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المدرسة السيارة
د .ماجد عبد زيد أحمد
مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية /جامعة بابل
المقدمة
برزت مدينة الحلة من خالل مكانتها العلمية والثقافيةة بههة ع ملمااهةا اافةااذ الةاين ةام ا بنلةر العلةف والثقافةة فة
مختلف انحاء العالف ااسالم س اء كان ذلك من خالل انتقال كتبهف وافكارهف من طرية طلبةة العلةف الةاين وفةدوا
ملى مدينة الحلة ونهل ا من ملمااها ثف ماعوا الى عيارهف ونلروا تلك العل م هناك .وكان العالمة الحلة مةن ابةرز
ملماء الحلة الاي كان لصدى مل مه انتلارا واسعا ف مختلف ارجاء العةالف ااسةالم وكانةح ر لةة العالمةة الةى
السلطان المغ ل خدابنه من اهف الر الت العلمية ف تاريخ الحلة اذ ملى اثرها تف تاسيس المدرسة السيارة والتة
اصبحح تراف السلطان ف له وتر اله وكانح هاه المدرسة اوسع ناة ثقافية نقلح مل م ملماء الحلةة الةى العةالف
ااسالم وخص صا مل م اهل البيح مليهف السالم ومن خالل هاه المدرسة ومدرسيها انتلر كةل كتةو وروايةات
ملماء الحلة الى مختلف انحاء العالف ااسالم يث كان مدرس ها والمتمثلة بالعالمة الحل وولده فخةر المحققةين
يدرس ن فيها كتو ملماء الحلة ورواياتهف اضافة الى كتو ومؤلفات العالمة وولةده .وتبةرز اهميةة هةاا البحةث فة
انه ي بين لنا اهمية هاه المدرسة وعور العالمة الحل وولده بنقل تةرا الحلةة مةن خةالل تدريسةه فة هةاه المدرسةة
الى ارجاء العالف ااسةالم باضةافة الةى نلةر فكةر وتةرا اهةل البيةح ملةيهف السالم.وللحةرورة البحثيةة سةف هةاا
البحث الى ستة مبا ث ااول تناول فكرة انلاء المدرسة والثةان تنةاول خطةا المدرسةة والثالةث تنةاول المحطةات
الت مرت بها المدرسة والرابع تناول اساتاتها والخةامس ابةرز طالبهةا والسةاعت مقتبسةات مةن اجةازات المدرسةة
السيارة واهف العل م الت تدرت بها
اوال  :فكرة انشائها -:
تع ع فكرة انلاء المدرسة السيارة الى العالمة الحل فبعد ان استدماه السلطان المغ ل خدابنده ( 307هـ
–  317هـ ) ؛ من اجل ل مسألة فقهية و ع بها السلطان وملخصها ان السةلطان طلة زوجتةه ثالثةا بحالةة حةو
ومندما ندم ملى ما بدر منةه جمةع العلمةاء المحيطةين بةه نةااك وسةألهف مةن الحةل فأجةاب ه باوجمةا ملةى وجة
وج ع المحلل وه زواجها من رجل ثان فإذا طلقها هاا الرجل جاز له الرج اليها(. )1
اا ان هاا لف يرق للسلطان  ،فاكر له ا د أمراءه ان الماهو الليع لةه رأي فة المسةألة  ،فعةلم الطةالق
ايقع بالثالثة اا وا دة  ،وذكروا له العالمة الحل ومكانته العلمية مند الليعة  ،فامر باسةتدمااه  ،ومنةدما وصةل
العالمةةة امةةر السةةلطان ان تك ة ن منةةاارة مةةابين العالمةةة وملمةةاء المةةااهو ااخةةرى  ،تمكةةن خاللهةةا العالمةةة مةةن
ااستظهار مليهف وإفحامهف بااعلة القاطعة فتعل به السلطان و يةر ماهبةه الةى التلةيع  ،وضةربح السةكة باسةماء
ااامة ااثن ملر وأملن الماهو الليع مةاهبا رسةميا للةبالع(. )2وبةالك تعلة السةلطان بالعالمةة الحلة ولةف يلةأ
مفار ته فأمر بإنلاء تلك المدرسة  ،بحيث كانح تراف السلطان ف كل مكان ير ل إليه بطالبها وأساتاتها .
ثانيا  -:خطط المدرسة -:
اُطل ملةى مدرسةة العالمةة اصةطال ا فسةميح بةـم ( المدرسةة السةيارة ) وربمةا يرجةع السةبو فة ذلةك –
فحةةال مةةن مسةةيرها – انهةةا ا ترنةةح بمسةةير وتحركةةات السةةلطان خدابنةةده والعالمةةة الحل ة العلميةةة  ،واا فقةةد كةةان
للمدرسة ومنا بدايات إنلااها بيئتين  ،ااولى ثابتة وااخرى متنقلة  ،اا ان ااخيرة لو ملى تسميتها  ،ويبدو ان
السبو ف ذلك يع ع الى ان طو او مح ر المدرسة ااسات ه مدينة السلطانية الت لف تلهد مدينةة اخةرى مكانةا
ثابتةةا بابنيتة فة وصةةف دف للمدرسةةة يرهةةا .وهةةاا يق عنةةا إلةةى القة ل بةةان المدرسةةة كةةان لهةةا م اسةةف تةةدريس ثابتةةة فة
السلطانية وأخرى متنقلة تتبع السلطان والعالمة أينما نلا .فاما المدرسة الثابتة فبحسو وصف ا ةد الر الةة الةاي
زارها ف مام  1191م( )7واطلع ملى مابق من ش اهدها العمرانية فان المدرسة مقسمة الى ثال ط اب  ،ي جد
ف ة ااول امتةةان كبيرتةةان  ،ا ةةدهما مخصصةةة لتةةدريس الطلبةةة ذوي المرا ةةل ااوليةةة  ،وااخةةرى مخصصةةة
لتدريس الطلبة المتقدمين ( والت تعاعل عراستهف كما يبدو الدراسات العليا اليا ف الدراسات ااكاعيمية ،او طلبةة
البحث الخارج ف الدراسات الح زوية ) ومهم ما م ج ع من رد ف المدرسة اثنى ملر كلها مخصصة
لمبيح الطلبة(. )4وهاا يدم نا الى الق ل بان مدعا كبيرا من الطلبة كان من منةاط او مةدن بعيةدة تسةتدم المبيةح
عاخةةل المدرسةة وتهةةدر ااشةةارة هنةةا الةةى ان المدرسةةة تسةةمى اليةةا بمسةةهد العالمةةة الحلة  ،واتعةةرد – بحسةةو
مسةةؤول المنطقةةة ااعاري – ومنةةا القةةدم اا بهةةاه التسةةمية  ،وربمةةا يعة ع ذلةةك الةةى ان المسةةهد المالصة للمدرسةةة
والاي طغح تسميتة ملى تسمية المدرسة  ،والاي انلةأ ا قةا كمةا يبةدو  ،اذ لةف نهةد فة المصةاعر التاريخيةة التة
( )5
تصف لنا صة انلاء المدرسة ان السلطان خدابنده د انلأ فيها او بهنبها مسهدا  ،بل اكتفح باكر فكرة انلةااها
؛ هاا من جهة ومن جهة اخرى انه ربما كان هناك بالفعل مسهدا اا ان شةهرت المدرسةة نةااك طغةى ملةى ذكةره
وبالتال بعد مصر العالمة اصبح رواعها لغرض الصةالة فقةا وبمةرور ال ةح ههةرت المدرسةة واصةبح الت جةة
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للمسةةهد عونهةةا  ،بةةدليل ان الر الةةة سةةاب الةةاكر الةةاي زارهةةا مةةام  1191م وجةةد كةةل مةةا يخةةة المدرسةةة وامةةاكن
الةةدرت الت ة كةةان يةةدرت فيهةةا العالمةةة ومكةةان مبيةةح الطلبةةة ف ة الةةة يرثةةى لهةةا اذ ةةال اثنةةاء كالمةةه مةةن خطةةا
هرة كبيرة متهدم سقفها وارضها ممل ءة بالركام  )) ...ف ين لةف يصةف مسةهد
المدرسة م ((  ...والى الهن
( )7
العالمة بل ء من الخرا بل اكتفى بالق ل بانه لف يستطيع ااطال مليه انه كان مقفال ف تلك السامة  ،وهاا
انه كان يُفتح ف سامات اخرى وه مامر الى و ح ريو واا لماذا هاا ااهتمام بالمسهد عون المدرسة .
ي
هاا بالنسبة لخطا المدرسة الكاانة بالسلطانية  ،اما المدرسة المنتقلة(السيارة) فه مك نة من اربعة اواويةن ومةدع
من الغرد كلها مك نة من الخيام الكرباسية * ،وتنتقل هاه المدرسة مع السلطان برفقة العالمة بحلها وتر الها مع
ااساتاة ااخرين والطال (. )3
ثالثا  :محطاتها -:
كان من ماعة السالطين المغ ل اا امة صيفا ف مرا ة*  ،والسلطانية ف اذريبيهان وف اللتاء يقيم ن
ف بغداع  ،ولاا فقد مرت المدرسة السيارة بأمر من السلطان خدابنده وبرفقة العالمة بعدع من المدن  ،فف الصيف
كان مقر المدرسة ف مرا ة  ،اما ف اللتاء فهة متنقلةة بتنقةل السةلطان( ، )9ومةن محطاتهةا مدينةة كرمنلةاه  ،اذ
ذكر العالمة الحل ف ا د مؤلفاته انه د اتف تاليفه ف المدرسة السيارة ف مدينة كرمنلاه(. )1
ومن محطاتها ايحا بلدة جرجان  ،فف تلك البلدة انهى العالمة تةأليف كتابةه االفةين والفةارق بةين الصةدق

