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 مقـدمــــةال                                 

لوصًا فنون الكتابة التاريخّية ، وأكثرها خ  ود ـكتابة السيرة من أهّم وأع
وبراءًة وسالمة قصد . كثيرًا ما يقع  فيها الباحث  والقارئ  على معلوماٍت ، 
ها في التاريخ الحَدثي . ولنا  مّما يندرج  في التاريخ اإلنساني ، قـد اليجد 

إال ماقـد يكون أحيانًا من تعظيٍم وتفخيٍم م باَلٍغ  تجربٌة طويلٌة في هـذا الباب .
لفقهاء ، فيه للمترَجم له ، تقتضيه اآلداب التي كانت معمواًل بها في أوساط ا

 يـْن منهم  . خصوصًا بالنسبة للم توفَّـ

ـَير  تحت مختلف العناوين . أقدم ها وأكثرها هي ما على  بْت ك ت   السّ 
واة الحديث تحت عنوان ) الرجال ( . الذي بات ع   لمًا برأسه ، لحاجة ـر 

ختصُّ اعلماء الحديث إليه في عملهم الّنقـدي على نصوصه . ومنها ما 
لخ. اطباء والشعراء وأهل الفلسفة ...بالترجمة ألصحاب المهن والمواهب كاأل

ومنه ما اختّص بأعالم ق طٍر من االقطار أو بلٍد من البلدان . ومن هذه 
لمحمد بن الحسن الحـر العاملي أمل اآلمل في ع لماء جبل عامل كتاب 

م( . الذي ذّيل له أو ألحق به أو أتّمه 1693ــــــ1623هـ/1104ــــ1033)
بأن جعله مؤلف  هذا الكتاب . لكّنه خرج في عمله عن مقصود األصل ، 

 على أفراد ا سرته خاّصة . 

سـرّية ، أي المختّصة بالترجمة والحقيقة أن الكتابة في السيرة األ  
  ن .ـروقًا من المصنفيــن هذا الباب ط  نو ـّل فـــرٍة دون غيرهم ، من أقـــراد أ سـألف
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تب فيه  راري ولعّل أول ما ك  ، وهو أحمد بن محمد  رسالة أبي غالب الزُّ
راري )  ( إلى حفيده في ذكر أ سرته من  م978ــــ898هـ/ 368 ـــــ 285الزُّ

على آل  آل أعَين الفقهاء الم حّدثين . ومن آخرها وأكثرها أهّمّيًة كتاب  
 ـــــ1275، الذي صّنفه الباحث  اإليراني عباس إقبال اآلشتياني ) نوبخت 

ثم خاندان نوبختي . ( بالفارسّية بعنوان م 1915ــــــ1858هـ ش / 1334ـ
 ّربًا . ـربّية باالسم نفسه م عـت رجم إلى الع

الكتاب الذي بين أيدينا أقرب  إلى هذا األنموذج . حيث يصوغه 
. حيث يكون ضمنًا خاّصة راد أ سرته ـالكاتب مّما لديه من معلوماٍت على أف

ـّر . إّنما تحفزه في عمله أقرب  إل ى عمل اإلعالمي ، منه إلى الباحث الح 
وتحّركه رابطة  القرابة والـّدم . وليس الميل  المعرفي اإلنساني الطبيعي . 
وطبعًا سيكون لذلك الحافز أثره على عمله . نقرأه فيما ي سبغه عليهم من 

روب ألقاب التعظيم  ي ـورد وأيضًا حينما قــد  .  موضوعياً ضرورةٍ  مادونض 
. ، لو لم يكون صاحبها من أ سرته م أعمااًل تافهًة ال تستحّق الذكـــر بعضهل

 ف  القارئ  عليها في مطاوي الكتاب . ـسيق

وعلى كل حال ، فإّن هذه الرسالة ، على صغرها ، تسـدُّ فراغًا في 
رجال التأريخ ألسرة من األ سرات العلمّية العاملّية العريقة . ما انفّكت ت نجب  

، بهذا االعتبار، تأتي مباشرًة بعد أ سرة  علٍم وأدب منذ خمسة قرون . فهي
 ، بالحفاظّوق عليها معنويًا ـ. وتتفة راقَ ـمن حيث العَ آل خاتون العاملّية أيضًا 
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 رفناهم . ـخّطها المعنوي . ومن أعالمها َمن عاصرناهم وععلى 

مل ، اأسرار جبل عمن جانٍب توقفنا عفوًا على  ذه الرسالةإذن فه
التي ما تنفكُّ ت دهشنا . حيث برع في تحويل ما ينزل به من نكبات إلى 

ال لينجو ويخنبئ ، بل لي نتج وي عطي ويزيد . وما هجرة إنجازات . فينتشر 
إلى م غتربات إفريقيا في زماننا أبنائه إلى إيران والهند والعراق ، ثم هجرتهم 

إال أمثلٌة ساطعٌة أقطارها إنتاجّيًا واقتصادّيًا ، أنفسهم كما بنوا حيث  بنوا ، 
 على هذا الّسـّر من أسـراره . 

  : وصف المخطوطةــــــ 1
مخطوطة األصل في "مكتبة اإلمام كاشف الغطاء" في "النجف" ، 
ضمن مجموع . وهي من قْطع الرُّبع ، من ست عشرة ورقة . قلمها بالخّط 

باستثناء كلماٍت حال لون حبرها بسبب  الم عتاد ، واضح الرسم إجمااًل ،
تآك ل الورق مع كـّر األيام . مسطرتها بين خمس عشرة وست عشرة سطرًا . 
وصلتنا سالمًة إجمااًل ، باستثناء بضع أسط ر في الوجه ) ب ( من الورقة 

قاصدًا مدًا ، ـل ذلك عـبخرقٍة رطبٍة . والظاهر  أنه فع  عـادٍ . عدا عليها  13
دار بين الم ترَجم له ، عبد الحسين بن    ما قـيل في سـجالٍ إخفاء بعض 

براء) قاسم محيي الدين ، وجماعٍة من  ـّنة في "بغداد" . كأّنما  ( ك  أهل السُّ
َمـن ال ي عجبه بعض  ما قيل خشيَة أن تقَع المخطوطة  بين يـدي فعل ذلك 

 في ذلك الّسجال .
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ها المدعو كاظم باقر يبدو أّن نسخة المخطوطة نفسها اّطلع علي
ه  لمؤلف ( م لَحق أمل اآلمل في علماء جبل عامل ) باسمفنسخها . الم ظّفر

وهو كتاٌب يتضّمن تراجم العاّلمة األجّل الشيخ جواد محيي الدين . "
 " . ثم كتب تحته : خصوص علماء آل أبي جامع الحارثي الهْمداني

ذلك بخّطي .  قرأُت هذا الكتاب بإمعاٍن وتأمُّل . ثم نقلتُ "
راجـم ــــووضعُت له ُمستدَركًا بترجمة المؤلف الشيخ جواد ، مع ت

هنا من رجال ُأسرة آل أبي جامع الكرام ، أو م ُيِشــر إليهـم ـَمـن ل
روح  الذين جاؤا بعد عصره  . وقد وضعُت كثيرًا من التعاليق والشُّ

 " .1270 الكثيرة لهذا الكتاب . كاظم باقر الُمظّفر . ربيع األول

سوم الرُّ بعض صفحة . استعّنا بها في كشف  37وهذه النسخة من 
 . (1)الغامضة في النسخة األصلّية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى هذه الرسالة  3/302:ماضي النجف وحاضرها  هفي كتابالشيخ محبوبة ــــــ أشار 1

في مكتبة الشيخ صاحب  ه :" وله رسالٌة في أحوال آل أبي جامع . رأيتها بقلمهبقول
 . " . وقد نقلها بتمامها في الحصون 1280الحصون . أّلفها سنة

 ." :"نقلنا ما فيها في هذا الكتاب278/ وقال العالمة األمين في أعيان الشيعة:
: "نراجم آل أبي جامع العامليين . فرغ  2/50 : وقال الطهراني في الذريعة

أبو محمد . والنسخة بخطه عند أحفاده . واستنسخ عنها سيدنا  1280من تأليفه سنة 
 الحسن صدر الدين وغيره" . 
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 : المؤلف ــــــ 2
هو جواد بن علي بن قاسم بن محمد بن أحمد بن حسين بن علي 

بن عبد اللطيف بن علي بن  بن م حيي الدين بن حسين بن م حيي الدين
أحمد بن أبي جامع . ع رف بـ جواد م حيي الدين . وهذه نسبة إلى جّده 

 السادس ،
أو لجّد م حيي الدين هذا ، واسمه أيضًا م حيي الدين . وعلى كل حال ، 

 فهو االسم الّسائر لأل سرة حتى اليوم . 
 الذين عاشوا في ،إذن ، فصاحبنا هو من الجيل الحادي عشر

باعي  "العراق" ، بعد هجرة الجّد األعلى ، علي بن أحمد بن أبي جامع الج 
باع" العاملّية . ومنه تف األ سـرة  في أنحاء "العراق" و"إيران".  تـّرعــمن بلدة "ج 

وما يــزال فـــرٌع منها ، هم حصرًا َمن تسلسلوا من عبد اللطيف بن علي ، 
ع مومتهم ، رضّي الدين وفخر  يعيشون في "النجف" . في حين أّن أبناء

غالبًا ، ذابوا في مهاجرهم القصّية ، في أنحاء "إيران"  ـدالدين وحسن ، ق
 وفي "حيدر آباد" الهندّية . وانقطعت صلتهم بأصلهم وأقاربهم . 

وإذن ، فالسـرُّ في بقاء ل حمة هذا الفرع من األ سرة ، يعود الفضل 
ة ــــــ األدبّية ، التي توّفـر لساكنيها فرصة فيه إلى "النجف" وإلى بيئتها العلميّ 

البروز فقيهًا أو أديبًا ، أو االثنين معًا . كما توّفر فرصًة ممتازًة لتسجيل 
أخبارهم . ل ما للبيئات العلمّية ، أينما كانت ، من حرٍص وميٍل وقدرٍة على 

 تسجيل أخبار أبنائها . 
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لد الشيخ جواد في "النجف" ، التي  ّر األصلي لكّل الذين ـباتت المقو 
. ومنها قد ينطلقون إلى "إيران" أو تسلسلوا من عبد اللطيف بن علي 

"خوزستان" / "األهواز" ، لكنهم يعودون دائمًا إليها . بحيث أننا ال نعرف 
فــن في غيـرها . وما تـزال مقبـرة األ سرة غـربي الصحـن العلـويّ   أحـدًا منهم د 

فن أكثر  َمن ذكرناهم ، وَمن لم نذكرهم ، في  الشريف معروفة  ، حيث د 
 سلسلة النسب . 

لسنا نعرف ما ي ذَكـر عن نشأته وسيرته األ ولى في التحصيل 
ذات المكانة في العلمي . لكننا ما نشكُّ أنه ، وهو ابن األ سرة العلمّية 

ل سعيه ، قيل أن يتدّرج على تب"النجف" ، قد تلّقى رعايًة كافيًة في م ق
الشيخَين مهدي وجعفر حفيدي الشيخ جعفر كاشف الغطاء . كما أّنه 
حضر على السيدَين علي ومحمد تقي الطباطبائيين . وكانا من أساتذة الفقه 
البارزين . ثم تخّرج في الفقه على الشيخ محمد حسن بن باقر النجفي 

، وعلى الشيخ كالم جواهر الم( ، صاحب  كتاب 1829هـ/1266)ت:
م( ، أحد  معارف 1853ـ/ه1270محسن بن محمد آل خنفر العفكاوي )ت:

 أساتذة الفقه في "النجف" في أوانه . 
يوصف  الشيخ جواد أنه كان فقيهًا شاعرًا أديبًا . من الفقهاء العرب 

في حوزة "النجف" العلمّية . دّرس الدروس الفقهّية المتوّسطة  البارزين
لمعة الدمشقيّة الطالب . كّرر تدريس كتاب  ألجياٍل من  ودٍ ــقـتة ع  ــزهاء سالُّ
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من السنين . هي ما بين وفاّتي أ ستاذيه األخيرَين المذكورَين أعاله  ووفاته  
م . كما كان يـؤّم الم صّلين في الصحن العلوّي  1904هـ/1322هو سنة 

 الشريف . 
شعره  من أ نموذجينولكي يستكمل القارئ  صورته عنه سنورد  

 : الجميل 
ّدت األبواب  في كّل حاجٍة    فـــــدونـــــك بابــــــًا ليس يومــــًا بمغَلـــــق    إذا س 
 ودع كـــــــلَّ بــاٍب ماســـــــواه ول ّجــــــــه   وســْل باسـَط األرزاق ماشئت ت رَزق  

ه في بلدة "سوق الشيوخ" مقامَ "النجف"  فقهاءــــد  رك أحــــتعندما و 
كنى "النجف" ، فقال ، وهذا من الطرائف  جنوب "العراق" ، وتحّول إلى س 

 النجفّية : 
ــــاًل للغــــــــــري غـيــــر َشمــــــوخ              شيخ سوق الشيوخ قد جاء يسعى     عــج 
 ما عاَف سوَق الشيوخ   لو بســــــوق الشـــيوخ للشيخ ســــــوٌق      بمعاشٍ           

ي ــع فم ت جمَ ـــــدو أنها لـــ، يبجّمــًة عرًا وأراجيز ـرك شــــذَكـر أنه تــكما ي  
. لم ي بق  الزمان  منهما إال على اثنين يوان . باإلضافة إلى م صّنفَين د

أن التفتنا إليها فحّقـقناها بل ـق، لم تلَق . التي يبدو أنها  ذهـــــرسالته ه
بشهادة عدم االهتمام   .عنايًة ت ذَكـر ناها في الصفحات التالية ،ونشر 

عرفنا ، مّما قلناه في الهامش أعاله ، أنه استفاد من نحن بنسخها. وإن 
 نسختها النادرة عيون  الباحثين من بعـده .
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 . ( 1)توفي في "النجف" . ود فن في مقبرة أ سرته 
 ــــــ نهج المؤلف وطريقته :  3

 يقول فيما قّدم به لكتابه : 
" وقد كان الشيخ المزبور ] يعني الحر 
العاملي في كتابه أمل اآلمٍل [ قد ذكر جملًة من 
أجدادي ق دس سّرهم ، ولم يذكر الجميع ، لعدم 
وصول خبرهم إليه على وجه التحقيق . ل ما نابهم 
من الغ ربة والشتات . أحببت  أن أ ودع هذه الورقات 

لم يذكرهم منهم من الم تقّدمين عليه ، ذكَر َمن 
وَمن تأّخـر عنه ، إلى زماننا ، وهو سنة الثمانين 
بعد األلف والمائتين . وسبب مهاجرتهم . وأول 

 َمن هاجر منهم إلى العراق من بالد جبل عامل" .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  2 : ، أعيان الشيعة 69ــــــ163/  2 : شعراء الغري :على سيرته ــــ للم ستزيد 1
، معارف  306ـــ  303/  3، ماضي النجف وحاضرها : 1/356، مرآة الشرق:78ـــ277

 /25و 271/  6و 56/  4،  81ــــ263/  1، الذريعة  :  93ــــ  191/ 1الرجال : 
، أعالم الشيعة ، وفق  28ـــ  220، الحالي والعاطل تتمة م لحق أمل اآلمل :  282

 ورود اسمه بحسب األلف باء . 
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د أّن فكرة الكتاب من ـنعتقبما قال يتركنا الشيخ جواد رحمه هللا 
أمل اآلمل وذلك بعدما اّطلع على بنات أفكاره هو ، لم يسبقه إليها سابق . 

