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 یخ عالمه حلیش
شیخ جمال الدین، ابو منصور، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلّی 

ق در شهر حلّه عراق به 141ملقب به عالمه حلّی)ره( در ماه رمضان سال 

ق در همان شهر از دنیا رفت و در یکی 121و در ماه محرم سال  1دنیا آمد

او 2در نجف اشرف دفن گردید.های روضه امیرالمؤمنین علیاز صحن

 .از علمای برجسته و نامدار جهان اسالم و مذهب شیعه است

 ،پدر او شیخ سدید الدین یوسف بن علی بن مطهر حلّی از علمای برجسته

1نامدار و دارای مقام علمی و اجتماعی بود.
 

 تحصیالت و شخصیت علمی

ات عرب، علم فقه، اصول، حدیث و کالم را نزد اساتید عالمه حلی)ره( ادبی

بزرگ و نامداری آموخت تا این که در زُمره دانشمندان قرار گرفت. او هیچ 

داد و بیشتر وقت خود را صرف فرصتی را برای تحصیل علم از دست نمی

که حوادث روزگار او را در کنار حتی زمانی، کردتدریس و تألیف می

                                                 
1

 جعفر، سبحانی، ق؛1115 األندلس،، بغداد، مکتبه 11، ص 2 اآلمل، ج  شیخ حر، أمل ،  عاملی . 

 االعالم، الدین، خیر زرکلی، ق؛1411 ،(ع)صادق امام مؤسسه قم، ،11 ص ،1  ج الفقهاء، موسوعه طبقات

 .م2222 پانزدهم، چاپ للمالیین، العلم دار بیروت، ،221 ص ،2 ج
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 دار ،215 ص ،1 ج الفتاح، عبد ،لی، لسان المیزان، محقق، أبو غدهابن حجر عسقالنی، أحمد بن ع . 

 .11 ص ،1  ج الفقهاء،  طبقات موسوعه م؛2222 اول، چاپ اإلسالمیه، البشائر
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نده قرار داد، تدریس و تألیف او همچنان استمرار سلطان محمد خداب

1داشت.
 

شرح »و«حکمت تجرید»،«منطق تجرید»های او بر سه کتابشرح

خواجه نصیرالدین طوسی و نیز دیگر تألیفاتش نشانگر برجستگی « اشارات

 .علمی او می باشد که این برتری مورد تأیید معاصرانش نیز بوده است

 اخالق و صفات علّامه حلی

شخصیت های بزرگ شیعه و عالمانی که در این مکتب تربیت شده اند، 

شاگردی کرده و تعلیم  که در محضر پر برکت اهل بیتبه دلیل این

دیده اند، بهترین و نیکوترین اخالق انسانی اسالمی را از رهبران آن 

مکتب کسب نموده، در وجود خود پیاده نموده و به آن متصف شده اند. 

 .، از جمله این شخصیت ها و دانشمندان استعلّامه حلی

های اخالقی علّامه، خلوص، تقوا، تواضع، حلم و ترین ویژگیاز جمله مهم

بردباری او است. عالمه اهل کار، تالش، زهد و سخاوت بود. نقل شده 

هاى بسیارى را که متعلق به کسی نبوده، با مال خویش  است که او آبادى

هایش را خودش حفر نموده و بسیارى از آنها  چشمه ها و احیاء کرده، قنات

2را در زمان حیات خویش وقف کرده است
 

                                                 
1

 .11همان، ص  . 
2

« تذکره الفقهاء»نامه کتاب (؛ کتاب2نرم افزارهای برنامه نور، نرم افزار جامع فقه اهل بیت ) . 
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او در راه تحصیل علم، تحقیق، پژوهش، تصنیف، و خدمت به مکتب اهل 

بسیار سخت کوش، اهل مجاهدت، همت، عزم و اراده قوی بود. بیت

یکی از نوشته اند زمانی که عالمه حلی چند روزی به قصد استراحت به 

مناطق خوش آب و هوا مسافرت کرد. پس از برگشتن به وطن، مدتی 

گذشت و فرزند خود فخر المحققین را در نماز جماعت نمی دید. روزی از 

وی پرسید: چرا به جماعت حاضر نمی شوی؟ فخر المحققین به پدر 

عرض کرد: من در عدالت شما شک کرده ام. پدر پرسید چرا؟ فرزند 

چند روز از عمر خود را برای تفریح و استراحت گذراندید  جواب داد: شما

و هیچ خدمتی انجام ندادید؟ عالمه در پاسخ گفت: اتفاقا من در این چند 

را نوشته ام. فرزند وقتی به این « تبصره المتعلمین»روز مسافرت، کتاب 

مطلب آگاه شد، از پدر عذر خواهی کرده، ارادتش به پدر بزرگوارش بیشتر 

مسئله  1222ین کتاب یکی از مهمترین متون فقهی است و دارای شد. ا

1است
 

همچنین وی عالوه بر دارا بودن صفات برجسته کمالی و مقامات علمی و 

عملی؛ دانشمندی سخنور و زبان آور بوده، به گونه ای که هنگام مناظره با 

حریفان خویش هیچگاه درمانده نمی گشت؛ لذا همه جا با نیروی بیان و 

حاطه بر تمام علوم و فنون متداول عصر که همه را به سر حد کمال و ا

یافت و همه از هوش سرشار و حاضر  اجتهاد داشت، بر همگان غلبه می

 .جوابی او شگفت زده می شدند

                                                 
1

 .سایت حوزه نتپایگاه اطالع رسانی حوزه،  . 

http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/6380?ParentID=79876
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روزی عالمه در مجلس سلطان محمد خدابنده با علمای »نقل شده است: 

تمام مناظره و بیان نمود. بعد از ا مذاهب اهل تسنن بحث و مناظره می

حقیقت مذهب شیعه امامیه؛ خطبه بلیغی مشتمل بر حمد خدا و درود بر 

ایراد کرد. وقتی به نام ائمه محمد مصطفی و ائمه هدی

1رسید، بر آنها صلوات فرستاداطهار
در این موقع سیدی که از اهالی  

موصل و پیرو مذهب تسنن، بلکه ناصبی و از جمله حاضران مجلس شاه 

ده و تا آن لحظه ساکت نشسته بود، از شنیدن صلوات بر آل بو

برآشفت و به عالمه گفت: چه دلیلی دارید که صلوات بر غیر پیامبر

پیامبران هم جایز است؟ عالمه بدون درنگ گفت: دلیل، این آیه شریفه 

الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا هلل و انا الیه راجعون اولئک علیهم »است: 

2من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون؛ صلوات
کسانی که هرگاه   

مصیبتی می بینند، می گویند: ما از خداییم و به سوی او بازمی گردیم؛ 

اینها کسانی هستند که درود و صلوات خداوند بر آنها است؛ آنان به 

سید موصلی با عصبانیت گفت: کدام «. اند حقیقت رسیده و هدایت شده 

رسیده که مستحق صلوات و درود الهی د پیامبرمصیبت بر اوال

تر و دردناک تر از این که چون عالمه فرمود: کدام مصیبت سخت!باشند؟

                                                 
1

است،  «اللهم صل علی محمد و آل محمد»گفتنی است که صلوات معمول میان شیعیان؛  . 

