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الملّخص

يهتـّم البحث بالنسـخة الخطيّة لكتاب )مختلَف الشـيعة( للعّلمـة الحلّّي )ت726هـ( 

الموجـودة فـي مكتبـة اإلمـام الحكيـم العاّمـة فـي النجـف األشـرف، والمتكّونـة مـن 

مجلّديـن: األول برقـم )127(، والثانـي برقـم )128(، حيـث دّون الشـيخ ناصـر الدين ابن  

المتـّوج البحرانـّي فـي آخـر المجلّد األول نّصاً يشـير إلى تملُّكه للنسـخة فضـلً عن قيامه 

بتصحيحهـا، وقـد وثّـق ذلـك بذكـر التاريخ باليوم والشـهر والسـنة.

وقـد أشـار إلـى تلـك النسـخة وبعـض مـا عليها مـن فوائـد شـيخ الباحثين الشـيخ آغا 

بـزرك الطهرانـّي فـي ذريعتـه، وكـّرر ذلك فـي طبقاتـه، وعند االطّـلع على تلك النسـخة 

ومقابلـة مـا مسـطور فيهـا مع مـا ذُكر في الذريعـة وجدُت أّن مـا حّرره الشـيخ الطهرانّي 

غيـر واٍف ويشـوب بعضـه التصحيـف، فأحببـُت أن أذكـر مـا يجـدي بمـا يتعلـق بالمالك 

والنسـخة في هـذا البحـث الموَجز.



لسنو بلنجرحللم جمولع اّنبا20 تلع  داعنحأ عةعلع لجفأ

Abstract

The study revolves around revolves around manuscript )Mukhtalaf 
Al-Shia( Al-'Allama Al-Hilli )AD. 726( found in the public library 
of Imam Al-Hakim in Najaf which consists two volumes: the first 
under the number )127(, the second under the number )128(. At the 
end of the first volume, Al-Shaykh Nasir Al-Din ibn Al-Mutawaj Al-
Bahrani wrote a text indicating his ownership of the copy as well as 
his correction and affirmed that mentioning the day, month, and year.

This copy and some of the benefits was referred to by the great 
researcher Al-Shaykh Aqa Buzurg Tehrani in Al-Dhari'a and repeated 
this in Al-Tabaghat. Upon reviewing this copy and examining what 
was written in it, and comparing that with what was mentioned in 
Al-Dhari’a, I found that what was stated by Al-Shaykh Tehrani was 
insufficient and tainted with distortion. Therefore, I liked to mention 
a brief study about the owner and the copy in this treatise.
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المقّدمة
ذكـر شـيخ الباحثيـن الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانّي فـي كتابـه الذريعـة )20/ 218 الرقم 

2666( نسـخًة مـن كتـاب )مختلف الشـيعة( للعّلمة الحلّـّي )ت726هـ(، تملّكها الشـيخ 

ناصـر الديـن بـن جمـال الديـن أحمـد بـن عبـد الله بـن محّمـد بن علـّي بن الحسـن بن 

متّوج البحرانّي، بشـكل غير واٍف يشـوب بعضه التصحيف لتاريخ تملّك النسـخة، أحببُت 

أن أذكـر مـا يُجـدي هنـا مع بعـض الفوائد التـي تتعلّق بتلك النسـخة. 

ما ذكره شيخ الباحثين الطهراني عن النسخة
قـال فـي الذريعـة مـا نّصـه: »مختلـف الشـيعة فـي أحـكام الشـريعة: للشـيخ جمـال 

الديـن... العّلمـة الحلّـّي المتوفّـى 726... ورأيت منه نسـًخا كثيرة... ونسـخة أخرى رأيتها 

فـي النجـف فـي مكتبة الشـيخ قاسـم ابن الشـيخ حسـن محيـي الديـن الجامعـّي، وهي 

موقوفـة الشـيخ محّمـد بـن يوسـف الجامعـّي، ليس فـي آخرها اسـم الكاتب لكـن تاريخ 

كتابتهـا 726، وصـّرح الكاتـب بأنّـه كتبهـا عن نسـخة خطِّ المصنِّـف، وأنّـه دام ظله فرغ 

مـن كتـاب الصـلة )4 ج 2 - 699(، وحصلـت تلـك النسـخة عند الشـيخ ناصـر ]الدين بن 

جمـال الديـن أحمـد بـن عبـد اللـه بـن محّمد بن علـّي بن الحسـن بـن متـّوج البحرانّي[ 

وصّححهـا، وكتـب بخطّه فـي آخرها: 

بلغ صحيًحا بحسـب ما أّدى إليه ذهني الفاقد، وعلمي القاصر، مع تشـويش الخاطر، 

وفقـد الناظـر، فـي الحادي عشـر من شـهر صفر سـنة الخمسـين وثمانمائة، حـّرره العبد 

ناصـر بن أحمد بن متّوج مالك الكتاب أحسـن الله لـه المآب..«)الذريعة: 220-218/20(.

