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�ص امللخَّ

مة  درس هذا البحث َعَلًم من أعالم التش��يُّع املغمورين؛ وقد كان من تالميذ العالَّ
ّ )ت 1300ه�(، وهو َمن أجازه. وله إجازات من العلمء،  الس��يِّد مهدي القزوينّي احِللِّ
ومل يذك��ره أصحاب الراجم واملعاجم إالَّ باليس��ري الذي ال يكش��ف ع��ن حاله وواقع 
حياته، غري أنَّ عملنا يف فهرس��ة املخطوطات قد كش��ف لنا النق��اب عن حقائَق ونكٍت 
رائعة تتَّصل بأحواله كَعَلٍم من أعالم الشيعة، واشتمل البحث عىل رشحات قلم املريزا 
ب ب�: إم��ام احلََرَمني )ت 1305ه�( عن أس��تاذه  اب اهلم��ذايّن، امللقَّ ��د بن عبد الوهَّ حممَّ
ّ )ت 1300ه�(، وابنه  مة الس��يِّد مهدي القزوينّي احِللِّ وش��يخه يف اإلجازة اإلمام العالَّ

ة السيِّد جعفر القزوينّي )ت 1298ه�(. الفاضل احلجَّ
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اجلواهر من الكلمات يف الإجازات واملكاتبات مرا�سالت بني اإمام احلرَمني الهمذايّن واآل القزوينّي
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

Abstract

This research was studied an unknown scholar of Shi'a 

scholars, who was a student of the scholar Sayyid Mahdi Al-

Qazwini Al-Hilli (d. 1300 A.H), and he was the one who authorized 

him. And he has an authorizations from scholars, and the 

biographers and dictionaries did not mention him except for a 

simple mention that does not reveal his status and the reality of 

his life, However, our work in indexing manuscripts has revealed 

to us wonderful facts and things related to its position as a Shiite 

scholar, This article included the writings of Mirza Muhammad 

ibn Abd Al-Wahhab Al-Hamdhani, dubbed: Imam of the Two 

Holy Mosques (D.1305 A.H) on the authority of his teacher and 

sheikh in authorization, the scholar Imam, sayed. Mahdi Al-

Qazwini Al-Hilli (D. 1298 A.H).
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مة املقدِّ

احلم��ُد هللِ الذي جعل احلم��َد مفتاًحا لذكره، وخلَق األش��ياء كلَّه��ا ناطقة بحمده 
د املش��تقِّ اسمُه من اس��مِه املحمود، وعىل آله  وش��كره، والصالة والس��الم عىل نبيِّه حممَّ

الطاهرين ُأْول املحامد واملكارم واجلود.

وبعد... فكانت حضارتنا اإلس��الميَّة وال تزال زاخرة بعلمئها الذين مل يألوا جهًدا 
ة التي رفدت املكتبة اإلس��الميَّة  يف خدمة الدين واإلنس��انيَّة عن طريق نتاجاهتم الفكريَّ
بمختل��ف العل��وم واملعارف؛ لذلك فالتعريف هبم، والكش��ف عن س��ريهتم، وعرض 
نتاجه��م، وتربي��ز أثره��م الفكرّي هو ف��رض يمليه الضم��ري والوجدان؛ ك��ي ال يعفى 

أثرهم، وتضيع عىل األجيال أخبارهم.

مة  فتناول هذا البحث َعَلًم من أعالم التش��يُّع املغمورين؛ وقد كان من تالميذ العالَّ
ّ )ت 1300ه�(، وهو َمن أجازه. وله إجازات من العلمء،  الس��يِّد مهدي القزوينّي احِللِّ
ومل يذك��ره أصحاب الراجم واملعاجم إالَّ باليس��ري الذي ال يكش��ف ع��ن حاله وواقع 
حياته، غري أنَّ عملنا يف فهرس��ة املخطوطات قد كش��ف لنا النق��اب عن حقائَق ونكٍت 
رائعة تتَّصل بأحواله كَعَلٍم من أعالم الش��يعة، واش��تملت املقالة هذه عىل رشحات قلم 
ب ب�: إمام ال�َح�َرم��ني )ت 1305ه�( عن  د بن عبد الوّهاب اهلم��ذايّن، امللقَّ امل��ريزا حممَّ
، وابنه الفاضل  ّ مة الس��يِّد مهدي القزوينّي احِللِّ أس��تاذه وشيخه يف اإلجازة اإلمام العالَّ

ة السيِّد جعفر القزوينّي )ت 1298ه�(. وفصوهلا عىل النحو اآليت: احلجَّ
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مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

مة السيِّد مهدّي القزوينّي.. 1 طلب تأليف كتاب من العالَّ

مة السيِّد مهدّي القزوينّي.. 2 استنساخه من كتب العالَّ

مة السيِّد مهدّي القزوينّي عىل كتابه.. 3 تقريظ العالَّ

احلرَم��ني . 4 إم��ام  تلمي��ذه  بلس��ان  القزوين��ّي  مه��دّي  الس��يِّد  م��ة  العالَّ  م��دح 
اهلمذايّن.

َت��ني، ووكالته . 5 مة الس��يِّد مه��دّي القزوينّي وأج��از له مرَّ  اس��تجازته م��ن العالَّ
له.

الس��يِّد جعف��ر . 6 وابن��ه  القزوين��ّي،  مه��دّي  الس��يِّد  م��ة  العالَّ م��ع   مراس��الته 
القزوينّي.

مة السيِّد مهدّي القزوينّي بقلم املريزا اهلمذايّن.. 7 تأريخ وفاة العالَّ

د القزوينّي يف التعزية بوفاة أخيه املريزا صالح، ومها من . 8 ما كتبه إىل الس��يِّد حممَّ
، يف 4 صفر 1304ه�. ّ أوالد السيِّد مهدّي القزوينّي احِللِّ

منهج التحقيق والدرا�سة

ه��ذه الفوائد م��ن املراس��الت واإلج��ازات وغريها، ه��ي حصيل��ة كثرٍي من . 1
الوق��ت الذي قضيناه يف التنقيب والبحث يف أروقة دور الكتب واملخطوطات 

والفهارس يف العراق وإيران.

اعتمدُت يف حتقيق املراس��الت عىل نس��َخَتي جملس الشورى، ونسخة املتحف . 2
العراقّي.
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اعتمدت يف مقابلة اإلجازات عىل نس��ختي مكتبة املرعيش، ونس��خة املتحف . 3
العراقّي.

راعينا قواعد اإلمالء احلديثة يف كتابة النصوص.. 4

أثبتنا االختالفات والفروقات يف اهلامش بم يناسب السياق.. 5

قم��ُت بتش��كيل أجزاء النصِّ ب��م يناس��بها، ويف املواضع التي حتت��اج ألن يتمَّ . 6
تش��كيلها، مع مراعاة عالمات التنقيط وتقسيم النصوص من حيث العبارات 

واجلمل.

�سكر وتقدير

وم��ن واجبي أن أذكر كلَّ َمن أخذ بيدي هب��ذا الطريق وكلَّ من آزرين بتحقيق هذه 
ة، وهم كلٌّ من: املقالة خاصَّ

موا لنا خدمة يف ذلك، والسّيم . 1 أشكر كالًّ من املكتبات واألشخاص الذين قدَّ
ة يف النج��ف األرشف، ومكتب��ة اإلمام احلكيم  مكتب��ة أمرياملؤمن��ني العامَّ
س��ة كاش��ف الغط��اء يف النجف األرشف،  ة يف النجف األرشف، ومؤسَّ العامَّ
ومكتبة املجلس الش��ورى بطهران، ومكتبة املتح��ف العراقّي ببغداد، ومكتبة 
س��ة، ومركز إحياء الراث يف قم  آية اهلل الس��يِّد املرعش���ّي النجفّي يف قم املقدَّ

سة. املقدَّ

إدارة مركز تراث احِللَّة، والعاملني فيه.. 2

فلهم منِّي مجيل الشكر واالمتنان، وجزاهم اهلل عنَّا خري جزاء املحسنني، ونسأل اهلل 
تعاىل حسن النيَّة والعاقبة.
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الِتما�ص

 ألتم��س م��ن إخ��واين املؤمنني والس��يَّم أه��ل البح��ث والتحقي��ق أن ينبِّهوين عىل 
ما قد جيدونه من اخلطأ غري املقصود، م�مَّ جرى به القلم وزاغ عنه البص�ر، فإنَّ اإلنس��ان 
موضع الغلط والنس��يان، والك��مل هلل، والعصمة ألهلها، واحلم��د هلل الَّذي بنعمته تتمُّ 

الصاحلات.

د لطف زاده  حممَّ
 النَّجف الأ�سرف يف جوار الإمام
اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب 

م 1440هـ ال املكرَّ 25 �سوَّ
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د بن عبد الوهاب بن داوود الهَمذايّن املريزا حممَّ

حياته

ب ب�)إمام  د بن عبد الوهاب ب��ن داوود اهلَمذايّن، امللقَّ هو أبو املحاس��ن، املريزا حممَّ
ا، مصنًِّفا، ذا يد طوىل يف العلوم األدبيَّة، وكانت  ا، لغويًّ احلَرَمني(. كان فقيًها إماميًّا، نحويًّ
ًخا لتوس��عة املش��هد احلس��ينّي  ًس��ا ومؤرِّ س��ة وأقام هبا مدرِّ ل��ه رحالت إىل كربالء املقدَّ
ى هبا للقضاء، أقام  س، كم ألَّف بعض كتبه هبا، واش��تهر يف بلدة الكاظميَّة، وتصدَّ املقدَّ

س فيها. ومن يوميَّاته: سة، ودرس ودرَّ ة من عمره الش�ريف يف كربالء املقدَّ مدَّ

ال املعظَّ��م من س��نة )1275ه�( كتب الس��يِّد مهدّي ابن الس��يِّد حس��ني  يف 3 ش��وَّ
القزوين��ّي )ت 1300ه���( له إج��ازة ثانية يف حائر احلس��ني)1(، وتوطَّ��ن يف كربالء 
س��ة س��نة )1285ه�(، وحض يف درس املالَّ آقا الدربن��دّي )ت 1285ه�()2(، وله  املقدَّ
رسائُل كثرية إىل العلمء واألدباء، ومن رسائلة التي كتبها يف 27 رمضان املبارك من سنة 
س��ة رس��الة إىل الشيخ حسن بن أسد اهلل التسرّي)3(. ورحل  )1292ه�( يف كربالء املقدَّ
سة يف سنة )1294ه�()4(، وفرغ من تأليف كتاب )املوجز( يف سنة  أيًضا إىل كربالء املقدَّ

سة. )1295ه�( يف كربالء املقدَّ

وُيعلم من خالل تواريخ أعمل إمام احلَ�َرمني نس��ًخا أو تأليًفا أو قراءًة أو إجازًة أنَّه 
كان رجاًل ش��غواًل، دؤوًبا يف طلب العلم ونرشه، بحيث قلَّم توجد يف سنوات عمره بل 

يف شهور حياته أنَّه مل يؤلِّف كتاًبا أو كتاَبني، أو مل ينسخ شيًئا من كتب العلمء.
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مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

ف بأرسته، وما كانت  إنَّ املص��ادر الت��ي ترمجْت له مل ُترش إىل تأريخ والدت��ه، ومل ُتعرِّ
عليه من املكانة العلميَّة والعمليَّة؛ فاملعلومات املتوافرة غري وافيٍة بم يكفي لرس��م صورة 
واضح��ة املعامل عن والدته وعن أرسته وأثرمها يف بناء ش��خصيَّته العلميَّة، وجاء يف نقباء 
ج س��نة )1273ه�(، َفهنَّأه لعرسه الشعراء، وُرزق بولده مجال الدين عّل يف  البرش أنَّه تزوَّ

ال املعظَّم سنة )1278ه�()5(. ليلة عرفة سنة )1276ه�(، وأخته حور العني يف 14 شوَّ

اآثاره

لق��د ألَّف كتًبا ورس��ائل كثرية يف خمتلف العلوم؛ إذ مل يقتص���ر عىل علٍم دون آخر، 
�رف، وغريها حتَّى  ، واللغة، واملنطق، والنحو والصَّ فكتب يف الفقه واألصول، والطبِّ

فاته السبعني، ومن كتبه يف الراجم والتأريخ: جتاوزت مؤلَّ

ة.. 1 تواريخ شعريَّ

غنيمة السفر يف أحوال الشيخ جعفر.. 2

فصوص اليواقيت.. 3

ة.. 4 جمموعة يف التواريخ الشعريَّ

معارصون من آل عثمن = تاريخ سالطني تركيا العثمنيِّني.. 5

منتخب فصوص اليواقيت.. 6

م�سايخه

تتلم��ذ عىل علمء عره يف خمتل��ف الفنون، وروى باإلجازة عن فريق من الفقهاء، 
ومن هؤالء:
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��ب بش��يخ العراَقني . 1  الش��يخ عبد احلس��ني ب��ن ع��ّل الطه��رايّن احلائ��رّي امللقَّ
)ت 1286ه�(.

د عّل بن حسني احلسينّي الشهرستايّن احلائرّي )ت 1287ه�(.. 2 املريزا حممَّ

السيِّد زين العابدين بن السيِّد حسني الطباطبائّي احلائرّي )ت 1292ه�(.. 3

د تقي بن حسني عّل اهلروّي اإلصفهايّن احلائرّي )ت 1299ه�(.. 4 املوىل حممَّ

ّ )ت 1300ه�(.. 5 مة السيِّد مهدّي القزوينّي احِللِّ العالَّ

د إسمعيل األردكايّن احلائرّي )ت 1302ه�(.. 6 د حسني بن حممَّ املوىل حممَّ

د أمني األنصارّي )ت 1281ه�(،  وحض عىل زعيم الطائفة الشيخ مرتىض بن حممَّ
وأولع بعلوم العربيَّة واألدب، واعتنى هبا اعتناًء بالًغا، ونظم الشعر بالعربيَّة والفارسيَّة، 

وأقام عالقات واسعة مع أعالم عره من العلمء واألدباء.

لقبه
ب ب�)إم��ام احلرَمني(، وامل��راد بال�)احلرَمني( حرم اإلم��ام الكاظم واإلمام  وق��د ُلقِّ

اجلواد، وحكايته عن لسانه هكذا:

»إنَّ مل��ك الروم الس��لطان عب��د احلميد خ��ان ابن حممود خ��ان الغازي ل���مَّ تويفِّ 
صبيح��ة ي��وم الغدي��ر، وارت��دى رداء اخلالفة أخ��وه عبد العزي��ز خ��ان، كلَّفني بعض 
��ة واألرشاف، أن ُأْنِش��ئ تأرخًي��ا خمت��ًرا هُيْديه إليه من س��بيل التلغ��راف، فقلت   األجلَّ

وأبدعت:

ــــعــــبــــده ــــــــــــــَب الــــــعــــــزيــــــُز لِ َوَه
ا لــــــه َخـــــــَضـــــــَع الــــُعــــىل ــــــــــــزًّ ِع
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ــــــــــــــــِر خـــــــالفـــــــٍة وعـــــــــــــىل سي
كــــــانــــــت لــــــــه َقـــــــــــــــــــَدًرا عـــال

ــه ـــــًرا ل ـــــك ــــــَجــــــَد الـــــــــــــَوَرى ش َس
ــــــَجــــــَد الــــــــــَوَرى ـــــه َس ـــــًرا ل ـــــك ش

ــد ــع وأبـــــــــو املـــــحـــــاســـــن قـــــــــاَم ب
ــــا ــــن ــــث ـــــــي ال ـــــــن ــــــوســــــه ُي جــــــل

تـــــــــأرخيـــــــــه: يف  ــــــــــول  ــــــــــق وي
ـــَوى( ـــت ـــــىَل الــــعــــرِش اس ــــٌك َع ــــلِ )َم

1278ه�
ول���مَّ ط��ار التأريخ بجناَحي َش��ْطَريه إىل إس��المبول، ووجد من جانب الس��لطان 
خ، فيه هذان   رشف القب��ول، بع��ث إلين��ا كتاًبا بالركيَّ��ة ُيْثني في��ه عىل التأري��خ وامل��ؤرِّ

البيتان:

ــى ــًت ــــىل كـــــليِّ ف ــــــــــَب احلـــــــقُّ ع أْوَج
الـــكـــاظـــَمـــني جــــــوار  يف  ــم  ــي ــق ــت ــس م

ــــا ــــقــــتــــدًي ُم  ًَ دائــــــــــــ ــــــــــراه  ي أن 
احلـــــرَمـــــني«)6( ـــــام  إم داوود  ـــِن  ـــاب ب

وفاته
ة، بل اضطربت  وقع اخلالف بني أهل الراجم يف حتديد تأريخ وفاته عىل أقوال عدَّ

كلمت الواحد منهم يف كتبه املختلفة، وأهم األقوال:

 ســنة )نييِّف و1300هـ(: يف الذريعة: 250/23، و218/15، و274/15، . 1
.52/21 ،278/15
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د السموّي فوق كتاب )عجائب األرسار( . 2 ســنة )1300هـ(: كتب الشيخ حممَّ
��ه: »ه��ذا عجائ��ب األرسار يف الطالس��م واألدعي��ة واألذكار  عب��ارة ب��م نصُّ
��اب ابن داوود  د ب��ن عبد الوهَّ م��ن تصانيف إم��ام احلرَمني، اآلقا م��ريزا حممَّ

اهلمذايّن، الكاظمّي مسكنًا ومدفنًا سنة 1300«.

ســنة )1303هـ(: يف التكمل��ة: 5/5، ومعارف الرج��ال: 356/2، مصفى . 3
و40/3،  و467/2،  و500/1،   ،129/1 الذريع��ة:   ،431 املق��ال: 
و301/3، و138/5، و236/16، ش��عراء م��ن كرب��الء: 48/3، معج��م 
الش��عراء: 128/5، معج��م األدباء: 429/5، موس��وعة طبق��ات الفقهاء: 

خ السموّي يف صدى الفؤاد: 489-490، وقال: 14ق542/1، وأرَّ

وكــــإمــــاِم احلــــرَمــــنِي املــشــَتــَهــْر
األَُبــــــْر داووَد  ســلــيــِل  ـــد  حمـــمَّ

ـــــْة ـــــليِّ اهلـــــمَّ ـــــع اهلـــــــمـــــــداينيِّ ال
ـــْة ـفــات اجلـــمَّ وصــــاحــــِب املــصــنَـّ

ــا ــاغ ــــوا بــشــْطــٍر َس ُخ ــــأريِّ قــــَى ف
ـــالغـــا( ــــد ألــــفــــى ُهــــنــــا ب ــــمَّ )حم

1303ه�

حدود ســنة )1303هـ(: يف أعيان الش��يعة: 394/9، والذريعة: 216/15، . 4
و68/16، و66/18.

بعد ســنة )1303هـ( بالكاظميَّة: يف الذريعة: 25/11، و 11: 138، و12: . 5
.73
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حدود سنة )1304هـ(: يف الذريعة: 18/11.. 6

حدود سنة )1305هـ(: يف الذريعة: 45/13، و46/14، و123/20.. 7

ف��ني: 268/10، . 8 ســنة )1305هـــ(: يف نقب��اء الب��رش: 236/5، معجم املؤلِّ
كواكب مشهد الكاظَمني: 267/2/ الرقم 113.

أواخر سنة )1305هـ(: يف الذريعة: 403/22.. 9

سنة )1330هـ(: يف األعالم 6: 258.. 10

احلاصل

املش��هور تويفِّ س��نة 1303ه�، وورد يف كثري من املصادر أنَّه تويفِّ س��نة 1303ه�، 
ورسى هذا التاريخ إىل أكثر من ترجم للمرَجم له ممَّا كان يكتبه اآلقا بزرك يف الذريعة، 
ولكنَّه عدل عنه فيم بعد، وهنا نشري إىل بعض يوميَّات إمام احلرَمني بعد سنة )1300ه�(، 

حتَّى يتبنيَّ لنا احلال هل هو توفِّ�ي قبل سنة 1305ه�. أم ال؟ فأقول:

سنة )1300هـ(، 10 مجادى اآلخرة: فرغ من تأليف كتاب )منتخب فصوص . 1
اليواقيت(.

