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قواعد الن�شر يف املجلة 
القواعد  وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

اآلتية:
يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي . 1

وخطواته املتعارف عليها عاملًيا.
2 . )CD(وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق

simplified Arabic« عىل أن  بحدود)5000- 10000( كلمة بخط 
ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

ُتقبل النصوص املحققة ملخطوطات كربالء، عىل أن تكون حمققة عىل وفق . 3
فيها  يذكر  حتقيق)دراسة(  مقدمة  تتضمن  وأن  عليها،  املتعارف  املناهج 
الباحث املنهج املعتمد ومواصفات النسخة املعتمدة ومصدرها، ويرفق مع 

العمل املحقق صورة املخطوطة املعتمدة كاملًة.
يف . 4 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود)350( كلمة.

الباحث، وعنوانه، وجهة . 5 البحث عىل اسم  أن حتتوي الصفحة األوىل من 
اإللكرتوين مع مراعاة  اهلاتف، والربيد  الوظيفي، ورقم  العمل، والعنوان 
عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك. 

أواخر . 6 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 
بأن  ــارة  واإلش التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصــول  وتراعى  البحث، 
تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، 
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سنة النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر 
اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

حالة . 7 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعى يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 
أسفل . 8 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن. 
للمرة . 9 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ُقّدم  قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشار  وأن  األوىل، 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 
ة وسيلة نرش أخرى. . 10 أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ
تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة . 11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات 
فنية. 

ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل . 12
أصحاهبا سواء أقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: 

يبلغ الباحث بتسّلم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من أ. 
تاريخ التسّلم. 

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.
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البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 	. 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل 

إعدادها هنائيًّا للنرش. 
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.ه. 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة و. 

مالية جمزية. 
يراعى يف أسبقية النرش: ـ. 13

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. أ. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 	. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. د. 

ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة:. 14
)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
ع  )العراق/كربالء املقدسة /حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.
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كلمة العدد
ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ

ألمدِه،  انقطاَع  اَل  متواصاًل  كثرًيا  محًدا  وباطِنة،  ظاِهرًة  نِعمِه  َعىل  هللِ  احلمُد 
والصالُة والسالُم َعىل خرِي خلقِه سّيدنا ونبّينا وحبيب قلوبِنا حمّمد وَعىل آل بيتِه 

الطيبنَي الطاهريَن. 

بنتاجاِت  احلافِلة  العلمّية  مسريِتا  ضوِء  يِف  كربالَء  تراِث  جمّلَة  فإّن  بعُد،  ا  أمَّ
باتْت  حّتى  الرائدة،  العلمّية  املجاّلِت  ِمن  أصبحْت  َقد  املتخصصنَي  الباحثنَي 
مصدًرا مهامًّ ِمن املصادِر اّلتي اَل يستغني َعنها الباحُث بصورٍة عاّمة، واملتخصُص 
بالرتاِث بصورٍة خاّصة؛ ألهّنا مجعْت بنَي األبحاِث األكاديمّية الرصينة، واألبحاِث 
احلوزوّيِة، فضاًل عىل اهتامِمها بتحقيِق الرتاِث املخطوِط ألعالِم كربالَء، وعلامِئها ، 
وَقد نرشْت املجّلُة يِف أعداِدها جمموعًة طّيبًة ِمن األبحاِث والتحقيقاِت يِف جماالٍت 
واألصوُل،  والفقُه،  القرآِن،  وعلوُم  واألدُب،  واللغُة،  التاريُخ،  ِمنها:  عديدة، 
رْت هيأَتا املجّلة إصداَر ملٍف خاصٍّ  وعلُم الكالِم، وغريها، أّما يِف هذا الَعدد فقرَّ
مرور  بمناسبِة  الشهرستاينُّ   الديِن  هبُة  السّيُد  وهَو  كربالَء،  أعالِم  ِمن  َعَلٍم  عْن 
َن ملُف العدِد بحًثا بعنوان: الفكُر اإلصالحيُّ للسّيد  ا َعىل وفاتِه، تضمَّ مخسنَي عامًّ
هبة الديِن الشهرستايّن، وحتقيق ثالث رسائل: األوىل بعنوان: حديٌث مَع الدعاِة، 
وهَو عبارٌة َعن حواٍر عقائديٍّ للسّيد هبة الديِن الشهرستايّن مَع بعِض املسيحينَي، 
والثانيُة يِف ِعلِم العروِض موسومة: برواشح الفيوِض يِف علِم العروض، والثالثُة: 
اهللِ  فر	  ديواِن  حتقيق  العدد  هذا  ضمَّ  كذلك  دوزي،  املسترشِق  نقِد  يِف  رسالٌة 
الفاضِل  النصوِص الرشعّية عنَد  يِف  قراءاٌت  األّوُل  احلويزّي، إضافًة إىل بحثني: 
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الدربندّي كتاب إكسري العباداِت يِف أرساِر الشهادات مثااًل، والثايّن موقف أهايل 
كربالَء ِمن ثورِة العرشين.

إضافًة  حتّقَق  وأْن  القّراِء،  رضا  والتحقيقاُت  األبحاُث  هذه  تناَل  أْن  ونأمُل 
جديدًة يِف حقوِل املعرفة.  

ويِف اخلتاِم ندعو الباحثنَي األفاضَل واملحققنَي الكرام إىل رفِد املجّلِة بأبحاثِهم 
القّيمة وحتقيقاِتم الدقيقِة اّلتي تصبُّ يِف خدمِة العلِم وطاّلبه.

أخَذ اهللُ بأيدِينا نحو السداِد والرشاِد وخدمة البالِد والعباِد. وآِخُر دعواَنا أِن 
احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصالُة والسالُم عىل حمّمد وآل بيتِه الطيبنَي الطاهريَن.

رئيس التحرير
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ر�شالُة املجّلة
الُم َعىَل أرشِف األنبياِء واملرسلنَي سيِّدنا  الُة والسَّ احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصَّ

ٍد وآلِه الطَّاهريَن املعصومنَي، أّما بعد: حممَّ

اِث ورضورِة العنايِة بِه وإحيائِه ودراســتِه من  فأصبــَح احلديُث عن أمّهّيِة الرتُّ
البدهّيــاِت التي ال حَيُســُن إطالُة الــكالِم فيها؛ فإنَّ األّمَة التــي ال ُتعنى برتاثِها وال 

تكّرُم أسالَفها وال تدرُس مآثَرُهم وآثاَرُهم ال ُيرجى هلا مستقبٌل بنَي األمِم.

ومن مّيزاِت ُتراثِنا اجتامُع أمَريِن:

أولهما: الغنى والشمولّيُة.

ثانيهم��ا: قّلُة الدراســاِت التي ُتعنــى به وتبحُث يف مكنوناتِــه وُتربزه، فإّنه يف 

الوقــت الذي نجد باقي األمِم تبحُث عن أّي يشٍء ماّديٍّ أو معنويٍّ يرتبُط بإرثها، 
وُتــربُزه وُتقيُم املتاحَف متجيًدا وتكرياًم لــه، وافتخاًرا به، نجُد أّمَتنا مقرّصًة يف هذا 

املجاِل.

فكــم من عاملٍ قىض عمــَره يف خدمِة العلــِم واملجتمِع ال يكاُد ُيعرُف اســُمه، 
فضــاًل عن إحياِء خمطوطاتِــه وإبراِزها لألجيــاِل، أو إقامِة مؤمتــٍر أو ندوٍة تدرُس 

نظرّياتِه وآراَءه وطروحاته.

لذلــك كّلِه وانطالًقا من تعاليِم أهِل البيِت التي أمرتنا بحفِظ الرتاِث اذ 
قاَل اإلماُم جعفُر الصادق للمفّضِل بِن عمر: »اكتْب وبثَّ علَمك يف إخوانِك، 
فإْن مــتَّ فأورث كتَبك بنيــك«، بادرت األمانُة العاّمُة للعتبِة العّباســّيِة املقّدســِة 
بتأســيِس مراكــَز تراثّيٍة متخّصصٍة، منهــا مركُز تراِث كربالَء، الــذي انطلقت منُه 
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جمّلُة تراِث كربالَء الفصلّيُة املحّكمُة، التي سارت بخطًى ثابتٍة غّطْت فيها جوانَب 
متعددة من الرتاِث الضخِم هلذِه املدينِة املقّدسِة بدراساٍت وأبحاٍث علمّيٍة رصينٍة.