والمين  ،وكان بصحبة السلطان خدابنده ف جرجان( )10ومن المدن الت مرت بها المدرسة السيارة بلدة بسطام
فقد ذكر فخر المحققين ان والده العالمة الحل اكمل فصل با البيع بالبلدة الماك رة مند نلولهف فيها سنة 312هةـ
بصحبة السلطان خدا بنده( )11وجاء ف ا دى اجازات العالمة الحل ان الليخ طو الدين محمد بن محمد الرازي
امةد اا كةام فة نا يةة
وه من ذرية الليخ الصدو بن باب يه( )12ا د تالميا العالمة د انهى مليه ةراءة كتةا
ورامين ف شهر شعبان من سنة  317هـ(. )17اما المقر الرايس للمدرسة فه ف مدينة السلطانية(. )14
رابعا  :ابرز اساتذتها -:
ضمح المدرسة السيارة العديد من العلماء من مختلف المااهو اوسالمية ولف تقتصر ملى مةاهو وا ةد ،
فالسلطان خدابنده  -وملى الر ف من امالنه الماهو الليع ماهبا رسميا للبالع  -اا انه اهتف بالمااهو اوسةالمية
ااخرى ،اذ ابقى بعد تليعه ملماء المااهو ااخرى ف هاه المدرسة وابقى لهف منللتهف وا ترامهف(. )15
اما اساتاة المدرسة السيارة فس د ناكر ابرزهف م-
 : 0العالمة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر ( ت  627هـ ) .
()i
وصف بانه مالمة العلماء وفهامة الفهماء  ،كتو ف جميع العل م الدينية بال اسةتثناء وكةان لةه فيهةا اثةرا
واضةةحا وجليةةا( ، )17فهة ينحةةدر مةةن اسةةرة ملميةةة مةةن اسةةرة ل المطهةةر  ،ف الةةده وجةةده كانةةا مةةن ملةةاهير ملمةةاء
الحلة( ، )13اما ه فقد فاق الهميع وطارت شهرته ف مختلف ااصقا ااسالمية  ،وتتلما لةه المئةات مةن الطلبةة
من مختلف انحاء العالف ااسالم (.)19
فقد كانح عاره ف الحلة محا ر ال ال افدين لطلو العلف  ،فحال من مهلس عرسة ف الحلة(. )11
 : 2الشيخ فخر الدين محمد بن العالمة الحلي الحسن بن يوسف ( ت  660هـ)
ا ةةةد اركةةةان المدرسةةةة السةةةيارة  ،فقةةةد كةةةان الةةةى جانةةةو والةةةده فةةة الةةةدرت  ،ووصةةةف بأنةةةه فقيهةةةا جلةةةيال فاضةةةال
محققا( ، )20ال منه ابن الف ط (كريف ااخالق فصيح العبارة مليح ااشارة رايته فة حةرة والةده ولةه ذهةن ةاع
وخةاطر نقةاع وفخةةر الةدين الفخةر الفخةةف والعلةف الهةةف والةنفس اابيةوالهمةة العليةةة)( )21لةه العديةد مةةن المؤلفةات منهةةا
ايحاح الف ااد ف ل اشكال الق امد  ،وايحاح القل والفخرية ف النية وما يلةبه اارشةاع والكفايةة ال افيةة فة
الكالم( ، )22وتخرج ملى يديه الكثيةر مةن اامةالم( )27وكةان ذا منللةة ملميةة بحيةث كةان ينتقةد اراء والةده العالمةة
وربما صار ذلك سببا لعدول والده من بعض اراءه(. )24
: 3الخواجة رشيد الدين فضل هللا بن ابي الخير بن علي الهمداني ( ت  607 :هـ ) كان
وزيرا للسلطان المغ ل ازان  ،و د وصف بالت اضع والسخاء( ، )25له العديد من المؤلفةات اشةهرها جةامع
الت اريخ والتفسير الرشيدي( ، )27و ير ذلك .
 : 4االمام قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي ( ت  607 :هـ ) وصف بانه
مالف العهف وامام مصره ف المعق ات( ، )23فقد كان مالما بالفلسفة والمنط وااص ل والحكمة  ،ولةه فيهةا
تصةةانيف تةةدل ملةةى ملمةةه( ، )29تة لى القحةةاء فة سةةي ات وملطيةةة ثةةف اسةةتقر فة تبريةةل يةةدرت بهةةا العلة م
العقليةةة( ، )21ومةةن مؤلفاتةةه شةةرح كليةةات القةان ن ابةةن سةةينا  ،وشةةرح كمةةة ااشةةراد  ،وكتةةا عرة التةةاج ،
والتحفة ونهاية ااعراك  ،وشرح مختصر ابن الحاجو  ،وشرح ااسرار للسهرورعي( ، )70و د وصةفح كةل
مصنفاته بالحسن وااتقان(. )71
 : 5السيد ركن الدين الحسن بن شرف شاه الحسيني االسترأبادي ( ت  607 :هـ )
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ا د تالماة نصير الدين الط س  وكان يت د ذكاء وفطنة( ، ، )72بحيث كةان الخ اجةة نصةير الةدين الط سة
يعتمد مليه فة امةاعة الةدرت للطلبةة المتقةدمين فة العلةف  ،وجعلةه راةيس اصةحابه( ، )77انتقةل الةى الم صةل
وعرت بالمدرسة الن رية ، ثةف الةى مةارعين وعرت فة مدرسةة اللةهيد( ، )74لةه العديةد مةن المصةنفات منهةا
()75
شرح الحاجو وشرح الحاوي وشرح الحاجبية
 : 7قطب الدين محمد بن اسعد بن محمد التستري ( ت  630 :هـ ) وصف بانه من اواع
اافاضل واصله من اليمن و د سكنح ماالته تستر( ، )77وكان امام زمانه ف المنط والحكمةة  ،كةان يعةد
امه بة ف معرفته العديد من المصنفات وااطال ملى اسرارها ووضع الكثير مةن التعليقةات مليهةا  ،امةا
مؤلفاتةةه فه ة كاشةةف ااسةةرار مةةن معةةان ط الةةع اانة ار  ،وشةةرح الغايةةة القصة ى  ،وكتةةا مقةةد مطةةالع
اان ار  ،وكتا مهمع الدرر(. )73
 : 6عضد الدين عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار االيجي ( ت  653 :هـ ) وصف بانه
كةةان امامةةا فة مةةدة ملة م محققةةا مةةد قا(،)79و ةةد وصةةفه مةةن ةةد جاءبعةةده انةةه كةةان (( امامةةا فة المعقة ل اامةةا
بااص ل والمعةان والعربيةة ملةاركا فة الفنة ن ))( ، )71كةان لةه القةر وااختصةا مةن الخ اجةة رشةيد
الدين فحل هللا الهمدان وسار ف نههه ف الحكمة وااعا وازمه ف لةه تر الةه( ، )40لةه مةن المؤلفةات م
الم ا ةةف فة الكةةالم والعقااةةد العحةةدية والرسةةاال الحةةدية  ،وجة اهر الكةةالم  ،ومختصةةر الم ا ةةف  ،وشةةرح
مختصر ابن الحاجو  ،والف ااد الغياثية  ،واشرد الت اريخ  ،والمدخل ف ملف المعان والبيان(. )41
خامسا  :ابرز طالب المدرسة السيارة -:
لقد تخرج الكثير من المدرسة السيارة وكان لبعحهف شأنه الكبير ف العلف وسناكر اهمهف .
 : 1الشيخ قطب الدين محمد بن محمد الرازي البويهي ( ت  677 :هــ ) شةيخ جليةل فاضةل محقة مةن البةارزين