ســنة )1300هـــ(: تأريخ وفاة جميزه الش��يخ جعف��ر الشوش��رّي، كم قال يف . 2
)غنيمة السفر(.

ســنة )1300هـ(: تأريخ وفاة جميزه الس��يِّد مهدّي احلسينّي القزوينّي، كم قال . 3
يف )غنيمة السفر(.

ر من عمل . 4 ســنة )1301هـ(: كتب رس��الة إىل الس��يِّد هاش��م الطبيب؛ للتشكُّ
الطبابة يف العتبات العاليات.
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د صادق بن املريزا حسني . 5 سنة )1301هـ(، 19 رجب، يف الكاظَمني: مجع حممَّ
ها ب�)نامه نامي(، وحتتوي عىل 62 رسالة  الشريازّي رس��ائله بالفارسيَّة وس��مَّ

من ِخرية رسائله.

سنة )1302هـ(: تأريخ وفاة جميزه املوىل حسني بن إسمعيل اليزدّي األردكايّن، . 6
كم قال يف )غنيمة السفر(.

ســنة )1302هـ(: تأريخ وفاة اخلليل بن كاظم أحد أقربائه، كم قال يف )غنيمة . 7
السفر(.

د بن احلس��ن احلسينّي البغدادّي األعرجّي، . 8 ســنة )1302هـ(: تأريخ وفاة حممَّ
كم قال يف )غنيمة السفر(.

ســنة )1302هـــ(: تأريخ متلُّك كت��اب )التكملة رشح التبرة(، النس��خة يف . 9
ة ذات الرقم: )283(. مكتبة اإلمام احلكيم العامَّ

ســنة )1302هـ(: تأريخ متلُّك كتاب )لس��ان اخلواص(، النسخة يف مكتبة آية . 10
اهلل السيِّد املرعيّش، ذات الرقم: )13197(.

ســنة )1302هـ(، شــعبان: تأري��خ متلُّك جمموع��ة، النس��خة يف مكتبة اإلمام . 11
ة ذات الرقم: )6/2299(. احلكيم العامَّ

ل: فرغ من تأليف كتاب )غنيمة السفر(.. 12 سنة )1303هـ(، 23 ربيع األوَّ

ســنة )1303هـ(، 2 مجــادى اآلخرة: متلُّك كت��اب )رشح الصحيفة( لعّل بن . 13
ة ذات الرقم: )1561(. زين الدين، النسخة يف مكتبة اإلمام احلكيم العامَّ

ة( للشيخ الطويّس، النسخة . 14 ل: متلُّك كتاب )عدَّ ســنة )1304هـ(، 7 ربيع األوَّ
يف املكتبة اهلندّية، الرقم: )167(.
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سنة )1304هـ(، 12 شعبان: متلُّك كتاب خّطّي.. 15

ســنة )1304هـ(، 4 رمضان املبارك: كان حيًّا وكتب يف التأريخ تقريظه الثاين . 16
للتعليقات املطبوع ضمن )سواطع األنوار يف تقريظات عبقات األنوار()7(.

ال املعظَّم: متلُّك كتاب )مدارك األحكام يف رشح . 17 ســنة )1304هـ(، 12 شــوَّ
ة، الرقم: )109(. رشائع اإلسالم(، النسخة يف املكتبة اهلنديَّ

د اهلندّي النجفّي )ت 1323ه�( . 18 ، وحض الس��يِّد حممَّ ســنة )1305هـ(: تويفِّ
جنازته)8(.

بن��اًء ع��ىل ما ُذك��ر، وم��ا نقل��ه الدكتور حس��ني ع��ّل حمف��وظ )ت 1430ه�( عن 
د رضا الش��بيبّي )ت 1385ه�(، وعن كش��كول السيِّد  يَّة للش��يخ حممَّ املجموعات اخلطِّ
��د اهلندّي النجفّي )ت 1323ه�(، الذي حض جنازته)9(، أنَّه تويّف ِس��نة 1305ه�،  حممَّ
ه: »اتَّفقت وفاته س��نة 1305ه�،  وقال الش��يخ آقا بزرك الطهرايّن )ت 1389ه�( بم نصُّ
وكتب حس��ني عّل حمفوظ )ت 1430ه�( رس��الة مبسوطة يف ترمجة أحواله«)10(، وُدفن 
د السموّي، وعمر  يف الكاظميَّة، كم قال الش��يخ آقا بزرك الطهرايّن)11(، والش��يخ حممَّ

الة)12(. رضا كحَّ

د مهدي القزوينّي )ت 1300هـ( مة ال�سيِّ طلب تاأليف كتاب من العالَّ

مة القزوينّي كتاًبا يف بي��ت تلميذه املريزا اهلمذايّن يف الكاظميَّة، كم  ��ف العالَّ ألَّ
قال الشيخ آقا بزرك الطهرايّن )ت 1389ه�(:

مة الس��يِّد  »أس��اس اإلجي��اد يف علم االس��تعداد لتحصي��ل َمَلَك��ة االجتهاد، للعالَّ
ّ النجفّي املتوىفَّ  د املهدّي بن احلس��ن بن أمحد احلس��ينّي القزوينّي احِل��لِّ مع��ّز الدين حممَّ
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س��ه واخرعه  1300ه�، وعلم االس��تعداد من ف��روع علم أصول الفقه، وهو الذي أسَّ
له: »احلمد هلل الذي  مة وتأسيس��ات وخامت��ة، أوَّ ��ف فيه هذا الكتاب املرتَّب عىل مقدِّ وألَّ

جعل أفئدة أوليائه حمالَّ معرفته«.

اب اهلمذايّن الكاظمّي  د بن عب��د الوهَّ ف��ه بالكاظميَّة؛ اللتمس تلميذه املريزا حممَّ ألَّ
ى هذا العلم بعلم اس��تعداد بلوغ املراد إىل حتصيل َمَلَكة  يف س��فر س��نة 1275ه�، وس��مَّ
فه ب���: أنَّه علم بقواعد ُيعرف  م��ة تعريفه وموضوعه وغايته، فعرَّ االجته��اد وبنيَّ يف املقدِّ
هب��ا مراتب االس��تعداد إىل َمَلَك��ة االجتهاد، واملوض��وع هو االس��تعداد وقابليَّة النفس 
لتحصيل الكمل، والغاية بلوغ املراد والوصول إىل حدِّ االجتهاد. والتأسيس��ات الثالثة 
ة  يف بيان حقيقة االس��تعداد واملس��تعدِّ واملس��تعدَّ ل��ه، وحتقيق أنَّ االس��تعداد هل هو قوَّ
قدس��يَّة وموهبة إهليَّة أو مَلكة كس��بيَّة، وبيان ما هو طريق اكتس��اب االستعداد، وما هو 
س��بب حلصوله، وما هو دخيل يف حتصيل مَلكة االجتهاد. رأيُت نس��خة منه كتابتها سنة 
مة  ّ يف النجف، ونسخة أخرى عند العالَّ مة الشيخ عبد احلسني احِللِّ 1288ه� عند العالَّ

السيِّد املريزا هادي اخلراسايّن احلائرّي يف كربالء«)13(.

اب اهلمذايّن بطلبه يف عش��يَّة  د بن عبد الوهَّ أقــول: كتبه يف بيت تلميذه امل��ريزا حممَّ
 ّ ر من سنة 1275ه�. وفهرس األستاذ أمحد عّل جميد احِللِّ يوم الثالثاء يف 10 صفر املظفَّ
نس��خة منها يف مكتبة آية اهلل اخلوئّي يف النجف األرشف، الرقم: )308(. نس��خ، عشية 
اخلمي��س 10 ش��هر رمضان 1282ه�، واس��تفاد الدكت��ور جودت القزوين��ّي يف حتقيق 
هذا الكتاب منها. ووجدُت نس��خة أخ��رى يف مكتبة اإلمام أمري املؤمنني يف النجف 
ا بخالف تلك  مة الس��يِّد أمحد الطالقايّن، والنس��خة مضبوطة جدًّ األرشف، بخ��طِّ العالَّ

األوىل.



86

اجلواهر من الكلمات يف الإجازات واملكاتبات مرا�سالت بني اإمام احلرَمني الهمذايّن واآل القزوينّي
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

ل املخطوطــة: »احلمُد هلل الذي جعل أفئ��دة أوليائه حمالَّ معرفته، وقلوهبم أوعيًة  أوَّ
ٍة  عي صعود طور االجتهاد بغري عدَّ ملش��يئته ومظاهر إرادته.. إنَّني ل�مَّ رأيُت مجلًة ممَّن يدَّ
وال اس��تعداٍد، ويزعم لغروره أنَّه الكليم.. أن أضع علًم مش��تماًل عىل قواعد ُيعرف هبا 

مراتب االستعداد إىل حتصيل مَلكة االجتهاد..«.

ب، إنَّه كريٌم  آخر املخطوطة: »وجيعله ذخًرا لنا يوم احلس��اب، وينفع به مجيع الطالَّ
سه عشيَّة يوم الثالثاء سنة 1275ه�«. فه ومؤسِّ اٌب. وكان الفراغ بيد مؤلِّ وهَّ

ُطب��ع يف ب��ريوت يف مطبع��ة دار الرافدي��ن بعن��وان )االس��تعداد لتحصي��ل مَلك��ة 
االجتهاد(، سنة 2005م، بتحقيق ودراسة الدكتور جودت القزوينّي، كان التحقيق عىل 
نس��خة يتيمة، ونش�ره يف اخلزائن إلحياء الراث بعنوان )علم االستعداد لتحصيل مَلكة 
 ،االجتهاد(، سنة 2016 م، واستفيد يف حتقيقه من نسخة مكتبة اإلمام أمري املؤمنني

وهي بخطِّ أحد تالمذة املؤلِّف.

ة أشكال: وورد اسم الكتاب عىل عدَّ

علم اس��تعداد بلوغ املراد إىل حتصيل مَلكة االجتهاد، وهذا ورد تس��مية لنفس . 1
العلم.

أس��اس اإلجياد يف علم االس��تعداد لتحصيل مَلكة االجته��اد، ذكر يف الذريعة . 2
وغريها.

أساس اإلجياد يف علم االستعداد، اسم الكتاب احلاوي لعلم االستعداد.. 3

االس��تعداد لتحصيل مَلكة االجتهاد، كم ُكتِب يف غالف املطبوعة منه يف س��نة . 4
2005 م.

علم االستعداد لتحصيل مَلكة االجتهاد، هذا االسم ورد يف مصنَّفات السيِّد.. 5
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 وعىل رأيي اسمه الصحيح )أساس اإلجياد يف علم االستعداد(، كم قال املؤلِّف
اب اهلمذايّن يف جواب مراس��لة  ��د بن عبد الوهَّ م��ة الكت��اب، وتلميذه املريزا حممَّ يف مقدِّ

السيِّد.

مة الس��يِّد مهدّي القزوينّي رس��الة إىل تلميذه إمام احلرَمني، وطلب منه  كتب العالَّ
ه: هذا الكتاب، بم نصُّ

».. ومنها: ما استعاد به كتابه املوسوم ب�)أساس اإلجياد(.

س��الٌم حست عن إدراكه أقالم الكاتبنِي، وثناٌء َقُرْت عن حره ألسنة املالئكة 
وبيِّني، إلی رئيس الفض��الء علی اإلطالق، وزبدة العلمء باالتِّفاق، جامع املعقول  الكرُّ
د املحرم، ال زال  واملنقول، حاوي الفروع واألصول، ولدنا األجّل األفخم، املريزا حممَّ

ة الفضالء ملقاة لديه. لواء احلمد خافًقا عليه، وأزمَّ

د، عن  د، ه��و االستفس��ار والتفقُّ ��ا بع��ُد، فاحلام��ل عل��ی حترير صحيف��ة الت��ودُّ أمَّ
��ة ذات��ك، واعت��دال صفات��ك، واس��تقامة أوقات��ك، نس��أله اهلل تعال��ی هل��ا دوام  صحَّ
الس��المة، وحس��ن االس��تقامة، ثمَّ الرجاء إرس��ال كتابن��ا املخرع يف علم االس��تعداد، 
 يف حتصي��ل مَلك��ة االجته��اد، وعدم املس��احمة يف ذل��ك؛ ف��إنَّ احلاجة فوق م��ا هنا لك، 

والسالم«)14(.

وكتب إمام احلرَمني يف اجلواب:

ا الكتاب املش��ار إليه، فكتاب صنَّفه يف دارنا يف جوار الكاظَمني، أش��هى لدی  »وأمَّ
أهل��ه من جنی اجلنَّتني، اس��مه )أس��اس اإلجياد يف علم االس��تعداد(، وس��بب تصنيفه 
ة  ع��ون صعود طور االجتهاد، ولي��س هلم يف ذلك عدَّ  إينِّ ذك��رت له يوًما أری أناًس��ا يدَّ
ف بقواعده مراتب االس��تعداد، وصنعَت فنًّا يقتدر  وال اس��تعداد، فلو وضعَت ِعلًم ُيعرِّ
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قَت  اب، وفرَّ �راب والسَّ املراعي لضوابطه علی حتصيل مَلكة االجتهاد، ل�ميَّزَت بني الشَّ
به الباطل عن الصواب.

بطٍل ســـوی  مــعــشــوًقــا  ــُق  ــان ــع ُي ال  ــي  ك
مــلــٍك ـــوی  س بــحــانــاٍت  ـــطـــوُف  َي وال 

فاستحسن ذلك واشتغل باخراعه، فلم يكمل شهر إالَّ وفرغ من ابتداعه، ثمَّ سار 
ب، وأزفُّها   إلی احِللَّة وترك لديَّ الكتاب، ألستنسخ منها نسًخا وأهدهيا إلی بعض الطالَّ

إلی من اختطبها من اخلُطَّاب، فامتثلت قوله، وبعثته بعد ذلك إلی احِللَّة«)15(.

د مهدي القزوينّي )ت 1300هـ( مة ال�سيِّ ا�ستن�ساخه من كتب العالَّ

مة القزوينّي، وأشار إليه الشيخ آقا بزرك الطهرايّن  استنس��خ من كتاب أستاذه العالَّ
ه: »البحر الزاخر يف ُأصول األوائل واألواخر، للس��يِّد  )ت 1389ه�( يف الذريعة بم نصُّ
ّ النجفّي املتوىفَّ سنة 1300ه�،  د املهدّي بن احلسن احلسينّي القزوينّي احِللِّ عزِّ الدين حممَّ
له: )احلمد هلل الذي أهلمنا من حقائق التنزيل ما هيدي عباده إىل س��واء السبيل من كلِّ  أوَّ
دليٍل(. رتَّبه عىل إهلامات وخامتة اس��تخرج فيها املس��ائل األصوليَّ��ة من اآليات القرآنيَّة 
ل يف الواضع، وفيه  ة، وفي��ه واردات، الوارد األوَّ ل يف املبادئ اللغويَّ فق��ط، فاإلهلام األوَّ
آي��ات، ثمَّ يذكر اآليات واح��دة بعد واحدة، ويتكلَّم يف داللته��ا عىل املطلوب، وهكذا 
إىل آخ��ر مباح��ث أصول الفق��ه، فهو أصول مس��تنَبط من القرآن الرشي��ف، فرغ منه يف 
د بن احلسني  حادي عرش شهر رمضان سنة 1293ه�، رأيُت منه نسخة بخطِّ الشيخ حممَّ
القفطايّن النجفّي كتبها سنة 1306ه� يف مكتبة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء، ونسخة 
د  اب اهلمذايّن الكاظمّي بمكتبة الشيخ حممَّ د بن عبد الوهَّ بخطِّ تلميذ املؤلِّف املريزا حممَّ

السموّي«)16(.
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رة منه،  س��ة، مص��وَّ أقــول: يوج��د يف مكتبة إحي��اء الراث اإلس��المّي يف قم املقدَّ
د   برقم: )2233(، وهي بخطِّ عبد الرضا جعفري زاده، وكتبها عن نس��خة الش��يخ حممَّ
ابن حس��ني القفطايّن النجفّي، تارخيه 7 رمضان 1306ه�)17(. ويوجد نس��خة أخرى يف 
مكتب��ة أرسة املؤلِّف )مكتبة الدكتور صادق القزوينّي(، وهي جمموعة ضخمة تش��تمل 
يَّة للس��يِّد مهدّي القزوينّي، وتقع يف 413 صحيفة. وهي مكتوبة  ة رس��ائل خطِّ عىل عدَّ
ّ س��نة 1322ه�.  بخطٍّ واضٍح جّل، وكتبت هذه الرس��ائل بقلم عبد اهلل بن س��عيد احِللِّ

وقد شغلت خمطوطة )البحر الزاخر( من صفحة 269 إىل 309.

ة،  والنس��خة الت��ي هي بخطِّ إمام احلرَم��ني، حمفوظة يف مكتبة اإلم��ام احلكيم العامَّ
الرق��م: )1129/12(، العناوي��ن ورؤوس املطال��ب ُكتب��ت بامل��داد األمح��ر، يف آخ��ر 
صحائفها ركابة، والنس��خة يف ضمن جمموعة وترتيبها فيها الثاين عرش، يف آخر النسخة 
ل: من ش��يخه النجفّي،  ��اب اهلمذايّن؛ األوَّ د بن عبد الوهَّ تقريظ��ان لرس��ائل املريزا حممَّ
والثاين: من الش��يخ جابر بن عبد احلس��ني الكاظمّي )ت 1313ه�(، عليها متلُّك املريزا 
د ب��ن صالح بن  اب اهلم��ذايّن، بتاريخ س��نة 1287 ه�، ومتلُّك حممَّ ��د بن عب��د الوهَّ  حممَّ
د الس��موّي  ��د رس��ول اهلل، 1316«، ومتلُّك الش��يخ حممَّ ��ع: »حممَّ ��د، وختم��ه مربَّ  حممَّ
ل املجموعة فه��رس الكتب التي فيه��ا، وختم مكتبته  )ت 1370ه���(، وكت��ب ع��ىل أوَّ

د السموّي، 1354«. بيضوّي: »من كتب حممَّ

ل املخطوطــة: »احلم��ُد هلل ال��ذي أهلمن��ا م��ن حقائ��ق التنزيل ما هي��دي عباده..  أوَّ
د بن احلس��ن، املدعّو بمهدي احلس��نّي، الش��هري  وبعُد يقول الراجي عفو ربِّه الغنّي حممَّ

بالقزوينّي، هذه مجلة ما استنبطنا«.

آخــر املخطوطة: »والصلح خري ممَّا يدلُّ عىل أنَّ اجلمع بني الدليَلني مهم أمكن َأْوىل 
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م��ن الطرح؛ ألنَّه من الصلح بني الطرَفني. هذا أقىص م��ا أردنا من بيان آيات األصول، 
دهتا عش��يَّة الس��بت حادي عرش ش��هر رمضان املبارك من  وكان الفراغ من جتديد مس��وَّ
ة ع��ىل مهاجرها ألف صالٍة  ش��هور س��نة األلف والثالث والتس��عني بعد املائتني هجريَّ

فها مهدّي احلسينّي 11 رمضان 1293ه�«. وحتيَّة عىل يد مؤلِّ

يوجد نس��خة حمفوظة يف مكتبة اإلم��ام أمري املؤمنني يف النج��ف األرشف، الرقم: 
ّ النجفّي  مة الس��يِّد مهدّي القزوين��ّي احِللِّ )1706(، وه��ي جمموعة فيها تأليفات العالَّ
ق الطباطبائّي عليه الرمحة والرضوان فهرًس��ا للمجموعة  )ت 1300ه���(، وكتب املحقِّ

ه: ل املجموعة، بم نصُّ يف أوَّ

»يف هذه املجموعة:

رسالة يف الرضاع.. 1

أساس اإلجياد يف علم االستعداد، قواعد خيترب هبا من له مَلكة االجتهاد.. 2

موارد األصول.. 3

الشهاب الوامض يف أحكام الفرائض.. 4

نزهة األلباب يف رشح حديث )ابن طاب(.. 5

البحر الزاخر يف أصول األوائل واألواخر، يف آيات التي يستخرج منها قواعد . 6
أصوليَّة.