صلوات می فرستند و می  (ن نوعاً فقط بر پیامبر )صلّی اهلل علیه و آلهدر حالی که اهل تسن

 «صلی اهلل علیه و سلم»گویند: 
2

 151٫و  151بقره،  . 
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تویی از میان اوالد آنها پیدا شده که بیگانگان را بر آنها ترجیح می دهد و 

حاضر نیست فضایل آنها را بشنود؟! حضار از این جواب خندیدند و از 

 1«و لطف بیان وی تعجب نمودندبدیهه گویی عالمه 

همچنین در باب قدرت بیان و مناظره ایشان؛ جریان احتجاج او با بزرگان 

اهل سنت در محضر شاه خدابنده، معروف و مشهور است که در نهایت 

2سبب شیعه شدن سلطان گردید
 

عالمه حلی در طول حیات بابرکت خویش در راه انجام وظیفه لحظه ای از 

با همت،جهد، کوشش فراوان و درایت بسیار به فرامین حق پا نایستاد و 

عمل کرد و موجب اعتالی اسالم و شیعه شد. کتاب هاى متعدد او در 

هاى مستدل و منطقى به ایرادات مخالفان و توضیح مبانى شیعه و جواب

 .تبلیغ تشیع در طول زندگى گواه بر این مسئله است

 استعداد و نبوغ وی

فخر »نویسد: می« مجالس المؤمنین»تری در کتابقاضی نور اهلل شوش

المحققین محمد در علوم عقلی و نقلی محققی نحریر بود و در علو فهم و 

 .«نظیرفطرت مدققی بی

                                                 
1

 214٫، ص 2خوانساری، محمد باقر، روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات، ج  . 
2

 111، ص 5؛ امین، سید محسن، اعیان الشیعه، ج 211همان ، ص  . 

 



 1مروری بر زندگی عالمه حلی
 
 

کند که وقتی با پدرش به سپس او از یکی از دانشمندان شافعی نقل می

قزوین آمد، دانشمندی جوان، « سلطانیه»نزد سلطان محمد خدابنده به

وی :»گویدی مقام، مستعد، نیکخوی و پسندیده خصال بود. آنگاه میعال

در خدمت پدر بزرگوارش تربیت یافته و در سن ده سالگی نور اجتهاد 

به « قواعد»ازناصیه حال او تافته، چنانکه خود نیز در شرح خطبه کتاب 

آن اشاره فرموده وگفته است چون از تحصیل علوم معقول در محضر پدرم 

راغت یافتم و بسیاری از کتب علمی علمای شیعه را نزد وی عالمه ف

خواندم، از او مسالت نمودم کتابی در فقه تصنیف کند که جامع اسرار آن 

 «علم باشد

سپس به نقل از قاضی نوراهلل برای اثبات اینکه فخر المحققین هنگام 

پدر، مجتهد بوده و کمتر از ده سال داشته است، « قواعد»تصنیف کتاب 

-از مالحظه تاریخ والدت او، و تاریخ تصنیف کتاب ظاهر می»ی نویسد:م

شود که سن او در آن موقع کمتر از ده سال بوده و تعجب شهید ثانی در 

این باب چنانکه در حاشیه قواعد اظهار فرموده، وجهی ندارد. بلکه تعجب 

او عجب است، زیرا که خود )یعنی شهید ثانی( در شرح درایه اصول 

حال جمعی کثیری را که خدای تعالی، در کمتر از آن عمر توفیق  حدیث،

کمال داده، ذکر نموده است. از جمله آن که روایت کرده که از شیخ 

گفته سیدغیاث الدین، عبد الکریم بن الدین حسن بن داود که می تقی

طاوس که دوست و مصاحب او بوده، به کتاب خواندن مشغول شد و در 

سعید جوهری روایت لم مستغنی گردید و از ابراهیم بنچهار سالگی از مع
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نموده است که گفت کودکی چهار ساله دیدم که نزد مامون عباسی 

ی و اجتهاد کرده بود. این قدر أآوردند و او قرآن را خوانده بود و نظر در ر

گریست و مؤید این  بود که هرگاه گرسنه می شد، مانند طفالن می

علی سینا است، بر وجهی که در تواریخ مسطور  داستان، زندگی شیخ ابو

1.است
 [145] 

مؤلف روضات الجنات، بر قاضی نوراهلل خرده گرفته است و گفته: تاریخ 

تالیف قواعد بر من روشن نیست تا حکم کنم که فخر المحققین در آن 

موقع چند ساله بوده، ولی تعجب شهید ثانی در واقع و اینکه قاضی گفته 

سن بن داود، غیاث الدین بن طاوس در چهار سالگی از است به قول ح

از تحصیل  معلم بی نیاز شد، مقصود این نیست که وی در آن سن کالً

 .نیاز گردید، بلکه منظور از معلم، معلم خط بوده استبی

 نظریه دیگر

فقیه نامور، محمد بن حسن اصفهانی که از اعاظم مجتهدین بود و به 

است، در « فاضل هندی»دوستان، معروف بهواسطه اقامت چندی در هن

تصنیف ذی قیمت خود که شرح قواعدحلی « کشف اللثام»آغاز کتاب

 :نویسداست، بعداز نقل عبارت فخرالمحققین می

ممکن است بعضی از گفته وی تعجب کنند که چگونه در آن سن به این »

و روی داده  112دانیم که تولد وی در سال مقام رسیده است، ولی می

 112که به سال « خالصه»پدرش عالمه، برخی از کتب خود را در کتاب 

                                                 
1

 . 
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لیف نموده است، ذکر کرده، بنابراین با تطبیق این دو تاریخ، فخر أت 111یا

 «المحققین در آن موقع ده سال یا کمتر داشته است

این لطف و مرحمت الهی است که به هرکس خواهد »نویسد:و سپس می

 .«کندموهبت می

د نیز قبل از آنکه سیزده سالم تمام شود، از تحصیل علوم معقول و من خو

منقول فارغ گشتم و پیش از آنکه یازده ساله شوم، شروع به تصنیف 

را که شرح تلخیص است، پیش از آنکه « منیة الحریس»نمودم و کتاب

نمودم و قبل از آن نیز ده کتاب اعم از  پانزده سالم کامل گردد، تصنیف

 :و حواشی تصنیف نموده بودم و آن کتابها بدین قرار استمتن و شرح 

الخرد  -زبده در اصول دین و عقاید  -التلخیص در بالغت و توابع آن 

کاشفک و حواشی بر  -شرح الخرد البدیعه  -شرح زیده  -البدیعه دراصول 

و « مطول»شرح عقائد نسفیه وغیره. زمانی که هشت سال داشتم، کتاب 

1.کردمتازانی را تدریس میتف« مختصر مطول»
 [141] 

