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 المحقق الثاني علي بن عبد العالي الكركي

 حياته ودوره الفكري خالل الحقبة الزمنية

 هـ868-949

 أ.م.د. عبد الستار نصيف العامري                                         

 د. يوسف كاظم جغيل الشمري 

 جامعة بابل / كلية التربية 

 -المقدمة:

فمنهم من يجعلهم أهل زرع وضرع ومنهم أهل صناعة ومعادن ،  يرزق هللا تعالى عباده بما يشاء ، 

ومنهم أهل تجارة وأسفار ، ومنهم من يخصهم بنعمة العلم والمعرفة، وجبل عامل حباها هللا تعالى بأنواع األرزاق 

لى مر ، لكن أفضل ما رزق به أهلها هو كنوز العلم والمعرفة ، فأصبحت هذه البلدة منارة للعلم وقبلة للعلماء ع

العصور ، ولم تتوقف في أداء رسالتها العلمية حتى في ظروف العسرة ، وقد بلغت الحركة الفكرية في جبل عامل 

أوجها منذ أوائل القرن الثامن ، حتى نهاية القرن الحادي عشر للهجرة ، وخالل هذه الحقبة الزمنية وفي مثل هذه 

لي الكركي ، وارتوى من ينابيع العلم فيها حتى أصبح من العلماء البيئة العلمية ولد موضوع بحثنا المحقق الثاني ع

المسلمين المبرزين.إن األسباب التي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع هو محاولة منا لالقتراب من شخصية هذا 

م المفكروالتعريف بنشاطه الفكري وبالذات في إتمام مشروع نشر الفكر الشيعي األثنا عشري في إيران بعد أن ت

ورغم وفرة المعلومات سواء كانت  استدعائه من قبل سالطين الدولة الصفوية في مطلع القرن العاشر الهجري.

حول جبل عامل والوضع السياسي والثقافي في ذلك العصر ، أو حول شخصية المحقق الثاني نفسه ، إال أن هذه 

مادنا في إعداد هذا البحث على عدة وقد كان اعت المعلومات مبعثرة ويسودها التناقض في بعض األحيان.

مصادر ، منها الكتب والدراسات التي تناولت تاريخ جبل عامل واألوضاع السياسية للمنطقة العربية واإلسالمية 

في تلك الحقبة الزمنية ، منها كتاب ) جبل عامل في التاريخ ( لمحمد تقي الفقيه ، كتاب ) الهجرة العاملية إلى 

فوي ، أسبابها التاريخية ونتائجها الثقافية والسياسية ( لجعفر المهاجر ، كتــــاب ) لمحات إيران في العصر الص

اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ( لعلي الوردي ،)الحركة الفكرية واالدبية في جبل عامل( لمكي محمد كاظم ، 

ري والسياسي هي كتب الطبقات إال أن اعتمادنا األساس في تقصي ومتابعة شخصية هذا المفكر ونشاطه الفك

والتراجم وفي مقدمتها ) أمل األمل في علماء جبل عامل( لمحمد بن الحسن الحر العاملي ، حيث ترجم هذا الكتاب 

ألكثر من عرفهم مؤلفه من علماء بلدة في الوطن والمهجر ، وهو لذلك يعد وثيقة مهمة بالنسبة للبحث ، وكتاب 

لماء والسادات ( لمحمد باقر الخوانساري ، وهو كتاب موسوعي ألعالم الشيعة ، ) روضات الجنات في أحوال الع

ويتميز بدقته ، ثم كتاب ) رياض العلماء وحياض الفضالء ( لميرزاعبد هللا أفندي وهو وثيقة مكملة ألمل األمل 

سوعة في تراجم من حيث الدقة في المعلومات والسعة ، وكتاب ) أعيان الشيعة ( لمحسن األمين وهو أشمل مو

أعالم الشيعة حتى وقتنا الحاضر ) وبحار األنوار( لمحمد باقر المجلسي و) تكملة أمل األمل ( لحسن الصدر 

،) طبقات الفقهاء ( اللجنة العلمية في مؤسسة األمام الصادق عليه السالم ، معجم رجال الحديث ألبي القاسم 

مباحث ، تناولنا في المبحث األول والدة المحقق الثاني ونشأته ، قسمنا البحث إلى أربع  الخوئي وغيرها الكثير .

ثم عصره السياسي والثقافي ألهمية األوضاع السياسية واالتجاهات الثقافية السائدة في ذلك العصر في تكوين 

اله وصيرورة شخصيته وتوجهاته الفكرية أما المبحث الثاني ، فقد تناولنا فيه ، شهرته العلمية من خالل ما ق

العلماء والمؤلفين من شهادات بحقه ، ثم تطرقنا إلى آثاره وتأليفه العلمية ، حيث ُعد من العلماء المكثرين في 

وجاء المبحث الثالث لدراسة أساتذة وتالميذ المحقق الثاني وإجازاته العلمية لبعض  التأليف الموسوعي.

وخصصنا المبحث الرابع لمتابعة  عقلية والنقلية.تالميذه في رواية ما صنف أو سمع من مرويات في العلوم ال

رحالته التي شكلت أهمية كبيرة ألنها شملت رحلته العلمية في طلب العلم في بلدان عديدة منها دمشق ، مصر ، 

العراق ، ومنها ما يتعلق برحلته إلى إيران للمساهمة في إكمال مشروع نشر المذهب الشيعي األثنا عشري في 

احب ذلك من مواجهات فكرية بينه وبين بعض معاصريه من الفقهاء حول المسائل الفقهية التي إيران ، وما ص

خاض فيها المحقق الثاني الكركي ، وكان مسك الختام في بحثنا المتواضع هذا هو الخاتمة التي ضمناها أبرز ما 

الدقة والموضوعية في صياغة هذه  توصنا إليه من استنتاجات من خالل ما توفر لدينا من مادة علمية ، وقد توخينا

 النتائج.

 نسال هللا تعالى التوفيق خدمة للعلم والمعرفة

 -والدته ونشأته:

، ويقال له ) علي بن  (1)هو علي بن عز الدين الحسين بن علي بن محمد بن عبد العالي العاملي الكركي 

، واشتهر بلقب ) الكركي ( نسبة إلى كرك  (3)ل، لقب بـ ) العاملي ( نسبة إلى جبل عام(2)عبد العالي ( اختصاراً 

. وتوفي في مدينة النجف األشرف ، وقد اختلف في تحديد سنة وفاته ، فقد (5)هـ 868، التي ولد فيها سنة  (4)نوح
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. أنه مات في  (9)هـ ، وقد زاد عمره على السبعين  فيما ذكر التفريشي739: أنه توفي سنة  (6)قال الحر العاملي

هـ ، ألتفاق أغلب كتب الطبقات والتراجم التي 749هـ . إال أننا نرجح وفاته في سنة 738دي األولى سنة شهر جما

هـ ( بحقه كان 784-739. وألن تاريخ أخر قرار ) فرمان ( أصـدره الشاه طهماسب )  (8)ترجمة له على ذلك

كما ان يوم وفاته   (7)راق إلى إيرانهـ الذي كان يمهد فيه لعودة الكركي من الع737ذي الحجة سنة  16بتاريخ 

اقترنت بمناسبة كبيرة لدى الشيعة األمامية وهي يوم عيد الغدير ، أما كونه قتل شهيداً بالسم كما يذكر الخوانساري 
. فأننا نستبعد ذلك ، ونؤيد ما ذهب إليه الميرزا  (12). والد الشيخ البهائي  (11)نقالً عن حسين بن عبد الصمد  (19)

ذلك   (13)هللا أفندي بقوله " ان الشيخ علي الكركي لم يستشهد على يد المخالفين ... بل لم يسمع بشهادته أحد "عبد

أن هذا العالم يتمتع بشهرة واسعة في العراق وإيران وجبل عامل ، وان مقتله بهذه الطريقة أو غيرها ال يمكن 

 وتتوارده المصادر التاريخية بشكل قطعي .ستره أو إخفائه بل أن خبره يشتهر بين العامة والخاصة 

نشأ الكركي في بلدته ) كرك نوح ( العريقة والشهيرة بكثرة علمائها وكانت مدرسة الكرك التي ازدهرت  

في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين وبلغت درجة مرموقة من حيث عدد العلماء والطالب وأنواع العلوم 

وقد درس الفقه الجعفري في مدرسة  (14)صدها طالب المعرفة من مختلف األقطارالتي تعطى وطرق التدريس فق

مدينته هذه على يد مجموعة من العلماء في مقدمتهم والده الشيخ عز الدين حسين بن عبد العالي الكركي العاملي 

اآلباء ، فقد كان للشيخ . وبقي هذا البيت ينجب العلماء ويتوارث ابناءه العلم عن  (15)الذي كان من أكابر العلماء

. وكان  (16)علي الكركي ولد فاضل فقيه محدث متكلم يدعى عبد العالي ، روى عن أبيه وغيره من معاصريه

ظهر الشيعة وظهيرها بعد أبيه ورأس األمامية أثر والده ، وكان من علماء السلطان طهماسب وبقي بعده ايضاً 

. ) أن ينقل ما وصل  (18)عبد العالي الكركي للسيد محمد باقر الداماد، وقد أجاز  (19)هـ في أصفهان773توفي سنة 

اليه وظهر لديه من أقواله وأن يعمل به وأن يروي مصنفات والده المرحوم المغفور علي بن العالي وان يروي 

الشأن  .وأبنه الثاني حسن كان فاضل عالم فقيه متكلم عظيم(17)جميع ماله من رواية عن مشايخه األعالم ...((

هـ ، 792،عاصر السلطان طهماسب ايضاً ،له من المؤلفات كتاب عمدة المقال في كفر أهل الظالل فرغ منه سنة 

وكتاب مناقب أهل البيت عليهم السالم ومثالب أعدائهم وكفرهم ، وكتاب البلغه الذي فرغ منه في أول شعبان سنة 

 ي وقال : ان له حاشيه على كتاب ) جواهر الكلمات ( لوالده. أما أبنه الثالث فهو جواد ذكره الطهران (29)هـ766

(21). 

 -ألقابه وكناه:

لقب علي بن عبد العالي الكـركي بألقاب وكنًي بكنى عديدة غير التي ذكرناها ، منــها ) المحقق  

حل من رجال العلم لدوره الكبير في التحقيق في العلوم وهي درجة علمية عالية لم تعط إال لكبار الفطا (22)الثاني (

وعرف ايضاً بـ  (23)، ولُقب بالمحقق الثاني في اشارة الى وجود  استحصل هذا اللقب قبله وهو ) المحقق الحلي (

 (.24)) زعيم األمامية ، مروج المذهب ، شيخ المشايخ ، شيخ الطائفة ، والشيخ العالئي ( 

انة المحقق الثاني علي الكركي العلمية ودوره في إن هذه الُكنى واأللقاب ارتبطت كلها في اإلشارة إلى مك 

 تثبت العقيدة اإلسالمية ونشر الفكر الشيعي األثنا عشري.

 -عصره السياسي :

من المعلوم ان المحيط السياسي الذي يعيش فيه العالم والمفكر يؤثر تأثيراً كبيراً في تحديد المالمح العامة  

ية ، ومفكرنا موضوع البحث عاش في حقبة زمنية امتدت بين منتصف لشخصيته وسماته الفكرية ومواقفه السياس

القرن التاسع ومنتصف القرن العاشر الهجريين ، وتحرك ضمن محيط جغرافي أمتد بين بالد الشام والعراق 

وإيران، تميز باالضطراب السياسي وحروب بين دولتين تقاسمتا النفوذ السياسي في المشرق اإلسالمي هما الدولة 

 صفوية والدولة العثمانية ، وكانت ارض العراق وبالد الشام ساحة ساخنة لهذا الصراع .ال

فبالنسبة إلى بالد الشام بصورة عامة ، وجبل عامل الموطن األصلي للمحقق الثاني علي بن عبد العالي  

لحرب قائمة بين . وفي الوقت الذي كانت فيه ا (25)هـ بيد الجراكسة722الكركي بصورة خاصة، كانت حتى سنة 

الشاه عباس الصفوي ، والسلطان العثماني سليم األول ، فقد كان العثمانيون الذين توارثوا نظرة طموحة إلى حكم 

عالمي ، منذ بداية القرن التاسع الهجري / أواخر القرن الرابع عشر الميالدي ، ينظرون بقلق إلى تصاعد قوة 

ى معجالت تاريخية ، البد أن تؤدي إلى صراع مباشر، ففي شهر رجب الصفويين ، فكان هذا العامل باإلضافة إل

م وقف العثمانيين والصفويين عند ) جالديران ( بين بحيرة أروميه وتبريز ، ولم تدم المعركة 1514هـ / آب 729

يله فأحتل طويالً فقد انهزم الجيش الصفوي أمام المدفعية العثمانية الحديثة ، وتابع الجيش العثماني المنتصر سب

العاصمة ، ثم استولى على قسم من أرمينيا والعراق . على أن السلطان سليم األول سرعان ما انسحب نحو بالده 

.ولم يمضي على ذلك سوى عام واحد  ( 26)بعد ثمانية أيام من دخول تبريز دون أن يهتم بتثبيت النصر الذي حققه

بق ( إلى الشمال من حلب تواجه المماليك بقيادة سلطانهم العجوز تقريباً حتى وقفت الجيوش العثمانية في ) مرج دا

م ( ملك مصر وسوريا والذي كان تربطه عالقة صفاء ومحبه 1516-1599هـ/722-796قانصوه الغوري   ) 
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مع الشاه عباس الصفوي ، فأسعفه األخير بوضع الخفراء على السواحل لمنع وصول القوافل المعده لنقل الذخائر 

ند العثمانيين ، وكما حدث في ) جالديران ( عصفت مدفعية العثمانيين وبنادقهم الطويلة بجيش المماليك إلى الج

ً وملك حلب وحماة ودمشق وبيت المقدس وغزه ، عام  وانتصر السلطان سليم في هذه المعركة انتصاراً ساحقا

 .(29)م ثم قضى على الجراكسة في مصر ودخلها بعد حرب طاحنة1516هـ / 722

ً لهم تحدياً    ً ألهل السنة وزعيما عرف عن السلطان سليم األول تعصبه المذهبي ، فقد أعلن نفسه حاميا

للدولة الصفوية الشيعية التي تجاوز تأثيرها حدود إيران ليصل إلى العراق وتركيا وافغانستان والهند مما دفع 

ن ضمن حدود دولته ، ويقال أنه استطاع أن السلطان سليم األول إلى تشديد قبضته على جميع الشيعة الساكني

 .(28)يحصل على فتوى من بعض رجال الدين تجيز له قتل الشيعة باعتبارهم مارقين عن اإلسالم

وبالنسبة للشيعة في بالد الشام عامة وجبل عامل خاصة ، فقد أدخل وقوع المنطقة تحت الحكم العثماني  

ٍ  في المناخ الحر نسبياً  ً الذي تمتعوا به طويالً ، فقد ضيقت السلطات العثمانية الخناق على العلماء تغييراً أساسيا

في جبل عامل ، بل في المراكز العلمية األربعة الكبرى، جزين ، كرك نوح ، مشغرة وجباع . وذهب ضحية هذا 

تعقبوه  الضغط عدد من كبار مفكريهم في مقدمتهم الشيخ زين الدين بن علي الجباعي ، شيخ مدرسة جباع الذي

هـ/ 766إلى مكة فقبضوا عليه في الحرم ، ثم ساقوه إلى القسطنطينية ، وتم تنفيذ حكم اإلعدام فيه، وذلك في سنة 

م ، ولقب بـ ) الشهيد الثاني ( في إشارة إلى الشهيد العاملي األول محمد بن مكي بن شمس الدين الذي 1559

ي هجرة العدد الكبير من مفكري وعلماء جبل عامل إلى ، كما تسببت هذه األوضاع ف (27)هـ986استشهد سنة 

ً لنشاط علمي وافر ، وفي مقدمة من شدوا  ً عن الحرية الفكرية وتحقيقا إيران والهند وحيدر آباد والنجف بحثا

الرحال إلى إيران موضوع بحثنا المحقق الثاني علي الكركي وذلك في عهد الشاه طهماسب إسماعيل الصفوي 

 .(39)م (2415هـ /739) ت 

هـ ( تأثيراً كبيراً في النواحي السياسية واالجتماعية 1148-875كان لظهور الدولة الصفوية في ايران )  

والدينية ، ليس في ايران فقط ، وإنما تعدى ذلك إلى العراق وتركيا وأفغانستان والهند ، فقد أعلن مؤسس هذه 

ويجه في تبريز، المذهب الشيعي األثنا عشري مذهباً م ( ليلة تت1524هـ /739الدولة إسماعيل الصفوي ) ت

رسمياً للحكومة الصفوية والمذهب الوحيد المسموح به ، وقد أشارت بعض المصادر التاريخية إن الشاه إسماعيل 

استخدم وسائل عديدة من أجل نشر المذهب األمامي االثنا عشري في إيران بما فيها القوه واستخدام الدعاية 

، كما أمر أن يؤذن بـ ) أشهد أن علياً ولي هللا  وحي على الخير العمل ( ونقش على النقود اسم  (31)لنفسيواإلقناع ا

 . (32)األمام علي وآله ) عليهم السالم ( ونشر الدعاة لمذهب التشيع في األقطار المجاورة إليران

بغداد ، وفي اليوم التالي  م استطاع الشاه إسماعيل احتالل1598هـ / 714جمادي الثانية سنة  25في  

توجه إلى كربالء وأدى مراسيم زيارة األمام الحسين ) عليه السالم ( وأمر بصنع الصندوق المذهب للقبر 

الشريف ، كما أمر بصنع صناديق أخرى للنجف والكاظمية وسامراء بدالً من صناديقها القديمة ، ثم سافر إلى 

 .(33)الشريف وقدم القناديل من الذهب والفضة والمفروشات الثمينة النجف األشرف وأدى زيارة المشهد العلوي

ان النصوص التاريخية التي تحدثت عن استخدام السلطان العثماني سليم األول والشاه الصفوي إسماعيل  

القوة والضغط النفسي في تحويل آراء ومعتقدات المسلمين ، ال تعدو كونها جزء من مقومات الحرب التي كانت 

مة بين الطرفين في ذلك الحين وكان العراق ساحة لهذه الحرب ووقودها ، أما المحقق الثاني علي الكركي فقد قائ

وجد نفسه أقرب إلى األحداث التي كانت تعج بها المنطقة ، فقد كان مقيماً في النجف األشرف التي وصلها سنة 

،  (34)هـ716ا يمم وجهه شطر إيران الصفوية سنة هـ( فكان لذلك أثره المباشر في القرار الذي أتخذه عندم797) 

والتي وجد فيها البيئة المثالية لتحقيق ذاته ، واستثمار طاقاته الفكرية ، فأصبح في عهد الشاه طهماسب الحاكم 

 .(35)الفعلي فيما يخص الشؤون الدينية على األقل

 عصره الثقافي

ق الثاني علي بن عبد العالي الكركي ، والممتد بين إن تحديد المالمح الثقافية للعصر الذي عاشه المحق 

منتصف القرن التاسع ومنتصف القرن العاشر الهجريين ، يتطلب منا الوقوف على واقع الحركة الفكرية في جبل 

 عامل في تلك الحقبة الزمنية والصالت الثقافية بين علماء الجبل وباقي األقاليم والمدن العربية اإلسالمية.

ل ذلك من اإلشارة إلى ان سكان جبل عامل عرب خلص منحدرون من عامله بن سبأ بن يشجب والبد قب 

بن يعرب بن قحطان ، وهي قبيلة هاجرت من اليمن إلى أطراف الشام قبل الميالد بـ ) ثالثمائة ( سنة ، بعد انهيار 

 .(36)سد مأرب وضياع مملكة سبا وباسمه سمي الجبل 

بعد أن أكمل العرب المسلمون تحرير بالد الشام من الروم البيزنطيين في دخل اإلسالم إلى جبل عامل  

  (39)هـ15معركة اليرموك سنة 
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وغالبية سكان جبل عامل مسلمون شيعة إماميه أثنا عشرية عدا القليل من المسيحيين في بعض القرى  

يرجع في أصله إلى أحد هذه  ويسمى شيعة جبل عامل وبعلبك بـ ) المناولة ( وهم يفتخرون بهذا االسم والذي

 . (38)األمور

 أنه مشتق من ) تولى ( أي اتخذ ولياً ومتبوعاً ، في إشارة إلى واليتهم ألهل البيت ) عليهم السالم (. -1

 وتأتي بمعنى تابع ، أي تتابعهم في مواالة أهل البيت )عليهم السالم ( خلفاً عن سلف . -2

ً ل -3 علي ( ، التي كانت تطلق على العلوي فصيغت من ذلك كلمة متولي ، ثم إنها جاءت من عبارة ) مت وليا

 صارت بتوالي األيام متوالي .