د مه��دّي القزوينّي  مة الفقيه ع��زِّ الدين الس��يِّد حممَّ كلُّه��ا م��ن تأليف س��يِّدنا العالَّ
م 1380ه�، عبد العزيز  ا بخطِّه الرشيف. 21 حم��رَّ ّ املتوىفَّ 1300ه���، والظاهر أهنَّ احِل��لِّ

الطباطبائّي«.
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مة الس��يِّد أمحد الطالق��ايّن )ت 1325ه�(، من أظهر  أقــول: املجموع��ة بخطِّ العالَّ
تالمذة املؤلِّف، ومن املالزمني له يف س��نوات إقامة الس��يِّد القزوينّي األخرية يف النجف 

األرشف.

وكت��ب ل األخ الفاضل الس��يِّد صالح اب��ن الدكتور جودت القزوينّي مش��كوًرا: 
»كت��اب آي��ات األصول )البح��ر الزاخ��ر يف أصول األوائ��ل واألواخر(، طبع��ه الوالد 
ة، وكان حتقيق��ه ع��ىل ث��الث  ل م��رَّ الدكت��ور ج��ودت القزوين��ّي س��نة 2006 م ألوَّ
نس��خ منه��ا النس��خة بخ��طِّ امل��ريزا، ث��مَّ ع��ام 2018م طابق��ت تل��ك النس��خ الثالث 
م��ة املجته��د الس��يِّد أمح��د الطالق��ايّن )تلمي��ذ اإلم��ام الس��يِّد مهدّي  م��ع نس��خة العالَّ
ل��ة ع��ن الكت��اب، وبيَّن��ُت بع��ض أرسار التأليف   القزوين��ّي(، وعمل��ت دراس��ة مفصَّ

فيها«.

ًب��ا، وكلُّ من ترجم  وق��ال: »إنَّ اس��م اإلمام القزوينّي هو مهدّي، وليس اس��ًم مركَّ
��ب، يالَحظ يف  ل��ه من معارصي��ه وغريهم ترمج��وه حتت عنوان االس��م املف��رد ال املركَّ
ذلك )مس��تدرك وس��ائل الش��يعة( للمريزا حس��ني النورّي، و)مع��ارف الرجال( حلرز 
ه وعليه  ��ه درُّ ��د«. فللَّ  الدي��ن، والراج��م التي كتبها ولداه الس��يِّد حس��ني والس��يِّد حممَّ

أجره.

:وقال سمحة الشيخ مسلم الرضائّي

آي��ات األصول ُنرش أيًضا يف جملَّة تراثنا، س33، ربي��ع اآلخرة 1438ه�، ع130، 
د الكربايّس يف  د عّل بحر العلوم. وُنرش أيًضا بمس��اعي الش��يخ حممَّ بتحقيق الس��يِّد حممَّ

ضمن ]موسوعة النجف األرشف العلميَّة )علم األصول([.
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د مهدي القزوينّي )ت 1300هـ( على كتابه مة ال�سيِّ تقريظ العالَّ

ة، الرقم: )286/1(  ووجدت يف آخر نسخة حمفوظة يف مكتبة اإلمام احلكيم العامَّ
مة السيِّد مهدّي القزوينّي )ت 1300ه�( عىل املجموعة بخطِّه الرشيف مع  تقريظ العالَّ

ختمه.

)نصُّ التقريظ(

»بسمه تعاىل..

 أنب��أ، ما كتب��ه الولد األعّز، الع��امل العامل، والفاض��ل الكامل، يف هذه الرس��الة؛ أنَّ 
فه  ة إهليَّة، فحريٌّ بأن تقرن بم ألَّ ة فكريَّ ه صادر عن مَلكة قدسيَّة، وقوَّ قه وحربَّ ره ونمَّ ما حرَّ

العلمء الواصلون، والفضالء املجتهدون، وال يتوقَّف يف العمل والتعويل عليها.

ونس��أل اهلل س��بحانه وتعاىل أن يؤيِّده يف إجراء قلمه إىل آخر الفقه عىل هذا املنوال؛ 
ره األقلُّ مهدي احلسينّي الشهري ب�)القزوينّي(«. ي بإجابة السؤال، حرَّ إنَّه حرِّ

حملُّ اخلتم: مهدّي احلسينّي.

د مهــدي القزوينــّي )ت 1300هـ( بل�ســان تلميذه اإمام  مــة ال�سيِّ مــدح العالَّ
احلرَمني الهمذايّن

م��ة القزوينّي يف  م��ة القزوينّي صداق��ة صادقة، وم��دح العالَّ كان بين��ه وب��ني العالَّ
د عّل ابن الش��يخ جعفر التس��رّي )ت 1322ه�(، إذ قال يف إجازة   إجازته للش��يخ حممَّ

احلديث:

».. أينِّ ال أذكر يف إجازة َمن اس��َتجاَزين إالَّ األوحدّي يف التوثيق والعدالة، وَعظم 
الش��أن واجلاللة، املتعفِّف عمَّ ُي�َجلُّ منصُب العلم عنه من العيوب، املتجنِّب ممَّا يوجب 
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د أمني  ِة وُس��ُقوَط املحلِّ م��ن القل��وب، كظهري اإلس��الم مرتىض ب��ن حممَّ نق��َص امل��روَّ
د بن احلس��ن احلس��ينّي، املدعوِّ بمهدّي القزوينّي، وأمثاهلم  األنصارّي، ومعّز الدين حممَّ
من العلمء الفحول، والثقات العدول، ويعجبني أن ُأَشنَِّف)18( سمعك ممَّا يُدلُّ عىل علوِّ 

شأهنم، وجاللة مكاهنم، بم َتطرُي منه َطَرًبا، وَتْقيض منه َعَجًبا.

فأقول: إنَّ بطاًل من بني قش��َعم ُيقال له: عطيَّ��ة، وهو رجل من عظمء أهل العراق 
)19( األْنياب، ُمنْش��ِب املِْخالب)20(،  يف املال واملقدرة، ابتل يف بعض مغازيه بأس��د كارِشِ
فارتع��دْت فرائص��ه)21( من ذلك، م��ع أنَّه قطب رحى املعارك، ق��ال: فوقعت يف حيص 
 ، بيص)22(، ومل أجد من حميص، فإذا أنا بفارس أقبل عليه، وأَحدَّ النظر إليه، فأدَبر وَتَوىلَّ
اين من ه��ذا البالء، وأظهرُت  ، فحمدت اهلل عزَّ وعال، عىل أن نجَّ وس��لك س��بيَله وَوىلَّ
��ا هو فمك��ث قلياًل عىل  ر واالمتن��ان، يف مقابل��ة هذا اإلحس��ان، وأمَّ  للف��ارس التش��كُّ
ما تسريح نفي، ويطمئنُّ إليه قلبي، ثمَّ قال: »رفًقا بدابَّتك«، فنزلت من عليها، وجعلُت 
أقوده��ا وأميش بني يدهيا، فاس��توعرُت)23( الطريق، ونويت أن أركب فقال: أِرْحها فقد 
نا حتَّى رصنا يف أرض س��محة سهلة، فأش��ار إلَّ بالركوب، فركبت، فقال:  َتِعَبْت، فِسْ
»ي��ا ابن فالن أيُّ الطريَقني أحس��ن للس��الك، وأس��لم من املهالك؟«، فقلُت: الس��مح 
ا طريقتك التي تسلكها فوعرة«،  السهل، فقال: »هو ما نحن معارش األوصياء عليه، وأمَّ
ثمَّ أفصح ل عن املقال، وأوضح اإلمجال، فَتش��يَّعُت عىل يده يف احلال، ثمَّ قال: »انطلق 
إىل الش��يخ مرتىض األنصارّي، وأبلْغه عنِّي السالم، وتعلَّْم منه مسائل احلالل واحلرام، 
وجعلن��ا العاَلم��ة بينه وبينك أنَّك إذا ع��رت منه اإلهبام، دعاك باس��مك«، ثمَّ زاد يف 

نفقتي درمَهني، جعلتهم لروف دهري مرمَهني.

ق��ال عطيَّ��ة: »فبينم أنا حمِدٌق به َبَري، إذ أغاب عن نظري، فلم أتنبَّه، إىل أيِّ جهٍة 
هت إىل الغريِّني، وبلغُت مكان الشيخ أطلبه فُأخرِبُت أنَّه زائٌر،  ه، فتوجَّ من اجلهات توجَّ
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فخرج��ُت من الغ��ريِّ حتَّى دخلُت احلائر، فلمَّ قدمتها وضع��ت متاعي، وأتيُت إىل فِناِء 
الصح��ن الرشيف، ف��إذا أنا بجمعة كث��رية َيْقدمهم رج��ٌل هبيُّ املنظر، خفي��ف اللحية، 
علي��ه ِعممٌة س��وداء، وبيده عصا خ��ضاء، والناس حافُّون من حول��ه، ينصتون لقوله، 
ْمُت إليه، وس��لَّمُت علي��ه، ولزمُت منه اإلهبام، وعرته كي ينكش��ف ل اإلهبام،  فَتقدَّ
فق��ال: »ما أنا بطلبتك، إنَّم طلبتك ش��يخنا املرتىض«، فَبَهرين كالم��ه، وأعجبني مقامه، 
د املهدّي احلسينّي القزوينّي«، فتناولُت يَده  ، حممَّ فس��ألت عنه، فقيل: »هو السيِّد األجلُّ
وقبَّلُته��ا. وأتيُت إىل فِناء القرب الرشيف، فإذا أنا بش��يٍخ ِمن أْبَرك الناس وجًها، وأْطيبهم 
راحي��ًة، وأطوهلم قامًة، وبني عينيه من أثر الس��جود عالمة، علي��ه عباٌء من صوف، وهو 
بالزه��د والقدس موصوف، والناس يطوفون به وهم ألوف، ثمَّ أقبلُت عىل يده البيضاء 
ْمُت قلياًل، واس��َتْفَرجت  باالس��تالم، فلم أقدر عليه من الزحام، فوقفُت طوياًل، ثمَّ تقدَّ
الناَس فأْفَرُجوا ل، فأثنيُت عليهم مجياًل، فس��لَّمُت عليه فردَّ عَلّ الس��الم، فتناولُت يَده 
وع��رُت منه��ا اإلهبام، فق��ال: »َمن الرج��ل؟ أ عطيَّة بن فالن؟« فقل��ت: نعم يا قدوة 
ة التي كن��ت فيها، وذكرُت ل��ه أينِّ كنُت يف َعمياَء  أه��ل اإليمن«، فقصص��ُت عليه القصَّ
من أمري، وِدْنُت بدين أس��اليف دهًرا من عمري، حتَّى كان من أمري ما كان، فأرشدين 
الفارُس إىل طريق اإليمن، وسبيل الرضوان، والنجاة من النريان، وهداين إليك يف تعلُّم 
األعمل، ومس��ائل احلالل واحلرام، فأرسعُت إليك وسألت عنك فُدلِْلُت عليك، فقال: 
يت  ام، وتلقَّ »مرحًبا بك وأهاًل، فقد قطعَت خرًفا، ونزلت سهاًل«، فأقمُت عنده ثالثة أيَّ

عُته اهللَ املتعال، ودعوت له بالعزِّ واإلقبال. منه كلمٍت يف احلالل واحلرام، وودَّ

ة عىل عظيم منزلتهم،  إىل غري ذلك من احلكايات العجيبة، والروايات الغريبة الدالَّ
وجالل��ة مكاهن��م، ورفع��ة درجتهم، ممَّا أفص��ح عنه كتابنا املوس��وم ب�)ش��جرة اخللد يف 

اإلجازة ألعزِّ الُولد(«.



95

د لطف زاده التربيزّي ال�سيخ حممَّ

شر
ع ع

ساب
د ال

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ل 0
يلو

ـ/أ
1ه

44
ل 2

ألوَّ
ع ا

ربي

وأش��ار إىل طريقه إىل جُميزه السيِّد مهدّي القزوينّي يف الطريق الثاين يف رسالة إجازة 
ه: احلديث بم نصُّ

»الطريق الثاين: ما أخربين به منهاج الرشف، تذكرة السلف، تبرة اخلََلف، هداية 
دُت هبا عن ثياب العنارص،  األعيان، حكمة عني اإلنسان، من أراين من آيات ربِّه ما جترَّ
دات، فغلبُتها طواًل، ولو مل أَره لبقيُت يف عامل الصور، إىل أن ينفخ  بحيث طاول��ُت املجرَّ
د بن احلسن، املدعوِّ بمهدّي احلسينّي، الشهري  يف الصور هيول، معّز الدين أبو جعفر حممَّ
بالقزوينّي أمدَّ اهلل س��احته، وأحيى ُرُبوَعه)24(، كم َحيَّ هباطل)25( ديم)26( فضله، دعائم 

ة من مشاخيه العظام، األجلَّة الكرام: ر ينبوَعه، عن عدَّ العلم وفجَّ

ه  منهــم: ذو الفض��ل العزي��ز، والقدر اخلطري، احل��رب الفاخر، والبح��ر الزاخر، عمُّ
ق  امة، املحقِّ مة، والعامل الفهَّ د باقر بن أمحد احلسينّي القزوينّي، عن شيخه العالَّ السيِّد حممَّ
النحري��ر، والفقيه العديم النظري، خامتة العلمء، ناظ��ورة)27( الفقهاء، الكبري األكرب، ابن 

خض النجفّي، الشيخ جعفر.

ومنهــم: البارع الوحيد، والفقيه الفريد، البالغ من العلم ما ليس عليه مزيد، وحيد 
مة املؤمتن، ش��يخه الش��يخ حس��ن، عن أخي��ه، فقيه طائفٍة  ع��ره، وفريد مره، العالَّ
ى، من  س��وا بنياهنم عىل تقوى، ورصفوا نفائس أوقاهت��م يف ترويج الفقاهة حتَّى ُتقوَّ أسَّ
طرد بعصاه فراعنة الزمان، وش��يَّد دعائم اإلس��الم، وأركان اإليمن، أعجوبة الدهر يف 

سياسة الدين والدنيا، الشيخ موسى، عن أبيه الشيخ جعفر بن خض النجفّي.

اد، مفرد الفضل وواحد اآلحاد، ابن  ومنهــم: العامل العاجز عن إحصاء مناقبه العدَّ
الش��يخ تقّي مالَّ كتاب، الش��يخ جواد، عن س��يِّد ُأول العلم، وعامل ذوى السيادة، وتاج 
ه ورسِّ اآلباء يف األوالد، صاحب  الرشيعة، املحفوف بصنوف السعادة، وارث علم جدِّ

)مفتاح الكرامة(، سيِّدنا العامّل، السيِّد جواد.
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فه  م��ه اهلل بالرشاف��ات، ورشَّ ومنهــم: الع��امل العام��ل، والفاض��ل الكام��ل، من كرَّ
بالكرامات، احلاجُّ السيِّد تقّي ابن السيِّد مؤمن القزوينّي، عن الغيث اهلامي)28(، والبحر 
ر ينابيع احلكمة م��ن أقالمه، واحلكيم اجلاري جداول العرفان  الطام��ي)29(، العامل املتفجِّ
م��ن أكممه، الع��امل الذي ال َيْظم��ُأ َم��ن َوَرَد عيَلم)30( ِعْلمه، وال خيش��ى َلْس��َع أْرَقِم)31( 
الضالل َمن س��عد بطلس��م َرْقِمه، الش��يخ أمحد بن زين الدين بن إبراهيم البحرايّن، عن 

َدين للرسوم، كاشف الغطاء، وبحرالعلوم«. شيَخيه املجدِّ

ــد مهــدي القزوينــّي )ت 1300هـــ( واإجازة  مــة ال�سيِّ ا�ستجازتــه مــن العالَّ
تني، ووكالته له مة له مرَّ العالَّ

مة القزوينّي، كم وجدت أيًض��ا إجازتني ووكالة من  وجدُت اس��تجازته م��ن العالَّ
مة له، وورد كّلها يف كتابه املسّمى ب�)الشجرة املورقة واملشيخة املونقة( باآليت: العالَّ

د اهلمذايّن من الس��يِّد مهدّي ابن الس��يِّد حسني القزوينّي . 1 اس��تجازة املريزا حممَّ
)ت 1300ه�(. الشجرة املورقة )ص34-33(.

ال . 2 إجازة السيِّد مهدّي ابن السيِّد حسني القزوينّي )ت 1300ه�( له، يف 3 شوَّ
1275 ه� يف حائر احلسني. الشجرة املورقة )ص35-34(.

اإلجازة الثانية من السيِّد مهدّي بن السيِّد حسني القزوينّي )ت 1300ه�( له، . 3
ة ذي القعدة، سنة 1281ه�، )ص52-35(. يف غرَّ

وكالة الس��يِّد مهدّي بن الس��يِّد حس��ني القزوينّي )ت 1300ه�( له. الشجرة . 4
املورقة )ص180(.

 وأش��ري إىل ه��ذه الفوائ��د الرائع��ة من كت��اب الش��جرة املورق��ة واملش��يخة املونقة 
ه: بم نصُّ
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]1[

ادة والقادة، والقائم مقام  ادة، أفضل السَّ صورة استجازت من ذي القرية الوقَّ
اإلمام يف عامل الشــهادة، الســييِّد مهدّي القزوينّي صهر الشيخ عّل ابن كاشف 

الغطاء عىل بنته)32(

]بسم اهلل الرمحن الرحيم[

احلمد هلل، وسالم عىل عباده الذين اصطفى.

��ا بعد، فإّن صلحاء الس��لف قد اعتنوا باإلجازة واالس��تجازة، ورضبوا هلا آباَط  أمَّ
ٍة ومفازة، وكانت هذه الطريقة مشهورة، من غري أن يعتربوا أمًرا زائًدا  اإلبل يف كلِّ مهمَّ
يف املس��تجيز حتَّى البلوغ والذكورة، فهذا شيخنا الش��هيد عليه الرمحة استجاز من أكثر 
مش��اخيه بالعراق ألوالده بالشام قريًبا من والدهتم، وهذا شيخ الطائفة أجاز ابنتيه مجيع 
مصنَّفات��ه ومصنَّف��ات أصحابنا، إحدهي��م: أمُّ ابن إدريس)33(، واألُخرى زوجة الش��يخ 

ام)34(. مسعود ورَّ

اب ابن  د بن عبد الوهَّ وألجل ذلك طلب احلقري، إمام احلرَمني، أبو املحاس��ن، حممَّ
مة، ومشكاة الربكة والكرامة،  داوود اهلمذايّن- بلَّغه اهلل تعاىل األماين- من الس��يِّد العالَّ
مه بالرشافات، اإلمام الرب التقّي، الريّض الزكّي، س��يِّدنا  فه اهلل بالكرامات، وكرَّ َم��ن رشَّ
ه اهلل بلطف��ه اخلفّي أن جييز له أن  األجلِّ الس��يِّد مهدّي، احلس��ينّي القزوينّي النجفّي حفَّ
ت لديه درايته، عن مشاخيه العظام، وأساتيذه الربرة  يروي عنه ما جتوز له روايته، وصحَّ

الكرام ريض اهلل تعاىل عنهم.

فني  والرجاء أن يس��مع دعائي، وجييب ندائي، وينظمني يف سلك رواة امللَّة، ويرشِّ
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باالن��دراج حتت سلس��لة ه��والء األجلَّة، ال زال لإلس��الم مالًذا، وللمس��لمني معاًذا، 
والسالم عليكم.