ملاذا تراثُ كربالء؟
إنَّ لالهتامِم والعنايِة برتاِث مدينِة كربالء املقّدسِة منطلقنِي أساسّينِي:

، يتلّخص بأّن تراُث هذِه املدينِة شــأُنه شــأُن بقّيــِة تراثِنا ما زاَل به  ُمنطَلٌق عامٌّ
حاجٍة إىل كثرٍي من الدراساِت العلمّيِة املتقنِة التي ُتعنى به.

ا  ، يتعلق هبذِه املدينِة املقّدســِة، التي أصبحْت مــزاًرا بل مقرًّ وُمنطَلٌق خــاصٌّ
وُمقاًما لكثرٍي من حمّبي أهِل البيِت، منُذ فاجعِة الطفِّ واستشهاِد سيِِّد الشهداِء 
 ،اإلمــاِم أيب عبد اهلل احلســني بن عيل بــن أيب طالب ســبِط رســوِل اهلل
فكان تأســيُس هذِه املدينِة، وانطــالق حركٍة علمّيٍة يمكــُن وصُفها باملتواضعِة يف 
بداياِتا بســبِب الوضع الســيايس القائم آنذاك، ثّم بدأت تتوّسُع حّتى القرِن الّثاين 
عشـــَر اهلجرّي إذ صارت قبلًة لطالِب العلِم واملعرفــِة وتزّعمِت احلركَة العلمّية، 
ابع عــرش للهجرِة، إذ عــادت حينذاك حركات  واســتمّرت إىل هنايــاِت القرِن الرَّ

االستهداف السلبي هلذه املدينة املعطاء.
فلذلك كّلِه اســتحّقت هذه املدينُة املقّدسُة مراكَز وجماّلٍت متخّصصًة تبحُث 
يف تراثِهــا وتارخِيها وما رشــح عنهــا ونتج منها وجرى عليها عــرَب القرون، وتربز 

مكتنزاِتا للعيان.

اهتماماتِ جملّةِ تراث كربالء

إنَّ أفَق جمّلِة تراِث كربالء املحّكمة يتّسُع بسعِة الرتاِث بمكّوناتِه املختلِفة، من 
العلــوِم والفنوِن املتنوعــة التي ُعني هبا أعالُم هذه املدينِة مــن فقٍه وأصوٍل وكالٍم 
ورجــاٍل وحديٍث ونحٍو ورصٍف وبالغٍة وحســاٍب وفلٍك وأدٍب إىل غرِي ذلك ممّا 
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ال يسُع املجاُل الستقصاء ذكرها، دراسًة وحتقيًقا.

ومّلــا كان هنــاك ترابٌط أكيٌد وعلقٌة تاّمة بني العلــوِم وتطّوِرها وبني األحداِث 
التأرخييَِّة من سياســّيٍة واقتصادّيــٍة واجتامعّيٍة وغريها، كانت الدراســاِت العلمّيِة 
التــي ُتعنــى بتأريِخ هذه املدينــِة ووقائِعها ومــا جرى عليها من صلــِب اهتامماِت 

املجّلِة أيًضا.

مَنْ هم أعالمُ كربالء؟

ال خيفــى أّن الضابطَة يف انتســاِب أّي شــخٍص أليــة مدينٍة قــد اخُتلَف فيها، 
فمنهم من جعَلها ســنواٍت معّينة إذا قضاها يف مدينٍة ما ُعّد منها، ومنهم من جعَل 
الضابطَة تدوُر مداَر األثِر العلمّي، أو األثر واإلقامة مًعا، وكذلك اختلَف الُعرُف 
ا لطالِب العلِم  بحســِب املدد الزمنّيِة املختلفِة، ومّلا كانت كربالُء مدينًة علمّيًة حمجًّ
وكانت اهلجرُة إليها يف مدٍد زمنّيٍة طويلٍة مل يكن من السهِل حتديُد أسامِء أعالِمها.

فكانت الضابطة فيمن يدخلون يف اهتامم املجّلة هي:

أبنــاُء هذه املدينِة الكــراِم من األرِس التي اســتوطنتها، فأعالُم هذه األرس   -1
أعالٌم ملدينِة كربالء وإن هاجروا منها.

2- األعالُم الذين أقاموا فيها طلًبا للعلِم أو للتدريس يف مدارِسها وحوزاِتا، 
ا هبا. عىل أن تكوَن مّدة إقامتِهم معتدًّ

وهنا ال بّد من التنبيِه عىل أّن انتساَب األعالِم ألكثر من مدينٍة بحسِب الوالدِة 
والنشــأِة من جهِة والدراســة والتعّلم من جهٍة ثانيٍة واإلقامة مــن جهٍة ثالثة أَلمٌر 
متعارٌف يف تراثِنا، فكم من عاملٍ ينســُب نفســُه ملدٍن عّدة، فنجُده يكتُب عن نفِســه 
مثــاًل: )األصفهايّن مولًدا والنجفّي حتصياًل واحلائرّي إقامًة ومدفنًا إن شــاء اهلل(.
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فمن نافلِة القوِل هنا أن نقوَل: إّن َعّد أحد األعالِم من أعالِم مدينِة كربالء ال 
يعني بأّيِة حاٍل نفي نسبته إىل مدينته األصلّيِة.

حماورُ اجمللّة

مّلــا كانت جمّلُة تراِث كربــالَء جمّلًة تراثّيــًة متخّصصًة فإهّنا ترّحــُب بالبحوِث 
الرتاثّيِة مجيعها من دراســاٍت، وفهــارَس وببليوغرافيا، وحتقيِق الرتاِث، وتشــمُل 

املوضوعاِت االتية:
تاريــُخ كربــالء والوقائُع واألحــداُث التي مــّرت هبا، وســرية رجاالتا . 1

وأماكنهــا وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كّل 
ما يتعلق بتارخيها الشفاهي والكتايب.

دراسُة آراء أعالِم كربالء ونظرياِتم الفقهّية واألصولّية والرجالّية وغريها . 2
وصًفا، وحتلياًل، ومقارنًة، ومجًعا، ونقًدا علميًّا.

واملوضوعّيــِة . 3 العاّمــِة،  أنواِعهــا  بمختلــِف  الببليوغرافّيــة  الدراســاُت 
، واملكانّية  كمؤّلفاِت أو خمطوطاِت علامِء كربالء يف علٍم أو موضوٍع معنّيٍ
كمخطوطاِتــم يف مكتبٍة معّينٍة، والشــخصّية كمخطوطــاِت أو مؤّلفاِت 

َعَلٍم من أعالِم املدينِة، وسوى ذلك. 
دراســة شعر شعراء كربالء من خمتلف اجلهات اسلوًبا ولغًة ونًصا وما اىل . 4

ذلك، ومجع أشعار الذين ليس هلم دواوين شعرية جمموعة.
حتقيق املخطوطات الكربالئية. . 5

وآخُر املطاِف دعوٌة للباحثنَي لرفــِد املجّلِة بكتاباِتم فال تتحّقُق األهداُف إاّل 
باجتامِع اجلهوِد العلمّيِة وتكاتِفها إلبراِز الرتاِث ودراستِه.
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وآخُر دعوانا أن احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصالُة والســالُم عىل أرشِف األنبياِء 
واملرسلنَي سيِّدنا حمّمٍد وآلِه الطاهريَن املعصومنَي.
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امللخ�س: 
يعــد هذا البحث دراســة إحصائية لرتاث الشــيخ رشيف العلــامء املازندراين 
احلائري)ت 1246 هـ(، وبعد ترمجة موجزة لســرية حياته، تروم إىل مجع شــتات 
تراثه املغمور يف زوايا املكتبات، من خالل اســتقصاء خمطوطات تراثه، ومل تقترص 
عىل اســتقصاء خمطوطــات مصنفاته فحســب، بل حتاول مجع شــتات خمطوطات 
تقريرات دروســه الفقهيــة واألصولية عىل يــد تالمذته، بوصفه مــن كبار أعالم 

مدرسة كربالء املقدسة، وبذلك يشتمل البحث عىل مبحثني: 

األول: خمطوطات مؤلفاته، وقد استقىص البحث خمطوطات مؤلفات عرشة.