ويعود تاريخ انتشار التشيع في جبل عامل إلى الصحابي الجليل ابو ذر الغفاري ) رض ( بعد أن أخرج  

يان إلى القرى فوقع في جبل في زمن الخليفة عثمان بن عفان ) رض ( إلى الشام ، ثم أبعده معاوية بن ابي سف

 . (37)عامل فتشيعوا أهلها من ذلك اليوم

والواقع ان الحركة الفكرية في جبل عامل والتي يدور بحثنا حول أحد أبرز أقطابها ، قد بلغت أوجها منذ  

لسابع عشر أوائل القرن الثامن ، حتى نهاية القرن الحادي عشر للهجرة ، الموافقين القرن الرابع عشر إلى القرن ا

الميالدي وقد اعتمدت هذه الحركة في بنائها على تركيز الثقافة في األرض العاملية عن طريق تشييد المدارس 

. ومن هذه المدارس ) مدرسة الكرك ( التي ازدهرت في القرنين العاشر  (49)العلمية في قرى ومدن جبل عامل

العلماء والطالب وأنواع العلوم التي تعطى وطرق والحادي عشر الهجريين وبلغت درجة مرموقة من حيث عدد 

هـ ( عندما عاد من 986.ومدرسة ) جزين ( التي أسسها الشهيد األول ) محمد بن مكي العاملي ت  (41)التدريس

هـ بسبب اضطراب األوضاع فيها اثر غارات التتار ، وأصبح لهذه المدرسة شهرة 991النجف األشرف بعد عام 

. مدرسة ) ميس الجبل (  (43)هـ (733. وأسس علي بن عبد العالي الميسي ) ت  (42)وخارجهكبيرة في جبل عامل 

( طالباً وأشهر 499التي قصدها طالب العلم من جبل عامل وبالد الشام والعراق وإيران حتى بلغ عدد طالبها ) 

سة شقراء ، فكانت تضم ما . أما مدر (44)هـ (766من درس فيها الشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي ) ت

ً 499يزيد على األربعين غرفه وزاد طالبها على )   .(45)( طالب أيضا

وارتوت الحركة الفكرية في جبل عامل كذلك من منابع العلم في العراق ومصر وبالد الشام والهند  

ن منابعها العلمية الشهيرة وحيدر آباد وإيران ، بعد أن قصد العامليون المراكز العلمية في هذه البلدان لينهلوا م

ويعودوا إلى بالدهم ليرفدوا الحركة الفكرية فيها بقيمة علمية ناضجة وفي مختلف الميادين، وكان إسماعيل بن 

هـ ( رائد الرحلة العلمية إلى العراق ، فأخذ العلم عن حلقات العلماء في 599الحسين العودي الجزيني العاملي ) ت

،  (49)هـ ( وقرأ على أشهر فقهائها639-639، الذي أقام فيها خالل الحقبة الزمنية )  (46)الحلة ثم عاد إلى جزين

، وصالح بن مشرف تلميذ العالمة  (48)هـ (696-692ويوسف بن حاتم تلميذ المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن ) 

 .(59)(986ملي  ) ت، والشهيد األول محمد بن مكي العا (47)هـ (926الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ) ت 

وفي عهد الدولة الصفوية توافد العلماء العامليون على إيران بأعداد كبيرة للتخلص من الضغط السياسي  

العثماني في بالدهم من جهة وتشجيع السالطين الصفويين للعلماء الشيعة في الرحلة إلى إيران لألستعانة بهم على 

من جهة اخرى. وفي مقدمة من رحل إلى إيران موضوع بحثنا نشر الفكر الشيعي األثنا عشري في بالدهم 

هـ ( ، والشيخ حسين بن عبد الصمد ، وأبنه البهاء 749المحقق الثاني علي بن عبد العالي الكركي         ) ت

هـ( الذي أصبح شيخ اإلسالم  بعد المحقق الثاني الكركي ، ومن العلماء البارزين الذين أقاموا 1931العاملي ) ت

،  (51)هـ( صاحب كتاب ) أمل األمل في علماء جبل عامل (1194ي إيران محمد بن الحسن الحر العاملي ) تف

الذي يعد من الكتب الشاملة في التاريخ الثقافي لجبل عامل ، ترجم فيه لعلماء جبل عامل   وغيرهم في الوطن 

 .(52)ال كثيرة ودخلت غياهب النسيانوالمهجر ، وهو أوفى عمل في هذا الميدان ، لواله لضاعت أسماء وأعم

 (53)والواقع ان للتشيع األمامي تواجداً في إيران قبل الصفويين بازمنه بعيدة فأكبر تجمع لهم في مدينة قم 

التي رافق التشيع تمصيرها ، وكانت وما تزال مركزاً علمياً ودينياً للشيعة منذ عهد اإلمام الحسن العسكري ) عليه 

. كما ان هناك تواجداً  (54)هـ ( ويبدو أن التشيع قد شع منها إلى بعض المناطق اإليرانية269-232السالم ( ) 

. أما  (56)، شماالً والتي كانت مركزاً للتشيع منذ القرن الرابع الهجري / العاشر الميالدي (55)شيعياً في " الري "

الهجري / الثاني عشر الميالدي على أقل  فكانوا شيعة إمامية منذ أوائل القرن السادس (59)أهل " كاشان "

على (61)المجاورة لها شيعة إماميه وكان أهل " جرجان "  ( 69)، و " ماه آباد "( 57). وكان أهل " فين "  (58)تقدير

هـ / 293-153سواحل بحر قزوين مشهورين بالتشيع منذ أيام األمام علــي بن موسى الرضــا )عليه السالم( ) 

فقد كانت فيها جماعات ( 65)، و " شوشتر "  (64)، و " طبرستان " (63). أما مناطق " الطالقان " (26)م (999-818

شيعه إماميه عندما ظهرت الدولة الصفوية ، بعد أن كانوا (69)، فيما أصبح أهل " جيالن " (66)شيعية كبيرة

 . (91)و " مشهد " ، (99)و " سبزوار" (67). وتركز الشيعة في  ) نيسابور ( (68)) زيدية (
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ً في الجوانب   ً واضحا إن هذه التجمعات الشيعية المتوزعة في مناطق عديدة في إيران أظهرت نشاطا

الثقافية ، حيث أقيمت في الري مدرستان وفي قم تسع مدارس باألضافة إلى المدارس األخرى المنتشرة في 

-1289هـ /993-697غازان خان محمـود ) ، وفي العهـد اإلليخاني أعلن السلطان  (92)كاشـان وسبزوار

م ( تشيعه يوم اعتالئه العرش ، وضرب نقود ذهبية كبيرة نقشت عليها آيات قرآنية وأسماء أئمة الشيعة 1393

م ( حاكماً  1316-1393هـ/ 916-993األثني عشرية . وعندما أصبح اخوه          أوكجايتو محمد خدابنده ) 

للدولة ، وذلك على أثر محاوره جرت في مجلسه بين القاضي نظام الدين بن عبد الملك أعلن التشيع مذهباً رسمياً 

هـ ، وكتب بأسمه كتابيه " منهاج 997م ( وذلك في سنة 1329-1259هـ 928-638الشافعي وابن المطهر ) 

 .(93)الكرامة في اإلمامة ، ومنهاج اليقين في أصول الدين " 

م ( بضرب السكه باسم أئمة الشيعة األثني 1372هـ / 975ن ) ت وقام علي بن المؤيد ، ملك خراسا 

عشرية ، وعندما رغب في تطوير هذه التجربة وأغنائها فكرياً أتجه صوب جبل عامل ، فبعث أحد المقربين منه 

هـ ( الذي اعتذر إليه ، 986وهو شمس الدين محمد اآلوي إلى الشهيد األول ) محمد بن مكي ين شمس الدين ت 

 أنه بعث له كتابه الشهير " اللمعة الدمشقية " ليكون مرشداً ومعيناً له في أغناء هذه التجربة العتيدة.إال 

مما تقدم يتضح أن ما فعله الصفويون في إعالنهم للتشيع في إيران لم يأِت من فراغ وأن كل ما فعلوه هو  

  أشبه بجني ثمرة طال انتظار نضجها فأصبحت في عهدهم مهيأة للقطاف.

 شهرته العلمية :

أجمعت المصادر التاريخية وكتب الطبقات والترراجم التري تيسرر لنرا اإلطرالع عليهرا وسراعدتننا فري إعرداد  

بحثنا المتواضع هذا على علو مكانة المحقق الثاني علي بن عبد العالي الكركي وذيوع صيته في اآلقاق ، فقال عنه 

ضرل وجاللرة القردر وعظرم الشرأن وكثررة التحقيرق أشرهر مرن ان يرذكر ، الحر العاملي " أمرره فري الثقرة والعلرم والف

، أما مصطفى التفريشي فقد خصه بالقول " شيخ الطائفة وعالمرة وقتره ، صراحب  (95)ومصنفاته كثيرة مشهورة "

لحلري " التحقيق والتدقيق ، كثيرالعلم ، نقي الكالم ، جيد التصنيفات ، من أجالء هذه الطائفة لره كترب منهرا قواعرد ا
وعبر الخوانساري عن إعجابه بالمحقق الثراني علري الكركري بقولره " الشريخ األمرام ومرروج اإلسرالم ومؤسرس (96)

أعزاز المذهب الحق بأكمل نظام ، شارح " قواعد االحكام " شانه أجل من أن يحتاج إلرى البيران ، وفضرله أوضرح 

خ العالئري ، وترارة برالمولى المرروج ، وثالثرة برالمحقق من أن يقام عليه البرهان ، كان يعرف في زمانه مرة بالشري

هـ( بقوله " الشيخ االمام المحقق المنقح ، 766واثنا عليه الشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي ) ت (99)الثاني "

مراء ، ووصرفه صراحب ريراض العل(98)نادرة الزمان ، ويتيمة األوان الشيخ علي بن عبد العالي الكركي العراملي " 

بانه " الفقيره المجتهرد الكبيرر العرالم العالمرة الملقرب بالشريخ العالئري ، والمعرروف برالمحقق الثراني ، شريخ المرذهب 

ومخرب دين اهل النصب والوصب ، شارح القواعد ، والمعاصر للسلطان شاه طهماسب الصرفوي ثراني سرالطين 

ين في نظام األقوال بحق المحقرق الثراني علري وفي موضع أخر ينقل صاحب الرياض قول نظام الد (97)الصفوية "

الكركي ما نصه " علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العاملي أسقى هللا رمسه صوب الغمام وحشره مع أئمته 

، والمحقق  (89)الكرام عليهم السالم ، من مشايخنا المتأخرين رضوان هللا عليهم ، نادرة الزمان ويتيمة اآلوان ... "

علي الكركي على حد قرول القمري " مرروج المرذهب والملرة وشريخ المشرايخ األجلره شريخ الطائفرة فري زمانره  الثاني

وعالّمة عصره وأوانه ، العالم الرباني نرور الردين علري برن عبرد العرالي العراملي " الملقرب ترارة بالشريخ العالئري ، 

ب ، محسررن األمررين فرري كلمررات التمجيررد وأطنرر( 81)واخرررى بررالمحقق الثرراني ،وجاللررة شررأنه أشررهر مررن أن يررذكر " 

واإلطراء بحق الكركي بقوله " ولم يسع أحد بعد الخواجه نصير الدين الطوسي مثل ما سعى الشريخ علري الكركري 

في إعالء أعالم المذهب الجعفري وترويج دين الحق األثني عشري ، وكان له في منع الفجرة والفسقة وزجرهم ، 

م ، وفرري إزالررة الفجررور والمنكرررات وإراقررة الخمررور والمسرركرات ، وإجررراء الحرردود وخلررع قرروانين المبتدعررة بأسررره

والتعزيرررات وإقامررة الفرررائض والواجبررات والمحافظررة علررى أوقررات الجمعررة والجماعررات وبيرران مسررائل الصررلوات 

والعصيان  والعبادات وتعاهد أحوال األئمة والمؤذنين ودفع شرور الظالمين والمفسدين ، وزجر المرتكبين للفسوق

وردع المتبعين لخطوات الشيطان ، مساع بليغه ، ومراقبه شديدة ، وكان يرغب عامة الناس في تعلم شرائع الردين 

ومراسرم اإلسرالم ويحرثهم علرى ذلرك بطريرق األلترزام ... وكران الشريخ علري ال يركرب إال ويمشري رجرل فري ركابره 

تتضمن قوانين العدل وكيفية سلوك الوالة مرع الرعيرة فري  يجاهربشعار التشيع ، وقد أصدر إلى أنحاء إيران اوامر

 (82)اخذ الخراج وكميته ومقدار مدته ، وأمر أن يقرر في كل بلد وقرية أمام يصلي بالناس ويعلمهم شرائع الدين " 

سالة " ، وقال الطهراني بحقه " ان السيد علي النقي بن السيد أبي الحسن بن السيد إبراهيم النقوي اللكهنوي كتب ر

أقرب المجازات إلى مشايخ اإلجازات " تعرض في مقدمتها على جملة من الموضوعات ومنها أنه رترب األسرانيد 

هرـ ( والثانيرة إلرى المحقرق الثراني علري 1119على ست طبقات ينتهي أولها إلرى العالمرة محمرد براقر المجلسري ) ت

هرـ( والرابعرة شريخ طائفرة محمرد برن 926لحلري ) تالكركي ، والثالثة إلى العالمة الحسن بن يوسرف برن المطهرر ا

هـ( ، والسادسة إلى أحد 328هـ( ، والخامسة إلى ثقة اإلسالم محمد بن يعقوب الكليني ) 469الحسن الطوسي ) ت



 صفي الدين الحلي  –مجلة العلوم االنسانية ................................... كلية التربية 

 094 

، ويرذكره محمرد براقر برن محمرد المجلسري فري سلسرلة األسرانيد التري روي عنهرا ويصرفه  (83)األئمة عليهم السالم "

المحقق المدقق األفخم األعظرم مرروج مرذهب اإلماميره ، افقره الفقهراء المترأخرين الشريخ نرور الردين بقوله " ... عن 

. ومدحره علري البروجرردي (84)علي بن عبد العالي الكركي مروج المذهب  طيرب هللا روحره وأجرزل هللا تشرريفه "

فري الفضرل والتحقيرق وجرودة التحبيرر بقوله " الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي المشهور بالمحقق الثاني ، فهو 

. (85)والتطبيرق أشرهر مرن ان ينكرر، وكفراك اشرتهاره برالمحقق الثراني ، وكران مجتهرداً صررفاً أصرولياً فقيهراً بحتررا ً" 

وأشار إليه األردبيلي بقوله " علي بن عبد العالي الكركي شيخ الطائفرة وعالمرة وقتره صراحب التحقيرق والتردقيق ، 

. وممرن لحرق بركرب مرن وصرفه بالفراظ (86)الكالم ، جيد التصرانيف مرن أجرالء هرذه الطائفرة ... " كثير العلم ، نقي 

التبجيل والتعظيم ، حسين الشاكري بقوله " المحقق الكركي العالمة المحقق نور الدين أبو الحسن علي بن الحسين 

روج طروراً ، وبرالمحقق ترارة أخررى ، عبد العالي الكركي المعروف في زمانه بالشيخ العالئي تارة ، وبالمولى الم

هو بيت القصيد ، شيخ األمة وزعيمها الميمرون وفقيههرا األكبرر ، قردم إيرران بطلرب مرن الشراه طهماسرب الصرفوي 

،فأفاض العلم ونشر الدعوه وبث الدين ، وأقام معالمه ، وكان الشراه طهماسرب يقدمره علرى جميرع علمراء عصرره ، 

وأشار محمد الحسون ، محقق كتاب جامع المقاصد للمحقق الثراني الكركري الرى دور  .(89)وهو أهل لذلك كله ... " 

هذا المفكر في تطور الفقه الجعفري بقوله " وكان فقه المحقق الكركي في القرن العاشرر الهجرري هرو الفقره السرائد 

نراقش ، آراء السرابقين بمتانرة في األوساط الشريعية لقروة اسرتدالله ومبانيره العلميرة ، واسرتدالالته فري الفقره ، فكران ي

خاصة بعد ذكر آرائهم ودالئلهم وبرراهينهم ، ومرن ثرم يفنردها بأسرلوب أجرود وأمرتن وأدق ،علمراً بأنره قرد بحرث فري 

أمور لم يعر لها السابقون أي أهمية تذكر ، كحدود اختيارات الفقيه ، وصالة الجمعة والخراج ، والمقاسمة ، وذلك 

الحاكمة في إيران خالل تلك المدة لها ، كما انره وضرع لربعض هرذه المسرائل رسرالة خاصرة الحتياج الدولة الشيعية 

لكل منها وهي ، رسالة صرالة الجمعرة ، الرسرالة الخراجيرة ، الرسرالة الخياريرة ، وقرد ترأثر أكثرر الفقهراء بمدرسرته 

العقرد الطهماسربي ، وعبرد ( ، مؤلرف 784العلمية واسرتدالالته القويرة وأهمهرم حسرين برن عبرد الصرمد العراملي ) ت

هـ ( مؤلف شرح اإلرشراد وبهراء الردين محمرد برن حسرين العراملي 773العالي بن علي بن عبد العالي الكركي ) ت 

 هـ(. 1931) ت

كما ان المحقق الثاني علي الكركي هو أول من نبه على نظرية " الترتب وهي من أدق النظريرات العلميرة  

 د ( التي تظهر في موردين.، وأنكر على أساسها " ثمرة الض

األول : صررورة المزاحمررة بررين الواجررب المضرريق وبررين  الواجررب الموسررع أذا كرران عبررادة ، وكرران األمررر  

المضيق يقتضي النهي عن ضده الخاص فتكون العبادة الموسعة منهياً عنها ، فتقع فاسدة لو تررك المكلرف الواجرب 

 ي فساد العبادة المنهي عنها .المضيق وأتى بالعبادة الموسعة ، القتضاء النه

الثرراني : صررورة مزاحمررة األهررم والمهررم فرري المضرريقين فررأن المهررم أذا كرران عبررادة وقلنررا باالقتضرراء ، ترررك  

 المكلف األهم ، وفصل المهم ، فكانت عبادته فاسدة.

الملقرب  وقد أورد المحقق الثاني علي الكركي على أنكار الشيخ محمد بن الحسين برن عبرد الصرمد العراملي 

 : (71)هـ( الثمرة إيراداً مهماً يتضح مـن خالل اآلتي1931بـ ) البهائي 

 أن األمر هل هو متعلق بالطبائع أو باألفراد ، والحق أنه متعلق بالطبائع بما إنها مرآة لألفراد. -1

 ان األحكام تابعة للمصالح والمفاسد الموجودة في متعلقها ال في نفس األمر والنهي . -2

ان التقرب بالشئ يتوقف على ثبوت األمر به ، أو يكفي في إمكان التقرب به كونه محبوباً للمولى وان لم يرأمر  -3

 به ، الحق كفاية المحبوبية ، ألننا نجد من أنفسنا إنا نتقرب لغيرنا بما يحبه وان كان لم يأمر به.

فسي ألنه هرو الرذي يردل علرى مفسردة كمرا مرر أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد ، ولكن ذلك مختص بالنهي الن-4

في األمر الثاني وأما التبعي كما في باب نهي الضد المضيق عن ضده الموسع بناء عليره فرال يردل علرى مبغوضريه 

متعلقة ألن النهي عنه حينئذ  إنما جاء من جهة المالزمة بين فعل المضيق وترك الموسع او مقدميته له ال مرن جهرة 

 مفسدة فيه.

ن القرردرة الترري هرري شرررط التكليررف الترري يكررون فقرردها موجبرراً النتقرراء األمررر كمررا فرري صررورة مزاحمررة الموسررع ا -5

بالمضيق والمهم باألهم ، هل هي شرط عقلي جاء من جهة قبح تكليف العاجز بـ " المحال " أو أنره جراء مرن جهرة 

ويمتنع إيجاد الداعي لما هو غيرر مقردور ، اقتضاء نفس التكليف له ، ألن التكليف عبارة عن إيجاد الداعي للمكلف 

فررأن البعررث للممتنررع ممتنررع كاالنبعرراث إليرره  فالعاقررل ال يتحرررك لتحصرريل الممتنعررات ، وهررو كررذلك ال يحرررك غيررره 

 لتحصيلها.

أنه أذا أمكن التعليل بأمر ذاتي وآخر عرضي ، قدم الذاتي لسبقه طبعاً فيسرتند الترأثير لره دون العررض المترأخر  -6

اً ، فان، العلة األولى كافيه في التأثير وال يمكن بعد وجود المقتضي وعردم المرانع انفكاكهرا عنره ، والثانيرة ال وجود

 بعقل أن تؤثر ألنه يلزم من ذلك تحصيل الحاصل علتين على معلول واحد ، ونفي التأثير المؤثر األول بال سبب.
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اقتضائه الفساد إال أنه ال مفرر عرن التفرقرة برين النهري المتعلرق  اننا لو قلنا ال فرق بين النهي النفسي والتبعي في -9

بنفس الشئ وبين النهي المتعلق بمقدماته فان الثاني ال يقتضري الفسراد قطعراً والنهري عرن الفررد والمرزاحم للمضريق 

 إنما هو نهي عن مقدمات متعلق األمر وهو الطبيعة كما هو.

 أثــــاره وتآليفه العلميــة:

ثاني علي الكركي أكثر من أربعرين رسرالة فري شرتى العلروم ، إضرافة إلرى مؤلفاتره األخررى التري للمحقق ال 

وابرررز  (72)تصرل إلررى سرتين مؤلفرراً برين شرررح ، وحاشريه وفوائررد علررى كترب متعررددة ، وأجوبرة علررى مسرائل مختلفررة

 :  (73)رسائله هي

المندوبة على المكلف ، ألفهرا لطلرب بعرض الرسالة الجعفرية وهي رسالة مختصرة في بيان الصلوات الواجبة و-1

هـ في مشهد االمام علي بن موسى الرضا ) عليه السالم ( وهري فري مقدمرة وأربعرة 719مقربيه ، وفرغ منها سنة 

 أبواب وخاتمه.

 رسالة صيغ العقود واإليقاعات.-2

 رسالة في صالة لجمعة ، بحث فيها المؤلف صالة الجمعة في ثالث أبواب وخاتمة . -3

 رسالة السبحة.-4

هـ ، تعرض فيهرا علرى 716الرسالة الخراجية او ) قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج ( فرغ من تأليفها سنة  -5

 مسألة الخراج وحلّية أخذه من السلطان الجائر وتعيين االرض الخراجية عن غيرها.