من تالماة العالمة الحل ( ، )42ال منه استاذه العالمة الحل (( العالف الفقيه الفاضل المحقة المةد زبةدة العلمةاء
واافاضل طو الملة والح والدين ))(. )47وه من اواع اب جعفر بن باب يه( ، )44له الكثير من المؤلفات منها
اشية الكلاد  ،شرح الق امد  ،شرح المفتاح  ،رسالة ف تحقي الكليات  ،سافر الى عمل سنة  377هـ وممةل
بتدريس العل م العقلية  ،وا ام بها تى ت ف ف  12ذي اللقعده من السنة الماك رة وعفن بسفح جبل اسي ن(. )45
 : 2الشيخ المولى تاج الدين محمود بن المولى محمد بـن القايـي عبـد الواحـد الـرازي ( ت  :فـي القـرن الثـامن
الهجري )  ،مالف فقيه فاضل مةن المبةرزين مةن تالمةاة العالمةة الحلة  ،فقةد وصةفه اسةتاذة العالمةة باللةيخ العةالف
()43
الفاضل( ، )47واجازه العالمة الحل ملى كتا شرايع ااسالم ف المدرسة السيارة ف السلطانية
 : 3الشيخ تقي الدين ابراهيم بـن الحسـين بـن علـي االملـي ( تـوفي فـي القـرن الثـامن الهجـري ) وصةف بالعةالف
الفقيةه الف اضةل و ةةد اثنةى مليةةه كةل مةةن العالمةة الحلة وولةده محمةةد  ،فقةد ةةال منةه العالمةةة فة ا ةةد اجازاتةه لةةه م
(( الليخ الفاضل اللاهد ال ر افحل المتةأخرين ))( ، )49و ةال منةه ولةده محمةد م (( اللةيخ ااجةل ااو ةد العةالف
الفاضل الفقيه ال ر المحق راةيس ااصةحا ))( )41يبةدو انةه كةان مقةدما ملةى الطلبةة الم جة عين فة المدرسةة
السيارة ف ينه .
 : 4زيـن الــدين علــي بــن الحســن بـن الريــي العلــوي مةةن تالميةةا العالمةةة وولةده فخةةر الةةدين محمةةد  ،و ةةد وصةةف
بالفحل والعلف واجيل منهما خالل ت اجده ف المدرسة السيارة (. )50
 :5الشيخ محمد بن محمود اآلملي،وه ا ةد خريهة المدرسةة السةيارة اذ تتلمةا ملةى العالمةة الحلة وولةده فخةر
المحققين فقةد نسةخ كتةا كلةف المةراع فة شةرح تهريةد اامتقةاع للعالمةة الحلة فة المدرسةة السةيارة فة مدينةة
كرمنلاه و رأه ملى فخر المحققين بن العالمة الاي كتو لةه اجةازة بخطةه فة خةر الكتةا مةع تةاريخ الفةرا منةه
وذلك ي م الهمعة المصاعد 21محرم سنة 317هـ(.)51
 :7احمد بن بلكو ابي عبدهللا بـن ابـي طالـب بـن علـي اآلوي،وصةفه اسةتاذه العالمةة الحلة بةالق ل (اللةيخ ااجةل
ااو د الفقيه العلف العالف المحقة المةد ملةك العلمةاء ةدوة الفحةالء فخةر ااامةة جمةال الملةة والحة والةدين نهةف
(.)57
ااسالم والمسلمين )(،)52تفقه بالفقه المام و را ااص لين (اص ل الدين واص ل الفقه)وبر ف ااع
صل ملى اجازة سنة 305هـ مةن العالمةة الحلة فة كةربالء المقدسةة ملةى كتةا نهةد المسترشةدين فة اصة ل
الدين للعالمة الحل ( ، )54وف ذات السنة الماك رة اجازه فخر المحققين بن العالمة ملى الكتا الماك ر نفسه ف
مدينة السلطانية ف المدرسة السيارة(، )55واجيل ايحا ملى كتا مباعيء ال ص ل الى ملةف ااصة ل سةنة307هةـ
من بل العالمة الحل وولده فخر المحققين ف السلطانية(،)57وهاا ما يدل ملى كثرة ر الته العلمية وتتبعه العلماء
اينما وجدوا
()53
: 6محمد بن هالل بن ابي طالب اآلوي ،فقيه امام ،محق متكلف ،ا د طلبة فخر المحققين البارزين اجازه فخر
المحققين مع زميله اب الفت ح ا مد بن بلك الساب ذكره،باجازة ملتركةسنة305هةـ ،ال فيهةا واصةفا ايةاه(الم لى
المعظةف الكبيةةر المحقة المةةد ملةك العلماء...افحةةل المحققةين المؤيةد بةالنفس القدسةةية وااخةالق المرضةةية شةةمس
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الدين اب ي سةف محمةد بةن هةالل )59()...كمةا اجةازه فخةر المحققةين اجةازة اخةرى فة المدرسةة السةيارة فة مدينةة
السلطانية سنة 310هـ(. )51من خالل ماتقدم يمكن الق ل ان المترجف له بق ف السلطانية لطلةو العلةف او انةه ر ةل
منها وماع اليها خالل المدة اللمنية بين ااجازتين الماك رتين.
سادسا  :مقتبسات من اجازات المدرسة السيارة -:
اختلفح المدرسة السيارة من بقية المدارت المعروفة بالتاريخ ااسالم بك نها شبيهة با ةدى كلياتنةا فة
ال ح الحاضر فه تدرت مل م مختلفة  ،وكان التدريس فيها ملى مختلف الدرجات العلمية فقةد كةان فيهةا الطلبةة
ذي المرا ل المتقدمة( ،)70أي اشبه بطلبة الدراسات العليا ف ال ح الحاضر  ،فقد كانح هناك امة مخصصة لهف
عون يرهف من طال المدرسة ذوي المرا ل ااولية كمةا اسةلفنا فة خطةا المدرسةة .ويمكننةا ان نلحةن ذلةك مةن
خةةالل ااجةةازات الممن ةةة للطل بةةة ففة ااجةةازة التة منحهةةا العالمةةة الحلة لتمليةةاه تةةاج الةةدين محمة ع بةةن محمةةد
الرازي فقد ةال فة ااجةازة ((اسةتخرت هللا واجةلت لللةيخ العةالف الفقيةه … .اعام هللا تعةالى افحةاله وامةل ا بالةه
وختف بالصالحات امماله وبلغه هللا تعالى ف الدارين اماله جميع مصنفات شيخنا اامام السةعيد العالمةة نهةف الةدين
اب القاسف جعفر بن الحسن بن سعيد مصنف هةاا الكتةا وجميةع رواياتةه منة ةدت هللا رو ةه ،فليةرو لمةن شةاء
وأ و ،وكاا اجلت له … جميع مصنفات ملماانا الماضين رض ان هللا مليهف اجمعين ،وجميع ما صنفته وأنلأته
ورويته واجيل روايته ف جميع العل م العقلية والنقلية فليروا ذلك محتاطا ل وله وكتو العبد الفقير الةى هللا تعةالى
سن بن ي سف بن المطهرف اواخر شهر ربيع ااول سةنة تسةع وسةبعمااةبالبلدة السةلطانية ماهةا هللا تعةالى مةن
جميع اافات ، )71() ...من خالل نة اوجازة يتحح لنةا ملة مكانةة الطالةو بحيةث وصةفه بالعةالف وهةاا اينطبة
ملى الطالو المبتدأ  ،وياكر العالمة ف نهاية اوجازة انه أجازه رواية وتدريس جميع العل م العقليةة والنقليةة التة
