيف  نأ( : bعنهم

  ــــــــــــــــــــــــ

  ).gمل اآلمل): (موسى بن جعفر(تكملة أ) في (دار السالم) و١(

مـن  >قـال:   nأن رسـول اهللا  g) الحديثان المذكوران وردا بالمعنى، ونصّـهما عـن اإلمـام الرضـا    ٢(
 ،وال في صورة أحد من أوصيائي ،ألن الشيطان ال يتمثّل في صورتي ؛زارني في منامه فقد زارني

. (عيون أخبار <بعين جزء من النبوةوأن الرؤيا الصادقة جزء من س ،وال في صورة أحد من شيعتهم
  )٢٣٤، روضة الواعظين: ٢/٢٨٨الرضا: 
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  )١(.فمرض موته كان يكتب ويصنّ إلى Hهنّإفمر كذلك وكان األ

 ،)مصـابيح الظـالم  (فمنها كتاب شـرح مفـاتيح الكاشـاني اسـمه      :فاتها مصنّمأو
خـر  آولـه شـرح    ،لـف بيـت  أثين وثال ةيبلغ الجميع مائتين وثالثدة ات متعدمجلّد
  .لف بيتأات يبلغ مائة مجلّد ةستّ وهو ،)الساطعالمصباح (اسمه  رغصأعليه 

والفقه  نصولي�� اأحاديث جمع فيه  ،)خبارفي األحكام جامع األ(ومنها كتاب 
اختصـره   Hهنّـ إ ثـم  ،اًمجلّـد ربعـة وغيرهـا يشـتمل علـى عشـرين      من الكتب األ

ربعـين  أيبلـغ   ،)حكـام ص جـامع األ ملخّ(اه ر وسمسقاط المكرإسانيد وبحذف األ
  .لف بيتأيبلغ ثالثين لخرى �� اختصره  ، ثمبيتلف أ

فـي جلـدين يبلـغ     Hبالفارسـي للمجلسـي   )جالء العيون(وله تعريب كتاب 
 ،لف بيـت أحد عشر أيبلغ  )جالءالمنتخب (اه اختصره وسم ثم ،لف بيتأثالثين 

وكتـاب   ،الف بيـت آسـبعة  ) bفي تعزية سادات الزمانحزان مثير األ(وله كتاب 
ربعـة  أ )نخبـة الزائـر  (وكتـاب   ،واحـد  مجلّـد في لف بيت أعشر  ااثن )تحفة الزائر(
 )ذريعة النجـاة (و ،مثله فارسي )زاد الزائرين(وكتاب  ،صغير مجلّدالف بيت في آ

  .واحد مجلّدالف بيت وخمسمائة في آسبعة 

روضـة  (وكتاب  ،الف بيتآربعة أصغير  مجلّدفي  )نيس الذاكرينأ(وكتاب 
 ،ةعمـال السـن  أسـبوع و األفي عمـل اليـوم والليلـة و   ثة ثال اتمجلّدوهو  )العابدين

وكتـاب   ،الف بيـت آيقرب من سبعة  )المزار الجامع(وكتاب  )،نبياءقصص األ(و
  ــــــــــــــــــــــــ

 :شـيعة  حـديث  ) ينظر: رسالة ابن معصوم في ترجمة السـيد عبـداهللا شـبر المطبوعـة ضـمن ميـراث      ١(

١٦/٥٠٥. 
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وكتـاب   ،واحـد  مجلّـد فـي  الف بيـت  آثمانيـة   )في الموت والمعاد تسلية الفؤاد(
 ،بيـت الف آربعـة  أواحد يبلغ  مجلّدفي  )رب والبنيناألقاتسلية الحزين في فقد (

  .لفي بيتأبلغ ت صغيرة رسالة )،والداألفقد تسلية الفؤاد في (وكتاب 

زاد ( وكتــاب ،لــف بيــتأيبلــغ عشــرين خــالق فــي األ )مــنهج الســالكين(وكتــاب 
لفـان بيـت   أ )صـفاء القلـوب  (ى تسـم خـالق  ورسالة فـي األ  ،خالق مثلهفي األ )العارفين

كشـف  (ة بيـت اسـمه   لـف وخمسـمائ  أوكتـاب شـرح خطبـة الزهـراء      ،بيت وخمسمائة
كشــف (لفــا بيــت اســمها أمات ســالورســالة فــي شــرح دعــاء  ،صــغير مجلّــد )ةالمحجــ

 الف بيـت اسـمه  آربعـة  أمعـة الكبيـرة   وكتاب شـرح الجا  )،الحجاب للدعاء المستجاب

  .لف بيتأحد عشر أ )ورةنثالمواعظ الم(وكتاب  )،الالمعة في شرح الجامعة(

 ،لـف بيـت  أعشـر   ااثنـ  ،واحـد  مجلّـد  )رثـا ونوادر اآلخبار عجائب األ(وكتاب 
ــاب  ــاطعة األ(وكت ــوار الس ــوم األ  ن ــي العل ــةف ــواعظ و )ربع ــب  أم ــالق وعجائ خ

ل الفقـه  وأمـن  فتـوى   )دتحفة المقلّ(ورسالة  ،الف بيتآوفقه ثمانية المخلوقات 
سـتداللي تمـام   اخرى في الفقـه  �� ورسالة  ،بيتوخمسمائة  الفآخره ثالثة آ إلى

صـول وعبـادات   �� خـرى  �� ورسـالة   ،الف بيـت آربعـة  أ )الـدليل زبدة (الفقه اسمها 
  ).خالصة التكليف(الف بيت اسمها آخمسة 

ثالثـة وعشـرون    )حـد الثقلـين  أن وحديث آفي لغة القرمطلع النيرين (وكتاب 
 ،لـف بيـت  أعشـر   ااثن )في طريقة المجتهدينلين صّحمنية الم(ب اوكت ،لف بيتأ

لـف  أحـد عشـر   أ )ةئمـ طـب األ (وكتاب  ،تالف بيآستة  )بغية الطالبين(وكتاب 
البرهـان  (وكتـاب   ،لـف بيـت  أ )رشـاد المستبصـر فـي االسـتخارة    إرسـالة  (و ،بيت
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 حـق (وكتـاب   ،لف بيـت أثالثون  )ة المعصومينئماأل علوم بوابأالمبين في فتح 
  .لف بيتأعشر خمسة  )صول الدين�� اليقين في 

رسـالة الجـوهرة   (و ،الف بيتآثالثة  )صول الدين�� في البالغ المبين (وكتاب 
لفـان وخمسـمائة   أ )رسالة في مناسك الحج(و ،في الطهارة والصالة مثله )المضيئة

لـف  أاثنـان وعشـرون    )خبـار مشـكالت األ  نوار في حلّمصابيح األ(وكتاب  ،بيت
 )،صـفوة التفاسـير  (اسـمه  لـف بيـت   أثـون  ن اثنـان وثال آوكتاب تفسير القـر  ،بيت

ربعـة  أيبلـغ   )ن المبـين آلجوهر الثمين في تفسـير القـر  ا(خر اسمه آوكتاب تفسير 
  .لف بيتأن ثمانية عشر آخر في تفسير القرآوكتاب  ،لف بيتأوثالثين 

لـف  أعشر  ااثن -)١(الفاعل اسم - )بالمهذِّ(خالق اسمه وكتاب في مكارم األ
ربعـون  أ )شـرح نهـج البالغـة   (و ،لف وثلثمائة بيـت أ )طريق النجاة(وكتاب  ،بيت

خـرى فارسـية فـي الطهـارة     �� رسـالة  (و ،)الرسالة الفارسية فـي الفقـه  (و ،لف بيتأ
رسـالة فيمـا   (و ،ورد في الشـرع  بحسب ما )ق بالنجومرسالة فيما يتعلّ(و ،)ةوالصال

 )،االنسـداد على مـن زعـم    رسالة في فتح باب العلم والرد(و )،نسانيجب على اإل
وغيـر ذلـك   ى ترتيـب الحـروف   أربعون حديثاً عل )رسالة في عمل اليوم والليلة(و

  .جوبة المسائلأمن الحواشي و

    :ة منهمفستّ :والدهأا أمو

    .cمشهد الكاظمين إلىرجع  ثمحسين كان في الهند  السيد

 cفــي مشــهد الكــاظمين )١٢٤٦( ســنة ي ســنة الطــاعونحســن تــوفّ الســيد :والثــاني

  ــــــــــــــــــــــــ

  ، وما أثبتناه من المصدر المطبوع.فاعل) ه: (اسماألصلفي  )١(
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    .بيهأه وهناك مع جد ودفن

    .في الرواق الشريف ودفن )١٢٥٢( كربالءي ي فتوفّ محمد السيد :والثالث

بـرز منـه    )سـالم ع اإلئشـرا (علـى   ولـه شـرح  صـفهان  إجعفر كان فـي   السيد :والرابع
    ؟مبسوطةات مجلّد ةربعأ

    .ل البلوغئاوأم المتقدي في الطاعون موسى توفّ السيد :والخامس

    .المذكورخويه في سنة الطاعون أي مع جواد توفّ محمد السيد :والسادس

  )١(.والكاظمية األشرف جفالنحفاده اليوم موجودون في أو

د مضـي سـت   في شهر رجب ليلة الخميس بع c بمشهد الكاظمين Hيتوفّ
فـي الـرواق    مع والـده المبـرور فـي حجـرة     ودفن ،)١٢٤٢(ساعات من الليل سنة 

 جـف لنام لـه المـأتم فـي    أقاو، وخمسين سنة وكان عمره الشريف أربعاً، الشريف

 السـيد  ولـده وفي الكاظميـة  ، w)الجواهر( حسن صاحب محمد الشيخ األشرف

  .موه العلماء مكان أبيهوقد ،حسن

معصـوم الموسـوي    السـيد  ابـن  محمـد السـيد   اء مـنهم شـعر ورثاه جماعة من ال
لها:بقصيدة يقول في أو  
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  ) ويعرفون بالسادة آل شبر.١(
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 ،ذا ورع وسـداد  ،مدققاً ،محققاً ،كامالً ،فاضالً ،وكان عالماً ،)١١٦٥(سنة  ولد
  .قى واجتهادوتُ

بـه   ويـأتمg  صـل بمرقـد اإلمـام أميـر المـؤمنين     المتّ يالـذهب  اإليـوان ي فـي  كان يصلّ
  ــــــــــــــــــــــــ

: )شـيعة حـديث  ميـراث   ضـمن (رسالة ابن معصوم في ترجمة السيد عبداهللا شبر المطبوعـة  : ينظر )١(

٥٢٠ - ١٦/٥١٩.  

، دار الســالم: ٣٩٣ رقــم ٤/٢٦١، روضــات الجنّــات: ٣٧ رقــم ٣٨٧ينظــر ترجمتــه: نجــوم الســماء:  )٢(
ــل:  ٢/٢٥٠ ــل اآلم ــة أم ــم ٣/٣٣١، تكمل ــاب: ١٠٩٥ رق ــى واأللق ــم ٢/٣٤٥، الكن ــد ٣٧٤ رق ، الفوائ

، أعيـان الشـيعة:   ٥٠٤ رقـم  ٢/٩٩٦، مرآة الشرق: ١٩٩ رقم ٢/٩، معارف الرجال: ١/٤٢١الرضوية: 
ــة األدب:  ٨/٨٢ ، مكــارم ٢٣٨، مصــفّى المقــال: ١٤٤٦ رقــم ٧٧٧، الكــرام البــررة: ٣/١٧٥، ريحان

، معجـم المـؤلّفين العـراقيين:    ٦/١١٨، معجم المـؤلّفين:  ٤/١٣١، األعالم: ٦١٣ رقم ٤/١١٦٤اآلثار: 
 رقـم  ١٣/٣٧٠، موسوعة طبقات الفقهـاء:  ٢/٧١٠، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٢/٣٢٧

  .١٦/٤٩٣، مجلّة ميراث حديث شيعة: ٧١٣ رقم ١/٥٢٨، معجم مؤرخي الشيعة: ٤١٧٦
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وكان طاعناً ،الغفير من المؤمنين األخيار الجم الثمانين ى تجاوز عمرهحتّ في السن.  

جعفـر كاشـف    الشـيخ صـول علـى المرحـوم    �� ذ وحضر فـي الفقـه وا  وقد تلم
قـد أثنـى عليـه فيهـا      ،طويلـة  االجتهاد )١([في] وقد أجازه إجازة ،الغطاء طاب ثراه

  .ه الشريف عند أحفادهموجودة بخطّ ،بليغاً ثناًء

فـي مقبـرتهم التـي فـي      ودفـن  ،)٢()١٢٣٦(سـنة   األشرف جفالنفي  wيتوفّ

 أحدهما العـالم   :ين ذكرينلدوف وقد خلّ ،دارهموالثـاني   ،نعمـة  الشـيخ  ������

  )٣(.طعمة طاب ثراهما الشيخالمرحوم 
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ƒî’Ûa@�a@†jÇ@@åiaƒî’Ûa@†»c@ïÜîu†Ûa@n�aë@††Ûì½a@äÛaåÏ†½aë@åØ�½aë@d’ä½a@ïÐv@ @

  .اًقمدقّ ،قاًمحقّ ،رجالياً ،صولياً��  ،فقيهاً ،فاضالً ،كان عالماً

 Hجعفر كاشف الغطاء الشيخ هو أن األشرف جفالن إلىكان سبب انتقاله 

العسـكريين  اإلمامين زائراً مرc      فاسـتقبله والـد    ،فـي الـدجيل وهـو علـى الطريـق
فأنزلــه عنــده  - وكــان عــالم تلــك القريــة - أحمــد الشــيخم وهــو المتــرج الشــيخ

  ــــــــــــــــــــــــ

  .مابين المعقوفين منّا يقتضيه السياق )١(

(معجم رجال الفكـر  رة) وماضي النجف وحاضرها) و(الكرام البرفي (: كما هـ)١٢٤٧توفّي سنة ( )٢(
  واألدب في النجف).

 رقـم  ٨١٩، الكـرام البـررة:   ٢/٤٥١، ماضي النجف وحاضـرها:  ٨/١٤٩) ينظر ترجمته: أعيان الشيعة: ٣(

، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٦/٢٩٢، معجم المؤلّفين: ٢/٢٢٦، أحسن الوديعة: ١٥٢٥
 .٤١٨٦ رقم ١٣/٣٨٥، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢/٨٣٦
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رسـله  أ :فقـال لوالـده   ،لذكاءوا الفهممن الشباب في غاية  فرأى ابنه بسن ،وأضافه
م فيـه الخيـر ونيـل المراتـب     توسـ أني إلكي يشتغل في العلـم فـ   ؛جفالنلى إمعي 

خيـه  أجـه ابنـة   اه وزووربـ شرف األ جفالنلى إفجاء به  ،الشيخلى إفدفعه  ،العالية
  .خضر الشيخابن حسين  الشيخ

لـى بـالد   إ جعفـر  الشـيخ  افرسـ  نألى إله  ذ عليه ومالزماًولم يزل يحضر ويتلم
كثيـر   الشـيخ وكـان   ،مـن فحـول العلمـاء    الشـيخ وصـار ببركـة    ،يران فصحبه معهإ

  .منهاالعتناء به وجميع مخارجه 

  )١(.... شرف سنةاأل جفالني في توفّ

  )٢(.حسن الشيخو ،علي الشيخو ،حمدأ الشيخ :هم علماءوالد ثالثة كلّف من األوخلّ

}QSX{@ @
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ـ  ،لسـناً  ،بليغـاً  ،مـاهراً  شـاعراً  ،اًكان لغوييكتـب الخـط    ،حافظـاً  ،ئاًمنشـ  ،الًمترس
دالجي.  

، فحضر على جملة من الفضـالء  ،دبللعلم واأل اًشرف محبألا جفالننشأ في 

  ــــــــــــــــــــــــ

سنة وفاته في المصادر المتوفّرة بين أيدينا، والمترجم من تاريخ في األصل بياض، ولم نوفّق إلى  )١(
  .الهجري أعالم القرن الثالث عشر

  .١٤٢٥ رقم ٧٦٦، الكرام البررة: ٨/٤٦ينظر ترجمته: أعيان الشيعة:  )٢(
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  .دة فبرع في نظم الشعرذا قريحة جيوكان  ،وتعاطى الشعر

وبــالد خراســان والشــام  ،يــرانإفطــاف  ،ســافر فــي طلــب المعيشــة فجــاب الــبالد ثــم
 ،يـران إلـه فـي    خٌأمـات   ثـم ، ميرهـا أعامل ومدح  للى جبإووصل  ،نيةيوحلب والقسطنط

  .ها فيهفنود شرفاأل جفالنلى إوكانت مودعة فنقلها  ،خيهأليها لنقل جنازة إفمضى 

ووقعت بينه وبيـنهم   ،دبائها وشعرائها�� لى مصر واجتمع مع فضالئها وإرجع  ثم
لى مسقط إ راجعاً كر ثم، دبيةدرجوها في بعض كتبهم األأمطارحات ومناظرات 

ثنـاء الطريـق فمـات فـي حلـب فـي       أفاعتراه المرض فـي   ،شرفاأل جفالنرأسه 
 جـف النل العلـم فـي   هـ أوله عائلة كبيـرة مـن   ، هناك ودفن )١()١٢٩٨(حدود سنة 

  )٢(ب.عقولم ي، االشرف

}QSY{@ @

†Čî�Ûa@ïÜÇ@åia@†Čî�Ûa@†Şàª@åia@†Čî�Ûa@@oibqåia@†Čî�Ûa@@Š•bãåia@†Čî�Ûa@g@áîçaŠiČà×òãì@

äÛaÐvï@cTý•@ß@ïãaŠèİÛaì†ÛTa@’äß@ð…Šuë�ÛaTd@TbäØ�ßë@Čáq@äÛaÐvTbäÏ†ß@ï@ @

فيفاًع ،كامالً ،فاضالً ،عالماً ،جليالً ،شهماً ،داًكان سي، اًتقي، زاهداً ،ورعاً ،اًنقي.  