ي عرض عليها الخراب بعردما كانرت مملوكرة الرسالة المواتية أو ) احياء الموات ( بين فيها أحكام األراضي الت-6

 لمسلم أو غيره.

 رسالة السجود على التربة الحسينية بعد ان تشوى على النار. -9

 رسالة الجنائز ، أو ) أحكام األموات (.-8

 رسالة أحكام السالم والتحية. -7

 الرسالة المنصورية. -19

 رسالة في تعريف الطهارة. -11

 الرسالة المحرمية. -12

الرسالة النجمية في الكالم ، وهي رسرالة وجيرزة جمرع المصرنف فيهرا برين علمري الكرالم والفقره وذكرر كرل مرا  -13

يجب على المكلف ان يعرفه من األصرول الخمسرة وهري التوحيرد ، العردل ، النبروة ، األمامرة ، المعراد ، وعقرد لكرل 

 واحد من هذه األصول الخمسة فصالً مستقالً.

 لة.رسالة في العدا -14

 رسالة في الغيبة. -15

رسرالة التحفرة الرضروية فري شررح الجعفريرة ، مررتن الرسرالة للمحقرق الثراني علري الكركري ، والشررح لتلميررذه  -16

 شرف الدين يحي بن عز الدين حسين بن عشيره بن ناصر البحراني ، النائب عنه في مدينة يزيد.

 رسالة في الحج. -19

 الرسالة الكريه. -18

 الجبيرة.رسالة  -17

 رسالة في التعقيبات. -29

 رسالة في المنع عن تقليد الميت. -21

 رسالة في الرضاع. -22

 رسالة مالقي الشبهه المحصورة.-23

 رسالة األرض المندرسة. -24

 رسالة طالق الغائب. -25

 رسالة في التقيه. -26

 رسالة خروج المقيم عن حدود البلد. -29

 رسالة الحيض. -28

 ماع الدعوى.رسالة س -27

 رسالة العصير العنبي. -39

 رسالة في قبلة خراسان. -31

 رسالة بيع المعاطات. -32

 رسالة في السهو والشك في الصالة. -33
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 رسالة في الشياع. -34

 رسالة في الصالة بـ ) اللغة الفارسية (. -35

 رسالة في طريق استنباط األحكام. -36

 ج.رسالة في قلنسوة الحرير والديبا -39

 رسالة في النية. -38

 رسالة نفحات الالهوت في لعن الجبت والطاغوت او ) اسرار الالهوت (. -37

 رسالة أقسام األرضين ، أو أحكام األرضين. -49

وقد طبعت ست وعشرون رسالة من رسائله في ثالثة أجزاء ، حققهرا محمرد الحسرون ، ونشررت الجرزأين  

ى المرعشي النجفي ، ونشرت الجزء الثالث جماعه المدرسين في قم ، وقرد ضرم األول والثاني مكتبه أية هللا العظم

الجزء األول ست رسائل ، والثاني تسع عشرة رسالة مع جملة من الفتاوى وجوابات المسائل الفقهيرة ، أمرا الجرزء 

الديرـن العاملرـي الثالث فاشتمل على رساله واحدة وشرح علـى " االلفيــه " للشهيد األول محمد بن مكي بـن شمس 

هـ(.ويذكر صاحب روضات الجنات بان " عنده نسخة منهرا قرد كتبرت فري عصرره ، وقرد صررح فري تلرك 986) ت

. ويضيف الخوانساري " ان له ايضراً فتراوى كثيررة ، وعنردنا بعرض منهرا بخرط  (74)الحاشيه بان له شرحاً عليها " 

كليهمـرـا للمحقرق  (76)" وحاشريه علرى " شررائع اإلسرالم " . وله ايضاً حاشيه علرى " المختصرر النرافع(75)تالمذته "

هرـ ( ، وحاشريه علرى " ذكررى الشريعة فري أحراكم الشرريعة " وأخررى 696جعفــر بن الحسين بن سعيد الحلري ) ت

هرـ( حواشري علرى " 986على " الدروس الشررعية فري فقره اإلماميرة " للشرهيد األول محمرد برن مكري العراملي ) ت

هرـ( ولره ايضراً سرؤال جرواب باللغرة 926ى أحكام اإليمان " للعالمة الحسن بن يوسرف الحلري ) تإرشاد األذهان إل

. ومن مؤلفاته ايضاً كتاب " المطاعن المحرميه " نسبه إليه ولرده حسرن (79)الفارسية ، فتاوى واثنتي عشرة مسألة 

كثيررة فري الررد علرى الصروفية ،  في كتاب عمدة المقال فري كفرر أهرل الضرالل ، وقرد أورد فري هرذا الكتراب أخبراراً 

، وقررام المحقررق الثرراني علرري الكركرري ،  (77). وكترراب طريررق اسررتنباط األحكررام (78)وذكررر فيرره وجوهرراً عقليررة متعررددة

-739وهررو مطبرروع بالهنررد ومصرردر بأسررم الشرراه طهماسررب الصررفوي) (199)بترجمررة كترراب " الجزيرررة الخضررراء "

 .(191)هـ(784

كترراب " جررامع المقاصررد " وهررو شرررح مبسرروط فرري كترراب " القواعررد " للعالمررة ولعررل أكثررر مؤلفاترره شررهرة  

حيث يقول " أني كنت على قديم الزمان أمرل أن اصرنع لقواعرد األحكرام  (192)هـ(926الحسن بن يوسف الحلي ) ت

لرى شرحاً بتكفل بيان مشكالته . إلى أن مضى على ذلك مدة طويلرة مرن الزمران كتبرت فري خاللهرا أشرياء متفرقرة ع

أبواب الكتاب حسن وقعها عند أولي األلباب ثم شرعت في وضع شرح طويل يشتمل من المقاصرد علرى كرل دقيرق 

وجليل وبعد الشروع رأيت عند مرذاكرة جمرع مرن العلمراء أن أعلرق علرى مسرائل الكتراب مرا يكرون عونراً علرى حرل 

ع بررين العلمرراء واإلشررارة إلررى الرردالئل عباراترره وأيضرراح مشرركالته وأظهررار نكاترره، متعرضرراً فيرره إلررى الخررالف الواقرر

المتداولة على ألسنة الفقهاء ... "، ولعل أدق تعبيرر علرى شرهرة هرذا الكتراب قرول محمرد حسرن النجفري ، صـرـاحب 

كترراب جررواهر الكررـالم فيرره " ان الفقيرره اذا كرران بررين يديرره ) جررامع المقاصررد ( و ) وسررائل الشرريعة ( و ) الجررواهر ( 

. وقرد  (194)ر ، وكان بإمكانه استنباط الحكم الفقهي اعتماداً على هرذه المصرادر الثالثرة "استغنى عن أي مصدر أخ

قامت مؤسسة آل البيت ) عليهم السالم( ألحياء التراث بتحقيق وطبع الكتاب وصدرت الطبعة األولى منه في ربيع 

 .(195)جزاءاً  13هـ في 1498األول 

  

 -أساتذته وشيوخه:

والكرك خاصة بيئة علمية عالية المستوى وخاصة في العصرر الرذي عراش فيره  أصبحت جبل عامل عامة 

هـ( . وارتكزت الحركة العلمية في هذه البالد على تشييد المدارس العلميرة 749-868المحقق الثاني علي الكركي )

اء مذهبهم فقرط ، ووجود علماء كبار قائمين عليها ، تميزوا باالنفتاح الفكري فلم يقتصروا في أخذ علومهم من علم

 بل رحلوا إلى مكة وبغداد ومصر ودمشق ودرسوا في مدارسها واستجازوا من علماء هذه المدارس وفقهائها.

وفي مدرسة الكررك بردأ المحقرق الثراني علري الكركري مشرواره العلمري وكران فري مقدمرة مرن تلقرى دروسره  

كمرا ان المحقرق  (196)الرذي كران مرن أكرابر العلمراء.الدينية على يديه والده عز الدين حسين بن عبد العرالي الكركري 

 الثاني درس على كثير من علماء عصره منهم:

هرررـ( ، الفقيررره العراقررري الكبيرررر ويسرررميه البغررردادي فررري هديرررة 717زيرررن الررردين علررري برررن هرررالل الجزائرررري ) ت-1

قرل الجزائرري إلرى الكررك " زين الدين علي بن محمد بن هالل الجزائري العراقي الشريعي " وقرد أنت (199)العارفين

واقام بها ، ويبدو انه أكثر أساتذته تأثيراً فيه حيث نقل عنه ذلك بقوله " ألزمته دهراً طويالً وأزمنه كثيرة ... وأنره 

ووصف الجزائري بانه كان فاضرالً ، متكلمرا  (198)أجُل اشياخي وأشهرهم وقرأت عليه المنطق واألصول والفقه "

 (197)لدر الفريد في التوحيد ( و ) رسالة الطهارة (.، عالماً ، له كتاب ) ا
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وهي اجازة مبسوطة روى فيها عن الشيخ عز  (119)هـ أجاز الجزائري تلميذه المحقق الثاني797وفي سنة  

الرردين حسررن بررن يوسررف الشررهير بررـ ) أبررن العشرررة ( والشرريخ عررز الرردين حسررن بررن الحسررين الشررهير بررـ ) بررن مطررر 

 (111)بي العباس أحمد بن فهد الحلي.الجزائري ( ، والشيخ أ

، فقيه ، محدث ، أكمل المراحل العالية للفقه والحرديث والكرالم (113)وقيل الوراق  (112)إبراهيم بن الحسن الدراق-2

تحت إشراف نخبة من األساتذة الكبار ودرس في الحوزات العلمية في كربالء ، وقزوين وتخرج في حلقات درسه 

 (114)متهم المحقق الثاني علي الكركي. بعض األعالم في مقد

 (115)شمس الدين محمد بن داود بن المؤذن الجزيني. -3

ذي الحجرة سرنة  17لره أجرازة منره كتبهرا فري  (116)شمس الردين محمرد برن علري برن محمرد برن خراتون العراملي . -4

 (119)هـ وهي مبسوطة.799

 .(118)محمد بن أحمد بن محمد الصهيوني العاملي  -5

 (117)زين الدين جعفر بن حسام العاملي. -6

 (129)أحمد بن الحاج علي العاملي العينائي. -9

وينقل صاحب رياض العلماء ، حديث المحقق الثراني علري الكركري الرذي صررح بره عرن قراءتره وروايتره  

الحرديث فراني عن جماعة من مشايخ الشيعة األمامية وعلماء أهرل السرنة بقولره " وأمرا كترب أهرل السرنة فري الفقره و

أروى الكثير منها عن مشايخنا ، وعن مشايخ أهل السنة ، خصوصاً الصحاح الستة ، وخصوصاً الجامع الصحيح 

للبخرراري وصررحيح ابرري الحسررن بررن الحجرراج القشرريري النيسررابوري ، فأمررا روايترري لررذلك عررن أصررحابنا فإنمررا هرري 

 (123)و ) بالسررماع ((122)عض المكملررة ) بالمناولررة ( ، وأمررا عررن مشررايخ أهررل السررنة فبررالقراءة لررب(121)) باإلجررازة ( 

لبعض وباإلجازة لبعض فقرات صحيح البخاري على عدة منهم ، الشيخ األجل العالمة ابو يحى زكريا األنصاري 

وناولني مجموعة مناولة مقرونة باإلجازة ... وأما صحيح مسلم فأني قرأت بعضه على الشيخ الرحلة عبد الرحمن 

األنصاري بمصر في ثاني عشر من رمضان من سنة خمس وتسعمائة ، ونراولني باقيره مناولرة مقرونرة  بن األيانه

باإلجازة ... وأما موطأ اإلمام العالم مالرك برن أنرس فراني ارويره بعردة طررق عرن أشرياخ علمراء الخاصرة والعامرة ، 

الدارقطني وغير ذلك من المصنفات وكذلك مسند األمام المحدث أحمد بن حنبل ، ومسند أبي يعلى وسنن البيهقي و

 (124)الكثيرة الشهيرة ".

ويضيف المحقق الثاني في قوله " وسمعت صحيح مسلم إال مواضع بدمشق بالجرامع األمروي علرى العالمرة الشريخ 

عالء الدين البصرروي وأجرازني روايتره وروايرة جميرع مروياتره ، وكرذا سرمعت عليره معظرم مسرند الفقيره الررئيس 

 (125)بن إدريس الشافعي المطلبي " . األعظم محمد

 تالميذه:

دأب المحقق الثاني علي الكركي على التدريس في حله وترحاله ، فأخذ عنه وتفقره بره وروى عنره سرماعاً  

 وأجازة عدد من المجتهدين ، حتى قيل أنه خرج في مدة يسيرة ما يزيد على أربعمائة مجتهد منهم :

ن عبد العالي الكركي ، ابن المحقق الثاني ، كان فاضالً فقيهراً ، محققراً ، محردثاً ، عبد العال بن نور الدين علي ب-1

عابررداً ، لرره رسررالة القبلررة عمومرراً وفرري قبلررة خراسرران خصوصرراً ، ورسررالة العليررة فرري فقرره الصررالة اليوميررة ، شرررح 

 (126)هـ.773ي أصفهان سنة هـ ، وتفي ف727اإلرشاد في فقه األمامية ، شرح رسالة األلفية ، وكانت والدته سنة 

هـ( ، كان عالماً ، فاالً ، متبحرا" ، محققاً ، مدققاً ، جامعراً ... جليرل 738) ت الشيخ علي بن عبد العالي المسيبي-2

هـ( ، له شرح رسرالة صريغ 776القدر ، عظيم الشأن من أجل مشايخ الشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي ) ت

 (129)شرح الجعفرية أو المطالب المظفرية في شرح الجعفرية ، ورسائل أخرى عديدة.العقود واإليقاعات ، 

الشيخ درويرش محمرد برن الحسرن العراملي ، كران فاضرالً صرالحاً ، زاهرداً ، مرن المشرايخ األجرالء ، يرروى عرن  -3

 المحقق الثاني علي الكركي.

لماً جليل القدر من المشايخ األجالء ، يرروى عرن الشيخ شمس الدين محمد بن خاتون العاملي العينائي ، كان عا -4

 المحقق الثاني علي الكركي.

 (139)الشيخ نعمة هللا بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملي العينائي ، كان عالماً فاضالً جليالً اديباً شاعراً. -5

هاً ، له كتب منها ، األعالم الشيخ الحسين بن علي بن الحسين بن أبي سروال األوالي الهجري ، كان فاضالً فقي -6

هرـ ( ، كتراب الكواكرب الدريرة فري 986الجلية في شرح األلفية ) للشهيد األول محمرد برن مكري العراملي         ) ت 

شرررح الرسررالة النجميررة للمحقررق الثرراني علرري الكركرري . وقررد رأى الحررر العرراملي هررذين الكتررابين فرري خزينررة الكتررب 

 .(131)ن موسى الرضا ) عليه السالم (بخط مؤلفها الموقوفة في مشهد األمام علي ب

 الشيخ عبد العباس بن عمارة الجزائري ، كان فاضالً عابداً  صالحاً . -9

محمد بن باقر محمد الحسيني االسترابادي الداماد ، عالم فاضرل جليرل القردر حكريم مرتكلم مراهر فري العقليرات ،  -8

اخت المحقق الثاني علي الكركي ، له حواشي علرى الكرافي لمحمرد برن  وكان شاعراً بالفارسية والعربية ، وهو ابن
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هرـ( الصرحيفة الكاملرة ، ورسرالة فري النهري عرن تسرمية المهردي عليره السرالم ، تروفي سرنة 328يعقوب الكليني ) ت

 هـ(.1941)

المفتي (  الشيخ شرف الدين يحيي بن عز الدين حسين ين عشره بن ناصر البحراني المعروف بـ ) الشيخ يحى -7

، تلميذ المحقق الثاني ونائبه في مدينة يزد اإليرانية ، وله عدة مؤلفات منها ، زبدة األخبار في فضرائل المخلصرين 

األخيار ، التحفة الرضوية في شرح الجعفرية ألستاذه المحقرق الثراني ، تلخريص إرشراد القلروب الديمليرة ، تلخريص 

هررـ( ، تلخرريص كشررف الغمررة لألربلرري ، تلخرريص مجمررع البيرران 381تعلررل الشرررائع للشرريخ ابررن بابويرره الصرردوق ) 

للطبري ، تلخيص معارف بن قتيبة ، الشهاب في الحكم واآلداب وهو مجموعة مرن كلمرات النبري       ) صرلى هللا 

 (135)عليه وآله وسلم ( القصيرة ، أسباب الملك وهو مختصر .

ى أجازة عرن المحقرق الثراني علري الكركري ، لره كتراب ت هـ(  يرو733الشيخ حسين بن مفلح الصيمري )ت  -11

المناسك الكبرى ، رسالة المناسك ، كتاب درر الكلمات ، األسئلة الصميرية وهي مسائل فقهية أرسلها إلى المحقق 

 .(139)هـ( بأكثر من واسطه1119، يروى عنه العالمة محمد باقر بن محمد المجلسي ) ت(136)الكركي 

 (138)يرازي ، يروى عن جمع من تالمذة المحقق الثاني علي الكركي.كريم الدين الش -12

حسررن بررن السرريد جعفررر الكركرري ، وهررو ابررن خالررة المحقررق الثرراني الكركرري ، كرران جلرريالً فاضررالً عظرريم القرردر  -13

 .(137)هـ في كرك 723والمنزلة ، له كتاب العمدة الجلية ، انتهى منه سنة 

( 5لشيخ شمس الدين محمد بن خاتون والد الشريخ نعمرة هللا المرذكور فري الفقررة )الشيخ جمال الدين احمد بن ا -14

 (149)آنفاً ، وهو من األجالء الفضالء.

الشيخ أحمد بن أبي جامع العاملي الحارثي الهمداني النجفي ، وهو من معاصري المحقق الثاني ، وأب أسررة  -15

جالء منهم حفيده الشريخ علري برن الحسرين برن احمرد ، صراحب جليلة في العلم ، خرج منهم جماعات من العلماء األ

 (141)تفسير الوجيز ، الذي سلك طريق اإليجاز في التعبير.

حسين بن ضياء الدين ابي تراب حسن بن السيد ابي جعفر محمد الموسوي الكركي عالم فاضل مصنف مكثر  -16

مرن األعرالم ، عرن والرد امره المحقرق الثراني  ، كان أحد أقطاب الدين في عصر الشاه عباس األول يرروي عرن عردة

علي الكركي، له عدة مصنفات منها ، دفع المناواة عن التفضيل والمساواة في شأن علي )عليه السالم (بالنسبة إلى 

هـ ، وكتاب رفع البُدعه فري حرل المتعره ، كتراب سريادة اإلشرراف، رسرالة فري 767سائر أهل البيت وفرغ منه سنة 

ليفرة الثراني ، مرات فري أردبيرل ونقرل إلرى العتبرات المقدسرة فري العرراق وقيرل مرات فري قرزوين سرنة تعيين قاترل الخ

 .(142)هـ1991

الشيخ حيدر بن محيي الدين بن عبد اللطيف بن نور الدين علي بن شهاب الدين احمد بن أبي جامع العراملي ،  -19

ق الثاني علي الكركري  وكرل أبنائره علمراء أجرالء عالم جليل وفاضل نبيل وفقيه وحيد ، يروي عن ابيه ، عن المحق

ذوو تصانيف شهيرة ، لهم أعقاب وذرية في النجف األشرف ، يعرفون بآل محيي الدين وأول من جاء إلى النجف 

 (.15المتقدم ذكره في الفقرة ) 143)األشرف من جبل عامل جدهم أحمد بن ابي جامع

حمد العاملي ، وهو مرن ذريرة الشرهيد األول محمرد برن مكري العراملي الشيخ زين الدين بن قمر الدين علي بن ا -18
(144). 

الشيخ إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي ، كان عالماً ، فاضالً ، زاهداً ، ورعراً ، محققراً ، فقهراً، محردثاً ،  -17

 .(145)ثقة ، يروي عن ابيه ، عن المحقق الثاني علي الكركي 

التستري ، كان من أعيان العلماء والفضالء والثقات يرروي عرن الشريخ نعمرة هللا برن أحمرد عبدهللا بن الحسين  -29

 .(146) هـ1921بن محمد بن خاتون العاملي عن المحقق الثاني علي الكركي ، توفي سنة  

شررح  الشيخ عبد النبي الجزائري ، كان عالماً ، محققاً ، قرأ على المحقرق الثراني علري الكركري لره كترب منهرا -21

 .(149)تهذيب الوصول

محمد بن الحارث الجزائري ، كان فاضالً ، عالماً، شاعراً ، صردوقاً ، محققراً ، تتلمرذ علرى يرد المحقرق الثراني  -22

 .(148)علي الكركي

شرف الدين علي الحسيني األسرترابادي ، مرن تالمرذة المحقرق الثراني علري الكركري ، لره كتراب تأويرل أآليرات  -23

 (147)هـ.799ضائل العترة الطاهرة ، وكتاب الفوائد الغروية في شرح الجعفرية توفي في حدود سنة الظاهرة في ف

صفي الدين محمد بن جمال الدين االسترابادي ، يروى عن المحقق الثاني علي الكركي له شرح الوصول في  -24

 (159)شرح تهذيب األصول .

