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 ترمجة: الدكتورة دالل عّباس
، احملّدث والفقيه اإلمامّي الذائع الصيت يف القرن احلادي عشر اهلجرّي، أحدد  ، حمّمد بن احلسناحلّر العاملّي

العلماء املهاجرين من جبل عامل إىل إيران. هو مشهور أيًضا باسم "صاحب الوسائل". معظم املعلومات املتعّلقة بسرية 
(، واألمور اليت ذكرها 154-141، ص 1 جم) أمل اآلملة من السرية اليت أوردها هو نفسه يف كتابه حياته، مستمّد
وغريها(، واليت تكّررت يف املصادر األخرى مدع بعد     67، 66-66، 23، ص 1ج مم.ن،  يف ِسَير أقاربه )

ّّ، مدج    نفددياأل؛ 425-423، ص 2، مج خالصة األثراحملّبي،  الفروقات )على سبيل املثال  ، ص 5اإلصدفها
63-65 ،ّّ ، وهو أقدم سالنفة العصر(. يف 184-66، ص 6؛ اخلوانسارّي، مج 78-66، ص لؤلؤة البحرين؛ البحرا

املددّ، ص   التركيز أكثر على اجلوانب األدبّية من حياتده )  يف شرح سرية احلّر العاملّي، مّت أمل اآلملمرجع بعد 
يف قرية َمْشغرى/ مشغرة من نواحي جبل عامدل    ده1822رجب من العام  7(. ولد احلّر العاملّي يف 256-268

ّّ، مج  ؛ األنفددي141ص ، 1ج مم، 1672هد/1482القدمية املشهورة )احلّر العاملّي،  ؛ حول 62، ص 5اإلصفها
ّّ، مج  القرية املذكورة  وّي، ماّدة "مشغر"(. يصل نسب عائلة احلدّر العداملّي   َماحَل؛ ياقوت 285، ص 5السمعا

الددرّر  ، نقًلا عن أخ الشيخ احلّر العاملّي، أمحد بن احلسن يف 363م، ص 3884هد/1434حبسب ما ذكره القمّي )
ّحة ( على الرغم من أّنه مل يعثر على دليل يؤّكد صد 464، ص 3، إىل احلّر بن يزيد الرياحّي . األمني )مج لوكْسَدامل

هذا الدسب، أورد نقًلا عن أحد معاصريه من عائلة احلّر مشّجرة نسب، إّنما مل ترد أّي إشارة يف أيٍّ من آثدار احلدّر   
؛ مدرّوة، ص  464، ص 3؛ األمني، مج 656، ص 3 م، مج3886/هد1436القمّي، العاملّي إىل هذا األمر )

 مشس الدين حمّمد، اجلّد األعلى للشيخ احلدّر العداملّي )   (. تدّل عبارة احملّقق الكركّي يف إجازته إىل حسني بن68
 السطور التالية(، أّن مشس الدين هذا كان لقبه احلّر )احلّر لقًبا(.

، 1؛ الصدر، مج 184، ص 6نشأ احلّر العاملّي يف عائلة أنفرادها من أهل العلم واألدب والفقه )اخلوانسارّي، مج 
حسني بن مشس الدين حمّمد احلّر بن مشس الدين حمّمد بن مّكي، الدذي مدحده   (. أّول من اشُتهر من عائلته 333ص 

، 185اجمللسّي، مدج   يف دمشق إجازة الرواية )لالطالع على نّص هذه اإلجازة  ده682احملّقق الكركّي يف العام 
( عن سكن حسني بن مشس الدين 323ص  م،3885هد/1435(. على هذا األساس حتّدث املهاجر )56-54ص 

وأجداده يف دمشق. مل يذكر احلّر العاملّي جّده األعلى هذا، وإّنما حتّدث نفقط عن ابده حمّمد بدن حسدني املشدغرّي    
(. من احملتمل أن يكون حمّمد بن حسني أّول من هاجر من دمشق من عائلدة  154، ص 1م، ج 1672هد/1482)

، وضّم الشدام إىل السدلطدة   ده633دابق يف العام  احلّر، بسبب تغّير األوضاع السياسّية يف دمشق، بعد معركة َمْرج
(. حبسددب املهدداجر 324-323م، ص 3885هددد/1435العثمانّيددة، واسددتوطَن مشددغرة )املهدداجر،  

ه الوحيد. وقد أستاَذ كان أبوهو(، مل يدرس حمّمد بن حسني على نفقهاء جبل عامل، 322ص  م،3885هد/1435)
 (. 325علّي يف مشغرة وُجَبع )م.ن، ص أقام أبداؤه حمّمد بن حمّمد وعبد السالم و

وأديًبا نفاضًلا، امتدحه الشيخ احلّر يف  ِدًماكان جّد الشيخ احلّر ألبيه، علّي بن مشس الدين حمّمد احلّر العاملّي، عال
 ه، عبد السالم بن(، وقال إّنه ُسمِّم واستشهد يف الدجف األشرف. وكان جّد الشيخ احلّر ألم136ِّ، ص1)ج أمل اآلمل

( متبّحًرا يف األحكام الفقهّية. وكان والد الشيخ 186، ص 1م، ج1672هد/1482مشس الدين حمّمد احلّر العاملّي )
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، وهو يف طريقه لزيارة املشهد ده1863احلّر، حسني بن علّي، عالِدًما ونفقيًها وأدبيًّا نفاضًلا، تونّفي يف بسطام يف العام 
ّي اإلمام الرضا عليه السالم. مسع قدَم ابدين جثمانه إىل مشهد، حيث دنفن أسفَلاملقّدس الرضوّي، وقد محل ابُده زين الع