سف باید گفت أبا کمال ت» :دانشمند گرامی، جناب آقای دوانی گوید

مؤلف کتاب روضات و  دانشمندان عالی مقام نامبرده، یعنی قاضی نوراهلل و

فاضل هندی، هر سه موفق به حل موضوع نشده اند و حتی گفته ابهام 

ن تحقیق و بررسی مورد استفاده انگیز آنان نیز بدوآمیز و نظریات شگفت

 .اندهای خود بازگو نمودهدیگران واقع شده و در کتاب و استناد

                                                 
1

 . 
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مثال مؤلف روضات، فقط استدالل قاضی نور اهلل را مورد ایراد قرار داده و 

ازتعجب شهید ثانی جانبداری نموده، بدون اینکه قضیه را حل کند و 

گوید من که فخر المحققین می لیف کتاب قواعدأاثبات نماید که هنگام ت

 از تحصیل تمام علوم متداول فراغت یافتم، چند سال داشته است؟

لیفات خود را در أکند که چون عالمه تفاضل هندی نیز استدالل می

تالیف نموده آورده است و قواعد مورد  112کتاب خالصه که به سال 

محققین به بحث نیز یکی از آنهابوده است. پس می توان گفت فخر ال

گفته قاضی نور اهلل در آن موقع ده سال یاکمتر داشته است. در صورتی 

که امکان دارد عالمه کتاب قواعد را سالها بعد از تالیف خالصه نوشته 

باشد. )چنانکه همین طور نیز هست( و به طوریکه معمول مؤلفین است، 

 «بعد فهرست تالیفات خود را در خالصه آورده باشد

انشوران، ضمن شرح حال غیاث عبد الکریم بن طاوس، پس از در نامه د

عبارت حسن بن داود درباره نبوغ و هوش سرشاری مانند قاضی  نقل

اند نام نوراهلل، چندنفر را که در خردسالی به مقام عالی علمی نائل گشته

 :گوید برد. از جمله عالمه حلی را نام برده و میمی

که قاضی نور ر المحققین لقب دارد، چناندیگر فرزند آن بزرگوار که فخ»

که سن شریفش از ده سال متجاوز گردد، اهلل شوشتری آورده، از آن پیش

به درجه استنباط احکام و استخراج فروع فایز گشت و با اینکه گفته ابن 
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کند در چهار سالگی معلمی داود را درباره ابن طاوس بدین گونه نقل می

مدت چهل روز ازتعلم خط بی نیاز گشت.  به تربیت وی گماشتند، در

چون سن شریفش به یازده رسید، در اندک زمانی کالم اهلل مجید را 

 «حافظ گردید

متوجه اشتباهی که در اینجا برای « نامه دانشوران»مع الوصف مؤلفین

قاضی نور اهلل و فاضل هندی روی داده، نشده و گفتار هر دو را بدون 

 .توضیح نقل کرده اند

« فوائد الرضویة»ث بزرگوار مرحوم حاج شیخ عباس قمی نیز در کتابمحد

نقل کرده و با اینکه وصیت عالمه به  گفته قاضی نوراهلل را عیناً

فخرالمحققین را نیز درصفحه مقابل آورده است، معهذا حل موضوع برای 

ایشان نیز پوشیده مانده است، زیراعالمه در آن وصیت نامه که در آخر 

در بسیاری از کتب تراجم و غیره نیزذکر شده است، از « اعدقو»کتاب 

ای فرزند من! در این کتاب فتاوای احکام و قواعدشرایع »نویسد:جمله می

اسالم را برای تو خالصه نموده و بیان کردم و با الفاظی مختصر و عباراتی 

شیوا وسبکی دلپذیر و محکم روشن ساختم. سن من در این موقع به 

 «امدهه بعد آن شده د و اینک واردپنجاه رسی

سن من در این موقع به پنجاه »اگر دانشمندان توجهی به این جمله

گشت، و دیگر این همه شرح و بسط نمودند، موضوع حل میمی« رسید
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پیدا است که عالمه هنگام  کرد، زیرا از این عبارت کامالًمورد پیدا نمی

روی  141دت وی در سال چون وال پنجاه سال داشت و« قواعد»تالیف 

پرداخته « قواعد»به تصنیف کتاب  111داده، باید گفت عالمه در سال 

بدون تردید 112است و با در نظر گرفتن والدت فخر المحققین در سال 

ساله بوده است. از این میان نتایج زیر به  11فخر المحققین در آن موقع 

1:آیددست می
]141  

یف قواعد که به خواهش وی صورت گرفته و لأفخر المحققین هنگام ت .1

سالگی مجتهد مسلم بوده و علوم معقول  11گوید دردر شرح آن می خود

 .را تکمیل نموده است

نباط قاضی نوراهلل و فاضل هندی و دیگران که از آنها پیروی نموده . است2

وگفته اند در آن موقع سن فخر المحققین ده سال یا کمتر بوده، مورد 

 .و دلیلی بر آن نیستندارد 

صحیح نیست و استدالل قاضی و فاضل  112تالیف قواعد در سال .1

 .هندی مناسب نمی باشد

از گفته خود عالمه به خوبی آشکار است که در « قواعد»لیفأتاریخ ت .4

انجام گرفته است،  111پنجاه سالگی عالمه، یعنی به طور مسلم در سال 

لیف کتاب بزرگ قواعد نوشته أبعد از تزیرا عالمه وصیت نامه مزبور را 

                                                 
1

 . 
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است و با اشتغاالتی که داشته و کتب بسیاری که در عرض یکدیگر تالیف 

نموده، امکان دارد که یکی دو سال قبل از آن، یا بیشتر، و تصنیف می

دست به تالیف چنین کتابی زده باشد و به گفته خود، از تحصیل علوم 

یا هنوز به حد بلوغ نرسیده، و یادست  معقول و منقول بی نیاز بوده است،

 .کم تازه بالغ گشته باشد

نویسد: از این عبارت معلوم است که عالمه کتاب مؤلف روضات الجنات می

را به پایان آورده، ولی از هزار و بیست و چند دلیل آن « االلفین»

آورد که این مدعا را به خوبی روشن پاکنویس نشده. سپس شواهدی می

  سازد.می

دانشمند بزرگ، شیخ عبد اهلل مامقانی در تنقیح المقال می نویسد: 

اطالع نیافتم که تا کنون کسی از دانشمندان مدفن او را معین کرده »

باشد، ولی در فوائد الرضویه نقل کرده است که در یکی از مجامع معتبره 

نوشته بود که شهید، فخر المحققین را زیارت کرد و گفت من از صاحب 

کرد. از این عبارت معلوم کنم که او نیز از پدرش نقل مین قبر نقل میای

می شود که مدفن او معلوم بوده، ولی به مرور زمان از بین رفته یا 

از »نویسد: فراموش شده است، نیز محدث قمی در فوائد الرضویه می

شود که آن ظاهر می« من ال یحضره الفقیه»سخن مجلسی اول درشرح

اند و اش را به نجف اشرف حمل کردهحله وفات کرده و جنازه بزرگوار در

کالم مجلسی در آخر کتاب « بعید نیست که قبرش نزدیک والدش باشد.