 .(151)محقق الثاني علي الكركيالشيخ شرف الدين قاسم بن عذافة ، قرأ على ال -25

شمس الدين محمد المهدي بن السيد كمال الدين محسن الرضوي المشرهدي ، المصراحب للمحقرق الثراني علري  -26

هرـ ، وكران 736الكركي والمالزم له في سفره إلى زيارة مشهد األمام علي بن موسى الرضا ) عليه السالم ( سرنة 

 .(152)هـ 739المختصرة في قم بتاريخ الحادي عشر من ذي الحجة سنة يقراً عليه إلى أن كتب له اإلجازة 
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القاضي معزالدين محمد بن القاضي جعفر األصفهاني يروي عن عبد العالي بن المحقرق الثراني الكركري عرن  -29

 .(153)والده المحقق الثاني 

الكركي تررجم تفسرير العسركري  أبي الحسن علي بن الحسين الزواري األصبهاني ، تلميذ المحقق الثاني علي -28

هـ( ولره تفسرير كبيرر بالفارسرية معرروف برـ ) التفسرير 784-739، واحتجاج الطبرسي للشاه طهماسب الصفوي ) 

 .(154)الزواري ( وشرح نهج البالغة 

لرف ابو المعالي بن بدر الدين الحسن الحسيني االسترابادي الغروي ، تلميذ المحقق الثاني علي الكركي ، ومؤ -27

هررـ وكترراب العترررة الكاملررة ، وشرررح الرسررالة النصرريرية فرري 735كترراب ) كررد اليمررين ( الررذي فرررغ منرره ببغررداد سررنة 

 .(155)الحساب ، وترجم الرسالة الجعفرية ألستاذه المحقق الثاني 

 محمد بن ابي طالب الحسيني االستربادي ،ترجم كتاب نفحرات الالهروت ، وشررح الجعفريرة ألسرتاذه المحقرق -39

 .(156)الثاني علي الكركي 

هـ( معاصر المحقق الثاني علري الكركري ومعتمرده ، لره التكملرة 759شمس الدين محمد بن أحمد الخفري ) ت -31

 .(159)في شرح التذكره النصيرية

 .(158)الشيخ جواد بن المحقق الثاني علي بن عبد العالي اكركي ، له الحاشية على جواهر الكلمات لوالده -32

ابو الحسن بن احمد االبيروردي القرانني ، فقيره ، حكريم ، مرتكلم ، وعرالم فري الرياضريات تتلمرذ للمحقرق الثراني  -33

الكركري، درس شررح التجريررد مرع حواشرريه وهرو فرري السرنة الرابعررة عشرر مررن عمرره ، اوجررد حلروالً لمررا تبقرى مررن 

هرـ 767كتب الرجرال والحرديث تروفي سرنة المسائل الرياضية التي تعذر حلها ، اتجه في أواخر حياته إلى تصحيح 

 .(157)ودفن في مدينة أردبيل اإليرانية 

الشيخ علي المنشار زين الدين العاملي ، كان من أجلة الفضالء وله كتب كثيرة جراء بهرا مرن الهنرد ، وأصربح  -34

هرـ وعرين شريخ 749من المقربين لدى الشاه طهماسب الصفوي بعد وفاة اسرتاذه المحقرق الثراني علري الكركري سرنة 

 (169)اإلسالم في أصفهان .

 .(161)الشيخ زين الدين الفقعاني  -35

 (.162)برهان الدين ابي اسحق ابراهيم بن زين الدين ابي الحسن علي الخوانساري األصفهاني  -36

المحقق  الحسن بن غياث الدين عبد الحميد االسترابادي ، قرأ ) الشرائع ( بجزأيه في النجف االشرف على يد -39

 (.163)الثاني علي الكركي ، فكتب له الكركي أجازه في النجف

 .(164)حسين بن محمد الحربن محمد بن مكي العاملي  -38

 .(165)بابا شيخ علي بن حبيب هللا بن سلطان محمد الجوزداني -37

للشراه طهماسرب ،  الشيخ علي بن هالل العاملي الكركري ، فاضرل عرالم فقيره ، جليرل مرن العلمراء المعاصررين -49

 .(166)هـ784تتلمذ على المحقق الثاني علي الكركي ، توفي سنة 

 -إجازاته:

أجرراز المحقررق الثرراني علرري الكركرري لجمررع كبيررر مررن طالبرره ومعاصررريه روايررة جميررع ماصررنفه فرري العلرروم  

فرروع واألصرول  ومرن اإلسالمية أو اجيز له روايته أو سمعه من كتب السرابقين لره فري العلروم العقليرة والنقليرة وال

 بينهم:

اجازته لتلميذه علي بن عبدالعالي الميسري وولرده إبرراهيم حيرث قرال فيهرا " ... وكرذلك أجرزت روايرة مرا صرنفته -1

وألفته على نزارته وقلته ، من ذلك ما خرج من شرح قواعد األحكام في خمسة مجلدات ، ومن ذلك كتاب النفحات 

الة الخراجية ، والرسالة الرضاعية ، ورسالة صالة الجمعرة ، وغيرر ذلرك مرن ومن ذلك الرسالة الجعفرية ، والرس

الرسائل ، ومن ذلك ما خرج من حواشي مختلف الشيعة وحواشي كتراب شررائع االسرالم ، وحواشري كتراب إرشراد 

مرن  األذهان وغيرها ، وأذنت لهما في العمل بما استقر عليه في الفتوى وتبين عندي صحة مدركره ونقرل ذلرك إلرى

ووصرفها  (168)وأكد الحر العراملي هرذه اإلجرازة بقولره " ورأيرت اجازتره لره ، وكران حسرن الخرط "  (169)شاء ... " 

 .(199)734وقد كتبها ببغداد سنة  ( 167)الطهراني " بأنها كبيرة ، كتبها له ولولده ..." 

سرن علري الخانيسراري األصرفهاني ، وقرد إجازته لتلميذه برهان الدين ابي اسحق إبراهيم بن زين الدين ابري الح -2

صرح صاحب رياض العلمراء بأنره " رأى تلرك اإلجرازة بخطره الشرريف علرى ظهرر نسرخه كشرف الغمرة لعلري برن 

عيسى األربلي التي قد قرأها برهان الدين المذكور والتي أشار فيها إلى دراسته لكتب أهل السنة في الفقه والحديث 

 .(191)عن جملة من مشايخهم "

إجازته لتلميذه شمس الدين محمد بن السيد مهدي بن السريد كمرال الردين محسرن الرضروي المشرهدي ، وقرد أورد -3

المجلسي نص اإلجازة ، فبعرد كلمرات اإلطرراء والتبجيرل مرن قبرل المحقرق الثراني علري الكركري بحرق شرمس الردين 

ي ست وثالثين وتسعمائة ، وعنرد الرضوي المشهدي المذكور يقول الكركي " صحبني عند توجهي إلى خراسان ف

عودي متوجهاً إلى بلدة قاشان ، قرأ علي فري خاللهرا شريئاً يسريراً مرن كتراب قواعرد األحكرام فري علرم الفقره للعالمرة 
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جمال الدين أبي منصور الحسن بن سديد الدين أبي يعقوب يوسف بن علري برن المطهرر الحلري ، وقررأ علري ايضراً 

شرائع في الفقه وقد استخرت هللا تعالى وأجزت له رواية جميع الكتابين المذكورين من اول كتاب النافع مختصر ال

ورواية غيرهما من مصنفات مصنفيها في المعقول والمنقول والفروع واألصول بحق روايتي لذلك عرن مشرايخي 

ي روايتره مرن الذين قرأت عليهم وأخذت عنهم وثبت لي االتصال بهم ... وأجزت له رواية جميع ما يجوز لي وعن

ساير العلوم اإلسالمية التي ثبت لي روايتها بأصناف الرواية باألسانيد التي لي ... فليرو ذلك محتاطاً موفقاً مسردداً 

وأوصيه بتقوى هللا تعالى ومراقبته في السر والعلن ، وأن ال ينساني من دعواته ، ان يراعي األمور المشترطة في 

هذه الكلمات بيده الفانية علي بن عبد العالي بمحروسة قم ... في حرادي عشرشرهر  الرواية عند أولي الدراية وكتب

 .(192)ذي الحجة الحرام سنة سبع وثالثين وتسعمائة، حامداً هللا تعالى مصلياً على رسوله محمد وآله الطاهرين "

محمرد براقر المجلسري  أجازته لكمال الدين درويش محمد بن حسن العراملي األصرفهاني التطنرزي ، جرد العالمرة -4

قررراءة ) دعرراء ( 194)هررـ 737. وقررد اسررتجاز مررن المحقررق الثرراني الكركرري عنرردما جرراء إلررى أصررفهان سررنة  (193)ألمرره 

 .(199)ويذكر الطهراني بأنه رأى نسخه من هذه األجازة. (196)قراءة تصحيح (195)الصباح (

فيهرا " ... ومنهرا جميرع مصرنفات ومرويرات  والتري قرال (198)هرـ 739إجازته للقاضي صفي الدين عيسرى سرنة  -5

الشيخ األمرام ابري جعفرر محمرد برن يعقروب الكلينري صراحب الكتراب الكبيرر المسرمى بالكرافي الرذي لرم يعمرل مثلره ، 

باإلسناد المتقدم إلى الشريخ أبري جعفرر محمرد برن قولويره بحرق روايتره عنره ، وقرد جمرع هرذا الكتراب مرن األحاديرث 

 .(197)انية ما ال يوجد في غيره..."الشرعية واألسرار الرب

اجازته للشيخ احمد بن ابي جامع العراملي الحرارثي الهمرداني النجفري ، وقرد أثنرى المحقرق الثراني الكركري عليره  -6

ثناءاً حسناً وذكر انه ورد عليه من جبل عامل مهاجراً للعلم في النجف االشرف ، فأجازه فري جمرادي اآلخررة سرنة 

 .(189)هـ728

زته للشيخ حسين ين شمس الدين محمد بن الحرر العراملي برن الشريخ شرمس الردين محمرد برن مكري وقرد أثنرى اجا -9

 .(181)المحقق الثاني علي الكركي على هذا الشيخ بالفضل والعلم

إجازته ألبي عبدهللا محمد بن خاتون العراملي ، ولولديره نعمرة هللا علري ، وزيرن الردين جعفرر كتبهرا فري المشرهد  -8

 .(182)هـ731ي سنة الغرو

 .(183)هـ799إجازته لحسين االسترابادي سنة  -7

 .(184)هـ734إجازته لعلي بن احمد بن محمد بن هالل النشار كتبها في شعبان سنة  -19

 .(185)إجازته لمحمد باقر المدعو بـ) باقر الداماد الحسيني ( -11

 .(186)هـ731خاتون العاملي في سنة إجازته للشيخ شهاب الدين احمد بن شمس الدين محمد بن  -12

 

 -رحالته :

شكلت الرحلة جانباً مهماً في حياة المحقق الثاني علي الكركي لدورها الكبير في تكوينه الفكرري ، وحياتره  

العملية ،لذلك فأننا عمدنا إلى تقسيم هذه الرحالت إلى ثالث مراحل ، وفقاً للمهام واألدوار التي اضرطلع بهرا خرالل 

له من مراحل حياتره المتتابعرة ، وال نقصرد بهرذا التقسريم افترراض وجرود حردود فاصرلة برين هرذه المراحرل كل مرح

 وإنما الهدف من ذلك هو المتابعة المنهجية الدقيقة لحياة هذا المفكر.

ح من المعلوم ان المحقق الثاني علي الكركي بدأ دراسة الفقه الجعفري منذ صباه علرى يرد كبرار فقهراء كررك نرو -1

مسقط رأسه والتي كانت مركز إشعاع للمفكر اإلسالمي ، ثم أنطلق بعد ذلك نحو مراكرز العلرم اإلسرالمية األخررى 

 (189)لألستزادة من علومها وتنويع بنائه الفكري ، فقصد دمشق وبيت المقدس والخليل وأخذ عن فقهائها ومحدثيها .

وكترب حرديث مرذاهب أهرل السرنة علرى كبرار علمرائهم هرـ( ودرس بهرا فقره 795ثم توجه نحـــو مصر وذلك سرنة ) 

هـ( ، وكمرال الردين أبري عبرد هللا ابرراهيم 726منهم ابي يحى زكريا األنصاري ) ت (188)وأجازه اعاظم مشايخهم .

وقرد تحردث المحقرق الثراني عرن دراسرته والكترب التري درسرها  (187)هرـ( .723بن محمد بن ابي شريف القدسي ) ت

منهم بقوله " ... واما كتب أهل السنة في الفقه والحرديث فرأني أروى الكثيرر منهرا عرن مشرايخنا هناك ، ومن أجازه 

ومشررايخ أهررل السررنة... فقرررأت بعررض صررحيح البخرراري علررى عرردة ، مررنهم الشرريخ اآلجررل العالمررة ابررو يحررى زكريررا 

نره االنصراري بمصرر األنصاري ، وأما صحيح مسلم فأني قرأت بعضه على الشيخ العالمة عبرد الررحمن برن األبا

في ثاني عشر من شعبان من سنة خمسرة وتسرعمائة ... وأمرا موطرأ األمرام العرالم مالرك برن انرس نزيرل دار الهجررة 

المقدسة فأني أرويه بعدة طرق مرن أشرياخ علمراء الخاصرة والعامرة ، وكرذا مسرند األمرام المحردث الجليرل أحمرد برن 

 .(179)ني وغير ذلك من التصانيف الكثيرة الشهيرة ... "حنبل ومسند أبي يعلى وسنن البيهقي والدار قط

هرـ( 795وكان المحقق الثاني قد سمع قبل ذلك علرى عرالء الردين علري برن يوسرف برن احمرد البصرري ) ت 

هـ( بدايرة مرحلرة مهمرة فري 797. وكانت سنة ) (171)بدمشق معظم مسند االمام الشافعي،وصحيح مسلم إال مواضع
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لرري الكركرري ، حيرث قصررد العررراق ، وأقررام بررالنجف األشررف ، فأخررذ ينهررل مررن ينررابيع  كبررار حيراة المحقررق الثرراني ع

 (172)العلماء حتى صار نادرة زمانه وطار صيته في اآلفاق.

وقد رست حركة العلم في مدينة النجرف االشررف بعرد أن انتقرل إليهرا الشريخ أبرو جعفرر محمرد برن الحسرن الطوسري 

هـ ، فأحرقرت 448أفلت الحركة العلمية في بغداد أثر دخول السالجقة إليها سنة هـ ، بعد أن 448هـ( سنة 469) ت

حينهرا المكتبررة الضررخمة التري أنشررأها أبررو نصرر سررابور وزيررر بهرراء الدولرة البررويهي ، والترري كانرت تضررم أكثررر مررن 

تبه وكرسريه ( آالف كتاب ، وتوسعت الفتنة حتى اتجهت إلى الشيخ الطوسي نفسه فنهبوا داره وأحرقوا ك19999)

. فأتخررذ الشرريخ الطوسرري مررن النجررف األشرررف منطلقرراً لنشررر الفكررر اإلسررالمي وقاعرردة (173)الررذي كرران يجلررس عليرره 

للتحرك والتغيير ، وأخذ يستقطب طلبة العلوم الدينية من كل مكان ، ويودعهم مرن أسررار علمره وكنروز معارفره ، 

المتتاليرة مرا يعردون براآلالف المؤلفرة مرن أسراطين الردين  فتخرج من هذه الجامعة اإلسالمية الكبررى خرالل القررون

. واسررتمرت هررذه (174)وأعرراظم الفقهرراء ، وكبررار الفالسررفة ونوابررغ المتكلمررين وأفاضررل المفسرررين ، وإجررالء اللغررويين

الجامعة الدينية تغرذي الفكرر اإلسرالمي بمختلرف المعرارف اإلسرالمية ، وكانرت تتحرول عرن هرذا الموقرع فري بعرض 

ألسباب تتعلق باألوضاع السياسية فري العرراق بشركل عرام وفري هرذه المدينرة المقدسرة بشركل خراص ، ففري  األزمنة

أوائل القرن السابع الهجري توافرت عنه عناصر النتقال الحركة العلمية من النجف األشرف إلى الحلرة ، منهرا مرا 

ألعراب الحجازيين المتكرر على المدينة ، أصاب طالب العلم وعلمائها من األذى لقلة المياه في النجف ، وهجوم ا

وما ترتب على ذلك من غالء في األسعار وصعوبة فـي الحياة المعاشية ، باإلضافة إلى الردور الفكرري لمحمرد برن 

ومرع منتصرف القررن (. 175)هـ( الرذي أصربح مجلسره يضرم قرابرة أربعمائرة مجتهرد 575أحمد بن إدريس الحلي ) ت

ز العلمري مرن الحلرة إلرى النجرف ، بعرد أن احتفظرت الحلرة بزعامرة الحركرة العلميرة فري العاشر الهجري عاد المركر

 (176)الحوزة ما يقارب الثالثة قرون امتدت من أوائل القرن السابع حتى منتصف القرن العاشر الهجري.

برل السرلطة ان األسباب الرئيسية لعودة الحركة العلمية الى مدينة النجف االشرف هو االهتمام الكبير مرن ق 

الجالئرية واإليلخانية والعلماء بإيصال المياه الى المدينة ، واتخاذ االحتياطات االمنية كبنراء االسروار لتقليرل خطرر 

 (179)هجمات األعراب عليها ، مما ادى إلى اتساع حركة بناء المساجد والمدارس وتقديم الدعم المادي لطلبة العلم .

في هذه الحقبة الزمنية قدوم ثله مرن العلمراء الكبرار والفقهراء العظرام يقرف فري  كما أن مدينة النجف االشرف شهدت

مقرردمتهم احمررد بررن محمررد األردبيلرري األذربيجرراني الررذي وصررلها فرري العقررود األولررى مررن القرررن العاشررر الهجررري ، 

ترى ذاع وانصب جهده على الدراسات الدينية ، بعرد إن اتخرذ لنفسره غرفرة فري مدرسرة الصرحن العلروي الشرريف ح

، باإلضافة إلى األعداد الكثيرة من العلمراء ممرن ال يتسرع المجرال  (178)صيته العلمي ولقب بـ ) المقدس األردبيلي (

 لذكرهم في هذه الدراسة.

فرري تلررك األجررواء العلميررة حررلل المحقررق الثرراني علرري الكركرري فرري مدينررة النجررف فرري برردايات القرررن العاشررر  

ري ، فأخرذ يفيرد ويسرتفيد ، وانضرمت جهروده العلميرة إلرى جهرود معاصرريه مرن الهجري وهو في قمرة عطائره الفكر

علماء هذه المدينة المقدسة ، فقد تتلمذ على يديه مجموعة كبيررة مرن طرالب العلرم وأجراز لهرم روايرة مرا صرنفه فري 

الردين الحسرن  العلوم اإلسالمية أو أجيز لره روايتره أو سرمعه مرن كترب السرابقين لره مرن بيرنهم ابرو المعرالي برن بردر

وبرهان الدين أبو إسحاق إبراهيم برن زيرن الردين  (177)الحسيني األسترابادي الغروي ، الذي كان من أجالء تالميذه

وغيرهم الكثير  (291)وحسين بن غياث الدين عبد الحميد االسترابادي (299)أبي الحسن علي الخوانساري األصفهاني

حقق الكركي من هذا البحث فضالً عن ذلك فأن أغلب نتاجه الفكري فري الذين وردت أسمائهم في محور تالمذة الم

 مجال العلوم اإلسالمية المختلفة ومراسالته ومذاكراته الفقهية ، كانت في هذه الحقبة الذهبية من حياته الفكرية .

ك الحيراة السياسرية المرحلة الثانية من رحالت المحقق الثاني تعد منطقاً تاريخياً في حياته حيث دخرل فيهرا معترر-2

بعد قبوله دعوة سالطين الدولة الصفوية لتولي أمور الدولة وتسيير عجلتها وتنظيم شؤونها حسبما يقتضيه الشررع 

فقد رحل المحقق الثاني الكركري إلرى إيرران فري أول نشروء الدولرة الصرفوية وحمرل إلرى إيرران عقليره جديردة ، هرذه 

هرـ( ، فقرد أشرارت 795اعيل الصرفوي مؤسرس الدولرة الصرفوية سرنة ) العقلية وجدت نفسها في شخصية الشاه إسم

هـ ، دخل عليه الشيخ الكركي ، وكان سيف الردين أحمرد 716المصادر إلى أنه بعد دخول الشاه إسماعيل هراة سنة 

عروا بن يحى بن محمد بن المولى سعد الدين التفتازاني شيخ اإلسالم في هراة مع جمله من علماء السرنة الرذين اجتم

في دار اإلمارة بـ ) هراة ( لتهيئة محل سكن الشاه إسماعيل ، إال أن الشاه إسماعيل أمر بقتل سيف الردين المرذكور 

ب لمذهبه ، فكان للمحقق الثاني علي الكركري موقفراً مخالفراً لهرذا التصررف مرن قبرل الشراه إسرماعيل ، بتهمة التعص

 . (293)حيث أعترض على قتله وقال " لو لم يقتل ألمكن أن يتم عليه بالحجج والبراهين العقلية والنقلية ..."