 ، وهاجه إغماض  بعض أعالم أ سرته . 
لكّن الحقيقة ، التي سي علنها بعد قليل ، أّن أصل الفكرة هو البن 
عّم جــــّده البعيد عبد اللطيف . وهو علي بن رضّي الدين بن علي بن أحمد 

 1104ـــــــ  1033، وهذا األخير، علي بن أحمد ، م عاصٌر للحـّر العاملي )
 حـــّررذي ـــو ، أي علي بن رضي الدين ، الــــم ( . ه1693ــــــــ  1623هـ / 

حرَّ ذكرهم . عنها أخذ الشيخ إليه رسالًة ، أودعها الترجمة لَمن فات ال 
 جواد فكرة الكتاب  ، بل وبعَض مادته . 

هــذا ، ثم أننا ن الحظ أنه ، خالفًا ل ما قاله على منهج عمله في 
أحببُت أن ُأودع هذه الورقات ذكـَر َمـن لم يذكرهم :" ، حيث قال الكتاب 

، هي أمل اآلمل ترجماٍت كثيرة عن " ، ــــــــ قـد اقتبس منهم من المتقّدمين 
" : عبد اللطيف بن الشيخ علي ، حسن  الُمتقّدمينلَمن وصفهم بـــ " حصرًا 

ن بن محمد بن محمد بن أبي جامع ، محيي الدين بن عبد اللطيف ، حسي
حتى  بن محيي الدين . نقول هذا مع ضرورة مالحظة أّنه قـد تبع الحـرّ 

من  رف  ـالتدقيق فيما قاله . وهو الذي ي فتَرض أنه أعله حيث كان ينبغي 
، وبالظروف التي اضطربوا فيها ، وباألعالم الذين بأعالم أ سرته  الحرّ 

 . تواصلوا معهم 
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لَمن سّماه " حسن بن محمد بن محمد  من ذلك أنه حيث ترجم الحرّ 
بن أبي جامع" وصفه بأنه " م عاصٌر للشهيد " . الوصف الذي فهمه الشيخ 

م ( .  1384هـ / 786جواد بأنه يعني الشهيد ألول محمد بن مكي ) ق: 
وذلك أمٌرغير صحيح بالتأكيد . فكيف ي مكن للحفيد الثاني البن أبي جامع، 

 11بالفعل ، فيجب أن يكون من أبناء القرن  و جـد الذي إن صّح انه قد
 م .  14هـ / 8م ، أن يكون معاصرًا للشهيد الذي عاش في القرن  17هـ/

هــذا ، فضاًل عن أّن أبا جامع لم ي ذكر أن له ابٌن اسمه محمد ، 
 ولهذا  ابٌن يحمل االسَم نفسه ، هو والد حسن المزعوم . 

خياليٌّ لم يوَجـد قط . وأن لكل ذلك فإننا نعتقد أّن ذلك الشخص 
األولى باكتشاف األجـدر و كان لم يلتفت إلى وجه نقدنا ، مع أنه جواد الشيخ 

 هذه المفارقة البائسة . 
هذه النتيجة تقودنا إلى السؤال عن مصادر المعلومات التي أودعها 

 كتابه . 
 :  وعليه نقول

ل في بيان هجرة سلف طبعًا ، يقو أمل اآلمل إّنه ، باإلضافة إلى 
 األ سرة من "جبل عامل" : 

، على ما رأيته بخّط العالم وسبُب انتقال الشيخ علي المزبور"
 . . . . الخ.   الفاضل الشيخ علي بن رضي الدين
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أنه ويقول فيما ترجم به لعلي بن رضي الدين بن علي بن أحمد 
. "قّدمنا ذكرهم بما قّدمناهأحواَل َمن العاملي"للحّر المذكورة أخذ عن رسالته 

وهم : علي بن أحمد وأبناؤه األربعة عبد اللطيف ورضي الدين وفخر الدين 
 وحسن، باإلضافة إلى علي بن حسن هـذا . 

كلُّ الفضل هو لعلي بن رضي الدين في إطالعنا إذن ، فالفضل 
باع " إلى " كربال " . حيث وم البسات هجرة سلف األ سرة من "على سبب  ج 
. وأيضًا على ما اضطرب به أبناؤه حافل تب لها تاريٌخ جديد ـتسلسلت وك  

ز منهم ، وضاع  ز َمن بر  األربعة في مختلف مهاجرهم القصّية . حيث بر 
 َمنهم َمن  ضاع . 

على جانٍب ثّمة مصدٌر آخـر ال يقلُّ أهمّيًة ، من حيث أنه أطلعنا 
و اإلجازة التي منحها علي بن عبد من التاريخ المتقّدم جـدًا لأل سرة . ههامٍّ 

  م( لسلفها1533هـ/940العالي الكركي ، الشهير بلقب المحّقق الثاني )ت:
باعي ، في "النجف"  ، وربما أّول َمن تفّقه منها ، أحمد بن أبي جامع الج 

 م . 1521هـ/928سنة 
اإلجازة  تقول لنا ضمنًا إنه هو الذي عّبد الطريق إلى "النجف" البنه 

الشهيد الثاني أ ستاذه بعده . بحيث أّنه عندما أقدم العثمانيون على قتل من 
باعي بعد سبٍع وثالثين سنة ، وبذلك أطلقوا الهجرة  زين الدين بن علي الج 

 رته ،ـــــ سارع هو إلى النجاة بنفسه وبأ سيرها ، ـ"إيران" وغرى إلىــالعاملّية الك ب
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. ومنه ، خالفًا لألكثرّية التي قصدت "إيران" "العراق"  شطرفيّمم وجهه  
 تفّرقت األ سرة وتسلسلت . 

لم بل و  .(1)والظاهر  أّن الشيخ جواد لم يك ن عارفًا بتلك اإلجازة 
ن  ى ، إال بعد أن بعد أن وقع على نّص هذه يعرف شيئًا عن جّده األعليك 

ي ترجم لجّده هذا في َمن َق كتاَبه . بشهادة أّنه لم ـشْ اإلجازة ، بعد أن أتـّم مَ 
ترجم به ألسالفه في متن الرسالة ، حيث يقتضي الترتيب الزمني الذي 

األمر  . ، دون تعليق في خاتمتها لـه التزمه فيها . بل أورد نصَّ اإلجازة 
الذي يدلُّ على أّنه لم يك ن يعـرف  ما ي ذَكـر عــن سلفه البعيد والمؤّســـس 

 تها . لمجدها في مختلف م غتربا
فإن المؤلف استفاد أحيانًا رناه من مصادر ، كذقد باإلضافة إلى ما 

 مّما كان في م تناول يده من تسجيالٍت وتراٍث لبعض رجال األ سرة . 
من ذلك الترجمة لجّده السادس محيي الدين بن حسين بن محيي 
الدين ، التي رّكبها من صورة رسالٍة ، كان قد كتبها لشخٍص م قيٍم في 

 "الحويزة" . 
عن بعض ومنه في الترجمة لفخر الدين بن علي ، التي أخذها "

 " .ماعندنا من ُكُتب أجدلدنا القديمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وغيره  63ــــــ 60/  105ـــــــ نّصها في بحار األنوار :  1
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ما ومنه في الترجمة لعلي بن رضّي الدين ، حيث أسند مادتها إلى "
 " .  في بعض ُكُتبنا من رسالٍة أرسلها إلى الشيخ الحّر العامليرأيُت 

من الُكُتب ندنا ـوأكثر ما عوفي الترجمة للشيخ يوسف بن جعفر :"
 " . من موقوفاته

فمن شعره ما وجدُته في وفي الترجمة لمحمد بن يوسف هذا :" 
 " . بعض المجاميع

 ، الذي هو أصيٌل فيه  الجزءَ في كتابه ن الحظ  أّن المؤلف لم يبدأ 
ـر قاسم بن محمد بن أحمد . أّما  ماإال حين وصل إلى الترجمة لجّده الم باش 

ما بين االثنين : محيي الدين بن حسين وجّده قاسم المذكور ، وهم علي بن 
فلم يك ن وابن هذا محمد ، ، وابن هذا أحمد ، وابنه حسين ، محيي الدين 

لم أقف على "" :اكتفى بأن كتب . ف  منهم على الترجمة لكلٍّ ده ما يقوله ـنع
 " . أخبارهم

برًا بأبناء عّمه األبع أبناء علي من الجـّد  ،دين ــلكّنه يبدو لنا أكثر خ 
حسين بن محيي الدين بن عبد اللطيف . فهو ي ترجم بشيٍء من  :الم شتَرك 

االسهاب الم تفاوت لكلٍّ من جعفر بن علي بن حسين ولحفيده الفقيه 
يوسف بن ، ذا ــــد هـــَر والـــل ذكــشاعر محمد بن يوسف . بعد أن تجاهال

را . ثم ـــالذي يبدو أّنه لم يك ن من ذوي الشأن الذي يستحّق معه ذك ،جعفر 
 ه جعفر . يشريف بن محمد وأختابع بــ 
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، عن جدارٍة واستحقاق ، هو ابن  بيَد أّن الذي فاز بأوسع ترجمٍة 
ر "العراق" في زمانه ، الشيخ عبد الحسين بن قاسم . ليخت م ـ ـ شاععـّم والده ، 

جـّده ل بالترجمةقبل أن يعوَد القهقرى  .بعـد  بالترجمة لموسى بن شريف 
، كما والم جاز  منه األعلى أحمد بن أبي جامع ، تلميذ المحقق الكركي 

 ول أعاله .ـسبق مّنا الق
رة ، أّن حفيد المؤلف صديقنا ـلفقره في ختام هذه اـدر  بنا ذكـومّما يج

صّنف كتابًا سّماه ، محيي الدين رحمه هللا بن أمان الدكتورعبد الرّزاق 
 (48ــــــ  240ص / )، ليكون تتميمًا لكتابنا هذا . أورد فيه الحالي والعاطل 

م ، 1971هـ/1391. ط بع في "النجف" سنة لجّده المؤلف م فّصلًة ترجمًة 
بنَفـٍس  كتبه م صّنف ه األديب الشاعـرد ــ. والكتاب ق صفحة 376وجاء في 

. يمكن للقارئ اللبيب ، ينـدر  لدى الذين يترجمون لذويهم   موضوعيّ حياديّ 
  أن يلمحه في اسم الكتاب .

ثّمة مالحظٌة أخيرٌة ال ب ـّد منها . هي أّن أفراد األ سرة الذين عاشوا 
لطة ال صفوّية . ولم يتمّتعوا بالوظائف في "إيران" لم يتصلوا برجال السُّ

وليها غيرهم من المهاجرين العامليين ، خصوصًا التي ، الدينّية العالية 
الكركّيون منهم . مع استثناٍء وحيد هو رضّي الدين بن علي بن أحمد ، 

اتصل بالسلطان عباس الصفوي . فبذل الِجـّد في إكرامه وتعظيمه الذي "
 "، ووالية الموقوفاتالقضاء  /ةلُقضاايه أمر وتبجيله واحترامه . وأرجع إل
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. . . . الخ. كما سنذكر في الترجمة له أدناه . والظاهر أن ذلك منهم كان  
استعفى الشيُخ واحتّل بغداد "زا الشاه  العراق ـتورُّعًا . بدليل أّنه عندما غ

فدعا " . ومع ذلك فإن المؤلف لم يغفر له مافعل المذكور وترك تلك اأُلمور
 تجاوز هللُا عن سيئاته" . له بـ "

 ــــــ في ُأسـلوب وخّطة النشر  4
هي صورٌة لألصل ، فقد ارتكز بما أّن مخطوطة الكتاب األولى 

عملنا في تحضيرها للنشر بقراءتها القراءًة التي تبدو لنا صحيحة . مع 
الحفاظ الشديد على خصوصيتها . كما تقتضي أ صول النشر لأل صول 

. القديمة . باستثاء تصحيح ما في النسخة من أخطاء نحوّية أو إمالئّية 
 إليها دونما فائدة .  صّححناها دون أن نمأل الصفحات باإلشارة

*** 
ر سلفنا وّفقنا إليه من إحياء وتجديد ذكالشكر هلل سبحانه على ما

  .ديَم علينا ن عَمه في ذلك وغيرهونسأله تعالى أن ي  الصالح رضوان هللا عليهم.
البحاثة القدير الشيخ رضا مختاري مؤسس  زثم الشكر لألخ العزي

ره لنا بالحصول على صورتي ــيسّ مدير مؤسسة "تراث الشيعة" على ماو 
من أصلها المحفوظ . األصل نسخة خصوصًا صورة ، مخطوطتي الكتاب 

 في مكتبة األمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في "النجف" .
 والحمد هلل رب العالمين     
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  مـتـُن الرسالـة 
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 بسم ّللّا الرحمن الرحيم

الحمدهلل وصّلى هللا على خير الخالئق أجمعين نبينا محمد  
 واله الطاهرين. 