 11 مروری بر زندگی عالمه حلی
 

 

و عالمه و پسرش را در نجف اشرف بعد از »طهارت شرح فقیه این است: 

1«دنقل مدفون ساختن
  

 
 

 عالمه حلی)ره( از نگاه علمای اسالم

های بسیاری از علما به ما رسیده که مه، نقلدر شأن علمی و معنوی عال

جمع آوری تمامشان نیاز به تألیف کتابی مستقل دارد. اما در این مختصر 

 :پردازیمبه گوشه ای از آنها می

هنگام بازگشت از  ق(112وقتی از خواجه نصیرالدین طوسی)متوفای .1

اً ماهراً و رأیت خرّیت»حلّه درباره مشاهداتش سؤال کردند در جواب گفت: 

و از «محقق حلّی»که مقصودش از راهنمای زبردست،2«عالماً إذا جاهد فاق

 .بود« عالمه حلّی»دانشمند پیروز،

ابن یوسف بن مطهر حلّی، عالم »ق(: 152ابن حجرعسقالنی)متوفای . 2

شیعه و پیشوا و مؤلف آنان است. او نشانه خدا در تیزهوشی بود. کتاب 

ح زیبایی نمود... او بسیار خوش اخالق و خوش المختصر ابن حاجب را شر

1«.برخورد بود
 

                                                 
1

 .121، ص 4 ریحانة االدب، ج . 
2

 .ق1421،  التعارف دار بیروت، ،111 ص ،5  ج ،الشیعه ، سید محسن، أعیان  امین عاملی . 
3

 .215، ص 1لسان المیزان، ج  . 
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قدر فضیلت و حلی آن عالمه» ق(:1244مصطفی تفرشی)متوفای .سی1

ها و شأن و اعتبار دارد که بهتر آن است که توصیف نشود، چون توصیف

جلد کتاب دارد  12افزاید! او بیش از های من چیزی بر شأن او نمیتعریف

1«.شانگر نوعی از فضیلت و نبوغ و علم و دانش اوستکه هر کدام ن
 

چشم زمان به مثل »گوید:ق( می1111)متوفای  الجناتصاحب روضات.4

های امکان به سطح بیان فضائل و مانند او مزیّن نگشته است و بال

رسد. از اندیشمندان قبل و بعد او، هیچ کس شبیه او نبوده بسیارش نمی

الیق به حال او را نگفته است اگرچه همه است و تاکنون کسی ثنای 

های زیبا و علوم شریف همه را  ثناهایی که برای دیگران گفته شده از لقب

2«.اند پس سزاوار است که از توصیف او چشم بپوشیمبرای او نیز گفته
 

عالمه حلی شیخ بزرگوار و جلیل »ق(:1122محدّث نوری)متوفای. 5

ها،حافظ ناموس هدایت و ل و حکمتالقدر، اقیانوس علوم، غواص فضائ

کننده آثار ارشاد، شکننده ناقوس ضاللت، پاسدار حریم دین، زائل

فسادگران. او در جمع علما و دانشمندان اسالم، همانند بدر)ماه شب 

درخشد و نسبت به دشمنان و بدخواهان چهارده(در میان ستارگان می

ز شمشیر مسموم است. او تر ا دل، شدیدتر از عذاب زهرناک و برندهسیاه
                                                 

1
، قم، مؤسسه آل البیت)ع(، چاپ اول، 12، ص 2حسینی تفرشی، سید مصطفی، نقد الرجال، ج  . 

 .ق1411
2

 212، ص 2محمد باقر بن زین العابدین، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج  خوانساری، . 

 .، قم، اسماعیلیان، بی تا211 -
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های ظاهری است. او کرامات درخشان و سعادت،دارنده مقامات فاخره

ترجمان حکما و عرفای ،زبان گویای فقها و متکلمین، محدّثین، مفسرین

سالکین متبحر است. او فردی است که لقب آیت اهلل تام و کامل، شایسته 

1«.ها و عنایات خاص خدا شامل حال او باداوست. رحمت
 

عالّمه علی »(: عالمه حلّی، ملقب به  ق1111سیدمحسن امین عاملی).1

کس در هیچ زمانی چنین لقبی را که مورد گشته است و هیچ« اإلطالق

 علما نیز را «اللّهآیه »اتفاق جمیع علما باشد به دست نیاورده است. لقب 

2.اند داده او به
 

 اساتید عالمه حلی

 (عالمهشیخ سدید الدین حلّی)پدر .1

 (محقق حلّی)دایی عالمه .2

 خواجه نصیر الدین طوسی .3

 (ابن میثم بحرانی )شارح نهج البالغه .4

 علی بن موسی بن طاوس.5

 احمد بن موسی بن طاوس .6

 .1بن محمد بن جعفر، معروف به ابن نمای حلّی نجم الدین جعفر .1

                                                 
1

 اول، چاپ ،(ع)البیت آل مؤسسه قم، ،421 ص ،2 ج المستدرک،محدّث نوری، میرزا حسین، خاتمه  . 

 .ق1411
2

 .111 ص ،5  ج ،اعیان الشیعه . 
3

 .11   11 ص ،1  ج الفقهاء،  طبقات موسوعه ؛422   421همان، ص  . 
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 شاگردان

ربیت کرده است؛ از عالمه حلی، یکی از علمایی است که شاگردان زیادی ت

 :جمله

-.تاج1الدین رازی)شارح شمسیه( .قطب2فخر المحققین)فرزند عالمه( .1

.محمد بن علی جرجانی 4الدین محمدبن قاسم بن معیة حسنی حلّی 

. جمال الدین حسینی 1.تقی الدین ابراهیم بن حسین بن علی عاملی5

 1مرعشی.

 

 
 

 عالمه حلی زندگی عصر

شد کرد و همانجا به ادامه تحصیل مشغول گردید عالمه در زادگاه خود ر

-و در آن زمان کشور ایران در آتش بیداد اوالد چنگیزخان مغول می

کرد، و سوخت و شهرهای مرکزی ایران، یکی پس از دیگری سقوط می

شدند. چیزی اهالی آن شهرها با اندک بهانه تا آخرین نفرقتل عام می

 151در سال و نگ فتح عراق کردنگذشت که هالکو نواده چنگیزخان آه

                                                 
1

 .11، ص 1 ج  الفقهاء،  طبقات ٔ  موسوعه ؛422 ص ،5  ج ،الشیعه  أعیان . 
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لشکر به بغداد فرستاد و منطقه عراق را دچار وحشت و اضطراب نمود. 