]2[

صورة ما كتبه يف اجلواب، خالًيا عن اإلطناب)35(
بسم اهلل الرمحن الرحيم)36(

احلمد هلل الذي نظمنا يف سلك العلمء يف املعرفة والدرايات، وسلك بنا سبيل الفقهاء 
د صاحب املعجزات، وآله اهلداة. من أهل اإلجازات، وصىلَّ اهلل عىل نبيِّنا حممَّ

اب  د اب��ن احلاجِّ عب��د الوهَّ ��اين، املريزا حممَّ وبع��د، فقد أج��زُت لولدنا الع��امل الربَّ
اهلمذايّن، أن يروي عنِّي مجيع كتبي ومصنَّفايت، ومقروءايت ومسموعايت، ومجيع ما صحَّ 
قني، عىل ما هو مثبٌت ومنظوم يف سلس��لة إجازات العلمء  ل إجازته من مش��اخيي املحقِّ
��ة املعصوم��ني، ونرجو من جنابه أن ال ينس��انا م��ن الدعاء، يف  الس��ابقني، إىل األئمَّ

عقيب الصلوات، ومظانِّ اإلجابات، إنَّه ولُّ التوفيق.

ال سنة 1275يف حائر  ره بيده الفانية مهدّي احلس��ينّي، الشهري بالقزوينّي 3 شوَّ حرَّ
احلسني عليه الصالة والسالم)37(.

]3[

صورة إجازة ثانية ممَّن فاق ضياؤه البدور، السييِّد مهدّي القزوينّي املذكور)38(
بسم اهلل الرمحن الرحيم)39(

احلمد هلل الذي أنش��أ األش��ياء، واختار من خليقته باالصطفاء، خليفته يف األرض 
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ًدا آخر  ته األنبياء واألوصياء، وأرسل حممَّ آدم الذي علَّمه األسمء، واصطفى من ذريَّ
فه واصطفاه عىل من أبدع وش��اء،  م��ه عليهم خلًقا يف االبتداء، ورشَّ األنبي��اء، بعد أن قدَّ
ل مدادهم عىل دماء  ته ع��ىل رشيعته ُأمناء، وجعل ورثتهم العلمء، الذين فضَّ وجعل ذريَّ
��د وآله الكرم��اء)40(، الذين انتهت إليهم الرئاس��ة الدينيَّة  الش��هداء، وصىلَّ اهلل عىل حممَّ

ة، ورسخت لدهيم الرشيعة املحمديَّة عىل صاحبها ألف صالٍة وحتيَّة. والدنيويَّ

د بن احلس��ن،  ــا بعد، فيق��ول الراجي عفو ربِّه الغن��ّي، معزِّ الدين أبو جعفر حممَّ أمَّ
املدع��وِّ بمهدّي احلس��ينّي، الش��هري بالقزوينّي، ختم اهلل له باحلس��نى، وحت��م له باحلظِّ 
 ، م بالفضل والعلم لديَّ ، واملقدَّ األوفر من فضله األس��نى، حيث كان أعزَّ األوالد ع��لَّ
اب اهلمدايّن الش��هري  د ابن احلاجِّ عبد الوهَّ العامل الرّب العطوف الودود، جناب املريزا حممَّ
ب�)اب��ن داوود(، بالًغا بني أقرانه يف العلوم العقليَّة والنقليَّة، وبارًعا بني نظرائه يف الفنون 
األدبيَّة، وحائًزا قصبة الس��بق يف العلوم الرشعيَّة، قادًحا لِزناد املفاخر، حاوًيا للفضائل 
واملآثر، وقد مجع أيَّده اهلل تعاىل بالتوفيق، وأزال عنه أسباب التعويق، بني فضيلَتي العلم 

والعمل.

دهم اهلل تعاىل برمحته ما طلع  ��ل تغمَّ وكان حقيًقا بأن ُينَْظم يف سلس��لة العلمء الُكمَّ
ا باإلط��راء يف توصيفه، وَقِمنً��ا باإلكثار يف تعريف��ه، حليازته جوامع  نج��م وأف��ل، وحريًّ
��ة عىل طهارة الذات، س��يَّم األوصاف املعت��ربة يف احلكومة يف الفتوى؛  الصف��ات، الدالَّ

كالعقل، واإليمن، والعدالة، واالجتهاد.

ا عقله، ففي غاية السالمة، وهناية االستقامة، وقد عارشناه زماًنا طوياًل، فوجدناه  أمَّ
ذا رأي صائب يف األُمور حتَّى يف العرفيَّات، وما يتعلَّق بالسياس��ة والرياس��ة، واملعاش 

ل الوافر، والتدبُّر املتكاثر. واالنتعاش، يصل إىل ما ال يصل إليه الفطن إالَّ بعد التأمُّ
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ــا إيَنــه، ففي منتهى األحكام، وهناية االس��تحكام، خش��ٌن يف ذات اهلل عارف  وأمَّ
م، وبم يلزمه من صفات اإلكرام، وله يف ذلك رسائل جليلة، السيَّم رشحه  بامللك العالَّ
��ة)41(؛ فإنَّه مع ما باع فيها من س��عة الباع يف كلِّ ف��نٍّ أبدع فيم أفاده فيم  للقصي��دة األزريَّ

ة واإلمامة من التحقيقات الفائقة، والتدقيقات الرائقة. يتعلَّق بالنُبوَّ

ته عن الصغائر، وعصمته  ا عدالته، فغنيَّة عن البيان، ظاهرٌة لدى كلِّ إنساٍن؛ لعفَّ وأمَّ
فه عن الذنوب، واجتنابه من  يه عن املآث��م، وتعفُّ ع��ن الكبائر، وجتنُّبه عن املحارم، وتوقِّ
به  ده ع��ن ُمهلكات النفس، وتقرُّ العي��وب، وزهده يف الدنيا، ورغبته عن زهواهتا، وتبعُّ
م��ن منجياهتا، له يف ذلك كتاٌب مجع فيه املواعظ والنصائح، وذكر فيه ما جيب أن جيتنب 
عنه م��ن املهلكات، وما يلزم املواظب��ة عليه من املنجيات، بعبائر رائق��ة، وألفاظ فائقة، 
 وق��د خالطن��اه فوجدنا أنَّ له ملكة ت��رك الكبائر، والكفَّ ع��ن الصغائر، واهلل عىل ذلك 

شهيد.

مات  ا اجتهاده يف األحكام الرشعيَّة فكالشمس يف كبد السمء؛ فإنَّه عارف باملقدِّ وأمَّ
الس��تِّ التي هي الكالم)42(، واألُصول، والنحو، والتري��ف، ولغة العرب، ورشائط 
ة، ينبئ عن ذلك كتبه ورس��ائله يف  ��ة، ب��ل معرفته هبا فوق ما يعت��رب يف حتصيل القوَّ األدلَّ
ب(، و)الزهرة  العلوم املذكورة، ك�)هبة الش��باب(، و)جوامع الكل��م(، و)حديقة الطالَّ
البارقة(، ورشحها)43(، و)ملوك الكالم(، و)عبري التعبري(، و)كشف احلاجب عن وجه 
م��ة الواجب(، و)العروة الوثقى(، وكتاب )املش��كاة يف اخلُمس والزكاة(، ورس��الة  مقدِّ
��ان التنب��اك(، وُأخرى يف )حرمة تقلييد األموات(، أطن��ب يف مجيع ذلك املقال،  يف )دخَّ

ل يف االستدالل، وحاز قصب السبق يف هذا املجال. وفصَّ

فاجته��اده بمعنى معرفته لألح��كام الرشعيَّة الفرعيَّ��ة بالدليل القطع��ّي أو الظنِّّي 
ة األحكام  يَّة التي هي أدلَّ وقدرته عىل ردِّ الفروع من األحكام إىل األُصول والقواعد الكلِّ
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ظاهر كظهور الشمس، واضح كميّض األمس، وذلك فضل اهلل تعاىل يؤتيه من يشاء من 
عباده، عىل وفق حكمته البالغة ومراده.

ق هذه األوص��اف يف جنابه، وتسبل��ه بقميص االجته��اد وِجْلبابه،  فمقت��ىض حتقُّ
جي��ب عىل الناس قاطبة الرافع إليه في��م حيتاجون إليه من األحكام، وقبول قوله والتزام 
��ه منصوٌب من قبل اإلمام عليه الصالة والس��الم، بقوله: »انظروا إىل رجل  حكمه؛ ألنَّ
منكم قد روى حديثنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حاكًم؛ فإنَّه قد جعلته عليكم حاكًم، 

اخلرب«)44(. وفيه أنَّ الردَّ عىل حدِّ الرشك باهلل.

وقد اس��تجازين عىل ما صحَّ عندي من الرواي��ة، وثبتت لديَّ من العلوم واملعارف 
والدراية، وهو لعمري بعد بلوغه هذا االمتياز، حقيٌق بأن جُييز وال جُياز.

وق��د أجزُت له أن يروي عنِّي مجيع مصنَّفايت ومؤلَّفايت من العلوم العقليَّة والنقليَّة، 
م��ن الرشعيَّة األُصوليَّة والفرعيَّة، وغريهنَّ من منظوٍم ومنثور، الس��يَّم كتاب )املواهب 
يف رشح الرشائ��ع(، و)رشح التبرة(، وكت��اب )النفائس( يف الفقه، وكتاب )الفرائد(، 
و)الودائ��ع(، و)امله��ّذب(، و)املوارد(، و)الس��بائك( يف األُصول، وكت��اب )الصوارم 
املاضية يف حتقيق الفرقة الناجية(، وغريها من الرسائل. وأن يروي عنِّي مجيع مقروءايت، 

ومسموعايت، وما صحَّ ل روايته عن مشاخيي العظام والعلمء األعالم.

��ق الباهر، جناب  ]1[. منهــا: ما رويُته عن احلرب الفاخ��ر، والعلم الظاهر، واملحقِّ
د باقر، ابن السيِّد أمحد احلسينّي، الشهري بالقزوينّي، عن شيخه  األُس��تاذ العّم السيِّد حممَّ
ة األفخر األهبر، الش��يخ  وُأس��تاذه َعل��م األعالم، والب��ارع اهلمم، ش��يخ الطائف��ة املحقِّ
ده اهلل بالرمحة والرضوان، عن شيَخْيه الَعلمني، والبحرين  جعفر، ابن الشيخ خض تغمَّ
د مهدّي ابن  مة السيِّد حممَّ د باقر البهبهايّن وبحر العلوم خال العالَّ مة حممَّ املتدفِّقني، العالَّ
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الس��يِّد مرتىض الطباطبائّي، عن مش��اخيهم العظام، والعلمء األعالم، املّتصلة بأصحاب 
العصمة ^،

]حيلولة:[ وعن األُستاذ األعظم، وشيخي املعظَّم، البحر الَغَطْمَطم، الفقيه النبيه، 
اللِقن الفطن، رسيع الفهم)45( الش��يخ حسن، ابن األُس��تاذ األكرب، شيخ الكلِّ يف الكلِّ 
ر رضحيه، ع��ن ش��يَخْيه العلَمنْي، وأخوي��ه الفرقَدْين،  س روحه ونوِّ الش��يخ جعفر ُق��دِّ
يت النحرير، ش��يخي  الطالَع��نْي يف فلك الفضيل��ة، واملنزلة اجلليلة، الش��يخ الفقيه اخلرِّ
ق الفائق، وصاحب الفقه الرائق، الش��يخ عّل ابني  وُأس��تاذي، الش��يخ موس��ى، واملحقِّ
د  الش��يخ جعفر املذكور، عن أبيهم، عن ش��يَخْيه الَعَلمني الغنيَّني ع��ن البيان، اآلغا حممَّ
د مهدّي الطباطبائّي، عن مشاخيهم العظام، املتَّصلة بأرباب  باقر البهبهايّن، والس��يِّد حممَّ

.العصمة

امة، املوىل العمد، الش��يخ  مة، والفاضل الفهَّ ]2[. ومنهــا: ما رويُته عن الَعلم العالَّ
جواد، ابن الش��يخ تقّي ابن مالَّ كتاب، ش��ارح )اللمعة الدمش��قيَّة( بكلِّ ما يرويه إجازًة 
مة صاحب  وس��مًعا وقراءًة، عن ش��يخه وُأس��تاذه ال��ورع التقّي، واحل��رب النق��ّي، العالَّ
)مفتاح الكرامة(، الس��يِّد الِس��ناد، الس��يِّد ج��واد، العامّل عامله اهلل بلطف��ه اخلفّي، عن 
مة الطباطبائّي املذكور، وعن شيخه الشيخ جعفر  شيخه وُأستاذه بحر العلوم خال العالَّ

املشار إليه، عن ُأستاذيه املذكورين)46(.

ي األعظم،  ]3[. ومنها: ما رويُته إجازًة وسمًعا وقراءًة عن الَعلم األعلم، وابن عمِّ
ال��ورع النق��ّي، صاح��ب الكرامات، احلاّج الس��يِّد تق��ّي، ابن الس��يِّد مؤم��ن القزوينّي 

 
بال واسطة.

]حيلولة:[ وعن األس��تاذ الفاخر، العمِّ الس��يِّد باقر، عنه، إج��ازًة بجميع ما يرويه 
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ل م��ن مصنَّفات الفروع واألُص��ول، والروايات  ويروي��ه هؤالء املش��ايخ بأنحاء التحمُّ
ة الدائرة، ومجيع ما هو مسطور،  املنقولة، عن آل الرس��ول، وسائر العلوم االجتهاديَّ
ة، السيَّم الكتب  ة والعامَّ ة)47(، يف رواية كتب اخلاصَّ من منظوم ومنثور، إجازًة مطلقة تامَّ
األربع��ة التي هي عليها امل��دار يف األعصار، وهي )ال��كايف(، و)الفقيه(، و)التهذيب(، 
��د بن عّل بن  د بن يعق��وب الكلينّي، وأيب جعفر حممَّ و)االس��تبصار(، أليب جعف��ر حممَّ
د بن احلس��ن الطويّس  ّي، وأيب جعفر حممَّ احلس��ني بن موس��ى ابن بابويه الص��دوق القمِّ
ة  ��رة اجلامعة لعامَّ ده��م اهلل بالرمح��ة والرضوان يف ُبحبوح��ة اجلنان؛ واألربعة املتأخِّ تغمَّ
األخبار واآلثار، وهي )اجلامع(، و)الوس��ائل(، و)الوايف(، و)البحار(، لس��يِّدنا السيِّد 
مة خال  ، وش��يخنا احل��رُّ العامّل، والفاضل املالَّ حمس��ن القاس��ايّن، والعالَّ عبد اهلل ش��ربَّ

مة املجلّي. العالَّ

]4[. ومنها: ما يرويه الس��يِّد املذكور، عن السيِّد السند اجلليل، الفاضل الكامل يف 
د عّل الطباطبائّي  د ابن األمري السيِّد عّل ابن الس��يِّد حممَّ الفروع واألُصول، الس��يِّد حممَّ
صاحب )املفاتيح(، و)الوس��ائل(، و)املناهل( إجازًة، عن أبيه الس��يِّد األستاد صاحب 
د باقر  )الري��اض( الس��يِّد عّل املذكور إج��ازًة، عن خال��ه األعلم األفضل، الش��يخ حممَّ

ٍة من العلمء: د أكمل، عن أبيه، عن عدَّ البهبهايّن ابن حممَّ

د بن احلسن الشريوايّن، والشيخ الفقيه الشيخ جعفر  منهم: الشيخ املدقِّق املريزا حممَّ
د مجال الدين اخلونسارّي، بحقِّ رواياهتم عن الشيخ  ق الشيخ حممَّ القايض، والعامل املحقِّ
ي املجلّي، عن املوىل العامل، اجلامع للعلم والعمل، املجتنب عن  د تقّي، جدِّ النقّي، حممَّ
اخلطأ واخلََطل، هباء امللَّة والدين ش��يخنا البهائّي، عن أبيه الشيخ حسني بن عبد الصمد 
احلارثّي، عن كاشف مسالك األفهام، يف احلالل واحلرام، يف رشح رشائع الدين، الشيخ 

ب بزين الدين)48(، الشهري بالشهيد الثاين. عّل ابن أمحد امللقَّ
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د باقر بن  ]حيلولــة:[ وعنه)49(، عن أبيه، عن خاله األعلم، األعل��م األفضل، حممَّ
د مهدّي  ي جلدِّ ُأّمي الش��يخ حممَّ مة عمِّ ��د أكمل البهبهايّن املذكور، عن ش��يخه العالَّ حممَّ

ثني أيب احلسن العامّل الفتويّن. الفتويّن، وعن شيخه رئيس املحدِّ

]حيلولــة:[ وعن ش��يخه باإلجازة الس��يِّد األمني الس��يِّد حس��ني، عن أبيه الس��يِّد 
احلكيم، السيِّد إبراهيم القزوينّي صاحب كتاب )املعارج يف رشح الرشائع(.

د ب��ن إبراهيم  ث الكريم، الش��يخ يوس��ف ابن حممَّ ]حيلولــة:[ وعن ش��يخه املحدِّ
د رفيع)50( اجلياليّن  البحرايّن صاحب )احلدائق(، عن شيخه ذي الشأن الرفيع، املوىل حممَّ
اص )بحار األنوار(،  بحقِّ رواياهتم مجيًعا، عن مشاخيهم املذكورين، عن ذي الفخار، غوَّ
د تقّي املجلّي، عن شيخ هباء الدين، عن  مة حممَّ د باقر املجلّي، عن أبيه العالَّ املوىل حممَّ

أبيه الشيخ حسني بن عبد الصمد، عن الشهيد الثاين.

)حيلولة()51(: وعن السيِّد تقّي، عن الشيخ اجلليل النبيل، الكاشف عن الروايات، 
والعارف يف الدرايات، الشيخ أمحد ابن زين الدين األحسائّي، عن ناموس الدهر، وتاج 
د مهدّي الطباطبائّي، عن ش��يخه الفاخر  مة الس��يِّد حممَّ الفخر، بح��ر العلوم خال العالَّ
الباه��ر، املع��روف بآق��ا باقر البهبه��ايّن املذكور، عن أبي��ه، عن مش��اخيه املذكورين، عن 

مشاخيهم، عن الشهيد الثاين.

د عّل الطباطبائ��ّي املذكور، عن خاله  ]حيلولــة:[ وعن الس��يِّد عّل ابن الس��يِّد حممَّ
م��ة املش��هور)52(، املتق��ّدم ذك��ره، ع��ن مش��اخيه املذكورين س��ابًقا، ع��ن املجلّي  العالَّ
 ع��ن مش��اخيه، عن الش��هيد الث��اين، والس��يِّد املؤمتن الس��يِّد حس��ن اب��ن الس��يِّد جعفر 

الكركّي)53(.

د ابن الش��يخ أمحد ابن  ث الش��يخ حس��ني اب��ن حممَّ ]حيلولة:[ وعن الش��يخ املحدِّ
ه الش��يخ يوس��ف صاحب )احلدائ��ق(، وعن أبيه  عصف��ور البحرايّن الدرازّي، عن عمِّ
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ل من أوجب  ه الشيخ عبد العّل ابن الشيخ أمحد البحرايّن، وهو أوَّ د، وعن عمِّ الشيخ حممَّ
دة، التي من مجلتها ما ذكرناه  اجلهر يف األخريَتني، بحقِّ رواياهتم وطرقهم املتكثِّرة املتعدِّ
إىل الش��هيد الثاين، ومن مجلتها: أيًضا عن الش��يخ أمحد ابن عبد اهلل البالدّي، عن الشيخ 
سليمن املاحوزّي، عن مشاخيه الشيخ سليمن ابن عّل ابن أيب َظْبية ]الشاخورّي[، والشيخ 
جعفر ابن كمل ]البحرايّن[، والش��يخ صالح ابن عبد الكريم الش��امّي، بحقِّ رواياهتم، 
ل من نرش)54( مذهب  عن ش��يخهم الشيخ عّل ابن س��ليمن القدمّي ]البحرايّن[، وهو أوَّ

 
د البهائّي، عن أبيه، عن الشهيد  س��ه يف البحرين، عن شيخه الشيخ حممَّ األخباريِّني وأسَّ

الثاين.