الثاين: خمطوطات تقريراته، وهي عىل نحوين: 

أ- التقريرات الفقهية، وقد تم استقصاء أربع خمطوطات هلا.

ب- التقريرات األصولية، وقد أحصينا 26 مصنًفا بني خمطوط ومطبوع.

وخيــر	 البحث بعــدة نتائج، منهــا: نــدرة خمطوطات تراث الشــيخ رشيف 
العلامء، وأّنه مل ُيطبع وحيقق من تراثه سوى النزر اليسري.

الكلمات المفتاحية: شريف العلماء، المازندراني، تراث كربالء
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Abstract
The current research is considered as a statistical study to Shereaf Al 

Ulema’a’s Al Mazinderani Al Ha’iri heritage (1246 H.). After a brief biog-

raphy to his life, the study tries to collect his hidden heritage in the libraries 

through verifying his manuscripts heritage and it is not bound to verifying his 

classified manuscripts, rather it tries to recollect separated reported manu-

scripts of his jurisprudence and Ousul lessons by his students for he was one 

of the biggest scholars of holy Kerbala school. The research has two sections:

The first: his publications manuscripts where the research investigated ten 

publications manuscripts.

The second: his manuscripts reports which has two sides:

a. The jurisprudence reports, where four manuscripts were verified.

b. The Ousul reports , we counted 26 items varied manuscripts and published.

The research ended with some conclusions such as rareness of Shereaf Al 

Ulema’a’s Al heritage and what was verified and published was only very little.

Key words: Shereaf Al Ulema’a, Al Mazinderani, Kerbala heritage       
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املقدمة: 
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الــذي بنعمته تتّم الصاحلــات، وأفضل الصالة وأزكــى التحّيات، 
عىل أرشف املرســلني وســّيد الكائنات، وعىل آله امليامني اهلداة، ما دامت األرض 

والساموات.
تشــتمل صفحات تارخينا املشـرق عىل نجوٍم المعة يف ســامء العلم واملعرفة، 
كان هلــم الدور الكبري يف تطــّور العلوم واملعارف، وتاريخ احلــوزة العلمّية حافٌل 

بأعالمها ورجاالتا الذين فاقوا احلرص والعد.
إاّل أّنــه وممّا يؤســف لــه أّن الكثري من ُأولئــك األعالم مل يأخــذوا حّقهم من 
الدارســة والبحــث والتحقيق، ممّــا أّدى إىل انخفات ضوئهــم، وانمحاء آثارهم، 

سوى األسامء والعناوين.
ومــن ُأولئــك العلــامء العظامء: األُصــويّل الفــذ، والعبقــرّي اجلهبــذ، العامل 
النحريــر، الفقيه الكبري، الشــيخ حمّمد رشيف ابن املوىل حســن اآلميّل املازندرايّن 
احلائرّي)ت1246هـ( امللّقب واملعروف بـ: »رشيف العلامء«، والذي كان له األثر 
الكبري يف تاريخ احلوزات العلمّية، واألثر البارز يف ســري التطّور واحلراك العلمّي، 

والبصامت الواضحة يف مدرسة كربالء، وغريها من املعاهد العلمّية.
ويمكــن أن نعّد من أســباب إغفال دوره يف املوســوعات، وإمهــال ذكره يف 

الدراسات: 
: اشــتغاله بالتدريس واملذاكرة و البحث العلمي أكثر من سائر النشاطات  أّولاً

العلمّية.
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وهذا ما أشــار إليه تلميُذه الســّيد حمّمد شــفيع اجلابلقي الربوجــردي قائاًل: 
»رصف عمــره يف تربيــة الطالبــني، وكان له جملســان: أحدمهــا للمنتهني واآلخر 
للمبتدئــني، يــدّرس يف أّيام التعطيل جلمــٍع آخر من الطالبني، ويف شــهر رمضان 
يدّرس بالليل، وكان مشــغواًل مع الطالبني إىل نصف الليل باملباحثة وبعد الزيارة 

والعبادة؛ فلذا كان قليل التصنيف«)1(.

��ا: عــدم اهتاممه بالتصنيــف والتأليف، وهــذا ما ذكره شــيخ الباحثني يف  ياً ثان

الذريعــة بقولــه: »إّن آثار هذا املؤّلــف ]أي: رشيف العلامء[ قليلــة، واألقّل منها 
خر	 إىل البياض«)2(.

وقد رّصح به تلميُذه السّيد الشفيع أيًضا، حيث قال: »ومصنّفاته عىل ندارتا 
مل ختــر	 من الســواد إىل البيــاض، قلت له رمحــه اهلل يف زماٍن: اشــتغل بالتصنيف 
والتأليــف، وثّبــت هــذه التحقيقات التــي مل تصل إليهــا أيدي العلــامء املاهرين، 
والفضــالء املتبّحرين، والفقهــاء الكاملني، فأجابني بأّن تكليفــي تربية الطالبني، 

وتعليم املتعّلمني، وما أّلفتموه وصنّفتموه فهو منّي«)3(.

��ا: معارصته للحقبــة الذهبّية حلوزة كربالء الشــاخمة، وازدحام الفطاحل  ثالثاً

وعاملقــة الفقه واألُصول يف تلــك الفرتة الزمنّية؛ فقد كانت حــوزة كربالء آنذاك 
حافلًة برجاالت العلم، مزدمحة باألساتذة والفضالء.

��ا: ظهــور أســاطني آخرين بعد ذلــك، أّثروا يف تســـريع عجلــة البحث  رابعاً

والتحقيــق، وازدهار احلركة العلمّية، وتطوير العلوم وتوســيع آفاقها، ممّا أدى إىل 
نســخ املدارس الســابقة، واآلراء والنظرّيــات املتقّدمة، ممّن تصــدق فيهم مقولة: 
»أتعبــوا من بعدهم، وأنســوا من قبلهــم«، خاّصة تلميذ املرتَجم الشــيخ األعظم 

األنصاري رمحه اهلل.
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خامًســا: واألهّم من مجيع ذلــك، هو ندرة التواريخ املعــارصة لتلك احلقبة، 
خاّصــة املحّلّية منها، فال شــّك وال ريب أّن هناك الكثــري من األعالم ممّن خفيت 
علينا أخبارهم، واندثرت آثارهم؛ لعدم وجود التواريخ املعارصة واملحّلّية آنذاك، 

أو ندرتا.

وهلذه األسباب وغريها التي هي غري خافيٍة عىل من له أدنى مطالعة أو ممارسة 
يف هذا املجال ُأغفلت آثار الشيخ رشيف العلامء ودوره الكبري خاّصة يف األُصول.

ولذلــك فقد جاءت هذه الدراســة املتواضعة لتســليط الضــوء عىل جوانب 
منســّية من تراثنا العريق وماضينا املجيد، حيث تتكّفل بدراســة ومجع خمطوطات 
تــراث رشيف العلامء، وال بأس بأن ُنطرف القــارئ الكريم برتمجٍة موجزٍة له قبل 

فهرسة خمطوطاته.

شري  العلماء ع سطضر  
هو الشــيخ حمّمد رشيف ابن املوىل حســن عــيل اآلميل املازنــدراين احلائري، 

امللّقب بـ: »رشيف العلامء« مل تؤّرخ املصادر سنة مولده.

إاّل أهّنم ذكرو أّنه ولد يف كربالء املقّدسة يف بيت علٍم وفقاهٍة، فقد كان والده 
أيًضا من العلامء.

نشــأ وترعرع يف مســقط رأسه، حّتى التحق ببحث الســّيد حمّمد الطباطبائي، 
امللّقب بـ: »الســّيد املجاهد«، حّتى عّده من أهم تالمذته، وحرض بعده عىل والده 

السّيد عيل الطباطبائي صاحب الرياض.