.دراین موقع عالمه حلی هشت ساله بود
1 

 فعالیت های اجتماعی

ق(،از سالطین دارای ذوق سلیم و 111سلطان محمدخدابنده)متوفای 

جمله  داشت. علما و ازصفات نیک است که علم و علما را دوست می

عالمه حلّی در این زمان فرصت خوبی برای نشر معارف اهل بیت پیدا 

رو در زمان این سلطان، علم و دانش رونق تام و رواج کردند؛ از این

2بسیاری یافت.
 

آید، سلطان محمد به دنبال مالقاتی عالمه حلی وقتی از حلّه به بغداد می

از آن به بعد 1می شود. که با او داشته و پس از گفت وگوهای علمی، شیعه

در این مدت ظاهراً به خواهش و ابتکار عالمه  4سلطان شیفته او می گردد.

دو مدرسه به دستور سلطان ساخته شد؛ یکی در شهر سلطانیه در کنار 

قبه عظیم مشهور به قبه سلطانی که تا اآلن باقی است و دیگری مدرسه 

                                                 
1

 . 
2

ر.ک: مستوفی قزوینی، حمد اهلل بن ابی بکر بن احمد، تاریخ گزیده، تحقیق، نوایی، عبد الحسین،  . 

 تاریخ خان، حسن محمد ، السلطنه اعتماد ش؛1114 سوم، چاپ کبیر، امیر تهران، ،111   121ص 

 .ش1111 اول، چاپ ، کتاب دنیای تهران، ،121 ص ،2  ج ، ناصری منتظم
3

، بیروت، دار إحیاء التراث 144 ص ،14 ج النهایه، وابن کثیر دمشقی، إسماعیل بن عمر، البدایه  . 

، ج 2 ، بحش  اجتماعی ایران ، مرتضی، تاریخ ؛ راوندی111ق؛ تاریخ مغول، ص 1421العربی، چاپ اول، 

 .ش1112، چاپ دوم،  ، تهران، انتشارات نگاه51، ص 1 
4

 .111 ص ،5  ج ،الشیعه ر.ک: أعیان  . 
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می شد و عالمه و سایر سیّار که در ایام مسافرت سلطان همراه او حمل 

اساتید نیز همراه او در تمام مسافرت هایش حضور داشتند و در این 

1مدرسه به تدریس و تألیف اشتغال داشتند.
 

های عالمه حلی و مصاحبت با سلطان؛ حلّه، جایگاه علمی در اثر تالش

خویش را باز یافت و موطن اصلی برای علم و علما گردید و پشتوانه ای 

سه سیّار گشت. حلّه در این زمان مرکز تشیع شد و علم آن قدر برای مدر

اند در آن زمان، در این شهر چهارصد مجتهد وجود شکوفا گردید که گفته

2داشته است.
 

پس از مرگ سلطان محمد خدابنده، عالمه به حلّه بازگشت و مشغول 

 .تألیف و تدریس و تربیت علما و تقویت مذهب و ارشاد مردم شد

 در احادیث ابتکار

یکی از ابتکارات عالمه حلی تقسیم احادیث به اقسامی است که امروزه 

-نزد علما متداول است. در قدیم علمای شیعه احادیث را یا ضعیف می

ولی عالمه حلّی از جهتی احادیث را به صحیح، 1دانستند و یا صحیح،

حسن، موثّق و ضعیف و از جهات دیگر نیز به اقسام دیگری نیز تقسیم 

                                                 
1

 .212   211، ص 1 ، بخش 1 ؛ تاریخ ادبیات در ایران، ج 111تاریخ مغول، متن، ص  . 
2

 .421 ص ،5  ج ،الشیعه أعیان  . 
3

 .21211، سؤال «انواع حدیث و تقسیمات آن»ر.ک:  . 
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ناگفته نماند که این اقسام به نحوی در کتاب های اهل سنت 1کند.می

قبالً آورده شده بود، ولی اجرای آن در احادیث شیعه به ابتکار عالمه حلی 

 .بود

 

 ابتکار در تألیف

های مختلف علمی، برای مبتدیان و متوسطان و عالمه حلی)ره( در زمینه

هایی سطح عالی کتاب نوشته است و ابتکار او در این زمینه نوشتن کتاب

باشد. برای نمونه؛ برای مبتدیان در های مختلف میدر هرسطح به شیوه

 و «اناألذه إرشاد األحکام، إیضاح المتعلمین،تبصره »زمینه فقه سه کتاب 

و در سطح « ر األحکامتحری و األحکام قواعد» کتاب دو متوسط سطح در

 را «المطلب منتهی و الفقهاء تذکره ،مختلف الشیعه»عالی سه کتاب 

 از و است شده نوشته خاصی هدف به هرکدام هاکتاب این. است نوشته

 که این درباره تحقیق البته. نیستند همدیگر شبیه سیاق و شکل نظر

 .زم داردال مناسب فرصتی دارد دیگری با هاییتفاوت چه مهرکدا

سه کتاب مفصل و استداللی او نیز هر یک به موردی اختصاص دارد؛ در 

 مسائل بر استدالل بر عالوه «الشریعه أحکام فیمختلف الشیعه »کتاب 

 کتاب در و کندمی بیان مسائل در را شیعه مذهبی درون اختالفات فقهی،

پردازد ولی می مورد این در اسالمی های فرقه اختالف به «ءالفقها تذکره»

                                                 
1

 ..421 ص ،5  ج ،الشیعه أعیان  
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تنها استدالل را به غایت و « منتهی المطلب فی تحقیق المذهب»در کتاب

های دیگر او در علوم دیگر مثل اصول فقه و کند. کتابنهایت ذکر می

 .گونه هستندکالم نیز همین

 

 

 

 تألیفات

 :ازبرخی از تألیفات عالمه حلی، عبارت اند 

این کتاب یک دوره فقه فتوایی «إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمان. »1

های مختصر از کتاب طهارت تا کتاب دیات می باشد و در آن از استدالل

شود و مطالب آن به صورت منظم و در قالب متعارف اثری دیده نمی

 تهای خاصی ارائه شده اسبندی

 تا طهارت از فقهی مباحث ملشا «الدین أحکام فی المتعلمینتبصره .»2

صورت فتوا نوشته شده است و به خاطر مختصر بودن و بیان  به که دیات

های بسیاری بر آن روان آن از زمان تألیف مورد عنایت علما بوده و شرح

 «نوشته شده است

 را فقه تمام مؤلف: «اإلمامیه مذهب علیتحریر األحکام الشرعیه .»1

و  استدالل به تمسک بدون فقهی ادله و مبانی و شیعه مذهب براساس
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تنها به صورت فتوا طرح کرده است. از لحاظ گستردگی، این اثر حاوی 