د مهدّي املوس��وي  ]حيلولــة:[ وعن الس��يِّد الس��ند، وامل��وىل املعتمد، امل��ريزا حممَّ
الشهرستايّن بطرقه املتعّددة:

منها: ما رواه عن الشيخ املحّدث الشيخ يوسف البحرايّن صاحب )احلدائق(، عن 
مجيع مشاخيه املذكورين إىل الشهيد الثاين.

د ابن حس��ني ابن أمح��د البحرايّن)55(  د، الش��يخ حممَّ ]حيلولة:[ وعن الش��يخ املمجَّ
ابن عبد اجلبَّار القطيفّي، عن أبيه الش��يخ حس��ني، عن الش��يخ عبد عّل ابن الشيخ أمحد 
��د بن جعفر املاحوزّي، والش��يخ  م، والش��يخ حس��ني ابن حممَّ البح��رايّن الدرازّي املتقدِّ
د اجلارودّي مجيًعا، عن الشيخ سليمن بن عبد اهلل املاحوزّي  النارض الشيخ نارص ابن حممَّ

مة. بطرقه املتقدِّ

د ابن الشيخ عبد عّل، عن الشيخ  )حيلولة(: وعنه، عن شيخه الشيخ حييى ابن حممَّ
حس��ني املاحوزّي املذكور، عن الش��يخ س��ليمن املاحوزّي املذكور بطرق��ه املذكورة إىل 

الشهيد الثاين.
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ده اهلل برمحته، عن ش��يخه  ]حيلولــة:[ وعن الش��يخ جعفر ابن الش��يخ خ��ض تغمَّ
��د املدعوِّ بآقا باقر البهبهايّن املذكور، وعن ش��يخه  الفاخر، والعلم الظاهر، الش��يخ حممَّ
د  مة، السيِّد حممَّ امة، خال العالَّ الفاضل، وبحر العلوم الذي ليس له س��احل، العامل الفهَّ

مهدّي الطباطبائّي بطرقهم، عن مشاخيهم املذكورين سابًقا إىل الشهيد الثاين.

مة الطباطبائّي، عن ش��يخه الوجي��ه، املتكلِّم الفقيه، اآلقا  منهــا: ما رواه خال العالَّ
��د باقر اهل��زار جريبّي املازن��درايّن، عن مش��اخيه املذكورين يف إجازت��ه)56(، وعن  حممَّ
د أكمل، والش��يخ يوس��ف البحرايّن  ��د مهدّي الفت��ويّن، واآلقا باقر ابن حممَّ الش��يخ حممَّ

والسيِّد حسني القزوينّي.

د[ تق��ّي ]القزوينّي[)57(، والعمِّ الفاخر، الس��يِّد باقر  )حيلولة(: وعن الس��يِّد ]حممَّ
امة، عن املريزا عّل رضا خان اليزدّي  مة، والفاضل الفهَّ ]القزوينّي[، عنه، عن العامل العالَّ
]احلائرّي[)58(، عن الشيخ األزهر، الشيخ جعفر، ابن الشيخ خض النجفّي، وعنه، عن 
ثني، واملؤلِّفني من املعارصين، السيِّد  السيِّد األفخر، احلائز للفضل األوفر، أفضل املحدِّ
، عن الشيخ األكرب، الش��يخ جعفر النجفّي املذكور، وعن  عبد اهلل ابن الس��يِّد رضا ش��ربَّ
د أكمل، عن مشاخيه  مة السيِّد عّل طباطبائّي مجيًعا، عن اآلقا باقر ابن حممَّ العلم)59( العالَّ
املذكورين إىل الشهيد الثاين، وعن الشيخ األوحد، الشيخ أمحد األحسائّي، عن مجلٍة من 

مشاخيه املذكورين:

مة الطباطبائ��ّي، عن احلرب املاهر، والبحر الزاخ��ر، آقا باقر، عن  منهــم: خال العالَّ
ة من العلمء العظام، والفضالء الكرام. د أكمل، عن عدَّ والده األفضل، حممَّ

د  ق املدقِّق، الش��يخ حممَّ منهم: املدقِّق الش��ريوايّن، والش��يخ جعفر القايض، واملحقِّ
اخلونسارّي، بحقِّ رواياهتم مجيًعا، عن املجلّي، بطرقه إىل الشهيد الثاين.
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ق الكامل، ذي الفكر الصائب، والذهن الثاقب،  وأيًضا: عن العامل الفاضل، واملحقِّ
العلم الفرد، الشيخ أسد اهلل، ابن املوىل اجلليل احلاجِّ إسمعيل، عن مجلٍة من مشاخيه.

د مهدّي)60( الشهرستايّن. مة، واملريزا حممَّ منهم: خال العالَّ

وأيًضــا: ع��ن اإلم��ام املعظَّم، والع��امل األفخ��م، املبنيِّ لقوان��ني ُأصول ف��روع)61( 
د  م��ة الربَّاين، امل��ريزا أبو القاس��م ]بن[ حممَّ األح��كام، وف��روع ُأصول اإلس��الم، العالَّ
��ّي)62(، ع��ن الوحي��د البهبه��ايّن املذك��ور، ع��ن أبي��ه، عن  اب��ن احلس��ن اجلي��اليّن القمِّ

 
مشاخيه:

مة املجلّي، عن مشاخيه: منهم: العالَّ

مة املجليّس[ ]مشايخ العالَّ

د تقي. منهم: أبوه حممَّ

ث العارف املالَّ حمس��ن القاس��ايّن)63(، عن احلرب املعروف، والفاضل  ومنهم: املحدِّ
الفيلس��وف، صدر الدين الش��ريازّي، عن س��يِّد احلكمء واملتكلِّمني، السيِّد السند العمد 
ق  مة، ومش��كاة الفضل والكرامة، املحقِّ د باقر الداماد، عن خاله الَعَلم العالَّ األم��ري حممَّ
الث��اين، الش��يخ عّل ابن عبد الع��ال الكركّي، عن أبيه هذا، وعن الش��يخ نور الدين عّل 
س  ر اهلل َرمس��ه، وقدَّ ّ نوَّ ابن هالل اجلزائرّي، عن الش��يخ مجال الدين أمحد ابن فهد احِللِّ
نفس��ه، عن الشيَخني اجلليَلني: الش��يخ أمحد ابن خازن ]احلائرّي[، والشيخ عبد احلميد 
ل  ]النيّل[، عن أفضل العلمء، وأجلِّ الفضالء، العارج إىل منازل الشهداء، الشهيد األوَّ

ّي. د ابن مكِّ حممَّ

مة عن الش��هيد الثاين، عن الش��يخ نور الدين عّل بن  ]حيلولة:[ وباألس��انيد املقدَّ
د بن داوود،  د بن حممَّ عبد العال ال�َمْيّي العامّل، عن ابن عمِّ الشهيد شمس الدين حممَّ
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الش��هري بابن املؤذِّن اجِلزينّي، عن الش��يخ ضياء الدين عّل ابن الشهيد، عن أبيه الشهيد 
ل، عن مجلة من العلمء األعالم. األوَّ

ل[ ]مشايخ الشهيد األوَّ

قني، والش��يخ قطب الدين، والس��يِّد عميد الدين، والس��يِّد ضياء  منهم: فخر املحقِّ
الدين، والس��يِّد ابن زهرة احللبّي، والس��يِّد ُمهنّا ابن سنان مجيًعا، عن آية اهلل يف العاملني، 

، أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطّهر، عن مجلة من مشاخيه. ّ مة احِللِّ العالَّ

مة[ ]مشايخ العالَّ

ق نجم الدين أيب القاس��م جعفر بن س��عيد، والس��يِّد ريض الدين أبو  منهــم: املحقِّ
القاس��م عّل، والس��يد مجال الدين أبو الفضائل ابنا الس��يِّد أبو إبراهيم موسى بن جعفر 
ويّس، اخلواجه نصري امللَّة  د ابن طاووس)64(، والفيلسوف القدُّ د بن أمحد ابن حممَّ ابن حممَّ

ر. د بن احلسن الطويّس، ووالده العامل األزهر، يوسف بن املطهَّ والدين، حممَّ

ب الدين حسني بن ردة ]النيّل[،  مة، عن والده، عن الشيخ مهذَّ )حيلولة(: والعالَّ
ين، أمني امللَّة واحلقِّ والدين  عن الشيخ األجلِّ احلسن ابن الفضل، عن والده عمد املفسِّ
الش��يخ أيب عّل ]الفضل[ ابن احلس��ن ابن الفضل الطرِبيّس صاحب )جممع البيان(، عن 
الش��يخ الفقيه الس��ديد، الس��عيد املفي��د، أيب عّل احلس��ن، عن والده املعظَّ��م، والقطب 
د بن احلس��ن  ة، أيب جعفر حممَّ ة، وقدوة الفرقة الناجية احلقَّ األعظم، ش��يخ الطائفة املحقِّ

الطويّس بأسانيده املتَّصلة بأصحاب العصمة املوجودة يف كتبه.

ومنه، يعلم الطريق إىل الصدوق والكلينّي.

)حيلولة(: وعن الش��يخ الطويّس، عن شيخ املش��ايخ العظام، علم علمء اإلسالم، 
ب باملفيد، عن الشيخ  د بن النعمن احلارثّي البغدادّي، امللقَّ د بن حممَّ الشيخ الوحيد، حممَّ
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د بن عّل بن احلس��ني  ثني، حممَّ م، حميي مع��امل الدين، ورئيس املحدِّ املعظَّ��م والعل��م املقدَّ
ّي، املعروف بالصدوق، بأس��انيده املوجودة يف كتبه املتَّصلة  ابن موس��ى ابن بابوي��ه القمِّ

.][ بأصحاب العصمة

د احلس��ن اب��ن نم، عن نجيب  )حيلولــة(: وعن الش��هيد، عن جالل الدين أيب حممَّ
د ابن ضي��اء الدين ]ابن  الدين حييى بن س��عيد، عن الس��يِّد حمي��ى الدين أيب حام��د حممَّ
د وأخيه أيب احلسن عّل  زهرة[، والش��يخ أبو الفتوح أمحد بن عّل الرازّي، والش��يخ حممَّ
د بن الفضل مجيًعا، عن الشيَخني: أيب  ابن عّل بن عبد الصمد النيسابورّي، وأيب عّل حممَّ

عّل احلسن، وأيب الوفاء عبد اجلبَّار املقرّي، كليهم عن الشيخ الطويّس.

)حيلولة(: وباإلس��ناد عن ابن ش��هر آش��وب، عن أيب منصور أمحد ابن أيب طالب 
��ف )االحتجاج(، عن الس��يِّد أيب جعف��ر مهدّي ابن أيب حرب احلس��ينّي  الط��رِبيّس مؤلِّ

ّي. د بن عّل بن احلسني ابن موسى ابن بابويه القمِّ املرعيّش، عن أيب جعفر حممَّ

)حيلولــة(: ون��روي باألس��انيد املذك��ورة، عن الش��يخ الطويّس مجي��ع املصنَّفات 
واملروي��ات املعروفة للس��يَِّدين الس��نَدين: الس��يِّد املرتىض عل��م اهلدى، وأخيه الس��يِّد 
ة  الريّض)65(، منها: كتاب )هنج البالغة(، وخصوص ما فيه من اخلطبة الشقش��قيَّة املرويَّ
ر ابن عبد العزيز الديلمّي، والش��يخ أيب َعْمر ]و[  ة، وعن س��الَّ ة والعامَّ من طرق اخلاصَّ
، بواس��طة هارون بن موس��ى الَتّلُعكربّي، ومجيع  ّ ��د بن عمر بن عب��د العزيز الكيشِّ حممَّ

مصنَّفات الشيخ املفيد، ورواياته.

اته،  )حيلولــة(: وباإلس��ناد عن الش��يخ املفي��د مجيع مصنَّف��ات الص��دوق، ومرويَّ
اته ومقرواته. ومقرواته، ومصنَّفات الشيخ أيب القاسم جعفر ابن قولويه، ومرويَّ

وعن الصدوق مجيع مصنَّفات والده.
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��د ب��ن يعق��وب الكلينّي   وع��ن اب��ن قولوي��ه مجي��ع مصنَّف��ات ثق��ة اإلس��الم حممَّ
اته. ومرويَّ

مة عن املجلّي، عن مشاخيه. ]حيلولة:[ وباألسانيد املتقدِّ

ثني  د بن عّل)66(، عن خامتة املحدِّ ]حيلولة:[ وما رواه عن الفاضل العامل املوىل حممَّ
د ]بن احلس��ن[ احلرُّ العامّل بأس��انيده املتكثِّرة املذكورة نبذة منها يف أواخر  الش��يخ حممَّ
د[  د بن عّل بن حممَّ كتاب )الوس��ائل()67(، وبعضها يف )أمل اآلمل(، وعن ]الش��يخ حممَّ
ر ب��ن أيب الدني��ا)68(، عن أصح��اب الكتب األربع��ة، وعن أهل  احلرف��ويّش، ع��ن معمَّ

.دين أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب العصمة، منهم: سيِّد املوحِّ

د  وأجزت له ما أرويه هبذه األس��انيد عن الش��هيد الثاين بأس��انيده، عن الشيخ حممَّ
مة  قني، عن أبيه العالَّ ل، وفخر املحقِّ ابن القطَّان، عن املقداد السيورّي، عن الشهيد األوَّ

. ّ احِللِّ

ل، عن الس��يِّد تاج الدي��ن ]ابن ُمَعيَّة[، عن الس��يِّد  ]حيلولــة:[ وعن الش��هيد األوَّ
ريّض الدين ]ابن طاووس[، عن أبيه الس��يِّد غياث الدين ]ابن طاووس[، عن ابن شهر 
آش��وب، عن القايض عبد اهلل بن حمم��ود ]بن بلدجي[، عن الس��يِّد أيب الصمصام، عن 
املفيد، والس��يَِّدين: املرتىض، والريّض، والش��يخ الطويّس، والنج��ايّش بجميع رواياهتم 

وكتبهم.

ل، عن السيِّد املرتىض عميد الدين  ]حيلولة:[ وباألس��انيد السابقة عن الشهيد األوَّ
د ابن عّل األعرج احلس��ينّي، عن الشيخ مجال الدين احلسن  عبد املطَّلب ابن الس��يِّد حممَّ
 ، ّ ق أيب القاسم نجم الدين جعفر بن سعيد احِللِّ ، عن املحقِّ ّ ر احِللِّ ابن يوس��ف ابن املطهَّ
ّ العجّل، عن ]عريب[  د بن إدري��س احِللِّ د بن نم، عن حممَّ ع��ن الش��يخ نجيب الدين حممَّ
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اب��ن مس��افر العبادّي، عن إلياس بن هش��ام احلائرّي، عن ش��يخه أيب عّل احلس��ن، عن 
د ابن احلس��ن الطويّس)69(، عن احلس��ني بن عبي��د اهلل الغضائرّي،  وال��ده أيب جعفر حممَّ
د بن يعقوب الكلينّي بأس��انيده املتَّصلة بأرباب  د ابن قولويه، عن حممَّ  عن جعفر بن حممَّ

العصمة.

، عن أبيه،  ّ مة احِللِّ مة الرازّي، عن العالَّ ل، عن العالَّ )حيلولة(: وعن الش��هيد األوَّ
عن السيِّد َفَخار، عن عميد الرؤساء، و]أيب احلسني حييى[ ابن البطريق مجيًعا، عن السيِّد 

األجلِّ هباء الرشف إىل آخر السند )الصحيفة الكاملة()70(.

كذلك: يروي عنِّي مجيع ما يروونه األصحاب رضوان اهلل عليهم بإجازاتنا املتَّصلة 
م، أو )هنج البالغ��ة(، أو غريها،  إليه��م إىل )الصحيف��ة الكامل��ة( يف غري الطريق املتق��دِّ
ك�)االحتجاج(، و)املجمع(، و)بصائر الدرجات(، و)حماس��ن الربقّي(، وس��ائر الكتب 

املعروفة، وغريها.

منها: ما عن الش��هيد أنَّه يروي )الصحيفة الكاملة(، عن الس��يِّد السعيد تاج الدين 
د بن  د ابن ُمَعيَّة، عن والده أيب جعفر، عن خاله تاج الدين أيب عبد اهلل جعفر بن حممَّ حممَّ
د ابن شهر  د بن احلسن بن ُمَعيَّة، عن أيب جعفر حممَّ ُمَعيَّة، عن والده السيِّد جمد الدين حممَّ
آش��وب املازندرايّن، عن الس��يِّد أيب الصمصام ذي الفقار ابن َمْعبِد احلسنّي، عن الشيخ 

هلا. أيب جعفر الطويّس، بسنده املذكور يف أوَّ

د بن  ]حيلولة:[ وعن الس��يِّد تاج الدين بن ُمَعيَّة أيًضا، عن الس��يِّد كمل الدين حممَّ
ق اخلواجة نصري الدين الطويّس،  د ابن السيِّد ريّض الدين اآلوّي احلسينّي، عن املحقِّ حممَّ
عن والده، عن السيِّد أيب الرضا فضل اهلل احلسينّي، عن السيِّد أيب الصمصام، عن الشيخ 

أيب جعفر الطويّس.
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مة، عن أبيه، والس��يِّد مج��ال الدين ابن  )حيلولــة(: وباألس��انيد الس��ابقة عن العالَّ
ق مجيًعا، عن الس��يِّد فخار العلوّي املوس��وّي، عن  طاووس، والش��يخ نجم الدين املحقِّ
د املوسوّي، عن ابن قدامة، عن السيَِّدين  ّي، عن أمحد بن حممَّ شاذان)71( ابن جربئيل القمِّ

األجلَّني: املرتىض، والريّض مجيع مصنَّفاهتم وكتبهم.

د بن أيب املعال ]املوسوّي[،  ل، عن شمس الدين حممَّ )حيلولة(: وعن الش��هيد األوَّ
د بن عّل ابن زهرة احلسينّي  عن نجيب الدين حييى بن سعيد، عن السيِّد حميي الدين حممَّ
د ابن ش��هر آش��وب، عن الش��يخ أمحد بن عّل ابن أيب طالب الطرِبيّس  احللبّي، عن حممَّ

كتاب )االحتجاج(، وما فيه.

وهبذا اإلسناد نروي كتاب )جممع البيان( أليب عّل الطربيّس، وأيًضا كتاب )أعالم 
مة، عن  الورى(، وكتاب )مكارم األخالق( للحسن بن عّل الطربيّس، وأيًضا عن العالَّ
ب الدين احلس��ني، عن احلسن، عن أبيه أيب عّل الفضل بن احلسن  أبيه، عن الش��يخ مهذَّ

الطرِبيّس كتايب )املجمع(، و)أعالم الورى(.

مة مجيع كتب علمئنا السابقني. مة عن العالَّ )حيلولة(: وباألسانيد املتقدِّ

منهــا: كتاب )الُغنية( للس��يِّد محزة اب��ن زهرة احللبّي، وكتاب )الوس��يلة( لعّل ابن 
ب(، و)جواهر النقد()72(  مح��زة، و)الكايف( أليب الصالح عبد العزيز الديلم��ّي، و)املهذَّ
ر بن عبد العزيز الديلمّي،  اج، و)كنز الفرائد( للكراجكّي، و)املراس��م( لس��الَّ البن الربَّ

وكتب أيب عّل اإلسكايّف.

منها: )املختر األمحدّي(، وكتب احلسن بن أيب عقيل، وغريها.

مة كت��اب )الفق��ه الرض��وّي()73(، وكت��اب )دعائم  وباألس��انيد ع��ن خ��ال العالَّ
اإلسالم(.
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وباألس��انيد)74( إىل اب��ن البطريق مجيع الكت��ب العاّمة من الِصحاحات)75( الس��تَّة، 
 وغريه��ا بأس��انيده املذك��ورة باإلج��ازة، ع��ن مش��اخيه، ع��ىل ما ه��و مذك��ور يف كتاب 

)املناقب(.