 ومل تدم دراســته عىل الســّيد صاحب الرياض أكثر من تســع سنني، ثّم هاجر
-والظاهر بصحبة والده املوىل حســن عيل- إىل مدن إيران جتّول فيها يف معاهدها 
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العلمّيــة، وتنّقــل يف ُمدهنا، والظاهر أّنه مل جيــْد ضاّلته يف هــذه الرحلة، فرجع إىل 
كربالء، واســتقّل بالتدريــس، واجّتهت إليــه األنظار، وتافت عليــه أهل العلم، 
وبــرع يف أصول الفقــه، حّتى ُعّد َمن حيرض درســه فكانوا أكثر مــن ألف طالب.

وبعــد عمٍر طويل حافٍل بالعطــاء العلمّي، تويّف رمحه اهلل -عىل الصحيح- يف 
24 من ذي القعدة سنة 1246هـ، ودفن يف داره بكربالء التي حتّولت –فيام بعد-

إىل مدرسٍة شهرية، أشاد بنياهنا آية اهلل السّيد حمسن احلكيم رمحه اهلل)4(.

ومن مشــاهري تالمذته: الســّيد حمّمد إبراهيم بن حمّمد باقر القزويني صاحب 
الضوابط، والشــيخ األعظم األنصاري، والشيخ حمّمد عيل آل كشكول احلائري، 
والشــيخ عبد اهلل املامقاين األّول، والشــيخ إســامعيل اليزدي، والشيخ املشهدي، 
والشــيخ جعفر التسرتي، والشــيخ عبد اخلالق اليزدي، واملال الشيخ حمّمد سعيد 
املازنــدراين، الشــهري بـ»ســعيد العلامء«، والســّيد حمّمد تقــي القزويني، والســّيد 
حسن املدّرس اإلصفهاين، والســّيد حمّمد شفيع اجلابلقي الربوجردي، والفاضل 
الدربندي، والســّيد حســني الرتك، والشيخ حسني بن حمّمد إســامعيل األردكاين 

احلائري، وغريهم من العلامء، ممّن مجعنا أسامءهم يف دراسة مستقّلة.
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منهجنا يف العمل: 
حاولنــا يف هــذا املقــال أن نعرض فهرًســا كاماًل جلميع خمطوطــات تراث)5( 

الشيخ رشيف العلامء، وجعلناها يف مبحثني: 

األّول: خمطوطات مؤلفاته.

الثاني: خمطوطات تقريراته.

وقد مىض عليك أّن رشيف العلامء قّدس رّسه مل هيتم بجمع وتبييض تصانيفه 
وتآليفــه؛ فقد كان يبذل كّل ســعيه وجهده يف تربية الطــاّلب، ويرصف جّل وقته 

للتدريس؛ ولذلك فقد كان قليل التأليف.

ولــذا ال نعجب مــن ندرة تأليفاته، وشــّحة نســخها، إاّل أّن العجــب يف قّلة 
تقريــرات دروســه، فلم تصلنا كمّية كبــرية من خمطوطات تقريراته قياًســا بتعداد 

طاّلبه وتالمذته.

و قد يكون الســبب يف ذلك أّن مجلًة كبريًة من خمطوطات التقريرات بشــكٍل 
عام مل تفهرس بصورة صحيحة يف فهارس املخطوطات، وتبقى معلوماتا ناقصة، 
وال يعلم نســبُتها إىل أّي عاملٍ من أعالمنــا، كام الحظنا ذلك يف كثرٍي من أمثال هذه 

املخطوطات.

وقد اعتمدنا يف ملّ شتات هذه املعلومات واملخطوطات عىل مصادر خمتلفة من 
مصادر الرتاجم والرجال من جهة، ومصنّفات الببليوغرافيا والرتاث من ُأخرى، 
وفهــارس املخطوطات مــن جهة ثالثة؛ ولذلك فقد تتفــاوت املعلومات فيام بينها 
فقد نجد املخطوطة من تقريرات دروس رشيف العلامء غري منســوبة إىل أحٍد من 
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تالمذته، ونجد بعض تقريرات دروســه ُذكــرْت يف املصادر، ولكن مل نعثر هلا عىل 
خمطوطة يف الفهارس، وهكذا.

وجتدر اإلشــارة إىل أيّن استعنُت يف بعض األحيان عىل البحث املبارش يف عّدة 
مكتبات، وقد أذكر خمطوطات مل تفهرس بعد.



الخيا حممد لسن الضاعح النشيا

69

)2
ا)0
الثان
در 
/ الع
رس
سا
د ال
اجمللَّ
سة/
سار
نة ال
الس

20م
19
ران 
لزي
هـ /
14
40
رك 
ملبا
ان ا
مض
ر ر
شه

املبحث االأّول: خمطوطات موؤّلفاته
1- اإللاءة  

)إجازة –عريب(

وهي إجازته لتلميذه الشــيخ عبــد اخلالق بن عبد الرحيــم اليزدي احلائري، 
وهــي يف ضمن إجازات العلامء للمجاز، توجــد مصّورته يف مكتبة دائرة املعارف 
اإلسالمّية الكربى برقم: 1982، 6 وهي بخّط املجيز، كتبت يف سنة 1236 هـ)6(.

ومل أعثر عىل إجازٍة أخرى للمصنِّف.

2- بيع اللرف  

)فقه – عريب(

وهو كتاٌب فقهيٌّ حول بيع الرصف من مسائل كتاب البيع، والظاهر أّنه كتبه 
حني تدريسه هلذا الباب.

توجد خمطوطته بخّط املؤّلف يف مكتبة اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم العاّمة 
يف النجف األرشف، برقم: 387، غري مؤّرخة)7(.

3- بيع املعاطاة  

)فقه – عريب(

وهو كتاٌب فقهيٌّ حول بيع املعاطاة من مســائل كتاب البيع، ويبدو أّنه قد تّم 
تأليفه حني تدريسه هلذا الباب أيًضا.
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قال الشيخ آقا بزرك الطهراين يف الذريعة: »بيع املعاطاة والرصف واخليارات، 
لرشيــف العلــامء املازندراين، املوىل حمّمد رشيف بن حســن عــيل اآلميل احلائري، 

املتوىّف هبا سنة 1245هـ رأيته عند الشيخ عبد احلسني احليّل يف النجف«)8(.

أقــول: الظاهر أهّنا ثالثــة كتب بثالثة عناويــن خمتلفة، دمج بينها الشــيخ آقا 
بزرك.

والظاهــر أّن هذه النســخة)بعناوينها الثالثــة( قد انتقلــت إىل مكتبة العاّلمة 
األمينــي رمحــه اهلل، حيث حتتفــظ بمخطوطاتا مكتبــة اإلمام أمــري املؤمنني عليه 
السالم العاّمة يف النجف األرشف برقم: 387، يف 194 ورقة، وهي بخّط املؤّلف 

أيًضا)9(.

4- رسالة لضح النسا
)ُأصول الفقه – عريب(

وقــد ذكرها الشــيخ آقــا بــزرك يف الذريعة بعنوان: »النســخ وهل هــو جائٌز 
عقــاًل أم ال«، قــال: »لرشيــف العلــامء، حمّمــد رشيــف بــن حســن عــيل اآلميل 

احلائري)م1246هـ(.

أّوله: »فائدٌة: ال ريب يف جواز النسخ عقاًل، خالًفا لبعض فرق اليهود...«.

والنسخة يف 10 صفحات ضمن جمموعة عند السّيد شهاب الدين]املرعيش[ 
بقم، وقد ذكرنا يف الكرام الربرة)ص619( أّن آثار هذا املؤّلف قليلة، واألقّل منها 

خر	 إىل البياض«)10(.

أق��ول: وهي رســالٌة ُأصولّيٌة حول النســخ يف الرشيعة، املراد منــُه ورود رفع 

حكٍم رشعّي بحكٍم جديد، وهلا ثالث نسخ: 
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أ- خمطوطة مكتبة اإلمام احلكيم رمحه اهلل يف النجف األرشف، برقم 353/3، 
مل يذكر فيها اسم الكاتب، 4 صفحات، وقد فرغ من نسخ املجموع سنة 1277هـ.
ب- خمطوطــة مكتبــة آية اهلل الســّيد املرعيّش النجفي، برقــم 613/3، يف 5 

صفحات، مل يذكر فيها اسم الكاتب)11(.
	- خمطوطة مكتبة اآلستانة املقّدسة الرضوّية، غري مفهرسة بعد.