 .جزئیات و مسائل و فروعات بسیاری است

 معین و محدود سطح در1مقارن فقه درباره کتاب این: «الفقهاءتذکره . »4

 اعتمادی دمور مرجع آن نگارش زمان از و باشدمی امامیّه مذهب خارج از

 .ات و اختالفات بین علمای اهل تسنن بوده استنظری از آگاهی برای

 که است فقه و کالم موضوع در کتاب این: «المهنائیه المسائلأجوبه . »5

 حسینی جعفری عبدالوهاب بن سنان بن سیدمهنا هایپرسش جواب در

 .است شده نوشته عبدلی مدنی

ترین متون کالمی شیعه، در رابطه با ترین و متقناز معروف«: األلفین. »1

 .استامام شناسی، به ویژه شناختن امامت و حقانیت امام علی

 براهین آوردن با کتاب، این در عالمه: «اإلمامه معرفه فیمنهاج الکرامه . 1

 علی امامت و شیعه مذهب حقانیت اثبات به فراوان، نقلی دالیل و عقلی

 .است پرداخته فرزندانش وطالب ابی بن

 .های تراجم و کتاب شناسی ذکر شده استو تألیفات دیگری که در کتاب

از دانشمندان متعصب اهل  «تیمیهابن»الدین سبکی معروف بهشیخ تقی

های علمی به فساد  بیشتر شخصیت سنت و معاصر با عالمه حلی است.

ان او در زم دانند.می عقیده وی اعتراف دارند تا آنجاکه اورا کافر و مرتد

حیاتش به علت داشتن نظرات انحرافی به زندان افتاد. دانشمندان شیعه و 

                                                 
1

در فقه مقارن )مقایسه ای( یا فقه تطبیقی، به جمع آوری آرا و مبانی عالمان مذهب یا مذاهب  . 

 مختلف اسالمی، به منظور سنجش، ارزش گذاری و گزینش نظر برتر، پرداخته می شود
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بر رد عقایدش  او های زیادی چه در زمان وی و چه بعد ازسنی کتاب

را در اثبات  «منهاج الکرامه»بعد از اینکه عالمه حلی کتاب  اند.نوشته

کتابی امامت نوشت ابن تیمیه به علت عناد و لجاجتی که با عالمه داشت 

ویژه رد بر کتاب منهاج ه)به عنوان رد بر شیعه و ب«منهاج السنه»به نام 

 .الکرامه ( نوشت

به دست عالمه حلی رسید این بزرگوار « منهاج السنه»که کتابهنگامی

ترین اهانتی های ابن تیمیه، کمها و توهینبا آن همه تهاجمات و بی ادبی

اشعاری نوشت و برایش فرستاد که به او روا نداشت. عالمه حلی در پاسخ 

 :ترجمه شعرها چنین است

دانستی حـتـمـا بـا دانند تو هم میاگر آنـچه را سایر مردم می

 .شـدیدانـشمنـدان دوست می

ولی جاهل و نادان شدی و از نادانی گفتی هرکس بر خالف هوای نفس تو 

 .رود دانا نیستمی

 «صدیق کل العالم لو کنت تعلم کل ما علم الوری طرا لصرت»

 «لکن جهلت فقلت ان جمیع من یهوی خالف هواک لیس بعالم»

نویسد: عالمه حلی چنین می -دانشمند اهل تسنن -ابن حجرعسقالنی

نامی مشهور و اخالقی نیک دارد. وقتی کتاب ابن تیمیه به او رسید 

یعنی: اگر ابن تیمیه توانایی درک « لو کان یفهم ما اقول اجبته»گفت

 .دادم داشت جوابش را میمی ،آنچه را که من گفتم وفهم
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 نقش علّامه حلی در حفظ و گسترش مکتب تشیع

کن مغوالن به سوی ایران سرازیر شد و از مناطق  از زمانی که سیل بنیان

سال تا بغداد و مرکز خالفت عباسی  42خراسان شروع کرده و در مدت 

بود. در این مسیر هیچ  پیش رفتند، کشتار و تخریب، تنها ارمغان آنها

قدرتی جلودار آنها نبود، چنان که دولت خوارزمشاهیان و حتی اسماعیلیه 

سال در مقابل سلجوقیان  222را که در قلعه های مستحکم خود بیش از 

1مقاومت کرده بودند، درهم شکستند
برای این قوم صحرانشین و عاری از  

اشت و هر چه بر سر راه فرهنگ، آثار و تمدن فرهنگ بشری نیز ارزشی ند

 .آنها قرار می گرفت، در معرض تخریب و سوزاندن واقع می شد

رفت تمام آثار تمدن اسالمی رو به در چنین موقعیتی که انتظار می

نابودی رفته و نامی از اسالم و تشیع در ایران و عراق باقی نماند، حضور 

در دل  عالم برجسته شیعی؛ خواجه نصیر الدین طوسی، نور امیدی

با تاریکی ها بود؛ چرا که وی به پیروی از پیشوایان معصوم شیعه

سالح تقیه در مبارزه با دشمن، قد علم کرده و با علم و درایت خود، 

نگاهبانی از جامعه مسلمانان و آثار اسالمی را به عهده گرفت. او در اوج 

عه و ناامیدی جان تازه ای در پیکر نیمه جان امت اسالم و خصوصاً شی

 .تشیع دمید

                                                 
1

 111٫ا طلوع دولت صفوی، ص جعفریان، رسول، تاریخ تشیع در ایران از آغاز ت . 
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از جمله شخصیت هایی است « عالمه حلی»بعد از مرحوم خواجه نصیر، 

که مسئولیت حفظ و گسترش مکتب شیعه را به عهده گرفت. وی با 

مناظرات بسیار قوی، مستَدَلّ و منطقی خود، مخالفان را از سر راه 

از برداشت و مذهب حقه شیعه را ترویج کرد. در این مقال مختصر به یکی 

مناظراتی که موجب شیعه شدن سلطان الجایتو)خدابنده( شد، اشاره می 

 :شود

نقل شده است روزی سلطان خدابنده بر همسر خود خشمگین شد و در 

یک جمله و یک مجلس او را سه طالقه کرد، اما خیلی زود از این عمل 

خود پشیمان شد؛ )گفتنی است که تا زمان خلیفه دوم، قانون اسالم این 

د که بین طالق ها باید فاصله باشد و اگر کسی همسر خود را در یک بو

مجلس سه بار طالق دهد، فقط یک بار حساب شده و طالق واقع نمی 

شود، اما خلیفه دوم دستور داد: چون طالق در میان مردم زیاد شده است 

و برای این که جلوی آن گرفته شود، باید عکس آن عمل کرد؛ لذا بر 

جدید او اگر کسی در یک مجلس زنش را سه بار طالق می اساس دستور 

1داد، طالق صحیح بوده و برای رجوع، احتیاج به محلّل
به همین   داشت( 

                                                 
1

هرگاه زن اصطالحا سه طالقه شد؛ یعنی شوهرش سه بار در سه جلسه جداگانه او را طالق  . 