  ــــــــــــــــــــــــ

ماضـي النجـف   )، وفـي ( هــ ١٢٩٧(أنّـه تـوفّي سـنة     فـي (أعيـان الشـيعة)   : فاختلف في سـنة وفاتـه   )١(
)، هـ١٢٩٩( أنّه توفّي سنة (األعالم):وحاضرها)، و(الكرام البررة)، و(مستدركات أعيان الشيعة)، و

  . فالحظ.)هـ١٣٠٠(سنة  أنّه توفّي وفي (معارف الرجال):

، ماضي النجـف  ١٤٤١ رقم ٧/٤٢٢أعيان الشيعة:  ،١٩٠ رقم ١/٣٩٠ينظر ترجمته: معارف الرجال:  )٢(
، شعراء الغري:  ١/٨٢، مستدركات أعيان الشيعة: ١٢٥٥ رقم ٦٩٠الكرام البررة:  ،٣/٧٨ها: وحاضر

، معجم رجـال  ٢/٢٠٠، معجم المؤلّفين العراقيين: ٥/٦٤، معجم المؤلّفين: ٣/٢٦٥، األعالم: ٤/٤٤٧
  .٣/٩٧٥الفكر واألدب في النجف: 
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د بوهأج تزود السيد  بيهأقدام إب محمفـي ذلـك فـي دار الخالفـة      )١(ثابـت  السـي
 ،ليهـا إ Hجعفـر كاشـف الغطـاء    الشـيخ طهران زمن مسـافرة المرحـوم المبـرور    

 الشـيخ  صـر أمـا  وكلّ ،جعفـر  الشـيخ ابن موسى  الشيخكبر األ ولدهوكان العاقد لها 
بكثـرة الـديون    السيد اعتذر شرفاأل جفالنلى إثابت بالرجوع  السيد لىجعفر ع

  .على البقاء صرأن من الرجوع ووعدم التمكّ

داء أعلــى العبــادات و مواظبــاً ،محتاطــاً ،نــاًدي ،راًخيــ رجــالً محمــد الســيد بــوهأوكــان 
ــل و ــدعواتالنواف ــ  ،ال ــي ش ــدخل ف ــن  يءوال ي ــدنيا�� م ــور ال ــزو ،م ــامرفت ــةة طهأج ب  ،راني

 ،هـم م�� بوهم وهـم صـغار فكفلـتهم    أي توفّ ،خوين لهأصاحب الترجمة و السيد ت لهلدوأف
  .حسن في طهران السيد خوهأوبقي هو و ،حسين في طهرانالسيد  خوهأفمات 

 gميـر المـؤمنين  أه جـد  نأثابت في المنام  السيد هيالي رأى جدلوفي بعض ال

هين لزيـارة  حسـن مـن طهـران متـوج     السـيد  خيهأمع  به هم�� فانتقلت  .ده سيفاًقد قلّ
عم الـنِ  فيها من الخصب وكثـرة  لى بلدة بروجرد وشاهدوا ماإا وصلوا فلم ،العتبات

مكثــوا فيهــا برهــة مــن الزمــان فاســتطابوا   ،ســعار ووفورهــاوالفواكــه ورخــص األ
  .المكان

  ــــــــــــــــــــــــ

ــي فــي   )١( ــن المتــرج، نقــالً عــن رســ١٠٥٤ص نقبــاء البشــرذكــر الشــيخ الطهران الســيد  -م الة كتبهــا اب
أول من هاجر من العراق إلـى بروجـرد لحادثـة اتّفقـت لـه       -السيد ثابت  -: بأن جده  -عبدالحسين 

وذكر الـدكتور محمـد هـادي     محمود خازن الروضة الحيدرية في النجف، ���� يوسف ابن  ���� مع 
فـي ترجمتـه آلل كمونـة مـا نصّـه:       )٣/١٠٩٧:األميني في (معجم رجـال الفكـر واألدب فـي النجـف    

S  ونة هؤالء الذين يقيمون اآلن في كربالء كانوا يقيمون في النجف بمحلّة البراق في شـارعوآل كم
فيه المغتسل القديم للموتى في النجف ولهم عدة دور فيه، غيـر أنّـه علـى أثـر حـادث       ذيالجمالة ال

  .Rعن النجف تدريجياً وسكنوا مدينة كربالءعشائري عرفي متداول بين النجفيين، نزحوا 
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  ب الروحانيوالطبي انيض اهللا لهم العالم الربيوقد قالمولى الصـمداني   �����

 خوند اآلهم مكرأفـ  ،صـل البروجـردي المسـكن   اني األگـ لبايگزين العابدين ال �

  .مرهمأواحترمهم واهتم ب

أوا شاهدوا من كماالته النفيسة ولم ـ  خالقه المرضـيـ ة ومراتبـه العلمية ة والعملي
ي لـد وتركـت م ( :علـي قـال   السـيد  نإبحيـث   ،ف فـي بروجـرد  التوقّـ  لهآو اختار
رض الغري ورغبت أصلي وهو بل والموطن األ ،يم�� قارب أوطهران بي أن وموط

شـين العـالم    مـن كـلِّ   أبرالفاضل المعاصر الم ولدهعلى ما نقل  .)في المكث فيها
  )١(.جدادهأبائه وآف في نسبه ونسب عبد الحسين في كتابه المؤلَّ السيد الفاضل

إ ثمأبعض  ند  خـاه أرجمة وج صاحب التخيار تلك البلدة زوحسـن فـي    السـي
داء النوافل أعلى  مواظباً ،داًمتعب ،بتحصيل العلوم وكان فيها مشغوالً، بلدة بروجرد

ذا فضـل ودرايـة فـي كثيـر مـن العلـوم        نوكـا  ،والزيارات خاصة زيارة عاشـوراء 
لِّ كذا ممارسة في  ،ة وغيرهاالرياضيمن الفنون فن.  

د  ة عندوقد حضر في العلوم الرياضيالعـالم الفاضـل صـاحب التصـانيف      السـي
وكـذا فـي    )،نخبة المقال(ـاة بحسين صاحب منظومة الرجال المسمالسيد  الكثيرة
فحضـر عنـد العـالم     ،حسـين  السـيد  يأن تـوفّ  إلىصول برهة من الزمان �� الفقه وا

  ــــــــــــــــــــــــ

الكتاب هو (رسالة في نسـب آل كمونـة بـالنجف) لعبدالحسـين بـن علـي بـن محمـد بـن ثابـت            )١(
رجـب   ١٥) والمتـوفّى بـالنجف فـي    هــ ١٢٦٨الحسيني آل كمونة النجفي المولود فـي بروجـرد (  

العابـدين   نالشـيخ حسـين بـن زيـ     ظ) وعليها تقـري هـ١٣١٧( سنة ) ودفن بالصحن، ألّفهاهـ١٣٣٦(
المازندراني، والشيخ جواد بن علي محيـي الـدين النجفـي، والشـيخ عبـاس بـن الحسـن كاشـف         

  )٢٤/١٣٦الذريعة: ينظر: الغطاء، استقصى فيها أجداده وأحوال نفسه ووالده وتصانيفه. (
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 الفاضل 
 بن امحسن  ��  .)القوانين(رضا أحد تالمذة صاحب  محمد ��

 إلـى فـي بروجـرد وأوصـى بحمـل جنازتـه       )١٢٩٩(ي طاب ثراه سنة وقد توفّ

  .األشرف جفالن

لده هووصيد العالم الفاضل وينئـذ حوكـان   ،عبـد الحسـين السـابق الـذكر     السي 

فبوصـول سـواد الوصـية لـه تـرك جميـع        ،األشرف جفالنبالتحصيل في  مشغوالً
فلـم يتيسـر لـه     ،األشـرف  جـف الن إلىبروجرد وحمل الجنازة  إلىأشغاله ومضى 

  .ة لقبورهممع أجداده في حجرة الصحن المعد -)١(لإلشكال الشرعي - دفنه

ابـن  فدفنه في وادي السالم في جنب قبـر   ،فرأى الصالح في دفنه خارج البلد
د هعمالبلد بتشييع عظـيم مـن العلمـاء وأشـراف      إلىإبراهيم بعد أن أدخلوها  السي


 ��ى عليها فقيه عصره البلد، وصلّ  )٢(.�حسين الكاظمي محمد الشيخ ���

}QTP{@ @
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األصل طهراني، المسكن والمدفن حائري.  

 ،للشـعر العربـي   حافظـاً  ،لبيبـاً  ،أديبـاً  ،رجاليـاً  ،صولياً��  ،فقيهاً ،فاضالً ،كان عالماً
  .لجملة من الفنون حاوياً ،لمعناه عارفاً

تحصـيل  واشـتغل فـي    األشـرف  جفالن إلىجر من طهران في أوائل عمره ها
  ــــــــــــــــــــــــ

  ضمن وصية خاصّة. مالدفن في حجرة أجداد المترجيتعلّق ب اًشرعي الظاهر أن هناك إشكاالً )١(

 .٨/٣٢٨ينظر ترجمته: أعيان الشيعة:  )٢(
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مشـكور   الشـيخ المرحـوم   :فحضر في الفقه على عمدة علماء عصره منهم ،العلوم
 H)الجـواهر (حسـن صـاحب    محمـد  الشيخو ،عيسى زاهد الشيخو ،الحوالوي

  .ى أجازهحتّ

ة، ن أهاليها والعامة مة عند الخاصّطهران فحصلت له المقبولية التام إلىورجع 
مسـموع الكلمـة عنـد السـلطان ناصـر الـدين شــاه        ،مطاعـاً  ،الًمـبج  ،مـاً وكـان معظّ 

  .لجهات عديدة ثم ووكالئه ووزرائه

وكـان وروده إليهـا    ،فةالمشر كربالءارتحل من طهران باألهل والعيال وسكن 
 ،وزيادتـه ض إليه من قبل الشاه بناء الصحن الشريف الحسـيني  وفُو ،)١٢٨٠(سنة 

 cة اإلمــامين العســكريينة المباركــة، وكــذا تلبــيس قبــوالتــذهيب الجديــد للقبــ

فجعــل يســكن برهــة فــي  ،وجعلــه طارمــة cللكــاظمين اإليــوان قشــو ،بالــذهب
  .ه التعميراتذلمباشرة ه ؛وبرهة في سامراء ،وبرهة في الكاظمية ،كربالء

حتــى ، داد ونواحيهــابغــ مــنام العــراق عنــد والة وحكّــ الًمــبج وكــان محترمــاً
سنة ض في قصبة الكاظمية ومات فيها يوم الثالث والعشرين من شهر رمضانتمر 

 إلـى قلـت جنازتـه   ونُ ،وقد تجـاوز عمـره السـتين    )١()غفور(مادة ، موافقة )١٢٨٦(

ى بالبـاب السـلطاني علـى    جنب الباب الجديد، المسـم بفنت في حجرة فد كربالء
  .لشريفالصحن ا إلىيسار الداخل منها 

وكان ممجمـع الكتـب    ن يحبويسـعى فـي جلبهـا مـن األمـاكن       ،خارهـا واد
ها مخطوطـة  دة نفيسة كلّجي وكانت خزانة كتبه تحتوي على كتب كثيرة ،البعيدة

  ــــــــــــــــــــــــ

  )w(منه .١٢٨٦غفور =  )١(
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فتلفت منهـا   ،فها، ولقد وقفها على طلبة العلمبالخطوط القديمة وأكثرها بخط مؤلِّ
  )١(.ظ لهاتحفّملعدم ال ؛لى التلفع والباقي مشرف ،وذهبت كأمس الدابر ،جملة

 )نخبـة الكلباسـي  (هـا  لهـا أنّ ح فـي أو صـر  )١٢٨٥(فـي سـنة    بعتوله رسالة عملية طُ
لنجــاة (لــه ترجمتــه  أيضــاً تبعــطُبتغييــر مواضــع خالفــه إلــى مــا يوافــق فتــوى نفســه، و

  .)طبقات الرواة(في الرجال  بتَوكَ ،ورسائل ،وتعليقات ،����� ، وله أيضا )العباد

 )،المـآثر (و )،المسـتدرك (و )،الروضـة البهيـة  (ترجمة أحوالـه مـذكورة فـي    و

  ستاذ�� وهو  ،)التكملة(و
 كـذا ذكـر    ،النوري وأحد مشايخ إجازتـه  ����������� 

  )٢(.)سعداء النفوس(المعاصر في 

 الشـيخ و ،ي فـي طهـران  علـي تـوفّ   الشـيخ  :ف مـن األوالد الـذكور أربعـة   وخلّ
ف عليها وابنة واحدة خلّ .شريف الشيخ، وكربالءا في يتوفّ أحمد الشيخو ،مهدي
  .أسد اهللا إمام جمعة كرمانشاه أقاالحاج 

  ــــــــــــــــــــــــ

وكان جماعاً للكتب خصوصاً المخطوطة منها، >، بما نصّه: ٧/٤٣٩) ذكرها السيد األمين في أعيانه: ١(
هـا  في ت، وكانـ أوله من ذلك مكتبة نفيسة أوقفها وقد تلـف جملـة منهـا وتفـرق باقيهـا أيـدي سـب       

خبرنـا  ���	 ) في كـربالء  هـ١٣٥٢مجلّدات من رياض العلماء وقد سألنا عنها في زيارتنا العراق سنة (
  <. بتلفها واحتراق بعض أجزاء رياض العلماء الذي كان فيها

وبعض من هذه المكتبة محفوظ اآلن في خزانة مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة ضمن 
  دية (الجعفرية).مخطوطات المدرسة الهن

، ٣/٢٢٨: ، وتكملة أمل اآلمل٢/١١٤المستدرك: خاتمة ، و٢٦٠الروضة البهية في الطرق الشفيعية:  )٢(
  .٧١٣): سعداء النفوسالكرام البررة (و

وسعداء النفوس في القرن المنحوس هو االسم األول لكتاب الكرام البررة في القرن الثالـث بعـد   
  .٢٥/١٢٤بعه كما ذكر ذلك في الذريعة: عند طwالعشرة غيره مؤلّفه
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وله مدرسة ومسجد بناهما فـي طهـران مـن ثلـث وصـاية صـدر أعظـم إيـران         
ي هـو  ولها جملـة مـن الموقوفـات كـان المتـولّ      ،الميرزا تقي خان األتابك األعظم

  )١(الكرام. وكانت بيدهم واآلن بيد أسباطه ،وأوالده

}QTQ{@ @

†Čî�Ûa@ïÜÇ@åia@†Čî�Ûa@@ïÜÇ@‰a†Û…ØÜÛaäèðì@ @

فـي ثـامن    ولـد  .حسـن التقريـر   ،الطاعـات  إلـى  روفاًصـ م ،ورعـاً  ،فاضـالً  ،كان عالماً
  .ج عليه في كثير من العلومتخرفوقرأ على والده )، ١٢٠٠(عشر من شهر شوال سنة 

رجع  ثم ،هم في الفقهالعلماء وباحث بعض يولق )١٢٤٥(العراق سنة  إلىسافر 
عـاد   j وبعد زيارة اإلمـام  ،خراسان إلى )١٢٥٦(في سنة  وسافر ثانياً ،ولكنه إلى
  .)١٢٥٩(في تاسع عشر شهر رمضان سنة  كربالءبي العراق وتوفّ إلى

عديـدة   ثوقد رثته الشعراء بمرا، Hالمجاهد محمد السيد بجنب قبر ودفن
صاحب  السيد الذي هو من تالمذة -بادي آرستاأل محمدهادي بن  الشيخجمعها 

  ــــــــــــــــــــــــ

، ٢/١١٤، خاتمـة المسـتدرك:   ٤٩ رقـم  ١/٤٩، طرائـف المقـال:   ٢٦٠ينظر ترجمته: الروضة البهية:  )١(
 رقـم  ٢/٣٩٠، الكنـى واأللقـاب:   ٩٤٥ رقـم  ٣/٢٢٨تكملة أمل اآلمـل:  ، ١/٨٦تكملة نجوم السماء: 

، ٢٨٨ رقـم  ١/٦٧٠، مرآة الشـرق:  ٢١٣ قمر ٢/٣٤، معارف الرجال: ١/٣٨٤، الفوائد الرضوية: ٤١٦
، مصـفّى  ١٣٠٧ رقـم  ٧١٣، الكرام البررة: ٣/٣٢٩، ريحانة األدب: ١٤٨٠ رقم ٧/٤٣٨أعيان الشيعة: 

، موسـوعة   ٢/٨٥٤، معجم رجال الفكر واألدب فـي النجـف:   ١/٦٠، أحسن الوديعة: ٢٢٢المقال: 
، معجم رجال الفكر ٥٧٦ رقم ١/٤٤٣، معجم مؤرخي الشيعة: ٤١٤٣ رقم ١٣/٣٢٦طبقات الفقهاء: 

  .٢٥٨: / هامشنصاريأ شخصيت ،٢٧٦، تراث كربالء: ٤٠٧ رقم ١١٦واألدب في كربالء: 
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  )١(.)ةالمراثي الخليلي(اه في مجموع رائق سم -) الضوابط(

، )رسـالة فـي تحقيـق المتعـة    (، و)رسـالة فـي بحـث فـدك    ( :وله من التصـانيف 
، )gرسالة في تعزية الحسين(خرى في إثبات المتعة، و�� ، و)رسالة في التجويد(و
  )٢(ان.مجلّد )كالم اهللا الحميدي تفسير التوضيح المجيد ف(و

}QTR{@ @
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ولـه فيـه    ��� ال يكاد يوجـد علـم    ،ة العلوميوجامع ،والتدقيق في التحقيق آيةً Hكان
  .ه، واشتغل في التصنيف والتدريسج عنده في حداثة سنّقرأ على أبيه وتخر، تصنيف

أحسـن  (و ،فـي الفقـه االسـتداللي    )عماد االجتهـاد (كتاب  :فاته من المصنّول
 ،شـرب الـدخان   فـي حـلّ   )فصـل الخطـاب  (و ،في تفسير سورة يوسف )القصص

الجـوهرة  (و ،فـي الدرايـة   )وجيـزة البهـائي  (علـى   كبيـر  شـرح  )سلسلة الـذهب (و
  .لها صغير للوجيزة، وشرح بسيطٌ شرح )العزيزة

  ــــــــــــــــــــــــ

)١ـد األ  ��� ة: للحاج ) المراثي الخليليد الجليـل والعـالم النبيـل       هادي بن محمسـترآبادي تلميـذ السـي
د دلـدار علـي ابـن السـيد محمـد معـين       جمع فيه مراثي موالنا السيد علي ابن السـي  ،السيد إبراهيم

الحمد هللا الذي قهر عباده بالفناء، وال فرار عن إرادته وجعل المـوت سـعادة   (النصيرآبادي، أوله: 
  )٥٠١ستار: ألكشف الحجب واينظر: . (.. الخ)لألولياء

،  ٨٤ – ٧٧نبيـاء:  ، ورثـة األ ١٤٢٦ رقـم  ٤/٥، تكملـة أمـل اآلمـل:    ٦٤ رقـم  ٤٢٨ينظر ترجمته: نجوم السماء: ) ٢(
: (خ) مشـاهير علمـاء الهنـد    ،٧/٩١، معجـم المـؤلّفين:   ٥٠ رقـم  ٣/٥٧، الكرام البـررة: ق ٨/٢٤٠أعيان الشيعة: 

  .٤١٩٣ رقم ١٣/٣٩٧موسوعة طبقات الفقهاء:  ،٣٣



  ٥٠٥  ................................................  النقوي اللكنهوي السيد علي نقيحرف العين المهملة/ 

 

كتـب رسـالة    Hهفإنّـ  ،)١(حسـين الشهرسـتاني   محمـد  الشيخع وله مباحث علمية م
المتن المتين(اها في عدم مفطرية الدخان سم،( عليهـا   ورد �	
برسـالة  الشهرسـتاني   �����

د فنقضــها ،)الشــرح المبــين للمــتن المتــين( :اهاســمالســي مالمتــرجH اها برســالة ســم
  .ي مطبعة الهندث مجتمعة فبعت الرسائل الثالطُ ،)التعليق األنيق(

كالفاضل  ،علماء عصره وله إجازة الرواية من جلّ، العراق إلى Hوقد سافر
علـي نقـي    السـيد و ،خضـر  الشـيخ آل ي جفـ النراضـي الفقيـه    الشيخو ،األردكاني

  .ري وغيرهمئالطباطبائي الحا

  )٢(ب.آم ه غفرانفي حسينية جد ودفن هوبلكن )هـ١٣١١(ي سنة توفّ
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محقّ ،فاضلٌ عالممدقّ قق ـ أفهـو   ،شـريكنا فـي الـدرس    ،معاصراهللا تعـالى   دهي
له يد فـي جملـة    ،شاعر ،أديب ،كاملٌ ،تحقيق والتدقيقالفي  ه آيةٌعلى حداثة سنّ

  .جيدة وسليقة ،ادوقّ ذو فهمٍ ،من العلوم

  ــــــــــــــــــــــــ

هو السيد محمد حسين بن مير محمد علي المرعشـي الحـائري المعـروف بالشهرسـتاني المتـوفّى       )١(
  )١٧١٤ رقم ١٤/٥٤الذريعة: ينظر: ( .هـ)١٣١٥(

، أعيـان الشـيعة:   ١٥٣٤ رقـم  ٤/٩١، تكملة أمـل اآلمـل:   ٢/١٥٣ينظر ترجمته: تكملة نجوم السماء:  )٢(
  .١٣٦٥ رقم ٢/٢٥١، تراجم الرجال: ٢١٧٢ رقم ١٦٢٤، نقباء البشر: ٨/٣١٠
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وأخـذ  حضر على أبيه دام فضـله  و، )١٣٢٥(دام فضله في بلدة لكنهو سنة  ولد
 حمدم السيدو ،اللكنهوي دام ظلهنجم الحسن  السيد ما حضر علىورب ،منه العلوم

  .كنهويللاباقر 

فحضـر علـى علمائهـا    ،)١٣٤٥(فـي شـهر شـعبان سـنة      جـف الن إلـى انتقل  ثم، 
 ،ركن األعظم العالم الـذي لـيس لـه مثيـل    الستاذ األقوم و�� وعمدة حضوره على ا

ين حضـرة  مته على المسـل ق الذي ليس له بديل آية اهللا في العالمين وحجوالمحقّ
موالنا الميـرزا   )١(ينموريب  من كلِّه اه المنزّد األوالتقي النقي الورع الزاه الشيخ
ع اهللا المسـلمين بطـول بقائـه وال حرمنـا إفاداتـه      متّـ  النائيني الغروي، حسين محمد

  .وآله الطاهرين محمدب

 مجـد  ،مشـتغل فـي العلـوم الدينيـة     جـف النهـو فـي    )١٣٤٧( سـنة  وفي حال التاريخ
  .ولي معه مذاكرات علمية ومطارحات هزلية، تأليفاًو ،وتصنيفاً ،وتدريساً ،فيها بحثاً

 ،النقـي  ،التقـي  ،الـورع  ،العلـم  ،عـيلم المعاصـر ال  السـيد  ورأيت لـه إجـازة مـن   
تاريخهـا   ،ملي الكـاظمي حسن صدر الـدين العـا   السيد الكثيرة صاحب التصانيف

  .حسناً ، أثنى فيها عليه ثناًء)١٣٤٦(اليوم الحادي عشر شهر شوال سنة 

تاريخها نجم الحسن اللكنهوي  السيد م ذكرهالمتقد السيد ضا إجازة منوله أي
حسناً ، وصفه فيها وصفاً)١٣٤٦(ة ذي القعدة الحرام سنة غر.  