طبعاته��ا: وقد طبعت بإعداد الشــيخ حســني حلبيــان يف جمّلة تراثنــا، العدد 

الرابع)133(، السنة الثالثة والثالثون، 1438هـ، ص 322-281.
ء- رسالٌة ع لضاء األمر مع العلم بانتياء الخرط وعدمه

)ُأصول فقه –عريب(
وهي رســالٌة ُأصولّية حول املسألة املعنونة من مسائل مبحث األوامر، توجد 

منها نسختان: 
أ( خمطوطــة مكتبــة جملس الشــورى بطهــران، برقــم: 13164/4، يف أربع 
صفحات، استنسخها السّيد إبراهيم بن مرتىض احلسيني الزنجاين، من خمطوطات 

القرن الثالث عرش اهلجري)12(.
والظاهر أّن هذه النســخة كانت فيام ســبق يف مكتبة شــيخ اإلسالم الزنجاين 
بزنجان، وقد انتقلت إىل مكتبة جملس الشــورى بطهران، حيث قد ذكره آقا بزرك 
يف الذريعة قائاًل: »جواز األمر مع علمه بانتفاء الرشط، رســالة مبســوطة لرشيف 

العلامء، توجد نسخة عند شيخ اإلسالم الزنجاين بزنجان«)13(.

ب( خمطوطــة مكتبة حوزة أردبيل العلمّية، برقــم 8/12/14/13م، وهي 
نســخة تاّمة، كتبت بخّط النستعليق التحريري، يف 6 صفحات، مل يذكر فيها اسم 

الكاتب)14(.
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ث- اياشية على القضانن احملكمة
)ُأصول فقه – عريب(
وهي حاشــيٌة بعنــوان: »قوله... أقول«، عــىل بعض أبواب كتــاب القوانني 
املحكمــة يف األُصول املعروف بـــ: قوانني األُصول للمريزا أيب القاســم بن حمّمد 

حسن القّمّي)1151-1231هـ(.

توجد منها نســخة يف مكتبة شــاهجراغ يف شــرياز، برقــم 828/1، يف 350 
صفحة، مل يذكر فيها اسم الكاتب، نسخة غري مؤّرخة)15(.

7- لشّيّة اقستلحال
)أصول فقه – عريب(

رســالٌة ُأصولّيٌة حول حّجّية االستصحاب، توجد منها نسخٌة فريدٌة يف مكتبة 
آية اهلل الســّيد احلكيم يف النجف األرشف، برقم 53، يف 9 صفحات، نســخة غري 

مؤّرخة.

ا- شرح اخيارات من الرووة البهيّة
)فقه – عريب(

رشٌح مبسوط عىل مبحث اخليارات من كتاب الروضة البهّية يف رشح اللمعة 
الدمشقّية للشهيد الثاين زين الدين بن عيّل اجلبعي العاميل)الشهيد سنة 966هـ(.

حتتفــظ بنســختها مكتبة اإلمام أمري املؤمنــني عليه الســالم العاّمة يف النجف 
األرشف برقم 387، وهي بخّط املؤّلف ظاهًرا)16(.
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9- شرح اللمعة الدمخقيّة
)فقه –عريب(

رشٌح عىل أبواب الطهارة والصالة من كتاب اللمعة الدمشقّية يف فقه اإلمامّية 
للشهيد األّول حمّمد بن مّكي العاميّل)734-786هـ(.

حتتفظ بمخطوطتها مكتبة اإلمام أمري املؤمنني عليه الســالم العاّمة يف النجف 
األرشف، برقم: 54.

10- رسالة ع مقدّمة الضالب
)ُأصول الفقه– عريب(

وهي رســالٌة ُأصولّية خمترصة حول مســألة مقّدمة الواجب، وهلا خمطوطات 
كثريٌة يف خمتلف املكتبات، منها: 

أ( خمطوطــة مكتبــة املســجد األعظــم يف قــّم املقّدســة، برقــم: 835/14، 
استنســخها حمّمد حســن بن حمّمد صادق النوري، يف ســنة 1235هـ، يف النجف 

األرشف بخّط النستعليق، يف 10 صفحات)17(.

ب( خمطوطــة املكتبــة الوطنّية يف إيران، برقم: 2088/3، مل يذكر فيها اســم 
الناسخ، اسُتنسخت يف سنة 1243 هـ)18(.

ت( خمطوطة مكتبة اآلســتانة الرضوّية املقّدســة، برقم: 7381، استنسخت 
بخّط النستعليق، يف سنة 1260هـ، مل يذكر فيها اسم الناسخ يف 11 ورقة)19(.

ث( خمطوطــة مكتبــة آيــة اهلل الســّيد املرعيّش النجفــّي، برقــم: 613834، 
استنسخها حمّمد جعفر بن حمّمد املباركة، بخّط النسخ، وفرغ منه يف سنة 1266هـ، 

14 ورقة)20(.
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	( خمطوطة مكتبة مركز إحياء املرياث اإلسالمي، برقم 3731، كتبت بخّط 
النســتعليق، ومل يذكر فيها اسم الناســخ، وال تاريخ النسخ، إاّل أهّنا استنسخت يف 

حياة املصنِّف رمحه اهلل، يف 14 ورقة)21(.

ح( خمطوطة مكتبة احلســينّية التســرتّية)22(، برقم: 585/2، مل يذكر فيها اسم 
الناسخ، وال تاريخ النسخ، يف 21 ورقة)23(.

خ( خمطوطة مكتبة آية اهلل الســّيد احلكيم رمحه اهلل، يف النجف األرشف، برقم 
53، مل يذكر فيها اسم الناسخ، يف 15 صفحة.
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املبحث الثاين: خمطوطات تقريراته
تعترب التقريرات من السنن الدراسية يف احلوزات العلمية حيث يقوم الطالب 
بتقرير دروس ُأستاذه، وينّقحها وهيّذهبا، وتعترب التقريرات من السبل املوصلة إىل 
دراســة أفكار ونظرّيات األعالم. وإليك ما عثرنــا عليها من خمطوطات تقريرات 

دروس الشيخ رشيف العلامء بأقالم تالمذته النجباء: 
أ( التقريرات اليقهيّة  

1- تقريــرات يف الفقــه، خمطوطــة مكتبة الوزيري يف يــزد، برقم 2523/2، 
كتبت بخّط النســتعليق التحريري، مل يذكر فيها اســم الناسخ، إاّل أهّنا استنسخت 

يف مجادى األوىل سنة 1235هـ)24(.
2- تقريرات يف صالة اجلمعة، خمطوطة مكتبة اآلســتانة الرضوّية املقّدســة، 
برقــم: 41474، كتبــت بخــّط النســتعليق، من خمطوطــات القــرن الثالث عرش 

اهلجري.
3- رسالة يف صالة اجلمعة، للشيخ عبد اخلالق بن املوىل عبد الرحيم اليزدي 
احلائرّي املشــهدّي، املتوىّف هبا ســنة 1268هـ، ذكره الشــيخ آقا بزرك الطهراين يف 
الذريعــة أهّنا من تقريرات درس الشــيخ رشيف العلامء، وقال: »والنســخة كانت 
عند الشــيخ حبيب اهلل ابن الشيخ حمّمد حســني حكيم بايش املشهدي الرتشيزي، 
وهو من األفاضل املعارصين، اشــتغل يف العراق سنني ويف سامّراء رأيته هناك يف 
سفرته األخرية زائًرا حدود 1340هـ، و ذكر أّن والده ابن ُأخت املصنّف، وانقطع 

عنّي خربه بعد هذا التاريخ«)25(.
أقول: ال يبعد احّتاده مع املخطوط املتقّدم.
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4- مبحث بيع الفضويل من كتاب املتاجر، اســتداليلٌّ مبسوٌط، للعاّلمة املوىل 
حمّمد حسني بن إسامعيل األردكاين احلائري)1302هـ(.

قال الشــيخ آقا بــزرك الطهراين يف الذريعــة: »رأيت منه ما استنســخه بخّطه 
موالنا الشيخ موسى ابن احلاّ	 حمّمد جعفر كتاب فروش الكرمانشاهي احلائرّي، 
املتــوىّف 1343هـــ، عن خّط املصنّف، وســمعت مــن بعض املطالعــني أّن بحث 
الفضويل من هذا الكتاب من تقرير بحث رشيف العلامء، وترمجة يف طبقات أعالم 

الشيعة، النقباء، ص 561«)26(.