الفها العالمة او الت اخاها من شي خه  ،مما يةدل ملةى منحةه اللةهاعات العليةا وااذن بالتةدريس وكةالك ااجةازة
الممن ة للليخ ابراهيف بن الحسين بن مل اآلمل والت جاء فيها( رأ هاا الكتا الم س م بارشةاع ااذهةان الةى
ا كام اايمان ف الفقه الليخ … .افحل المتأخرين ابراهيف بن الحسين اامل اعام هللا تعالى ايامه و فظه ومليده
راءة بحث واتقان وسأل ف اثناء راءته وتحاميف مبا ثته مما اشكل مليةه فة فقةه الكتةا فبينةح لةه ذلةك بيانةا
واضحا واجلت له رواية هاا الكتا و يره من مصةنفات وروايةات واجةازات وجميةع كتةو اصةحابنا المتقةدمين
رض ان هللا مليهف اجمعين ملى اللةروط المعتبةرة فة ااجةازة ( )72وهةاه ااجةازة تةدل ملةى منحةه اللةهاعة العليةا
وااجازة ف الفتيا والتدريس .كما واماع القةراءة ملةى فخةر الةدين محمةد بةن العالمةة ا ةد اسةاتاة المدرسةة السةيارة
وبنهاية القراءة كتو له فخر الدين( رأ مل اللةيخ ااجةل … .كتةا ارشةاع ااذهةان الةى ا كةام اايمةان تصةنيف
والدي اعام هللا ايامه من اوله الةى اخةره ةراءة مطلةع ملةى مقاصةده مارفةا بمصةاعره ومة ارعه ،با ةث مةن وثةاا
ا اره ير انع بدون ال د ملى قاا اسراره منا ش لاللفاا المتحمنة للعقااد ،مطالو لما ا يرتا فيه مةن
الداال والل اهد ،فاجبته مثمرا من ساق ااجتهاع ومليرا الى ما مليه اومتماع واوستناع فاخا ذلك ضابطا لعي ن
رره جامعا لمتبدعه ومنتلره وأجلت له روايةة الكتةا مةن والةدي المصةنف اعام هللا ايامةه فليةرو ذلةك متةى شةاء
وا و لمن شاء وا و محتاطا ل وله)()77مما يدل ملى تخرجه ملى يد العالمة وولده فخر الدين.
اما العل م الت كانح تدرت ف المدرسة السيارة فه متن مة وتلةمل م ملةف الكةالم واصة ل الةدين و عا
البحث واا تهاج و امد الهدل والعل م اللرمية الت تلمل الفقه وااص ل والحديث والهدل  ،والعل م الطبيعية
كالحكمة الطبيعية والرياضيات .يبدو من خالل الم اع الت تدرت فيها انها اتختلف مةن منهةاج ومفةرعات أي مةن
الهامعات ف ال ح الحاضر .
الخاتمة
ف نلر فكةر أمةالم
لقد كان للمدرسة السيارة عور كبير ف نلر العلف ف الملرق اوسالم وأسهمح بالخص
الحلة ف نلك ااصقا اوسالمية فغةدت مدينةة الحلةة فة ذلةك الةلمن ومةا تةاله مركةل اشةعا فكةري لطةال العلةف
وت افدت ملى المدينة جم الطلبة للدراسة ملى ايدي ملمااها .
و د خلة البحث الى مدة نتااد ه م-
 -1ان المدرسة السيارة كانح شاملة ا لو العل م اانسانية والعلمية وكان ف مقدمتها العل م الدينية
 -2لف تكن المدرسة مقتصرة ملى ماهو اسالم معين بل كانح تلمل جميع المااهو اوسالمية عون استثناء
فه تعتمد ملى الكفاءة العلمية وهاا ما يميلها ملى من سبقها من المدارت
 -7كان اسلس العل م الدينية الت كانح تدرت بالمدرسة السيارة ه مدرسة الحلة الفكرية
 -4كةةان للمدرسةةة السةةيارة بيئتةةان ااولةةى ثابتةةه ف ة مدينةةة السةةلطانية وااخةةرى متحركةةة تتحةةرك بتحركةةات
السلطان المغ ل وترافه المدرسة ف له وتر الة
 -5كان التدريس فيها ملى مر لتين ،المر لة ااولية والمر لةة المتقدمةة اذ كةان خريهة ا المر لةة المتقدمةة
هف من الفقهاء والتدريسيين
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الهوامش
( )1الخ انساري ،محمد بةا ر الم سة ي ،روضةات الهنةات فة ا ة ال العلمةاء والسةاعات ،منيةح بنلةره مكتبةة اسةمامليان (طهةرانم
 ،210-231اامين ،سن ،المغ ل بين ال ثنية والنصرانية وااسالم  ,عار المعارد للمطب مات( ،بيةروتم
1710هـ) ،جـ،1
.755
،)1117
( )2العالمة الحل  ،الحسن بن ي سف بن المطهر ( ت م 327هـ1725/م ) ،إرشاع ااذهان الى أ كام اويمان  ،تحقية  ،اللةيخ فةارت
121،177 ،52؛ تبصةرة المتعلمةين فة اصة ل الةدين ،تحقية ،
س ن  ،مطبعة جامعة المدرسين  (،فم  1410هةـ )  ،جةـ،1
9؛ امةةد اا كةةام فة مسةةاال الحةةالل
السةةيد ا مةةد الحسةةين واللةةيخ هةةاعي الي سةةف  ،مطبعةةة ا مةةدي (طهةةرانم  1779هةةـ)،
 ،117 ،101 ،77مختلةف اللةيعة فة أ كةام اللةريعة( ةف
والحرام ،تحقي مؤسسة النلةر ااسةالم ( ةفم  1417هةـ) ،جةـ،1
 ،115 ،109الطباطاا  ،السيد مل (ت  1271هةـ1915/م) ريةاض المسةاال ،مطبعةة جامعةة المدرسةين ،
 1412هـ) ،جـ،1
 39؛ اامين ،سن  ،ف السلطانية مدرسة العالمةة الحلة ومسةهده ،مهلةة المنهةاج ،العةدع الرابةع لسةنة
( فم  1412هـ)،جـ،2
.257
،1117
( )7اامين  ،ف السلطانية مدرسة العالمة الحل ومسهده ،مهلة المنهاج،
( )4المصدر نفسه254 ،
117 ،101 ،77؛
 ،9امد اا كام ،جـ،1
121،177 ،52؛ تبصرة المتعلمين
( )5العالمة ،ارشاع ااذهان ،جـ،1
،39
115 ،109؛ الطباطباا  ،رياض المساال،جـ،2
مختلف الليعة ،جـ،1
*الكربات والكرباسة مبكسر الكاد فارس معر ،والكربات ه القطن .ابن منظ ر ،جمال الدين محمد بن كرم ،لسان العر
،ط،1عار ا ياء الترا العرب  (،فم1405هـ)،ج.115 ،7
257
( )7اامين  ،ف السلطانية مدرسة العالمة الحل ومسهده ،مهلة المنهاج،
115
117 ، ،77؛ مختلف الليعة ،جـ،1
252؛ امد اا كام ،جـ،1
( )3العالمة ،ارشاع ااذهان ،جـ،1
*مرا ة مبالفتح والغين المعهمة بلدة مله رة مظيمة امظف واشهر بالع اذربيهان .الحم ي ،يا ت بن مبدهللا الروم (ت
727هـ)،معهف البلدان،عار ا ياء التراثالعرب (،بيروتم1131هح)،ج.15 ،5
.39
( )9الطباطباا  ،رياض المساال،جـ،2
39؛الطباطباا مبد العليل بن ج اع  ،مكتبة العالمة،
115؛ الطباطباا ؛ رياض المساال،جـ،2
( )1مختلف الليعة ،جـ،1
مطبعة ستارة ( فم  1417هـ) .177 ، ،
257