كشف النقاب (و )،لة التصويرأشنف النظير في مس(كتاب  :فاتوله من المصنّ

  ــــــــــــــــــــــــ

  )١٣/٤٢٥المين: الكذب. (ينظر: لسان العرب:  )١(
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شـرع فـي    )١٣٤٦(سـنة   األشـرف  جـف النبـع فـي   طُ )عبد الوهـاب  ابند ئعن عقا
لـم   اًوهـو كتـاب جيـد حسـن جـد      )،١٣٤٥(أليفه وفرغ منه في شهر رمضان سنة ت

  .يكتب مثله في هذا الموضوع

روح األدب شــرح الميــة (و ،)١()د األباضــيئــالســيوف المواضــي علــى عقا( و
  .)١٣٤٤(بع في الهند سنة باللغة الهندية طُ )العرب

أييده عام طبعه بقوله:خ هو دام تأر  

 �$���=  	��� �3 �O  �6���� � %W��'@� �� %3 �2  %*��89 �� %8'� %k    �/���= �� �e ���R {�? � ��
�	P5 %P  ��
��8��)٢(  

  .)١٣٤٥(بع في الهند سنة باللغة الهندية طُ )عمارة القبور البيت المعمور في(وكتاب 

تعـالى  قـه اهللا  وفّ ،وله غيـر ذلـك مـن التحقيقـات الرشـيدة والتـدقيقات األنيقـة       
  )٣(من ماضيه. اًلمراضيه وجعل مستقبله خير
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 ذا ذهـنٍ  ،بليغـاً  ،لبيبـاً  ،أديبـاً  ،منشـئاً  ،ماهراً ،شاعراً ،كامالً ،رجالياً ،فاضالً ،كان عالماً
  ــــــــــــــــــــــــ

����) نسخة األصل في مكتبة ١( ��. (ينظر: فهرس مكتبة wالسيد محمد صادق بحر العلوم ��� ����� 
 )٤٨رقم  ٦٨السيد محمد صادق بحر العلوم: 

  .١٥٩٤ رقم ١١/٢٦١ينظر: الذريعة:  )٢(

، ٤٤٥ - ٦/٤٣٥، شـعراء الغـري:   ٣٤٣، مصـفّى المقـال:   ٢٣٧٥ رقـم  ١/٤٧٨ينظر ترجمته: الذريعة:  )٣(
  . ٨٩٨ رقم ١/٦٤٢، معجم مؤرخي الشيعة: ٣/١٣٠٠لنجف: معجم رجال الفكر واألدب في ا

  هـ).١٤٠٨توفّي سنة (
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  .ة عمرهلم يفتر عن االشتغال والمطالعة وكسب الفضائل مد ،ادنقّ اد، وذكاٍءوقّ

وكان كثيـر   �صول على شيخنا المرتضى األنصاري�� فقد حضر في الفقه وا
  .والثناء والمدح له، ومن وجوه فضالء تالمذته به االعتقاد

علـي   الشيخو ،موسى شرارة الشيخ :منهم ،عة من الفضالءاوقد حضر عليه جم
 الشـيخ و ،جفـي بـن عبـد الرسـول بـن سـعد الن      محمـد  الشيخابن حسين  الشيخابن 
الحسـن الصـدر    السـيد و )،الجـواهر (صـاحب  بـن  احسـن   الشـيخ و ،مود ذهبمح

  )١(وقد ترجمه فيها. )التكملة(صاحب 

وقـد   علـى ظهـر الغيـب،    )الروضـة (وشرحها  )،اللمعة الدمشقية(وكان يحفظ 
درةسها ثالثين مر.  

تفســير (و ،)ع اإلســالمئح الكــالم فــي شــرح شــرا ضــوم(ولــه تصــانيف منهــا: 
حاشـية علـى رسـائل    (، و)حاشـية علـى الريـاض   (ي الصرف، و، وكتاب ف)القرآن

 
مـتقن الرجـال فـي تلخـيص جـامع      (و )،في التجويـد  رسالة(و، )األنصاري �����
علــى  وحـواشٍ  ،)١٢٦٢(فــه سـنة  فخــر الـدين الطريحـي ألّ   الشـيخ ه لجـد  )المقـال 

  وديوان شعره. ،wللوحيد البهبهاني )الفوائد الحائرية(

ف ولـم يخلّـ  ، وأربعـون سـنة   وعمره سـبع  )٢()١٢٩٥( ي في شهر شوال سنةتوفّ
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٩٥٢ رقم ٣/٢٣٤) ينظر: تكملة أمل اآلمل: ١(

ة) (أحسن الوديعـ سنة وفاته، ففي (معارف الرجال) و(مرآة الشرق) و(أعيان الشيعة) ولف في اختُ )٢(
ماضـي النجـف وحاضـرها)    وفي ( )،هـ١٢٩٢جال الفكر واألدب في النجف): أنّها سنة (و(معجم 

  هـ).١٢٩٣(معجم مؤرخي الشيعة): أنّها سنة (و
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س ة لقبورهم قـد في مقبرتهم التي في جنب دارهم المعروفة المعد ودفن ،)١(اًلدو
  )٢(اهللا أسرارهم.
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وإن كـان كالهمـا ابنـي أختـي      )،الريـاض (علي الصغير صاحب د وهو غير المير سي
  .سينيه حفإنّ لطباطبائي بخالف األو سنيالثاني ح لكنw، األغا البهبهاني

 wسـبط األغـا البهبهـاني    أحمـد غـا  وذكره الفاضـل األمجـد األ  ، فاضالً ،كان عالماً

)جهان نما(رسالته في 
  .وأثنى عليه ووصفه بالغاية من القدس والصالح ،)٣(

ى ســنة صــادق الطهرانـي الســنكلجي المتـوفّ   محمـد  الســيد قـل عــن حفيـده  ونُ
  .ضةبيالم إلىة أجزاء من التصانيف ولكن لم تخرج رأى له عد هأنّ ،)١٣٠٠(

  ــــــــــــــــــــــــ

��واحدة هي والدة  له بنتٌ )١( . (ينظـر: معـارف الرجـال:    wالشيخ عبدالحسين مبارك النجفي �����
 )٢/٤٤٦ماضي النجف وحاضرها: ، ٢/٣٧

، مرآة الشرق: ٢١٤ رقم ٢/٣٦، معارف الرجال: ٩٥٢ رقم ٣/٢٣٤ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل:  )٢(
، شخصـيت  ٢/٤٤٥، ماضي النجف وحاضرها: ١٤٩٣ رقم ٧/٤٥١، أعيان الشيعة: ٢٨٩ رقم ١/٦٧٤
، ٢/٢٢٩، أحسـن الوديــعة:   ٢٢٢، مصـفّى المقـال:   ١٣١٢ رقـم  ٧٢٠، الكرام البـررة:  ٢٨٠نصاري: أ

ــار:  ــم ٣/١٠٠٢مكــارم اآلث ــري: ٤٨٣ رق ــراقيين: ، معجــم المــؤلّفين ا١٦٤ - ٥/١٥٧، شــعراء الغ لع
 رقـم  ١٣/٣٣٠، موسوعة طبقات الفقهاء:  ٢/٨٣٤، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٢/٢٣٠

  .٥٨٦ رقم ١/٤٤٨، معجم مؤرخي الشيعة: ٤١٤٥

  .١/١٧٨ مرآة األحوال):جهان نما (ينظر:  )٣(
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 ؛قلـيالً  	�
  wالبهبهـاني األغـا  ولم يمكـث بعـد خالـه    عند الناس  وكان وجيهاً
بعـد   كثيـراً لمكثـه   ؛د علـي الصـغير  ما اشتهر اسم المير سـي ذا لم يشتهر اسمه وإنّفل

  .مور وأقبل عليه الجمهور�� إليه ا خاله فانقادت

د كي عنوحبن األامهدي  السيغا مير سيد علي أن  " - الصـغير و من الكبيـر  ,

الصـغير: هـل لـك     إلىفقال الكبير كانا في كمال الفقر والفاقة،  - وهما ابنا الخالة
  ؟ع علينااهللا يوس الهند لعلّ إلىأن نسافر 

خيره قبل  ي أرجو من اهللا أن يأتيني الهند قبل أن آتيه ويحلّنّإ :فأجابه الصغير
  .بواديه أن أحلّ

 اإلقلـيم ذلـك   إلـى فقال له الكبير: إذن فاخلفني في أهلي وأعمـالي وأنـا أسـير    
  .على الواسع الكريم كاالًاتّ

١٢٠٤(سنة الهند  لىإسافر  ثم( وكان يومئذ   اب المسـتطاب  أحد ملوكهـا النـو
الدولة بن صفدر جنك فـأنس بـه وأكرمـه     م آصف الدولة بهادر بن شجاعالمعظّ

  .واالحتراممه كمال التعظيم وعظّ ،غاية اإلكرام

ة الهند مع سـائر وجـوه   سكّمن روبيات  اًلنفسه لكّ هوعندما قصد الرجوع أعطا
 جـف الن إلـى لحفر نهر كبير من الفـرات   ؛وعين جملة من األموال ،البر واإلحسان

 ،الكوفـة  إلـى في حفر ذلك النهر مـن الفـرات    السيد وبعد رجوعه باشر، األشرف
عظيمـاً  اًق لذلك وصار ذلك النهر اليوم شطّفّفو  وكـان تـاريخ    )،الهنديةـ(ى بـ يسـم

  .)١()صدقة جارية( :ةلماد اًحفره موافق

  ــــــــــــــــــــــــ

   )w(منه .١٢٠٨صدقة جارية =  )١(
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فهـا علـى   والمساكن في الحـائر الحسـيني ووقّ  ر لشراء جملة من الدور ومنها مبلغ خطي
فشـراها وأوقفهـا وإلـى حـين التـاريخ       ،بعض السكنة مـن أهـل العلـم واألشـراف والسـادة     

  .سوى ما بيع على اختالف األيدي وتداول السنينموجود بعضها  )١٣٤٧(سنة 

الموجـود بعضـه اليـوم     وهـو السـور   -  فبنـي  كـربالء محيط بقصبة  ومنها بناء سور عالٍ
موبعضه هد  - ـباة إلدخال المحلة الجديدة المسم)في البلدة القديمة )اسيةالعب.  

 د علـي الصـغير  ة الميـر سـي  افـي حيـ   )١٢٠٧(سنة  كربالءفي  wيأن توفّ إلى

  .ما بين منارة العبد والرواق الحسينيمنصور  السيد عند أبيه ودفن

ـد  األقـا بن خالـه  اج بابنة الميرزا هادي وقد تزوـد  األقـا بـن  احسـين   محممحم 
وهو العـالم   - اًمهدي السيدو ،اًمحمدالسيد  اولدهفأ ،wالبهبهاني األقاأكمل والد 

  .وبنتاً - wالمجاهد السيد الفاضل يروي عن

د تلدوخرى أ�� ة أج بامروتزوفكان عقبه ثالثة من الـذكور   ،وبنتاً ،أحمد السي
  )١(.عقبواوالكل أ ،وابنتين
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 ذكره حفيده العـالم   كـان > :بمـا لفظـه  محسـن األمـين دام بقـاه    السـيد   ������

انتهـت إليـه   ، قينوعظمـاء الفقهـاء المـدقّ    ،قـين من فحول العلماء المحقّ )٢(]عالماً[
  ــــــــــــــــــــــــ

، معجـم رجـال   ٢٦١، تراث كـربالء:  ٧/٢٤٦ن: ، معجم المؤلّفي٨/٣٤٩ينظر ترجمته: أعيان الشيعة:  )١(
 .١٥٧الفكر واألدب في كربالء: 

  ما بين المعقوفين من المصدر المطبوع. )٢(
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  .دينية والدنيويةاستين الئوجمع بين الر ،اسة في البالد العامليةئالر

 دعنــ مهيبـاً  ،ةرفيــع الهمـ  ،عـالي الـنفس   ،متواضـعاً  ،اًتقيــ ،ورعـاً  ،وكـان زاهـداً  
  .)١(<في نفوسهم عظيماً ،امعلى الحكّ اًئجري ،مراء وجميع الخلق�� ام واالحكّ

 ،ارل طاعـة الـبالد للجـزّ   تكفّـ أباه هو الـذي   ألن ؛اررهينة عند الجزّوضعه  وكان أبوه
األمير ناصيف في الوقعة التـي جـرت فـي يـارون بـالقرب مـن بـالد صـفد          بعد قتله فإنّ

هم في طاعتهالوطأة على أهل البالد مع أنّالجزّارباشا  أحمدد الحاج شد.  

 ،والمـزارع واستصـفى العقـارات    ،ونهب األموال ،من العلماء والوجوه فقتل كثيراً
العـراق   إلـى غيـرهم  ن هرب مـن العلمـاء و  وهرب م ،من الكتب ونهب وأحرق كثيراً

 مـراء الـبالد خوفـاً   �� د وتشـر  ،واختفى من اختفـى  ،والشام وبعلبك وبالد العجم وغيرها
ــهم  ــى أنفس ــال    ،عل ــى أعم ــرون عل ــوا يغي ــون ويتعرالجزّاروجعل ــه  وينهب ــون لبعوث ض

 ،وهـرب أكثـر النـاس    ،عظيمـاً  وجنوده بـالءً الجزّارفالقت الناس منهم ومن  ،ويعيثون
  .األمين من جملة من هرب بأهله وعياله محمد السيد وخربت البالد، وكان

شير عليه �� خراب البالد الجزّارا رأى فلمبأن يؤموأحضره عند المنظـر   ،نهنه فأم
 ،ار أمراء البالد مـن العيـث فيهـا   للجزّ السيد لاألمر على أن يتكفّ فاستقر ،في ذلك

علـي   السيد نا األدنىجد لدهوووضع أوطانهم  إلىاألمان ليعودوا الجزّاروأعطاهم 
  .رت البالدماألمر على هذا وع على ذلك، وتمالجزّار درهينة عن

 إلـى فجعـل يختلـف    ،النحو والصرف والمنطـق وغيرهـا   قرأوكان قد  :في الجملة
وهـو الـذي    - عبـد اهللا  :يقـال لـه   صل بشاب مقارب له في السـن ى اتّحتّالجزّارحاشية 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٣١٨أعيان الشيعة: ) ١(
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  .- ذلكا بعد على عكّ صار والياً

 كان مع ،نييمراء المصر�� اشا وهو من أبناء اعي عبد اهللا بود ��وعنـده   اه فـي عكّـ  م
وجعـل يـدخل معـه     ،ة بينهمادت المودعليها وأنس به وتأكّ لع الجدفاطّ ،خزانة كتب

 ذفجعـل يطـالع فـي تلـك الكتـب وأخـ       ،اها إيـ ولـده ة ه لمحبم�� ته وأحبدار الحرم  إلى
  .ن مارس العلموكان مم ،عليه قرأا يولده


 (عليه في المنطق حاشية  قرأفوكـان   -) اهللا علـى تهـذيب التفتـازاني    عبـد  ��
عليـه   قـرأ فلم يزل ي ،وفي غيره من العلوم - اتها قبل مجيئه لعكّءفرغ من قرا الجد

  .اوأخرجه من عكّ الجزّارأمين بأداء ما طلبه  محمد السيد ى رجع أبوهحتّ

د العراق مع أخيه لىإه سافر نّإ ثمد ابنحسن  السيد السيواشـتغال   ،األمين محم
  .نانشار إليهما بالبى صارا يبطلب العلم حتّ


 على  جفالنفي  الجد قرأو السـيد  وعلـى  )،الكرامـة مفتـاح  (صـاحب   ������

جعفر  الشيخالفقيه  الشيخوعلى  )،الرياض(علي الطباطبائي صاحب  السيد الجليل
جعفـر علـى    الشـيخ  هرصـ أسد اهللا  الشيخق وعلى المحقّ )،الغطاء كشف(صاحب 

  .وعلى غيرهم من فحول العلماء ،ابنته

د سافر أخوه ثمولـه كرامـات يتناقلهـا     ،ي فيهابالد العجم وتوفّ إلىحسن  السي
  .ابهون الفرس ويتحدثّ

 الســيد د حســينللســي ولــدو ،حســين الســيد د حســن بــبالد العجــمللســي ولــدو

مـن   )١٣٠٠(في حـدود سـنة    األشرف جفالنمرتضى في السيد  يوتوفّ ،ضىمرت
  .حسن السيد بذلك نسل فانقطع ،غير عقب
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ـ فَ ،جبل عامـل  إلى وسافر الجدفـي   وصـار مرجـع الكـلّ    ،وانتشـر صـيته   ،ال ذكـره ع
قـد هلـك، وولـي بعـده      الجـزّار وكـان   ،صـوب  العلـم مـن كـلّ     �	� وقصدته  ،الكلّ

  .بعد سليمان باشا - كما مر- في الصبا  لجداولي عبد اهللا باشا صديق  ثم ،سليمان باشا


 عنـده   وحـلّ  ،وإعظامـه فبالغ عبد اهللا باشا في إكرامه  الجدفوفد عليه ��لـم   ً
 -سنة ألف غـرش   وجعل له في كلّ ،يصل إليه غيره من العلماء والقضاة وغيرهم

ـ وج وسـيفاً  - جـزيالً  في ذلك العصـر مـاالً   وهي تعدمـع مـا    ة مخصوصـة وعبـداً  ب
  .من العطايا به بوهحي

إ ثمن قال لـه  الجد: الـذي تعطينيـه ينقطـع بمـوت أحـدنا     ذا هـ  إن،  أن  فأحـب
اختـر ضـيعة كثيـرة     :فقال لـه  ،تي من بعديعوضه ضيعة تكون لي ولذري تقطعني

فارس (باسم العامل في ذلك القطر  اًفكتب له بها صكّ ،فاختار قرية الصوانة ،ةالغلّ
د فيه على من خالف ذلـك أو انتزعهـا منـه    شد ،)١٢٣٧(وذلك في سنة  )الناصيف
يتهأو من ذر، وقـد رأيتـه    ،هللا والنـاس أجمعـين  ان يفعـل ذلـك لعنـة    وجعل على م

اآلن إلى على عادة ذلك الزمان وهو باقٍ بخط جميل جلي.  