احلدّر العداملّي،    الشيخ احلّر العاملّي خرب ونفاة أبيه وهو يف رحلته الثانية للحج، ونظم يف رثائه قصيدة طويلدة ) 
رحلدة   د مدّونُة(. لعّمه حمّمد بن علي بن حمّم313، ص 5؛ األمني، مج 66-65، ص 1م، ج 1672هد/1482
بع  العلماء العاملّيني مدن طريقده )احلدّر العداملّي،      وديوان شعر ضخم، وقد روى الشيخ احلّر آثاَر الرحلةباسم 
ّّ، مج 168، ص 1م، ج 1672هد/1482 ؛ ملزيد من التوضيح حول عائلة احلدّر  126، ص5؛ األنفددي اإلصفها
(. استوطن 341-236م، ص 3885هد/1435ه، ؛ نفس42-36م، ص 1676هد/1418املهاجر،  العاملّي 

م، 3885هد/1435املهاجر،  حمّمد بن علّي بن حمّمد جبل عامل، واليوم نفإّن عائلة احلّر املقيمة يف لبدان من نسله )
 (. 327-326، ص 

ه درس الشيخ احلّر مقدمات العلوم يف مشغرة لدى أقاربه، الذين كانوا من علماء جبل عامل املشهورين. يف هدذ 
، وجّده ألّمه الشيخ عبد السالم، وخال أبيه (املرحلة شرع بتحصيل العلوم الديدّية على أبيه، وعّمه )حمّمد بن علّي احلّر

علّي بن حممود العاملّي املشغرّي، الذي خّلف هو نفسه عّدة آثار نفقهّية، وغري هؤالء من علماء الشيعة املقيمني يف مشغرة 
(  ،مدج  األ؛ 141، 124، 135، 186، ص 1م، ج 1672هد/1482احلّر العاملّي ،ّّ ، ص 4نفددي اإلصفها

(. انتقل بعد ذلك إىل ُجَبع حيث درس على زين الدين بن حمّمد بن حسن بن زين الدين، حفيد الشهيد الثداّ،  355
ع  كتب الدحو والشيخ حسني بن حسن الظهريّي وغريهم الفقَه وغري ذلك من العلوم واملتون. كما قرأ على الظهريّي ب

(. كدان  143-141، 63، 56-57، ص 1م، ج 1672هد/1482والفقه وغريه ذلك من العلوم )احلّر العاملّي، 
؛ اجمللسّي، مدج  68، ص 1)م.ن، ج  ده1851الظهريّي أّول شيخ ميدح احلّر العاملّي إجازة الرواية وذلك يف العام 

، ص 1ني من عمره، وقد حّج مرتني )احلّر العاملّي، ج (. بقي مستوطًدا جبَل عامل حىت األربع186-184، ص 186
143 .) 

نفضًلا عن إجازة الظهريّي، ُمدح الشيخ احلّر العاملّي إجازة الرواية من مشايخ كثر، من بيدهم علي بدن حممدود   
(؛ وحمّمد 124، ص 1م.ن، ج  العاملّي، الذي كان صلة الوصل روائيًّا بني احلّر العاملّي وبع  علماء جبل عامل )

: 28م، مدج  1661-1677هدد/ 1413-1486إجازة الرواية )م.ن،  مدهما اآلخَر باقر اجمللسّي، وقد مدح كّل
اجمللسّي، مج  : هو آِخُر من َأجاَز يل وأجزت له؛ لالطالع على نّص إجازة الشيخ احلّر للمجلسي162اخلامتة، ص 
( نفهرًسا كامًلا ألسداتذته  168-166، ص 28)مج  وسائل الشيعةيف  (. ذكر احلّر العاملّي186-182، ص 186

، 186؛ اجمللسّي، مج 126، 116، ص 1م، ج 1672هد/1482نفسه،  ولطرقه يف رواية آثار اإلمامّية )أيًضا 
(. كان معرونًفا يف عصره يف أوساط الفقهاء واحملّدثني واألدباء، وقد مدحه كدل  مدن   111-186، 185-184ص 
ّّ )ص 68، ص 3بن علي األردبيلّي )مج حمّمد  (، وضياء الدين يوسف بن حيىي احلسين 256(، السّيد  علي خان املد

ّّ )مج   (. 182(، والشيخ عبد اهلل  بن صاحل السماهيجّي )ص 62-63، ص 2الصدعا
يارة اإلمام الرضا عليه توّجه إىل إيران لز من جبل عامل إىل العراق، ومن مّث ده1862سانفر احلّر العاملّي يف العام 

أّن مشهَد مالئمة لإلقامة نفيها، نفيقي هدالك إىل آخر عمره، حيث مارس التدريس، واشتغل بالتأليف  السالم، ووجد
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( حّج يف العام م.ن، ص.ن .)ده1876 (  ،حيث روى 262-263م، ص 1672هد/1482احلّر العاملّي ،
هد حّج مّرة أخرى، ومن احملتمل أّنه قد 1877ىل احلج(، ويف العام الثالثة إ ت له يف رحلتهدححكاية الرؤيا اليت س

هم هبا الشيعة وانتهت بقتل عدد من احلّجاج اإليرانّيني. احملّبي يف إشارته إىل هذه تعّرض لبع  املشاكل، يف احلادثة اليت اّت
أموًرا تتعّلق بدذٍر حملّمد بن علّي احلّر العاملّي إىل الشيخ  (، نسب خطًأ422-423، ص 2، مج خالصة األثراحلادثة )