  :ين جواد بن محي الدين األقلّ  أقــلُّ أما بعد ، فيقول 

ا نظر ناظري بأن كان رياض الكتاب المنيف الموسوم بأمل لمّ 
للعالم العامل والفاضل المهذب ، اآلمل في ذكر علماء جبل عامل 

وابتهج خاطري . لجلي الشيخ محمد الحر العاملي الكامل ذي الفخر ا
. وقد كان الشيخ المزبور قد ذكر  ح صفحات اسلوبه اللطيفبتصفُّ 

، و لم يذكر الجميع لعدم وصول خبرهم  جملة من اجدادي قدس سرهم
ان  أحببت  ــــــــ .  اليه على درجة التحقيق ، ل ما نابهم من الغ ـربة والشتات

ومن تأخر ، َمن لم يذكرهم من المتقدمين عليه  ذكرَ  هذه الورقات ودعَ أ  
وسبب ، وهو سنة الثمانين بعد األلف والمائتين ، إلى زماننا هذا ، عنه 

ل َمن هاجر منهم الى العراق من بالد جبل عامل  مهاجرتهم ، وأوّ 
 فنقول : 

 :أول من انـتـقـل 

[ الشيخ علي بن الشيخ احمد بن أبي جامع العاملي  1] 
 .  الحارثي الهمداني

 الدــــك البــــــوأبو جامع ، على ما قيل ، أنه بنى جامعًا له في تل
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وتكّنى به . ونسبه الى الحارث الهمداني . وهو الذي خاطبه األمير  
 بأبياته المشهورة التي مطلعها :

 ياحار همدان من يم ت يرنى   من مؤمٍن أو منافٍق ق ــبال 
نسبة الى هْمدان بسكون الميم ، قبيلة من اليمن .  " همداني" و

. بذلو الجهد في  وقد كانوا من م والي أمير المؤمنين صلوات هللا عليه
 نصرته حتى قال فيهم : 

 فلو كنت بوابا على باب جنة    لقلت لهمدان ادخلوا بسالم 
وقد نظم في ذلك المعنى ناظم عقود األدب والكمال ، وجامع 

م سليل يالعلى والجالل ، بنغمة الباهر وفضله الزاهر ، كر شتات العز و 
من آل عبد مناف ، وأجّل جليل استغنى بجاللة قدره عن األوصاف ، 

ومجمع الحكم ، العالم العلم حضرة جناب سّيدنا األجل   منبع الكرم
وكهفنا السيد صالح الشهير بالقزويني . حيث هّنى سالفة العصر 

وعامر ربوعها بعد الخراب ، ، اعد األدب وريحانة الدهر، مؤسس قو 
المرحوم المبرور المنّزه عن الّشين ،  عمنا الشيخ عبد الحسين اآلتي . 
ذكره بوالدة مولوده المبارك بقصيدة يأتي ذكرها . فمنها في مديح 

 لى إن قال:، إالمولود المذكور 
 ي سعود وسؤدد     لهم وترّبى في حجور المكارمتوّلد من نجمَ 

ــــّت لهاشـــــــم  وساد بأعمام لهمــدان ينتمـــــــي     فخـــارًا وأخــــوااًل تم 
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 ترى موتها دون الوصي حياتها            
 وفي الحرب م ـّر الضرب حلو المطاعـــم                       

 فســـــــــل عـنهم صّفين تنبئك انهم    
 ـــوه الّســرايا في الّســرايا القواصــموجــ                           

ــلب األسود الضراغـم ا تقدّ وسل عنهم لمّ   م مالـــــــــــــــٌك  بهم مالكًا غ 
 وقاد بهم قــود الــــّذلـــــــول أذلـــــــًة  صحاب أعـزاههم بغيـــــر شــــكائــــم 

      لقـــــــد أسـند األخبار لّمـا تواتــــــرت        
 عــن المـرتضى في حّقه كّل عالـم                             

 لقد كان لي أمضى الصوارم مالـــــــٌك        
 (1كما كنت  للمختار أمضى الصوارم)                        

نــادم ـرد خير اسّرة وسجع صليل البيض خيـر م   لهم صهوات الج 
 إلى آخر ما يأتي ذكره .

إنتقال الشيخ علي المزبور، على مارأيت بخط العالم وسبب 
الفاضل الشيخ علي بن الشيخ رضي الدين بن الشيخ علي المزبور، هو 

 ـلى المبرور ـانه لّما جرى ما جرى في تلك البالد من القضاء المحتوم ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ إشارٌة إلى مضمون الحديث الشريف عن علي عليه السالم:"كان لي مالك كما  1
 وغيره .  2/213كنت  لرسول هللا" انظر شرح ابن الحديد لنهج البالغة :
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المرحوم الشهيد الثاني قدس سره ، تضعضعت البالد واضطرب اهلها  
 . ي بن احمد بن جامع العامليوشملهم الخوف والتقّية . خرج الشيخ عل

ولكن لم أدر  من اي قرية من تلك من تلك القرى . فقيل من جبع ، 
 وقيل من عيناته . وقد خرج مع اوالده وعياله خائفا يترقب . حتى اذا 

وصل كربالء فأقام بها . وكان عالما فاضال فقيهًا محدثا تقيا صالحا ، 
ذا ثروة ونعمة جزيلة ، غير محتاج ألهل الدنيا . وسكن بها مدة من 
الزمن مستجيرا بجوار سيده ومواله ابا عبد هللا الحسين . إلى ان اتفق له 

انه  ( . وهو1من اإلتفاقات ، كما قيل في الحديث : "المؤمن ممتحن" )
كان في كربالء رجل ذا ثروة من اهل الخير، محبٌّ ألهل البيت . و 
هو الذي بنى الجامع المعروف الموجود االن في الروضة المشرفة 
الحايرية تجاه الضريح الشريف ، وعّمر مزار الشهداء . ولما حضرته 
الوفاة ، وكان السيد العالم الفاضل المرحوم السيد محمد بن ابي الحسن 

( . ولكن لم نعلم أنهما أتيا 3( آن ذاك مجاورًا بكربال)2هللا ) رحمه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ هذا الحديث ن قل هنا بالمعنى .  1
ــ1539هـ/ 1009ــــ946ــــــ محمد بن علي بن أبي الحسن ) 2 نظر م . ا1600ـــ

 الترجمة له في كتابنا أعالم الشيعة . 
ـــــ لكّن المعروف أن السّيد محمد كان مجاورًا في النجف ، حيث درس مدة سنتين  3

 على المقـّدس األردبيلي . 
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المذكور للشيخ  من جبل عامل أو أتيا م تعاقبَين . فأوصى الرجل   جميعاً 
ما أوصاهم به . وجعل  علي والسيد محمد رحمهما هللا تعالى في أمواله

أحدهما وصيًا واآلخر ناظرًا وتوفي رحمه هللا . فشاع خبر هذه المقالة 
م هذين الرجلين زْ ـسلطان الروم . فأرسل اليهم قاصدًا مأمورًا بلَ 

وإحضارهم عنده . فلّما وصل ذلك الملعون الى كربالء ، رأى السيد 
وكان من اإلتفاقات  محّمد فأخذه وقّيده . وسأل عن احوال الشيخ علي .

الحسنة ، أن كــــان الشيخ المذكور غائبا في تلك األيام في النجف 
 األشرف على م شّرفه ألف تحية . 

ثم أّن ذلك الملعون أخذ السيد المذكور م قّيدًا  . وسار طالبًا 
 للشيخ المذكور حتى أتى النجف األشرف . 

( واليًا 1ونه )وكان في ذلك الوقت المرحوم السّيد حسين آل كمّ 
على النجف األشرف . فحـّركته الحمّية العربية ، وانتدبته الغيرة 
الهاشمية . وانتخب من ثقاته وخواصه ممن يعتمد عليه ، ويبيح بسّره 
 اليه ، إلى ذلك الظالم الملعون ، ليخّلص الســيد المذكور من ذلك القيد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ لم نعثر على ذكٍر له في المصادر التي بين يدينا . ولم يذكره الدكتور األميني  1

فيمن ترجم لهم من الّسادة آل كّمونة النجفيين في كتابه معجم رجال الفكر واألدب 
 ألف عام .  خاللفي النجف 
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احتال عليه باأللطاف والحيل ، وأمال قلبه فلما وصل اليه 
بح سن الصحبة والمعاشرة . واستخلص منه السيد المذكور وأطلقه . 
فخــرج من وقـته هاربــــًا الى بيـــت هللا الحرام مستجيرًا بـــه ، إلى أن تــوفي 

 ( . 1تعالى ) رحمه هللا
ة قبل واما الشيخ علي ، فإنه أتاه بعض المحبين وأخبره بالقص 

وصول السّيد محمد الى النجف . خرج من وقته هاربًا من النجف 
(، 2األشرف مع اوالده متوجهًا نحو بالد العجم. فلما وصل الى الّدورق)

( ، والد السيد مبارك ، 3وكان ذلك الوقت المرحوم السيد عبد المطلب )
أحسن حاكمًا بها . فلما ورد الشيخ استبشر به وأجّله اجالاًل عظيما . و 

له المعاشرة والصحبة معه . ومنعه من الوصول الى بالد العجم . 
لزخارف الدنيا ، ولم يكن له  ن لم يصب  حيث ان الشيخ المرحوم ممّ و 

ْبه شائبة  ور المزخرفة . ولم تش   حب الجاه والرياسية والحشم والخـــدم والدُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ هذه القصة مضطربة . فمن المعروف الثابت أن السّيد محمد رجع من فوره  1
باع وفيها توفي. نعم من آل أبي الحسن َمن توفي في مكة هو علي بن علي  إلى ج 

 عن زمن الرواية .  بن أبي الحسن . لكن هذا متأخرٌ 
 ـــــ مدينة في خوزستان جنوب األهواز . اسمها الرسمي اليوم شادكان .  2
ــــــ عبد المطلب بن حيدر الم شعشعي . قد ي سّمى في بعض المصادر : م ّطلب .  3

م( التي حكمت شطرًا من األهواز 1610هـ/1019من أ مراء األ سرة المشعشعّية )ت:
عالقٍة طيبة بالشيخ بهاء الدين العاملي وبعبد اللطيف بن والعراق . وكان على 

ّبر : تاريخ الم شعشعين وتراجم أعالممهم :  علي بن أبي جامع . انظر : جاسم ش 
 .  92ــــــ 285
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الرياء والتحذلق ، كما هو دأب اسالفه واخوانه وأهل تلك البالد ، كما  
ل مع المرحوم السيد ( . ثم انتق1سمعنا ورأينا من احوال القـدماء )

م طلب الى الحويزة وسكن بها حتى مات ، ون قل الى النجف األشرف . 
في زمان اشــــّد ما يكون من ، وكان مدة وصوله العزيز اثنى عشر يوما 

الحـّر.  وكان رحمـه هللا مرطـــوب المزاج ، ولم تظهر له رائحة نتن . 
فـــن في الحضرة المشرفة الغروية على م ش ّرفها ألـــف تحية . وهـو أول ود 

َمـن ن ـــقـــل من األموات من الحويزة . وأول من افتتح ذلك الطريق لنقل 
 أموات أهل تلك البالد . 

وله من المصنفات شرح قواعد العالمة أعلى هللا شانه ، ورسالة 
 في تحقيق صالة الجمعة . 

 ومن علماء آل ابي جامع 
  لشيخ علي المزبور.[ الشيخ عبد اللطيف ابن ا 2] 

ذكره الحر العاملي في أمل اآلمل فقال: الشيخ عبد اللطيف بن 
الشيخ علي بن احمد بن ابي جامع العاملي . كان فاضاًل عالمًا محققًا 
صالحًا فقيهًا . قرأ على شيخنا البهائي وعند الشيخ حسن بن الشهيد 

 ــــم وأجازوه . الثاني والسيد محمد بن علي بن ابي الحسن العاملي وغيره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظ على مضمونها . ـــــــــ العبارة ملتبسة ومقطوعة . فأثبتناها كما هي . مع الّتحفُّ 1
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( وكتاب جامع األخبار 1له مصنفات ، منها كتاب الرجال )
 . ( . انتهى 2في ايضاح االستبصار وغير ذلك )

ن له حواشي على معالم الشيخ حسن . رأيت بعض أ والظاهر
وقد .  ل بعض األقوال في ذلك ، وينقل عنه في المنطقـاجدادنا ينق

 ( . 3الى خلف آباد ) كان انتقل بعد وفاة ابيه
 لماء آل ابي جامع ومن ع

 ] بن علي بن أحمد [ .  الشيخ رضي الدين[  3] 

كان عالما فاضال جليال عظيم الشأن . سكن بعد موت ابيه في 
شوشتر. وقد توّجه في سنة خمس وعشرين وألف لزيارة االمام الراضي 
بالقدر والقضاء موالنا علي بن موسى الرضا . وقد أجازه الشيخ حسن 

 وغيره من مشايخه .  بن الشهيد الثاني

 دمة اإلمام اتصل بالسلطان عباس الصفوي . ـوبعد التشّرف بخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ي عرف  بـ رجال الشيخ عبد اللطيف العاملي . منه نسخٌة في مكتبة الح جة  1
 . وهي اآلن عند السيد مرتضى الحجة الطباطبائي في النجف .  الطباطبائي

 باختالٍف يسير . 1/111ــــــــ أمل اآلمل : 2
ـــــــ مدينٌة في جنوب األهواز من خوزستان ، بناها األمير خلف الم شعشعي .  3

 رامشير( . لكنها ما تزال ت عرف  محلّيًا باسمها األصلي .  اسمها الرسمي اليوم )
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ـّد في إكرامه وتعظيمه وتبجيله واحترامه . وأرجع إليه أمَر   فبذل الج 
وواليه الموقوفات وم هّمات شوشتر ودزفول وخرم باد القضاء  /الق ضاة 
وكوه كيلوا وتوابع كل منهم . ثم اضاف اليها هَمدان وتوابعها .  وبهبهان

وم وسكن بهَمدان مدة يسيرة قريب من سنتين . إلى أن سافر المرح
الشاه عباس نحو بغداد وتصّرف بها ، استعفى الشيخ المذكور وترك 

وسكن بها حتى مات رحمه ، مور. ثم انتقل الى النجف األشرفتلك األ
فن في الحضرة المشرفة . وكانت وفاته ليلة عرفه من سنة الف هللا . ود 

 وثمانية واربعين تجاوز هللا عن سيئاته . 