الباشا  إلى فكتب الجد ،الخراج منهاال في بعض السنين أخذ بعض العم رادوأ
  في ذلك أبياتا يقول فيها:

�����F9 �O ���� �8G�� %2  �O����1  �:����f� �O  �������8�  
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  .اليوم إلى لدهوت وهي في يد بعض دفر ،هاآخر برد اًفكتب له الباشا صكّ 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٣١٨ينظر: أعيان الشيعة:  )١(
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فتجـري بينـه    ،اوطالما جمع عبد اهللا باشا بينـه وبـين العلمـاء والقضـاة فـي عكّـ      
ه أعجـزهم الجـواب   كـي أنّـ  وح، عليهم )١(جها يكون له الفلث في كلّوبينهم أبحا

  .قيام الساعة إلىأمهلنا ساعة فقال: أمهلتكم  :فقالوا له ،عن بعض المسائل

فاعترفوا بما يقوله بعد بحث  ،ة بحضرة الباشا في آية الوضوءوذاكرهم غير مر
ه ويقـال إنّـ   ،Hي شرحه على منظومـة بحـر العلـوم   ذلك ف إلىطويل، كما أشار 

فسـأل   ،ألمـر أغضـبه منهـا    هـا فحلـف عليهـا بـالطالق ثالثـاً     ة يحبأللباشا امر تكان
ل أم ذلك عليه وسظُغيره، فع ى تنكح زوجاًبتحريمها حتّ العلماء عن ذلك فأجابوه

بحيـث   ،غيـره  فأبان له المخرج من ذلـك بـدون أن تـنكح زوجـاً     ،عن أمرها الجد
ةمن كتب أهل السنّبعة ة األريوافق مذهب أحد األئم.  

ىحكوي العامل في تبنين أن   صـدر   )مالمتسـلّ (ى يومئـذ  من قبل عبد اهللا باشـا ويسـم
 فق أن جـاء  فـاتّ  ،ولـم يكـن يعلـم بمنزلتـه عنـد الباشـا       ،منه بعض التقصير في شأن الجـد

  .م أن يقف مع الخدموكان حظ المتسلّ ،لزيارته تبنين وحضر الجد إلىعبد اهللا باشا 

 شـديداً  م إعظام الباشا له خاف خوفـاً ورأى المتسلّعلى الباشا  ا دخل الجدمفل
: كيـف رضـاكم عـن    فقال الباشا للجد ،ه البد أن يخبر الباشا بتقصيره معهوظن أنّ
 ،م كثيـراً م؟ وهل هو قائم بما يلزمه من خدمتكم؟ فقال: نعم، ومدح المتسلّالمتسلّ

فسمالباشا من المتسلّ ر.  

 يعتــذرل يديـه و وجعـل يقبـ   الجـد  إلــى مقضـى المجلـس جـاء المتسـلّ    ا انولمـ 
بـه   مـا صـدر مـا اسـتحق    بـه المـدح وإنّ   ي إليكم ما استحقه لم يصدر منّويقول: إنّ

  ــــــــــــــــــــــــ

 )٢/٣٤٧) الفلج: الظفر والفوز. (ينظر: لسان العرب: ١(
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مرنـا أن نحسـن   �� : هكـذا  ، فقال لـه الجـد  ومع ذلك مدحتني عند الباشا كثيراً ،الذم
  .شيء أمره في كلّ ال يعدو م بعد ذلكن أساء إلينا، فكان المتسلّم إلى

ابـن  صـادق   الشيخخ عام وفاته وقد أر .مبالس شهيداً )١٢٤٩(في سنة  wمات
  إبراهيم العاملي بقوله في أبيات: الشيخ
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  .وله فيه قصيدة يرثيه بها  

هويقال في سبب سم: باشا كان يصفه في مكاتباتـه ألميـره ويطنـب    عبد اهللا  إن
فكتب إليه عبد اهللا باشـا بالحضـور فبعـث     ،فطلب منه أميره إرساله إليه ،في مدحه

اعكّ إلىبعض أعيان البالد وساروا معه  إلى الجد، فعاجله الحساد بالس م في قهـوة 
فشرب منها هو وأصحابه  ،نالب 
رجـع  مـن شـرب، و   فمـات كـلّ   ،مـنهم  واحـداً  	�

صور فمات فيها  إلىمن وقته  الجدشـقرا  إلـى مل على أعناق الرجـال  وح،  فن فـد
ها لنفسهبها في مقبرة كان أعد.  

يحتملـون منـه مـا ال    فـي صـدورهم    مهيبـاً  ،مراء جبل عامل�� على  ئاًوكان جري
 ،د منصب اإلفتاء من قبل السلطان بعنوان مفتي بالد بشارةوتقلّ .يحتملون من غيره

 ولـده ول )١٢٢٤(سـنة   ىاألمـين المتـوفّ   محمـد  السيد ن هذا المنصب ألبيهكما كا
  .أمين محمد السيد بعده

 H)كشـف الغطـاء  (جعفـر صـاحب    الشـيخ ا بلغـه وفـاة شـيخه    ه لمإنّ :ويقال
  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٤٩ لقد تهدم ركن الدين بعد علي =لهف  )١(

 .٧/٣٥٧) ينظر: أعيان الشيعة: ٢(
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ه لـم  علـم أنّـ  أي اإلفتاء ألنّـ  تالمذته قال: اآلن وجب علي إلىورجوع الناس بعده 
يل منّن هو أفضيكن في تالمذته مم.  

والتصـنيف والحكـم بـين     ،بالتـدريس  مشغوالًة عمره في جبل عامل وبقي مد
  .ج عليه جملة من أفاضل العلماءوتخر ،فتاء المستفتينإو ،الناس

وهــو مــع  ،لــم يكمــل )Hشــرح منظومــة بحــر العلــوم(فــات: ولــه مــن المؤلّ
مـة  ا شـرح المنظو ولمـ  .ر فـي الفقـه كثيـر   علـى فضـل عظـيم وتبحـ     اختصاره يدلّ

  يمدحه من قصيدة: -ة علي مرو الشيخوهو  -المذكورة قال بعض تالمذته 
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 إلىه لم تكمل ولم تخرج خر رأيتها بخطّ�� بات وكتا ،)رسالة في التوحيد(وله  
المبةضَي.  

 ،وكـان أعجوبـة زمانـه فـي الفهـم      ،محسـن  السـيد  مالمتـرج  السـيد  ومن أوالد
علـى تحصـيل العلـوم     وأكب األشرف جفالن إلىهاجر  ،وحدة الذهن ،والذكاء

 الشـيخ ورثاه  ،األشرف جفالنوقبض بفعاجلته المنية  ،ضرب به المثلى صار يحتّ
  .wإبراهيم صادق العاملي

  العراق: محسن قوله يصف حر السيد ومن شعر

  ــــــــــــــــــــــــ

 .٨/٢٠٢ينظر: أعيان الشيعة:  )١(
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 حـد اآليـات   أو ،الـدين فـي العصـر الحاضـر     ل مـن زعمـاء  هو في الرعيـل األو
 ،ة في علمه وتقاهم�� الوحيد من سادات ا والفذّ ،العظام ومراجع التقليد بين الشيعة

ويـة  فـي مكـارم أخالقـه المز    ،احاح ونسـبه الفيـ  الوضّـ في حسبه  ،في شرفه وعاله
المسك األذفريت تبأريجها ف ةوالفائق ،ىبالروض المند.  

سـامراء سـنة    إلـى بـه والـده   وهـاجر  )، ١٢٨٧(سـنة   األشـرف  جـف النفي  ولد
احتضـنته الحجـور العلميـة     ثم ،ى هناك وترعرعفترب ،أربع سنين ابنوهو  )١٢٩١(

 يجوهــا حســنات الــدهرتلــك الحجــور المدرســية التــي عــاد خر ،مــن تلمــذة أبيــه

 ى قال فيه حتّ، والغرر على جبهات األيامواألوضاح  محمـد  السـيد  الكبيـر  ������

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١١١رقم  ٩/٥٠ينظر: أعيان الشيعة:  )١(

، مـرآة  ٢٦٦ رقـم  ١/٢٤٧: تكملـة أمـل اآلمـل:    د األمـين محمـ ابـن السـيد    السيد علية ينظر ترجم )٢(
، الكــرام البــررة:  ٨٦٥ رقــم ١٣/٢٣٩، الذريعــة: ٨/٣١٨، أعيــان الشــيعة: ٤٤٠ رقــم ٢/٨٨٦الشــرق: 

(ضـمن ترجمـة السـيد     ١٦/٥١٣، ميراث حـديث شـيعة:   ٧/١٨٥، معجم المؤلّفين: ٣١ رقم ٣/٤٢ق
، مـع علمـاء النجـف    ٤٢٠٢ رقـم  ١٣/٤٠٨عبداهللا شبر وتعداد تالمذته)، موسوعة طبقات الفقهـاء:  

  .١/٦٢٤األشرف: 

(موسـوعة طبقـات الفقهـاء:     محمـد حسـن بـن محمـود بـن إسـماعيل.      السـيد  بـن  اعلي السيد هو  )٣(
١٤/٤٤٦(  
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  .)ى في حجر خمسين مجتهداًربه تنّإ( :wصفهانياإل

تقـي   محمـد الميـرزا   الكـريم والعلـم المقتـدى    السـيد  س هـذا ومنهم نفْ :قلت

 و ،wالشيرازي ،يلةفـي مراقـي الفضـ    جاًولـم يـزل متـدرw،    الخراسـاني  �����

لقـي  فكـان ي  ،د للتلمذة عليـه ستأهله والده المجداى األمام حتّ إلىفي سيره  ناهجاً
ا تجـود بـه   ه باللبـاب المحـض ممـ   ويخصّـ  ،إليه زبدة المخـض مـن نتـائج أفكـاره    

  .قرائحه في درس مخصوص به

فينـتقش مـا يـوحي إليـه مـن      ، ومحـل قابـل   اضفيـ أ دبـ م وكان قد التقى بهمـا 
ي وقد فتح له باب التلقّـ  ،صحيفة خاطره كالنقش في الحجر حقائقه الناصعة على

ببلوغــه درجــة االجتهــاد وهــو فــي عنفــوان  ى نــصّبكــال مصــراعيه حتّــ واإلدراك
 محمــد  الســيد  :قــين مثــل بــه غيــره مــن تلمذتــه المحقّ    كمــا نــصّ   ،الشــباب

آيـة اهللا الخراسـاني    الشـيخ و ،wتقـي الشـيرازي   محمـد وميـرزا   ،wصفهانياإل
  .w)لكفايةا(صاحب 

 ١٣١٢(لـم يـزل بعـد وفـاة أبيـه سـنة        ثـم( العلـم والفضــيلة  ة علـى منصّـ   عـاً مترب
  .ريطوي على ذلك آناء الليل وأطراف النها ومفيداً ساًمدر ،بسامراء

م زيارة اإلمـام الرضـا سـالم اهللا عليـه     مي )١٣١٧(وفي خالل هذه األعوام سنة 
الملــوك والســوقة  - ت النــاسبخراســان، فلقــي فــي بــالد إيــران مــن جميــع طبقــا

مـن الحفـاوة    -ر الدين شـاه  ى من نفس صاحب الجاللة مظفّوالعلماء واألتباع حتّ
لمهـا  ب إلـى سـامراء وهـو ع   آ ثـم  ،عهـد مثلـه ألحـد مـن العلمـاء     لم ي والتبجيل ما

  اق وعيلمها الزاخر.الخفّ
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تلك  ى حكمت بواعث الحرب العالمية الطاحنة بسيادة الهرج والقالقل فيحتّ
؛سةالبلدة المقد   اء انسـحاب الجـيش التركـي وتعاقـب صـوالت الحشـد       مـن جـر

حكمـت تلـك الكـوارث     ،ى كادت أن تكون خطة لحروب مبيـدة حتّ ،البريطاني
دنا المتـرجم آيـة اهللا الميـرزا    م القوم سيوفي مقد ،المتوالية على نزالئها بمغادرتها

  .wالشيرازيتقي  محمد

 مـن الـزمن وذلـك فـي سـنة       فـي الكاظميـة ردحـاً   سـير  م عصـا ال ألقى المتـرج
)١٣٣٤،( تيحـت لهـا كغيرهـا    �� يـوم   ،العراقية مة�� ناصعة على ا فكانت له فيها أياد

مم�� وقضاء من عصبة ا )١(إمضاءبية في طلب االستقالل من الشعوب الحر.  

اسـطة  و غيـر أن  ،مسـلم  تسجيل االنتـداب بطلـب ملـك عربـي     إلىفبادر العلماء هنالك 
عقــدهم كــان ســيعــن إشــارته ورأيــه ��� فكــانوا ال يــردون وال يصــدرون  ،مدنا المتــرج، 

مـام آيـة اهللا ميـرزا    إلمات اوالكفـاح األدبـي وتقـد    لك المسـاعي الكريمـة  تى نجم من حتّ
 الشــيخكآيــة اهللا  ،مســاعديهما فــي الــبالدفة والمشــر كــربالءب wتقــي الشــيرازي محمــد

  .الئه ما نشاهده اليوم من استقالل العراق الحاضروزم ،wالخالصي الكاظمي

ى حتّـ  يسـيراً  ���  كـربالء فلم يلبث فـي   )١٣٣٧(م الكاظمية سنة بارح المترجـ يم م

 وإذ حصـلت الثـورة العراقيـة    ،لعينهـا  ةفـي جبينهـا وقـر    قـاً م بها ألَأقاو األشرف جفالن

فخطـت منهـا إليـه     ،قاللهااسـت  إلـى ة م��� التي كانت هي الخطوة األخيرة  )١٣٣٨(سنة 

  .كانت له فيها أعماله الناجعة ومساعيه المشكورة -  ت ذلك بقلمبعد أن خطّ -  بقدم

 ،ليلـة  فـي صـالح الثـائرين كـلّ    فكانت تنعقد في داره أندية البحث والتنقيـب  
  ــــــــــــــــــــــــ

  في األصل: (إلمضاء)، وما أثبتناه يقتضيه السياق. )١(
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   إلـى نهـى اآلراء  ومنهـا تُ  ،سـة حافلة بالعمد والدعائم وأركـان تلـك النهضـة المقد 
  ع ال يسعه المقام.ئتلك الوقاتفاصيل وسرد  ،ات الحربيةالقبائل والمحتشد

لقـي إليـه زمـام التقليـد بعـد آيـة اهللا ميـرزا        �� ى حتّ جفالنم في لم يزل المترج
ذربايجان وعاصمتها تبريز والمرافئ الجنوبية آفي بالد  ،wتقي الشيرازي محمد

يعة من إيران وطار صيته في بالد الش ،في إيران على سواحل خليج فارس وغيرها
  .العراق نمن مد ةوقفقاسيا والهند وغير واحد

يـة يحـوي أكثرهـا الـديوان     رفيه على عهد أبيه وبعده عقـود د ولشعراء العراق 
فـه  لمؤلِّ ،)١(لذكر ما قيل في رجـال بيتـه الرفيـع    المعد 
علـي   محمـد ميـرزا   ������

  )٢(وردوبادي الغروي دام عاله.�� ا

}QTX{@ @
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 ابـن  - ب بحـاج آغـا  الملقّـ  -حسـن   السـيد  ابـن ميرزا أبو القاسم  السيد ابنهو 

  ــــــــــــــــــــــــ

اسمه (سبائك التبر فيما قيل في اإلمام المجدد الشيرازي وآله من الشعر) وقد حقِّق من قبل سـبطه   )١(
��السيد مهدي الشيرازي دامت توفيقاته مع باقي أجزاء موسوعة  محمد علـي   الحجة الشيخ �����

����������	w. 

هــ)،  ١٣٥٥ربيع الثـاني سـنة (  شهر  )١٨في النجف األشرف في أوائل ليلة األربعاء ( توفّي المترجم)٢(
  ودفن في مقبرة والده المجدد الشيرازي.