داد و بعد از هر جلسه دوباره به او رجوع نمود، شرعا شوهرش نمی تواند زن مطلقه را نزد خود 

محلل( ازدواج کند و بازگرداند، مگر آن که آن زن با رضایت و اختیار خود با مرد دیگری )

سپس آن مرد محلل نیز با رضایت خود آن زن را طالق دهد، آن گاه مرد اول بعد از تمام 

شدن عده زن، می تواند دوباره با او ازدواج کند. این امری شرعی است که در قرآن هم ذکر 
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دلیل شاه خدابنده، علماء اهل سنت را گرد آورده و نظر آنها را جهت حل 

این مشکل پرسید؟ آنها همگی گفتند: چاره ای نیست جز این که نخست 

شما بتوانید مجددا او را به زوجیّت  ازدواج کند تا پس از آن، مُحَلِّل با او 

 .خود در آورید

سلطان گفت: این کار بر من بسیار گران است، لکن شما هر چند نفر در 

مختلف اقوال گوناگونی  ای با هم اختالف نظر دارید و در مسائل  هر مسئله

 .؟ گفتند: نهبیان می دارید، آیا در این مسئله هیچ قول دیگری ندارید

در این موقع یکی از وزرای سلطان که گویا شیعه بود گفت: در شهر 

خوب است سلطان،   .داند عالمی است که چنین طالقی را باطل می« حلّه»

 .آن عالم را احضار کند، شاید مشکل را حل کند

افرادی  1عالمان سنّی گفتند: آن عالم، مذهب باطلی دارد و رافضیان،

نیست که چنین مرد  قل هستند و اصالً در شأن سلطان خرد و کم ع بی

                                                                                                        
جًا غَیْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَالَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فَإِن طَلَّقَهَا فَالَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْ»شده است: 

أَن یَتَرَاجَعَا؛ اگر )بعد از دو طالق و رجوع، بار دیگر( او را طالق داد )سه طالق داد(، از آن به 

بعد، زن بر او حالل نخواهد بود؛ مگر این که همسر دیگرى انتخاب کند )و با او، آمیزش 

( اگر )همسر دوم( او را طالق گفت، گناهى ندارد که بازگشت جنسى نماید. در این صورت،

 .212٫کنند؛ )و با همسر اول، دوباره ازدواج نماید(، بقره، 
1

رافضی، کلمه ای عربی و لقبی طعن آمیز برای گروهى از لشکر زید بن على بن الحسین  . 

اهل سنت، از روی )علیهم السالم( که او را در جنگ ترک گفتند و تنها گذاشتند. برخی از 

طعن، همه شیعیان را رافضى می خوانند؛ زیرا ایمان به خالفت سه تن از خلفا را ترک کرده 

 .اند
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سبک سر و بی عقلی را به حضور بپذیرد. سلطان گفت: احضار او بی فائده 

نیست. وقتی عالمه حلی حاضر شد، قبل از حضور او، علماء مذاهب 

بودند. هنگامی که عالمه وارد  چهارگانه اهل سنّت در نزد سلطان حاضر 

س و واهمه ای، نعلین خود را به دست گرفت و مجلس شد، بدون هیچ تر

گاه مستقیم ، آن«السالم علیکم»:شد و با صدای بلند گفت داخل در جمع 

  به سمت سلطان رفته و درکنار سلطان نشست.

علماء سنی حاضر در مجلس خطاب به شاه گفتند: آیا ما به شما نگفتیم 

گفت: درباره  سلطان  که شیعیان، افرادی سبک سر و بی خرد هستند؟

  اعمال او از خودش سؤال کنید.

آنها به عالمه گفتند: چرا به سلطان سجده نکردی و آداب و تشریفات را 

از هر سلطانی برتر بود و کسی عالمه گفت: رسول خدا  انجام ندادی؟

سالم می دادند و خدای تعالی نیز  بر او سجده نکرد، بلکه فقط به او 

ها شدید، به یکدیگر سالم کنید، سالم و   نهپس چون داخل خا»فرموده: 

از سوی دیگر، به اتفاق  1تحیّتى از سوى خداوند، سالمى پربرکت و پاکیزه

  ما )شیعه( و شما )اهل سنت(، سجده برای غیر خدا حرام است.

فرمود: چون   از او پرسیدند: چرا جسارت کردی و در کنار سلطان نشستی؟

از طرفی سلطان و غیر سلطان با هم  جای دیگری برای نشستن نبود و

  به محضر سلطان نکرده ام. مساوی هستند؛ لذا جسارتی 

                                                 
1

 11٫نور،  . 
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سؤال کردند: چرا کفش های خود را با خود به داخل مجلس آوردی؟ آیا 

عالمه فرمود:  ! کند؟ هیچ آدم عاقلی در محضر سلطان چنین کاری می

نعلین رسول ترسیدم حنفی ها آن را بدزدند، همان طور که ابوحنیفه 

  دزدید. را اکرم

ناگهان حنفی ها برآشفتند و فریاد بر آوردند: ابوحنیفه کجا و زمان 

 صد سال پس از وفات رسول اکرم کجا؟! تولد ابوحنیفه پیامبر

  واقع شده است.

شافعی بوده است. این شاید سارق نعلین رسول خدا»عالمه فرمود: 

ر روز وفات ابوحنیفه به دنیا آمده شافعی ها برآشفتند که شافعی د بار 

  متولد شده است.است و دویست سال پس از رحلت رسول خدا

عالّمه گفت: شاید کار مالک بوده است. مالکی ها هم مثل حنفی ها و 

  شافعی ها اعتراض و انکار کردند.

عالمه فرمود: پس قطعاً سارق، احمد بن حنبل بوده است. حنابله هم به 

  او پرداختند. انکار و تکذیب

در این موقع، عالمه رو به سلطان کرد و فرمود: ای سلطان، دانستی که 

هیچ یک از رؤسای این مذاهب چهارگانه اهل سنت در زمان حیات رسول 

و حتی صحابه آن حضرت حاضر نبوده اند، پس برگزیدن اهلل

مجتهد و رئیس  حنبل به عنوان    ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمدبن

ب از بدعت های ایشان است، طوری که اگر یکی از این علمای حاضر مذه
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آن چهارتن باشد، به او اجازه و حق این که بر  در مجلس، افضل و اعلم از 

  خالف فتوای یکی از آن چهارتن فتوایی بدهد، نمی دهند.