ّّ ، ص 2)مج  احلّر العاملّي، علمًدا أّن هداك شكَّا يف تعّرض الشيخ احلّر ملثل هذه احلادثة. نفقد أورد احلسين الصدعا
حمّمد بن علي احلّر العاملّي. سانفر حادثة الدذر يف سرية  -احلّر العاملّي ( الذي كان املصدر الذي نقل عده احملّبي سريَة68

، 1م، ج1672هد/1482يف إيران مّرتني إىل العراق لزيارة العتبات املقّدسة )احلّر العاملّي، احلّر العاملّي يف أثداء إقامته 
ن(. ص.م.ن،  ←مة اجمللسّي، الذي مدحه إجازة الرواية عده )اة، ونفيها التقى العّل(. سانفر أيًضا إىل إصفهان مّر143ص 

لكده رنف  قبول  ،قاضي قضاة خراسان وشيخ اإلسالم نفيها سليمان الصفوّي مدصَب هالشا اهويف هذه الزيارة نفسها وّل
(، كان يقوم بإمامة صالة 656، ص3م، مج3886هد/1436؛ القمّي، 182املدصب الرمسّي )مساهيجي، ص

وهبا، ألّنه كان يرى أّن إمام اجلمعة مدصب غري الئق وهو القائل بوجلكّده مل يتمّكن من إقامة صالة اجلمعة، اجلماعة، 
يعّيده احلاكم اجلائر، ومن ناحية أخرى بسبب كهولته، كان من غري املمكن بالدسبة إليه، أن يؤّم الصالة يف مكان بأن 

مشهد يف  1184رمضان سدة  31مساهيجي، م.ن، ص.ن(. تونّفي احلّر العاملّي يف  ←)عن مكان إقامته يبعد نفرسًخا 
 ←ر الرضوي )يف الشمال الشرقّي من الصحن العتيق( )(، ودنفن يف داخل احلّرم املطّه1181: 185)قارن م.ن، ص 

لوك(. أقيم له ضريح مؤّخًرا، ْسَدم، م.ن، ص.ن، نقًلا عن الدررِّ امل3886هد/1436؛ القمّي، مساهيجي، م.ن، ص.ن
بل لقربه "حصن الشيخ احلّر". كان للشيخ احلّر أربعة بدني هم حمّمد وُسّمي أحد املداخل احمليطة باحلرم الرضوّي، املقا

رضا، وحسن وأمحد وحممود، وابدة مشهورة باسم أم السّيد صاحل، كانت زوجة السّيد حمّمد إبراهيم شرف الدين )جد 
، مقّدمة 1ج ، مإثبات اهلداة؛ نفسه، 156، ص 1م، ج1672هد/1482ه(، )احلّر العاملّي، السّيد حسن الصدر ألمِّ

كر حمّمد ُذ (.282-283، ص 1؛ الصدر، مج 72؛ املرعشي الدجفّي، ص ده ص شهاب الدين املرعشي الدجفّي،
يًّا. من بني آثاره، تدويُن جمموعٍة من أشعار الشيخ البهائّي )احلّر العاملّي، نفقيًها وحمّدًثا أخباررضا، كأبيه، بصفته 

ّّ، مج اإلص نفددياأل؛ م، م.ن، ص.ن1672هد/1482 هد، وُدنفن جبوار 1118(. تونّفي يف العام 68، ص5فها
 (. 246-246، ص 1والده )الصدر، مج 

 مولًعا بكتابة التاريخ. أّلف كتاًبا يف تفسريو اإلمامّيةعلماء  منأخو احلّر األصغر، أمحد بن احلسن، كان  
، 1م، ج 1672هد/1482وعّدة آثار أخرى )احلّر العاملّي،  املختصر الدانفع، وحاشية على ّينيالقرآن، وكتابني تارخي

، ذكر نفيه احلوادث لوك يف أخبار األنبياء واألوصياء واخللفاء وامللوك أو التاريخ العامْسَدالدرّر امل(. كتاب 23-21ص 
، ص ؛ نفكرت18-6، ص 2احلسيين األشكورّي، مج  ←م )لالطالع على نسخ الكتاب 1876التارخيّية حىت العام 

، ده1681وإىل احلّج يف العام  ده1868، ويف هنايته، معلومات عده، كسفره إىل العتبات املقّدسة سدة 344
، ده1874أّنه كان يسكن مشهد يف العام إىل . أشار يف هذا الفصل من الكتاب ده1874وجماورته املشهد يف العام 

د اجلامع، وقد أعيد تعمري املباّ املدهارة بأمر من الشاه سليمان ي املسجوقد وقع زلزال أّدى إىل هتدمي قّبة احلرم، ومدارَت
استدعاه السلطان حسني  ده1115اإلسالم يف مشهد. يف العام  الصفوّي. توّلى بعد ونفاة أخيه، الشيخ احلّر، مشيخَة
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ّّ، اآل ←، ُولد ابده صاحل. ال تتوانفر معلومات عده بعد هذا التاريخ )ده1148إىل إصفهان. يف العام  غا بزرك الطهرا
(. كان الشيخ زين العابدين األخ اآلخر للحّر العاملّي، من علماء اإلمامّية، الدّر املسلوك، نقًلا عن 61-68، ص7مج 