.177
 39؛ الطباطاا  ،مكتبة العالمة،
115؛ الطباطباا  ،رياض المساال،جـ،2
( )10مختلف الليعة ،جـ،1
 بسطام م بالكسر ثف السك ن بلدة كبيرة بق مس ملى جاعة الطري الى نيساب ر بعد عامغان بمر لتين .الحم ي ،معهف
البلدان،ج.421 ,1
( )11فخر المحققين  ،ايحاح الف ااد،ج.127 ،4
()12المهلس ،بحار اان ار،ج1014 ،103
 ورامينمبليدة من ن ا الري ر زامين ف الطري القاصد من الري الى اصبهان.الحم ي،معهف البلدان،ج.730 ،5
(- )17التستري ،ن ر هللا (ت1011هـ)،مهالس المؤمنين ،ط الحهرية ااولى(طهرانمع.تا) 233؛ الحر العامل  ،محمد بن الحسن
(ت  1104هـ1712/م) أمل اآلمل ف ذكر ملماء جبل مامل  ،تحقي السيد أ مد الحسين  ،مطبعة نم نه( فم  1404هـ) ،جـ ،2
 ،701البحران  ،ي سف (ت  1197هـ1332/م) لؤلؤة البحرين ف اوجازات وتراجف الرجال ،تحقي السيد محمد صاعق بحر
العل م ،مطبعة النعمان (النهفم ع .تا) 117 ،؛ الن ري ،سين الطبرس (ت  1720هـ1102/م)  ,خاتمة مستدرك ال ساال،
تحقي  ،مؤسسة ل البيح ( ) و ياء الترا  ،مطبعة ستارة ( فم  1413هـ) ج11 ،2
 ،47المهلس  ،محمد با ر (ت  1111هـ1711/م )بحار اان ار ،مطبعة مؤسسة ال فاء ،ط
( )14العالمة ،ارشاع ااذهان ،جـ،1
(،2بيروتم )1197ج142 ،104؛ الطهران ،محمد محسن المعرود با ابلرك  ،الاريعة الى تصانيف الليعة  ،عار ااض اء
،ط ( 7بيروتم  1407هـ)ج139 ،1؛الطباطباا مكتبة العالمة .173 ،
117 ،77
 ،52امد اا كام ،جـ،1
( )15العالمة ،ارشاع ااذهان ،جـ،1
( )17العالمة الحل ،خالصة اا ال155 ،ـ.151
؛اافندي ،الميرزا مبد هللا (القرن  12الهجري/ق19م)رياض العلماء و ياض الفحالء،
( )13الحر العامل  ،امل اامل ،جـ ،2
تحقي  ،السيد أ مد الحسين  ،منل رات مكتبة السيد المرمل النهف ( فم  1407هـ )ج،2
()19
()11