ل( التقريرات األصضليّة  

1- خمطوطة مكتبة جملس الشــورى يف طهران، برقم 4426/1، كتبت بخّط 
النسخ، ومل يذكر فيها اسم الناسخ، إاّل أهّنا استنسخت يف رابع شهر مجادى اآلخرة 

سنة 1241هـ، وهي مبتورة اآلخر، يف 136 ورقة)27(.

2- خمطوطة مكتبة حمّمد حســني مفتاح اخلاّصة يف طهران، برقم 214، وهي 
تشــمل عــىل مباحث تعريف علم األُصــول إىل مبحث االجتهــاد والتقليد، كتب 
بخّط النستعليق، جمهولة الكاتب، وقد استنسخت يف كربالء يف سنة 1243هـ)28(.

3- خمطوطــة املكتبة الوطنّية يف طهران، برقم: 4147، تشــتمل عىل مباحث 
تعريــف علــم األُصــول إىل وجــوب تقليد األعلــم، استنســخت بخّط النســخ 

والنستعليق يف كربالء يف سنة 1243هـ، يف 337 ورقة)29(.

4- خمطوطــة املكتبة الوطنّية يف طهران، برقم 2575/8، وهي تشــتمل عىل 
مبحــث الصحيح واألعم، استنســخها أبو القاســم بن حمّمد إبراهيم اجلوشــقاين 

الكاشاين، يف سنة 1244هـ)30(.
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5- خمطوطــة مكتبــة آية اهلل الســّيد املرعيّش النجفــّي يف قّم املقّدســة، برقم: 
17885، كتبت بخّط النستعليق، غري مؤّرخة، من خمطوطات القرن الثالث عرش 

اهلجري جمهولة الكاتب يف 216 ورقة)31(.

6- خمطوطــة مكتبة الســّيد حمّمد باقر احلّجة الطباطبائي يف كربالء املقّدســة، 
برقم: 50، غري مؤّرخة، جمهولة الكاتب، يف 578 ورقة)32(.

7- خمطوطــة مكتبــة اإلمام أمــري املؤمنــني عليه الســالم العاّمــة يف النجف 
األرشف، برقم: 65.)33(

8- خمطوطــة مكتبــة اإلمام أمــري املؤمنــني عليه الســالم العاّمــة يف النجف 
األرشف، برقم: 75.)34(

9- خمطوطــة مكتبــة اإلمام أمــري املؤمنــني عليه الســالم العاّمــة يف النجف 
األرشف، برقم: 83)35(.

10- كتاب منها	 األُصول، من تقريرات درس الشــيخ رشيف العلامء ذكره 
الشــيخ آقا بــزرك يف الذريعــة، وقال: »يف جمّلد كبــري رّصح يف أّوله أّنــه من تقرير 
بحث رشيــف العلامء، أّلفه املوىل ]حمّمد[ جعفر بن آقا بزرك التســرتي، ترمجته يف 
الكرام)ص 346(، وتوىّف ســنة 1350هـ، والنسخة بخّط املؤّلف يف مكتبة السّيد 

عبد الصمد«)36(.

توجد نســخته يف مكتبة آية اهلل الســّيد املرعيّش النجفّي يف قّم املقّدسة، برقم: 
.)37(7917

11- تقريرات ُأصولّية، كتبها الشيخ رجب عيل الالرجياين ذكره شيخ الذريعة 
أيًضــا، وقال: »قد رأيتها بخّطه منضّمًة إىل تقريرات ولده املوىل عبد اهلل بن رجب 
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عيّل، تلميذ الســّيد إبراهيم القزوينّي، صاحب الضوابط، املتوىّف ســنة 1262هـ، 
ومها يف جمّلٍد واحٍد، توجد يف مكتبة اإلمام الرضا عليه السالم يف خراسان«.

12- تقريــرات ُأصولّيــة كتبها الشــيخ حمّمد عــيّل بن اآلقا نجفــي البيكديل 
الدزفويل، ذكره الشيخ آقا بزرك أيًضا يف ترمجته قائاًل: »من تالميذه رشيف العلامء، 
وقــد كتب من تقريرات بحثه يف األُصول ثالثة جمّلدات بخّطه، توجد عند حفيده 

الشيخ حمّمد مهدي بن الشيخ حمّمد كاظم بن الشيخ حمّمد عيّل املؤّلف«)38(.
13- تقريرات ُأصولّية كتبها الســّيد حمّمد املوسوّي اجلزائرّي التسرتّي، عّده 

من مصنّفاته الشيخ آقا بزرك يف ترمجته)39(.
14- تقريرات ُأصولّية كتبها ســبط الســّيد حمّمد املجاهــد الطباطبائي، ذكره 
يف الذريعة، ومل يعني أّي ســبٍط من أســباطه، حيث قال: »التقريرات لسبط السّيد 
حمّمد الطباطبائي املجاهد احلائــرّي، كان تلميذ رشيف العلامء املازندراين، وكتب 

تقريراته املوجودة، نسخٌة منها يف مكتبة الشيخ كاشف الغطاء يف النجف«)40(.
15- احلقائق الثالثة، للموىل عبد العظيم بن حمّمد اللواساين احلائرّي، أورده 
الشــيخ آقا بزرك يف الذريعة، وقال: »احلقائق الثالثة، للموىل عبد العظيم بن حمّمد 
اللواساين، تلميذ رشيف العلامء، كتبه يف كربالء عن تقرير بحثه، يف سنة1341هـ، 
نسخة خّط املؤّلف، رأيتها عند احلاّ	 أمحد آقا الكرمانشاهي، حفيد اآلقا حمّمد ابن 

الوحيد البهبهاين يف طهران«)41(.
16- روض املحّصلني، للموىل عبد العظيم بن حمّمد اللواساين أيًضا.

قــال الشــيخ آقــا بــزرك: »روض املحّصلــني يف ُأصــول الفقه، للمــوىل عبد 
العظيم بن حمّمد اللواســاين، تلميذ رشيف العلامء، كتبه عن تقرير بحثه يف احلائر، 
وفــرغ من جمّلده األّول املنتهي إىل مســألة تبعية القضاء يف ســنة 1241هـ، وجمّلد 
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منــه يف مقّدمة الواجب، والضــّد، واألمر مع انتفاء الــرشط، واملفاهيم، وجمّلد يف 
العمــوم واخلصوص، وجمّلد يف املطلق واملقّيــد، كّلها بخّط املصنّف عند احلاّ	 آقا 
أمحد الكرمانشــاهي، مدير مكتبة سبهســاالر ابن احلاّ	 آقــا هادي بن اآلقا حممود 

البهبهاين بطهران«.

17- تقريــرات ُأصولّيــة كتبهــا املــوىل حمّمــد بن قو	 عــيل احلاّجــي آبادي 
اإلســرتابادي، من أعــالم القرن الثالث عرش اهلجري، حرض عىل الشــيخ رشيف 
العلــامء، وكتب تقريرات أبحاثــه يف األُصول، وقد أمتّه يف ســنة 1241هـ. توجد 
نســخة منه يف مكتبة آية اهلل الســّيد املرعــيّش النجفّي قّم املقّدســة، برقم: 7821، 
تشتمل عىل مباحث السنّة إىل التعادل الرتاجيح، وقد فرغ منها يف يوم االثنني غّرة 

مجادى األوىل سنة 1241هـ)42(.

18- وذكر الشيخ آقا بزرك يف الذريعة تقريرات لبعض تالمذة الشيخ رشيف 
العلــامء املازندراين يف جمّلٍد، من أّول تعريف الفقه إىل مســألة اجتامع األمر النهي، 

وقال: »رأيته يف مكتبة شيخنا املريزا حمّمد تقي الشريازي بسامّراء«)43(.