 رقـم  ٢/١٣٨، معـارف الرجـال:   )٧٣٤ ضمن ترجمـة رقـم  ( ٢/٦٨٩ينظر ترجمته: الكنى واأللقاب: 

، مكـارم  ٢٠٧٩ رقـم  ١٥٦٤، نقبـاء البشـر:   ٦٩٢ رقـم  ٣/١٩٣، الذريعـة:  ٦/٦٨، ريحانة األدب: ٢٧١
، ٢/٧٧٠)، معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي النجــف:  ٤١٤ رقــم ترجمــة (ضــمن ٣/٨٨٩اآلثــار: 

 .٤٦٨٨ رقم ١٤/٤٤٦موسوعة طبقات الفقهاء: 
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الطباطبـائي   - )الريـاض (صـاحب   -ميـر علـي    السـيد  ابـن المجاهـد   محمد السيد
  .فاضلٌ سومدر ،جليلُ عالم، ريئالحا

وقرأ علـى غيـره   حسن المامقاني،  دمحم الشيخكان في أوائل أمره من تالميذ 
وشاع ذكره على عهد والده، سينمن المدر، فكان من المدرة الجماعـة  سين وأئم

  .كربالءفي 

ـ حيث توفّ ،بعد وفاة أبيه أكثر من سبعة أشهر ولم يبقة سـنة  ي في ذي الحج
اآلتيــة  -  )ةالحجــ(ـبــاقر الشــهير بــ محمــد الســيد فــه أخــوه الجليــللَوخَ )١٣٠٩(

  .)١(-  يمترجمته في حرف الم

د م لهوالمترجعلي المذكور هو والد  السي 
عبدالحسـين   السـيد  الجليـل  �����
٢٣ي في بغداد على أثر مرض عضال في ليلة (ة الذي توفّالحجم سـنة  ) شهر محر

 ،gفـي الـرواق الحسـيني خلـف مرقـد اإلمـام       ودفن، كربالء إلىقل ونُ )،١٣٦٣(
  .)١٣٠٣(وكانت والدته سنة 

ي بقصـيدة فـي   جفـ النصالح آل محيي الدين  الشيخالده يوم والدته أ ووقد هنّ
  فيها عام والدته، يقول في تاريخها: خاًمؤر ) بيتا٣٩ً(

��������� �U81 	O  �����������X�+�9�  D�K= �H���������	� 	k  
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  ــــــــــــــــــــــــ

  ) من هذا الكتاب.١٨٦برقم (تأتي ترجمته  )١(

 )w. (منه١٣٠٣=  علي اإلباِء ربلقد جاء  بشير اإلله ) بعبد الحسين٢ِ(

  .٥٢٧ رقم ١٤٠، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء: ١٨٦٧ رقم ١٣٣٨ينظر ترجمته: نقباء البشر:  )٣(
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 فقيـه ، يجفـ النحسـن صـاحب (الجـواهر)     محمد الشيخابن باقر  الشيخابن هو 
  .كبير وعالم ،ثبتٌ

ــه شــيخنا الطهرانــي فــي ( تــرج ه صــاحب كــان جــد(فقــال:  ،نقبــاء البشــر)م ل
 الشـيخ أعالم فقهائهـا، ووالـده   وكبار رجال الطائفة  وأحد ،عصره فقيه )الجواهر(


 باقر من ����  .ألفاضل أيضاًا 

ف منـذ  رِوقد نشأ المترجم له في بيـت العلـم والزعامـة والشـرف والتقـى، وعـ      
 والمثـابرة علـى الجـد    ،وصفاء القريحة ،وفرط الذكاء ،ة الذهنبحدنعومة أظفاره 

مات العلـوم علـى عـدد    وقـرأ مقـد   ،ليات عن بعض الفضالءى األوواالجتهاد، فتلقّ
  .من أعالم بيته وغيره

د الشيخصول على �� في الفقه واحضر  ثمآغـا   الشيخو ،حسين الكاظمي محم
 الشـيخ و ،والميـرزا حبيـب اهللا الرشـتي    ،نجـف  طـه  محمد الشيخو ،رضا الهمداني

  .هادي الطهراني الشيخو ،كاظم الخراساني محمد

وشـارك فـي عـدد مـن      ،يجفـ الن يالهنـد  محمدالسيد  وأخذ علم الرجال عن
  .ة وغيرهابما العلوم الغريسي وال كبيراً خرى، وحاز منها قسطاً�� االعلوم اإلسالمية 

رف فـي األوسـاط   معظم أساتذته ببلوغ درجة االجتهاد، وقد ع وقد اعترف له
وسـعة   ،والعمـق  ،ة النظـر ودقّـ  ،العلمية وبـين النـابهين مـن أهـل الفضـل بـالتحقيق      
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 لعـاً مطّ ،صـوله �� فـي الفقـه و   راًمتبحـ  ،الفكر صائب ،ةالماد الع، فقد كان غزيرطّاال
  .سديد ورأي ،ثاقب له ذهن لها، مستحضراً ،رينعلى آراء القدماء والمتأخّ

إعجابـاً  ؛جهت إليه جموع من أهل الفضل والزمـت بحثـه  ر للتدريس فاتّتصد 
بحسن تقريره  وبالغـة  تعبيـره،  وقدرتـه  علـى توضـيح المسـائل العويصـة     الفائقـة، 

  .وأوضح تعبيرٍ سلوبٍ�� ة بأسهل والمشكالت العلمي

حيث يحضـرها عـدد    ،جفالنحوزات  وكانت حوزته من أشهر وأكبر وأجلّ
ج عليه كثير وقد تخر ،غير قليل من رجال الفضل المعدودين والمشتغلين النابهين

ونـالوا الزعامـة والمرجعيـة فـي مختلـف       ،من العلماء الذين بلغوا الدرجات العالية
  .البالد اإلسالمية

وشرف الـنفس،   ،وطيب القلب ،والصالح ،من التقوىوكان على جانب كبير 
وبشاشـة   ،لحسـن خلقـه   ؛جـف النعند مختلـف طبقـات    واحترام وكانت له مكانةٌ

  .م ويحترم أهل العلم ويعطف عليهموتواضعه، حيث كان يبدأ بالسال ،وجهه

وية وطلبـة  فقد اعتاد على صلة بعض العوائل العل ،ات في الخفاءوكانت له مبر
وال يطلبـون مـن غيـر     ،يـداً ون ألحـد غيـر اهللا   والذين ال يمدالعلوم من أهل اإلباء 

بيوتهم في وقت متـأخر   إلىفقد كان يصلهم بنفسه ويذهب  ،ومدداً خالقهم عوناً
شـف  كُ، وقد bمحمدمن الليل على ما أمر به اهللا وسار عليه أولياؤه من أهل بيت 

  .الخواص 	�
 ولم يكن يعرف ذلك في حياته اته العديد من القضايا بعد وف

عدد من كبار الزعمـاء وقـادة الـرأي،    في وقت كان فيه  جفالنوقد رأس في 
وكـان للنـاس تمـام     ،علـى (العـروة الـوثقى)    ةفكتب حاشي ،جع إليه في التقليدور
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 الشـيخ ة الوثوق واالطمئنان في االقتداء بـه، وكثـر اإلقبـال عليـه بعـد وفـاة الحجـ       

تقي الشيرازي على عهد شيخ الشريعة اإلصفهاني، وبرز بعـد وفاتـه أكثـر    دمحم، 
 
�	 أن يامه لم تطل فتوفّأيw        وكـان   )١٣٤٠(فـي يـوم األحـد سـابع شـوال سـنة

  )١(.)هفي مقبرة جد ودفن ،يومه مشهوداً

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٨١ رقم ١٣٤٩ينظر: نقباء البشر:  )١(

، ماضـي  ٢٦٥ رقـم  ٢/١٢٩، معارف الرجـال:  ١٣٣٧ رقم ٣/٥٠٧ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: و
، ٣/١٤٥، مسـتدركات أعيـان الشـيعة:    ١٨٨١ رقـم  ١٣٤٩، نقبـاء البشـر:   ٢/١٢٠: النجف وحاضـرها 

، موســوعة طبقــات ١/٣٦٩النجــف:  ، معجــم رجــال الفكــر واألدب فــي ١٠/١٤١شــعراء الغــري: 
 .٤٦٦٥ رقم ١٤/٤١١الفقهاء: 
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عن عمر خمسين سنة، صرفه في التحصـيل   )١٣٤٥(م سنة ) محر٢٢ي بها (توفّ
  .والتصنيف

(مجموعـة   :اهسـمb  فـي أحـوال المعصـومين   ين مجلّـد فكتب في أوائل أمره 
(سـفينة   :خامسه ىوسم اًمجلّد )١([عشر]كتب (سفن النجاة) في أربعة  ثم ،الغالم)
  )٢(وله كتاب (وقائع األيام). ،لطالعة)(الشمس ا :ى الرابع عشروسم ،النجاة)

  ــــــــــــــــــــــــ

  ) ما بين المعقوفين من (مصفّى المقال).١(

، ٢٥٥٣ رقـم  ٢٠/١٩٧، ١٢٨٧ رقـم  ١٢/١٩٢يعـة:  الذر، ٢٢١٣ رقم ١٦٥٢ينظر ترجمته: نقباء البشر:  )٢(
، معجـم مـؤرخي الشـيعة:    ١/١٤٥، معجم رجـال الفكـر واألدب فـي النجـف:     ٣٤٧مصفّى المقال: 

  .٦٣٩ رقم ١٦٣، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء: ٩٢٦ رقم ٢/١١
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 ،فاضـلٌ  ه عـالم إنّـ (لـة وقـال:   كما ذكـره فـي التكم   ،بالنمازيةسرة المعروفة �� من ا
كاملٌ أديب، متكلّ فقيهم،  ��صولي متبحالباعِ طويلُ ،ر، العطّـ اال واسع،  كثيـر  الحفـظ، 
حسن المحاضرة، فال جـرم أنّـ   ،في الرجال والحديث والتاريخ وله يد كامـلٌ  ه جـامع، 

حـت منبـره   ليجتمـع ت  إنّـه ى حتّـ  ،األشـرف  جـف النسين في ومن أفاضل العصر المدر
نصب لتدريسه في الجامع الهندي جماعات من أهل العلمالذي ي.  

دة نوله تصانيف جيإبانـة  (و)، ة ملـك ومالـك  ءالحالك فـي قـرا   إنارة( ة منها:قي
)، عـن وصـمة الرطانـة    اإلبانـة صيانة (و)، المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار

)، اًفـي التتمـيم كـر   رسالة (و)، رسالة في التفصيل في الجلود بين السباع وغيرها(و
أحـد   )شـكري أفنـدي   لوسـي اآل ابـن مناظراته مع (و)، رسالة في قاعدة الطهارة(و

سين ببغدادالمدر.  

صـفهان وعلمائهـا يـوم كـان فيهـا     إل أمره على أعالم وقد اشتغل في أو ، جـاء   ثـم
درس والزم عـالي   امـاً الفقيـه الكـاظمي أي   الشـيخ فحضـر عنـد    ،للتكميل جفالن إلى

أخـذ فـي البحـث واإللقـاء والتـدريس       ثـم ، ق الميرزا حبيب اهللا الرشـتي يخنا المحقّش
  .ى صار عند أهل الفضل هو المعتمدحتّ وجد دوك ،نيف والتأسيسصوالت واإلمالء


  :منهميروي باإلجازة عن جماعة من الشيوخ مهـدي القزوينـي    السـيد  ������
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بـاقر الخونسـاري    محمـد الميـرزا   السيدو ،يالفقيه الكاظم الشيخو ،الغروي الحلّي
ــرزا  الســيدو )،الروضــات(صــاحب  ــدالمي صــفهاني هاشــم الخونســاري اإل محم
  .وغيره )صول آل الرسول�� (صاحب 

ي ليلـة األحـد ثـامن    وتوفّ)، ١٢٦٦(يوم ثاني عشر ربيع الثاني سنة  دهولّوكان ت
 رةفـي الحجـ  ، )١()رتضـوي المريف شفي الصحن ال ودفن )١٣٣٩(ربيع الثاني سنة 

  )٢(.Hالصحن الشريف إلىالثالثة من جهة الشرق على يسار الداخل 

}QUR{@ @

ƒî’Ûa@åí†Ûa@Š‚Ï@@åi†Şàª@@åi@ïÜÇ@åi†»c@@åixè†�@äÛaÐvï@@ @
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 ،كـامالً  ،لغويـاً  ،رجاليـاً  ،ثاًمحد ،عابداً ،زاهداً ،ورعاً ،عامالً ،فاضالً ،كان عالماً
وعهد سلطنة السلطان شـاه   wوكان في عصر المجلسي ،فقيهاً ،نبيهاً ،نبيالً ،جليالً

  .الصفوي سليمان

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢٠٠) ينظر: تكملة أمل اآلمل: ١(

، الفوائــد ١٦٧٤ رقــم ٤/٢٠٠تكملــة أمــل اآلمــل: ، ٢/٢٨٠ينظــر ترجمتــه: تكملــة نجــوم الســماء:  )٢(
، أعيــان ٥٢٣ رقــم ٢/١٠٣٦، مــرآة الشــرق: ٢٨١ رقــم ٢/١٥٤، معــارف الرجــال: ١/٥٦٦الرضـوية:  

ــة األدب: ٨/٣٩١الشــيعة:  شخصــيت ، ٣/٩٠، ١/١٦١، ماضــي النجــف وحاضــرها:  ٣/٢٠٦، ريحان
، مكارم ١/١٧١سن الوديعة: ، أح١٩٣، مصفّى المقال: ١٣٦٤ رقم ٨٤٩نقباء البشر: ، ٣٦٠نصاري: أ

، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٨/٥٢، معجم المؤلّفين: ٥/١٣٥، األعالم: ٥/١٨١٦اآلثار: 
، موسوعة طبقات الفقهاء: ٣٠٩ رقم ٢٣٨، مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: ٢/٧٦٧

  .٤٧١٥ رقم ١٤/٤٨٣
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وكان أعبد  �-.� زمانه وما كان يلبس الثياب التـي خيطـت    ،هم وأتقاهموأورع
  .بل يخيطها بالقطن بإبريسم

 :وروى عنه جماعة من أهل عصـره مـنهم  ، يروي عن جماعة من علماء عصره
هاشـم بـن سـليمان البحرانـي      السـيد  :منهمو )،البحار(المرحوم المجلسي صاحب 


 (ـالمعروف ب  .ويصفه بغاية الزهد فاته كثيراًنقل عنه في مؤلَّيو )�����

 ،ورع ،زاهـد  ،إنـه فاضـلٌ  ( :فقـال  )أمـل اآلمـل  ( العاملي فـي  الحر الشيخ هذكر
عابد، فقيه، ١()المقتـل (، و)مجمـع البحـرين  ( :هـا له كتـب من  ،القدرِ جليلُ ،شاعر( ،

وهـو   ،، وله شعر ورسـائل )المنتخب في الزيارة والخطب(و )،الفخرية في الفقه(و
  )٢(.انتهى )من المعاصرين

ــره  ــيخوذك ــي  الش ــف البحران ــمH   يوس ــرة المس ــه الكبي ــي إجازت ــف ــؤة (ـاة ب لؤل
ذكـر   ثـم  ،ورعـاً  ،زاهـداً  ،عابداً ،اًلغوي ،ثاًمحد ،فاضالً الشيخكان هذا ( :فقال ،)البحرين

بـن جـابر    محمـد  الشـيخ يروي عن الفاضـل العـالم    الشيخأن قال: وهذا  إلى. .. فاتهمصنَّ
  )٤(.انتهى )البهائي الشيخعن  ،محمود حسام الدين الجزائري الشيخعن  ،)٣(نجفيال

مجمـع  (فه قبل تـأليف  ة ألَّللخاصّ )الحديث غريب(كتاب  :فاتوله من المصنّ
 ،حسـن الفوائـد   )ق بالحـديث والرجـال  جامع المقال فيما يتعلّ(وكتاب  )،البحرين

  ــــــــــــــــــــــــ

  المعروف بـ (منتخب الطريحي).المشهور و) ١(

  .٦٤٨ رقم ٢/٢١٤ينظر: أمل اآلمل:  )٢(

  ) وهو من التصحيف، وما أثبتناه من المصدر. في األصل: (الجعفي) ٣(

  .٢١ رقم ٦٤ - ٦٣) ينظر: لؤلؤة البحرين: ٤(
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جيد وقد فرغ من تأليفه يـوم األحـد    ،جداً في مشتركات الرجال وأمثال ذلك نافع
 محمـد  الشـيخ شرحه قد و ،)١٠٥٣(شهر جمادى اآلخرة لسبع مضين منه سنة من 

  .)١(أمين الكاظمي

بـن الشـهيد   اللشـيخ حسـن    ةي الصـال فـ  )عشـرية  يشرح الرسالة االثن(وكتاب 
ه الشريف عند بعض أحفاده، فرغ منه في مشـهد الكاظميـة فـي    بخطّ هرأيت، الثاني

 تقليـد  لةأمسـ  فـي  مختصـرة  رسـالة (و ،)١٠٤١(اليوم السابع مـن شـهر رجـب سـنة     

علـى   ة لبعض مشـايخه المعاصـرين أيضـاً   وقد نقل فيها سبعة أدلّ )الميت المجتهد
  .ال تخلو من فوائد ،ض هو لدفعهاعرقد توجواز تقليده، 

م فـي بعـض إجازاتـه مـن     المترج الشيخ لدوصفي الدين  الشيخوالذي أورده 
 ،)في تمييـز المشـتركات مـن الرجـال     جامع المقال( :هذا التفصيلبوالده  فاتمؤلَّ

فخريتـه الصـغرى    ،ة بمتن متينالجامعة لفتاوى الطهارة والصال )الفخرية الكبرى(
حسن  الشيخشرح رسالة ( ،)عئالضياء الالمع شرح مختصر الشرا( ،هاالمختصرة من

  .قللمحقّ )على المعتبر ةحاشي( ،)بن الشهيد الثانيا

  ــــــــــــــــــــــــ

الموسـوم   wسـتاذه الشـيخ الطريحـي   
	 اسمه (شرح جامع المقال) وهو شرح للباب الثاني عشر مـن كتـاب    )١(
بالشــرح، وبعــد إتمامــه لــه ألّــف كتابــه (هدايــة المحــدثين إلــى طريقــة    بـــ(جامع المقــال)، أفــرده وخصّــه

). ٢٠٥ رقـم  ٢٥/١٩٠، ٥٨٠ رقـم  ١٣/١٧٢المحمدين) والمعروف بـ (مشتركات الكاظمي). (ينظر الذريعـة:  
فـي مقدمـة مشـتركاته دفـع ذلـك،       - أي الكـاظمي   - وقد تُوهم باتّحاد الكتابين، غير أن تصريح المصـنِّف  

ستاذه المسمى بـ (جامع المقال) فوجد في الباب الثاني عشـر منـه أغالطـاً    
	 يه أنّه نظر إلى كتاب حيث ذكر ف
كثيرة ال تخفى على من له أدنى بصيرة، وشاع بين الطلبة، فتقرب إلى اهللا تعالى بإصالح مـا فيـه مـن الغلـط     

سـتاذه  
	 وأعرض فيه عـن ذكـر أغـاليط    الواضح ..، ثم ذكر أيضاً أنّه أفرد بعد ذلك كتابه (هداية المحدثين) 
 )٤- ٣ينظر: هداية المحدثين: ماداً على شرحه السابق للكتاب. (التي اتّفقت له اعت



  ٥٣٧  .....................................................................  الطريحي الشيخ فخر الدينحرف الفاء/ 

 

 )،صـول �� فوائد ا( ،)صول�� في ا ثنا عشريةاال( ،)مع في شرح الجمعاللّ(كتاب 

كشـف غـوامض   ( )،االحتيـاج االحتجاج فـي مسـائل   ( )،صولية�� شرح المبادئ ا(
جـواهر المطالـب فـي فضـائل علـي بـن أبـي        (، )غريـب القـرآن  (كتاب  )،القرآن
  .)ام والليالي والشهورالساعات واأليعمل كنز المذخور في ال( ،)١()gطالب

واحـد منهـا    صغير، وقد سار بكـلّ  ،أوسط ،كبير :ثالثة )مراثي الحسين(كتب 
مجمـع  ( )،تاتمجمـع الشّـ  ( )،قـال الشـارد  عتحفـة الـوارد و  ( ،الركبان في البلـدان 

ق بلغـات  فيمـا يتعلّـ   )القـاموس (و )الصـحاح (يغنـي عـن   د هو كتاب جي )البحرين
  .عة النهاربراكالشمس في قد بلغ في االشتهار  ،ةالكتاب والسنّ

، )مسـتطرفات نهـج البالغـة   (، )النكت اللطيفة في شـرح الصـحيفة السـجادية   (
على المولى  في الرد )جامعة الفوائد(، wللشيخ الطوسي )٢()عواطف االستبصار(

ترتيــب خالصــة ( ،بادي القائــل بــبطالن االجتهــاد والتقليــدآســترألأمــين ا محمــد
 
�����w(..( انتهى. ،فاتهلك من مؤلّذغير  إلى  

بعـض   درأيتـه بخطـه الشـريف عنـ     )صول الفقـه �� (اه كتاب سم وله أيضاً :أقول
الخامس مـن شـهر   فرغ منه يوم األربعاء اليوم  ،أحفاده يشتمل على اثني عشر بحثاً

  .)١٠٥٧(رجب سنة 

  ــــــــــــــــــــــــ

 في مشهد المقدسة. g) طُبع أخيراً من منشورات مكتبة اإلمام أمير المؤمنين١(

الستبصـار) لشـيخ   ن فيه ما في أسانيد كتاب (ابيw هو من مؤلّفات المترجم :عواطف االستبصار )٢(
من عطف رجل على آخر. وعمـد إلـى تعيـين المعطـوف عليـه فـي المـوارد         wالطوسيالطائفة 