؛اافندي  ،رياض العلماء ج،2
الحر العامل  ،امل اامل ،جـ ،2
 ،3الطباطباا مكتبة العالمة 173 ،
تبصرة المتعلمين

( )20العالمة  ،امد اا كام،ج،23 1مختلف الليعة ،ج23 1؛اافندي ،رياض العلماء ،ج -،190 ،1الن ري؛ سين
الطبرس (ت  1720هـ1102/م) مستدرك ال ساال ومستنبا المساال ،تحقي مؤسسة ال البيح مليهف السالم و ياء الترا
(بيروتم  1193م)ج737 ،7
، 271اافندي  ،رياض العلماء ج33 ،5
( )21الحر العامل  ،امل اامل ،جـ ،2
()22رياض العلماء
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()27الحر العامل  ،امل اامل ،جـ ،2

، 271اافندي  ،رياض العلماء ج،5

33

( )24اللهيد ااول ،محمد بن مك العامل (ت397هـ1794/م) ااربع ن ديثا،تحقي ،محمد با ر الم د،مطبعة
أمير( فم1403هـ) ،21،73،79،40،42 ،المهلس ،بحار اان ار ،ج،5،13الطهران  ،الاريعة ،ج.277 ، 2
()25اانصاري،الليخ محمد بن مل ،الم س مة الفقهية الميسرة،مطبعة با ري (،فم1415هـ)،ج.439 ،2
( )27إبن هر ،شها الدين أ مد بن مل (ت 952هـ1449/م) الدرر الكامنة ف أميان إالمااة الثامنة ،تحقي  ،سيد جاع ،ط،2
مطبعة المدن ( ،القاهرةم 1177م)ج231 ،4
( ، )23المهلس ،بحار اان ار،ج،49