يعاتب فيها اخاه الشيخ عبد  وكان ينظم الشعر. وله مقطوعة
اللطيف المتقـدم ذكــره ، ومقطوعة اخرى يمدح امير المؤمنين عليه 

 السالم . 

 ومن علماء ال ابي جامع 
الشيخ فخر الدين ابن الشيخ علي بن ابي جامع  [4]
   في يخ رضي الدين ــخيه الشأ ن  ــــاب وكـتبَ . كان عالمًا فاضالً . و العاملي

للمرحوم الشيخ  جازةً إعندنا من كتب اجدادنا القديمة ، أنه وجد بعض ما
والد الثالثة الشيخ لأل جملةً م   جازةً ، إحسن بن الشهيد الثاني رحمه هللا 

ه بعد عبد اللطيف والشيخ رضّي الدين والشيخ فخر الدين . وقد توجّ 
 ابيه الى شيراز وسكن بها حتى مات رحمه هللا .
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 :عاملي ومن آل ابي جامع ال
 .   لي ابن ابي جامعـالشيخ حسن بن الشيخ ع[  5]

وهو أصغر اوالده األربعة . وقد جرت عليه مصائب يطول 
شرحها  ، على ما ذكره بن اخيه الشيخ علي بن الشيخ رضي الدين . 

 سافر الى الهند . وسكن حيدر اباد الى ان توفى فيها . 
 ومن علماء ال ابي جامع 

 .  الشيخ حسن المزبورالشيخ علي بن [ 6]
وقد كان حسن الصحبة والعشرة ، ذا جـّد وهزل . سكن خلف 
اباد ، وتولى القضاء بها . وكان بينه وبين السيد خلف مضاحكات . 
وقد كان ينظم الشعر . وله مقطوعة ارسلها الى عمه الشيخ عبد 
اللطيف ، وقد كان هو في شيراز، وعمه المذكور في خلف باد . ومن 

 يقول :جملة 
 اًل م صافـيــــــاً ـفال تزعموا أن بنت  عنها ماللًة   فلســـت  أرى فـيها خلي            

 إلى ان يقول : 
 فذاك وبيني في المرامي وقطعها  إذا ما جفا عّمي وأعــرض خاليا     

 الى ان يقول :   
 فان عّز خـــلٌّ بعد ذاك فانني   أ واخــــي الّســــما والّنـيرَيــــــن الّســواريا              

ـد لي بمطلٍب                  ولكّن دهري لم يج 
 وحّتى متى لن ابرح الّدهر شاكيا                             
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 ومن آل ابي جامع 
ابن الشيخ علي ابن  الشيخ علي ابن الشيخ رضي الدين[ 7]

 ابي جامع .
رأيت  له في بعض كتبنا صورة رسالة أرسلها إلى الشيخ الحر 

 العاملي وهي : 
بسم هللا الرحمن الرحيم ادام هللا تعالى وجود شيخنا 
إلحياء علوم معالم الدين المبين وأّيده بعونه وهدايته للتمسك 

 واإلعتصام بحبله المتين. 
 علي بن رضي الدين هللاوبعد فيقول الفقير الى 

. لّما نظر ناظري رياَض كتابه الشريف ، وأبهج ي الجامع
خاطري من تصفُّح صفحات اسلوبه اللطيف . وهو أمل اآلمل 
في فضل علماء جبل عامل ، وكانت أسالفه من أهل هذا 
الشأن ، ولهم أ سوة فيمن حازوا قصب السبق في هذا الميدان ، 

ذكر البعض وترك البعض ،  وكان الشيخ سّلمه هللا قد 
والظاهر ان ذلك لعدم وصول اخبارهم اليه ، ووضوح اخبارهم 

هم في البالد . حرك كما ينبغي لديه، وذلك بسبب تغـربهم وتشتت
 اطنًا،وحداني على ذلك أيضاً وأبدى ما كان بالفؤاد قمّنى ساكنًا،

 ـرام ،واألجـاّلء ذوي اإلحتـ ألعالماالفضالء ماسمعته في بعض
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أن الشيخ مؤلف الكتاب حريص على التفحص عن أخبار تلك  
لالمر ، وم ثبت ما أوصل  البالد وعلمائها األمجاد . فها انا ممتثالً 

ًا من احوالهم واخبارهم الّي وسمعته وتحّقـقته من غير واحد ن بـذ
مباالة ، بال زيادة وال  ، من غير ت هم مغاالت وعدمومآثرهم 

 ونعـم الوكيل ـ . وهللا حسبي نقــصان
 ثّم شرح احوال َمن قّدمنا ذكرهم بما قـّدمناه . 

 ومن علماء آل ابي جامع 
 .  الشيخ حسن بن محمد بن محمد بن أبي جامع[ 8]

ذكره في أمل اآلمل فقال فيه : كان فاضاًل فقيهًا صالحًا صدوقًا ، 
هو معاصرًا الشهيد  . والظاهر اّن المراد من الشهيد هو األول  كما 

 ( .1المتعارف )
 ومن علماء آل ابي جامع 

الشيخ محي الدين بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ  علي [ 9]
  ابن ابي جامع .

وقد ذكره الحر العاملي و قال فيه : كان فاضال جليال عابدا عالما 
 ورعًا . يروي عن ابيه عن شيخنا البهائي . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : " م عاصٌر للشهيد الثاني " وهو الصحيح .  47/  1: ـــــــــ في أمل اآلمل  1
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 ومن علماء آل أبي جامع  
  الشيخ حسين بن الشيخ محيي الدين المذكور.[ 10]

ذكره الحر العاملي فقال: الشيخ حسين بن محيي الدين بن عبد 
( . 1اللطيف بن ابي جامع العاملي . فاضٌل ، عالٌم ، فقيٌه ، معاصر)

ت ٌب ، منها في  يروي عن أبيه عن جـّده عن شيخنا البهائي انتهى . وله ك 
 الطّب ، على ما في أمل اآلمل . وقد وقفت  على إجازٍة له من السّيد نعمة

 هللا الجزائري . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ ما بعده إلى نهاية الترجمة ورد في هامش األصل والنسخة )ب( ، مع عالمة  1
 )صح( . ولسنا نعرف  َمن الذي كتب هذا التصحيح المزعوم . 

والثابت أن الشيخ عبد اللطيف قـرأ على الشيخ بهاء الدين العاملي . أّما والده 
الشيخ علي ، الذي كان أول الذين هاجروا من األ سرة من جبل عامل  وتوفي سنة جـدُّ 

 هـ ، فهو من طبقٍة أعلى من طبقة الشيخ بهاء الدين .  1005
 إذن ، فـما في المتن هو الصحيح . 

، بعد ما اقتبسه عنه المؤلف :" يروي عن أبيه  1/80آلمل :والذي في أمل ا
عن جـّده عن شيخنا البهائي . له شرح قواعد العالمة وكتاٌب في الطّب وديوان شعر 

 وغير ذلك " . 
 ه1090الذي نعرف  أّنه كان حّيًا سنة مع ذلك نقول،إّن سيرة الشيخ حسين،

 .  577في كتابنا أعالم الشيعة / نًى . انظر الترجمة له ـم ، كانت أكثر غ1679ـ/
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ومن علماء ال ابي جامع الشيخ الجليل الفاضل ، والعالم المحقق  
 :الكامل ، ذي الفخر الجلّي 

الشيخ علي ابن الشيخ حسين ابن الشيخ محي الدين [ 11]
 الجامعي . 

 كان عالما فاضال وجامعا للمعقول والمنقول . 
المسائل في الفقه ، من أول له كتاب توقيف السائل على دالئل 

 في المنطق ، له أصاًل وشرحًا ،  وكتابٌ  الطهارة إلى أول الوضوء ، وكتابٌ 
في المنطق أيضًا شرح شرح الحاشية ، من أول التصديقات. وقيل ان له 
شرحًا أيضًا على التصورات ، ورسالة صغيرة في تحقيق كون النسبة ثالثية 

لقرآن العزيز الم سمى الوجيز . وله منظومة أو ر باعّية . وله كتاب تفسير ا
في النحو وفي علم األصول وفي علم المنطق وفي علم الهيئة. تاريخ الفراغ 

 ( . 1منه ] .....[  )
ومن آل ابي جامع الشيخ الجليل العالم العامل ، والفاضل    

 :المحقق الكامل  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ بياٌض في النسختين أ و ب . وقد ترجمنا له بما هو أوفى ، بما فيه تاريخ حياته ،  1
وسيرته في التحصيل والرواية والتدريس وأسماء مصنفاته ، في كتابنا أعالم الشيعة / 

 .  36ـــــ 935
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بن الشيخ محي الدين  الشيخ محي الدين بن الشيخ حسين[ 12]
  بن ابي جامع العاملي .

( ، على ما يظهر من 1سكن مـّدًة في الحويزة . وكان شاعرًا كاتبًا )
لى السيد الجليل السيد إرسله أه في بعض الكتب ، من كتاب صورة ما وجدت

وقد صّدره بهذين البيتين شعرا ، وهو  .معتوق بن السيد شهاب الحويزي 
 :  1116يومئٍذ في أواخر شهر صفر سنة 

 مالي سوى غفٍر يغّطي على        عبٍد عصى مواله محقوق 
ــــن رائقـــــــــًا         كم ســــامٍح بالـرّق معتــوق    فهـاك رّقــــــًا لــم يك 
اب المنير. فلقد عاذًا بالجناب الخطير ، ومالذًا بمشكاة الشهم   

ّلمت  تأّنيت عن مالكي، فتنائيت من مالكي . وق ـّلدت بكبار الذنوب وع 
 َمن ابف تـروق مفـاوضة األحبـــــــــ.  ولسـت  كَمن يقـول ، كي بصغار العيوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ وفي النسخة ب ، نقاًل عن حاشية المؤلف على أمل اآلمل : " كان عالمًا فاضاًل ـــ 1

 . شاعرًا كاتبًا 
من أوالده الده الشيخ علي بن محيي الدين . من أو ) إضافٌة من الم حّقق ( : 

الشيخ حسين بن الشيخ علي . من أوالده الشيخ محمد بن الشيخ حسين . من أوالد 
األستاذ ، عالم عصره في علوم العربّية واللغة الشيخ قاسم محيي الشيخ محمد الشيخ 

الحافل ومكتبته  دنا بجواره الطّيب ومجلسه اليوميالدين ، الذي عرفناه معرفًة وثيقة وسع
 . النجف بالغنّية  أثناء دراستنا 
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. ن اضحى مستشّن األديملى النديم مَ . وأّنى يستحينُّ إأ ريق منه ماء الشباب
في سابلة الغرام جذع البصيرة قارح األقدام . أحفظ نشبي من الخالن ألني 

، كما احفظ نسبي من اإلخوان . وال كالحرون الذي ال يبرح اال بالمخصرة 
والركض ، والهجين الذي ال يمرح اال بالمهمزة والخّض . فاني كنت في 

وت إنشاء المكاتب سليٌك في المقانب . يدعوني ليل الهوجل ، ويحدوني ص
الحيعل . مع أني فهمت من الحواشي القديمة فـْرَض الكتاب . وعلمت 

ض الجواب . عـلى أني لــــــــــم انــَس عهـدكم فأحتـاج  بالحواشي الجديدة عرْ 
ـذّكـــر . وال تغّيــــرت   بعدكم فاهتاج من مغير . وإّنــي ألتلـــّدد   كمـــــدًا    الى م 

تيه كالحيران ضّل سبيله . وأهيم كالحّران جل أو  . بكم ، واتبّلـد حزنا لكم
غـليله ،  وكأ م فرٍخ تسّببت عن الوكر ، وراعي خيال يستطيف بال فكر . 
ــدَّ  لكن لّما رأيت  ما أطلب حليف بعٍد عن الطالب ، وما أخط ب  أليَف ص 
عن الخاطب ، يقصر  الحكيم  من ادناه ، ويحسر العليم قبل ان يراه . فال 

أن طاشـت سهامي عن الغـرض المقصود ، وتهافـت مـرامي  دون غرَو 
المنهـل المورود . وكيف وكتابي اذا أّم قائاًل م صقعا اذعن الكالم ، وهاديًا 
مصدعا اذا جن الظالم ، صيرف اللسان وصيقل الجنان . ليس بذلك 
الم عنى بكل لفظ ومعنى ، وال كل غـريٍب في سمعه بغـريب ، وال كل عجيٍب 

عينه عجيب . ال ي حـــرم اإلحسان   والكـــرم  مجالَسه ، وال ي عـــــــــدم الكم ب
 راءته  . ــــالحسان مخالسه . تتوّقـر  الخلفاء  اذا رأته ،  وتتحفظ العلماء  اذا ت
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من الهذر في الميزان  ، وأشـقُّ  من الهجر في الميزان. وكلماته قبائح  أخفُّ 
اللؤم بينها ، وعباراته فضائح طرف الذل عينها  . فعرض للبال الفاتر  أل مّ 

ما يعرض  لذي الرأي الثاقب ، وراعي النظر في العواقب ، فعزمت  على 
رجما للظنون ، م رّجحًا بين الشك واليقين . أن أتوقف الى ان أتعارف ، م  

دنيا يختار في كوالٍه ال ينظر قصده ،   و دالٍه ال ي بصر ورَده ، وكالفٍظ 
صرف ها ،  و حافظ حمقا يحتار في صرفها . ولعمري على هذه العاّلت 
وبعد هات  المعّلالت . ان من ال تعـّد له نفسي لقليل في جنبه طرسي . 