أقـول: ذكرهـا الشـيخ الطهرانّي في كتابه طبقات أعلم الشـيعة )143/6(، وذكر نسـب 

ابـن المتـّوج البحرانـّي كامـلً، وقـال عنـه مـا نّصـه: »كتـب تملّكـه لــ )المختلـف( للحلّّي 

)الذريعة: 20، الرقم 2666(، تاريخها 21 صفر 850، وكتب في سطرين أنّه صحح النسخة 

فـي التاريـخ، وهـي منتسـخة عن خطِّ المؤلِّف فـي حياته عام 724، وبعـد تملّك المترجم 

لـه إجـازة ُمحيـت جملتها و بقيت آثارها غير مقروءة. رأيتها بمكتبة قاسـم بن الحسـن آل 
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محيـي الديـن الجامعـّي بالنجف، وتوقيعه: ناصـر بن أحمد بن المتـّوج البحرانّي«.

مكان وجود النسخة ومواصفاتها 

أقـول: رأيـت هـذه النسـخة فـي مكتبـة اإلمـام الحكيـم العاّمة فـي النجف األشـرف، 

وهـي فـي مجلّديـن؛ األّول بالرقـم )127(، )كتـاب الطهـارة - كتاب الزكاة( وهـو المذكور 

أعـله، وتتّمتهـا فـي المجلّـد الثانـي، الرقـم )128(، )كتـاب الـزكاة – كتاب الحـّج(، وهو 

ناقـص اآلخر.

كُتب المجلّد األّول بتاريخ 6 شـهر ربيع األّول سـنة 724هـ )عصر المؤلِّف(، وصّححها 

مالكهـا الشـيخ ناصـر الديـن بـن جمـال الدين أحمـد بن عبد اللـه بن محّمد بـن علّي بن 

الحسـن بن متّوج البحرانّي)1( بتاريخ 11 صفر سـنة 850هـ، وكتب في آخرها عبارة: »بلغ 

صحيًحـا بحسـب مـا أّدى إليه ذهنـي الفاتر)2(، وعلمي القاصر، مع تشـويش الخاطر، وقذ 

الناظـر)3( فـي الحادي عشـر من شـهر صفر ثاني شـهور سـنة الخمسـين وثمانمائـة. حّرره 

العبـد ناصـر بـن أحمد ابن متّوج، مالك الكتاب، أحسـن اللـه له المآب«.

فـي الذريعـة )220/20(، وطبقـات أعـلم الشـيعة )143/6( ورد التاريـخ مصّحًفا )21 

صفـر(، والصحيـح مـا ذكرنـاه، وذَكـر فيهمـا أيًضـا أّن النسـخة كُتبـت عـن خـطِّ المصنِّف 

)ره(، ولـم يصـّرح الناسـخ بذلك، وإنّمـا ورد في آخرها ما نّصه: »وفرغت منها في سـادس 

ربيـع األّول مـن سـنة أربـع وعشـرين وسـبعمائة، وكان تحريرهـا علـى يد مصّنفهـا - دام 

ظلّـه - فـي رابـع جمـادى اآلخـرة مـن سـنة تسـع وتسـعين وسـتّمائة، ويتلـوه فـي الجزء 

الثانـي كتـاب الـزكاة، والحمد للـه ربِّ العالميـن«، فلحظ.

هـذا، والنسـخة غيـر مّنقطـة، وعليهـا كلمات نسـخ البـدل، وبلغـات المقابلة، وهي 

قديمـة، وعليهـا حـواٍش توضيحيّـة، واألوراق األولى كُتبت بخطٍّ متأّخر عـن األصل، وبعد 

)1( تُرجم له مع ذكر نسبه الكامل في كتاب طبقات أعلم الشيعة: 143/6(. 

)2( في الذريعة: )الفاقد(.

)3( في الذريعة: )وفقد الناظر(، والقذ كناية عن القطع.
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ك ابـن المتـّوج البحرانـّي لهـا كُتبـت إجـازة فـي القـرن العاشـر - بحسـب أعلمهـا -  تملُـّ

وُمحيـت جملتهـا، و بقيـت آثارهـا غيـر مقـروءة، ومّمـا قرأته بجهـٍد جاهد: 

»بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، ]الحمـد لله[ الـذي فّضل نوع اإلنسـان، وميّـزه بالعقل 
مـن بنـي الحيـوان، وجعـل اللـه عليـه خلصة البشـر النبّي محّمد بـن عبد اللـه المبعوث 

إلـى اإلنـس والجـان، وآلـه مصابيـح الظلم وهـداة األنـام... بدوام الملـك الديّـان، وبعد، 

فـإن المولـى المعظّـم والبحـر ... الملّـة والحّق والدنيـا والدين قد التمس مّنـي ... األماني 

فأجزته ... الشـيخ الطوسـّي، والشـيخ المفيد،... ]وابن إدريـ[ــس، وابن طاوس السـيّد ... 