 ،719الطهران  ،الاريعة ،ج، 7

،171ج،4

،234

 اج خليفة ،مصطفى بن مبد هللا (ت  1073هـ1757/م) كلف الظن ن من أسام الكتو والفن ن ،عار إ ياء الترا العرب(بيروتم عتا)،ج443،571 ،1
( - )29السبك  ،تاج الدين مبد ال ها بن مل بن مبد الكاف (ت  331هـ) طبقات اللافعية الكبرى ،عار المعرفة للطبامة (بيروتم
ع .تا)،ج-2،279القن ج  ،صدي سن (ت  1703هـ1991/م) أبهد العل م ال ش المر م ف بيان أ ال العل م ،تحقي  ،مبد
الهبار زكار ،عارالكتو العلمية (بيروتم ،)1139ج.57 ،7
( - )21إبن تغري برعي ،جمال الدين أب المحاسن ي سف( ،ت934هـ1471/م)م النه م اللاهرة ف مل ك مصر والقاهرة ،المؤسسة
المصرية للطبامة والنلر( ،القاهرةم ،)1177ج217 ،1
 ملطيةمبفتح اوله وثانيه وسك ن الطاء وتخفيف الياء ه من بناء ااسكندر  ،بلدة من بالع الروممله رة متاخمة لبالع
اللام،الحم ي معهف البلدان ،ج.117 ،5
( )70القن ج أبهد العل م،ج57 ،7
( )71السبك ،طبقات اللافعية،ج،279 ،2البدر الطالع ،ج ،211 ،2القن ج  ،أبهد العل م،ج57 ،7
( )72القن ج  ،أبهد العل م،ج57 ،7
 المحق الخ اجه نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الط س (ت  732هـ) ولد بط ت ف  11جماعى ااولى سنة  513هـ،
كان فاضال ماهرا مالما متكلما محققا ف العقليات والنقليات ،ال منه تلمياه العالمة الحل  ،ان هاا الليخ افحل اهل مصره ف
العل م العقلية والنقلية ،له مصنفات كثيرة ف العل م الحكمية واا كام اللرمية وكان اشرد من شاهدناه ف ااخالق ،له العديد من
الكتو المعتبرة مثل تحرير اامتقاع والتاكرة ف الهيئة ،وتحرير المهسط و يرها الكثير ،ت ف ف بغداع ي م ااثنين ثامن ملر
 ،211المهلس  ،بحار
ذي الحهة من السنة الماك رة وعفن ج ار اامام م سى الكااف ( ) ،الحر العامل  ،امل اامل ،جـ ،2
.170-151
 ،72اافندي ،رياض العلماء ،جـ ،5
اان ار ،جـ ،104
( )77السبك ،طبقات اللافعية،ج -،214 ،2إبن تغري برعي ،النه م اللاهرة ج،271 ،1
 إبن العماع الحنبل  ،أب الفالح مبد الح (ت  1091هـ1739/م)م شارات الاهو ف أخبار من ذهو ،ط ،2عار الكتو العلمية(بيروتم  )1131ج ،49 ،7الاهب ،شمس الدين محمد بن أ مد ( ت  349هـ 1734/م) العبر ف خبر من بر،تحقي ،صالح
الدين المنهد،مطبعة ك مة الك يح(الك يحم1177م)ج97 ،7
( )74السبك ،طبقات اللافعية،ج -،214 ،7إبن العماع ،شارات الاهو،ج49 ،7
 المدرسة الن ريةمانلأها ن ر الدين محم ع لتدريس الحديث النب ي اللريف وممن ت لى التدريس فيها ابن مساكر وولده وممن
حر لقات عرسها من اامراء ن ر الدين وكالك صالح الدين ااي ب وه تقع ف مدينة بعلبك وتخرج منها الكثير من الحفاا
والعلماء.ابن مساكر،اب القاسف مل بن الحسن اللافع ،تاريخ مدينة عمل ،تحقي مل شبري،عار الفكر
للطبامة(،بيروتم1115م)،ج.707 ،2
( )75السبك  ،طبقات اللافعية ج،214 ،2ج ،409 ،1إبن تغري برعي ،النه م اللاهرة ج.271 ،1
( 77السبك  ،طبقات اللافعية ج ،214 ،2اج خليفة ،كلف الظن ن،ج1730 ،2
( )73إبن الف ط ،كمال الدين مبد الرزاق بن أ مد(ت327هـ1727/م)م مهمع ااعا ف معهف االقا ،تحقي محمد الكااف وزارة
الثقافة واارشاع ااسالم (طهرانم1417هـ)مد ،479 ،7السبك  ،طبقات اللافعية ج294 ،2
( )79السبك ،طبقات اللافعية،ج-،294 ،2اللركل ،خير الدين اامالم،ط(،7بيروتم1171م)
( )71السبك ،طبقات اللافعية،ج23 ،7
( )70إبن هر ،الدرر الكامنة،ج -،110 ،7السي ط  ،جالل الدين مبد الر من (ت  111هـ1505/م) بغية ال ماة ف طبقات
اللغ يين والنحاة  ،مطبعة السعاعة (مصرم ع.تا) ،217خالصة مبقات اان ار،ج ،795 ،3القن ج  ،أبهد العل م،ج59 ،7
( )40ابن الف ط ،مهمع ااعا ،مد410 ،1
 الم ا ف ف ملف الكالم مالفه اايه ل زير السلطان محمد خدا بنده ال زير يا الدين الاي كان يسير مع السلطان ف تر اله مع
المدرسة السيارة .اارعبيل ،الم لى ا مد(ت117هـ)،مهمع الفاادة والبرهان ف شرح ارشاع ااذهان،صححه ومل مليه ،مهتبى
العرا ،مؤسسة النلر ااسالم  (،فم1404هـ)،ج.219 ،7
()41السبك ،طبقات اللافعية،ج،2
اللركل ،ج-،215 ،7
( )42امل اامل،

 ،294إبن هر ،الدرر الكامنة،ج،7

،701رياض العلماء،ج،5

.171

015

 ،110السي ط  ،بغية ال ماة،

،215

مجلة العلوم االنسانية  ...................................كلية التربية – صفي الدين الحلي
( )47امل اامل700 ،
( )44ابن العماع،شارات الاهو،ج،203 ،7ابن تغري برعي ،النه م اللاهرة،ج،11
( )45مل اامل،701 ،رياض العلماء،ج 171، ،5ابن العماع،شارات الاهو،ج،7
اللاهرة،ج99-93 ،11
( )47الطهران  ،الاريعة ج139 ،1