19- وأورد أيًضــا يف الذريعــة: «التقريرات، لبعــض تالميذ رشيف العلامء، 
جمّلد يف مكتبة احلسينّية]التســرتّية[ من وقف مؤّسســها احلاّ	 عــيّل حمّمد النجف 

آبادي«)44(.
والظاهر أّنه نفسه الذي ورد يف فهرس خمطوطات املكتبة برقم: 585.)45(

20- نفائس األُصول، وهو من تقريرات درس املوىل حمّمد سعيد املازندراين 
املعروف بـ: ســعيد العلــامء، وهو من أشــهر تالمذة رشيف العلــامء، وخليفته يف 

التدريس.
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ويمكن لنــا أن نعّد هذه التقريرات تقريرات لدروس الشــيخ رشيف العلامء 
أيًضا؛ وذلك: 

أّواًل: الظاهر أّن هذا الكتاب عبارة عن تقريرات دروس الشيخ سعيد العلامء 
لــدروس الشــيخ رشيف العلــامء، حيث قد كتبــت يف حياته، ويدعو فيه ألســتاذ 

الشيخ رشيف العلامء بالبقاء وطول العمر يف أكثر من موضع.

ويؤّيــده: مــا ورد يف بعض املصادر مــن أّنه كان للموىل ســعيد العلامء جملٌس 
للتدريــس بعد درس رشيف العلامء، تقريًرا ملطالبه ومباحثه، وقد نقل أّن الشــيخ 

األعظم كان حيرض تلك الدروس أيًضا يف بعض األحيان)46(.

ثانيًّــا: ما ورد من الترصيــح يف طّيات هذه التقريرات أهّنــا من إفادات درس 
الشيخ رشيف العلامء، بتقرير وبيان الشيخ سعيد العلامء، منها: 

قوله يف آخر املبحث عن حّجّية خرب املرسل: »هذا آخر ما ذكره رشيف العلامء 
يف األدّلة الرشعّية«)47(.

قوله يف آخر بحث الرباءة: »هذا آخر ما اســُتفيد من رشيف العلامء يف مســألة 
الرباءة، واستفدناه نحن من تلميذه الرشيد حمّمد سعيد املازندراين«)48(.

وقد طبع هذا الكتاب بإعداد صديقنا الشــيخ نارص الرضائي البابيل، وتقديم 
آية اهلل الشيخ جعفر السبحاين يف ثالثة جمّلدات سنة 1438هـ.

21- األُصول الكربالئّية، للســّيد]حمّمد[ شفيع بن السّيد عيل أكرب املوسوي 
اجلابلقي، نزيل بروجرد، املتوىّف سنة1380هـ.

قال الشيخ آقا بزرك الطهراين يف التعريف به: »كان من تالميذ رشيف العلامء 
يف األُصــول، واملوىل أمحد النراقــي يف الفقه، وكتابه هذا يشــبه ضوابط األُصول، 
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ســّمّي بذلــك لكون تأليفه يف كربــالء، لكنّه مّلا مل يكن مشــتماًل عىل بعض املبادئ 
اللغويــة، متّمه وأحلق به ما فات عنه ولده الســّيد عيل أكرب املتوىّف ســنة 1282هـ، 

وساّمه بـ: القواعد الرشيفّية، مطبوٌع كام يأيت«)49(.

وقــال يف موضــٍع آخــر: »القواعــد الرشيفّية يف القواعــد األُصولّيــة للحاّ	 
السّيد]حمّمد[ شفيع اجلابلقي، صاحب الروضة البهّية، املتوىّف 1280هـ، وهو من 
تقرير أستاذه رشيف العلامء، وقد طبع يف إيران، وعناوينه: )قاعدة.....قاعدة...(.

ومــّر بعنوان األُصــول الكربالئّية، ومتّمه بإحلاق بعض املبــادئ اللغوّية ولده 
األكرب احلاّ	 الســّيد عيل أكرب، املتوىّف بعده بســنتني يف 1282هـ، ذكره سبطه اآلقا 

رضا«)50(.

وقال السّيد حمســن األمني يف أعيان الشيعة: »األُصول الكربالئّية، ويقال إّنه 
تقرير بحث ُأستاذه رشيف العلامء«)51(.

قلت: يؤّيد كونه من تقريرات رشيف العلامء تصنيفه يف كربالء أّواًل، وتسميته 
بالرشيفّية ثانيًّا.

22- الفوائــد الرشيفّيــة يف حتقيق املطالــب األُصولّية، للشــيخ غالم عيّل بن 
حمّمد نصري اجليالين الشلامين، من أعالم القرن الثالث عرش اهلجري.

وقــد ذكر يف مقّدمة كتابــه أّنه هاجر من إصفهــان إىل احلائر الرشيف وحرض 
فيها بحث رشيف العلامء يف اإلمجاع، فقّرر ما اســتفاده منه عىل نحو رشٍح مزجيٍّ 
لكتــاب معامل األُصول، للشــيخ حســن بن زين الدين الشــهيد الثــاين، وقد ابتدأ 
بتدويــن املباحث من يوم الســبت تاســع مجادى األوىل ســنة 1234هـ، وفرغ من 

حتريره يف يوم الثالثاء ثامن عرش شهر ربيع اآلخر سنة 1235هـ.
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حتتفظ بنســخٍة منه بخّط املؤّلف مكتبة مركز إحياء املرياث اإلســالمّي يف قّم 
املقّدسة، برقم: 2163)52(.

أّولــه: »احلمد هلل الــذي جعل رسا	 األُصــول أنوار الفــروع، وصرّي مفتاح 
عقــد املشــكالت وظلم الشــبهات أنــوار العقول، وأنــار رشائع األحكام وســنّة 

الرسول....«.

آخــره: »وههنا أقطع الــكالم يف األدّلة اللفظّية، شــاكًرا هلل تعاىل عىل التوفيق 
لإلمتام، ومصّليًّا عىل أرشف األنام وآله اهلادين إىل دار السالم«

23- القواعد الرشيفة الرشيفية يف داللة األحكام الرشعّية، للشيخ إسامعيل 
بن قاســم الطهراين، من أعالم القرن الثالث عرش اهلجري، فرغ من تأليف املجّلد 
الثاين يف يوم اإلثنني ثامن ربيع اآلخر سنة 1235هـ، ينقل فيه كثرًيا من آراء ُأستاذه 
رشيــف العلامء، والذي يبدو من تســمية الكتاب أّنه تقريٌر لدروســه أو مبنّي عىل 

مبانيه األُصولّية.

توجد نســخة من املجّلد الثاين يف مكتبة آية اهلل الســّيد املرعيّش النجفّي يف قّم 
املقّدســة، برقم: 3201، بخّط املؤّلف، وتشــتمل عىل مباحث املجمل واملبنّي إىل 

آخر مباحث األدّلة الرشعّية)53(.

24- تقرير أبحاث رشيف العلامء، للشيخ حمّمد تقي بن حمّمد حسن األردكاين 
اليزدّي، من أعالم القرن الثالث عرش، فرغ من مبحث التعارض يف كربالء بتاريخ 

رابع ذي احلّجة احلرام سنة 1230هـ.

توجد نسخة يف مكتبة السّيد مرتىض النجومّي يف كرمانشاه حتتفظ بمصّورتا 
مكتبة مركز إحياء املرياث اإلسالمّي ترجم: 1035 و1034 يف جمّلدين)54(.
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25- فوائــد متفّرقــة يف أصــول الفقــه، منســوبٌة لرشيف العلــامء، يف مقّدمة 
الواجب، داللة صيغة األمر، أقســام التكليف اإلهلي، الواجب وأقسامه األربعة، 

معنى العلم والظّن، و...غري ذلك.

حتتفظ بنسختها مركز إحياء املرياث اإلسالمّي، برقم: 2731)55(.

26- ضوابط األُصول السّيد إبراهيم بن حمّمد باقر القزوينّي احلائرّي)املتوىّف 
يف 17 شــوال ســنة 1262هـ(؛ فقد قيــل: إّن أكثره من تقريرات دروس ُأســتاذه 

رشيف العلامء)56(.

وحكي أّن الشــيخ عيّل آل كاشــف الغطاء كان يقول يف جملس درسه إذا أراد 
نقل قول رشيف العلامء: »قال رشيف العلامء يف الضوابط«)57(.

وقــد يدّل عليه: قوله يف مقّدمة الكتاب: »إيّن حــني قراءيت كتاب معامل الدين 
كتبــت أكثر مســائل العلــم متفّرقة، فــأردت أّن أمجع مــا كان من مســائله يف هذا 

الكتاب...«.