 وهل أنا إال أبخل من مادر ، إن ألحقـت  الجناب العاطر بمحض الدفاتر. 
 شعر  

 ى الهوى عنقهليس في األقوام أبخل من        ذي هوًى أوه
 حين يهدي شاحطًا ومقــــــًا        لم يطــــا  ســـــــلوانه طرَقــــــــــــــــــه

 نائيا عن صــــــرف مهجته        رّق قـــــوٍل للــــذي عــتقــــــــــــــــــــه  
 هـــــذا 

 أمول  والعفو منك رضيَع المجد م  ر  عــنـد كـرام الناس مقبول  والعـذ    
والمرجو تنبيه العبد على الغفلة ، وتوقيفه  عند الّزّلة .  وال زلـــت 

بآبائك   للسماحة إماما . وعليك منى أتم السالم إلى مختتم األيام واألعوام
 واجدادك الكرام . 

 : ثم وّقع في هذه األبيات شعراً 
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 يك في المودة نفسهقســـــمًا بالـــوداد أني لمّمـــــــــــــن      التساو    
 فعزيز على أخي البعيد مثلي     أن يرى قبله جنابك طرسه   
 ليتني في اللقاء قاسمت طرسي     وله يومه وحّقـي أمســــــــه    

 :ومن علماء آل ابي جامع 
 الشيخ حسين ابن الشيخ محي الدين المذكور.[ 13]

 :ومن آل ابي جامع 
 الشيخ علي ابن الشيخ حسين ابن الشيخ محي الدين [14]

 .  المذكورَين
 .  اثارهمآو  اين فاضلين ولم اقف على اخبارهموقد كانا عالم

 :ومن علماء آل ابي جامع 
الشيخ احمد بن الشيخ علي بن الشيخ حسين بن الشيخ [  15] 

  محي الدين المذكور .
األوالد الشيخ محمود وكان زا . وله من كان عالما فاضال فقيها مبرّ 

 لم أقف على اخبارهم .. ( والشيخ علي 1) والشيخ محمد عالما فاضال،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء آل ومن علم : ، وكأّنه استدراٌك من المؤلف ــــــــ ورد في هامش األصل بالخّط نفسه1
أبي جامع الشيخ محمد بن أحمد بن الشيخ علي بن الشيخ حسين بن الشيخ محيي 

توفي أواخر القرن  . اإلحاطة في الفقه كبير ، عيلٌم خضٌم في علومه وفهومه الدين.
 الثاني عشر. 
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 :ومن علماء آل ابي جامع 

  في الشيخ الجليل االعـظم واألستاذ الُمعّظــم ، شيخ الُكـلّ [  16] 
الكّل ، العالم العامل الرباني والعالمة الثاني ، جدي المرحوم المبرور 

 الشيخ قاسم بن الشيخ محمد بن الشيخ احمد المـذكـور .
 كــــــان عالـمـًا فاضاًل فـقـيهـــًا جــامعا ورعــًا تــقـــيـا .  

 يم ، رئيس المحققين والمدققين ، ذحضـــر عـنـد األستاذ األعظ
ايا الفاخرة والكرامات الظاهرة والمناقب الزاهرة ، أستاذ العلماء على المز 

( . وعند المولى األعظم 1اإلطالق ، العالمة بحر العلوم الطباطبائي )
واالستاذ المعظم ، عالمة العلماء العاملين ، وقدوة المحققين ، شيخنا 

 ( ، وعند غيرهما . 2المظفر الشيخ جعفر )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ  1155ـــــــ هو السيد محمد مهدي بن مرتضى الطباطبائي ، الشهير بـ بحر العلوم ) 1
م . أبرز علماء النجف في زمانه . انظر الترجمة له في 1791ــــــ  1722هـ/ 1212

 .  33ــــــ  1432عة / كتابنا أعالم الشي
ــــــ هو الشيخ جعفر بن خضر الجناجي ، الشهير بـ كاشف الغطا ، نسبًة لكتابه :  2

ـــ  1156كشف الغطاء ) حو :  م ( . الترجمة له في  1813ــــــ  1733هـ /  1228ـــــ
 .  87كتابنا أعالم الشيعة / 
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 وقد حضر عنده جماعة من أفاضل مشائخ عصرنا. منهم:
الشيخ الجليل العالم العامل ، والمحقق الكامل ، فخر العلماء  

العاملين ، وقدوة الفقهاء المحققين ، األستاذ االعظم المؤتمن الشيخ محمد 
 ( .1حسن )

ومنهم العالم الفاضل ، فخـر العلماء المحقـقين ، وتحفة الفـقهاء  
المدققين ، العالمة المؤتمن الشيخ حسن ابن العالمة األكبر الشيخ 

 ( ق دس سّره . 2جعفر)
ومنهم الشيخ الجليل العالم العامل والمحقق الكامل ، الشيخ العماد 

امل النقي موالنا الشيخ تقي (  ابن العالم الك3استاذنا المعظم الشيخ الجواد )
 بن مال كتاب قدس سرهم . 

 ـر ــــ، الشيخ األكـب ملـق األكـــق المدقّ ـم األفضل ، والمحقّ ــومنهم العال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م( . الترجمة له في كتاينا أعالم 1829هـ/1366النجفي )ت: ـــــــ محمد حسن بن باقر1
 . 1225الشيعة/

م( الترجمة 1876ــــــ1845هـ/1276ـــــ1201ــــــ حسن بن جعفر الجناجي كاشف الغطاء)2
 . 29ــــ 428له في أعالم الشيعة/

لترحمة م( . ا1847ـــــ1785هـ/1264ـــــ1200ـــــمحمد جواد بن محمد تقي م اّل كتاب )3
 ومصادره. 1247/خالل ألف عام لألميني جال الفكرواألدب في النجف ر له في معجم 
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 ( قدس سره . 1الشيخ محسن خنفر) 
ومنهم العال ـم العامـل ، فخـر العلماءالعاملين ، األعظم المعظم 

 ( ، وغيرهم من مشائخ علمائنا المعاصرين . 2الشيخ محسن االعسم )
وفا بح سن التقـرير ، كثير الَجــّد واالشتغال ، وقد كان قدس سـره معر 

 على مالـه من اليــد الطولى في علم األصول والرجال . 
 ارةــــــدات ، من أول الطهــالث مجلّ ــاب نهج األنام في الفقه ثــله كت 

 الى اوائل التيمم مستقاّلً ، ومن أول المتاجر إلى بيع أ ّم الولد ، شــرحًا على 
ف الواحد . لم تخرج إلى البياض . وقد صنّ ورسالة في حّجّيه خبر  الشرائع.

كتابه نهج األنام في أواخر عمره . حتى ن قل عنه انه قال : كتبنا ألن ن عّلم 
، وكتبت  الناس ألن تـتعّلم . وقد كان الفراغ من بعض مجلدات النهج 

 المذكور سنة السادس والثالثين  بعـــد األلـــف والمائتين . 
وكانت وفاته رحمه هللا سنة السابعة والثلثين بعد األلف والمائتين . 

 :وقـد أّرخ وفاته جناب العالم الفاضل الحاج محمد خضر شعرًا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م( . الترجمة له في أعالم 1853هـ/1270)ت:ـــــــمحسن بن محمد بن خنفر العفكاوي 1
 . 31ـــــ1130الشيعة/

م( . الترجمة له في أعالم 1822هـ/1238ـــ محسن بن مرتضى اآلعسم )ت:2
 .  32ــــ 1131الشيعة/

  



46 
 

 قبر حوى مثواه أشــــــرف  عالم    مقـــدام قــــوم طاهرين أعاظم   
 هو قاسم المعروف ما بين الوري          

 بفضائـــــل وفواضــل ومكـــــارم                                  
 من دوحــٍة ورثوا المعالي والتقــــــى          

 والعلم قدمًا عالم عـــــن عالــــم                                   
 هم آل محيـي الدين أرباب النهى         

 خر البرايا نور هــذا العالـَـــــــــــمف                                
 أحيا الهدى والدين بعـــــــد خفائــــه        

 اليختشي في هللا لومة الئــــــــــم                                  
 وعلى ضريٍح قد ألـــــّم برمســــــــه         

حب الرضا تهمي بسح غ                                مائمس 
 لّما هـــــوى ركــن الشريعة أرخـــوا          

 ندبــــت مدارسها لـــرزء القاســــــــــم                               
      1237 

 :ومن علماء آل ابي جامع الشيخ األكبر 
الشيخ جعفر بن الشيخ علي بن الشيخ حسين بن الشيخ [ 17]

  ن ابي جامع .محي الدين بن الشيخ عبد اللطيف ب
 :ومن علماء آل ابي جامع الشيخ الجليل الم حّدث 
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  الشيخ يوسف بن الشيخ جعفر المذكور .[ 18]
وقد رأيت  له بعض الحواشي على بعض الك ت ب. وأكثر ما عندنا 

 من الكتب من موقوفاته . وقد كان عالما فاضال جليال . 
 :ـد ـومنهم الشيخ األستاذ الجليل األعظم الم مجَّ 

 الشيخ محمد بن الشيخ يوسف المزبور . [ 19]
كان عالما فاضال فقيها جليال معظما . حضر عند األستاذ األعظم 
مؤسس قواعد األحكام الشرعية ، ومتقن الضوابط األصولية ، َمن انتهت 

( قدس 1إليه نوبة العلم والعمل ، ذي  المفاخر الشيخ األكبر اآلغا باقر)
سالم والمسلمين ، وفخَري علمائنا المحققَين ، جامَعي َمي اإلسره ، مع علَ 

المعقول والمنقول ، مؤسَسي قواعــد األحكام ، وكاشَفي غوامض مسائل 
الحالل والحرام ، العالمَين العلمَين واألستاذَين األوحدَين، الســيد السند 

ر الشيخ جعفر . هاجروا جميعا الى بلد يالعالمة الطباطبائي والشيخ الكب
لحسين عليه السالم ، وحضروا عند اآلقا  قدس سّره .  ورجعوا إلى النجف ا

 الشريف . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م( ، الشهير 1791ــــــ1705هـ/1205ـــــ 1117ــــــــمحمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني )1
الوحيد البهبهاني ، م جـّدد المدرسة األ صولّية العقلّية في الفقه ، م قابل المدرسة  بـ

 . 1182لترجمة له في أعالم الشيعة /األخبارّية ، التي سيطرت قبل  مّدة طويلة . ا
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وكان الشيخ محمد يتولى القضاء. وكان معروفا بقّوة التفـــرُّس . 
يتعّرف غالبا الم حّق من المبطل .  وقد حدثني بعض الثقات ، مّمن عاصر 
الشيخ المزبور ، انه تداعيا عنده شخصان ، اّدعى أحدهما على اآلخر 

ف . ساكنًا  في الصحن الشري، كتاب . وكان الم ّدعى عليه من طلبة العلم 
فنظر اليه الشيخ المزبور بعد إنكاره  ، وأمره بأن يذهب الى مكانه . وحبس 

ّلم للم دعي ـد الكتاب فيه . فس  ـفوج، ش مكانه ـالمدعى عليه إلى أن فتّ 
 وأطلقه  . 

وله كتاب النفحة المحمدية في شرح الل معة البهية . الموجود عندنا 
 منه مجلد من أول الطهارة الى الوضوء . 