لكركري ، قرد تررك أثرره فري الشراه وكان هذا الموقف الشجاع والبعيرد النظرر مرن قبرل المحقرق الثراني علري ا 

إسماعيل من خالل ما بدى وكأنه ميالً لالعتدال لم يكن يتمترع بره مرن قبرل فري سياسرته الداخليره ، مرن جهرة ، ومرن 

واتخذ من مدينرة ( 294)جهة أخرى فأن الشاه إسماعيل قد أطلق يد المحقق الثاني في العمل ، فباشر بتطبيق أفكاره ، 

شيعية العريضة في إيران مقراً له ، ومنها بدأ يوجه النشاط الديني في إيران كلها ، فرأمر برأن كاشان أحد المعاقل ال
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يفرد في كل بلد وقريه أماماً يصلي بالناس ويعلمهم شراع الدين ، وكان الكركي يشرف على ذك بنفسه مترنقالً مرن 

مير جعفر النيسابوري وزير الشاه الذي ألف بلد إلى آخر ، كما أنه يقوم بنفسه تدريس كبار رجال الدولة ، منهم األ

سرنوياً علرى الطلبرة ، ممرا يردل  (296)وكان ينفق سبعين ألف دينارشررعي"( 295)ألجله رسالته الشهيرة " الجعفرية "

على اإلمكانية المالية واالسرتقالل فري مروارده الماليرة هرذه ، لتخرريج أكبرر عردد مرن الفقهراء ، بمرا يتفرق وهدفره فري 

 ية التعليم الديني إلى أقصى غاياتها.توسيع عمل

م أي قبل وفاة الشاه إسماعيل بعام واحد قرر المحقق الثاني الكركي ترك إيران 1522هـ /  727وفي عام 

والعودة إلى العراق ، ولم تكن عودة الكركي إلى العراق برغبته الشخصية ليرتك كل ما خطط له وبنراه فري إيرران 

دى له من خشية الشاه إسماعيل من امتداد نفوذ رجل أصبح يوجه ويحرك الحياة العقليرة معرضاً لالنهيار ، بل ما ب

 .(299)لشعب بأكمله ، وهذا يعني بالنسبة للشاه منافسه قد تمتد لتشتمل سلطته السياسية 

م ترولى الحكرم مرن بعرده ابنره السرلطان طهماسرب الرذي كران 1524هرـ/ 739وبعد وفاة الشاه إسماعيل عرام 

ثقافة واسعة وعناية بالفنون ، ولم يكرن منردفعاً كأبيره ، فررأى ان الحكمرة تقضري أن يتررك أمرر برث المرذهب يتمتع ب

الشيعي األثني عشري وإيجاد رابط روحي يشد رعاياه إلى كيانه السياسي ويوحدهم في مقابل خصومهم التقليديين 

اً للدين والدولة في آن معاً مثل أبيه ، فاسرتدعى إليره العثمانيين ، بيد الفقهاء والعلماء ألنه ال يستطيع أن يكون رئيس

 .(298)المحقق الثاني علي الكركي لينهض بأعباء هذه المهمة 

أصبح المحقق الثاني علي الكركي هو الحراكم الفعلري فري إيرران فري عهرد السرلطان طهماسرب فيمرا يخرص 

 ً في األمور الشرعية لجميع بالد إيران وقال لره  الشؤون الدينية على أقل تقدير . فقد عينه السلطان طهماسب حاكما

" أنررت احررق بالملررك ألنررك النائررب عررن األمررام وأنمررا أكررون مررن عمالررك أقرروم بررأوامرك ونواهيررك" وكتررب السررلطان 

طهماسب بخطه أمراً ملكياً ، إلعالء سلطة وكلمة المحقق الكركي ما نصره " بسرم هللا الررحمن الررحيم ، حيرث أنره 

صحيح النسبه الى األمام الصادق عليه السالم انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر يبدو من الحديث ال

في حاللنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فأرضوا به حكماً ،فاني قد جعلته حاكمراً ، فرإذا حكرم بحكرم فمرن لرم يقبلره منره 

ك ، واضرح ان مخالفرة حكرم المجتهردين فإنما بحكم هللا استخف وعلينا رد ، وهو راد علرى هللا وهرو علرى حرد الشرر

الحافظين لشرع سيد المرسلين ، هو والشرك فري درجرة واحردة ، لرذلك فرأن كرل مرن يخرالف حكرم خراتم المجتهردين 

ووارث علوم سيد المرسلين ، نائب األئمة المعصومين الزال أسمه العلي عليرا عاليراً ، وال يتابعره ، فانره ال محالرة 

المالئكة مطرود ، وسيؤخذ بالتأديبات البليغة والتدابير العظيمرة "،كتبره طهماسرب برن  ملعون مردود ، وعن مهبط

 ( 211) الشاه اسماعيل الصفوي الموسوي 

ويذكر صاحب رياض الجنة عن نعمة هللا الجزائري في كتابه " شرح عروالي الللري" إن للمحقرق الثراني  

تتضمن قوانين العردل وكيفيرة سرلوك العمرال مرع الرعيرة فري  علي الكركي " احكاماً ورسائل إلى الممالك الشاهية ،

أخذ  الخراج وكميته ومقدار مدته وامرر برأن يقررر فري كرل بلرد وقريرة أمامراً يصرلي بالنراس ويعلمهرم شررايع الردين 

 . (212)والشاه يكتب إلى أولئك العمال بامتثال أوامر الشيخ وانه األصل في تلك األوامر والنواهي " 

محقق الثراني علري الكركري ، أسرس المردارس وأفراض العلرم ، وأفترى كثيرراً ونشرر الفكرر كما ان ال 

وكترب إلرى علمراء الكررك وجبرل عامرل يحرثهم  (213)األمامي ووضع األسس الشرعية الدستورية للدولرة الصرفوية ،

ران كلهرا مرن خرالل للنهوض بهذه المهمة ... ولما توافر لديه عدد من رجال الدين اخذ يوجره النشراط الرديني فري إير

مجموعة من العلماء مدربين على العمل االجتماعي والسياسي، وكان الشريخ علري ال يركرب إال ويشرمي رجرل فري 

ركابه يجاهر بشعار التشيع ، وقد اصدر إلى أنحاء إيران أوامر تتضمن العدل وكيفية سلوك الوالة مع الرعيرة فري 

 (214)أخذ الخراج وكميته ومقدار مدته .

شهد أخر يؤكد مكانة المحقق الثاني العلمية والسياسية في عهد السرلطان طهماسرب وقدرتره البديهيرة وفي م

على الحوار ورد الشربهات عرن دينره ومعتقداتره يرروي الخوانسراري انره " ورد سرفير مرن جهرة سرلطان الرروم فري 

فلما عرفره السرفير المرذكور  حضرة السلطان طهماسب ، فاتفق يوماً ان أجتمع الشيخ الكركي في مجلس السلطان ،

 –مرذهب نرامق  –أراد أن يفتح عليه باب الجدل ، فقال " يا شيخ ، إن مادة تراريخ مرذهبكم واخترراع طرريقتكم هرذه 

أي مذهب غير حق ... فقرال لره الشريخ ببديهيرة وارتجراالً : برل نحرن قروم مرن العررب ، والسرتنا تجرري علرى لغرتهم 

مذهبنا حق ، فبهت الرذي كفرر ،  –فت المذهب إلى ضمير المتكلم يصير الكالم ألعلى لغة العجم ، وعليه فمتى أض

 .(215)وبقي كأنما القم الحجر"

وفرري هررذه المرحلررة برردأت المواجهررة العلنيررة بررين المحقررق الثرراني علرري الكركرري وقرروى كبيرررة  -المرحلررة الثالثررة : -3

حول بعض المسائل واألمور الفقهيرة مرع بعرض  تجمعت في وجهه ، منها ما يتعلق بالتقاطعات والسجاالت الفكرية

 فقهاء عصره ، ومنها ما يتعلق بما اثاره نفوذه الواسع في إيران من غيره وحسد كبار إمراء الدولة والنافذين فيها.

كرران علررى رأس الفقهرراء الررذين اعلنرروا المواجهررة الفكريررة مررع المحقررق الثرراني تلميررذه إبررراهيم بررن سررليمان  

لذي كان قد التقى المحقق الثاني الكركي اول مرة فري مشرهد األمرام الحسرين ) عليره السرالم ( وقيرل ا (216)القطيفي .
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ويبدو ان المعارضات  والمنازعات في المسائل بينهما قد بدأت منذ وقت مبكر ، أي قبل  (219)في النجف االشرف .

طهماسب الصفوي إلى النجرف ألسرتدعاء  رحيل الكركي إلى إيران , فقد بدأ النزاع بينهما منذ وصول رسول الشاه

المحقق الثاني الكركي ، وكان مع الرسول هدية لكل منهما فقبل الكركري هديرة الشراه بينمرا رفضرها القطيفري ، وقرد 

انتقرد الكركري عمررل القطيفري فري رفررض الهديرة قررائالً لره : " أخطرأت فرري ردهرا ، وارتكبرت أمررا حرامراً أو مكروهرراً 

الحسن السبط فري قبولره جروائز معاويرة مرع انرك لسرت أعلرى مرتبرة مرن األمرام وال السرلطان بتركك التأسي باإلمام 

 .(218)أسوء حاالً من معاوية "

وقد عقرب األفنردي علرى موقرف كرالً مرن الكركري والقطيفري مرن قبرول الهديرة أو رفضرها بقولره " ان كرالم  

اخذ الحسن ) عليه السرالم ( جروائز معاويرة فهرو اسرتيفاء المحقق الثاني تتراءا فيه اثار المغالطة ) أما : أوالً( فالن 

بعض حقوقه ) عليه السالم ( فأن الدنيا مع ما فيها برمتها لهم ) عليهم السالم ( ... ) وأما : ثانياً ( فالن براب التقيره 

صرالح  والضرورة في شرأنه ) عليره السرالم ( واضرح مفتروح فري أخرذه تلرك الجروائز ألنره ) عليره السرالم ( كران قرد

ظاهرا" مع معاوية تقية لشيعته وحقناً لدم زمرة تبعه ) وأما : ثالثراً (فرألن هللا تعالرة قرال : " وال تركنروا إلرى الرذين 

واخذ تلك الجوائز من السلطان الجرائر مسرتلزم لره البترة فهرو حينئرذ  ممنروع مرن براب أن  (217) ظلموا فتمسكم النار"

وقبررل ان يحكررم بينهمررا اعتررذر األفنرردي بقولرره " ان كليهمررا طررودا الحلررم  (292)مقدمررة المحظررور محظررورة ايضرراً ... "

أمرا محسرن األمرين فقرد علرق علرى هرذا الموقرف بشركل مختلرف  (221)وعلما العلم وال يليق بمثلي أن يحاكم بينهما " 

لروم عليره وال يقردح بقوله " ان العالم إذا تورع عن جوائز الملوك وتنزه عنها وتجنب االنحيراز إلريهم تورعراً ، فرال 

ذلك فيه ، بل هو طريق السالمة ، ولكن اللوم على القطيفي في قدحه في الشيخ وإطالته لسانه عليه مع جاللة قردره 

وعظم محله في العلم ، فأن من تورع عن جوائز الملوك ال يجوز له القدح فريمن يأخرذها لوجروب حمرل فعلره علرى 

اء كررالمحقق الكركرري ، وال شرربهة فرري تقرردم الشرريخ علرري عليرره فرري العلررم الصررحة ، السرريما إذا كرران مررن أجررالء العلمرر

والتحقيق والتبحر ، كما الشرك فري أن الشريخ علري ابعرد غروراً واصرح رأيراً وأقروى سياسرة فري قبولره جرائزة الشراه 

 .(222)طهماسب ومخالطته لملوك      الصفوية ... "

ني دعرروة الشراه ودخولرره فرري خدمرة الدولررة الصررفوية وقرد اشررتد النرزاع بررين الرررجلين بعرد قبررول المحقررق الثرا 

 .(223)وموافقته على جميع األمور التي استحدثتها هذه الدولة وكتب فيها الرسائل المؤيدة

وكرران االعتقرراد السررائد لرردى فقهرراء المررذهب األمررامي ومررنهم إبررراهيم القطيفرري وفقرراً للمرروروث الفكررري مررن 

 .(224)ها األمام هي ظالمة يحرم الدخول في خدمتهاأسالفهم القدامى ان أية حكومة ال يتوال

هـ( وأجواء الدراسات النظرية 449-334والواقع ان األحداث التي جرت أبان االحتالل البويهي للعراق ) 

التي قامت في صفوف فقهراء الشريعة فري حينره حرول شررعية العمرل والتعراون مرع السرلطة البويهيرة ، وهري سرلطة 

لطة مغتصبة مبطلة ( من وجهة نظر المذهب األمامي من حيرث ان النيابرة العامرة المطلقرة شيعية مع ذلك تبقى ) س

أي السلطة السياسية الكاملة ، حق لألمام الغائب القائم وحده ، فقرد عقردت نردوة فقهيرة برعايرة الروزير البرويهي ابرو 

لموسرومة       " رسرالة فري هرـ ( فري رسرالته ا463القاسم الحسن المغربي ، بحث خاللها الشرريف المرتضرى )ت 

 (225)العمل مع السلطان " إلى جملة أمور هي :

 ان السلطة الكلية المطلقة حق ثابت لألمام الغائب القائم باالمر ال يشاركه او ينوب عنه فيها احد.-1

از إلرى يجوز للشيعي ان يدخل في خدمة السلطة المغتصبة الجائرة القائمة في عصرر الغيبرة ، وينقلرب هرذا الجرو-2

واجب شرعي اذا ما تحقق المرء بأن من شرأن مثرل هرذه الخدمرة والممشراركة ان ترؤدي إلرى أحقراق الحرق وإبطرال 

الباطل ، وتنفيذ األمر بمعروف معلوم ، والنهي عن منكر ظاهر ، وان االمتناع عن العمل من شأنه أن يحول دون 

 تحقيق ذلك كله.

علررى وجرره اليقررين بررأن باألمتنرراع عررن العمررل مررع السررلطة السياسررية وينقلررب هررذا الواجررب إلررى فرررض أذا تأكررد  -3

 المغتصبة لحق اإلمام يكون سبباً في هالك النفس التي حرم هللا تعالى أن تزهق بغير حق.

 أما أذا كان العمل مع السلطة ينطوي على سفك دم مسلم برئ فأنه انئذ يصبح حراماً ال محاله. -4

هـ( بعض التعديالت على الشروط التي قدمها 469ن الحسن الطوسي ) توقد اضاف شيخ الطائفة محمد ب 

المرتضى بقوله " ان الدخول في خدمرة السرلطة الجرائرة المغتصربة يلرزم ان يكرون مبنيراً علرى أسراس مرن االعتقراد 

 الراسخ بأن هذه السلطة تقوم ظاهراً براألمر برالمعروف والنهري عرن المنكرر ، وتعتررف ضرمناً او صرراحة بسرلطة

 .(226)االمام الغائب الشرعية ، وتدفع زكاة الخمس طواعية للقائمين على جمعها وصرفها من العلماء " 

الدنيويرة القائمرة حترى قيرام الدولرة الصرفوية وقد استمر هذا الموقف العام مرن مسرألة التعراون والتعامرل مرع السرلطة 

يث استأنف فقهاء المذهب من جديد دراسة واقع العالقرات التري يمكرن ان م( ح1922-1593هـ( ،  1148 -795) 

تقرروم بررين اتبرراع المررذهب والسررطة الزمنيررة القائمررة فعررالً  وقررد اخررذت المسررألة هررذه المرررة صررورة البحررث عررن األدلررة 

بة عنه في الشرعية التي تجيز تنفيذ بعض االحكام الشرعية التي هي اصال" من اختصاصات االمام القائم وذلك نيا

وكان في مقدمة هؤالء  (229)عصر الغيبة ، كإقامة صالة الجمعة وتنفيذ أحكام الحدود والتعزيرات وإعالن الجهاد .
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الفقهاء موضوع بحثنا المحقق الثاني علي الكركي ، فقد كتب في مقدمة هؤالء في كل مسألة من هذه المسائل فألف 

 للرد عليه . القطيفي في كل موضع ألف فيه المحقق الثاني

واهم الرسائل التي كتبها المحقق الثاني علي الكركي هي تلك التي تدور حول موضوع حلية اخرذ الخرراج 

من السلطان الجائر وتعيين األرض الخراجية عن غيرها الموسومة " قاطعة اللجاج في حل الخرراج " وقرد انتهرى 

كي قد ترك إيران في رحلته األولى وعاد إلرى النجرف وكان المحقق الثاني علي الكر(228)هـ 716من تصنيفها سنة 

هـ ، وأن الضرورة قد دعته إال تناول شئ من خراج العراق من يد السلطان لسد حاجته المعاشية ، 727خالل سنة 

وقد ذكر المحقق الثاني في مقدمة رسالته الخراجيه تلك األسباب التي دعته ألخذ الخراج ، والقواعد الشرعية التري 

د عليها في حلية اخذه من السلطان الصفوي بقوله " لما تولى على سمعي تصدي جماعرة مرن المتسرمين بسرمة استن

الصالح ، وثلة من غوغاء الهمج الرعاع اتبراع كرل نراعق الرذين اخرذوا مرن الجهالرة بحر  وافرر ، واسرتولى علريهم 

القرردح بمخالفررة الشرررع الكررريم الشرريطان فحررل مررنهم فرري سررويداء الخرراطر لتقررريض العرررض ،وتمزيررق االديررم ، و

والخروج عن سواء النهج القويم حيث إنا لما ألزمنا اإلقامرة بربالد العرراق وتعرذر علينرا االنتشرار فري األفراق ... لرم 

نجد بداً من التعلق بالغربة لدفع األمور الضرورية من لوازم متممات المعيشة ، مقتفين فري ذلرك األمرر جمرع كثيرر 

ير من الكبرراء األتقيراء ، اعتمراداً علرى مرا ثبرت بطريرق أهرل البيرت ) علريهم السرالم ( مرن أن من العلماء ، وجم غف

أرض العراق ونحوها مما فتح عنوة بالسريف ال يملكهرا مالرك مخصروص ، برل هري للمسرلمين قاطبرة ، يؤخرذ منهرا 

يرت ) علريهم السرالم ( الخراج والمقاسمة ويصرف في مصارفه التي بهرا رواج الردين برأمر إمرام الحرق مرن أهرل الب

وفي حال غيبتهم ) عليهم السالم ( قد أذن أئمتنا لشيعتهم في تناول ذلك من سالطين الجرور ، فلرذلك تداولره العلمراء 

الماضررون والسررلف الصررالحون غيررر مسررتنكروال مسررتهجن ، وفرري زمننررا حيررث اسررتولى الجهررل علررى أكثررر أهررل 

رت هللا وكتبررت فرري تحقيررق هررذه المسررالة رسررالة علررى وجرره العصررر ... وكثرررت جرررأتهم علررى أهررل الرردين ، اسررتخ

 .(227)بديع..."

وقد ألف إبراهيم القطيفي رسالته الخراجية الموسومة " السراج الوهاج لدفع عجراج قاطعرة اللجراج " سرنة 

 . وقررال فيهررا " ان بعررض اخواننررا فرري الرردين " يعنرري المحقررق(239)هررـ ، رداً علررى المحقررق الثرراني علرري الكركرري 724

الكركي " قد ألف رسرالة فري حرل الخرراج وسرماها        ) قاطعرة اللجراج ( وأولرى بأسرمها أن يقرال مثيررة العجراج 

كثيرة االعوجاج ، ولم أكن ظفرت بها منرذ ألفهرا إال مررة واحردة.. ومرا بلغرت منهرا حقيقرة تعريضرية برل تصرريحية 

ي بأن مرا فيهرا أوهرى مرن نسريج العناكرب فردفع الشرريعة بأنواع التشنيع ومخالفته في ذلك ، فلما تأملته اآلن مع علم

على ما فيهرا مرن مضرادها سراكب ... فأسرتخرت هللا تعرالى علرى نقضرها وابانرة مرا فيهرا مرن الخلرل والزلرل ليعررف 

ارباب النظر من أهل العلم والعمل فيتبعوه ، والباطل فيجتنبوه ، فخرج األمر برذلك ، فألفرت هرذه الرسرالة وجعلتهرا 

 -، ثم انه أورد مقدمة ذكر فيها فوائرد خمرس األولرى :(231)وسميتها ، السراج الواهج لدفع قاطعة اللجاج " واضحة 

في حرمة كتمان العلم ، والفقه ، والثانية : في ما ورد في ذم أتباع السلطان من العلمراء ونحرو ذلرك ، والثالثرة : فري 

مدح العالم العامل وذم التارك للعمرل ، الخامسرة : فري الحيرل مدح من أعان طالب العلم وذم من آذاه ، الرابعة : في 

الشرعية ، وقد اخذ القطيفي في رسالته بشجب الخراج ويعده ظلماً وغصباً وأشار إلى أن الشراه كران قرد طلرب منره 

مثلما طلب من الكركي في العمل على ترويج الدين وإظهار فضل التشريع ولكنره رفرض ذلرك ألن مرن رأيره انره أذا 

 .(232)ذ الحرام وترك الدين فكيف يكون اهالً لترويج الدين اخ

ومن المسائل الخالفية بين المحقق الثاني الكركي والقطيفي هي مسألة الرضاع حيرث ألرف المحقرق الثراني 

هررـ 716رسررالة فرري ذلررك سررماها " الرسررالة الرضرراعية " فرررغ منهررا فرري الحررادي عشررر مررن شررهر ربيررع األخررر سررنة 

سألة مهمة تترتب عليها آثار جمة دنيوية وأخروية ، حيث ذكر عردة مسرائل تتعلرق بالرضراع ، وتعرض فيها إلى م

وركز على ثالث منها ، األولى : جدات المرتضع بالنسبة إلى صراحب اللربن هرل تحرل ام ال و ، والثانيرة : أخروات 

صاحب اللبن والدة ورضاعاً ، وكذا المرتضع نسباً او رضاعاً بشرط اتحاد الفحل هل يحللن أم ال و الثالثة : أوالد 

 و.(233)أوالد المرضعة والدة وكذا رضاعاً مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى أخوة المرتضع هل يحللن أم ال 

وقد ألف القطيفي رسالة مستقلة في الرد على )الرسالة الرضراعية( للمحقرق الثراني الكركري وقرال  