ه من فهـرس تصـانيفه (رسـالة    فيما كتبه بخطّ عنه رعبقد و، المحتملة بالقرائن الداخلية والخارجية
 )٢٢٧٩ رقم ١٥/٣٥٥(ينظر: الذريعة:  .)في بيان عواطف االستبصار
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فقد ألّ )مجمع البحرين(ا كتابه أمفه في أيزيارة علي بن موسـى   إلىهه ام توج
 ،ةحـذا فيـه حـذو العامـ    مته في بالد العجم، وهو كثير الفوائد قاإة في مدg الرضا

أحـاديثهم ولـم يسـبقه إليـه أحـد مـن علمائنـا        ف كثير مـنهم فـي غريـب    حيث ألَّ
مشـارق  (ة صـاحب  العامـ فقد سبقه إليه الصنعاني مـن علمـاء   ا االسم وأماإلمامية، 

في اللغة جمع فيه بين جميـع مـا فـي     )مجمع البحرين(ف كتاب لَّحيث أ )،األنوار
التكملـة  (اه كتـاب  وسـم  الًفـه أو وبين كتاب نفسه الذي ألَّ ،للجوهري )الصحاح(

 )القـاموس (وصـاحب   )،حاحللصـ ( اًوتتميم هو تكملةًالذي كان  )والذيل والصلة
  .ئرهوعبامطالبه  عيال عليه قد اقتفى أثره وأخذ جلّ

المنتخب(ا كتابه وأم(  ـا كتابـه  فهو مقتله الكبير ليس هو غيره، وأم)  غريـب القـرآن( 
فإنّ )نزهة النـاظر وسـرور الخـاطر   (اه الذي سم     ه ترتيـب  لـه أنّـ  مـا هـو بنفسـه ذكـر فـي أو

  .منه اإلفاداتوأدرج فيه بعض السجستاني ألبي حاتم  )غريب القرآن(كتاب 

  .اًجد وقد طعن في السن ،)١٠٨٥(سنة  األشرف جفالنفي  Hمي المترجوقد توفّ

وأوالد أخيـه   ولـده وهـو و  .صـفي الـدين   الشـيخ العـالم الفاضـل    ولدهوخلّف 
ي أحـد  أن توفّ إلىلم فيهم وكان الع ،صلحاء أتقياء ،علماء فضالءهم ه كلّؤوأقربا
  .فانقرض عنهم بموته )١(مت ترجمتهعبد الحسين الذي تقد الشيخده وهو أحفا

قرية كبيرة كانت على شاطئ الفرات فاندرست  ،الرماحية إلىالرماحي نسبة و
أحـد أجـداده    إلـى والطريحـي نسـبة   ، منها سـوى بعـض اآلثـار والرسـوم     فلم يبق

طريح(ـى بالمسم.(  

  ــــــــــــــــــــــــ
  ) من هذا الكتاب.١٤٤رقم (مرت ترجمته ب )١(
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  يقول فيها: ،فيها عام وفاته خاًؤرفي رثائه م لبعض األدباء أبياتاً ورأيتُ
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  ــــــــــــــــــــــــ

  كذا في األصل وال يخفى على أهل الفن أن هذا البيت الشعري غير مستقيم عروضياً. )١(

  .٢/٤٥٨ماضي النجف وحاضرها: ، ٨/٣٩٥، أعيان الشيعة: ٢٩ / المقدمة:ينظر: تفسير غريب القرآن )٢(

 ) =الـدينِ  فخـرِ  بعـد  وطيـداً (هذه األبيات للشيخ محمد أمين الكاظمي، ومجموع مـادة التـاريخ   و

مـل مـادة   ت) ويضاف إليه عدد أصحاب الكساء وهم الخمسة، ومع عد جبرائيل سادسـاً تك ١٠٨١(
ماضـي  ( جـاء فـي   مـا ك هـو ، و)١٠٨٧( هـي  ). ومنـه يظهـر أن سـنة الوفـاة    ١٠٨٧(فيساوي  التاريخ

 ).٢/٨٣٨) و (معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٢/٤٥٨النجف وحاضرها: 

، ٣٧، اإلجازة الكبيـرة للتسـتري:   ٢١ رقم ٦٣، لؤلؤة البحرين: ٦٤٨ رقم ٢/٢١٤ينظر ترجمته: أمل اآلمل:  )٣(
ــاض العلمــاء:  ــة: ٤/٣٣٢ري ــاض الجنّ ــم ٤/١٢٠، ري ــم ١٠٩، نجــوم الســماء: ٥٩٤ رق ، روضــات ١٣٣ رق

ة أمــل ، تكملــ٢/٧٥، خاتمــة المســتدرك: ١٨١ رقــم ١/٦٩، طرائــف المقــال: ٥٤١ رقــم ٥/٣٤٩الجنّــات: 
ــل:  ــم ٤/٢٠٦اآلم ــاب:  ١٦٨٣ رق ــى واأللق ــم ٢/٤٣٨، الكن ــوية:  ٤٦٤ رق ــد الرض ــد ١/٥٧٠، الفوائ ، مراق

، ٤/٥٣، ريحانـة األدب:  ٨/٣٩٤، أعيـان الشـيعة:   ٢١٥ رقـم  ٢/١٠٤، الطليعـة:  ١٤٤ رقـم  ١/٤١٧المعارف: 
، معجـم  ٥/١٣٨، األعـالم:  ٣٤٩، مصفّى المقال: ٤٣٤، الروضة النضرة: ٢/٤٥٤ماضي النجف وحاضرها: 

ــؤلّفين:  ــري:  ٨/٥٥الم ــعراء الغ ــف: ٧١ -  ٧/٦٨، ش ــديث:  ١٢١ -  ٥/١١٨، أدب الط ــال الح ــم رج ، معج
ــم ١٤/٢٧١ ــرة للمرعشــي:  ، ٩٣٢٣ رق ــف:    ،٣١٩اإلجــازة الكبي ــي النج ــم رجــال الفكــر واألدب ف معج

  .٩٣٧ رقم ٢/١٨معجم مؤرخي الشيعة:  ،٣٤٦٦ رقم ١١/٢٢١، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢/٨٣٧
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  .ضلكان من علماء عصره األفا

ترجابـن  قاسـم   الشيخ( :فقال )تكملة أمل اآلمل( دنا الحسن الصدر فيم له سي
محيـي   الشيخابن حسين  الشيخابن علي  الشيخابن  أحمد الشيخابن  محمد الشيخ

بـن  بن علي بـن جمـال الـدين    الدين بن الحسين بن محيي الدين بن عبد اللطيف 

 بائه علماء آ كلّ،يجفالن بن أبي جامع الحارثي الهمداني العاملي أحمد���.  

 .جامعـاً  رجاليـاً  ،راًمتبحـ  ثاًمحـد  ،مـاهراً  فقيهـاً  ،فاضـالً  قاسم عالمـاً  الشيخكان 

علـى تحقيقـه    فـي الطهـارة والصـالة يـدلّ     )عئالشـرا (علـى أوائـل    له شرحاً رأيتُ
آخـر   إلـى آخر في الغصب والشفعة وإحيـاء األمـوات    اًمجلّد، وومهارته في الفن

كنز األحكام في شـرح  (اه سم آخر الحج إلى ل مواقيت الحجومن أو ،اداتالشه
  .)ع اإلسالمئشرا

وهـو أبـو   ، وشـيخ الطائفـة كاشـف الغطـاء     ،بحر العلوم السيد وكان من تالمذة
  )١(.) )١٢٣٧( ي سنةتوفّ، يه كثير من علماء عصرهحضر عل، دباء��  ،علماءسرة �� 

د الشيخ خ عام وفاتهوقد أرخضـر النجفـي    الشـيخ ابن محسن  الشيخابن  محم
  من أبيات بقوله:

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٨٧ينظر: تكملة أمل اآلمل:  )١(
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  ــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٣٧=  ندبت مدارسها لرزء القاسم )١(

  .٨/٤٤٧ينظر: أعيان الشيعة: )٢(

، وفيـه تـوفّي   ٥٢٤ رقم ٢/١٠٦١، مرآة الشرق: ٣١١ رقم ١/٢٨٧ينظر ترجمته: تكمله أمل اآلمل: و
، الكـرام  ٣/٣٢٦، ماضي النجف وحاضرها: ٨/٤٤٧هـ) ويظهر أنّه اشتباه، أعيان الشيعة: ١٢٩٠سنة (

، معجم رجال الفكر ٥/١٨٣، األعالم: ٥٢٣ رقم ٤/١٠٤٩، مكارم اآلثار: ٣٧٢ رقم ٣/٢٤٧البررة: ق
، ٣١١ رقـم  ٢٤٠، مشاهير المدفونين في الصـحن العلـوي الشـريف:    ٣/١١٧٢واألدب في النجف: 

  .٤٢٢١ رقم ١٣/٤٣٣موسوعة طبقات الفقهاء: 
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  .)١()١٢١١(ي بها سنة وتوفّ، ل ببغداداألو ىة جمادغر )١١٤٣(سنة  لدهوم

بـارى  ال ي ،مفلقـاً  ،شـاعراً  ،أديباً ،حكيماً ،ماًمتكلّ ،كان فاضالً(قال في التكملة: 
جارىوال ي، وهـو صـاحب الهائيـة     .المشرق شعراء عصره في كلّ م على كلّتقد

  المشهورة الكبيرة التي مطلعها:

�����5� �: %2 ����� DU�� 	a:  	� N %�������'  	����������  
 

  
U���  	;��0X  D*���� %��
��9 �X ������l)٢(  
وكانت تزيد على ألف بيت، أكلت األرضة جملة منها وبقي منها ما في أيدي  


 اإلمام  السيد أخرجه، )٣(الناسالتـي   )٤(صدر الـدين مـن تلـك اللولـة     السيد �����
  .أكلت األرضة جملة منها

لـف منهـا   ا أخرجوها وإذا قـد تَ ، ولمعليها كانت النسخة موضوعة في دوالب خوفاً
  ــــــــــــــــــــــــ

)، وفـي (تكملــة أمـل اآلمـل) و(الفوائــد    هــ ١٢١٠(نة ســاختلـف فـي سـنة وفاتــه، ففـي (الطليعـة)       )١(
  ).هـ١٢١٣)، وفي (معارف الرجال) (هـ١٢١٢(معجم المؤلّفين) سنة (الرضوية) و(أعيان الشيعة) و

رداب في مقبرة الشيخ دلّ على أن تاريخ وفاتـه  ـبداخل السحجر  جدو هأنّوذكر صاحب األعيان 
  ) واهللا أعلم.١٢٠١سنة (

ن الشيخ كاظم األزري المطبوع، وإنّما جاءت ضمن تخميسها لألديب الشيخ جابر ليست في ديوا )٢(
  ).١٦٢ - ١٢٠تخميس األزرية: (ينظر:  .الكاظمي

 ) بيتاً.٥٨٢الباقي في أيدي الناس هو ( )٣(

 اللولة: وعاء إسطواني الشكل طويل، تحفظ فيه األوراق المخطوطة. )٤(



  علماء اإلمامية اجمة في تريالدرر البه    ........................................................................  ٥٤٨

 

سـه  فأخرج منها هـذا الموجـود اليـوم الـذي خمH     السيد حضرة إلىموها فقد ،جملة
علـى الحجـر فـي إيـران      بعتوقد طُ ،الشاعر الشهيرجابر الكاظمي  الشيخالفاضل  الشيخ

  .وله غيره في المجاميعببمبئ، بع بعض شعره مع التخميس مرتين، وطُ


 من  يخالشوكان هذا ��� )١(عنـد الـوزراء والبكـوات    اًمـ معظّ ،فضالء عصـره  

 مـه علـى العلمـاء    بحر العلـوم كـان يقد  السيد  نإى والعلماء حتّ�����إذا دخـل   

ا مـ ل ؛يرى بها هشام بن الحكم gوكان يراه بالعين التي كان اإلمام الصادق ،عليه
معهـم فـي اإلمامـة    الكالم وبراعته في  ،كان يظهر من حسن مناظراته مع الخصوم

ومـع ذلـك    ،والتقيـة شـديدة   في ذلك العصر الذي كان سوق الخصـوم فيـه قائمـاً   
ين قويةكانت كلمته هي العليا ونصرته للد.  

البـاع   وطويـلَ  ،في الحديث والتاريخ راًمتبح ،الذهن حاد ،كان سريع الجواب
ة منـاظرات  علماء أهل السنّله مع ر، يوفي علم المقاالت والس ،في الكالم والتفسير

حاضـراته ال يملكـون مـن أنفسـهم     كان لحسن م، وحكايات تجري مجرى الكرامات
  .وله فيهم شعر كثير ،المصافات ��� 

 ،وسـنانها  ،ولسـانها  ،ةوأركـان الطائفـة المحقّـ    ،كان من حسنات ذلـك العصـر  
  .وكان من بيت فضل وأدب وجاللة في بغداد ،ويمينها ،وسيفها

ين بيـت اهللا سـنة نيـف وسـتّ     وحـج ، الحال يفارقه السـ  ميناًس القامة كان قصيرو
  .ة والسالمة عليه وعليهم الصالوزار قبر النبي واألئم ،ومائة بعد األلف

 ىيوسـف المتـوفّ   محمد الشيخأحدهما أكبر منه وهو  :كان له أخوان فاضالن

  ــــــــــــــــــــــــ

 ق على أهل الذوات في الدولة العثمانية.) البكوات: جمع بك، وهو لقب كان يطل١(
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 راضـي الفاضـل   الشـيخ وأبـو   ،مسـعود الشـاعر المعـروف    الشـيخ أبو  )١٢١٢( سنة

واألخ اآلخـر   ،)١٢٤٦(ى هو وأخـوه سـنة الطـاعون سـنة     ف المتوفّصنِّالم األديب
المولـود  رضـا األزري   محمـد  الشـيخ للشيخ كاظم هو إمام األدب ولسان العـرب  

  .)١٢٤٠( سنة ىالمتوفّو )١١٣٠(

المرتضـى فـي   السـيد   زريين مقبرة معروفـة فـي بلـد الكـاظمين تجـاه قبـر      ولُأل
كاظم وإخوتـه وآبائـه وأصـل تلـك      الشيخ رفيه قب ،)١(السيد ةالمقابل لقبالسرداب 

المطة من متعلقات مقبرة األزريينحو.  

ولـم   .زر�� ببغـداد يبيـع ا   هم األعلى تـاجراً جدر، كان زَ�� اع ابي يومعنى األزر
يبق ب لهذا البيت عق 
وهـم بيـت شـريف     ،أيضـاً من البنات ويعرفون باألزريـة   	�
قهـم  والمشتغلون بالعلم األفاضل وفّ ،الصلحاءو ،ادوالعب ،جارالتّ :، فيهمل أيضاًجلي

  )٣(.)٢()اهللا تعالى

  ــــــــــــــــــــــــ

���) ينظر كـالم  ١( فـي الفوائـد    ىـريف المرتضـ ـحـول قبـر الشـ    wبحـر العلـوم  مهـدي  السـيد   �����
تحقيـق رائـع    - ١١١ الـى  ١٠٨مـن   -وفي هامش الصـفحات المـذكورة    ١١١ - ٣/١٠٧الرجالية: 

 حول هذا الموضوع، فليراجع. wفنالمؤلّ

  .٢٦٥ - ٤/٢٦٤آلمل: ) ينظر: تكملة أمل ا٢(

، الفوائـد الرضـوية:   ١٧٦٠ رقـم  ٤/٢٦٣تكملـة أمـل اآلمـل:    ، ٥: / المقدمـة زريـة �	 ينظر ترجمتـه: ا  )٣(
 - ٢/١٣٦، الطليعـة:  ٢٨٦ رقـم  ٢/١٦١، معـارف الرجـال:   ٢٩ رقـم  ٢/٢٣، الكنى واأللقـاب:  ١/٥٩٣

، ٣٧ - ٦/٢٦دب الطـف:  أ ،٤٠٩ رقم ٣/٢٧٢الكرام البررة: ق، ٩/١١، أعيان الشيعة: ٢٢٨ رقم ١٣٩
  .٨/١٣٩، معجم المؤلّفين: ٥/٢١٥األعالم: 
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}QUU{@ @

†Čî�Ûa@áÃb×@åia@@†Čî�Ûa@å�§a@åi@å�ªïuŠÇþa@ïàÃbØÛa@ @


 مـن   ،فقيهـاً  ،صولياً��  ،فاضالً كان عالماً .محسن السيد أكبر أوالد����علمـاء   
  .)مجموع األدعية(له كتاب  .بلد الكاظمين

ي فـي  تـوفّ قـين  علـي مـن فحـول العلمـاء المحقّ     محمـد السيد  :انلدووكان له 
  .كاظم السيد امنا بال عقب، فانقطع عقبحسن مات في أيالسيد  واآلخر ،حياته

ره فـي  علـى تبحـ  )١(لديـ  هفـي مجموعـ   هخطّـ  رأيـتُ ( :)التكملة(في السيد قال
  .محسن دالسي كان من تالمذة أبيه ،الحديث

  )٢(.)H)١٢٤٦(ي طاب ثراه توفّ

}QUV{@ @

†Čî�Ûa@áÃb×@åia@@†Čî�Ûaa‰@ï™åia@@†Čî�Ûa@å�y�î�§a@ïuŠÇþa@ @

  .محسنالسيد  قالمحقّالسيد  عمه من تالمذة

قـال فـي    .)١٢٤٦( سـنة  مـات سـنة الطـاعون    ،فاتلـه مصـنّ  ، فاضالً ،كان عالماً
فـرغ منـه سـنة     ،د العميـدي للسـي  )صـول �� تهـذيب ا (رأيت بخطه شرح (التكملة: 

  ــــــــــــــــــــــــ

 في المصدر المطبوع: (مجموعة تدل).) ١(

  .٤/٢٦٣ينظر: تكملة أمل اآلمل:  )٢(

، الفوائد الرضوية:  ٨ رقم ٩/٩، أعيان الشيعة: ١٧٥٩ رقم ٤/٢٦٣ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: و
 .١٦٣ رقم ١٣/٧٣٩، موسوعة طبقات الفقهاء: ٤٠٦ رقم ٣/٢٧٠، الكـرام الـبررة: ق١/٥٩٣
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  )١(.)طاب ثراه )١٢٢٥(

}QUW{@ @

ƒî’Ûa@áÃb×@@åiaƒî’Ûa@@…aìuäÛaÐvï@ @

  .جفالنة البراق في في محلّ )بيت الحكيم(ـمن المعروفين ب

 ،الفقـه  عربـي  ،المحاضرة حسن ،والشعرفي العلوم األدبية  كاملٌ أديب ،فاضلٌ
  .وال الفقهاءللمسائل وأق االستحضارِ كثير ،حسنةٌ له سليقةٌ

كـان  .حسين الكاظمي وغيـره مـن علمـاء بلـده     محمد الشيخالفقيه  الشيختلمذ على 
  .وأدب ة، له فضلٌرأيته وجالسته مدأبوه ذا جاللة ووقار من بيت محترم 

  )٣(تعالى. wوقد ناهز التسعين )٢()١٣٣٨(ي سنة توفّ

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢٦٣ينظر: تكملة أمل اآلمل:  )١(

، الكرام البـررة:  ١١ رقم ٩/١٠، أعيان الشيعة: ١٧٥٨ رقم ٤/٢٦٣ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: و
  .٣٩٩ رقم ٣/٢٦٤ق

كملـة سـنة   تـوفّي كمـا فـي الت   > ) مـا نصّـه:  ٢/١٧٠: ذكر الشيخ جعفر محبوبـه في(ماضـي النجـف    )٢(
  ه في المطبوع منه، فالحظ.ولم نجد<. كذا نقل عن التكملة )١٣٣٧(