د كان شاعرا كاتبا حسن الخط .  فمن شعره ما وجدته في بعض وق
 المجاميع . رحلٌة في طريق مّكة شّرفها هللا تعالى : 

 وأنجــــــد طــــــورًا وطـورًا أغــــــــــــــارا طـوى البيـَد وخـدًا وعاف القـرارا
 ـزم حــــــادي النـيـــاق فطــــارادعــاه الغــــــــرام فلبـــــــــــى  نـــــــــــــداه     وزم

 وأومض بـــــرق  ديـــــــــــار الحـجـــاز    فآنست  من جانب الطور نارا 
 هداني ســناهــا ســــواَء الطــريــــــق     ضياًء فخلـت  الليالي نهــــــــــارا

 الغــــــــــــــري      ونادى منادي الرحيل البدارا م صّلى ولما نزلنــــــــا
 ترامـــت جــفـــوٌن وأودت نفـــــــوٌس     وريعـــت قلوٌب فظلت حيــارى 
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 كأّنـــــي بصحبـــــي وقوفــًاهـنـــــاك     تراهم سكارى وما هم سكارى 
 الوداع األوارا  لهل ي ب  وراموا الوداع ق بيـــــــــــــل الرحيــــل      ترى 

 لقـــــــد اكثـــــــر الناس ذم الفــــــراق     وعندي لذاك يـــــــٌد ال ت بــــــــــارى 
 إلى أن يقول فيها : 

 ــفـيع الذنوب أجـــــاراما شــــ ولست أ بالي بوقع الخطــــــوب      اذا
 وغـوث الحيارى حبيب اإلله وداعي األنــــــــام       وراعي العباد 

 حباه الكريم  المقــــام الكريـــــــــــم       وأوحـــى اليــه العلـــــوَم الغــــــزارا
 ــتـــًا وصّلى بأهل السماء مــرارا وفــــــــاق النبيين هديًا وســـمـــــــ

 ابــــــــــــاد الجحود وأردى اليهود      وباهل باألهـل حتى النصارى 
 ارادنــــــّو  افتخـــــــــــــــه       فحاز بذاك الين من ربّـ ـــــــقوس دنى قاب

 ــذعارا وتخفـــق منه القلوب انــــ ود اإللــــه جنـــــــوٌد       ــــــله من جن
 اله انفطارا وإيوان كســـــــرى عــــ    اب    ـــــولما تولــــّــــد أبــدى العج

 ز َمـن رام  جريـــــا وبــاراـــــكتــاب الحكيم       فأعجتحـــــدى بآي ال
 ارا ــلـــه المعجزات مــــألن البالد        فمن ذا يــــروم لهــــّن انحص

 اراوا الخياروكنت الخيـفكانك ــدا       ـــــــــــتّخّيــــــرك هللا مّمـــن هـــــــــ
 فـــــــــــزدَت علــوًا وزدَت وقــــــــــاراصفات الكمال تناهت لديك        

 ــاراحثثنـــــــا اليــك القطــفيع األنــــــــــام          فاّنـــــــاــــــــأغثنا أجرنا ش
 د أرسلها من النجف األشرف إلى ـــــــوله أيضًا مراسلٌة . وق      
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 األكبر الشيخ جعفر قدس ســّره : الشيخ  
 ن بها   وبالرغم مني ان أ ســّلم مـــن ب عـــــدسالم على دارالسالم ومَ      
 نأيتــــم فافراحي نــــــأت ومسـّرتي   واني وحق الوّد بـــاق على الــــــــود              
 وجدي بـــــــــأن ألقــــاكــــــم لمـــَح ناظـــٍر   لعل لقاكم أن يخفف من  اودُّ              
 الى الرشد ــــــرا    مقالة ذي نصح ي هّديخليلـــّي قــــــــوال للمؤيــــــد جعفــ             

 حتى قيل أنك قاطنٌ  تبغددتَ               
 أهــل العلم والنسك والزهـــــــد وجانبتَ                            

ّد إلى الوجه الذي انت قاصد                    فج 
 فليس لنيل المكرمات سوى الجد                              

 بذكركم  ال زال جريًا على العهد       تحّيــــــــــة داعيكم محمـــــــد م عـلـناً 
( وكان غائبَا ، 1وله أيضًا وقد مـّر على دار السّيد محمد زيني )

 وكان بينهما خالص مّوة : 
 بما بيننا في خالص الود ال نسلو                     

 لــوـث الصبابة النتـــر احاديــوغي                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م( . 1804ـــــ1735هـ/1216ـــــ1148حسيني )ـــــ محمد بن أحمد بن زين الدين ال 1
كانت داره في النجف ندوًة يلتقي فيها العلماء واأل دباء كلَّ خميس . ومن هنا ع رفت 

  . 1153الترجمة له في أعالم الشيعة /  .بمعركة الخميس 
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 مــــــررت  على مغنـــاك ال زال آهــــاًل                      

 فهاج غرامي والغرام بكم يحلو                                
 إنـــي ما توهــــمـــــــت  آنــــفــــــــًا      وعيشــــكَ 

 ب عادك عني أو رباع الهوى تخلو                              
 ه الدهر صادقــــــــًا وما جعفر في ودّ 

 ن لم يك ن في الهوى يغلووماصادق مَ                          
ومن الغرائب ما اتفق بين علمائنا من المداعبة . وهم الشيخ 

 المزبور والشيخ جعفر وبين المرحوم السيد محمد . 
وذلك ان الشيخ محمد كان بينه وبين المرحوم السيد محمد مودة 
تاّمة . وكانا كالروح في جسدين . فنازعه جناب الشيخ جعفر قدس سره 

  السيد محمد . وكان جناب الشيخ في بغداد . فأرســــل كتابًا إلـــىعلى وداد 
السيد ومعه هـــدية وابياتا. يجذب بها وداد السيد عن المرحوم الشيخ محمد . 
فلما وصلت اليه انتصب ميدان المداعبة بين الشيخين قدس سرهما ، الى 

م قيـــــم أْود الّشـريعــة ، ان ترافـقــــا الى جناب السيد السند ركن دين الشيعة  ، و 
 . أيضًا حاكمًا بينهما (  . ونظـــــم فـيها1نائــــب العالمــــة  الطباطبائي )

 ونظــم أيضاً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ند أ سرتهـي . كان شاعرًا أديبًا , له ديوان شعر عــــــــ لعّله السيد حسين الطباطبائ 1
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المرحوم السيد صادق الشهير بالفّحام والشيخ محمد رضا النحوي. وصارت 
 هذه الواقعة تعرف بواقعة الخميس . 

 واألبيات التي أرسلها الشيخ جعفر إلى السيد هي هذه : 
 لساني أعيى في اعتذاري وماجرى 

 في الفصاحة اوفرا وان نال حظاً                              
 ولكنني شــّفعت فـــّي مــودتي   ومحضي لإلخالص سّرًا ومجهرا
 فلو انني أهديت مالي بأسره   ومال الورى طّرا لكنــــت  مقّصـــــرا

 فدع عنك شيخًا يّدعي صفو وده   
 عى األخالء جعفرا فما كل من ير                              

 ي ـريـــــك بـأيام الخميس مــــــــودًة     وفي سائر األيام ينسخ ما أرى 
 فال تصحبن غيــــــــــري فانــــك قائـــــلٌ 

 بحّقي كل الصيد في جانب الفـــــرا                              
مـــــَت من بعدي وحاشاك صاحباً   فلو ر 

 فاياك ان تعدو الرضا خيرة الورى                              
 فتى شــــــارٌع للصحب أوضح منهـــــــــــٍج     

 وجاٍر مع المصحوب من حيث ماجرى                        
 وإن تهجر المجموع منتظرا لنا   لبست من الثواب ما كان أفخرا 

[ قــــدس  زيني م الشيخ محمد ]رحو اب الشيخ المــــه جنــــــفأجاب    
 ـّره سـ
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 بهذه األبيات :  
 أال َمـن لخـــلٍّ ال يزال م شـــــــّمرا    لجلب وداد الخلق سّرًا ومجهرا 
 أحاط بوّد األنس والجـن وانثنى   باعلى ثنا ااألمالك وّدا وأبهرا 

 را ـــــــماأجــــل  وأكبفيالــــــــك وّدًا ال من الرحمان أسـنى مــودة    ون
 الـــــورى ساللة زين الدين نادرة  ن أحمٍد  الشريف اب يجاذبني ودَّ 

 وهيهات ان يحظى بصفو وداده      
 وإن كان بحرًا في العلوم وجعفرا                                

 ستجلبا ود الرجال بـن ـطــقــــــــــه    أظنك ألهمَت الطماعة أصغرا أم  
تــبــًة    تروم محــــاال في طالبك ر 

 بها خّصني الباري وأكــــــرم  من برى                            
 فمهال ابا موسى سيحكم لي الرضا    

 ونكسب  باإللحاح انك لـــــن ترى                                
 تي    أال فاجتهد ما شئت في نقض خلّ 
 فم حكم ابرامي ي ـريك المقّصـرا                                

 فياأيها المولى الحليم الذي بغــى          
 سينصفني المهدي منك فتحضرا                              

ــــــم ســــــيدي للحكم إنـــك أصله        فق 
 ـــــــوج الم رافديتك انصفني فقد أح                             
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 فاجابهما العالمة الطباطبائي :  
 ه للحكم قد برى يإذ هو أنورا     قضاء  فتًى بار  اتاك كوحي هللا

 فتى لم يَخـف في هللا لومة الئمٍ 
ـــرفا وانكر م نكــــرا                                  اذا ما رأى ع 

 في هللا نصـــرا مؤزرايظاهر  َمجنّيًا عليه اذا شكا       ونبصره 
 محمد ياذا المجد التكترث وال      يروعّن منك القلب شيخ تذّمــرا 

 فماذاك إالمن مكائـــــده التي      ع رفن به م ذ كان أصغر أكبرا
 وانك أولى الناس كهاًل ويافعًا    بحبك نجَل الطاهرين المطهرا 

 سنيٌّ وفـيٌّ صادق القـــول والوفا        
 خصيص بـه م ـذ  قّسـم الــوّد في الورى                         

 كفى بالخميس اليوم للود عاضدا      
 يرد خميس الحرب اشعـث أغبـــــرا                             

 ذاك فالخطأ  خطؤكم وليس ببدعٍ 
 جرى بينهم من بينهم مثل ما جرى                             

 وما حكم داوود بان ي متري بـــــــــه         
ـــــــرا                                    وللنّص حكٌم ال يدافع بالم 

 فخذها اليك اليوم مني حكومة   
 شقائقها تحكي السحاب  الكنوهرا                              
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 وما انت اال النفس مّني وإّنهــــــــا       
 تخالف إن أبدت خالفا بان ي رى                               

 اقمنا على النفس الشهادة حيثما         
 أ مرنا به في الذكر نّصــًا م قّررا                                

 ننا      رأينا جهاد النفس في هللا اكبراإوان كان ما جئنا كبيرًا ف
 فقال الشيخ جعفر:           

 رى الحكم من موالي في حق رّقه      ج
 ولست ل ما امضاه موالي منكرا                                

 ولكنها في البين تعرض  شبهٌة      يزيد دقيــق الفكــر فيه تحّيرا 
 اذا كنت نفسًا منك أ دعى ومهجةً 
 فكيف أراني الكيد أصغر أكبـــرا                               

 ف ت ـــدانيني الرجـــال لمفخــــٍر  وكي
 وقد نلت  من علياك ما كان أفخرا                            

 فلست ارى في البين غدرا موجعا      
 سوى ان كسر النفس أمرًا مقررا                               

 فدع سيدي ذا الحكم فّي م داعبا    
 بل احكم بم ّر الحق ياخيرَة الـــــورى                            

 فاجابه الشيخ محمد قدس سـّره : 
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 عذيرى من شيخ ألّح بي الم را     فعاد الى ان بات ال يألف الكرى      
 ومن علماء ال ابي جامع :

  الشيخ شريف بن المرحوم الشيخ محمد المزبور.[ 20]
. رعا تقيا جليال وقورا. ي رجع إليه في علم اللغةلما فاضال و وكان عا

 له اليد الطولى في التواريخ والسير وفي الشعر . 
ديبا جريئا عظيما . قرأ على جدنا  األستاد أكان كاتبا محررا و 

العالمة الشيخ قاسم قدس سره  . وله كتاب الشرائف الجامعّية في احكام 
 المياه ، لم يخرج الى البياض . 

 اه  جماعة من العلماء . نذكر بعض ابيات منها وقد رث
 أم عّود األيام وقع صروفها        وم طّوعا للدهر غير م طيـــــع  

 كيف اعترتك النائبات وما عرى 
 خطٌب لديك وعــاد غير مروع                                

 عبك نالت األيام كهفـًا مانعـًا       من بعد ب عدك عــاد غير مني
 ال دّر درُّالحادثات فكم لَوت       للفضل من َعَلٍم بـــــــــه مرفــــوع 

 قد حواك وأنـــت َمن      عجبا لرمسٍ 
 قد ضاق من علياك كلُّ وسيع                               

 ما بات في ذا الخطب قلب  موّحٍد   
 إال وبات بليلــــــــة الَملســــوع                                   
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 صبرًا بني الشرف الرفيع فان رمت      
ـــــدى أوتاركـم بفظيــــــــع                                 قلب اله 

 ت ثــرًى ضم الشريف هواطــٌل    فسقَ 
 وإن انطــوى منها بكل مــــــــــريع                               

 ومن بعضها : 
 وما يوم حزن الزم الوجد واألسى

 كيوٍم به غال الشريَف الغوائل                                
 ألن غاب محمود الفعال فلم تغب          

 نا والفـــــــواضل فضائله من بين                                 
 فقيٌد بكت أ مُّ العلى يــــــــــــوم فقــــــده             

 وناحـــــت عليه المكرمات الّثواكــــــــل                            
 واصبح ربع الجود اقفر موحشـــــًا            

 يـتـامــــــه واألرامــــــــلتــــنـــــــــوح بــــــه أ                               
 ومن بعضها :  

 عجبا لقبرك لم يضق بفضائٍل   ضاق الفضاء بها وكل بالدي 
 عجبا له كيف استقل بفضله      حتى احتوته صفائح اإللحـاد

 ما كنت أحسب  قبل ان يأوي الثرى     
 اأن الب ـــدور تغيب في األلحاد                                 
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ّبـــــــاد   إن المساجد والمحارب اقفـرت      من بعده وخلت من الع 
 فليبكه الليل البهيــم فطالمـــــــــــــا       أحـيـــــــا دجاه تهّجــــد  الّسجــــــاد
 ولتبكه األشـــراف فهو وليها          في حالة اإلشقاء واإلسـعاد

 ومن بعضها : 
 درا أتمـــــــّاــغياثًا وغوثا وبلقد فقد الخلق في يومه          

 ودوحا اظّل وروحا أطّل          وعذبا أنل وبحرا خضّمــا
 وفخرا رفيعا ورفدا سريعا          وركنا منيعا وطودا اشما
ـّزًا ثمينا وحـرزًا امينـــــًا           وكنزا دفينا ورمزا معّمـــا   وع 

 ـا  حّد كيفــــا والعــّد كمّ فال  نجارا ذكيا فخارا جلّيـــــــا         
 أمركز دائـــرة المكرمات          ابحَت بنات المكارم ي تمـا

 اذبت الفـــــؤاد بفــــــرط األسى       
 دموعا وأوسعت في القلب كْلمــا                         

 نمـىـــــلى ســـر علم النبيين ي  إ فديتك يا كنز علٍم دفين      
بيت بعين الصواب فكنـ    ح 

 ت المحيط بكنه الخفّيات علماـــــ                         
 أرى للمعالي أسامي تدور      ولكـن لك هللا انــــــت الم سّمى

 ـــــــــ       ـفقدنا بفقدك لما قضي
 عدال وفضال وحكماوقوضت ت ـــــــ                       
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 :ماء ال ابي جامع المرحوم المبرورومن عل
  (1الشيخ جعفر اخو الشيخ شريف بن الشيخ محمد)[ 21]

را . مات قبل اخيه المزبور هو وجميع حرّ وكان عالما فاضال م  
( . وقد كان جلياًل معّظمًا محترما . 2اوالده وأكثر عياله في الطاعـون )

 :عّمنا  المرحوم المبرورومن علماء ال ابي جامع 
 الشيخ محمد بن العالمة الشيخ قاسم محي الدين . [ 22] 
كان عالما فاضال تقيا صالحا عابدا ورعا. توّلى البحث والتدريس  

فن في الصحن الشريف في المقبرة  بعد ابيه . توفى في سنة الطاعون ، ود 
 المعلومة . 