ابـن بابويـه وولـده،...، جمـال الديـن وولـده فخـر الدين،...السـيّد عميد الدين،...السـيّد 

محّمـد بـن...، ابـن فهـد...، ...الطوسـّي،...، هذه المسـلّمات ألهليّتـه باتِّباع األشـَهر، فإّن 

الشـهرة دليـل برأسـها كما قـال... األخذ باالحتياط فـإّن من أخذ به سـلم، والحمد لله ربِّ 

العالميـن... وكتـب الضعيف ...سـائًل من المشـار الدعاء لي عقيب الصلوات، واالسـتغفار 

فـي الخلوات، والسـلم عليكم ورحمـة الله«.

التملكات الموجودة على النسخة

كمـا عليهـا جملـة تملّـكاٍت لعلمـاء آل جامـع العامليّين: فعليهـا ختم بيضوّي رسـمه: 

»موسـى نجل الشـريف«، واسـم ممسـوح )...ابن الشـيخ محّمد شـريف ابن الحاّج محّمد 
العاملّي(، وتملّك الشـيخ يوسـف الجامعّي، وختمه بيضوّي رسـمه: »يوسـف...«، وعبارة: 

»وقـف والـدي، نّمقـه محّمـد ابـن الشـيخ...«، و»وقـف جـّدي نّمقـه الجانـي شـريف 
الجامعـّي«، وختـم مكتبـة الشـيخ قاسـم محيـي الديـن النجفـّي بيضـوّي رسـمه: »مكتبـة 

القاسـم ابن الحسـن، النجف األشـرف، سـنة 1356«، مرّمــمة.

شهادات العلماء الموجودة على النسخة
وقد كتب عليها جملة من العلماء شهاداتهم، وهم كلٌّ من: 

]1[- الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـّي: »بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، قـد تشـرّفت بزيارة 

هـذه النسـخة الشـريفة التي كُتبت عن نسـخة خـطِّ مؤلِّفها العّلمـة في حياته 
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فـي سـنة 724، وصّححهـا الشـيخ األجّل الشـيخ ناصر بن الشـيخ أحمـد بن عبد 

اللـه بـن المتـّوج البحرانـّي سـنة 850. وأنـا الجاني محّمـد محسـن المدعو بآقا 

بـزرك الطهرانـّي، حّررته في سـادس شـعبان 1355«.

]2[- الشـيخ علـّي الفقيـه العاملـّي: » مّمـن تشـرّف بالنظـر إلـى هـذا الكتـاب الـذي 

خطّتـه يـد العّلمـة ]كـذا[. علـّي الفقيـه العاملـّي، سـنة 1355«.

]3[- الشـيخ جعفـر الصائـغ: »قـد تشـرّفت بالنظر إلى هـذا الكتاب الجليل المسـّمى 

بالمختلـف للعّلمـة الحلّـّي، األقّل جعفـر الصائغ العاملّي، سـنة 1370«.

]4[- الشـيخ حبيب آل إبراهيم العاملّي: »بسـم الله الرحمن الرحيم، تشـرّفت بالنظر 

لهـذا الكتـاب من خّط العّلمة الحلّّي ]كذا[. األقـل: حبيب آل إبراهيم العاملّي، 

27 شعبان سنة 1372«.

]5[- الشـهيد الشـيخ كاظـم الحلفـّي: »تشـرّفت بالنظـر فـي 1396/10/22، كاظـم 

الحلفـّي«.

]6[- الشـيخ صالـح الفرطوسـّي: »مّمـن تشـرّف بالنظـر. األقـّل: شـيخ صالـح علـّي 

الفرطوسـّي«.

وكتـب لـي األخ األسـتاذ الشـيخ محّمـد تقـّي الشـيخ محّمد جواد الشـيخ محّمـد تقّي 

الفقيـه تعليًقـا علـى هـذه التملّكات بعد نشـر صورتها نّصـه: »في هذه الورقـة إمضاءاٌت 

لبعـض أرحامنـا وهم: الشـيخ علـّي الفقيه عّمي شـقيق جّدي، وهو والد المرحوم الشـيخ 

مفيـد الفقيـه الـذي تُوفّي سـنة 2017م، والشـيخ جعفـر الصائغ هو زوج عّمتي، والشـيخ 

علّي الفقيه تُوفّي سـنة 1989م، وُدفن في وادي السـلم، وفي االنتفاضة الشـعبانيّة سـنة 

1991م ُخـرِّب قبـره ؛ أي بعـد ثـلث سـنوات مـن دفنه، فُوجد جسـده كما هـو، كان ذلك 

حينمـا أراد الشـيخ جعفر الخليـل إصلح قبره بعـد التخريب«. 

والمجلّد الثاني من النسخة بدون تاريخ.
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وجه النسخة ويظهر فيه خطوط العلماء الذين تشرفوا برؤيتها
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