أقــول: إن مل يعد هذا الكتاب تقريــًرا حرفيًّا -كام هو املعهود- لبحث رشيف 
العلامء، إاّل أّنه يعّد مرآة حاكّية ملبانيه وآرائه األُصولّية.
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اخلامتة 
تبــنّي مــن خالل هذه الدراســة يف تراث الشــيخ رشيــف العلــامء املازندراين 

احلائري مجلة من النتائج، منها: 

أّول: عــرف الشــيخ رشيف العلــامء بقّلة االنتــا	، ونــدرة التصانيف، وعدم 

تبييــض كثري مــن مؤّلفاته، نتيجة اهنامكه يف التدريــس، وتربية الطاّلب، كام رّصح 
بذلك أرباب الرتاجم والرجال.

ا: مل يطبع من مصنّفاته ســوى رســالة، والباقي ال تزال تشكو اهلجران يف  يًّ ثان

خزائن املكتبات.

��ا: وجــود كمّية معتّد هبا من خمطوطات تقريرات دروســه وأبحاثه يمكن  ثالثاً

االستعانة هبا يف دراسة آراء ونظرّيات رشيف العلامء.

��ا: خيتّص تراث رشيف العلــامء يف جمال علم الفقــه وأصوله، وأغلب ما  رابعاً

تبّقى من تراثه هو يف علم األُصول الذي برع به رشيف العلامء، واشتهر فيه ومهر.

��ا: رضورة متحيص خمطوطات تقريرات دروســه، ورضورة نرش دورة  خامساً

ُأصولّية واحدة عىل أقّل التقادير من تراثه.
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امل�شادر واملراجع: 
أوقاً  الكتب

أعيان الشــيعة، للســيد حمســن بن عبد الكريــم األمني العامــيل)1284-. 1
1371هـ(، إعداد الســيد حســن األمــني، الطبعة اخلامســة، 10 جملدات، 

بريوت، دار التعارف للمطبوعات، 1403هـ/1983م.
الذريعة إىل تصانيف الشيعة، للشيخ حممد حمسن آقا بزرك الطهراين)1293-. 2

1371هـــ(، الطبعــة األوىل، 25 جــزًءا يف 28 جملــًدا، النجــف األرشف 
وطهران، بني سنتي 1355-1389هـ.

روضات اجلنات يف أحوال العلامء والســادات، للســيد حممــد باقر بن زين . 3
العابديــن املوســوي اخلوانســاري اإلصفهاين)1226-1313هـ(، إعداد 

أسد اهلل إسامعيليان، 8 جملدات، قم، إسامعيليان، 1390هـ.
الروضة البهية يف اإلجازة الشــفيعية، للسيد حممد شفيع املوسوي اجلابلقي . 4

الربوجردي)م1280هـــ(، حتقيق: الســيد جعفر احلســيني اإلشــكوري، 
مؤسسة تراث الشيعة، قم، 1434هـ.

فهرس خمطوطات مكتبة أمري املؤمنني العامة، النجف األرشف، للسيد . 5
عبــد العزيــز الطباطبائي)م1413هـــ(، نســخة حمدودة النرش، مســتلة من 

أعداد جملة تراثنا.
فهــرس خمطوطــات مكتبــة آية اهلل الســيد املرعــيش النجفي، للســيد أمحد . 6

احلســيني وآخرين، إرشاف الســيد حممود املرعيش النجفــي، قم، أكثر من 
مخسني جملًدا، منشورات مكتبة السيد املرعيش.
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فهرس خمطوطات العتبة الرضوية املقدسة، عدة مؤلفني، منشورات مكتبة . 7
ومتحف ومركز وثائق العتبة الرضوية املقدسة.

فهــرس مصورات مكتبة دائرة املعارف اإلســالمية الكــربى، تأليف: أمحد . 8
منزوي، مركز دانة املعارف اإلســالمية الكربى، طهران، ثالثة جملدات إىل 

اآلن.
فهرس خمطوطات مكتبة جملس الشــورى اإلسالمي بطهران، لعبد احلسني . 9

احلائري وآخرين، أكثر من 60 جملًدا، مكتبة ومركز وثائق جملس الشــورى 
اإلسالمي، طهران.

فهرس خمطوطات مكتبة احلجة الطباطبائي، لســيد سلامن هادي آل طعمة، . 10
أربع جملدات، منشــورات املكتبة التارخيية املختصة، باألوفسيت عن طبعة 

كربالء والكويت.
فهرس خمطوطات مكتبة الوزيري يف يزد، التابعة للعتبة الرضوية املقدســة، . 11

ملحمد شريواين وآخرين، 5 جملدات، طهران.
فهــرس خمطوطات احلــوزة العلمية يف أردبيــل، إلبراهيم مــوالين، مكتبة . 12

جملس الشورى اإلسالمي، طهران، 1393 هـ.ش.
فهــرس خمطوطات عتبة الســيد شــاهجراغ يف شــرياز، عيل تقــي هبروزي . 13

وآخرين، ثالث جملدات، شرياز،1360 هـ ش-1382 هـ ش.
فهرس خمطوطات مكتبة املســجد األعظم، طيار املراغي وحســن زاده، 5 . 14

جملدات، منشورات مكتبة املسجد األعظم، قسم املقدسة.
فهرس خمطوطات مركز إحياء املرياث اإلســالمي، للســيد أمحد احلســيني . 15

وآخرين، 13 جملًدا إىل اآلن، قم املقدسة.
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فهــرس خمطوطــات املكتبة الوطنية يف طهران، عــدة مؤلفني، تربو عىل 60 . 16
جملًدا حتى اآلن، منشورات مركز الوثائق واملكتبة الوطنية يف طهران.

الكرام الــربرة يف القرن الثالــث بعد العرشة، من موســوعة طبقات أعالم . 17
الشــيعة، للشــيخ حممد حســن آقا بــزرك الطهــراين)1293-1389 هـ(، 

الطبعة األوىل، املكتبة املرتضوية، مشهد، باألوفسيت عن طبعة النجف.
الكالم جير الكالم، للسيد أمحد احلسيني الزنجاين، جملدان، منشورات حق . 18

بني، قم املقدسة، 1391 هـ ش.
الرشيــف . 19 اهلل  حبيــب  للمــوىل  األطيــاب،  ألقــاب  يف  األلقــاب  لبــاب 

مكتبــة  طهــران،  األوىل،  الطبعــة  الكاشــاين)م1340هـ(، 
بوذرمجهري)املصطفوي(، 1378 هـ ق.

مستدركات أعيان الشيعة، للسيد حسن بن حمسن األمني العاميل)م 1423 . 20
هـ(، الطبعة األوىل، 10 جملدات، بريوت، دار التعارف للمطبوعات.

معارف الرجال، يف تراجم العلامء واألدباء، للشيخ حممد حرز الدين)1277 . 21
هـ(، علق عليه حفيده حممد حسني حرز الدين، النجف األرشف، 1964م.

معجم املخطوطات النجفّية، للشــيخ حممد هادي األميني النجفي، مطبعة . 22
اآلداب، النجف األرشف.

مكارم اآلثار يف تراجم علامء عهد القاجار، للشيخ حممد عيل املعلم احلبيب . 23
آبــادي، حتقيق وتعليق الســيد حممد عيل الروضــايت، 8 جملدات، إصفهان، 

وزارة الثقافة واإلرشاد يف إصفهان.
موسوعة مؤلفي اإلمامية، جلنة املحققني يف جممع الفكر اإلسالمي، الطبعة . 24

األوىل، 17 جملًدا حتى اآلن.
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نفائــس األصــول ألربــاب التحصيــل و احلصــول، للشــيخ حممد ســعيد . 25
املازندراين امللقب بـ: ســعيد العلامء، حتقيق: الشيخ نارص اجلرايت الرضائي، 

منشورات ذوي القربى، سنة 1396 هـ.ش.
ثانيًا  اجملالت  

نرشيه نســخ خطي)نرشية املخطوطات(، أصدرها، حممــد تقي دانش پژوه، 
من مكتبة جامعة طهران، األعداد 13،11،7.