د بن احلسن األصبهايّن،  مة)76( كتاب )كاشف اللثام( ملحمَّ وباإلسناد عن خال العالَّ
رين، الس��يَّم كتاب شيخنا الفاخر، الفاضل املعارص، كتاب  ومجيع كتب أصحابنا املتأخِّ
د حس��ن ابن الش��يخ باقر، وكتب األس��تاد العّم  مة حممَّ )جواه��ر الكالم( للش��يخ العالَّ

الرشيف ك�)الوسيط(، و)الوجيز(، ونحو ذلك.

وُأوصيــه بالتثبُّ��ت والثبات، يف مق��ام النق��ل والروايات، والورع عند الش��بهات، 
املوجب��ة للوقوع يف املحرم��ات، وأن يبذل اجلهد يف حتقيق املطالب، وأن يردَّ ما ال يفهمه 
إىل أهله، ويذره يف سنبله، وال بأس بالتأويل، عن ظاهر الدليل، وأن يزيِّن علمه بالعمل، 
ويتجنَّب العثرات والزلل، وأن يرف وقته يف استخراج الفروع من معادهنا، وإظهارها 
من مكاهنا، وأن يذكرين عقيب الصلوات، وعند اخللوات، باألدعية املستجابة، يف حمالِّ 

اإلجابة، إنَّه ولُّ التوفيق.

ْقه للتح��لِّ بالصفات امللكوتّية، وللرقِّي بالصعود إىل املعارج القدس��يَّة،  اللَّهمَّ وفِّ
ومراقي العلوم اإلهليَّة.

د بن  فه الراجي عفو ربِّه الغني، مع��زُّ الدين أبو جعفر حممَّ وكتب��ه بيده الفاني��ة، مؤلِّ
احلس��ن، املدعوِّ بمهدّي، احلسينّي، الش��هري بالقزوينّي عامله بلطفه اخلفّي، وكان ذلك 
ة عىل  ة ذي القعدة احلرام من ش��هور س��نة الواحد والثمنني بعد املأتني واأللف هجريَّ غرَّ

مهاجرها ألف صالة وحتيَّة.
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]4[

د بن احلسن، املدعّو  مة، معّز الدين، أيب جعفر، حممَّ صورة وكالة الســييِّد العالَّ
بـ: مهدّي احلسينّي القزوينّي.

بسمه تعاىل

مة، والفاضل  ��ه قد جعلنا من طرفن��ا جناب ولدن��ا العالَّ وج��ه حترير الورقة هو أنَّ
د  الفّهامة، الذكّي الزكّي، التقّي النقّي، والعادل الصفّي، العامل الربايّن، جناب املريزا حممَّ
ة من احلقوق،  اب اهلمدايّن، وكياًل مطلًقا عىل ما يرج��ع إلينا خاصَّ اب��ن احلاّج عب��د الوهَّ
والوصاي��ا، وما يرجع إىل حاكم الش���رع عموًما من واليات أيت��ام، وغيَّاب، واحلقوق 
ه من  ف والدفع إىل مس��تحقِّ م��ن اخلمس، وقس��مة ب��ني أربابه، وح��قُّ اإلمام، والت��رُّ
األصن��اف الثالثة، واالحتياط يف ذلك مه��م أمكن، وتقديم املضط��رِّ بالكليَّة عىل غريه 
، أو  م��ن حقِّ اإلمام، أو م��ن الزكوات، وطلبها م��ن أرباهبا، ورصفه��ا يف أصنافها، كالًّ
بعًض��ا، أو م��ن جمه��ول املالك، أو وصاية م��ن ال ويصَّ له ورصفه ع��ىل موجب إطالق 
الوصي��ة بنظره، أو تقييدها بحس��ب ما قيَّده املويص، أو م��ا كان للحاكم فيه النظارة من 
ة االحتي��اط، والنقل عنَّا من  ، ومثله، ورصفه عىل جهته س��الًكا يف ذلك جادَّ وق��ف عامٍّ
فت��وى واحلك��م بم قامت به البيِّنة عنده من باب احلس��به واملصاحلة ع��ىل اليمني يف قطع 
ي واالحتياط، واهلل املوفِّق  ة الروِّ  اخلصومات، أو مطلق الصلح، كلُّ ذل��ك موافًقا جلادَّ

للصواب.

د بن احلس��ن املدعوِّ ب�:  ة، الراجي عفو ربِّه الغني، حممَّ ره خادم الرشيعة املحمديَّ حرَّ
مهدّي احلسينّي، الشهري ب�: القزوينّي. انتهى كالمه.

ولنا وكاالت من غريمها تقارب هذا املضمون، وليس فيها زيادة إالَّ تفصيل األمور 
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احِلْس��بيَّة، واألط��راء يف ش��أن الوكيل وتعظيمه بالصفات احلََس��بيَّة، ه��ذا ختام الكالم، 
��د وآله الربرة  واحلم��د هلل تع��اىل عىل اإلمتام، والصالة والس��الم، عىل س��يِّد األنام، حممَّ

الكرام«.

د  د مهدي القزوينّي )ت 1300هـ( وابنه ال�سيِّ مة ال�سيِّ مرا�سالته مــع العالَّ
جعفر القزوينّي )ت 1298هـ(

ى ب�)املحاس��ن يف اإلنش��اء والرسل( مراس��الت بينه وبني  وجدت يف كتابه املس��مِّ
س اهلل  ة الس��يِّد جعفر القزوينّي قدَّ مة الس��يِّد مهدّي القزوينّي، وابنه الفاضل احلجَّ العالَّ

أرسارهم، وترتيبه هكذا:

فصــل يف بعض كتب الســييِّد األجــليِّ ُمعّز الدين أيب جعفر الســييِّد مهدّي احلســينّي . 1
ّ وأجوبتها: القزوينّي احِلليِّ

أ. منها: ما دعانا فيه إىل عرس بعض أوالده )ص28-27(.

د اهلمذايّن )ص29-28(. ب. جواب املريزا حممَّ

ج. ومنها: ما اس��تنجز به ما وعدناه من اإلعانة يف تزويج بعض أصحابه )ص29-
.)30

د. ومنها: ما استعاد به كتابه املوسوم ب�)أساس اإلجياد(، )ص31-30(.

ه�. ومنها: ما كتبه يف التوصية ببعض الفقراء )ص33-31(.

و. ومنه��ا: ما طلب فيه إرجاع تولية ما وقفناه من الكتب بعض أصحابه )ص33-
.)34

انا فيه ببعض الفقراء )ص35-34(. ز. ومنها: ما وصَّ
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ق حمتاجة إىل التعمري )ص35(. ح. ومنها: ما أخربنا أّن مقربة املحقِّ

د اهلمذايّن )ص37-36(. ط. أجوبة املريزا حممَّ

ي. قصيدة من السيِّد مهدّي القزوينّي يف وصف القليان املّتخذ من البّلور األخض، 
د  د اهلمذايّن يف الغرّبني، وختّلص فيها إلی مدح املريزا حممَّ نظمها يف دار املريزا حممَّ

اهلمذايّن )ص39-37(.

د اهلمذايّن من السيِّد مهدّي القزوينّي )ص40-39(. ك. استجازة املريزا حممَّ

ل. جواب السيِّد مهدّي القزوينّي )ص41-40(.

د اهلمذايّن إىل السيِّد مهدّي القزوينّي )ص44-41(. م. رسالة من املريزا حممَّ

د جعفر ابن الســييِّد مهــدّي القزوينّي من . 2 فصــل يف ما جرى بينــي وبني املــرزا حممَّ
الكتب:

د اهلمذايّن إليه )ص45-44(. أ. م�مَّ كتب املريزا حممَّ

ب. جواب السيِّد جعفر القزوينّي )ص48-45(.

د اهلمذايّن إليه )ص49-48(. ج. رسالة املريزا حممَّ

د. جواب السيِّد جعفر القزوينّي )ص50-49(.

د اهلمذايّن إليه )ص52-50(. ه�. رسالة املريزا حممَّ

و. جواب السيِّد جعفر القزوينّي )ص53-52(.

د اهلمذايّن إليه )ص54-53(. ز. رسالة املريزا حممَّ

د اهلمذايّن إليه وطلب منه تقريظ كتابه املوس��وم هببة الشباب  ح. رس��الة املريزا حممَّ
)ص55-54(.
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ط. جواب السيِّد جعفر القزوينّي )ص58-55(.

ي. تقريظ السيِّد جعفر القزوينّي عىل كتاب هبة الشباب )ص60-58(.

ونصُّ املراسالت باآليت:

، ُمعزيِّ الدين، أيب جعفر، السييِّد مهدّي  ]1.[ فصل يف بعض كتب السييِّد األجليِّ
)77( وأجوبتها. ّ احلسينّي القزوينّي احِلليِّ

فمنها: ما دعانا فيه إلی عرس بعض أوالده، وهو هذا:

س��الٌم أرقُّ من النس��يم، علی قلب الس��ليم، هيدى ِمن حمبٍّ قديم، أطارت بأفالذ 
قلب��ه قوادم الش��وق املقيم، إلی من حلَّ اجلس��م حملَّ الفؤاد، ومن العني مكان الس��واد، 
��ی دون الرقيب، واحلائز يف حلبات الس��بق من األدب  الض��ارب يف العلم بالقدح املعلَّ
د املحرم ال زال حمروًس��ا من طوارق الزمان،  أقصی نصيب، ولدنا األفخم، املريزا حممَّ

د وآله سادات بني عدنان. ورصوف احلدثان، بمحمَّ

وبع��د، فالس��بب األص��ّل، واملطل��ب ال��كّل، لتحرير ه��ذا الكت��اب، وتبليغ هذا 
اج، وكونه يف غاي��ة االبتهاج، الذي هو  اخلطاب، هو االستفس��ار عن ذل��ك املزاج الوهَّ
هتم وجه��ة خاطركم الرشيف، إلی الس��ؤال  القص��د وامل��راد، من ربِّ امل��راد، وإن وجَّ
ع��ن ح��ال املحبِّ الضعي��ف، فقد وردن��ا بحمد اهلل تعال��ی احِللَّة، ونحن من الس��المة 
والعافي��ة يف أفخ��ر ُحلَّة، وقد اقتضی بع��ض املصالح، االهتمم يف تروي��ج تزويج ولدنا 
ح  صال��ح، ثمَّ نعطف العنان إلی ذلك الطرف، ونس��ري إل��ی النجف األرشف؛ فإن ترجَّ
يف خاطرك القدوم إلينا لإليناس، والوفود علينا لالس��تيناس، فهذا نعم املطلوب، وهو 
الراجح املرغوب، واستصحب معك كتابنا املخرع يف علم االستعداد، يف حتصيل ملكة 
االجتهاد، بعد تصحيحه، وهتذيبه وتنقيحه، وإاّل فابعثه إلينا فالناس يف شوق إلی رؤياه؛ 
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فإنَّه اخراع جديد وذلك فضل اهلل.

فكتبُت إليه يف اجلواب ما صورته:

ة الطروس إىل ثواقب األنظار،  قه أبدى األفكار، وَتزّقه َمنَصَّ إنَّ أحسن عروس ُتَزوِّ
س��الم تبتهج به ص��دور املحبَّة، وتبتلج له وج��وه األحبَّة، هُيدى إىل من س��ارت ركباُن 
فضائل��ه إىل األقطار، وأرشقت أنواُر علومه بغرائب األرسار، اإلمام الرّب التقّي، س��يِّدنا 

األجلِّ السيِّد مهدّي ال زال راقًيا مراقي اإلقبال، ورافاًل يف ثياب العزِّ واإلفضال.

ا بعد، بثِّ الشوق إىل هاتيك الذات املأنوسة، وتزايد االشتياق الستنشاق روائح  أمَّ
نا خرُب  أنفاس��ك املحروس��ة، فقد وصل كتابك األزهر، واتَّصل بنا الرشف األوفر، ورَسَّ
اإلمالِك السعيد الذي َعمَّ الوجوَد بمنِّ سعده، وأصبح التوفيق من حامل راياته وُجنده، 
َله وآخَره، غمر السور  ونس��أل اهلل تعاىل أن جيعله كعرس أخيه الذي ش��مل الس��عُد أوَّ
باطن��ه وظاهره، ويأذن بالرفاء والبنني، والعّز والتمكني، ول�مَّ اتَّصل باملحبِّ هذا الفرح 
وال��سور، واهلنأ واحلبور، داخله الطرُب واالرتياح، واس��تغرقه النش��اُط واالنرشاح، 
ورام الطريان إىل س��احة املوىل، والعروج إىل حملِّه األعىل، لكن مل يساعده ُبراق التوفيق، 
وال َرَفَق��ة الطريق، وحيث حرمنا احلضور يف مغن��اك، فابعث إلينا حالوة املالك، جعل 
اهلل تعاىل السور بعرسه موصواًل، واإلقبال له دلياًل، ورزقه من احلليلة اجلليلة أبناًء هبم 

تقرُّ عينُك، وتستقرُّ عينُك، والسالم.

ومنها: ما استنجز به ما وعدناه من اإلعانة يف تزويج بعض أصحابه.

، هيدى إلی من حلَّ من املجد أعاله، ومن الفؤاد أقصاه،  ، و ثناٌء ال يعدُّ سالٌم ال حيدُّ
اجلامع جلامعة الفضل والكمل، واملتحلَّی بالعلم بني األقران واألمثال، صاحب حماسن 
األخالق والش��يم، ومكارم األفعال واهلم��م، العامل العامل، والفاض��ل الكامل، ولدنا 
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��د املحرم، ال زال راقًيا معارج العل��ی، حمفوًظا عن عوارض  األع��ّز األكرم، املريزا حممَّ
د وآله، ومن جری علی منواله. البالء، بمحمَّ

ة ذلك املزاج األنور،  ا بعد، فالداعي إلی حترير هذه األسطر هو السؤال عن صحَّ أمَّ
لت��م علينا بالس��ؤال، فنح��ن وهلل احلمد يف أحس��ن حال،   واجلن��اب األزه��ر، وإن تفضَّ
فنا خطابكم،  وال نشكو إالَّ أمل البعاد، وفراق أعزِّ األوالد، ثمَّ إنَّه قد وصلنا كتابكم، ورشَّ
ا ما فهمناه، واحلامل له ينقل عنكم يف  لكن فيه إمجااًل يف التعبري ما علمناه، وإمهااًل ممحوًّ
الدراهم املعهودة ما هو جُمْمل، إالَّ أنَّه حُيَْمل علی أحسن حَمْمل، وابن ياسني ال يعدل عن 
ه ِمن كلِّ شني،  مخسني، وحيلف أنَّه مل يصل إليه سوی عرشين، أرسلتها إليه علی يد املنزَّ
د حسني، فاملأمول إنجاز ما وعدَته، واحتسابه يوم ال ينفع  س الكاظمّي الشيخ حممَّ املقدَّ

مال وال بنون علی من عبدَته، والسالم.

ومنها: ما استعاد به كتابه املوسوم بـ)أساس اإلياد()78(.

ت عن حره ألسنة املالئكة  س��الٌم حست عن إدراكه أقالُم الكاتبنِي، وثناء َقُرَ
وبيِّني، إلی رئيس الفض��الء علی اإلطالق، وزبدة العلمء باالتِّفاق، جامع املعقول  الكرُّ
د املحرم، ال زال  واملنقول، حاوي الفروع واألصول، ولدنا األجلُّ األفخم، املريزا حممَّ

ة الفضالء ملقاة لديه. لواء احلمد خافًقا عليه، وأزمَّ

د عن  د، ه��و االستفس��ار والتفقُّ ��ا بع��د، فاحلامل عل��ی حتري��ر صحيف��ة الت��ودُّ أمَّ
��ة ذات��ك، واعت��دال صفات��ك، واس��تقامة أوقات��ك، نس��أله اهلل تعال��ی هل��ا دوام  صحَّ
الس��المة، وحس��ن االس��تقامة، ثمَّ الرجاء إرس��ال كتابن��ا املخرع يف علم االس��تعداد، 
 يف حتصي��ل مَلك��ة االجته��اد، وعدم املس��احمة يف ذل��ك؛ ف��إنَّ احلاجة فوق م��ا هنالك، 

والسالم.
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ومنها: ما كتبه يف التوصية ببعض الفقراء، وهو هذا:

أهبی ما يرقم، وأس��نی ما يرس��م، وأزكی)79( ما ُيَرجم، تس��ليمت زاكية، وحتيَّات 
نامي��ة، ودع��وات ترفعها أك��فُّ االبتهال، إلی ح��ضة ذي اجلالل، هُت��دى إلی حضة 
َعل��م العلمء علی االطالق، ورئيس ال��كلِّ باالتِّفاق، جامع املعق��ول واملنقول، حاوي 
الفروع واألصول، وحيد الدهر، وفريد العر، مأوی حلِّ املشاكل، ومرِجع عويصات 
املس��ائل، فخر العلمء األعالم، وزبدة الفضالء الكرام، صاحب اهلمم العليَّة، والش��يم 
م، ال زال غيًثا لآلجني،  د املك��رَّ الوفيَّ��ة، واألخ��الق املرضيَّة، ولدنا األك��رم، املريزا حممَّ
وغوًثا للمحتاجني، وكنًزا للفقراء واملساكني، وال برح ألول احلاجات مالًذا، وألرباب 

الفاقات معاًذا.

��اد، وذريعة الوداد، هو الفحص عن  اًل: علی حترير نميقة االحتِّ وبعــد، فالباعث أوَّ
س��المة ذاتك الرشيفة، واس��تقامة أوقاتك املنيف��ة، وثانًيا: بيان ح��ال الرجل املمتحن، 
ين، وقد نظموا  ين، ال�ُمعسين، والفقراء ال�ُمقرِّ القاسم بن احلسن، الذي هو من املضطرِّ
ه من ِحَيل، عزمنا علی  ام، ولده يف سلك أفواج النظام، ول�مَّ مل يكن له يف فكِّ يف هذه األيَّ
لنا نحن عنه مقداًرا يلي��ق، وكلَّفنا بعض الناس بم  إطالق��ه من هذا القي��د بالبدل، فتحمَّ
، ول�مَّ مل  يطيق، ومل يبَق من ثمن البدل إالَّ مائة درهم، فالرجاء أن تس��عی يف ذلك وهتتمَّ
يكن يف زماننا أش��فق من��ك علی أهل الفاقات، وال أحٌد يرغ��ب يف مثل هذه اخلريات، 
ة، ونأمل من شفقتكم  رنا لك الكتاب، منتظرين للجواب، فنرجو من أياديكم العامَّ حرَّ
ة، إنجاز ذلك املبلغ املزبور؛ لنضيفه إلی ما عندنا وُنْطلق الولد املذكور، وسعيك يف  التامَّ

ذلك مشكور، وأنت حممود مشكور.

ومنها: ما طلب فيه إرجاع تولية ما وقفناه من الكتب إلی بعض أصحابه.

قها املش��تاق بالعيشِّ  قها أي��دي األفكار، ونفائس حتيَّات ُينمِّ عرائُس تس��ليمت ُيزوِّ
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، إلی بح��ر العلم املتالطم، وصاحب الس��ؤدد  ، وجتىل وحتفُّ واألب��كار، هتدى وت��زفُّ
املتق��ادم، قدوة األفاضل، وزب��دة األماثل، جام��ع املعقول واملنقول، وح��اوي الفروع 
واألصول، واحلائز لقصب الس��باق من بني الفحول، ذي األخالق اهلاشميَّة، واأليادي 

د. احلامتيَّة، إمام احلرَمني، وحائز الرياَسَتني، األرشد األسعد، ولدنا املريزا حممَّ

 ، ص والس��ؤال، عمَّ أنتم عليه من األحوال، أحال اهلل عنكم كلَّ رشٍّ ا بعد، التفحُّ أمَّ
وكفاكم أس��واء قاطب��ة البرش، فقد بلغنا، وفَّق��ك اهلل إلحياء آثار العل��مء األعالم، أنَّك 
ام، وقد التمسنا أمحد بن ياسني، الذي هو من  وقفت كتًبا يف الفقه واألصول يف هذا األيَّ
أصحابنا املواس��ني، أن أكتب إليك هذه العجالة؛ فإنَّه ال يملك كتاًبا وال رس��الة، لعلَّك 
متنُّ عليه، بتفويض تولية الوقف إليه، وَلَعْمري أنَّه من املشتغلني، الذين هم بنار الطلب 
ح يف نظرك إجابة التمسه، وإضاءة نرباسه، اكتسبت أجًرا، واكتسيت  مشتعلني، فإن ترجَّ
ام، بع��ني اهلل التي ال تنام، وال زالت كتب  بذل��ك فخ��ًرا ال زلَت حمفوًظا من طوارق األيَّ

الفضائل موقوفة عليك، وطوامريها منشورة لديك.