99-93
،203ابن تغري برعي ،النه م

 ،47امةد اا كةام ،جةـ،1
( )43العالمة الحل  ،ارشاع ااذهان ،جـ،1
.139
 ،142الطهران  ،الاريعة ،جـ،1
اان ار ،جـ،104
( )49اافندي رياض العلماء،ج.17 ،1
( )41اافندي رياض العلماء،ج.14 ،1
( )50اافندي رياض العلماء،ج713 ،7
()51الطهران ،الاريعة ج.241 ،24
()52الطباطباا ،مكتبة العالمة الحل 75 ،
()57اللهنة العلمية ،م س مة طبقات الفقهاء ،اشراد،جعفر السبحان ،عارااض اء(،بيروتم1110م)،ج،9
()54الطهران ،الاريعة،ج137 ،1؛الطباطباا ،مكتبة العالمةالحل ،ج.214 ،2
()55الطهران ،الحقاا الراهنة ف المااة الثامنة،مؤسسة اسماميليان  (،فمع.ت).209 ،
( )57الطهران ،الاريعة،ج137 ،1؛الطباطباا ،مكتبة العالمة الحل ،ج179 ،2ـ171،214ـ.215
()53اللهنة العلمية ،م س مة طبقات الفقهاء،ج.230 ،9
( )59الطهران ،الحقاا الراهنة ف المااة الثامنة.209 ،
( )51اللهنة العلمية ،م س مة طبقات الفقهاء،ج.230 ،9

 ،29مختلةف اللةيعة ،جةـ،1

()70

اامين ،ف السلطانية مدرسة العالمة الحل ومسهده ،مهلة المنهاج،

 ،47امد اا كةام ،جةـ،1
( )71العالمة الحل  ،ارشاع ااذهان ،جـ،1
.139
 ،142الطهران  ،الاريعة ،جـ،1
اان ار ،جـ،104
( )72اافندي ،رياض العلماء ،جـ،1

 ،29المهلسة  ،بحةار

.20

.257
 ،29مختلةف اللةيعة ،جةـ،1

 ،29المهلسة  ،بحةار

.14-17

( )77م .ن ،جـ ،1ص .14

قائمة المصادر والمراجع
أـ المصادر
 البحران  ،هاشف بن سلمان (ت  1103هـ1715/م ) م -1مدينة معاجز األئمة اإلثني عشر ودالئل الحجج على البشر  ،تحقي  ،ملة هللا الم اا الهمدان  ،مطبعة بهمن ،ط ( ، 1فم
 1417هـ )
 التستري ،ن ر هللا (ت  1011هـ1710/م) م-2مجالس المؤمنين ،الطبعة الحهرية ااولى،
 إبن تغري برعي ،جمال الدين أب المحاسن ي سف( ،ت934هـ1471/م)م -3النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،المؤسسة المصرية للطبامة والنلر( ،القاهرةم )1177
 إبن هر ،شها الدين أ مد بن مل (ت 952هـ1449/م)م -4الدرر الكامنة في أعيان إالمائة الثامنة ،تحقي  ،سيد جاع ،ط ،2مطبعة المدن ( ،القاهرةم )1177
 الحر العامل  ،محمد بن الحسن (ت  1104هـ1712/م)م -5أمل اآلمل في ذكر علماء جبل عامل  ،تحقي السيد أ مد الحسين  ،مطبعة نم نه( فم  1404هـ)
 -السبك  ،تاج الدين مبد ال ها بن مل بن مبد الكاف (ت  331هـ) م
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 -6طبقات الشافعية الكبرى ،عار المعرفة للطبامة (بيروتم ع .تا)
 السي ط  ،جالل الدين مبد الر من (ت  111هـ1505/م) م -7بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  ،مطبعة السعاعة (مصرم ع.تا)
 اللهيد ااول ،محمد بن مك العامل (ت397هـ1794/م)م -8األربعون حديثا،تحقي ،محمد با ر الم د،مطبعة أمير( فم1403هـ)
 الطباطاا  ،السيد مل (ت  1271هـ1915/م)م -9رياض المسائل ،مطبعة جامعة المدرسين بقف ( فم  1412هـ)
 العالمة الحل  ،الحسن بن ي سف بن المطهر ( ت  327هـ1725/م ) م -10إرشاد االذهان الى أحكام اإليمان  ،تحقي  ،الليخ فارت س ن  ،مطبعة جامعة المدرسين  (،فم  1410هـ )
 -12تبصرة المتعلمين في أصول الدين ،تحقي  ،السيد ا مد الحسين والليخ هاعي الي سف  ،مطبعة ا مدي (طهرانم  1779هـ)
 -13قواعد األحكام في مسائل الحالل والحرام ،تحقي مؤسسة النلر ااسالم ( فم  1417هـ)،
 -14مختلف الشيعة في أحكام الشريعة( ف  1412هـ)
 إبن العماع الحنبل  ،أب الفالح مبد الح (ت  1091هـ1739/م)م -15شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،ط ،2عار الكتو العلمية (بيروتم )1131
 إبن الف ط ،كمال الدين مبد الرزاق بن أ مد(ت327هـ1727/م)م -16مجمع االداب في معجم األلقاب،تحقي محمد الكااف وزارة الثقافة واارشاع ااسالم (طهرانم1417هـ)
 المهلس  ،محمد با ر (ت  1111هـ1711/م )م -17بحار األنوار ،مطبعة مؤسسة ال فاء ،ط (،2بيروتم )1197
ب -المراجع
 اج خليفة ،مصطفى بن مبد هللا (ت  1073هـ1757/م)-1

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،عار إ ياء الترا العرب (بيروتم عتا)

الخ انساري محمد با ر الم س ي(ت1717هـ1915/م) -2رويات الجنات في أحوال العلماء والسادات ،منيح بنلره مكتبة إسمامليان (طهرانم1710هـ)
-اللركل ،خير الدين
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-3اامالم،ط(،7بيروتم1171م)
الطباطباا  ،مبد العليل بن ج اع-4مكتبة العالمة ،مطبعة ستارة ( فم  1417هـ)
الطهران ،محمد محسن المعرود با ابلرك-5الذريعة الى تصانيف الشيعة  ،عار ااض اء ،ط ( 7بيروتم  1407هـ)
-القن ج  ،صدي

سن (ت  1703هـ1991/م)

 -7أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ،تحقي  ،مبد الهبار زكار ،عارالكتو العلمية (بيروتم )1139
 الن ري ،سين الطبرس (ت  1720هـ1102/م) م -3خاتمة مستدرك الوسائل ،تحقي  ،مؤسسة ل البيح ( ) و ياء الترا  ،مطبعة ستارة ( فم  1413هـ)
 -9مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ،تحقي مؤسسة ال البيح مليهف السالم و ياء الترا (بيروتم  1193م)
ج-الدوريات
اامين ،سن-1في السلطانية مدرسة العالمة الحلي ومسجده،مهلة المنهاج،العدع،الرابع،لسنة1117م

017