، وأثر ثين عشرّية احلّجّيةاملداسك املروّية يف شرح االللشيخ البهائّي بعدوان  وكان يقِرض الشعر. كتب شرًحا لرسالة احلّج
احلّر العاملّي،  ←يف صدعاء ) ده1867اللغة الفارسّية. تونّفي يف أثداء عودته من رحلة احلج، يف العام يف التاريخ ب
نفاضًلا، درس على ِدًما عال (. األخ اآلخر للحّر، الشيخ علي، كان أيًضا188-67، ص 1م، ج1672هد/1482

ّّ، مج األ؛ 117، ص1)م.ن، ج ده1867أبيه وعلى أخيه الشيخ احلّر. وقد تويف سدة   (. 418، ص2نفددي اإلصفها
، وقد رّبى عدًدا كبرًيا من الطلبة، ال سّيما يف أثداء إقامته يف مشهد كانت جلسات درس احلّر العاملّي عامرًة 

ّّ، 66، ص 1م، ج1672هد/1482احلّر العاملّي،  ←) (. من بني تالميذه 51، ص لؤلؤة البحرين؛ البحرا
حمّمد صاحل بن حمّمد باقر الرضوّي  السّيدلداه، حمّمد رضا وحسن؛ إجازة الرواية عده: و واألشخاص الذين مدحهم احلّر
(؛ حمّمد نفاضل بن حمّمد مهدي 345-384م، ص3886هد/1436احلّر العاملّي،  ←)لالطالع على نّص اإلجازة 

 ←ئرّي  )(؛ نور الدين اجلزا131-186، ص 186اجمللسّي، مج  ←املشهدي )لالطالع على نّص اإلجازة 
ّّ، حمّمد صاحل القزويين؛ واحملّد66اجلزائرّي، ص  ب الدين أمحد بن عبد ذث الضليع مه(؛ حممود بن عبد السالم البحرا

؛ مرّوة، ص 64، 61-68اجلزائرّي، ص  ←؛ لالطالع على تالميذه اآلخرين 252الرضا البصرّي )البصرّي، ص 
م، مقّدمة 3886هد/1436؛ احلّر العاملّي، 366-367، ص 13، مج موسوعة طبقات الفقهاء؛ 67-188

 (.165-161احلسيين اجلاليل، ص 
 ،احلّر العاملّي ←يف تبويب كتبه، وقد رّتب معظم آثاره يف اثين عشر باًبا ) كان للحّر العاملّي مدهجه اخلاّص 
ء (. كان له مسامهة قّيمة يف تبسيط آرا256-257، ص 5؛ والئي، مج 144، ص1م، ج1672هد/1482

احلّر العاملّي، ←هرس آثاره األخبارّيني، وأّلف عدًدا من اآلثار دنفاًعا عن هذا التّيار الفقهّي )لالطالع على نِف
(. أهّم 236-231؛ احلّر، ص 368-356؛ مدرسي الطباطبائّي، ص 145-143، ص 1م، ج1672هد/1482

، وهو من أهّم الكتب احلديثّية املتأّخرة لدى الشريعةتفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل آثار احلّر وأشهرها، أي 
 ←خبارّي يف كتابته )ار األإليه، يظهر تأثري التّيعلماء اإلمامّية  الشيعة، واملصدر احلديثّي الفقهّي الذي تكثر عودُة

كتاب هداية األّمة إىل أّلف بعد ذلك   (.وسائل الشيعة ←؛ أيًضا 175-174م، ص1676هد/1418املهاجر، 
، ص 1م، ج1672د/ه1482)احلّر العاملّي،  وسائل الشيعةرات الواردة يف ، بعد حذف األسانيد واملكّرأحكام األئّمة

ّّ، مج  ←؛ ملزيد من االطالع حول هذا الكتاب 143 (. من بني آثار الشيخ احلّر 665 -663، ص 3املدّ البجستا
(، وهو شرح غري ده1867)أّلفه يف العام  وحتبري مسائل الشريعةحترير وسائل الشيعة يف توضيح آراء األخبارّيني كتاب 

الفوائد ، مطبوعة ضمن كتاب جواب رسالته يف االجتهادمكتمل لوسائل الشيعة، من آثار املرحلة األخرية من حياته؛ 
اب هي من هذا القبيل. استفاد يف كت وسائل الشيعة(، وكذلك الفصول األخرية من كتاب 457-416)ص  الطوسّية
، 118، 187م، ص 3881هد/1433احلّر العاملّي،  ←) الفوائد املدنّيةمن استدالالت األسترآبادي يف  التحرير
112( ّّ ( إىل مبحث عدم حّلّية الزواج من سّيدتني من نسل نفاطمة 186 ، ص32، مج احلدائق الداضرة(. أشار البحرا

ة على هذا يخ احلّر الذي مجع الروايات واألحاديث الداّلسالم اهلل عليها يف الوقت نفسه، الذي شاع مدذ زمن الش
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(؛ وهو املوضوع الذي أصبح من بعُد من معامل 547-543، ص 32م.ن، مج  ←املوضوع يف باب واحد )أيًضا 
؛ 582-583 ، ص5والئي، مج  ←األخبارّية، ومن املسائل اليت وقع اخلالف حوهلا بني األخبارّيني واألصولّيني )

اجلواهر السدّية يف (. أثره احلديثّي اآلخر كتاب 67-27 ، ص(1)ف؛ غلي214، 366باطبائّي، ص مدّرسي الط
وتدّل نسخه  -وهو كما صّرح مؤّلفه أّول كتاب شيعّي يف مجع األحاديث القدسّية، وأّول كتاب له -األحاديث القدسّية

 ←؛ هبذا الصدد 166؛ نفكرت، ص 138-117، ص5والئي، مج  ←املخطوطة العديدة على كثرة تداوله )
 احلديث القدسّي (.