هررـ علررى رسررالة لرربعض 726لحجررة الحرررام آخررر شررهور سررنة فرري أول رسررالته " أنرري وقفررت فرري ترراريخ شررهر ذي ا

المعاصرين ألفها في الرضاع واورد فيها مسائل زعم أن عليها األجماع ، وزعم انها ظاهرة ال تشتبه إال على مرن 

يقصر عن االستنباط ، وكان سبب وقوفي عليهرا ان بعرض الطلبرة الرتمس منري قراءتهرا ليحصرل منهرا فائردتها فلمرا 

رأيت مبدأها عثراراً ، فتأملتهرا فرإذا هري ممرا ال ينبغري سرطره وال يحسرن برين الطلبرة ذكرره ، فأعرضرت ابتدأت بها 

عنها إعراض من ال ينوي منهزمها ، وال يلتفت إلى نقض ميرمها ، ثم رأيت ان ذلك يدخل فري كتمران العلرم ، فرأن 

الرجرل المعاصررالذي  هرو عرن معرفرة الشخص المنسوبة إليه قد ينسب إليه كمال الفضل من ال يظهر عليره ، وان 

الدقائق بل عن معرفة الحقائق قاصر ، تكلم هنرا كرالم رث وحشرو ال طائرل تحتره ... وان هرذا الكرالم مرن العجائرب 

التي لم يسبق مثلها إال ان يشاء هللا وأنا انبه على ما فيه ليقضي التاخر فيه حق التعجرب... وهرذا مرن المصرائب فري 
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، وقد استشهد القطيفي بهذا البيت الشرعري تعبيرراً عرن نقرده الحراد لمرا ورد فري رسرالة (234)ينه"الدين وهللا ليست به

 .(235)المحقق الثاني الكركي ) الرضاعية (

  

 مصائبنا فــــي الدين هي العظام  مصائب دنيانا تهون وإنمـــــا

 

ق الثراني علري الكركري بقولره " وقد استغرب محسن األمين من األوصاف التي أطلقها القطيفي بحق المحق 

فأنظر وأعجب إلى هذه الجرأة العظيمة من القطيفي على الشيخ علري الكركري ، الرذي اعتررف جميرع العلمراء بعلرو 

مكانته ، حتى لقبوه بالمحقق الثاني ، وتداولوا تواليفه العظيمة النافعة في كل عصرر وزمران ، فرأنظر كيرف يصرف 

 ً  .(236)بالفهامة بأقل " الطائي بالبخل مادر ويعير قسا

وكتب المحقق الثاني علي الكركي رسالة أخررى فري وجروب صرالة الجمعرة مرع العلرم ان الشريعه كرانوا قرد  

ومرن الواضرح ان المحقرق الكركرري أنمرا أفترى بوجوبهرا العتقرراده  (239)اشرترطوا فري اقامتهرا وجرود السررلطان العرادل

 . (238)بتوافر العدالة في حكومة الشاه الصفوي 

واتفررق ان مجموعررة مررن العلمرراء وأمررراء الدولررة الررذين يحملررون الكراهيررة والبغضرراء للمحقررق الثرراني علرري  

الكركي قد دفعوا إبراهيم القطيفري للتباحرث مرع المحقرق الثراني الكركري مسرالة صرالة الجمعرة فري مجلرس السرلطان 

تصرادف ذلرك مرع قيرام بعرض أعرداء وكران مرن غرائرب األمرور أن ي(237)طهماسب إال أن ذلرك المجلرس لرم ينعقرد ، 

المحقق الثاني بكتابة مكتوب وُرمي فري دار السرلطان طهماسرب فري مدينرة تبريرز احتروى علرى كثيرر مرن المنراهي 

والفسوق ، إال أن الشاه طهماسب لم يؤثر فيه ذلك المكتوب ، واجتهد في الوصول إلى من كران وراء هرذه الوشراية 

لحلي الذي كان مرن تالمرذة المحقرق الثراني ثرم رجرع عنره واتصرل بالشريخ إبرراهيم ، حتى ظهر ان األمير نعمة هللا ا

القطيفي كان وراء ذلك المكتوب ، فأمر السلطان طهماسب بنفي األميرر نعمرة هللا مرن البلرد إلرى بغرداد ، وبقري فيهرا 

 (249)هـ.749حتى وفاته بعد عشرة أيام من  وفاة المحقق الثاني الكركي سنة 

لمحقق الثاني الكركي ان يعين قبلرة ممالرك إيرران وكران حينهرا يسركن مدينرة شريراز سراء ذلرك وحين أراد ا 

األمير ) غياث الدين منصور ( وكره ان يتدخل احد في األمور الدينية المتعلقة ببلرده ، وقرد كران تشرخيص المحقرق 

ط بالردائرة الهنديرة وهري متعلقرة الثاني قبلة شيراز تجهيل لألمير غيراث الردين منصرور الرذي يعتقرد ان تعيينهرا منرو

بأرباب علم الرياضيات ال بالفقهاء ، ولما وصل هذا المنع إلى المحقق الثاني كتب هذه اآلية الكريمة وإرسالها إليه 

" سيقول السفهاء من الناس ما ولريهم عرن قبلرتهم التري كرانوا عليهرا قرل ق المشررق والمغررب يهردي مرن يشراء إلرى 

فرد عليه األمير غياث الدين منصرور بهرذه اآليرة الكريمرة " ولرئن اتيرت الرذين أوتروا الكتراب  (241)صراط مستقيم "

بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت نابع قبلتهم وما بعضهم بتابع بعض ولئن اتبعت أهوائهم من بعد ما جاءك من العلم 

األمرر إلرى عقرد مناقشره بينهمرا فري مجلرس  وقد اسرتمر النرزاع برين الررجلين حترى آل (242)انك إذاً لمن الظالمين " ،

 السلطان طهماسب ، فرجح السلطان جانب المحقق الثاني وعزل األمير غياث الدين منصور عن منصب الصدارة 

.   وأخيراً تجمعت في وجه المحقق الثاني الكركري قروى كبيررة ، لرم تردخر وسريلة للنيرل منره حترى لقرد جررت  (243)

 (244) ا وبطلها ) محمود بك مهردار ( .محاوله لقتله ، قتل مدبره

والظاهر بعد كل ذلك ان الشاه طهماسرب خشرى مغبرة انفجرار الصرراع  فلجرأ إلرى ابعراد الكركري ثانيرة إلرى  

 (245) العراق وقد جاء هذا األبعاد بتعبير ملطف هو عبارة عن " الرخصة لخاتم المجتهدين بالتوجه إلى العراق " ،

إبرراهيم القطيفري فري المردة نفسرها التري تررك المحقرق الثراني الكركري فيهرا إيرران وربمرا وقد تزامنرت عرودة الشريخ 

تمروز  7هرـ/ 737ذي الحجرة سرنة  16صدرت له ) الرخصة ( هواآلخر ، تمهيداً لعودة ثالثرة للمحقرق الثراني، ففري 

ص ابرز ما ورد فري هرذا ويمكن تلخي (246)م اصدر الشاه طهماسب قراراً ثانياً بحق المحقق الثاني الكركي .1533

 :(249)القرار باألتي 

 نشر التشيع هو رسالة الدولة الصفوية ، وبذلك تمهد لظهور األمام المهدي. -1

 ال يتم هذا القصد إال بمتابعة علماء الدين ، فهم بما يملكون من معرفة يقودون الناس الى الهدى. -2

 ئب األمام.إن الشيخ علي الكركي هو أعظم علماء العصر ، ونا -3

لرذلك فررأن الشرراه ، تحقيقرراً لرسررالة الدولررة السررامية يرأمر جميررع اركرران الدولررة باتخرراذه مقترردى لهررم وإمامرراً ، وزان  -4

 يمتثلوا ألمره ، وان يقدموا له مراسيم الطاعة في جمع األمور.

 كما وان الكركي يستقل بتعيين المتصدين لألمور الشرعية في المناصب وعزلهم منها. -5

ان السلطة الواسعة التي منحها هذا القرار للمحقق الثاني علي الكركي تشكل سابقة ال مثيرل لهرا فري تراريخ  

فقهاء الشيعة ، وهي تمثل ايضاً إسكات لكل صوت يرتفع بعد ذلك بوجه الكركي بعد ان يضمن له عرودة المنتصرر 

ذي الحجرة  18د توفي المحقق الثاني بتراريخ ليمارس مهامه وهو أقوى مما كان ، ولكن كان لألقدار شأن اخر ، فق

 .(248)م 1534تموز 1هـ / 749سنة
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وبعد وفراة المحقرق الثراني علري الكركري أُلفرت الشراه طهماسرب إلرى ضررورة تعيرين مرن يقروم مقامره ، فري  

 .(247)منصب شيخ السالم ، فأبى وقال  " إني أريد مجتهد جبل عامل " 

 

 

 الخاتمة

ي تناولنا فيه حياة احد أعالم الفكر اإلسالمي ودوره في الحياة الفكرية خالل المدة من خالل هذا البحث الذ 

 هـ . يمكننا أن نبين األتي :749-868الزمنية الممتدة 

المحقق الثاني علي بن عبد العالي الكركي ، نتاج بيئة ثقافية بلغت أوج عظمتها في العصرر الرذي عاشره المفكرر -1

سي سلبي ، بسبب حالة الصراع بين قروتين كبيررتين همرا الدولرة الصرفوية فري إيرران هـ( ، وواقع سيا868-749) 

السياسي ، المختلف ، والمتقاطع مع  –والدولة العثمانية في المشرق اإلسالمي ، و كان لكل منهما مشروعة الديني 

مرن مركرز اسرتقطاب  –المشروع األخر ، ونتج عن ذلك تحويل ) جبل عامل ( التي أصبحت منطقة نفوذ عثمانيرة 

للعلم والعلماء وحاضنة للثقافة إلى منطقة تدفع بُخلصها من المفكرين العلماء الهجرة  إلى مواطن أخرى بحثراً عرن 

األمان والتفكير الحر الذي اعتادوا عليه زمنراً طرويالً ، فوجردوا فري إيرران الصرفوية ضرالتهم بعرد أن فتحرت إيرران 

مررل للمسرراهمة فرري اسررتكمال مشررروعهم الررديني ) جعررل المررذهب الشرريعي األثنررا أبوابهررا أمررام علمرراء وفقهرراء جبررل عا

 عشري مذهباً رسمياً إليران (.

كانت الحركة الفكرية في جبل عامل خالل عصر المحقق الثاني علري الكركري حركرة متعرددة الجوانرب ، إال أن -2

فنون ، فأنتجت هذه الحركة إلى جانب الفقهاء الدين كان نقطة االرتكاز فيها تدور حولها وفي فلكها جميع العلوم وال

 المتميزون علماء في الطب والفلك وشعراء وأدباء نالوا شهرة كبيرة في ذلك العصر .

كان المحقق الثاني علي الكركي منفتح في ثقافته ، فلم يقتصر في أخذ علومه من علماء ومدارس مذهبره فقرط ،  -3

ل السررنة فرري الفقرره والحررديث ، حيررث حضرررعلى كبررـار علمررائهم ، بررل رحررل إلررى دمشررق ، ومصررر لدراسررة كتررب أهرر

هـ( ، وكمـال الدين أبـي عبدهللا إبـرـراهيم برن 726وأجازه أعاظم مشايخهم منهـم أبي يحيي زكريـا األنصاري ) ت

 هـ(.723محمد بن أبــي شريف القدسي ) ت

اية مرحلة مهمة في حياة المحقرق الثراني هـ( بد797عدت رحلته إلى النجف في مطلع القرن العاشر الهجري )  -4

علي الكركي ، فقد حل المحقق الثاني فري هرذه المدينرة بعرد أن عراد المركرز العلمري إليهرا ، بسربب اهتمرام السرلطات 

المحلية بتوفير الخدمات وبناء االسوار لحمايتها ، مما أدى إلى أتساع حركة بناء المساجد والمدارس الدينية وتقديم 

ادي لطلبررة العلررم ، وكرران المحقررق الثرراني فرري قمررة عطائرره العلمرري فانضررمت جهرروده العلميررة إلررى جهررود الرردعم المرر

معاصريه من علماء هذه المدينرة المقدسرة ، فأخرذ يفيرد ويسرتفيد ، فتتلمرذ علرى يديره أغلرب تالمذتره ، كمرا أن معظرم 

لفقهية تمت في هذه المردة الزمنيرة الذهبيرة نتاجه الفكري في مجال العلوم اإلسالمية المختلفة ومراسالته ومذاكرته ا

 من حياته.

تعد رحلته إلى إيران بعد قبوله دعوة سالطين الدولة الصفوية منعطفاً تاريخياً في حياته حيث دخل فيها معترك  -5

الحياة السياسية لتولي أمور الدولة وتسيير عجلتهرا وتنظريم شرؤونها حسربما يقتضريه الشررع اإلسرالمي ، وفري هرذه 

لمرحلة ونتيجة من نتائجها المباشرة بدأت المواجهة العلنية بين المحقق الكركي وقوى كبيرة تجمعت فري وجهره ، ا

منها ما يتعلق بالتقاطعات والسجاالت الفكرية مع بعض فقهاء عصره وفي مقدمتهم تلميذه إبراهيم القطيفي ، حرول 

الثاني الكركري والتري لرم يخرض فيهرا قبلرة أحرد مثرل  بعض المسائل واألمور الفقهية التي كتب وخاض فيها المحقق

حلّية اخذ الخراج من السلطان ، وقبرول الردخول فري خدمرة السرلطان الجرائر ، وجرواز صرالة الجمعرة وغيرهرا مرن 

المسائل الفقهية ومنها ما يتعلق بما أثاره نفوذه الواسع في إيران من غيره وحسد كبار أمراء الدولرة والنافرذين فيهرا 

صلت إلى التخطيط لقتله ، مما دفع بالسلطان طهماسب إلى التفكير بأبعاد المحقرق الثراني علري الكركري عرن حتى و

 إيران ولو بصورة مؤقتة دفعاً النفجار الصراع بين أقطاب النظام.

تولى أشرهر المؤرخرون الشريعة الردفاع عرن المحقرق الثراني الكركري ضرد خصرومه السياسريين والمفكررين ، فقرد  -6

ردود كررالً مررن محسررن األمررين صرراحب أكبررر موسرروعة للعلمرراء الشرريعة فرري الوقررت الحاضررر وهرري ) أعيرران  تميررزت

الشيعة ( والميرزا عبردهللا أفنردي صراحب ) ريراض العلمراء ( بالشردة علرى أسرلوب النقرد الرالذع الرذي ميرز مواقرف 

الثاني ارجحية علمية ومصداقية في  إبراهيم القطيفي من رسائل المحقق الثاني الكركي الفقهية ، مما يعطي المحقق

 أقواله وأفعاله.

رغم دخوله في خدمة السلطان الصرفوي إسرماعيل إال أنره كران يعرارض طريقرة هرذا السرلطان فري معاملرة أهرل  -9

السنّة ، فقد كان يعارض الضغط السياسي واسرتعمال القروه ضردهم ، وكران يعمرل علرى لرم شرمل المسرلمين بالحجرة 

لررك موقفرره مررن قتررل السررلطان إسررماعيل لشرريخ اإلسررالم فرري هرررات سرريف الرردين احمررد بررن يحرري والبرهرران ، يؤكررد ذ
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هـ ، حيث أعترض المحقق الثراني علرى قترل السرلطان للشريخ التفترازاني 716التفتازاني عند فتحه لهذه المدينة سنة 

 ب األمامية ... ويلزم بذلك ... "وقال :" لو لم يقتل ألمكن أن يتم عله بالحجج والبراهين العقلية والنقلية أحقية مذه

يعد المحقق الثاني علي الكركي من العلماء ذوي الوفرة في التأليف وممرا تميرز فيره أنره كترب وألرف فري مسرائل  -8

 فقهية كان الكثيرين يتجنبون الخوض فيها وعد من المؤلفين الموسوعيين ، فقد ألف في الفقه والحديث والكالم.

 الهوامش
؛  318؛ القمري ، هديرة األحبراب ، ص 316، ص 2؛ الخوانساري، روضات الجنات، ج441، ص 3ياض العلماء، جاألفندي ، ر -1

 . 682؛ الزنوزي ، رياض الجنة ، ص  163؛ اللجنة العلمية، طبقات الفقهااء ، ص 129، ص 1الحر العاملي ، أمل اآلمل ج

 .163اللجنة العلمية ، طبقات الفقهاء ، ص -2

اسم المقاطعة من األرض جنوبي الشام ، تسمى جبل الجليل وتعرف بـ: )البشارتين( ، والجرزء الجنروبي منهرا يعررف جبل عامل :  -3

بـ) بالد بشاره( نسبه إلى األمير حسام الدين بشاره بن أسد الدين سالمة العاملي الذي حضر مع صالح الدين األيوبي فتح حصن 

برين نهرري الليطراني والزهرانري ، فيعررف بربالد الشرقيف وتسرمى جبرل عامرل فري  هوتين فأقطعه خيط بانياس ، أما مرا كران منره

 .16 -15الوقت الحاضر بـ ) الجنوب ( . ينظر : الفقيه ، جبل عامل في التاريخ ، ص

م كرك نوح : أي مدينة نوح ، وقيل كرك لفظة سريانية بمعنى حصن أو معقل ، ووردت أيضاً بالعبريرة) كركرنروه ( مدينرة السرال -4

وضبطها العرب بمعنى الجبل ، وقيل إن ببلدة بعلبك قرية يقال لها الكرك فيها قبر يقال له قبر نوح ، وكانت كررك يروم ولرد فيهرا 

؛ البحرانرري ،  25المحقررق الثرراني علرري الكركرري مركررزاً علميرراً هامرراً للشرريعة . ينظررر : الكركرري ، رسررائل المحقررق الكركرري ، ص

 ؛ 455، ص 3دي ، رياض العلماء ، ج؛ األفن 439، ص 1الكشكول ، ج

 982، ص 3؛ الزنوزي ، رياض الجنة ، ق362، ص 4؛ الخوانساري ، روضات الجنات ، ج318القمي ، الكنى واأللقاب ، ص -5

 .163، اللجنة العلمية ، موسوعة طبقات الفقهاء ، ص

 .122، ص 1أمل اآلمل ، ج -6

 .238النقريشي ، نقد الرجال ، ص -9

؛  682؛ الزنرروزي ، ريرراض الجنررة ، ص318؛ القمرري ، الكنررى واأللقرراب ، ص361، ص 2ري ، روضررات الجنررات ، جالخوانسررا -8

 .441؛ األفندي ، رياض العلماء ، ص 163اللجنة العلمية ، طبقات الفقهاء ، ص

 (.2نص القرار ) الفرمان ( في ملحق رقم ) -7

 .392، ص 4روضات الجنات ، ج -19

هـ فعينه 768: هو الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي ، اتجه إلى ايران ودخل بالط الشاه طهماسب سنة  حسين بن عبد الصمد -11

هـ ترك إيران مظهراً أنه يريد الحج ، لكنه كان يكتم أمراً فلم يعد بعدها أبداً حتى وفاته 783شيخاً لإلسالم في قزوين ، وفي سنة 

-145؛ المهراجر ، الهجررة العامليرة ، ص 389فنردي ، الفوائرد الطريفرة ، ، صهـ ، وقبره معرروف هنراك . ينظرر : األ784سنة 

159 . 

هرـ ، وفيهرا قضرى ايرام صرباه وشربابه 753الشيخ البهائي : هو الشيخ محمد بن الشيخ حسين بن عبد الصمد ، ولد في بعلبرك سرنة  -12

 12ان ، وظرل يشرغل هرذا المنصرب حترى وفاتره فري األول ، عينه الشاه عباس الكبير شيخاً لإلسرالم فري عاصرمته الجديردة أصرفه

هـ ودفن في روضة األمام الرضا ) عليه السالم ( ، وما يزال قبره مزاراً مشهوداً . ينظر : األمرين ، أعيران الشريعة 1939شوال 

 .154؛ المهاجر ، الهجرة العاملية ، ص 235، ص 26، ج

 .441، ص 3، ج98، ص1األفندي ، رياض العلماء ، ج -13

،  19؛ اللجنرة العلميرة طبقرات الفقهراء ، ج 318؛ القمري، الكنرى واأللقراب ، ص98 - 99، ص1الطباطبائي، رياض المسرائل، ج -14

 .163ص

 .186؛ الصدر ، تكملة أمل اآلمل ، ص 87، ص 1البروجردي ، طرائف المقال ، ج -15

 .698، ص 3الزنوزي ، رياض الجنة ، ق -16

 .85، ص 196، جالمجلسي ، بحار األنوار  -19

محمررد برراقر الررداماد : هررو العالمررة محمررد بررن برراقر بررن محمررد الحسرريني االسررترابادي الشررهير بالررداماد والعررالم النقرراد ،  ترروفي سررنة  -18

 .85، ص 196هـ في ذي الكفل ودفن في النجف االشرف . ينظر : المجلسي ، بحار االنوار ، ج1931

 .85، ص 196المجلسي ، بحار االنوار ، ج -17

 .154؛ الصدر ، تكملة أمل اآلمل ، ص 146، ص6الطهراني ، الذريعة ، ج -29

 .22،ص 6الطهراني ، الذريعة ، ج-21

 . 318؛ القمي ، الكنى واأللقاب ، ص441، ص 3األفندي ، رياض العلماء ، ج -22

الهذلي ، من كبرار فقهراء األماميرة ، ولرد فري المحقق الحلي : هو أبو القاسم جعفر بن الحسن ين يحيي األكبر بن الحسن بن سعيد  -23

؛ ابرن داود 11هـ ، لمزيرد مرن المعلومرات . ينظرر :العالمرة الحلري، خالصرة االقروال، ص696هـ وتوفي بها سنة 692الحلة سنة 

؛ البحرانري ، 194، ص4؛ المجلسري ، بحرار األنروار ، ج272، ص2؛ التفريشري، نقرد الرجرال، ج5الحلي، رجال ابن داود، ص

 .449، ص2؛ البروجردي، طرائف المقال، ج182، ص 2؛ الخوانساري ، روضات الجنات ، ج 229لؤة البحرين ، صلؤ

،  19، اللجنرررة العلميرررة طبقرررات الفقهررراء ، ج 318؛ القمررري ، الكنرررى واأللقررراب ، ص441، ص 3األفنررردي ، ريررراض العلمررراء ، ج -24

 .182ص

عن األتراك وترقوا فأصبحوا يحرسون القالع ، ومن أجل ذلك سموا أوالً البراجنة الجراكسة : أصلهم من سيبريا  وكانوا عبيداً  -25

 .15هـ .ينظر : الفقيه ، جبل عامل في التاريخ ، ص984رمضان سنة  17ثم ترقوا وتسلموا الملك ، وكان تشكيل دولتهم في 

 .34-33المهاجر ، الهجرة العاملية ، ص -26

 .35-34؛ المهاجر ، الهجرة العاملية ، ص 159، صالفقيه ، جبل عامل في التاريخ  -29
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 .74؛ الفقيه ، جبل عامل في التاريخ ، ص 67الوردي ، لمحـات اجتماعيــة من تاريخ العراق الحديث  ، ص -28

؛ المهرراجر ، الهجرررة  74؛ الفقيرره ، جبررل عامررل فرري الترراريخ ، ص 67مكرري ، الحركررة الفكريـررـة واألدبيررة فـررـي جبررل عامررل ، ص -27

 .75العاملية إلى إيران ، ص

 .62الوردي ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، ص -39

 .113؛ المهاجر ، الهجرة العاملية إلى إيران ، ص 415الشيبي ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية ، ص -31

 -35؛ السريد، الدولرة الصرفوية، ص 122؛ مغنيره ، دول الشريعة فري التراريخ ، ص45 – 39، ص1غفاري، تاريخ جهران آرا، ج -32

39. 