در این جا سلطان به حالت پرسش از اهل سنّت سؤال کرد: آیا درست 

و زمان رسول خدا  رؤسای مذاهب أربعه در است که هیچ یک از 

  آری نبوده اند. :صحابه او نبوده اند؟! علماء عامّه همگی گفتند

هستیم  آن گاه عالمه گفت: ولی ما شیعه و پیرو أمیرالمؤمنین علی

  برادر، پسر عمّ و وصیّ او است. که جان رسول اهلل

رسید: نظر شیعه سلطان چون متوجه حقانیّت مذهب عالمه شد، از او پ

عالمه فرمود: آیا سلطان طالق را در   طالق صادره از من چیست؟  درباره

  سلطان گفت: نه.  است؟   سه مجلس و در محضر دو نفر عادل جاری نموده

عالمه فرمود: در این صورت طالقی را که سلطان جاری کرده است، باطل 

  باشد؛ زیرا فاقد شرائط صحّت است. می

ن به دست عالمه به مذهب حقّه شیعه، مشرف شد و به آن گاه سلطا

سیطره اش پیام فرستاد  خطباء و حاکمان شهرها و سرزمین های تحت 

خطبه بخوانند و به نام ائمه گانه  که از این پس با نام ائمه دوازده

سکه، ضرب کنند و نام آنها را بر دیوار مساجد و مشاهد مشرفه  ،اطهار

1ایشان بنگارند
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 ات علّامه حلیکرام

یکی از کرامات مرحوم علّامه حلی، تشرفی است که به محضر امام 

رسید، بوی  داشته است. نقل شده است که شب جمعه که فرا میعصر

و عشق زیارت حضرتش، عالمه را بی تربت مقدس ابا عبداهلل الحسین

کشاند؛ از این رو هرهفته روزهای کرد و از حله به کربال میتاب می

ها که به شتافت. در یکی از هفته شنبه به زیارت موال و آقایش میپنج

تنهایی در حال حرکت بود، شخصی همراه وی به راه افتاد و با یکدیگر 

مشغول صحبت شدند. در ضمن صحبت برای عالمه معلوم شد که این 

شخص مرد فاضلی است و تبحر خاصی در علوم دارد؛ از این نظر 

مختلف برایش پیش آمده بود، از ایشان پرسید و  مشکالتی را که در علوم

که بحث در یک مسئله فقهی واقع شد و او به همه آنها پاسخ گفت. تا این

آن شخص فتوایی داد که عالمه منکر آن شد و گفت: دلیل و حدیثی بر 

طبق این فتوا نداریم! آن شخص گفت: شیخ طوسی در کتاب تهذیب، در 

در این باره ذکر کرده است! عالمه در  فالن صفحه و سطر، حدیثی را

حیرت شد که راستی این شخص کیست؟! از او پرسید آیا در این زمان 

را دید؟ در این توان حضرت صاحب االمرکه غیبت کبری است، می

هنگام عصا از دست عالمه افتاد و آن شخص خم شد و عصا را از زمین 

-صاحب الزمان را نمی برداشت و در دست عالمه گذاشت و فرمود: چگونه

توان دید و حال آن که دست او در دست تو است؟! عالمه بی اختیار خود 

را در مقابل پای آن حضرت انداخت و بیهوش شد! وقتی به هوش آمد 
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کسی را ندید. او پس از بازگشت به حله، به کتاب تهذیب مراجعه کرد و 

ود، پیدا کرد آن حدیث را در همان صفحه و سطر که آن حضرت فرموده ب

و به خط خود در حاشیه آن نوشت:این حدیثی است که حضرت صاحب 

-به آن خبر داد و به آن راهنمایی کرد. یکی از دانشمندان میاالمر

نویسد: من آن کتاب را دیدم و در حاشیه آن حدیث، خط عالمه حلی را 

  1.نیز مشاهده کردم

ترین  ارترین و موفقاز دیگر کرامات عالمه آن است که او یکی از پرک

آید. طبق احصا و شمارشی فقیهان نامدار شیعه از نظر تألیف به شمار می

اند، با تقسیم بر روزهای عمر او، به هر روز که از تألیفات وی به عمل آورده

ها و تأییدات الهی نسبت آن تا هزار سطر رسیده است و این امر، از کرامت

هم مانند مرحوم مجلسی از دستیاران،  به ایشان حکایت دارد. حال آیا او

معاونان و شاگردان خویش بهره جسته یا آن که اغلب اوقات خود را به 

که مهم چهتألیف و تصنیف اشتغال ورزیده است، چندان مهم نیست، آن

است، کثرت، اتقان و استحکام تألیفات او است که از یک عمر پربرکت و 

تألیفات او نشانگر این معنا است که از توأم با توفیق، حکایت دارد و نوع 

 2.فکر وقاد و نظر صائب خود او جریان پیدا کرده است
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 دانشمندان اهل سنت و عالمه

تجلیل و توصیف از مقام علمی عالمه حلی اختصاص به علماء شیعه 

ندارد، بلکه دانشمندان اهل سنت نیز او را مورد توصیف و تجلیل قرار 

« لسان المیزان»ه، ابن حجر عسقالنی در کتاب داده اند. از باب نمون

ابن یوسف بن المطهر الحلی، عالم شیعه و پیشوا و مؤلف :»درباره او گوید

ابن حاجب را شرح « المختصر»آنان است. او آیت حق در ذکاوت بود. 

زیبایی نمود. او همان فردی است که شیخ تقی الدین بن تیمیه در کتاب 

است. « رد بر رافضی»و کتاب او معروف به  خود ردی بر او نوشته است

ابن مطهر بسیار خوش اخالق و خوش برخورد بود. هنگامی که کتاب 

-فهمید که من چه میردیه ابن تیمیه به دست او رسید، گفت: اگر او می

1«دادمپاسخ می گویم، به او
  

از این نوع کلمات و سخنان توصیفی، در مورد آن مجتهد واالمقام به 

 .فراوانی وجود دارد که به نقل یک نمونه بسنده گردید وکثرت 

 111متولد و در سال  112فخر المحققین، پسر عالمه حلی، در »

 .«درگذشته است

از « قواعد»عالمه حلی در مقدمه تذکرة الفقهاء، و در مقدمه کتاب 

فرزندش به تجلیل یاد کرده است و در آخر قواعد آرزو کرده است که پسر 

در کارهای ناتمام او را تمام کند. فخر المحققین کتابی دارد به نام بعد از پ
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آراء او در کتب فقهیه مورد « ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد»

 .توجه است

فخر المحققین، فخر الدین و فخر االسالم، هر سه لقب فرزند دانشمند و 

مانند پدر  است. او نیز« محمد»باشد. نام شریفشعالمه حلی می برومند

نابغه ای از نوابغ ارزنده شیعه است و در تمام کتب فقهی و علمی مورد 

 .مجتهدین طراز اول ما قرار گرفته است توجه خاص دانشمندان بزرگ و

ای که  فقیه عظیم الشان، شهید اول، که سرآمد شاگردان اوست، در اجازه

، از او الدین بن نجده داده استدر زمان حیات وی به شاگردش، شمس

شیخ امام سلطان العلماء و منتهی الفضالء و النبالء، :»کنداین گونه یاد می

خاتم المجتهدین، فخر الملة و الدین، ابو طالب محمد فرزند شیخ امام 

بهای او را دراز گرداند و از الدین بن مطهرکه خداوند عمرگرانسعید جمال

 «پیشامدهای سوء زمانه نگه دارد
 