كان احلّر العاملّي شديد االهتمام بقضايا عصره، والكثري مّما كتبه جاء جواًبا عن املشاكل الفكرّية واملباحث  
لصفوّي، وضرورة كتابة رسائل الفقهّية املتداولة يف عصره. كانت جّدية مواجهة الصونفّية يف عصر الشاه سليمان األّول ا

-317ص ؛ طارمي راد،312-386م، ص1668هد/1418يف انتقادهم سبًبا يف كتابة الرسائل املتعّددة )املهاجر، 
ثدا الرسالة اال(، ويف هذا السياق أّلف احلّر العاملّي 152-182؛ قرقلو، ص 574-556، ص3؛ جعفريان، مج 343

ص م، 1668هد/1418؛ املهاجر، 144، ص1م، ج1672هد/1482)احلّر العاملّي،  عشرّية يف الرّد على الصونفّية
 : نقد التصّوف(. استدعى طرُح14التصّوف ، ج  ←؛ حول هذا الكتاب 126-124ص  ،(2)؛ أيب صعب311

 أو( تدوين رسائل عديدة يف الرّد على السبزوارّي ده1868بواسطة حمّمد باقر السبزوارّي  )املتونّفى سدة  اءمبحث الغد
 رسالة يف الغداء(، واحلّر العاملّي أيًضا كتب هبذا الصدد 633-615، 613-667، ص 3يف تأييده )جعفريان(، مج 

(، كما تطّرق إىل حبث هذه املسألة يف كتبه األخرى، من ذلك الفائدة السابعة والعشرون من 184مساهيجي، ص  ←)
-613، ص3جعفريان، مج  ←) ثدا عشرّيةالرسالة اال(، والباب العاشر من 64-72)ص  فوائد الطوسّيةالكتاب 
ُنشرت  يهما.رّد آراء احملّقق السبزوارّي والفي  الكاشاّني، من دون اإلشارة إىل امَس رسالة يف الغداء(. وهو يف 615

 (.174-181، ص 1)مج  الغداء، املوسيقىهذه الرسالة على أساس نسختها اخلطّية الوحيدة يف كتاب 
إىل إيران، ُطرح مبحث استعماله كمسألة نفقهّية مستحدثة، وكتب  ار الربتغالّيون التبَغبعد أن أدخل التّج 

(. كتب احلّر العاملّي أيًضا 1146-1141، ص 2؛ جعفريان، مج 75اجلزائرّي، ص  ←الفقهاء رسائل هبذا الصدد )
(. 124-122ص  )أيب صعب، التنترسالًة يف حرمة شرب ني يف الشبهات التحرميّية، على أساس مبدأ األخبارّي

(، أضاف إليها الشيخ ده1868)املتونّفى سدة  إيعلي تقي كمره والرسالة هذه هي يف احلقيقة تلخيص ملا كتبه الشيخ 
ّّ، مج األ ←احلّر بع  األمور ) وحمّمد درودي  نشر مهدي الجوردي احلسييّن (.366-362، ص 4نفددي اإلصفها

( نّص هذه 1152-1147، ص 2( وجعفريان )مج 328-334م، ص 1672هد/1482احلّر العاملّي،  ←)
 الرسالة.
، نقًدا لكتاب كشف التعمية يف حكم التسميةأّلف احلّر العاملّي رسالًة أيًضا عن اسم إمام العصر، عدواهنا  

، 1م، ج1672هد/1482احلّر العاملّي، م ←للمريداماد، الذي انتقده أيًضا أشخاص آخرون ) شرعّية التسمية

                                                           
(1) Gleave. 
(2) Abi saab. 
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(. يف مسألة صالة اجلمعة، كان احلّر العاملّي من القائلني بوجوهبا التعيييّن 122-123 ؛ أيب صعب، ص144ص
ّّ، 184)مساهيجي، ص أثداء دنفاعه عن وجوهبا ، يف رسالة اجلمعة( ويف 264، ص 6، مجاحلدائق الداضرة؛ البحرا

هد( على  نفتوى الشهيد 1881التعيييّن، من احملتمل أن يكون قد رّد على انتقادات املري حسني الكركّي )املتونّفى سدة 
احلّر العاملّي، م.ن، ص.ن(. ورّد نص هذه الرسالة ضمن كتاب  ←الثاّ املبدّية على الوجوب التعيييّن لصالة اجلمعة )

هذه  لكّن -الذي تطّرق نفيه الشيخ احلّر إىل حّل املشكالت احلديثّية وصعوبة نفهم بع  األحاديث- الفوائد الطوسّية
 ←الفوائد الطوسّية؛ لالطالع على نسخ 368املطبوع ]مدرسي الطباطبائّي، ص الفوائد الطوسّيةالرسالة سقطت من 

ّّ، مج  إىل  الفوائد الطوسّيةملّي يف كتاب (. تطّرق احلّر العا426؛ نفكرت، ص 246، ص 16اآلغا بزرك الطهرا
(، اليت أثريت حوهلا مدذ عصر احملّقق الكركّي 534-533ص ←مسائل أخرى أيًضا، مدها مسألة تعيني القبلة )