انا فيه ببعض الفقراء، وهو هذا: ومنها: ما وصَّ

ة الناظ��ر، ورسور اخلواطر،  الس��الم الت��امُّ الوافر، والثن��اء العامُّ املتكاثر، عل��ی قرَّ
العامل العامل الطيِّب الذات، والفاضل العادل الكامل الصفات، حائز مدارج الفضيلة، 
��د، ال زال يف جنَّة  ��د، ولدنا املريزا حممَّ والراق��ي يف العل��م مع��ارج جليلة، األجمد املمتجِّ
ونعيم، ورسور ُمس��تديم، وال برح العلم أنيس��ه، والفضل جليسه، فقد أخربناك سابًقا 
بحال الرجل القادم إليك، والوافد عليك، وأنَّه من أهل الديانة، واملستوِجبني لإلعانة؛ 
��ه ذو عي��ال وأطفال، ويف عيٍش ضنٍك وأس��وء ح��ال، كان له ولد خ��ريِّ مريح لباله،  فإنَّ
ام، وس��لكوا به يف سلك زمرة النظام،  وقائم بنفقته ونفقة عياله، وقد نظموه يف هذه األيَّ
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ه بالبدل مجيع طارفه وتالده، فبلغ عرشين ديناًرا،  وأطالوا بذلك حزن والده، فباع يف فكِّ
تك العالي��ة أن ال يظهر لك في��م وعدته به  وأضفن��ا نحن إلي��ه مقداًرا، فاملأم��ول من مهَّ
الَب��داء، وأن تنج��ز الوعد بتكميل فلوس الفداء، أو تكلِّ��ف بذلك من أصحابك بعض 
م��ن تعتمد علي��ه، وتسَّ الرجل بإيصال ابن��ه إليه، وتقرَّ بذلك عينيه، وتش��اركنا يف هذا 

األمر، وتكتسب جزيل األجر، والسالم.

ومنها: ما أخربنا به أنَّ مقربة املحقيِّق حمتاجٌة إلی التعمر، وهو هذا:

أوفر الدع��وات الناميات، وأرشف التحيَّات الزاكيات، هي��دى إلی الزكيِّ الطيِّب 
م أس��اس الدين  ال��ذات، والذكيِّ الكامل الصف��ات، باين مباين العل��وم البديعة، وحمكِّ
وأصول الرشيفة، ولدنا األعّز، ومن إذا حكم أصاب املحّز، األرش��د األفضل، حضة 

د، ال زال التوفيق قرينه، والسعد َخدينه. املريزا حممَّ

وبع��د، فال خيف��ی عليك ألقی اهلل مقالي��د العزِّ إليك، وأحيی م��وات الفضل علی 
ا متضعضعة  ؛ فإهنَّ ّ ّ كساه اهلل ُحلَّة الرمحة حتتاج إلی تعمرٍي ُكلِّ ق احِللِّ يديك أنَّ مقربة املحقِّ
عة اجلدران، متفطِّر السقف واحليطان، منهدم الرواق واإليوان، متزلزل  األركان، متقشِّ
تك العالية، لعادت خاوي��ة، بعد ما كانت ضاوية،  األس��اس والبنيان، فل��وال تداركه مهَّ
تك عليها، ال زل��ت لرح الفضل بانًي��ا، وعلی غرف  ت��ك إليها، وأقب��ل برمَّ ��ه مهَّ فوجِّ

الرشف راقًيا، ولشعائر الرشيعة معظًِّم، وملعارش الشيعة مكرًما، والسالم.

تكملة

وكان ل��ه متَّعنا اهلل به كتٌب ُأخر، فاقت يف الضياء دراري األفالك، ولنا أجوبٌة عنها 
كالُزَهر َعَلْت يف الصفاء ُدَرر األس��الك، لكن َحَس��دين عليها الزمان، فسقها وجعلني 

أعضُّ عليها البنان.
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ا هذه الكتب فكان جوابنا عنها األفعال، دون األقوال، وامتثال أوامره املطاعة،  وأمَّ
علی َقَدر القدرة واالستطاعة، دون االعتذار باملحاذير، والتعلُّل باملعاذير؛ فأمرنا ألمحد 
ابن ياس��ني، بم يكفي مؤنة تزوجيه، ويغنيه عن معونة تروجيه. وأعطينا قاس��م بن احلسن 
ما أجزأه يف جرب كسه، وفكَّ به ولَده من أرسه، وأطلقه من قيد النظام، ومجع به ش��مَله 
ناه  الشتيت، فعاد أمره إلی انتظام، وأرجعنا أمر بعض الكتب املوقوفة إلی جنابه، وخريَّ
يف إرجاعه إلی من شاء من أصحابه، وبعثنا له دنانري معدودة، ودراهم منقودة، فأصلح 

اها. ق وبناها، ورفع سمكها وسوَّ هبا مقربة املحقِّ

��ا الكتاب املش��ار إليه فكت��اب صنَّفه يف دارنا يف جوار الكاظَِمني، أش��هى لدی  وأمَّ
أهل��ه من جنی اجلنَّتني، اس��مه )أس��اس اإلجياد يف علم االس��تعداد(، وس��بب تصنيفه 
ة  ع��ون صعود طور االجتهاد، ولي��س هلم يف ذلك عدَّ  إينِّ ذك��رت له يوًما أری أناًس��ا يدَّ
ف بقواعده مراتب االس��تعداد، وصنعَت فنًّا يقتدر  وال اس��تعداد، فلو وضعَت علًم ُيعرِّ
قَت  املراعي لضوابطه علی حتصيل مَلكة االجتهاد، ل�ميَّزَت بني الرشاب والساب، وفرَّ

به الباطل عن الصواب.

بطٍل ســـوی  مــعــشــوًقــا  ــُق  ــان ــع ُي ال  ــي  ك
مــلــٍك ـــوی  س بــحــانــاٍت  ـــطـــوُف  َي وال 

فاستحسن ذلك واشتغل باخراعه، فلم يكمل شهر إالَّ وفرغ من ابتداعه، ثمَّ سار 
ب، وأزفُّها  إلی احِللَّة وترك لديَّ الكتاب، الستنسخ منها نسًخا وأهدهيا إلی بعض الطالَّ

إلی من اختطبها من اخلطَّاب، فامتثلت قوله، وبعثته بعد ذلك إلی احِللَّة.

وله عزَّ قدره قصيدة يف وصف القليان املتَّخذ من البلُّور األخض، نظمها يف دارنا يف 
الغرييِّني، وتلَّص فيها إلی مدحنا، فأعجب وأبر، وهي قوله:
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ـــبـــاك والــــُعــــوِد ـــنْ ــة الـــتَّ ــل ــام ــح ـــــييِّ ب َح
ــوِد ــُع ــاِي وال ــن ـــــَجــسيِّ ال ــِدي بِــغــاًمــا لِ ــْب ُت

ٍة ــــوٍر خُمــــــضَّ ــــّل ـــــار ب ـــــــــْت بـــــُزّن َواَف
ـــٍد ـــري ـــْغ ــــأحلــــاٍن وَت تــلــی اهلــــمــــوَم ب

ـــٌم ـــَل ـــه َع ـــوق ــــــاٍن ف كــــأّنــــا خــــــوُط ب
ــِد)80( ــي ــِل امل ــوَل الــُذيَّ ــُص ــكــي ســنــاُه ُن َيْ

بـــل أّنــــا ُخـــــــَودٌة أْبـــــــَدْت َذوائـــَبـــهـــا
ـــٍل)81( بـــَء احلــســن َمــْعــقــوِد ـــي عــلــی أس

ــا اْجــَتــَمــعــا ــه ــوافِ ــــاُء والـــنـــاُر يف أْج وامل
ــــٍد ومـــوعـــوِد ــی الـــتـــضـــاّد بـِـــال وع ــل ع

َشِجي ُجــُفــون  مــن  ـــوٍع  ُدم اجــتــَع  مثل 
ـــْوِد)83( ُخ ـــاَم)82( يف  ه بقلٍب  َوْجــِد  ــار  ون

تصعُّدها يف  نفيس  إلْســعــار)85(  هــذي)84( 
ــتــربيــدي لِ أو  يب  ــا  م إلطـــفـــاِء  وذا)86( 

قطائفها مـــن  ــــدي  َت لـــلـــَِء  فـــالـــنـــاُر 
والــُعــوِد الـِمْسِك  كنرش   )87( ـــدٍّ َن ـــاَن  ُدّخ

ـــا ـــَرًب ــا نــفــَســه َط ــه ــي ــــــاُء ف ـــُع امل ـــرف ف
معموِد اســتــنــشــاق  ــيــَبــه  طِ ــِشــًقــا  ــنْ ُمــْســَت

ـــــدَّ ســــاِعــــَدُه ـــد َم ـــــــاِرٌس ق ـــه ح ـــأنَّ ك
ــوِد ــق ــنْ ُع قــطــَف  مــنــهــا  راَم  بـــكـــْرَمـــٍة 

َكلٍف)88( ذي  أنفاُس  با  الرياح  ُتْزّجي 
لــلــبـِـيــِد)89( الــشــميِّ  الــُســيــوِل حــصــاة  زّج 
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ـــــاَء حــتَّــی كــــاد متــخــُضــُه فــتــضب امل
ِرعــديــِد)90( قلَب  فَيحكي  الَسقاء  خْمــَض 

ــهــا وهــــو مــضــطــرٌب ــي ـــَ املـــــاء ف ـــأنَّ ك
مــنــُضــوِد غــر  ا  ُدرًّ ـــِذُف  ـــْق َي كــالــبــحــر 

ـــٌة ـــَف ـــاِص ع ـــــه  ـــــْذري ُت ـــــرد  ب ــــــه  أنَّ أو 
ـــــدوِد ــر مــنــه مَم ــح ــب ـــن الـــســـحـــاب ب م

اْنــَطــَبــَعــْت ـــه  ب ـــــرآٍة  م ــــه وجــــُه  أنَّ أو 
ـــويـــِد)91( َتْ ذات  بِكّفي  النجوم  ُزْهـــُر 

َمــَزَجــْت ــــٍد)92(  َخ َحــَبــٌب من َصْ ــه  أنَّ أو 
داُووِد ـــْســـَج  َن ِدْرًعــــــا  ــُج  ــَس ــن ي بــاملــاء 

ُمَبّكرًة ــْت  واَف ــْذ  وُم الــَطــْرُف  هلا  أْضَحی 
ــِد ــي ــع ــْص ــٍب وَت ــصــوي ــت ــا ب ــه ــي َيـــْرُنـــو إل

ـــد بـــــاَت حــاِرُســهــا ـــا دوحـــــٌة ق كـــأّن
ـــِم ُســوِد ــِش أو ِمــن أْرَق ــُرْق ــَن ال ــًی ِم ــَع أْف

حَمــافِــُلــه ـــْت  َضـــمَّ تـــــدوُر يف جمـــلـــٍس 
ــأس واجلــــوِد ــب ــال ــــوا ب ــــِرُف أكــــارًمــــا ُع

ُيــْطــِرُبــه ليس  شخًصا  َضـــمَّ  َصـــْدره  يف 
ذكــــٌر ســــوی ذكــــِر تــســبــيــح ومتــجــيــِد

ــــاٍر لـــيـــس ُيـــْعـــِجـــُبـــه ــــوق ــــا ب ُمــــَتــــوجًّ
ــِد ــدي ــس ت بـــعـــَد  ــــاٌف  ــــف وِع تـــقـــًی  إاّل 

ــُرُه ــاِخ ــف ـــْت م ــن مــن َجـــلَّ ــاس ــح ـــو امل أب
بــتــعــديــِد أو  بــحــرٍص  ـــــاَط  حُت أن  عـــن 
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ـــًة ـــرشق ـــًی بـــه عــــــادِت األّيـــــــام ُم ـــت ف
داووِد ــن  الب ْت  ُردَّ فالشمُس  ـــْرَو  َغ ال 

َوَرٍع ــن  مــن زهـــٍد وم املــحــاســن  ـــَوی  َح
ـــوِد ـــن ُج ــٍل وم ــض ـــن ف ـــن كــــٍَل وم وم

طالبها إدراِك  عــن  ــعــالــيــه  َم ْت  ـــــزَّ َع
بــمــجــهــوِد ــا  ــاش ح ــی  ــل ــُع ال ـــاُل  ـــن ُت وال 

ــن عــجــم ومـــن َعـــَرب ســـاد اخلــالئــَق م
ـــَ حـــــواه ومــــن بـــيـــٍض ومــــن ُســــوِد ب

اْنَـــَدَمـــْت ــا  م ــعــال بعد  امل ُرُبــــوَع  ــی  ــنَ َب
وشــــــاَدهــــــا بـــــكـــــٍَل غـــــر حمــــــدوِد

ــم ســامــيــٍة ــل ــع ـــٍة يف ال َرقــــی إلــــی غـــاي
ـــــاَل يف كــــّل عــلــٍم فــــوق مــقــصــوِد ون

سعة ويف  َفــــْخــــٍر  يف  دام  ـــا  م ـــــدام  ف
ــِد ــي ــج ومت عـــــزٍّ  مــــن  راَم  مــــا  وراَم 

وكتبُت إليه مستجيًزا منه ما هذه صورته:

احلمُد هلل، وسالٌم علی عباده الذين اصطفی.

��ا بعد، فإنَّ صلحاء الس��لف قد اعتنوا باإلجازة واالس��تجازة، ورضبوا هلا آباَط  أمَّ
اإلب��ل يف كلِّ َمْهَم��ٍة ومف��ازٍة، وكانت هذه الطريقة مش��هورة، من غ��ري أن يعتربوا أمًرا 
زائًدا يف املس��تجيز حتَّى البلوغ والذكورة، فهذا ش��يخنا الشهيد عليه الرمحة استجاز من 
أكثر مش��اخيه بالعراق ألوالده بالش��ام قريًبا من والدهتم، وهذا شيخ الطائفة أجاز ابنتيه 
مجيع مصنَّفاته ومصنَّفات أصحابنا، إحدهيم: أمُّ ابن إدريس، واألخرى: زوجة الش��يخ 
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د بن عبد  ام، وألج��ل ذلك طلب احلق��ري، إمام احلرَمني، أبو املحاس��ن، حممَّ مس��عود ورَّ
مة، ومش��كاة الربكة  ��اب بن داوود اهلمدايّن بلَّغه اهلل تعاىل األماين من الس��يِّد العالَّ الوهَّ
مه بالرشاف��ات، اإلمام ال��ربِّ التقّي، الريّض  ف��ه اهلل بالكرامات، وكرَّ والكرام��ة، َم��ن رشَّ
ه اهلل بلطفه اخلفّي  الزكّي، س��يِّدنا األجلِّ السيِّد مهدّي، احلس��ينّي القزوينّي النجفّي حفَّ
ت لديه درايته، عن مش��اخيه العظام،  أن جيي��ز ل��ه أن يروي عنه ما جتوز له روايته، وصحَّ
وأساتيده الربرة الكرام ريض اهلل تعاىل عنهم، والرجاء أن يسمع دعائي، وجييب ندائي، 
فني باالندراج حتت سلس��لة هوالء األجلَّة، ال زال  وينظمني يف س��لك رواة امللَّة، ويرشِّ

لإلسالم مالًذا، وللمسلمني معاًذا، والسالم عليكم)93(.

فكتــب إّل يف اجلــواب، هذا الكتــاب البليغ اخلطاب، مع إجازة شيفــة أثبتناها يف 
كتابنا املوسوم بـ: )الشجرة املورقة(:

رقائق تسليمت هي ألطُف من الَطلِّ يف وجنات األزهار، ودقائق حتيَّاٍت هي أشهی 
من نس��مٍت جنَّاٍت جتري من حتتها األهن��ار، هتدی إلی العارف ب��أرسار الفنون النقليَّة، 
��د قواعد الرشعيَّة، مؤيِّد  والكاش��ف للثام عن وجوه أبكار الدقائق العلوم العقليَّة، ممهِّ
بي��ان إيض��اح الذريعة، ال��ساج الذي هيتدى به يف ظل��م العويص��ات، واملصباح الذي 
ل  د املفضَّ  ُيس��تضاء به يف س��لوك طريق املش��كالت، حضة األجلِّ األفضل، املريزا حممَّ
انيَّة، وال ب��رح ملجأ للخاصِّ  ًدا باأللطاف الربَّ ��ًدا بالتأيي��دات اإلهليَّة، مس��دَّ ال زال مؤيَّ

ام. والعامِّ عىل مرور الليال واأليَّ

ا بعد االستكشاف عن سالمة تلك الذات املكتسبة حلل الصفات التي هي منبع  أمَّ
ا ُيقعد  الفض��ل ومعدن الك��مالت، فقد وصلنا كتابك البالغ يف البالغ��ة واإلعجاز، حدًّ
لني عىل األعجاز، وكنُت طلبت فيه اإلجازة منِّي، ورغبت يف الرواية عنِّي،  صدور املرسِّ
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اس��ة، فاقت ُغرر الُدرر يف النفاس��ة، ورففتها إليك يف إجزاء  رُت لك اإلجازة يف كرَّ فحرَّ
جتوز بك اجلوزاء، فاعرف قدرها، واعِل مهرها، وارش��ف من ظروف حروفها ُمداها، 
واش��فق عىل دراري مبانيها؛ لكوهنا يتامى، وال تنسني من صالح دعواتك، وآنِسني هبا 

يف خلواتك وجلواتك، أجازك اهلل بنيل املرام، وأنالك آمالك والسالم.

فكتبُت إليه مراجًعا ما صورُته:

إنَّ أط��رب ما صدحت به محائ��م الرياعة يف حدائق الطروس، وأطيب ما نفحت به 
نسائم الرباعة، علی مفارق الرؤوس وأزهی ما تفتقت عنه كمئم الفصاحة غّب سحائب 
األفكار، وأهبی ما تأّرجت عنه شمئم البالغة يف اآلفاق واألقطار، وأزكی ما عرّبت عنه 
ألس��ن األق��الم وأفواه املحابر، وأذكی م��ا عنربت عنه صدور األرق��ام وبطون الدفاتر، 
ا  س��الم تنشقه مش��اُم األقاح فتكسب منه طيًبا، وتعش��قه مهاّب األرواح فتكسو به غضًّ
رطيًبا، وثناء تص��وب وتصّب غواديه وروائحه، وتض��وع وال تضيع غواليه وروائحه، 
هيدي��ان إلی احل��ضة التي وقف عليها اهل��دی، وكاد أن يعّد ما عداها ُس��دی، الفاضل 
ال��ذي انعقدت عل��ی فضله كلمة اإلمجاع، والكامل الذي ترّشف��ت بدرر كمله األبصار 
وتشنّفت األسمع، مرِجع األفاضل، وجممع الفضائل، ومكرع املسائل، ومنبع الدالئل، 
قارع َصفاة)94( ش��وارد الفنون، كارع صفاء موارد املفروض واملس��نون، سالك مسالك 
التحري��ر والتدقيق، مالك ممال��ك التقرير والتحقيق، مؤّيد قواع��د األحكام والرشائع، 
مشيِّد معامل األصول والفروع بفكره الرائع، البالغ منتهی املطلب من خصائص العقول 
والنق��ول، والب��ازغ ن��ور فضله يف إيض��اح عوائص املعق��ول واملنقول، كارس الوس��ادة 
لإلفادة، وكايس أثواب الزهادة والعبادة، س��ّيدنا األجّل، السّيد مهدّي زاد اهلل تعالی به 

باع الفضل امتداًدا، وساعد احلّل والعقد اشتداًدا.