 ومن علماء ال ابي جامع المرحوم 
 . حسن محيي الدين الشيخ[ 23]

  . كان عالما فاضال كثيراإلحاطة بالفقه
  . قرأ على الشيخ قاسم قدس سّره

يخ ــــمة المؤتمن الشالعاّل ، ده شيخ مشائخنا المعاصرين ـــعن قرأ
 محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ 267,1ـــــــ ترجم له في طبقات أعالم الشيعة للطهراني بما هو أوفى . الكرام البررة  1

68 . 
 م .1830هـ/1226الذي نزل بالعراق سنة  المعروف بالطاعون الكبيرـــــــ  2
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، م حّبًا  للدنيا غير م تطّلبٍ ، دًا ــوكان زاه . في المقدمات (1) حسن
 .( 2للخمول)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لى فقهاء النجف ـ( أع م1849هـ/ 1266 : ت ـــــــ محمد حسن بن باقر النجفي ) 1

 م . 19هـ/13مكانًة في منتصف القرن 
. وفيها الّنّص على  26ـــــــ ــ1225أعالم الشيعة  نا الترجمة له في كتابانظر 

 ذا . ــــالشيخ حسن هالم ترَجـم لـه قرأ على  النجفي المذكورالشيخ محمد حسن  أن
ـــــــ لسنا نعرف موقع الشيخ حسن في سلسلة النسب الجامعّية . ويبدو أّن قريبه  2

هناك سبٌب . أو أّن بهذا الشأن من شؤون الم ترَجـم له لمًا مّنا ــر عـــالمؤلف لم يكن أوف
 ّودنا . ـر جعله يختصر اسَمه على هذا النحو ، خالفًا ل ما عــآخ

في طبقات أعالم ترجمًة موجزة ، الذي ترجم له الطهراني ّن آغا بزرك إوأيضًا ف
ر، سوى أنه ـنا دون زيادٍة ت ذكَ ـ، اقتبس ما قاله المؤلف ه 309 / الكرام البررة / الشيعة

، استنادًا إلى ن تخمينًا ـدون أن يذكر م ستَنده ، وكأنه ي خمّ ، " 1250قال : "توفي حدود 
 بعض مالبسات حياته .

ولعّل الّسـّر كامٌن فيما وصفه به المؤلف ، حيث قال أّنه كان "م حّبًا للخمول" ، 
 الذي هو تعبيٌر مهّذٌب عن ميله للع زلة وضعف عالقاته الجتماعّية .
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 :ي المبرور عمّ ومن علماء ال ابي جامع المرحوم 
 الشيخ عبد الحسين بن العالمة الشيخ قاسم قدس سّره. [ 24]
 .انتهت إليه نوبة  الشعر في زمانهشاعرا مجيدا كان عالما فاضال  

 وقد قال العالم العامل الشيخ ابراهيم العاملي في حقه : 
الفة العصر وريحانة الدهر. مؤسس قواعد األداب" ،  س 

الخراب ، وم قّنن قوانين النظم بافكاره العجاب ، وعامر  ر بوعها بعد 
والباهر بافكار حكمه ذوي األلباب، والمشّيد اركانها بعد اإلنطماس 

د آثارها ، والمغدق انهارها ، والمبّين رسومها بعـــد اإلندراس . المجدّ 
والجاني جني ثمارها وزهرة ازهارها . ابو األداب نجم الدين بدر 

واخو المآثر والمناثر المفاخر، وعز السجايا المجد وشمس السعد 
ة األزمنة مالبواهر. فارس ميدان الشعر، وخطيب اعواد النثر. يتي

يا جامحات الفطن . حاوي مزاالماضيات،وتميمة المناقب والمكرمات
. أمير جيش الفصاحة ، وشمس افق المالحة ما ظهر منها ومابطن

بالغه . اديب العارفين  ، وبدر هالة البالغة . البالغ من المعالي
قين ـفريد الخافقين ، شيخنا الشيخ عبد الحسين . نجل العلماء المحق

قين. صباح الشريف ومصباح الشيعة . عصام وقدوة الفضالء المدفّ 
الدنيا والدين، ومالذ اإلسالم والمسلمين الشيخ األعظم واألستاذ 

 . "لفصلبالعدل والناطق با  المعظم شيخ الكل في الكل . الحاكم
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 لى آخر ما ذكره.  إ
وكان قدس سّره ذا فهم وّقاد ، سريع البديهة جدا . حتى انه لينظم 

 القصيدة والقصيدتين في اآلن الواحد من دون توان .
ولقد حدثني غير واحد من أنه اتفق معه ، وهو مشغول باإلنشاء 

ز لآلخر، على وجه وحوله جماعٌة من الك ّتاب ، ي   ر  لبعض ،  ويعج  صد 
 ي نشئ للجميع منهم ، لسرعة بداهته . 

ضها ومع ذلك كانت له اليد الطُّولى في جميع فنون الشعر قري
( . 1هو م تعارٌف عليه في هذه األزمان)وغيره . من بدوّيها وحضرّيها، ما

  ونظما . بل كان اعجوبة في الفذلكات والطرائفوح سن األجوبة الحاضرة نثراً 
براء أهل ولقد حدثني بعض الثقات عنه انه كان مع جماعة من ك  

ة والجماعة ، من علمائهم وادابهم في بغداد . وقد قام من ذلك المجلس نّ السُّ 
( 2لقضاء حاجة ، وقد كان الجماعة المذكورون كثيــري الشَغـــب ]. . . .[ )

 (2) . . . [قال له بعَضهم م كّنيًا من إبطائه في المسـ] . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وما إليها بالَمحكّية العراقّية ، والمّوال والركبانّياتيعني أّنه ينظم القريَض بالف صحىــــــــ  1
 . 98ــــــ 797انظر الترجمة له في كتابنا  أعالم الشيعة 

ـ هنا سقطت من النسخة عّدة سطور . وقد أشرنا إلى ذلك وكيفّيته وسببه الم حتَمل في  2
 المقدمة . 
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م جيبًا له في الحال : أّما أنا فأ صّلي على مذهب جعفر بن محمد ] . . . . 
(  فسكت القوم  جميعًا . وقال له بعض  أصحابه : الواحد باثنين فقال: 1[ )

 ( .1[ ) نعم ! ولذا ] . . . .
وكان يوما في الّدرس ، وبيده بعض األوراق ، فسأله الشيخ    

" !هذا تأليٌف لي " .  فقال " اقرأه  نّ إ الم دّرس : "ما في يدك ؟ " فقال :"
بوة للوصي ، وامرأته زوجٌة له ، وولده غالم تركة الميت حمسألٌة ، ": فقرأ 
د عرفناه ، فما الدليل ـفق . فضحك الشيخ وقال :" نعم ولدي . أّما الحكمله "

 عليه ؟ " فقال :" الدليل عمل األصحاب" .  
 (. وغير ذلك مما يطول ذكره . 2وكانت القضية واقعة )

وّ 3له شعر كثير ) ن بعضه لتشتته . فيه مديٌح لألئمة ومراثي ( د 
ملًة من العلماء، وكان  واتصل باأل مراء والوزراء. لسّيد الشهداء. وقد مدح ج 

 أحد . ، جليال محترما موقرًا محبوبًا عند كلّ   وجيهذا جاهٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ انظر الحاشية السابقة .  1
من الفعل ــــــــ من الواضح أّن جواب الشيخ ينطوي على تعريٍض طريٍف بما يقع  ب 2

 . هي عن واقعة ة. ومن هنا قال المؤلف أّن القضيّ صياء من تَعدٍّ على تركة الموصياألو 
ــــــ جمعه الشيخ محمد السماوي رحمه هللا . مخطوطته في مكتبة آية هللا الحكيم في  3

 .  19ـــــ  718النجف . انظر طبقات أعالم الشيعة / الكرام البررة / 
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توفى رحمه هللا تعالى ليلة الجمعة في شهر صفر سنة الواحد 
 والسبعين بعد األلف والمائتين . 
 له منظومة في النحو . 

ومن شعره ارتجاال ، وقد خرج الى اإلستسقاء مع جملٍة من علماء 
لحائهم . وقد كان خرج قبل ذلك جماعة  لالستسقاء  فلم  النجف الشرف وص 

 ي ستَجـب لهم فانشأ : 
فاًة قواصــــدا    نداك بسقيا من سحابك فائض أباري الورى شّفع ح 
ــــقيا وَ  اخاف  اذا لم تسقهم قوَل شامٍت    ض ـــــــللـّرواف ه  ـــبلأبى هللا س 

ولقد حدثني بعض  َمن حضر من الثقات ، أنه ما رجع حتى انزل 
 وسقاهم بالمطر الكثير العظيم . ، هللا رحمته عليهم 

 ا أمير المؤمنين في أيام الطاعون :وله مخاطب
 أب ن لي مااإلغضاء عمن بك التجى   

 فـــــــداك جميـــــــــــــع العالميـــــن ومـــا الســـرُّ                                   
 ر  ـح والســــّتــكما أّن من عـــــاداتك الّصف  أهل لخطايانا فـــــــذي عادٌة لنــــــــا 

 لنعلم أن في كـّفــــــك النهـــي  واألمــــــــــــــــر   التسطيع حاشاك أننا أم الّســــــــرُّ  
 ( المتقــــّدم1أها للســــيد الصالح )ومن جملته القـصيـــدة التي انشـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . المذكور سابقًا ــــــــ يعني به السيد صالح القزويني  1
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 ذكره  ، مهنيا له بوالدة مولود له :  
 د ماأبلى الجديد  من الهنا      لنا زمٌن يفترُّ عن نفس باسم وجدّ 

 باسعد مولود عاد على الورى        بايامــــه للّسعـــــــد ايــــــام قاسم 
 ه          ووالده من نجـــدة وعزائــــــمه ما بجـــــــــــــــدّ ـوليٌد توّســـــمنا ب

 ه         كوالده صيد الملوك العاظمــبتقبيل كفّ  أٌب عظمت قدراً 
 أال ه ن من قامت شـــــريعة احمدٍ 

 ت بعـــــد زيـــــغ الــّدعائــــــــــم ـــــبـــه واستقام                          
 اماٌم رقى بالحزم ما ليس ي رتقـــــى       

 ونال به ما ال ينــال لحــــــــــــازم                                
 فر الجود أكرم قاسم وقّسم ما بين البرية وفـــــــــــــــــره       فكان لو 

 وَهنّ  به عبد الحسين فـإّنــــــه      أطل بنجــــٍم بالسعادة  ناجـــــــم  
 مليٌك تسامى مركـــز الشهب رتبة

 وداس على هاماتها بالمناسـم                                 
ـد     ـلياه لم تج   اذا ما ادعى سبقًا بع 

 لما يدعيه في العلى من م خاصم                              
 قها اآلباء  من آل فاطمصدّ ت          وان قال بـّز القاتلين خطابـةً 

 زهت روضة اآلداب فيه كما زهـت
 رياٌض ذوت بالمعصرات الّسواجــم                            

  



66 
 

 ويورق عود النظم سلسال نظمه     
 جنى ازهـــــــــاره كل ناظمفيجني                                 

 إلى أن يقول :  
لــــى والمكــارم وَهــــّن بنجم السعد أبنـاَء عّمـه  وأخواَله أهــــــَل الع 

 سموا بالت قى والعلم والحلم والّنـدى      
 وكْســب المعالي واغتنام المغانـــــم                              

 معصماً  وطالوا بمحي الدين في الدين
 فكانوا بأحياه طوال المعاصـم                                  

 فمن عَلٍم أحيا الهدى نشــــــر  علمـــه       
 ومن عالٍم اضحى منار العوالــــم                              

                                    فيا خيرَمن باألمـر والّنهي قائـٌم    مقــاَم أهـاليه اله داة األـكــــــــارم
ق لها         لقد زّف فكـري بكَر نظٍم  فس 

ـــــــداق الدراهــــــــم                          القبول صداقًا عـــــن ص 
 وواتتــــك بالبشرى ت هّنيك مــن أٍخ           

 ة الزميـــــرى لك ح سن المدح ضربـــ                            
 فال زلت في ب رد من السعد رافاًل      

 بأرغـــــد عيش دائم الظّل ناعــــــــــــم                             
ـــــــذ بّشروني فيه قلــــت  مؤرخـــًا   وم 

 له : جادت البشرى بمولـــــد قاسم                              
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 :ومن آل ابي جامع الفاضل الكامل المرحوم 

 الشيخ موسى بن الشيخ شريف المزبور[ 25]
 كان فاضال كامال اديبا شاعـرا وكاتبا ماهرا  

له ديوان شعر . وقد خّمس القصيدة البن دريد . فقال فيه العَلم 
 ( : 1العامل والفاضل الكامل الشيخ ابراهيم العاملي )

الموحدين ذوي العرفان بالولوج في ابواب أّمـا وناظم شمل ( 2)" 
وج اإليقان ،  أبية . وموصل منقطع السالكين الى دقائق المعاني األد

بالعروج الى سماء حقائق مباني التراكيب العربية . أني لم ازل أ فـّرق  
أعّنة ت هذا التخميس ، وأجمعها وأ طلق حواسي الخمس في ست جها

قف بذلك التفريق هذا الخميس. وامنعها ألار طراد افكاري الح مس في مضم
 . والفــرع زاج األصلـم ، وامتـظذا النّ ـــــة هوّ ـــلى ق  ـــوالجمع واإلطالق والمنع ، ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المّرة الثانية التي يأتي فيها المؤّلف على ذكر إبراهيم العاملي ، هذا ، ـــــــ هذه هي  1

ويقتبس عته . األمر الذي نفهم منه أّنه صاحب كتاٍب في تراجم الرجال وسيرهم . ونحن 
نعرف خمسة علماء عامليين ، عاشوا في تلك الفترة ، حمل كلٌّ منهم االسم نفسه . 