ماضـي  ، ٢٨٨ رقـم  ٢/١٦٤، معـارف الرجـال:   ١٧٥٦ رقـم  ٤/٢٦٢ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل:  )٣(
معجم رجال الفكر واألدب في النجـف:  ، ٧٣ رقم ٥/٦٢ق، نقباء البشر: ٢/١٧٠النجف وحاضرها: 

١/٤١٩. 
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}QUX{@ @

ƒî’Ûa@áÃb×@a@xb§a@åi†Şàª@Ü�@ð…bie@òÛë†Ûa@Ýîa@ð…a†ÌjÛäÛaÐvï@ @

عاملٌ عالم، ومجاهد  السـالكين والعابـدين   بـل جمـالُ   ،سـالك،  العلمـاء   وأحـد
 ،واشــتغل بــالعلم األشــرف جــفالن إلــىتــرك الــدنيا والتجــارة وهــاجر  ،انيينالربــ
ل عليـه  وتكمـ ي جفـ النمولى حسـين قلـي الهمـداني     الشيخاني الرب الشيخصل بواتّ
  .ى أشرقت عليه أنوار الملكوتحتّ

كان كثير العبادة، في الرياضة والمجاهدة النفسِ قوي، دائم المراقبة قال  .هلرب
وفـي   ،ظـاهر  وعلـى جبينـه نـور    ،ذكّر اهللا رؤيتـه ن تُـ ممـ كان واهللا ( :)التكملة(في 

ال  ،الكـالمِ  قليـلَ  ،الصـمت  وكان طويـلَ  ،ثفنة البعير من كثرة السجود جبهته مثلُ
مـات فـي سـن     ،امـه ولم تطل أي ،اهنال من العلم ما كان يتمنّ ،ما يصلحه 	�
 يعرف 

  )١(.)Hاألشرف جفالناألربعين في 

}QUY{@ @

†Čî�Ûa@áÃb×@åia@†Čî�Ûa@†Şàª@åia@†Čî�Ûa@@åí†Ûa@‰ìãåia@†Čî�Ûa@@ðŠöaŒ¦a@�a@òàÈãð��nÛa@ @

ى وصــفه حتّــ، بــالعلم والتقــوى اًمعروفــ ،مصــره وعلمــاِء ،عصــره �!�/��-� كــان مــن 
فـي العلـم    الفضـائلِ  كـان جـامع  (قـال:  بثاني سلمان الفارسي،  )تحفة العالم(في  صاحبه

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢٦٧ة أمل اآلمل: ينظر: تكمل )١(

 ٥/٦٩، نقباء البشر: ٧ رقم ٩/٩، أعيان الشيعة: ١٧٦٢ رقم ٤/٢٦٧ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: و
  . ٨٠ رقم

العشر الثاني بعد الثالثمائة واأللف كما فـي  في ) كما في (نقباء البشر) و ١٣١٣في سنة ( wتوفّي
  .)التكملة(



  ٥٥٣  ..............................................................  األنباري الكاظمي السيد كاظمحرف الكاف/ 

 

مـع   اًشـرعي  مكروهـاً  منه فعـالً  فلم أر عاشرته دهراً ،والعمل والزهد والرياضات الشرعية
)جناح بعوضةتساوي وما كانت الدنيا عنده  ،الشباب ه كان في سنأنّ

)١(.  

العتبـات   إلـى ه مات والسـطوح توجـ  مقـد وبعد مـا فـرغ مـن العلـوم العربيـة وال     
وحضر على علمائهـا وفضـالئها فـي     ،في االشتغال في العلم ، وجدكربالءوسكن 
  .ى بلغ المرتبة العليا فيهاصول والحديث حتّ�� الفقه وا

عزم على  ثمإلـى ه التوج   لتحصـيل   ؛م هنـاك أقـا س الرضـوي و المشـهد المقـد
الفيلسـوف األعظـم    السـيد  انيلعـالم الربـ  ة مـن ا الحكمة اإللهية والمعـارف الحقّـ  
وهـو   ،فـي الحكميـات واإللهيـات    وكـان إمامـاً   ،الميرزا مهدي الشهيد الخراساني

  .ا جاء لزيارة المشهد الرضويلم )حر العلومب(ـمهدي ب محمد السيد بالذي لقّ

والميـر سـيد علـي     ،ق البهبهـاني المحقّـ  األقـا وبالجملة فصاحب الترجمـة مـن تالمـذة    
.H)١٢١٦(في سنة  وكان حياً .والميرزا مهدي الخراساني )،الرياض(صاحب 

)٢(  

}QVP{@ @

†Čî�Ûa@áÃb×@åia@†Čî�Ûa@@´�yïàÃbØÛa@ð‰bjãþa@ @

محسـن   السـيد  مـن تالمـذة  ، فاضـلٌ  ،عامـلٌ  ،عـالم (: )التكملـة (فـي   السـيد  قال
  .رد عبد اهللا شبمن المعاصرين للسي .األعرجي

ه مـات  أظنّ ،)١٢٢٧(سنة  اًوكان حي .ر في بعض كتاباتهعبد اهللا شبالسيد  ذكره
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٨ - ١٢٧: لشوشتريلتحفة العالم ينظر:  )١(

، أعيـان الشـيعة:   ١/٥٩٥، الفوائـد الرضـوية:   ١٧٦١ رقـم  ٤/٢٦٦ينظر ترجمته: تكملـة أمـل اآلمـل:     )٢(
  .٤٠٨ رقم ٣/٢٧١، الكرام البررة: ق١٠ رقم ٩/١٠
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  )١(انتهى. ) )١٢٤٦(في الطاعون سنة 

}QVQ{@ @

ƒî’Ûa@áÃb×@@åiaƒî’Ûa@@…ìàªïàÃbØÛa@ @

  .أمين الكاظمي الشيخالفقيه  الشيخأخو 

فـي األدب   البـاعِ  طويـلَ  ،ثاًمحـد  ،فقيهاً ،فاضالً كان عالماً(: )التكملة(قال في 
محسـن   السـيد  ه من طبقـة يظهر أنّ، في الحديث والتاريخ ثاراًآله رأيت  ،والتاريخ

  .األعرجي

يـونس مـن    محمـد  الشـيخ و ،علـي  محمـد  الشـيخ  :كان لـه أوالد علمـاء مـنهم   
المعاصرين للسي٢(انتهى. ،)ر الكاظميد عبد اهللا شب(  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢٦٢ينظر: تكملة أمل اآلمل:  )١(

ة: ، الكـرام البـرر  ٢ رقـم  ٩/٥، أعيـان الشـيعة:   ١٧٥٧ رقم ٤/٢٦٢ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: و
  .٣٩٤ رقم ٣/٢٦٢ق

  .١٧٦٤ رقم ٤/٢٦٨ينظر: تكملة أمل اآلمل:  )٢(

ماضي النجف  ،١٩ رقم ٩/١٩، أعيان الشيعة: ١٧٦٤ رقم ٤/٢٦٨ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: و
 رقـم  ١٣/٧٣٩، موسـوعة طبقـات الفقهـاء:    ٤١٠ رقـم  ٣/٢٧٣الكرام البـررة: ق  ،٢/٤٢٢وحاضرها: 

  .٩٩١ رقم ٢/٥٨، معجم مؤرخي الشيعة: ١٦٤
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}QVR{@ @

ƒî’Ûa@áÃb×@ð‹a�’Ûa@ïöaŠßb�Ûa)١(@ @

د خالشية اإلسالم تلميذ الميرزا حجتقي الحائري الشـيرازي السـامرائي   محم ،
  .من المعاصرين

فاضلٌ عالم، النظرِ دقيق، فاهم، ذو ملكة قويـة فـي    ،صول�� في الفقه وا له غور
  .ه أفضل تالمذة الميرزا المذكورلعلّ ،فهم المطالب

والزم درس الميـرزا المـذكور    ،ج بهـا ة مديدة وتزومعه مد ءقد سكن سامراو
  )٢(شاء اهللا تعالى. يرجى به الخير إن ،مع ورع ومتانة ،أقرانه ى فاقحتّ

}QVS{@ @

bÓc@كچكو@@åi†Şàª@�äÛa@‰‡@ïic@åi@ð†èßïÓa@@M@@ì�còßýÈÛa@@µì½a†»c@ïÓa�äÛa@@M@ @

 ،الفقيــه ،النبيــه ،فاضــلُال ،العامــلُ ومــنهم العــالم(: )ةالروضــة البهيــ(قــال فــي 
  .بن أبي ذر النيراقيمهدي  محمدك بن چكو أقا ،قالمحقّ

اسـة دار المـؤمنين كاشـان إليـه بعـد      ئانتهـت ر  ،صـالح  ،سمقد ،كاملٌ ،فاضلٌ

  ــــــــــــــــــــــــ

  )٧٩ رقم ٥/٦٨هو الشيخ محمد كاظم بن حيدر الشيرازي. (نقباء البشر:  )١(

  ريف.ـالصحن الشفي ) ودفن هـ١٣٦٧في النجف األشرف سنة ( wتوفّي )٢(

، شخصـيت  ١٥ رقـم  ٩/١١، أعيـان الشـيعة:   ١٧٥٢ رقـم  ٤/٢٦٠ينظر ترجمته: تكملـة أمـل اآلمـل:    
، أحسـن  ٧٩ رقـم  ٥/٦٨قر: ـ، نقبـاء البشـ  هــ) ١٣٦٦ي سـنة ( تـوفّ  أنّه وفيه ،١١٥ رقم ٣٨٢نصاري: أ

، معجـم رجـال   ٤٣١ رقـم  ٣٣١، مشاهير المدفونين في الصحن العلـوي الشـريف:   ٢/٢٧٨الوديعة: 
  .٢/٧٨١الفكر واألدب في النجف: 
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١(انتهى. )اني الميرزا أبي القاسم النيراقيأخيه العالم الرب(  

}QVT{@ @

ïãaŠèİÛa@áÃb×@ýß@†ãì�Ła@ @

فــي دار مــن مشــاهير المجتهــدين (قــال:  )واآلثــارالمــآثر ( فــي كتــاب ذكــره
  .نالخالفة طهرا

  )٢(.)) ١٢٧٢( سنة خر شوالأواي في توفّ

}QVU{@ @

†Čî�Ûa@áÃb×@åia@†Čî�Ûa@†Şàª@@b™‰ai@åòßýÈÛa@@âìÜÈÛa@Š¡êñ^f�^fŞÖ]@ @

ثقةٌ ،فاضلٌ ،عالم، بر، تقي، نقي.  

  .ه بحر العلومفي مقبرة جد ودفن )١٢٨٨(ي سنة توفّ

  :ورثته الشعراء منهم

  عام وفاته بقصيدة مطلعها: خاًرقفطان مؤ أحمد الشيخالشاعر األديب 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٣ - ٢٦٢ينظر: الروضة البهية:  )١(

ة: الروضـة البهيـ  هــ)،  ١٢٨٦ي سـنة ( تـوفّ أنّـه  وفيه  ٤٤ - ٤٣: / المقدمةامينظر ترجمته: عوائد األيو
 رقـم  ٩/٣٧، أعيان الشيعة: ١٧٧٧ رقم ٤/٢٧٨، تكملة أمل اآلمل: ٢٩ رقم ٣٦٨، نجوم السماء: ٢٦٢

  .٢٨٥٣ رقم ٣/٤٩٤، تراجم الرجال: ٤٢٢ رقم ٣/٢٧٨، الكرام البررة: ق٦٦

، الكـرام البـررة:   ٤رقـم  ٩/٥، أعيـان الشـيعة:   ١٧٥٣ رقـم  ٤/٢٦١ينظر ترجمته: تكملة أمـل اآلمـل:    )٢(
  .٣٨٤ رقم ٣/٢٥٨ق



  ٥٥٧  ..........................................................................  الحيدري السيد كاظمحرف الكاف/ 
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.

)٤(  

الجواهر(صاحب  الشيخج ابنة تزو(w ،ولم يمسطاب ر ب شيئاًعقسـت  ه وقد
  )٥(نفسه.

}QVV{@ @

†Čî�Ûa@áÃb×@ð‰†î§a@ð…ŒîÛa@ÅÇaìÛa@ @

ه سـمعت منـه أنّـ   وأنـا   .يحفظ أربعمائة ألف حديث زاخراً كان بحراً(قال في التكملة: 
  .ن جميعاًاآلوأحفظها  ،ي نظمت سبعين ألف بيت من شعر لم أكتبهاقال: إنّ

 ��في آخر عمره في عينيه مع أنّ ضرلـده لومع ذلـك قـال    ،)٦(ناًه كان زمد  والسـي 

ملـي  �� أن أملي عليك تاريخ الدنيا وأنت بالخيار فـي كتابتـه، إن شـئت     علي: أحب
 إلىل الدنيا من أو ما وقع في يوم األحد وتكتب كلّ ،األسبوععليك ذلك بعنوان 

ل ما وقع في أو ام السنة وتكتب كلّأو بعنوان أي ،األسبوعتمام  إلىوهكذا  ،اليوم
  ــــــــــــــــــــــــ

  ةٌ)، وما أثبتناه من (الرحيق المختوم).أيمفي األصل: ( )١(

  في الرحيق المختوم: (زار). )٢(

  .١٢٨٨=  رقاك كاظمها )٣(

 .  ٢٠٣ -  ١/٢٠٢ينظر: شعراء الغري: و ) بيتاً،٢٩والقصيدة قوامها ( ،٢٨٨ -  ١/٢٨٦: (خ) الرحيق المختوم )٤(

  .٢٣ رقم ٩/٢١، أعيان الشيعة: ٥ رقم ١/١٣٧/ المقدمة: ته: الفوائد الرجاليةينظر ترجم )٥(

 )١٣/١٩٩) الزمانة: العاهة. (ينظر: لسان العرب: ٦(
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م فييوم من المحر فـي وهكذا ما وقع  ،هذا العام إلىلها الدنيا من أو   م ثـاني محـر
  .الطريق الثاني ابنهفاختار  ،تمام االثني عشر شهراً إلىوهكذا  ،آخر الشهر إلى

م مـن  ل يوم من شـهر محـر  أو فيفيما وقع  ،ين أمالهما عليه أبوهدمجلّوكتب 
يه وذكر أنّل الدنيا أوتم د  ولكـن مـات ابنـه    ،اتدمجلّـ  ةل في عشراليوم األوالسـي 

ى حتّـ  جـف النفحزن عليه وفارق بلـد الكـاظمين وسـكن     ،علي ولم يكن له سواه
  )١(انتهى. )ل بعد الثالثمائة واأللفو�� عشر اها في أوائل الفيي توفّ

}QVW{@ @

†Čî�Ûa@×ŠÓbi@kÜ@ÛaðìÔä@b§a@ð†ä�a@´�y@kÜ×@åiöðŠ@ @

ــاً  ــان عالم ــالً ك ــطوح  ،فاض ــث الس ــذ  ،يباح ــن تالم ــيخة م ــدين   الش ــن العاب زي
الع طّـ كثيـر اال  ،بـالكالم والتفسـير   خبيراً ،فقيهاً ،وكان أديباً ،ريئالمازندراني الحا

  .ريخفي الحديث والتوا

سدة وله منظومة في العقائد جيبيـت  غ عـدد أبياتهـا ألفـي   ليب )دالئل الخيرات(اها م، 
منهـا فـي اليـوم    وفـرغ   ،)١٣٠٨(شرع في نظمها في الثـامن عشـر مـن شـهر رجـب سـنة       

  :ك في آخر منظومته بقولهلالتاسع من شهر رمضان من تلك السنة كما ذكر ذ

 	+R� �#������X� ������� �*������ n  	H������ �:� �O  
 

  �$��������3� N  g$jd�������  �*������� ������ �GH �O  
 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٥٤ رقم ٤/٢٦١تكملة أمل اآلمل: ينظر: )١(

 ٥/٦١، نقبـاء البشـر:   ٢٤ رقـم  ٩/٢٢، أعيـان الشـيعة:   ١٧٥٤ رقم ٤/٢٦١ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: و
  .٩٧٨ رقم ٢/٥٠، معجم مؤرخي الشيعة: ١/٢٥١، معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ٧٠ مرق
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  	�H� ������� 	/����-p�  %B���������)٢(�)١(  

 بعـت التقـاريظ مـع    وقـد طُ  ،بليغاً عليها علماء عصره وأثنوا عليه ثناًء ضوقد قر
امه بمطبعة بمبئالمنظومة والحواشي التي عليها منه في أي.  

 )١٢٦٦(في نصـير آبـاد سـنة     ولد ،اًتقي ،شاعراً ،حكيماً ،ماًكان متكلّ :وبالجملة

  .وتلمذ على والده فيها )١٢٦٧(سنة  وأ

د لكنهو وحضر على إلىاجر ه ثمدعلي  السيد ابن محمد السيسـلطان   محم
العتبــات لتحصــيل العلــم ســنة  إلــىهــاجر  ثــم، دلــدار علــي الســيد ابــنالعلمــاء 

 ،البهبهـاني حسـين   السـيد  صـول علـى  �� فحضر بعض سـطوح الفقـه وا   )،١٢٩١(
زيـن   الشـيخ لى وع ،صوالً�� و الحائري في الخارج فقهاًعلي اليزدي  السيد وعلى

والفاضـل األردكـاني المـولى     )،ذخيـرة المعـاد  (فروشـي صـاحب   رالعابدين البا
حسين كذلك دمحم.  

ــازه  ــيخوأج ــين     الش ــرزا حس ــاج مي ــدين والح ــن العاب ــل  ازي ــرزا خلي ــن المي ب
  .wالطهراني

ةضوس في الروكان يدر دئالمنظومة في العقا( رة الحسينيةالمنو(.  

علـي األعسـم فـي     محمـد  الشـيخ شـرح منظومـة   فات غير ذلـك منهـا:   وله مؤلّ

  ــــــــــــــــــــــــ

  )w(منه .١٣٠٨دالئل الخيرات =  )١(

  .١٦٧ ):حجري(دالئل الخيرات ينظر:  )٢(
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منظومة في الوجود (، وجفالنبعت في طُ )١()الموائد(ـى باألطعمة واألشربة وتسم
  .)منظومة في الحكمة(، و)هيةاوالم

 ةآخـر الطهـارة، وترجمـ    إلـى  wي بحر العلومة جدشرح فيها در )منظومة(و
  .ئله المنظومةشرح على دالو ،باللغة الهندية نظماً )نجاة العباد(

  .)١٣٢٩( سنة يوم األربعاء الثاني عشر من شهر رمضان كربالءي في توفّ

 السـيد و ،عبـد المهـدي   السـيد و ،كلـب مهـدي   السـيد  ف أوالده األفاضلوخلّ

  )٢(.الىتع مهدي حفظهم اهللا محمد

}QVX{@ @

ƒî’Ûa@áÃb×@ðŠöb§a@Š�a@ @

  .)الهرـ(المعروف ب أحمد خالشيابن علي  محمد الشيخابن صادق  الشيخابن هو 

سـنة   كربالءفي  ولد .مع ضخامة جسمه خفيفاً ،ريفاًظ ،أديباً ،عالماً ،كان فقيهاً
)١٢٥٧(.  