 .124المصدر نفسه ، ص -33

 .416؛ الشيبي ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفيه ، ص 448، ص 3األفندي ، رياض العلماء ، ج -34

 .63الوردي ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، ص -35

 .48ابن قتيبة ، المعارف ، ص -36

 .142البلدان ، ص البالذري ، فتوح -39

 .31-39الفقيه ، جبل عامل في التاريخ ، ص -38

 .39؛ الفقيه ، جبل عامل في التاريخ ، ص424الحر العاملي ، أمل اآلمل ، ص -37

 .68مكي ، الحركة الفكرية واألدبية في جبل عامل ، ص -49

 . 318ح القمي ، الكنى واأللقاب ، ص441، ص 3األفندي ، رياض العلماء ، ج -41

 .68مكي ، الحركة الفكرية واألدبية في جبل عامل ، ص -42

علرري بررن عبررد العررالي الميسرري : كرران فاضررالً عالمرراً متبحررراً ، ثقرره زاهررد ، روى عنرره الشررهيد الثرراني زيررن الرردين العرراملي الجبعرري  -43

،  1املي ، أمرل اآلمرل ، قهرـ . ينظرر : الحرر العر733هرـ( ، واجرازه الشريخ علري برن عبرد العرالي الكركري ، تروفى سرنة 766)ت:

 .123ص

 .6ن ص 1الحر العاملي ، أمل اآلمل ، ق -44

 .159األمين ، خطط جبل عامل ، ص -45

 .282،ص11األمين ، أعيان الشيعة ، ج -46

 .193، ص 1الحر العاملي ، أمل اآلمل ، ج -49

 .197، ص 1المصدر نفسه ، ج -48

 .192، ص 1المصدر نفسه ، ج -47

 .26، الحركة الفكرية في جبل عامل، صمحمد كاظم  -59

 . 191،  199،  73، الفقيه ، جبل عامل في التاريخ ، ص 19، ص 2القمي ، الكنى واأللقاب ، ج -51

 .51المهاجر ، الهجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي ، ص -52

درب وداخل المدينة حصن قديم للعجم ، ولها وادي يجرري  قم : قم الكبرى يقال لها منيجان وهي جليلة القدر ، يقال أن فيها ألف -53

فيه الماء عليه قناطر معقودة بحجارة يعبر عليها من مدينرة منيجران إلرى مدينرة كمنردان وأهرل قرم مرن مرذحج واألشرعريين ، وبهرا 

بررن األحرروص عجررم  وقرروم مررن المرروالي يررذكرون انهررم مرروال لعبرردهللا بررن العبرراس بررن عبررد المطلررب ، وأول مررن مصرررها طلحررة 

 .84الشعري . ينظر: اليعقوبي ، البلدان ، ص

 .195المهاجر ، الهجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي ، ص -54

الررري : اسررم مدينررة الررري المحمديررة ،وانمررا سررميت بهررذا االسررم ألن المهرردي نزلهررا فرري خالفررة المنصررور لمررا توجرره إلررى خراسرران  -55

هـ واهلها أخالط مرن العجرم 23حمن األزدي وبناها ، افتتح الري قٌرظه بن كعب االنصاري سنة لمحاربة عبد الجبار بن عبد الر

 .87وعربها قليل . ينظر : اليعقوبي ،البلدان ، ص

 .195المهاجر ، الهجرة العاملية إلى إيران ، ص -56

 .439/ 4ث. الحموي، معجم البلدان، الشين المعجمة، وآخره نون: مدينة بما وراء النهر على بابها وادي أخسيك :كاشان -59

 .94الراوندي ، راحة الصدور وآية السرور ، ص -58

 .286/ 4بالكسر ثم السكون، ونون: من قرى قاشان من نواحي أصبهان. الحموي، معجم البلدان،  :فين -57

 .413، ص7ماه آباد : محلة كبيرة بمدينة مرو . الزبيدي، تاج العروس، ج -69

الري على جرجان سبع مراحل ، وهي على نهر الديلم ، افتتحها سعيد برن عثمران برن عفران فري عهرد معاويرة ، ثرم  جرجان : من -61

 .72ارتد أهلها من اإلسالم فافتتحها يزيد بن المهلب في عهد سليمان بن عبد الملك . ينظر : اليعقوبي ، البلدان ، ص

 .475م ( ن ص1882 -هـ1399ألئمة الهداة ) طهران البحراني ، هاشم ، مدينة المعجزات في النص على ا -62

الطالقان : الطالقان بلد بين جبلين عظيمين ، وبها مسجد جماعة لسعتها ، وبها تعمل اليود الطالقانية . ينظر : اليعقروبي ، البلردان  -63

 . 115، ص

ترب إلرى المرأمون والمعتصرم ، وهرو بلرد كثيرر طبرستان : بلد منفرد ويسرمى ملكرة ، األصربهذ ، وهري بلرد المازيرار الرذي كران يك -64

الحصون منيع باألودية ، وأهله أشراف العجم أبناء ملوكهم ، ويقال أن كسرى يزدجرد خلف به جواريه فحسنت وجوه أهلها من 

 .71قبل أولئك الجواري ألن أهل طبرستان أوالدهن . ينظر : اليعقوبي ، البلدان ، ص

تعريب شوش بإعجام الشرينين ، قرال : ومعنراه النرزه والحسرن والطيرب واللطيرف ، فبرأي االسرماعء شوشتر: مدينة بخوزستان ،  - 65

 .27، ص2وسمتها من هذه جاز.الحموي، معجم البلدان،  ج

 .196المهاجر ، الهجرة العاملية على إيران ، ص -66 

 .292/ 2جيالن: اسم لبالد كثيرة في اقليم ما وراء النهر. الحموي، معجم البلدان،  -69
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الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السالم ، لهم رأي في صحة خالفة ابي بكرر  -68

وعمر وان كان األمام علي بن أبي طالب أفضل وفقاً لقولهم المعروف ) االعتراف باألمام المفضول مع وجود األفضرل ، ترزعم 

ثورة مسلمة ضد األمويين في عهد الخليفة األموي هشام بن عبد الملك وكانرت نتيجتهرا مقترل األمرام زيرد سرنة اإلمام زيد بن علي 

 213؛ الشركعة ، إسرالم برال مرذاهب ، ص 89 - 99هـ ، لمزيد من المعلومات ينظر :  األصفهاني  ، مقاترل الطرالبيين ، ص122

 وما بعدها.

ور ، منهرررا الطبسرررين ، وقوهسرررتان ، ونسرررا ، وطررروس ، ومدينرررة طررروس العظمرررى ، نيسرررابور : نيسرررابور بلرررد واسرررع كثيرررر الكررر -67

واستغرائيين . افتح البلد عبدهللا بن عامر بن كريز في خالفة بن عفان سنة ثالثين ، وأهلها أخالط من العرب والعجم ... ينظرر : 

 .76-75اليعقوبي ، البلدان ، ص

حيرة مررن آخرر حرردود الريونرد إلررى حرد الرردامغان ، وهرو خمسررة وعشررون فرسررخا ، ويقررال لهرا سررابزوار  وحرد هررذه النا سببزوار: -99

 . 438، ص1وعرضها قريب من هذا. السمعاني، االنساب، ج

مشهد : مدينة في بالد فارس تقع في الجهة الشرقية لمدينة نيسابور، وتفصلها عنها سلسلة جبال التي فيها منرابع انهرار نيسرابور،  -91

 .439 – 427ها تقع مدينة طوس. لسترنج، بلدان الخالفة الشرقية، وعلى بضعة اميال من

 .196المهاجر ، الهجرة ، العاملية  إلى إيران ، ص -92

 .198، المهاجر ، الهجرة العاملية إلى إيران ، ص 194آل ياسين ، العالمة الحلي ، ص -93

 .197-198المهاجر ، الهجرة العاملية إلى إيران ، ص -94

 .121، ص 1ل ، قأمل اآلم-95

. وقواعد الحلي احد مؤلفات العالمة ابو منصور ورجال الدين الحسن بن سديد الردين يوسرف 238التفريشي ، نقد الرجال ،  ص -96

 .351هـ( . ينظر: البحراني ، لؤلؤة البحرين في اإلجازات ، ص926بن زين الدين بن المطهر الحلي ) ت

 .369، ص 4روضات الجنات ، ج -99

 .164، ص 19للجنة العلمية طبقات الفقهاء ، جا -98

 .441، ص 3األفندي ، رياض العلماء ، ج -97

 .445، ص 3األفندي ، رياض العلماء ، ج -89

 .318القمي ، الكنى وااللقاب ، ص -81

 .198-196، ص41األمين ، اعيان الشيعة ، ج -82

 .299، ص 2الطهراني ، الذريعة ، ج -83

 .23الحديث ، ص المجلسي ، اجازات -84

 .415، ص 2البروجردي ، طرائف المقال ، ج -85

 .458، ص 1األردبيلي ، جامع الرواة ، ج -86

 .198الشاكري، حسين ، ربع قرن مع العالمة األميني ، ص -89

 .24، 8الكركي ، رسائل المحقق الكركي مقدمة المحقق ، ص -88

بنظريررة )الترتررب( فرري علررم األصررول، وأنكررر علررى أساسررها ثمرررة الضررد، و والمحقررق الكركرري هررو أول مررن قررال  نظريررة الترتررب: -87

)نظرية الترتب( من أدق النظررات العلميرة وال ترزال موضرع بحرث عنرد العلمراء المعاصررين، وقرد كران شريخنا المحقرق اآلخونرد 

ئيني يرراه مرن البرديهيات. محمد كاظم الخراساني صراحب )الكفايرة( يررى الترترب محراال، بينمرا كران المحقرق الميررزا حسرين النرا

/ 8. للتعرف على النظرية ومفادها راجع: الكركي، جرامع المقاصرد، 8 - 9/ 2البياضي، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، 

357 – 361. 

 .195الفقيه ، جبل عامل في التاريخ ، ص -79

 .176-195الفقيه ، جبل عامل في التاريخ ، ص -71

 .1؛ الكركي، رسائل الكركي مقدمة المحقق، المجموعة األولى ، ص123، ص 1اآلمل ، ق الحر العاملي ، أمل -72

،  3؛ الزنوزي ، رياض الجنرة ، ق943، ص1؛ البغدادي ، هدية العارفين ، ج369، ص 4الخوانساري ، روضات الجنات ، ج -73

؛ اعجرراز حسررين ،  445، ص 3، ج ؛ األفنرردي ، ريرراض العلمرراء121، ص 1؛ الحررر العرراملي ، أمررل اآلمررل ، ق 685-684ص

؛ الطهرانري  8؛ الكركي ، رسائل الكركي مقدمة المحقرق، ص 247،  232،  231،  168،  156كشف الحجب واألستار ، ص

 .94، ص 9؛ كحالة ، معجم المؤلفين ، ج397، ص 1، الذريعة ، ج

 .368، ص 4الخوانساري ، روضات الجنات ، ج -74

 .368، ص 4المصدر نفسه ، ج -75

، وقال " اني رأيت نسخه مرن حاشرية الشررائع للشريخ علري برن عبرد  174، ص 1ذكرها احمد الحسيني ، في تراجم الرجال ، ج -76

العالي المحقق الكركي عند رفيع االدين حيدر بن علي بن إسماعيل بن عبد العالي من علماء القررن الثراني عشرر الهجرري ولعلره 

 من احفاده ... "

 .8؛ الكركي ، رسائل الكركي مقدمة المحقق، ص166، ص165لمية في مؤسسة األمام الصادق، طبقات الفقهاء ، صاللجنة الع -79

 .389؛ اعجاز حسين ، كشف الحجب واألستار، ص449، ص 3األفندي ، رياض العلماء ، ج -78

 .239الفضلي ، دروس في أصول فقه اإلمامية ، ص -77

فضل هللا بن يحي الطيبي ، كتب فيه ما رواه له الشيخ زين الدين علي بن فاضل المازندراني  كتاب الجزيرة الخضراء : تأليف -199

 .74، ص 4هـ مما شاهد في تلك الجزيرة . ينظر : الطهراني ، الذريعة ، ج677في سنة 

 .74، ص 4الطهراني ، المصدر نفسه، ج -191

 .514، ص 4الطهراني ، الذريعة ، ج -192

 .155كشف الحجب واألستار ، صاعجاز حسين ،  -193
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 .165، ص19اللجنة العلمية ، طبقات الفقهاء ، ج -194

 .186، ص 1الطهراني ، الذريعة ، ج -195

 .186الصدر ، تكملة أمل اآلمل ، ص -196

 .937، ص 1البغدادي ، هدية العارفين ، ج -199

 .122المهاجر ، الهجرة العاملية إلى إيران ، في العصر الصفوي ، ص -198

 .236، ص 13الخوئي ، معجم رحال الحديث ، ج -197

 .422، ص 2الطهارني ، الذريعة ، ج -119

 .222، 1الطهارني ، المصدر نفسه ، ج -111

 .134، ص1الطهراني ، المصدر نفسه ، ج -112

 .174، ص 1مجمع الفكر اإلسالمي، موسوعة مؤلفي اإلمامية ، ج -113

 .174، ص 1المصدر نفسه ، ج -114

 .163، ص 19اللجنة العلمية ، طبقات الفقهاء ، ج -116

 .16اعجاز حسين ، كشف الحجب واألستار ، ص  -119

 .163، ص 19اللجنة العلمية ، طبقات الفقهاء ، ج -118

 .49، ص1الكركي، جامع المقاصد ، ج -117

 .49، ص 1المصدر نفسه ، ج -129

فري رواياتره ومسرموعاته وأجرازه فهرو مجراز والمجرازات المرويرات.  ]ي اإلذنطلرب اإلجرازة أ[اإلجازة: استجاز رجرل رجرالً  -121

 .21، ص4الزبيدي، تاج العروس ، ج

وعّرفت ايضا بأنها: الكالم الصادر عن المميز المشتمل على إنشرائه اإلذن فري روايرة الحرديث عنره بعرد إخبراره إجمراال بمروياتره   

لرى ذكرر الكترب والمصرنفات التري تصردر اإلذن فري روايتهرا عرن المجيرز إجمراالً ويطلق شايعا علرى كتابره هرذا اإلذن المشرتملة ع

وتفصيالً، وعلى ذكر المشايخ الذي صدر للمجيز الرواية عنهم، طبقة بعد طبقرة إلرى أن تنتهري األسرانيد إلرى المعصرومين علريهم 

اصريل ينظرر: الشرمري ،يوسرف ، الحيراة . للتف1/264؛ الطهرانري، الذريعرة، 169 –192/166المجلسي، بحار األنوار،  السالم.

 .245 – 229الفكرية في الحلة، 

 وهي كاإلجازة من أقسام طرق تحميل الحديث وتلقيه. وهي على نوعين : المناولة: -122

 األول: المناولررررررررررررررة المقرونررررررررررررررة باإلجررررررررررررررازة، أو مررررررررررررررن صررررررررررررررورها أن يرررررررررررررردفع الشرررررررررررررريخ إلررررررررررررررى الطالررررررررررررررب

ي، وروايتي عن فالن فاروه عني أو أجزت لرك روايتره عنري، ثرم يملكره إيراه أو أصل سماعه أو فرعاً مقابالً له ويقول هذا سماع

أما النوع الثراني مرن المناولرة هرو  . 199ابن الصالح، مقدمة ابن الصالح ،  يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي أو نحو هذا،

ا من حديثي أو من سماعاتي وال يقول له اروه عنري المناولة المجردة عن اإلجازة، وهي أن يناول الشيخ تلميذه الكتاب ويقول هذ

، للتعررف علرى تفاصريل المناولرة راجرع: ابرن  34 – 33أو أجزت لك روايته عني. الفيراض، اإلجرازات العلميرة عنرد المسرلمين، 

 .241 - 249الشمري، الحياة الفكرية في الحلة، ؛ 119 – 198جماعة، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، 

حول السماع: راجع: ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم؛ الفيراض، اإلجرازات العلميرة عنرد المسرلمين،  -123

33 – 34. 

 .459-447، ص 3األفندي ، رياض العلماء ، ج -124

 . 459، ص 3المصدر نفسه ، ج -125

،  19؛ الخوئي ، معجرم رجرال الحرديث ، ج292،ص 1الطهراني ، الذريعهة ، ج ؛ 595، ص 1البغدادي ، هدية العارفين ، ج -126

 .39ص

 3؛ الزنوزي ، رياض الجنة ، ق123، ص 1؛ الحر العاملي، أمل اآلمل ، ج 368، ص 4الخوانساري ، روضات الجنات ، ج -129

؛  527جررب واالسررتار ، ص؛الكنترروري ، اعجرراز حسررين ، كشررف الح 442، ص 3؛ األفنرردي ، ريرراض العلمرراء ، ج 687، ص

 .165، ص 19اللجنة العلمية ، طبقات الفقهاء ،ج

 .141، ص 1الحر العاملي ، أمل اآلمل ، ج -128

 .58، ص 19؛ الخوئي ، معجم رجال الحديث ، ج 365، ص 4الخوانساري ، روضات الجنات ، ج -127

 . 187، ص 1الحر العاملي ، أمل اآلمل ، ج -139

؛ الخرروئي ، معجررم  85، ص 1، وانظررر ايضرراً: البروجررردي ، طرائررق المقررال ، ج 79، ص 2أمررل اآلمررل ، جالحررر العرراملي ،  -131

 .53؛ اعجاز حسين ، كشف الحجب واالستار ، ص 228، ص 2؛ الطهراني ، الذريعة ، ج45، ص 9رجال الحديث ، ج

 .321، ص11ج؛ الخوئي ، معجم رجال الحديث ،  147، ص 2الحر العاملي ، أمل اآلمل ، ج -132

 .318؛ القمي ، الكنى واأللقاب ،ص 247، ص 2الحر العاملي ، أمل اآلمل ، ج -133

 .254، ص 2الحر العاملي ، أمل اآلمل ، ج -134

 .264، ص 1؛ الطهراني ، الذريعة ، ج 312، ص 2بحر العلوم ، الفوائد الرجالية ، ج -135

 .87، ص 2؛ الطهراني ، الذريعة ، ج 314-313، ص 2بحر العلوم ، الفوائد الرجالية ، ج -136

 .23المجلسي ، اجازات الحديث ، ص -139

 .84، ص 1البوجردي ، طرائف المقال ، ج -138

 .88، ص 1المصدر نفسه ، ج -137

 .365، ص 4الخوانساري ، روضات الجنات ، ج  -149

 2؛ الخوئي ، معجم رجال الحديث ، ج 365، ص 4؛ الخوانساري ، روضات الجنات ، ج 72الصدر ، تكملة أمل اآلمل ، ص -141

 .165، ص19؛ اللجنة العلمية ، طبقات الفقهاء ، ج25، ص
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 .199و 194الصدر ، تكملة أمل اآلمل ، ص-142

 .179المصدر نفسه ، ص -143

 .221المصدر نفسه ، ص -144

 . 165،ص 19ء ،ج؛ اللجنة العلمية ، طبقات الفقها 238، ص 1الخوئي ، معجم رجال الحديث ، ج -145

 189، ص 11الخوئي ، معجم رجال الحديث ، ج -146

 . 38، ص 12؛ الخوئي ، معجم رجال الحديث ، ج339اعجاز حسين ، كشف الحجب واالستار ، ص -149

 .175، ص16الخوئي ، معجم رجال الحديث ، ج -148

؛ اعجاز حسين ، كشف الحجب  949، ص 1، ج ؛ البغدادي ، هدية العارفين365، ص 4الخوانساري ، روضات الجنات ، ج -147