 (.335، 386، 381، 167مدرسي الطباطبائّي، ص ←( خالنفات عديدة )ده648)املتونّفى سدة 
الذي مجع نفيه  وسائل الشيعة. نفالشيخ احلّر بعد تأليف كتاب الفصول املهّمة يف أصول األئّمةكتابه اآلخر،  

األحاديث املتعّلقة باملسائل االعتقادّية، وأصول الفقه وغري ذلك من املسائل،  الفصولاألحاديث الفقهّية، مجع يف كتاب 
نفيها األحاديث الواردة حول  باألصول االعتقادّية مائة وعشرون باًبا مجع املتعّلقورّتبه يف مخسة أجزاء، يف اجلزء األّول 

العقل، واهلل، والدبّوة، واإلمامة، وغري ذلك من املسائل االعتقادّية. اجلزء الثاّ املخّصص لبحث أصول الفقه، يف ستة 
ومثانني باًبا، رّتب نفيه األحاديث املتعّلقة مبباحث أصول الفقه كحجّية اخلرب وطريقة نقله وأخذه واجلمع بني الروايات، 

ًلا صذلك من مباحث األصول. يف األجزاء الثالثة األخرى من الكتاب خّصص نفصًلا لذكر كلّيات أبواب الفقه، ونف وغري
، خّصصه لألحاديث املتعّلقة باملسائل املختلفة األخرى. ُطبع هذا الدوادرلألحاديث الطبّية، وآخر نفصول الكتاب عدوانه 

ّّ، مج ←الكتاب مّراٍت عّدة )  (. 1886-1886، ص3املدّ البجستا
ِ ِسري املعصومني عليهم إثبات اهُلداة بالدصوص واملعجزاتأّلف الشيخ احلّر كتاًبا مفّصًلا عدوانه   ، يف شرح

السالم وإثبات إمامتهم، وبيان معجزاهتم، ويتضّمن عشرين ألف حديث وسبعني ألف سدد. أشار يف كتابه هذا إىل 
ة على يف مقّدمة الكتاب عن عدم وجود كتاب جامع يف بيان الدصوص الداّلاملصادر الكثرية اليت أخذ مدها، وحتّدث 

إمامة األئّمة االثين عشر، وبيان معجزاهتم، يونّفر على القارئ مراجعة الكتب املختلفة، وهدر الكثري من الوقت للعثور 
لكتاب املزمع تأليفه. وتابع الشيخ احلّر على األحاديث املتعّلقة مبثل هذه املواضيع؛ لذا، قّرر أن جيمع كّل هذه األخبار يف ا
 (.11-3، ص1، مجإثبات اهلداة←خواطره بالقول إّنه نقل األحاديث املتواترة املتعّلقة باملوضوع من كتب أهل السّدة )

، ص 1مج  ←قبل بدء البحث، عرض الشيخ احلرُُّ مبحًثا مفّصًلا نسبيًّا حول دالئل وجوب الدبّوة واإلمامة ) 
(، وبعد ذلك 64-52، ص1مج  ←أورد نفهرًسا للكتب اليت استخدمها يف تأليف هذا الكتاب ) ن مّث(، وم16-52

يف األجزاء األخرى من الكتاب، نقل األمور املتعّلقة بكل قسم مع ذكر املصدر اخلاّص به من مصادر تأليف الكتاب 
ّّ، مج ←؛ ملزيد من االطالع 142، ص1م، ج1672هد/1482احلّر العاملّي،  ←) -666، ص3املدّ البجستا

667.) 
آية  64، موضوَع الّرجعة، وقد أورد أكثر من اإليقاظ من اهَلْجَعة بالربهان على الّرجعةعاجل احلّر العاملّي يف  

ّّ، مج  ←حديث إلثباهتا ) 688و (. رتب الشيخ احلّر هذا الكتاب يف اثين 1817-1815، ص3املدّ السجستا
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 روايات املتعّلقة ببحث الّرجعة بكّل تفاصيلها من املتون احلديثّية اإلمامّية. ُطبع هذا الكتاب )طهران،عشر نفصًلا، ومجع ال
 م(، وقد صّححه السّيد  هاشم رسويل احملّلايت، وترمجه بالفارسّية أمحد جّديت.1672هد/ 1482
عامل وغريه من األقطار، وقد  ، كتاب يف شرح أحوال العلماء الشيعة يف جبلل  يف علماء جبل عاملِمأمل اآل 

 (.123-137؛ مرّوة، ص117-116اجلزائرّي، ص ←ُوضعت له تتّمات عديدة )
ذكورة املمجع األدعية األخرى لإلمام السّجاد الواردة يف املصادر اإلمامّية، وغري  الصحيفة السّجادّية الثانيةيف  

؛ 146-146اجلزائرّي، ص  ←نسخ خطّية عديدة مده )يف الصحيفة السجادّية. ُطبع هذا الكتاب عّدة مرات، وتوجد 
 (.166-164؛ احلكيم، ص 467، ص 2، مجاألشكوريحسيين 
كان احلّر العاملّي يدظم الشعر أيًضا، ومعظم شعره مضبوط يف ديوانه )الذي يضّم بني دنّفتيه أكثر من عشرين  

هدالك نسخة من الديوان خبّط املؤلف موجودة يف  ألف بيت، معظمها يف مدح الديّب األكرم واألئّمة عليهم السالم(.
ّّ، مج  ←مكتبة ملك الوطدّية، ونسخة أخرى يف مكتبة آية اهلل احلكيم يف الدجف ) ، 1، ج 6اآلغا بزرك الطهرا