  ــــــــــــــــــــــــ

رجـوزة الشـيخ محمـد علـي     
	 جميـع   ت: للسيد كلب باقر الهندي، وقد تضـمن ) منظومة في الموائد١(
رجـوزة السـابقة والفاصـل بينهمـا     �	 ح مزج لهـا، أول أبياتهـا هـو أول أبيـات ا    ، وكأنّها شراألعسم

  قوله في آخرها: -) ١٣٢٦سنة ( -صورة الهاللين وقال في تاريخ نظمها 

ــ[فَ ــاريخِقُــ ــامِخ ل لتــ   ظمِالــــنّ تــ

  

  )تْفَصَـــ بـــه شـــارِمب لقـــومِل([  

 )٨٣٨٤ رقم ٢٣/١٣٨(ينظر: الذريعة:   

 ١/٦٥، الذريعـة:  ٥٦ رقـم  ٩/٣٢، أعيان الشيعة: ١٧٦٩ رقم ٤/٢٧٣أمل اآلمل: ينظر ترجمته: تكملة  )٢(
  .٩٧ رقم ٥/٨٢، نقباء البشر: ١٠٢٧ رقم ٨/٢٥٠و  ٣٢٠ رقم
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حسـين   محمـد والميـرزا   ،حسين الشهرستاني الحـائري  محمد السيد وقرأ على
صـادق   الشـيخ و ،زندراني الحائريازين العابدين الم الشيخو ،األردكاني الحائري


 �بن ا  .خلف عسكر الشيخ ����

باقر الطباطبائي آل صاحب  محمد السيدو ،وهو معاصر للسيد إسماعيل الصدر
ــي الســيد، و)الريــاض( ــائي آل   ،هاشــم القزوين ــر الطباطب ــرزا جعف صــاحب والمي
  .)الرياض(

وكانت له حوزة علمية يدرسون عليه فـي مدرسـة حسـن خـان المعروفـة فـي       
حسـن   محمـد  الشيخ :ثير من أهل الفضل واألدب منهم، وتلمذ عليه نفر ككربالء

  .ئيكربالحسين ال الشيخو ،فليح الشيخابن  محمد الشيخو ،أبو المحاسن

د  وقـد رثـى   .كـربالء صال بالسادة آل الرشتي فـي  م له اتّوللمترجأحمـد  السـي 
  .)١٢٩٥(تل سنة الرشتي بعد ما قُ

ي تـوفّ  .bلكثير في أهل البيـت وفيه ا ،وله ديوان شعر مخطوط فيه أنواع الشعر
  .بها ودفن )١()١٣٣٠( سنة كربالءب

  )٣(.)٢( )وا كاظماً(للحور زفّ :في مادة تاريخ وفاته وجاء

  ــــــــــــــــــــــــ

  .(معجم رجال الفكر واألدب في كربالء)في (أعيان الشيعة) وكما  هـ)١٣٣٣توفّي سنة ( )١(

 .١٣٣٠) للحور زفّوا كاظما = ٢(

، ٦٨ رقـم  ٥/٦٠، نقباء البشر: ١٣ رقم ٩/١٠، أعيان الشيعة: ٢٢٧ رقم ٢/١٣٣: ينظر ترجمته: الطليعة )٣(
، شعراء مـن كـربالء:   ٦٧٥ رقم ١٧٢، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء: ٨/٢٣٧أدب الطف: 

  .١٧٣، تراث كربالء: ١٨٧





  

  

  

  

  

  

  

  

âýÛa@ÒŠy@ @
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Û@a‹�½aðŒí�nÛa@ïÜÇ@Ñİ@ @

ص والمـتخلّ  )صـدر األفاضـل  (ـبـ ب الملقّ )ـه ١٢٦٨(سنة في  لدوالم الشيرازي
  .)األديب(ـمعروف بدانش) وال(بـفي شعره 

 ،بشـيراز  ولـد  .كاظم الشيرواني التبريزي األصـل  محمدأمير السفراء ميرزا  ابن
  .بن بابويهابجوار الصدوق  ودفن )١٣٥٠(ي بها سنة وتوفّ ،ونزل بطهران

ميرزا مجـد الـدين    ولدهرأيت عند (ى المقال): قال شيخنا الطهراني في (مصفّ

 ة النصيري بطهـران نسـخة مـن (خالصـ    بـن الشـاه   ا) بخـط الشـاه مرتضـى    ������

آخرهـا  بث الفيض الكاشاني، ملكها صاحب الترجمة وألحـق  والد المحدمحمود 

 جملة من الرجال الذين لم يتعرض   .لذكرهم في )الخالصة( �����

١٤٤ذربايجـان) صـفحة (  آله فـي (دانـش منـدان     وترجم ( مـن تصـانيفه    وعـد
  .ص)ملخّ(الـبتذكرة الشعراء الموسوم 

مـن تصـانيفه (األعـالم)     ) وعـد ٢٠٤ص - ٤(جفي (الريحانة)  وترجم له أيضاً
 حسـن ، علـي  أحمـد  :هم مثـل ؤة وسبعة من األعـالم المركبـة أسـما   جم مائافي تر

  .وهكذا، وفي آخره أحوال الصوفية علي علي، لطف ، غالمعلي نيحسعلي، 

وترجم    فيـده وأورد فـي   اها (ترجمـان الحـال) طبعهـا ح   لنفسه فـي رسـالة سـم
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  )١(.)) تأليفا١٢١ً( إلىه وأنهاها فات جدفهرس مؤلَّمقدمة طبعه 

}QWP{@ @

ƒî’Ûa@¬ŒÛa@�a@ÑİÛïãb  

  .)١٢٣٣(في زنجان سنة  ولد .بن علي الزنجاني محمدنصر اهللا بن  ابنهو 

إلىمات هناك وهاجر وقرأ المقد وحضـر علـى   ،كـربالء م في أقاو اًالعراق شاب 

ــيد ــراه الس ــاحب  إب ــي ص ــوابط(يم القزوين ــي  ،)الض ــفالنوف ــاحب   ج ــى ص عل
وعلـى أخيـه    ،كاشـف الغطـاء   ابنعلي  الشيخابن  محمد الشيخعلى و ،)الجواهر(

  .صولية�� مهدي، وكتب دروسه الفقهية وا الشيخ

للتقليـد   وصار مرجعـاً  ،باجتهاده معترفاً ،قاًمحقّ ،بلده زنجان عالماً إلىرجع  ثم
ه الحقـوق  يـ لإجبـى  وصـارت تُ  ،مـور الحسـبية  �� ى اوتـولّ  ،في زنجـان وضـواحيها  

  )٢(.)١٣٠٧(ي بها في رجب سنة أن توفّ إلىالشرعية 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــ

بعـد   -الطبعـة الرابعـة   -، ولـم نعثـر علـى ترجمتـه فـي ريحانـة األدب       ٣٨١مصـفّى المقـال:   ينظر:  )١(
  االستقصاء في باب (أديب، دانش، تبريزي، شيرازي، شيرواني، صدر األفاضل).

 ٥/٨٩ق، نقبـاء البشـر:   ١٠/١٢١، ١٨٧٧ رقـم  ٩/٣١٦ ، الذريعـة: ٣٨١ينظر ترجمته: مصفّى المقال: و
 ٢/٣١٣، تـراجم الرجـال:   ٨/١٥٣، معجـم المـؤلّفين:   ١١٥٣ رقـم  ٦/١٩١١، مكارم اآلثار: ١٠٢ رقم
  .١٤٩٢ رقم

، معجـم المـؤلّفين:   ١٠٨ رقـم  ٥/٩٥، نقبـاء البشـر:   ٢٩١ رقـم ٢/١٦٨ينظر ترجمته: معارف الرجال: ) ٢(
٨/١٥٦.  



  ٥٦٧  .....................................................................  النجفي الشيخ مال لطف اهللاحرف الالم/ 
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فاضلٌ ،عاملٌ ،عالم، كاملٌ ،فقيه،  ��صولي،  مـن أفاضـل تالمـذة     ،مـاهر 
������ 

  .نصاريمرتضى األ الشيخ

ي بأتقيـاء  ويصـلّ  ،جـف النصول في �� س الفقه وارأيته يدر(: )التكملة(قال في 
 ،عليـه آثـار الصـالح والعبـادة     ،وهو شيخ يعلـوه نـور   ،الناس في الصحن الشريف

  .قليلة اماًفي الفقه درسه أي حضرتُ


 شــرحه علــى قواعــد (فات منهــا: ولــه مصــنَّة ه فــي عــدلــم يــتم، لكنّــ )�������
حاشـية علـى   (و ،)١(هسـتاذ �� للشـيخ   )ية الظنحاشية على رسالة حج(وله  ،تامجلّد

  .وغير ذلك )القوانين

الدنيويـة  من جهـة المعيشـة    كان فقيراً ولهذا ؛لم تحصل له مرجعية في التقليد
  .)٢()حضور المشتغلين عنده ةوكثر ،مع كمال الشهرة بالفضيلة العلمية في الفقه

ف فـي  يالصـحن الشـر  فـي   ودفـن  ،)٣()١٣١٣(سـنة   األشرف جفالني في توفّ
  .ي فيه من جهة باب الطوسيالمكان الذي كان يصلّ

إبـراهيم آل بحــر العلـوم بقصــيدة طويلــة    الســيد ي المرحــومجـد  هن رثــامـ وم
  مطلعها:

  ــــــــــــــــــــــــ

  .Hأي الشيخ مرتضى األنصاري )١(

 .١٧٨٤ رقم ٤/٢٨٢) ينظر: تكملة أمل اآلمل: ٢(

  ).هـ١٣١١سنة ( توفّي أما في بقية المصادر التي ترجمت له أنّهو كذا ورد في (معارف الرجال)، )٣(
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عاملٌ عالم، فقيه، من أعالم علماء عصره ،صالح.  

مسـجد سـيد لطـف    (ـكان إمـام المسـجد الجـامع فـي الكـاظمين المعـروف بـ       
  )٣(.)المحصول(محسن الكاظمي صاحب  السيد كان من علماء عصر.)علي

}QWS{@ @

†Čî�Ûa@ïÐİÛ@ïuŠÇþa  

 قالمحقّ السيد من أفاضل تالمذة ،كاملٌ فاضلٌ ،عاملٌ : عالم)كملةالت(قال في 
  .)٤(محسن األعرجي ومن أرحامه األقربين السيد

  ــــــــــــــــــــــــ

  .ديوان السيد إبراهيم آل بحر العلومم تذكر في لالقصيدة هذه  )١(

، الفوائــد ١٧٨٤ رقــم ٤/٢٨٢، تكملــة أمــل اآلمــل: ١/٣٤٩ينظــر ترجمتــه: تكملــة نجــوم الســماء:  )٢(
، شخصـيت  ٥٣٩ رقـم  ٢/١١١٥، مرآة الشرق: ٢٩٢ رقم ٢/١٧٠، معارف الرجال: ١/٥٩٨الرضوية: 

، (ضـمن ترجمـة السـيد أبـو     ٢/١٩٧، أحسـن الوديعـة:   ١٠٤ رقم ٥/٩٢، نقباء البشر: ٣٠٠نصاري: أ
، معجـم رجـال الفكـر واألدب فـي     ٨/١٥٥تراب الخونساري وذكر أسـاتذته)، معجـم المـؤلّفين:    

، موســوعة ٣١٨ رقـم  ٢٤٥، مشـاهير المــدفونين فـي الصـحن العلــوي الشـريف:     ٣/١١٤٢النجـف:  
  .٤٧٢٣ رقم ١٤/٤٩٧طبقات الفقهاء: 

  .٤٢٨ رقم ٣/٢٨٤، الكرام البررة: ق١٧٨٢ رقم ٤/٢٨١تكملة أمل اآلمل:  ينظر ترجمته: )٣(

ومـن المعلـوم أن السـيد بحـر      )،ومن أرحامـه األقـربين   .. عاملٌ عالم( :ليس في المصدر المطبوع) ٤(
�  



  ٥٦٩  ..............................................................  التبريزي الحاج ميرزا لطف عليحرف الالم/ 

 


 السيد  داتوسفي بعض م رأيتُ����� د  رالمتبحالسير المعاصر له عبد اهللا شب
عون سـنة  ي في سـنة الطـا  ن توفّه مموأظنّ ،وذكره بغاية التعظيم والتبجيل ،تعظيمه

  )١(انتهى. )، واهللا العالم)١٢٤٦(

}QWT{@ @
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من  ،نبيلٌ وفاضلٌ ،جليلٌ عالم 
��� والمرجع إليه فـي   ،سينعلماء تبريز المدر
  .فات في سائر العلومله مصنَّ، الدين

كـان أبـوه مـن أعـالم علمـاء      ، اسـة الدينيـة  ئربيجان في الرذآمن أهل بيت في 
  .اليوم إلىاسة ئولهم الر ،في الجمعة والجماعة في تبريز إماماً ،إيران

الحـاج ميـرزا لطـف علـي المـذكور،       :نيثالثة أوالد علماء مجتهد أحمدكان للميرزا 
  .المعاصر )المجتهدـ(المعروف ب أقا، والحاج ميرزا جواد أقاوالحاج ميرزا باقر 

أحمدي الحاج ميرزا ا توفّولم ـد د المعاصر للسي١٢٦٥(سـنة   المجاهـد  محم( ،
وكان المرجع في الـدين والـدنيا كـذا فـي      ،قام مقامه ابنه الحاج ميرزا لطف علي

  )٢(.)التكملة(

  ــــــــــــــــــــــــ
�  

ل كتابنا هذا أنّه اعتمد نسخة المؤلّفالعلوم قد ذكر في أوw .التي كانت بخطّه، فالحظ 

  .١٧٨٠ رقم ٤/٢٨٠مل اآلمل: ينظر: تكملة أ )١(

  .٤٢٧ رقم ٣/٢٨٤، الكرام البررة: ق١٧٨٠ رقم ٤/٢٨٠ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل: و

  .١٧٨٣ رقم ٤/٢٨١ينظر: تكملة أمل اآلمل:  )٢(
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  )١(.)١٢٦٢(ي في حياة أبيه بالوباء سنة أقول: توفّ

}QWU{@ @

@µì½aÑİÛ@ð‹a�’Ûa  

  .بل من أعيان أفاضل دار العلم شيراز ،فاضلٌ .ن الكاشانيالمولى محستلميذ 

ه مـن فحـول علمـاء    أنّـ ( :وذكـر  )حنالسـوا (علي حزين في كتاب  الشيخذكره 
ــيراز ــو ،ش ــارف     أنّ ــوم المع ــن عل ــة م ــه جمل ــرأ علي ــاني وق ــل الكاش ه الزم الفاض

 لة أثنـى عليـه فيهـا   ا فرغ من قراءة الوافي عليه أجازه إجـازة مفصّـ  ولم ،والحديث
  .)الكهولة امه ومات في سنولم تطل أي :قال ،عظيماً ثناًء


 فهـو فـي طبقـة     ،ه غيـر خفـي  ولم يـذكر تـاريخ وفاتـه لكنّـ    المجلسـي   ������
  )٢(.)التكملة( كذا في )البحار(صاحب 

  ــــــــــــــــــــــــ

نصـاري:  أ، شخصـيت  ١/٣٢٥، ريحانة األدب: ١٧٨٣ رقم ٤/٢٨١ينظر ترجمته: تكملة أمل اآلمل:  )١(
، ١٠١٨ رقم ٥/١٦٨٨، مكارم اآلثار: ٣٨٢، شهداء الفضيلة: ٤٢٩ رقم ٣/٢٨٤، الكرام البررة: ق٢٨٧

وفيـه تـوفّي    ،١٤٨٩ رقـم  ٢/٣١١، تراجم الرجـال:  ١/٢٨٥معجم رجال الفكر واألدب في النجف: 
  .١٦٥ رقم ١٣/٧٤٠، موسوعة طبقات الفقهاء: هـ)١٢٦٣سنة (

  .١٧٧٩ رقم ٤/٢٧٩تكملة أمل اآلمل: عنه  ٣٤تاريخ حزين: ينظر:  )٢(

، الكواكـب  ٩٧٥ رقـم  ١/١٨٨الذريــعة:  ، ١٧٧٩ رقـم  ٤/٢٧٩ينظر ترجمتـه: تكملـة أمـل اآلمـل:     و
  .٦٢٦المنتثرة: 



  ٥٧١  ...............................................................  شمس الذاكرين المال لطف اهللاحرف الالم/ 
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إاظ المعروفين في من الوعلـوم علـى معاصـريه فـي الع    قـاً صفهان، وكان متفو ،
  .وإرشاد الناس ،والنصائح ،وكان أغلب ما يلقيه على منبر الوعظ في المواعظ

في تخت فوالذ خارج مقبرة  ودفن )،١٣٥٦(شوال سنة  )٧صفهان (إي في توفّ
  )١(.)١٣٢٩( سنة رمضان )١٧(ى ريزي المتوفّ ىمرتض الشيخخاله 

}QWW{@ @

ƒî’Ûa@�a@ÑİÛ@ïãaŠzjÛa  

  .هللا البحرانيعلي بن لطف ا بن ءعطا ابنهو 

د م لهترجد السيد ابن محمد  ابـن علـي   السيد  ابـن إبـراهيم   السـيد  ابـن علـي   السـيالسـي 

 ، فقـال: )تتمـة أمـل اآلمـل   (الموسوي الحسيني البحرانـي فـي كتابـه     ةإبراهيم آل أبي شبان

ــل ( ــل الفاض ــب الكام ــات األدب  )٢(األدي ــي درج ــي ف ــى الراق ــب،   إل ــل الرت ــى مح أعل
رجـال، أصـبحت بـه الفصـاحة     لم تنله سـائر ال  أعلى محلٍّ إلىحة الكمال والصاعد في دو

وأعـذب مـن رشـف الـدنان،      ،مـن رجـع القيـان    شعره ألـذّ  .األعالم ةعالم منشورناشرة اإل
  )٤(.)وسحر العقول واأللباب ،)٣(لئوإن نظم نثر الآلإن نثر نظم شوارد اآلداب 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .wفمن المعاصرين للمؤلّ علماً أن المترجم ،لم نهتد لمصادر ترجمته )١(

 ).األديب الكامل الفاضل: () ليس في المصدر المخطوط٢(

 ).ئل) في المصدر المخطوط: (وإن شعر نظم الآل٣(

 .١٧٥): خ) ينظر: تتمة أمل اآلمل البن أبي شبانة (٤(
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  :وله شعر كثير منه قصيدة يقول فيها ،أبي شبانة سنة والدته وال وفاته ابنولم يذكر 
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  .قرأ في المجالس الحسينيةيg وله شعر في مراثي الحسين 

  )٢(.١٨٨ص  )أنوار البدرين(وترجم له صاحب 

  ــــــــــــــــــــــــ

أنـوار  ، مـع اخـتالف فـي بعـض األلفـاظ،      ١٧٧ - ١٧٥): ختتمة أمل اآلمل البن أبي شبانة (ينظر:  )١(
  .١٢٩رقم  ٢٦٩، علماء البحرين دروس وعبر: ١/١٦٢، مستدركات أعيان الشيعة: ١٨٩البدرين: 

، الكــرام البــررة: ١٧٨٦رقــم  ٤/٢٨٣، تكملــة أمــل اآلمــل: ٨٦رقــم  ١٨٨ين: ينظــر ترجمتــه: أنــوار البــدر )٢(
وفيه أن اسمه: (الشيخ لطف اهللا بـن علـي بـن لطـف اهللا الجـد حفصـي)، الكواكـب         ٤٣١رقم  ٣/٢٨٦ق

 .١٢٩رقم  ٢٦٩، علماء البحرين دروس وعبر: ١/١٦٢، مستدركات أعيان الشيعة: ٦٢٤المنتثرة: 
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