 .173واالستار ، ص

 .149، ص 1الطهراني ، الذريعة ، ج -159

 ,215، ص1المصدر نفسه ،ج -151

 . 165، ص 19؛ اللجنة العلمية ، طبقات الفقهاء ، ج215، ص 1المصدر نفسه ،ج -152

 .259، ص1الطهراني ، اغابزرك ، الذريعة ،ج -153

 .79و 95، ص4،ج المصدر نفسه -154

 .194، ص 4المصدر نفسه ج -155

 .143، ص 4؛ الطهراني ، الذريعة ، ج 365، ص 4الخوانساري ، روضات الجنات ، ج -156

 .497، ص 4الطهراني ، الذريعة ، ج -159

 .22، ص 4المصدر نفسه ، ج -158

 .327، ص 1مجمع الفكر اإلسالمي ، موسوعة مؤلفي األمامية ، ج -157

 .365، ص 4وانساري ، روضات الجنات، جالخ -169

 .165، ص 19؛ اللجنة العلمية ، طبقات الفقهاء ، ج 365، ص 4المصدر نفسه ، ج -161

 .165،ص 19المصدر نفسه ، ج -162

 .165،ص 19المصدر نفسه، ج -163

 .165،ص 19المصدر نفسه، ج -164

 .165،ص 19المصدر نفسه ، ج -165

 .269، ص 4، ج األفندي ، رياض العلماء -166

 .394، ص 361، ص 4الخوانساري ، روضات الجنات ، ج -169

 .121، ص 1الحر العاملي، أمل اآلمل ، ج -168

 .212، ص 1الطهراني ، الذريعة ، ج -167

 .14اعجاز حسين ، كشف الحجب واالستار ، ص  -199

 .448، ص 3األفندي ، رياض العلماء ، ج -191

 ,365، ص 4؛ وينظر أيضاً : الخوانساري ، روضات الجنات ، ج 83-81، ص 195ر، جالمجلسي ، بحار األنوا -192

 .291الصدر ، تكملة أمل اآلمل ، ص -193

 .139، ص6،المحمودي ، نهج السعادة ، ج143، ص6النمازي ، مستدرك سفينة البحار ، ج -194

كتبه في أخر نهرار الخمريس حرادي عشرر ذي الحجرة سرنة   دعاء الصباح : من ادعية أالمام علي بن ابي طالب ) عليه السالم ( -195

هـ والتي علمها أياه الرسول ) صلى هللا عليه وآله وسلم ( وكان يدعو به كل صباح . ينظر : الميانجي ، مكاتب الرسول ،  25

 .179، ص 2ج

 .187، ص 2االحمدي ، الميانجي ، مكاتب السرول ، ج-196

 .218، ص 2الطهراني ، الذريعة ن ج -199

 .174، ص 4األميني ، الغدير ، ج -198

 .296الغفاري ، الكليني والكافي، ص -197

 .25، ص 2؛ الخوئي ، معجم رجال الحديث ، ج72الصدر ، تكلمة أمل اآلمل ، ص -189

،  1؛ القمري ، الكنرى واأللقراب ، ج 19؛ اعجراز حسرين ، كشرف الحجرب واالسرتار ، ص171الصدر ، تكلمة أمرل اآلمرل ، ص -181

 .-171ص

 .121الصدر، تكملة أمل اآلمل ، ص -182

 .174، ص 4األميني، الغدير ، ج -183

 .37الطباطبائي ، مكتبة العالمة الحلي ، ص -184

 .17اعجاز حسين ، كشف الحجب واالستار ، ص -185

 .142، ص 1الطهراني ، الذريعة ، ج -186

 .122المهاجر ، الهجرة العاملية إلى إيران ، ص -189

 .448، ص 3األفندي ، رياض العلماء ، ج -188

 .122المهاجر ، الهجرة العاملية إلى إيران ، ص -187

 .447-448، ص 3األفندي ، رياض العلماء ، ج -179

 .164، ص 19اللجنة العلمية ، طبقات الفقهاء، ج -171

 .164، ص 19المصدر نفسه، ج -172
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 مقدمة المحقق. 169؛ الطوسي ، رجال الطوسي ، ص 449، ص 2محبوبة ، ماضي النجف وحاضرها ، ج -173

 .157، ص 7األمين ، أعيان الشيعة ، ج -174

 ..95-94البهـــادلي ، الحوزة العلمية في النجف ، ص -175

 .95-94المصدر نفسه، ص -176

 .96المصدر نفسه ، ص -179

 .29، ص 2الحر العاملي ، أمل اآلمل ، ج -178

 .194، ص 4، جالطهراني ، الذريعة  -177

 .165، ص 19اللجنة العلمية ، طبقات الفقهاء، ج -299

 .165، ص 19المصدر نفسه، ج -291

 لمزيد من المعلومات راجع فقرة أثاره وتآليفه في صفحات النجف .-292

 .396-395القمي، فوائد الرضوية ، ص -293

 .124المهاجر ، الهجرة العاملية إلى إيران ، ص -294

 .124فسه ، صالمصدر ن -295

الدينار الشرعي : يساوي مثقاالً من الذهب ، ظل وزنة ثابتاً منذ ما قبل اإلسالم حتى ضرب العثمرانيون ليررتهم الرذهب فجعلروا  -296

 .51زنتها دينارين شرعيين ينظر : ابراهيم ، األوزان والمقادير ، ص

 .125-124، الهجرة العاملية إلى إيران ، صن وانظر ايضاً : المهاجر 173الخوانساري ، روضات الجنات ، ص -299

 .416الشيبي ، الفكر الشيعي ، والنزعات الصوفية ، ص -298

 .63، ص 1الوردي ، لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث ، ج -297

 . 361، ص 4الخوانساري ، روضات الجنات ، ج -219

 .363-362، ص 4الخوانساري ، روضات الجنات ، ج -211

 . 689، ص 3الزنوزي ، رياض الجنة ، ق -212

 .164، ص 19اللجنة العلمية ، طبقات الفقهاء، ج -213

 .363، ص 4؛ الخوانساري ، روضات الجنات ، ج 198-196، ص 41األمين ، اعيان الشيعة ، ج -214

 .362، ص 4الخوانساري ، روضات الجنات ، ج -215

 .272-287، ص1ينظر : البحراني ، الكشكول ، جلمزيد من المعلومات ينظر حول القطيفي .  -216

 .279، ص 1البحراني ، الكشكول ، ج -219

 .293، ص 5األمين ، أعيان الشيعة ، ج -218

 .113سورة هود : آية  -217

 .19، ص 1األفندي ، رياض العلماء ، ج -229

 .16، ص 1المصدر نفسه ، ج -221

 .143-141، ص 1المصدر نفسه ، ج -222

 .65، ص 1دي ، لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث ، جالور -223

 .65، ص 1الوردي ، لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث ، ج -224

 .33فتاح ، نظرية والية الفقهية ، ص -225

 .359-356الطوسي ، النهاية في مجرد الفقه  ، ص -226

 .35-33فتاح ، نظرية والية الفقهية ،  ص -229

 .19، ص 1ألفندي ، رياض العلماء ، جا -228

 .22-21الكركي ، رسائل المحقق الكركي ، ص -227

 .19، ص 1األفندي رياض العلماء ، ج -239

 .23الكركي ، رسائل المحقق الكركي ، ص -231

 .65، ص 1الوردي ، لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث ، ج  -232

 .16-15، صالكركي ، رسائل المحقق الكركي  -233

 .18المصدر نفسه ، ص -234

 .18المصدر نفسه ، ص -235

 .17المصدر نفسه ، ص -236

 .293، ص 5األمين ، أعيان الشيعة ، ج -239

 .66، ص 1الوردي ، لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث ، ج -238

 .452، ص 3األفندي ، رياض العلماء ، ج -237

 .453-452، ص 3المصدر نفسه ، ج -249

 .142سورة البقرة ، آية :  -241

 .145سورة البقرة ، آية :  -242

 .455-454، ص 3األفندي ، رياض العلماء ، ج -243

يذكر أن محمود بيك مهردار كان من ألد الخصام واشد األعداء للمحقق الثاني علي الكركي ، فخطر في باله في أحرد األيرام ان  -244

غ السلطان من لعب الصولجان ويقتل الكركي بسيفه ، فاضطر بكرامرة الكركري أن ذهبرت يرد يذهب إلى بيت الكركي بعدما فر
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فرس محمود بيك في بئر كانت في عرض الطريق ، فسقط هو وفرسه في تلك البئر وانكسر رأسه وعنقه ومات فري سراعته ، 

 . 432ص،  3؛ النوري ، مستدرك الوسائل ، ج 453، ص 3ينظر : األفندي ، رياض العلماء ، ج

 .128المهاجر ، الهجرة العاملية إلى إيران ، ص -245

 (.27لإلطالع على نصر القرار راجع ملحق رقم ) -246

 .139-127المهاجر ، الهجرة العاملية إلى إيران ، ص -249

 .139-127المصدر نفسه  ، ص -248

 .454، ص 3األفندي ، رياض العلماء ، ج -247

 

 قائمة المصادر والمراجع

 آن الكريمالقر

 آل ياسين، محمد مفيد.

هـ(، رسالة ماجستير مقدمة إلى كليرة اآلداب، جامعرة بغرداد، 926ـ  648ـ العالمة الحلي جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر )  

 م(.1791)بغداد ـ 

 األصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين

 (.1791ـ مقاتل الطالبيين، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، )بيروت ـ  

 م(.0689هـ/0090االردبيلي، محمد بن علي الغروي الحائري)ت:

 هـ(.1493ـ جامع الرواة، مكتبة المرعشي، )قم ـ 

 م(.0869هـ/0186إعجاز حسين، النيسابوري الكنتوري )ت:

 هـ(.1497، مطبعة بهمن، )قم ـ 2ـ كشف الحجب واألستار عن أسماء الكتب واالسفار، ط

 م(.0804هـ/0119هاني، )ت:األفندي، عبد هللا األصف

 هـ(.1493ـ  رياض العلماء وحياض الفضالء، تحقيق: احمد الحسيني، مكتبة المرعشي، )قم ـ 

 م(.2996هـ/1429ـ الفوائد الطريفة، تحقيق: السيد مهدي ألرجائي، مطبعة ستارة، )قم ـ 

 األمين، السيد محسن.

 م(.1778هـ/1417، )بيروت ـ 5دار التعارف للمطبوعات، طـ أعيان الشيعة، حققه وعلق عليه: السيد حسن األمين، 

 (.1778ـ خطط جبل عامل، تحقيق حسن األمين، )بيروت ـ 

 االميني، عبد الحسين النجفي.

 م(. 2995هـ/1425، مطبعة سبحان، )3ـ الغدير في الكتاب والسنّة واألدب، تحقيق: مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، ط

 م(،0691هـ/0091البحراني، هاشم )ت:

 هـ(.1413ـ مدينة المعاجز، تحقيق: عزت هللا الوالئي الهمداني، مؤسسة المعارف اإلسالمية،             )طهران ـ  

 م(0111هـ/0086البحراني، يوسف بن إبراهيم بن احمد )ت:

 م(.1394ـ الكشكول، منشورات الشريف الرضي، مطبعة أمير، )قم ـ 

 ات وتراجم الحديث، تحقيق وتعليق: السيد محمد صادق بحر العلوم، مطبعة النعمان، )النجف ـ د.ت(.ـ لؤلؤة البحرين في اإلجاز

 

 م(.0891هـ/0101البروجردي، السيد علي اصغر الجابلقي)ت:

 هـ(.1419، مطبعة بهمن، )قم ـ 2ـ طرائف المقال، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، ط

 البغدادي، إسماعيل باشا

 م(.1751أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار إحياء التراث العربي، )بيروت ـ ـ هدية العارفين 

 هـ(119البالذري، احمد بن يحيى بن جابر )ت:

 (.1397ـ فتوح البلدان، مكتبة النهضة المصرية، )القاهرة ـ  

 البهادلي، علي احمد 

 م(.1773هـ/1413م، )بيروت ـ 1789ـ  1729ـ/ه1491ـ  1337ـ الحوزة العلمية في النجف معالمها وحركتها االصالحية  

 م(0411هـ/811البياضي، علي بن يوسف العاملي )ت:

ـ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، تحقيق: عبد الباقر البهبوذي، المكتبرة المرتضروية إلحيراء الترراث، المطبعرة الحيدريرة، )قرم ـ 

 هـ(.1384

 م(.0101هـ/0011التفريشي، السيد مصطفى)ت:

 هـ(.1418ـ نقد الرجال، تحقيق : مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، مطبعة مكارم، )قم ـ 

 م ( 889هـ/116ابن قتيبة، ابو محمد عبد هللا بن مسلم )

 (. 1769–ـ المعارف، تح: ثروت عكاشة ، )القاهرة 

 م(0111هـ/111ابن جماعة، أبو إسحاق إبراهيم )ت:

 هـ(.1353لعالم والمتعلم، دائرة المعارف العثمانية، )استانبول ـ ـ تذكرة السامع والمتكلم في آداب ا

 م(0191هـ/0094الحر العاملي، محمد بن الحسن )ت:

 م(.1762ـ أمل اآلمل في علماء جبل عامل، الجزء الثاني، تحقيق: احمد الحسيني، مطبعة دار الكتاب اإلسالمي، )قم ـ 

 الحسيني، احمد.

 هـ(.1414عشي، مطبعة صدر، )قم ـ ـ تراجم الرجال، مكتبة المر 
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 هـ(616الحموي، ياقوت بن عبد هللا الرومي)ت:

 ـ معجم البلدان، دار احياء التراث العربي، )بيروت ـ د.ت(. 

 

 

 م(.0891هـ/0101الخوانساري، محمد باقر الموسوي االصبهاني)ت:
 م(.1771هـ/1411 ـ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، الدار اإلسالمية، )بيروت ـ

 الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي.

 هـ(.1413ـ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، تحقيق: لجنة المحققين، )النجف ـ 

 هـ(191ابن داود، تقي الدين الحسن بن علي )ت:

 (.1792هـ/ 1372ـ رجال ابن داود، المطبعة الحيدرية ، )النجف ـ 

 ن سلمانالراوندي، محمد بن علي ب

 م(.1769هـ/1397ـ راحة الصدور وآية السرور، ترجة ابراهيم الشواربي وآخرون، )القاهرة ـ  

 م(.0199هـ/0191الزبيدي، محمد مرتضى )ت:

 ـ تاج العروس من جواهر القاموس، مكتبة الحياة، )بيروت ـ د.ت(.

 م(.0891هـ/0108الزنوزي، الميرزا محمد حسن الحسيني )ت:

 هـ(.1412، تحقيق: علي رفيعي، مطبعة بهمن، )قم ـ 1جـ رياض الجنة، 

 سليمان، إبراهيم

 (.1722هـ/1381ـ األوزان والمقادير، )صور ـ  

  هـ(.161السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي )ت:
 هـ(.1498ـ األنساب، تعليق: عبد هللا عمر، دار الجنان، )بيروت ـ 

 السيد، كمال

 (.2995ولة الصفوية دراسة تحليلية، مطبعة سرور، )قم ـ ـ نشوء وسقوط الد

 الشاكري، حسين

 (.1419ـ ربع قرن مع العالمة االميني، الناشر المؤلف، الطبعة األولى، )بيروت ـ  

 الشمري، د.يوسف كاظم.

راسرات الحضرارية والتاريخيرة، الحياة الفكرية في الحلة خالل القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميالدي، الناشر مركرز بابرل للد ـ

 (.2997مطبعة دار الصادق، )الحلة ـ 

 الشيبي، كامل مصطفى

 م(.1766هـ/1386ـ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري، مكتبة النهضة، )بغداد ـ 

 

 الصدر، السيد حسن.

 هـ(.1493شي، )قم ـ ـ تكملة أمل اآلمل، تحقيق: احمد الحسيني، مكتبة المر ع

 م(0116هـ/611ابن الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن)ت:

 م(.1416ـ مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث، تحقيق: أبو عبد الرحمن صالح بن عويضة، دار الكتب العلمية، )بيروت ـ  

 م(.0801هـ/0110الطباطبائي، السيد علي)ت:

 هـ(.1494لبيت إلحياء التراث، مطبعة الشهيد، )قم ـ ـ رياض المسائل، مؤسسة آل ا       

 الطهراني، محمد محسن. المعروف بـ: أغا بزرك

 .(1792 سماعيليان، )قم ـ ، مطبعة2إحياء الداثر من القرن العاشر، تحقيق: علي نقي منزوي، ط ـ

 هـ(.1493، دار األضواء، )بيروت ـ 3ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ط

 م(.1778هـ/1498، دار العلوم، )2في مصنفي علم الرجال،عني بتصحيحه ونشره: ولده علي نقي منزوي، ط ـ مصفى المقال

 الطباطبائي، السيد عبد العزيز.

 هـ(.1416ـ مكتبة العالمة الحلي، مؤسسة آل البيت )ع( إلحياء التراث، مطبعة ستارة، )قم ـ 

 م(0961هـ/469الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن )ت:

 النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، دار األندلس، )بيروت ـ د.ت(. ـ 

 م(.0111هـ/116العالمة الحلي، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر )ت:

ـ ترتيب خالصة األقوال في معرفة علم الرجال، تحقيق : قسم الحديث في مجمع البحوث اإلسالمية، مطبعة مجمع البحوث، )مشهد ـ 

 هـ(.1423

 عبد الرسولالغفار، 

 هـ(.1416ـ الكليني والكافي، مؤسة النشر االسالمي، )قم ـ  

 م(.0161هـ/911غفاري، احمد بن محمد بن عبد الغفور)ت:

 ـ تاريخ جهان آرا، كتابقروشي حاف ، )طهران ـ د.ت(.

 فتاح، عرفان عبد الحميد 

 (.1787هـ/1497ـ نظرية والية الفقيه، دراسة وتحليل ونقد، )عمان ـ 

 ضلي، عبد الهاديالف

 (.1429ـ دروس في اصول فقه اإلمامية، مؤسسة ام القرى للتحقيق والنشر، 
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 الفقيه، محمد تقي.

 م(.1786، )بيروت ـ 2ـ جبل عامل في التاريخ، دار األضواء، ط

 الفياض، عبد هللا

 م(1769اإلجازات العلمية عند المسلمين، مطبعة اإلرشاد، )بغداد ـ

 القّمي، عباس

 هـ(.1359الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفري، مطبعة مركزي، )طهران ـ  ـ فوائد

 هـ(.1425ـ الكنى واأللقاب، مؤسسة النشر اإلسالمي، )قم ـ  

 هـ(.1429ـ هدية األحباب، مؤسسة نشر الثقافة، ترجمة: هاشم الصالحي، مؤسسة النشر اإلسالمي، )قم ـ  

 كحالة، عمر رضا.

 اجم مصنفي الكتب العربية(، دار إحياء التراث العربي، )بيروت ـ د.ت(.ـ معجم المؤلفين )تر

 م(.0111هـ/949الكركي، المحقق الشيخ علي عبد الحسين )ت:

 هـ(.1419ـ جامع المقاصد، تحقيق: مؤسسة آل البيت، مطبعة مهر، )قم ـ 

 هـ(.1497اإلسالمي، )قم ـ ـ رسائل المحقق الكركي، المجموعة االولى، تحقيق: محمد الحسون، مؤسسة النشر 

 لسترنج، كي.

 م(. 1754هـ/1393ـ بلدان الخالفة الشرقية، ترجمة : بشير فريز وكوركيس عواد ، مطبعة الرابطة، )بغداد ـ 

 اللجنة العلمية في مؤسسة اإلمام الصادق)ع(.

 م(. 2999هـ/1429ـ موسوعة طبقات الفقهاء، إشراف: جعفر السبحاني، دار األضواء، )بيروت ـ 

 م(.2999هـ/1429ـ معجم طبقات المتكلمين، إشراف: جعفر السبحاني، دار األضواء، )بيروت ـ 

 م(.0699هـ/0000المجلسي، محمد باقر )ت:

 ـ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، دار إحياء التراث العربي،)بيروت ـ د.ت(.

 مجمع الفكر اإلسالمي. 

 هـ(.  1429ة، مطبعة مجمع الفكر اإلسالمي، ) قم ـ موسوعة مؤلفي اإلمامي

 مغنية، محمد جواد

 (.1765ـ دول الشيعة في التاريخ، )النجف ـ  

 

 مكي، محمد كاظم

 (.1763ـ الحركة الفكرية واألدبية في جبل عامل، دار األندلس، )بيروت ـ  

 المهاجر، جعفر

 ها التاريخية ونتائجها الثقافية والسياسية،ـ الهجرة العاملية الى إيران في العصر الصفوي أسباب 

 الميانجي، علي األحمدي

 م.1778ـ مكاتيب الرسول، دار الحديث، ـ  

 النمازي، علي الشاهرودي.

 هـ(.1417ـ مستدرك سفينة البحار، تحقيق: حسن بن علي النّمازي، مؤسسة النشر اإلسالمي، )قم ـ 

 النوري، الميرزا الشيخ حسين الطبرسي

درك الوسرائل ومسرتنبط المسرائل، تحقيرق: مؤسسرة آل البيرت إلحيراء الترراث، مطبعرة مؤسسرة آل البيرت إلحيراء الترراث، )قرم ـ ـ مسرت 

1498      .) 

 الوردي، د.علي

 (.1763، دار الرشيد، )بيروت ـ 2ـ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ط

 اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب

 هـ(.  1422مد امين، )بيروت ـ ـ البلدان، تحقيق مح 

 

 

 