تاريخ األئّمة املعصومني عليهم السالم )مع أرجوزة يف تواريخ املعصومني عليهم (، هي على األرجح أثر غري 324ص
، 466-465، ص 1م.ن، مج  ←(، وموجود مدها عّدة نسخ )يف تواريخ املعصومني عليهم السالم الدظامالسالم و
(. نظًرا إىل أّن احلّر العاملّي يف تدوين سرية أستاذه الشيخ زين الدين بن حمّمد 66؛ نفكرت، ص324، ص1، ج6مج 

ألشعار اليت قاهلا يف أثداء إقامته يف إيران، وأّن بن حسن، حتّدث عن ضياع أشعاره، من احملتمل أّن ديوانه ال يضّم سوى ا
جمموعة أشعاره اليت نظمها وهو ال يزال يف جبل عامل أثٌر آخر. نشر أسعد الطّيب قسًما من ديوانه خمّمًسا )بعدوان 

(، للحّر العاملّي 163-161م، ص 1661هد/1413رمضان  –، رجب 37، العدد تراثدا←( )ختميس المّية العجم
، األشكوريحسيين  ←ظومات تعليمّية مدها مدظومٌة يف اإلرث، ومدظومٌة يف الزكاة، وأخرى يف اهلددسة )عّدة مد
(، وتاريخ الديّب واألئّمة عليهم السالم 383-162اخلّفاف، ص  ←؛ حول املدظومة اهلددسّية 178-166، ص1مج
م، 1668هد/1418، شّوال 31، العدد تراثدا←(. والغديرّية )166-167، ص1، مج األشكوريحسيين  ←)

احلّر  ←(، كما نظم الكثري من الشعر يف رثاء بع  معاصريه )لالطالع على أمنوذج من أشعاره 277-266ص 
؛ 162، 154-146، 122، 136-135، 186-187، 66، 25-24، ص1م، ج1672هد/1482العاملّي، 

ّّ، مج األ؛ 245-226، ص 3، مج نفحة الرحيانةيب، احمل (. له 132-111؛ مرّوة، ص136، ص5نفددي اإلصفها
بع  املراسالت املتبادلة بيده  أمل اآلملأيًضا مراسالت مدظومة ومدشورة مع معاصريه وزمالئه يف الدراسة، وقد نقل يف 

 (.46-46، ص1وبني السّيد مجال الدين العاملّي )ج
م، احتفاًلا حضره عدد من احملّققني، 1666هد/1416صفر من العام  38أقامت هيئة علماء جبل عامل يف  

م يف 1666هد/ 1438يف  احلّر العاملّيتكرمًيا للشيخ احلّر، وقد ُنشرت جمموعة املقاالت املقّدمة يف كتاب عدوانه 
 بريوت.
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ّّ؛ حمّمد بن علّي األردبيلّي، املصادر واملراجع الطرق جامع الرواة وإزاحة االشتباهات عن : اآلغا بزرك الطهرا
ّّ، رياض العلماء وحياض الفضالء، ط. 1672هد/1482، بريوت واإلسداد م؛ عبد اهلل بن عيسى األنفددي اإلصفها

ّّ،  -م1671هد/1481أمحد احلسيين، قم  احلدائق الداضرة يف أحكام العترة ؛ األمني؛ يوسف بن أمحد البحرا
، ط. حمّمد صادق حبر العلوم، قم ]التا.[؛ البحرينلؤلؤة م[؛ نفسه، 1677-1674ش ]1266-1262، قم الطاهرة

م[؛ عبد 3883ش ]1271، ط. حممود نظري، طهران نفائق املقال يف احلديث والرجالأمحد بن عبد الرضا البصرّي، 
م؛ رسول جعفريان، 1676هد/1486، ط. حمّمد مساحي احلائري، قم اإلجازة الكبريةاهلل بن نور الدين اجلزائرّي، 

م[؛ 3888ش ]1266ة[، قم ة، الثقانفة والسياس]الصفوّية يف الساحة الديدّي و سياست گ، نفرهددين ءرصهصفويه در ع
معامل األدب العاملّي: من بداية القرن الرابع اهلجرّي/ العاشر امليالدّي حىت هناية القرن الثاّ عشر عبد اجمليد احلّر، 

إثبات اهلداة بالدصوص م؛ حمّمد بن احلسن احلّر العاملّي، 1673هد/1483. بريوت اهلجرّي/ الثامن عشر امليالدّي
إجازة طهران ]التا.[؛ نفسه،  نصر إهلي،، الشرح والترمجة الفارسّية حملّمد 1، ط. هاشم رسويل احملّلايت، مجواملعجزات
أمل فسه، م(؛ ن3886هد/1436مجادى اآلخرة  -)حمّرم 16، العدد علوم احلديث، ط. قيس العّطار، احلّر العاملّي

حترير وسائل م[، نفسه، 1672ش ]1263م[، ط. أونفست قم 1665هد/1274، ط. أمحد احلسيين، بغداد ]اآلمل
، قم تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعةم؛ نفسه، 3883هد/1433، ]قم[ الشيعة وحتبري مسائل الشريعة

، إعداد رضا الغداء واملوسيقىتاري، يف ، ط. رضا خمرسالة يف الغداءم؛ نفسه، 1661-1677هد/1486-1413
، ط. مهدي الالجوردّي احلسيين وحمّمد الفوائد الطوسّيةم[؛ نفسه، 1666ش ]1266، 1خمتاري وحمسن صادقي، ج