الكرام البررة . لكن ما من أحٍد منهم تنطبق  / شيعةذكرهم آغا بزرك في طبقات أعالم ال
 عليه المواصفات المناسبة . 

 ـــــ من هنا حتى آخر الترجمة ورد في هامش الصفحة . وهو م شّوش الرسم جدًا . 2

  



68 
 

 

ماك. أفلم   قف على ذاك وربّ  الّسما والسّ 
( في ميدان هذه البضاعة وَضْرب المثل ، 1هذا مع ب عد شطوي)

مد هلل ، في اتقان هذه الصناعة  مرام شط مرمى الفكر فيه  ودون مداه والح
 بيٍد التبيد" .

" نعم وقفت  فيه على بحر متالطم العباب ،  حلو المذاق ألهل 
ب االنشاق لذوي االشواق . مرع الجناب ، طيّ االذواق . وف زت  منه بروض م  

َد بانامل المقال بنوده . فيا هلل تعالى ، فكٌر حاك ببنان الخيال بروده ، وعقـ
وأتى فيه بما ي ـقعد صدور العلماء المحققين  حيارى على اعجازهم  .  ويدع  
بالى على حسن إطنابهم وايجازهم . كيف ال وهو  فحول الشعراء الموّلدين خ 
فكر المولى الذي سما بسماء البالغة ،  واستولى على قوسي االبداع  . 

كوكب الفضائل الالمع . وبقية األماثل من آل  ه . ـفأّنى يبلغ أحدهم بالغَ 
ابي جامع . عمادي وسيدي ذو المقام المنيف الشيخ موسى بن المرحوم 
المبرور الشيخ شريف كان هللا تعالى ولّيه ، وزادني به ولهًا ، كما زاده على 

 ما أنا عليه من التقصير معه وله" . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ كذا . وليس في العربّية كلمة ) شطو ( ، على ما بحثنا . فلعّل أراد )شوطي( فوقع  1
 في التصحيف . 
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وق صارى ما أقول ، غير م كترٍث بما يقول جهول . أنه لو أذن هللا 
، يدان الم جاراة ومضمار الم باراة طْرفه في متعالى البن دريد بالحياة ، وأقحم 

َلما استطاع أن يزيد على أبكار هذا الّنظم بنَت شفة . ولقال : إلهي طبت 
نفسًا بهّن . وأرى التعرُّض ل ما سواه محض سفه . وطوبى لهذا البليغ الذي 

ّفق له . وغدا اليوم وأمس وغدًا دون البرّية أهله" .   و 
دعوى النبّوة . حيث أعجز بما أتى أهل   وأسأل هللا العصمة من

 الفتوى والفتّوة .
 هـذا ، وليصمت القلم . وهللا تعالى أعلم . 

*** 
 ( . 1بسم هللا تعالى شأنه )

 ومن علماء ال ابي جامع الشيخ العالم الفاضل الكامل 
والد الشيخ علي المتقدم ذكره  في أول الكتاب . وهو [  26] 

 . ألعالم المذكورين الشيخ احمد بن ابي جامعجمال الدين جد هؤالء ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ ما يلي ترجمٌة نادرٌة لجــّد األ سرة األعلى . يبدو أّنه أّول فقيٍه نج ب فيها .  1
، ولذلك خّصها  ها في خاتمة كتابه تحت عنواٍن مستقلّ والم الَحظ  أّن المؤلف أثبت

 بالبسملة وكأّنه يبدأ  كتابًة جديدة . وعليه فصلناها عن متن الكتاب تبعًا له . 
والظاهر أّن كّل ما يعرفه عن جّده األعلى هو ما استفاده من إجازة شيخه 

 الكركي له . 
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. وحضر   ورد من بالد جبل عامل الى المشهد المقدس الغروي 
عند المحقق الثاني قدس سره وأجازه . وهذه صورة إجازته على ما وجدته 

 ( :1في بعض كتب اإلجازات )
علي عباده الذين اصطفى ، خصوصًا  ه" الحمدهلل وسالم

 على محمد وآله ذوي الفتوة والوفا" . 
"وبعد فان الولد الصالح الفاضل الكامل التقي النقي 

الزمان الشيخ جمال الدين احمد بن  األريحي، قدوة الفضل في
الشيخ الصالح الشهير بابن ابي جامع العاملي ، أدام هللا توفيقه 

لى إحّظه ومزيده ، ورد إلينا  وتسديده ، وأجزل في كل عارفةٍ 
فه الصالة والسالم . وانتظم على مشرّ ، المشهد المقدس الغروي  

في ســــلك المجاورين في تلـــك البقعة المّقدســــة برهة من الزمان . 
وفي خالل  ذلك قرأ على هذا الضعيف الكاتب األحرف الرسالَة 
المشهورة باأللفية في فقه الصلوة الواجبة ، من مصنفات شيخنا 

المتقدمين وعَلم  األعظم ، شيخ الطائفة الم حّقة في زمانه ، عاّلمة
 المتأخرين ،  خاتمة المجتهدين ، شمس المّلة والحق والديــن ، أبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  وفي أعيان الشيعة 62ــــــ 50/  105ــــــــ نص اإلجازة في بحار األنوار :  1
 باختالٍف يسيٍر بينهما .  79ـــــــ 78/  3
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وأفاض  ، عبد هللا محمد بن مكي قـــدس هللا روحـه الطاهـــرة الزكّيـة 
مع ن بذٍة من من أّولها إلى آخرها ،  ت ربتة المراحم القدسّية ، عـلى

الحواشي ، التي جرى بها قلم  هذا الضعيف في خالل مذاكرة بعض 
هدت بفضله ، وأذنت بن بل وجودة استعداده .  وقد الطلبة . قراءًة ش

اجزت  له روايتها ورواية غيرها من مصنفات  مؤلفها باألسانيد التي 
لي إليه . من مشايخي الذين اخذت  منهم واستفدت  من انفاسهم . 

أجّلهم شيخنا األعظم شيخ اإلسالم فقيه اهل البيت في زمانه  
و الحسين علي بن هالل قدس هللا الشيخ زين الملة والحق والدين اب

لطيفه . بحق روايته عن شيخه اإلمام شيخ اإلسالم جمال الدين 
أبي العباس احمد بن فهد قدس هللا رمسه . بحق روايته عن شيخه 

العالم الكامل العالمة الشيخ زين الدين أبي الحسن ]علي[ بن  
 الخازن طيب هللا مضجعه على المصنف رحمه هللا ورضي عنه ،

 بال واسطة . 
براء مشايخ اإلمامية رضوان هللا  وهذا اإلسناد ينتهي إلى ك 

ــعبا متفـــرقة . وم تصل   عليهم . ويتنــــّوع  أنواعاً  كثيرة . ويتشّعـب ش 
بائمــــة الهدى ومصابيح الرحمة صلوات هللا وسالمه عليهم . وفي 

المشايخ جميع المراتب هو طريق الرواية في كل موقع وقع فيه من 
 بجميع مصنفاته . ولذلك مظّنٌة ومعـدن . فلي طلب منهما . 
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مّني من مصنَّف  فأجزت  له أن يروي عّني كلَّ ماصدر
فليرو  ذلك عني  . مابرز في كتاب شرح القواعد ف. خصوصاومؤلّ 

 . كما شاء وأحبّ 
وكتب هذه األحرف الفقير الى هللا تعالى علي بن عبد   

العالي بالمشهد المطّهر الغروي على م شّرفه الصلوة والسالم في 
مادى اآلخرة في سنة ثمانية وعشرين وتسعمائة حامدا  تاريخ شهر ج 

 ما . سلّ م  
وحيث اقتضى الحال ذكر إسناٍد من األسانيد لهذا الكاتب 

ـداة وم صابيح الوحي صلوات هللا وسالمه عليهم ، الى األئمة اله 
 فأقول :

ن وسلفنا من مشايخنا الماضيعلوم الشرع  اخذت   
الصالحين ، أجّلهم شيخنا اإلمام شيخ اإلسالم زين الدين علي بن 
هالل قدس هللا روحه ونّور ضريحه . بحق روايته عن شيخه األجّل 

احمد بن فهد الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم جمال الدين ابي العباس 
 هللا روحه الطاهرة .  بحق روايته عن شيخه األجل ّس الحلي قد

جعه . العالمة زين الدين علي بن الخازن الحائري طيب هللا مض
.  خ اإلسالم فـقيه أهل البيت صدقاً شيبحق روايته عن شيخه األجل 

 يــــبأن ـديـــق والـة والحـشمس المل  ن ،ــن والمتأخريـضل المتقـــّدميـأف
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عبد هللا محمد بن مكي قدس هللا روحه الطاهرة . وجمع بينه وبين  
 أئمته في اآلخرة  . 

األشياخ . أجّلهم الشيخان  من وهو أخذ عن جمٍع كثيرٍ 
األجاّلن الفقيهان األوحدان قدوة اهل اإلسالم فخر الملة والحق 

بن  [ المطهر ، وعميد الملة والدين عبد المطلب بن والدين محمد ]
أعظــم  روحيهما ونــّور ضريحيهما . و الحسيني قدس هللاج األعر 

أهل عصرهما على اإلطالق ،    أشــياخهما ، بــــل أشـــياخ جميع
الشيخ اإلمام األوحد ، بحر العلوم ، م فتي ف َرق األنام ،  محيي 

[  بن دارس الرسوم ، جمال الدين ابو منصور الحسن بن يوسف ]
ع هللا قدره في عليين ، ورزقه مرافقة النبيين والصديقين الم طّهـر ، رف

 والشهداء والصالحين . 
وانتشار أشياخ هذا الشيخ ، وتعّدد الذين يروي عنهم ، 
وبلوغهم حدًا ينبو عن الحصر ، أمٌر واضٌح كالشمس في رابعة 
النهار. إال أن أوحدهم وأعلمهم بفقه أهل البيت ، الشيخ األجل 

، ووحيد أوانه ، نجم الملة سالم ، فقيه اهل عصره ام شيخ اإلاإلم
سعيد قدس هللا روحه ] الحسن بن [ والدين ابو القاسم جعفر بن 

الطاهرة . وأعلم مشايخه بفقه اهل البيت الشيخ الفقيه السعيد األوحد 
محمد بن ن ما الحلي . وأجل أشياخه الشيخ اإلمام العالم المحقق 

 قدوة
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ن محمد بن ادريس الحلي بّرد هللا مضجعه . خرين فخر الديأالمت 
جّل الفقيه السعيد عربي بن وقد أخذ هذا عن الشيخ األ

العبادي . وأخذ هــو عن الشيخ السعيد العالم إلياس بن هشام مسافر 
 الحائري . 
وأخذ هو عن الشيخ األجل الفقيه السعيد األوحد أبي علي  

وة هذا المذهب ، ع مدة بن الشيخ اإلمام ، شيخ اإلسالم حقًا ،  قد
ة ابي جعفر محمد بن حسن الطوسي . وأخذ هو عن حقّ الطائفة الم  

 والده قدس هللا ارواحهم  ورفع درجاتهم . 
ـدى تنبو عن  وط ر ق الشيخ قدس هللا لطيفه الى ائمة اله 
الحصر . وقد تكّفـل ببيان معظمها التهذيب واالستبصار والفهرست 

 وكتاب الرجال . 
وقد اشتهر عند الخاص والعام أن أجّل مشايخه الشيخ 

ورئيس اإلمامية في زمانه بغير م دافع محمد بن ، اإلمام األوحد 
النعمان الملقب بالمفيد قدس هللا روحه الطاهرة . ومن أجّل هذا 

ه : الشيخ األجل الفقيه السعيد ابو القاسم جعفر بن محمد بن أشياخ  
محمد بن بابويه الق ّمي قدس هللا و جعفر قولويه ، والشيخ الصدوق اب

 روحيهما . 
، جامع  وأعظم األشياخ في تلك الطبقة الشيخ األجلّ 

أحاديث أهل البيت ، محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتابي 
 الكافي
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روي ــــو يــه . وهــم ي عمل لألصحاب مثلـذي لــال، في الحديث  
. منهم الفقيه األجل علي بن  اليتناهى من رجال أهل البيت  نـــمّ ـع

.  إبراهيم بن هاشم القمي . وهو يروي عن ابيه ابراهيم بن هاشم
وهو من رجال يونس بن عبد الرحمن.  وي قـــال أّنـه لقـى اإلمام 

مـام علي بن موسى الرضا عـليه وعـلى آبائـــه  والده المعصومين أو اله 
 الصلوة والسالم . 

واألسانيد منتشرة . فمتى صّح ،  وبالجملة فالطرق كثيرة
عنده طريق ،  وثبت ان لي به رواية ، فهو م سّلٌط على روايته ، 

وط الرواية مأذوٌن له في نقله إلى َمن شاء . مأخوٌذ عليه شــر 
األثر . م راعيًا ألفاظ األداء ما هو الم عتَمد عند   ــلالمعروفة عـند أهــ

 المحّققين ، من أهل علم دراية الحديث .
 وفقه هللا تعالى وايانا ل ما ي حب ويرضى .

وكتب هذه األحرف الفقير الى هللا تعالى علي بن عبد 
العالي  لثالثة عشرة ليلة بقيت من شهر رجب سنة ثمان وعشرين 

 مًا.سلّ صليا على رسوله محمد وآله م  وتسعمائة حامدا هلل م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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