ّّ، 1672هد/1482درودي، قم  ، ط. كامل نسمة السحر بذكر من تشّيَع وَشعرم؛ يوسف بن حيىي احلسين الصدعا
التراث العّريب يف خزانة خمطوطات مكتبة ، وريم؛ أمحد احلسيين األشك1666هد/ 1438سلمان اجلّبورّي، بريوت 

الدسخ اخلطّية لشروح وترمجات م؛ حمّمد حسني احلكيم، 1664هد/1414، قم آية اهلل العظمى املرعشي الدجفّي
ّي: نظرة على تراثه م[؛ حامد اخلّفاف، "الشيخ حمّمد بداحلسن احلّر العامل3882ش ]1273، قم الصحيفة السّجادّية

م(، 1666هد/1416صفر  38) احلّر العاملّي، املؤمتر األّول: سلسلة مؤمترات هيئة علماء جبل عامليف  "اهلددسّي
اإلجازة الكبرية إىل الشيخ م؛ اخلوانسارّي؛ عبد اهلل بن صاحل السماهيجي، 1666هد/1438بريوت: دار الثقلني، 
ّّ؛ حسن الصدر، 1666هد/1416عوازم القطيفّي، ]قم[ ، ط. مهدي ناصر اجلارودّي القطيفّي تكملة أمل م؛ السمعا

م؛ حسن طارمي راد، 3887هد/1436غ، بريوت ا، ط. حسني علي حمفوظ، عبد الكرمي الدّباغ وعدنان الدّباآلمل
 مركزى ءائى كتب خطى كتاخبانهبنفهرست الفم[؛ حمّمد آصف نفكرت، 1666ش ]1265، طهران العّلامة اجمللسّي

ش 1266ملخطوطات مكتبة املشهد املقّدس الرضوّي املركزّية[، مشهد  ائيباأللف]الفهرس  ستان قدس رضوىا
م: صورة املّلا 16هد/ 11م[؛ كيو مرت قرقلو، "مآخذ الصونفّية على سلطة الفقهاء يف إيران أواخر القرن 1668]

ادبيات وعلوم  ءدانشكده ءجمله ءالعات تارخيى ضميمهمط ءنفصلدامهحمّمد طاهر القّمّي يف رسالتني صونفّيتني جدلّيتني"، 
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جامعة يف ة ]نفصلّية الدراسات التارخيّية، ملحق جمّلة كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّي انساىن دانشكاه نفردوسى مشهد
 ه بالفارسّية، ترمجمحاسة كربالءم[؛ عّباس القمّي، 3884ش ]1272شتاء  –)خريف  6-5الفردوسي، مشهد، العدد 

ّّ، ط. حسن األردشريي الالجيمي، قم  الفوائد الرضوّية يف أحوال م[؛ نفسه، 3885ش ]1274أبو احلسن الشعرا
م[؛ اجمللسّي؛ حمّمد أمني بن نفضل اهلل 3886ش ]1275، قم 3، ط. ناصر باقري بيدهددي، مج علماء املذهب اجلعفرّية

نفحة الرحيانة ورشحة طالء : دار صادر، ]التا.[؛ نفسه، ، بريوتخالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشراحملّبي، 
م؛ حسني املدّرس الطباطبائّي، 1661-1666هد/1261-1276، ط. عبد الفتاح حمّمد احللو، ]القاهرة[ احلانة

ّمد ]مقّدمة على الفقه الشيعّي: كلّيات وبيبليوغرانفيا[، ترمجه بالفارسّية حم نفقه شيعه: كليات وكتابشداسى مقّدمة اى بر
، سالنفة العصر يف حماسن الشعراء بكل مصرم[؛ علي خان بن أمحد املدّ؛ 1676ش ]1267أصف نفكرت، مشهد 

]معجم  كتب حديثى شيعه گنفرهدم، ط. أونفست طهران ]التا.[، حممود املدّ البجستاّ، 1686هد/1234مصر 
اإلجازة الكبرية، أو الطريق الدجفّي، م[؛ شهاب الدين املرعشي 3886ش ]1275الكتب احلديثّية الشيعّية[، طهران 

التشّيع بني جبل م، علي مرّوة، 1664هد/1414، إعداد وتدظيم حمّمد مسامي احلائري، قم واحلّجة لثمرة املُدْهَجة
، إشراف جعفر سبحاّ، قم: مؤّسسة اإلمام موسوعة طبقات الفقهاءم؛ 1676هد/1486، لددن عامل وإيران
جبل عامل بني الشهيدين: احلركة الفكرّية يف جبل م؛ جعفر املهاجر، 3884-1667هد/1434-1417الصادق، 

، دمشق أواسط القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر للميالد حىت أواسط القرن العاشر/السادس عشرمن عامل يف قرنني 
 تائجها الثقانفّية والسياسّية،اهلجرة العاملّية إىل إيران يف العصر الصفوّي: أسباهبا التارخيّية ونم، نفسه، 3885هد/1435
]نفهرس  مركزى آستان مقدس رضوى ءنفهرست كتب خطى كتاخبانهم؛ مهدي والئي، 1668هد/ 1418بريوت 

م[؛ 3888ش ]1266خمطوطات مكتبة املشهد املقّدس الرضوي املركزّية، حتقيق وتدقيح حمّمد رضا رضا بور، مشهد 
 ياقوت احَلموّي؛ 

 
 ..........أجنيب.........

 /حسن حكيم باشي و حمّمد كاظم رمحيت/
 