أّم��ا بعد، فقد وص��ل كتابك الفائق بش��هّي كالمه، وخطابك الرائ��ق ببهّي نظامه، 
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فحصل به من السور ما حصل، واّتصل به من احلبور ما اّتصل، وحصلت معه اإلجازة 
يف كراسة، فاقت درر األسالك، ودراري األفالك، يف النفاسة، فلمَّ فضْضُت منها اخلتام، 

وتصّفحت ما فيها من الكالم.

ــــاًل بـــيـــَ ــــي وجــــــــدت ســـــوادهـــــا ل
ــــه صــــبــــح األمـــــــاين ــــالل ــــوح خ ــــل ي

قِد اش��تملت علی عبارات أنيقة راقت معنًی، واحتوت علی إشارات رشيقة دقَّت 
فه��ًم ومبنًی، فسح��ت النظر فيها بني زهر ربيع، وصنيع بديع، فل��م أَر إالَّ بيًضا كعاًبا، 
�َتي غن��ج ودالل، فم احلور  وعرًب��ا أتراًبا، تتهادي خ��الل تلك األقوال، وختت��ال يف حلَّ
احلس��ان، يف قصور اجلنان، حالية اجليد بقالئد العقيان، هلا بنظري، وال الظباء الكوانس، 
واخلرد األوانس، تزيَّنت بأحسن املالبس، نالت من حسن حماسنها عرش عشري، وما عهد 
الشباب، وال منادمة األحباب، بأشهی إلَّ من ألفاظ رقيقة، ومعان دقيقة، حكت أسانيد 
ت هلا  ع جواهرها ومنشيها، وقد اهتزَّ يها ومرصِّ متَّصلة، وعنعنة مسلسلة، فيا هلل دّر موشِّ
ها األسمع، فحفظتها األذهان عن النسيان، وحافظت عليها قلوب  الطباع، وش��نف درُّ
ذهتا  اإلخوان، فرس��متها يف النفوس، وأودعته��ا النواظر يف األفئدة دون الطروس، واختَّ
، وحرًزا ُأْحِرُز ب��ه الرتب وأحذر عن كيد  ة علی اخل��اصِّ والعامِّ أن��ا متيم��ًة أمتمُّ هبا احلجَّ
ف واتَّقي لدغ األنام، ف��ال زالت بدور علمك تعمُّ  َف الرَشَ ��ام، وُرْقي��ًة ارتقي هبا رُشَ األيَّ
يَتني من فضل��ك بجواهر العقود، وأعط��اك اهلل تعالی فضائل  بضيائه��ا الوجود كم حلَّ
من عطائه، وخصائص م��ن حبائه، كم رسرت هبا نفي، وأكرمت وجهي، ورفعت هبا 
مقامي، بني عش��رييت وأقوامي، وأعليت هبا رشيف علی أقراين، وجعلت ل جاًها وجيًها 
 عن��د أه��ل زماين، واحلمد هلل عل��ی ما منحني محًدا يزيد، والش��كر له علی ذلك ش��كًرا 

ال يبيد، والسالم.
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د جعفر)95( ابن الســييِّد مهدّي  ]2.[ فصٌل فی ما جری بيني وبني اآلمرزا حممَّ
القزوينّي من الكتب.

ََّ كتبُته إليه: فم

إنَّ أزهر ما جتلَّت به كواكب الكلم يف غياهب األنفاس، وأضاءت به شموس احلكم 
يف س��مء القرطاس، وأس��نی ما تثنَّت به معاطف األقالم، يف رياض األرقام، وتغنَّت به 
ع األرجاء بأَرج نفحاته،  بالب��ل الرباعة علی األوراق بم يف��وق تغنِّي احلمم، دعاء يتضوَّ
��م بنغمته، وثناء يزيل اهلموم، وينف��ي الَوجوم)96(، ويبعث  وتط��رب األكوان لدی الرنُّ
ة، وُأرسي به  ه هن��ر املجرَّ ة، إلی من ورد يف س��مه وعلوِّ ة، وللقلب هبجة ومسَّ للع��ني قرَّ
ة، ذي األخالق التي دلَّت علی  م��ن حضيض ظواهر العلوم إلی معارج بواطنها غري مرَّ
ة جبهة الدهر، عنوان صحيحة  طيب األعراق، واملكارم التي انعق��د عليها االتِّفاق، غرَّ

الفخر، وتاج مفارق العر.

ــٌر ــحيِّ ــب ــت ـــل م ـــام ـــــــٌب حـــســـيـــٌب ك أدي
ــــوام ــد الـــرفـــيـــع ق ــج ــم ــل ــــه قـــــام ل ب

ــن كـــليِّ جانب الــفــضــل م مـــالُذ ألهـــل 
ــي ســعــوا وأقـــامـــوا ــام ــس إلـــی بــيــتــه ال

خــبــائــه ـــن  ع ـــوا  ـــربح ي مل  تـــرهـــم  مل  أ 
ـــام ـــئ فــمــنــهــم جــــثــــوٌم حــــوَلــــه وف

خالص��ة األكاب��ر واألكارم، رحيان��ة األماجد األعاظ��م، هبجة النواظ��ر، ورسور 
اخلواطر، ذي احلظِّ األوفر س��يِّدنا األجّل، اآلمريزا جعفر ال زال راقًيا معارج الس��عود 

باقًيا إلی أن تقوم الناس ليوم مشهود.
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وبعد، فإنَّ الودَّ منِّي خطري، وأنَّ الشوق منِّي كثري، فإينِّ علی العهد السابق، واحلبِّ 
ام، وال اعراين يف ذل��ك قادح األوهام، ولوال عوارض الزمان،  ين األيَّ الص��ادق، مل تغريِّ
وط��وارق احلدثان، لنهضنا إل��ی زيارتك، وارحتلنا إلی حضتك، لك��ن التوفيق عزيز، 
فالرج��اء من تلك الذات، احلائزة قصب الس��بق يف ميادين الك��مالت ال زالت نعم اهلل 
عليها عاكفة، وسحائب لطفه لدهيا واكفة، مادام البدر منرًيا، والفلك مستديًرا أن يرسل 

ًة بعد أخری، والسالم. ذ بالنظر إليها مرَّ إلَّ كتبه َتَری؛ ألتلذَّ

فكتب يف اجلواب، ما يبهر األلباب:

َحْت)97( رياُض الَصرب  مات أفكار الزمان، وَتَصوَّ ظه��رْت نتائج األحقاد، علی مقدِّ
ان، وملَعْت  بعد أن ُس��ِقيْت بمء الوداد، فأصبَح�ْت هشيًم�ا)98( تلَعب به رياُح الدهر اخلوَّ
ْت نصاُل األْحفاد وال األحداق منقضة علی  بوارق الصدود َتُقدُّ قلوَب األحباب، وأْنرَبَ

َحْت محائُم الَبنْي علی أراك البِعاد، ُتنْشد: الباب ذوي األلباب، وصوَّ

ــا ع ــَودَّ ــن الــديــار ف بـــكـــر)99( اخلــلــيــط ع
ــا[)100( ــأسع ــي الــفــراق ف ]ودَعـــا به داع

ونادی منادي الشوق بلسان اإلنشاء واإلنشاد:

ــــَ ـــوى وكــــأنَّ ـــن ـــل ـــا ل ـــقـــن ـــلِ ــــا ُخ ــــأنَّ ك
ــعــا)101( ــَتــجــمَّ َن أن  ــــام  األيَّ علی  حـــراٌم 

فهدَرْت شقشقُة شوقي ترقم فوَق الطروس، ما لو رآه الصايب ألنشد وما تنطق عن 
اهلوی، وابتَدَر لس��ان َتْوقی، يرس��م ممَّا تقر عن إدراكه النفوس، ما لو رآه ابُن العميد 
د، لقال: هكذا يفعل اهلوی، فأقول: س��الٌم خَفَقْت نس��مُت رياضه فاكتسی املسُك  حممَّ
ة أنواره فاقَتَط��َف الغزاُل منها بياَض َثغ��ره، وثناء حاَك  َة َنرْشه، والَحْت أش��عَّ منه��ا ُحلَّ



132

اجلواهر من الكلمات يف الإجازات واملكاتبات مرا�سالت بني اإمام احلرَمني الهمذايّن واآل القزوينّي
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

َة املفاخر، ونس��ج من نس��يج الفضائل علی من��رب احلمد ُبردَة فخٍر   من أهداِب املجد ُحلَّ

ال حتيط هبا أولو البصائر، مقرونان بسحائب عفٍو من َصْوب الُقدس هاطِلة، ومتبوعان 
بفواِض��َل م��ن املبدء الفيَّاض متواصلة، من حليف س��قام، أحرَقْت كب��َده نار األحباب 
َة األس��قام، ال كنسيج العناكب، وحُمبٍّ  ال نار احلبائب، وأس��رِي غرام َنَس��َج له الُبعُد ُحلَّ
لو َقاَس��ی الفرزدُق بع��َض غرامه، ملا اس��تطاَع فراَق َن��َوار)102(، أو ش��اَهَد ُعروة بعَض 
هيامه، ملا َعلَّل نفَس��ه باألش��عار، وَصبٍّ أسلمْته ُخطوب الزمان، إلی مفارقة األحباب، 
وقذَفْت��ه بوائق احلدثان، عن مش��اهدة الُطلول واألطناب، إلی فاحت��ة قرآن العلمء علی 
د قواعد اإلرشاد، بمعارج السلوك إلی  ة عنوان الفضالء باالتِّفاق، ممهِّ اإلطالق، وحجَّ
��ق رشائع العباد، بقوانني تعجر عن الوص��ول إلی فصوهلا العلمء،  برهان الش��فاء، وحمقِّ
نتيجة أش��كال الكائنات، وبرهان قضايا املمكنات، املس��تخرج حلَّ شبهة اجلَْزر األَصمِّ 
يف األص��ول واحلس��اب، والفاتح بمفاتيح مناهج احلكمة يف ف��نِّ اإلرشاق ُمغلقات كّل 
د جعله اهلل غيًثا لذوي احلاجات ال خُيلف)103(  باب باب، األسعد األرشد، اآلمريزا حممَّ
ه بلطفه َج��لَّ ثناه، وأحاطه  َن��وؤه)104(، وبدًرا ألهل الفاقات ال ُيكَس��ف َض��وؤه، وأَمدَّ

باٍت حيفظونه من أمر اهلل)105(. بُمَعقِّ

وبع��د، فبينم أنا أس��أل عنك الرائ��ح والبادي، وأقتطف أث��مر أخبارك من احلارض 
ِحيِم﴾)106(. مْحِن الرَّ ُه بِْسِم اهللِ الرَّ ُه ِمْن ُسَلْيََن َوإِنَّ والغادي؛ إذ ُأْلقي إلَّ كتاٌب كريم: ﴿إِنَّ

ــْت حروَفه َخــطَّ الـــروض  كــنَــرْش  كــتــاٌب 
ــالل َيــــُد ابــــِن هــــالل عـــن فـــم ابــــن ه

ف��كان كورود املاء ال��زالل للصادي بَحرِّ اهلِج��ري، أوارق من النس��يم إذا هبَّ من 
��ه احتوی علی  ��ه انطوی علی ُبعد لق��اء األحباب، و بيد أنَّ جان��ب الس��دير)107(، غري أنَّ
مفارقة ذلك اجلناب، فأس��أل من نصب األرض علی املاء، ورفيع بعلوِّ شأنه السمء، أن 
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يرجعك إلينا عاجاًل، إنَّه علی ذلك قدير، وباإلجابة جدير.

فكتبُت إليه ثانًيا ما لفظه:

ـــــطَّ بــالــقــلــم ـــايب إلــيــكــم ُخ ــــذا كـــت ه
سقِم وعـــن  حـــال  ــن  ع ــوم  ــي ال ينبئكم 

ـــني تــســبــقــنــي ـــع ـــــــوع ال كــتــبــُتــه ودم
ـــه بــــدِم ـــرت ـــطَّ ــــــــداُد لـــقـــد س لـــــوال امل

جئتكم ـــان  ـــي اإلت عـــىل  ـــــدرُت  ق ولــــو 
القدِم عــىل  سعًيا  ال  الـــرأس  عــىل  سعًيا 

خة بطيب االختصاص، وتسليمت أزهرت  حتيَّاٌت مضيئٌة بنور اإلخالص، ومتضمَّ
ة حياضها، هتدى إىل َمن لساُن األقالم  بصدق ال�َمحبَّة رياضها، وامتألت من زالل املودَّ
عن وصف ذاته قصري، ومن أتى يف ذكر صفاته بأبدع كالم فإنَّم هو آٍت بيسري من كثري، 
ًقا  ة، َبدر العلم األنور، امل��ريزا جعفر ال زال موفَّ ة، وحتىلَّ بُدرِّ املروَّ م��ن ارتضع َدرَّ الُفت��وَّ

لكلِّ خرٍي، مدفوًعا عنه كلَّ ضرٍي.

وبع��د، فقد وصل كتابك األعىل، وخطاب��ك األحىل األغىل، فأنقذ الغريق يف بحار 
اد،  ��د قواعد االحتِّ د قلب احلريق بنار الفراق، وش��يَّد أركان الوداد، وأكَّ األش��واق، وبرَّ
ل  ا بوصوله، مبتهًجا بتأمُّ فقبَّله اململوك قائًم عىل قدميه، ووضعه عىل رأسه وعينيه، مسًّ
د،  ��د، ويديمك عىل مراع��اة التودُّ فصول��ه، فنس��أل اهلل تع��اىل أن يقيمك عىل صفة التفقُّ
وإن بدا عن حالنا الس��ؤال، فكنَّا يف حلٍّ وارحتال، ارحتلنا عن جوار الكاظَِمني، وحللنا 
بالغريَّني، فإن قدم��َت إلينا، وفدت علينا، وطويت طومار البعاد، كان ذلك غاية املراد، 

واملأمول أن ال تقطعوا عنَّا أخباركم، وشنِّفوا أسمعنا بآثاركم.
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ــلــكــم رســائ ـــا  عـــنَّ ــوا  ــع ــط ــق ت ال  بــــاهلل 
ــرص ــب ــب وال ــل ــق ــهــا شـــفـــاء ال ــي فـــــإنَّ ف

ــم ــك ــرب ق عــــــزَّ  إن  بــــا  ــــا  ــــســــون وآن
بالنظر األنـــس  مثل  بالسمع  فــاألنــس 

فكتب يف اجلواب، هذا الكتاب الفصيح اخلطاب:

أهدى سالًما خيرس ألس��نة األقالم رسُمه، وأسدى ثناًء يعجز آذان األفهام فهُمه، 
إىل نتيجة أش��كال الزمان، وقطب دائرة اإلمكان، املحي��ط بقواعد اجلذر األصمِّ وأصّم 
 ، اجل��ذر، ومن ليس لبحر فضله الزاخ��ر وعلمه الباهر جزر، اجلوهر الفرد، املعدوم الندُّ
وحيد زمانه، وفريد أوانه، كهفي وسندي، وساعدي وعضدي، العامل الربَّاين، والواحد 

د اهلمذايّن. بال ثاين، إمام احلرَمني املريزا حممَّ

وبع��د، فإن خطر ببالك العال، الس��ؤال عن حال هذا املح��بِّ الغال، فهو علی مرِّ 
الزم��ان، مل يزل يس��أل عنك الرائح والغادي م��ن الركبان، وإذا يف أبرك س��اعة قد ورد 
���َرف خطابك، وأنبأنا عن س��المة ذاتك، واستقامة  كتابك، وَس��َمی يب إلی ُش�َرف الشَّ
ْرنا غاية السور  ��ني، فُسِ أوقاتك، ومس��ريك من ج��وار الكاظَِمني، ومصريك إلی الغريَّ
بذلك، ونحن علی جناح املسري إلی تلك املسالك، نسأل اهلل جلَّ شأنه، وعظم سلطانه 
سة، ثمَّ إنَّ حامل ذريعة  سة، التي هي للكروب منفِّ أن جيمع شملنا يف تلك األرض املقدَّ
الوداد، ووس��يلة األجماد، الش��يخ عبَّاس، ممَّن أض�رَّ به األفالس، ولوال رجائك ألهلكه 
األعسار، وأفناه األقتار، فاملأمول من كرمك، أن ترَشح عليه من ِدَيمك، ال زلت منهاًل 

للواِردين، و موئاًل للقاصدين، والسالم.

فكتبُت يف اجلواب ما لفظه:

ة  ج بشذى املحبَّة أنفاسه، فيسطع أريج نرشه، وثناء يتألَّق بَسنا)108( املودَّ س��الٌم تتأرَّ
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نرباُسه فريفع حديث برشه، هيديان إلی من أصبح راقًيا من املجد أرفع ذروة، ومستمسًكا 
من أس��باب احلمد بأوث��ق عروة، قطب دائرة الفضل والكمل، ومطلع ش��موس مكارم 
ع جلباب  ة والرس��الة، املتدرِّ ع من لباب النبوَّ األخالق ومظهر حماس��ن اخلصال، املتف��رِّ
ة والبس��الة، األفخ��م األفخر، س��يِّدنا املريزا جعفر أس��بغ اهلل تعال��ی عليه ظالل  الفت��وَّ
اإلنعام، وبلَّغه يف الدارين املنی واملرام فغبَّ نيل الرشف، بالوصول إلی النجف، وصل 
م��ن املولی رشيف كتاب��ه، ومنيف خطابه، املش��تمل علی مزيد ألطافه، املش��عر من بثِّ 
األش��واق بم لدينا إضع��اف أضعافه، وكان مظهًرا فيه امليل إلی ه��ذه الناحية، التي هي 
للك��روب ماحية، فنس��أل اهلل تعالی له التيس��ري، والتوفيق للمس��ري، ولئن جرى بذلك 
قلم التقدير، كان ذلك س��بًبا لرفع املراتب، ومجع املطالب، واس��تقصاء العلوم الفائقة، 
واستجالء عرائس الفنون الالئقة؛ ملا يف هذا املشهد من الفيوض التي هبا تنجل احلقائق، 
وتنكش��ف الدقائق، مضاًفا إل��ی أنَّ فيه َعلم العلم ومناره ومقتبس الفضل ومس��تناره، 
حس��ام اإلس��الم املنتىض، َملكّي املقام ش��يخنا املرتضی، وفَّقنا اهلل تعالی لالستفادة من 
علوم��ه الفاخرة، وفضائله الباهرة؛ فإنَّه يف كلِّ علم آية اهلل الكربی، وجنَّته التي ال جيوع 

فيها طالب علم وال يعری.

اًما،  ا حامل الكتاب عبَّاس، فكش��فنا عنه بأس األفالس، فجاء عبَّاًسا وعاد بسَّ وأمَّ
، وصدر محَّال��ة الدينار والدرهم، فحفظه  اًما، وورد حممول اهلمِّ وأت��ی مقعًدا ورج��ع قوَّ
ف عبًدا  ��ه تعالی إذا رشَّ فنا باإلفضال علی أمثاله، فإنَّ اهلل تعال��ی يف ِحلِّه وترحال��ه، ورشَّ
جعل إليه حوائج العباد، وإذا أس��عد أح��ًدا من َخلقه زاده صرًبا علی ُخلقه يف اإلصدار 

واإليراد، والسالم.

ام هذا الكتاب البليغ النظام: ثمَّ كتب إلينا بعد أيَّ
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ســــــــالٌم عــــلــــی عــــاكــــفــــي مــــنــــزٍل
ـــــلَّ األنــــــاِم ـــــاق ك ــــن ف ــــه َحــــــلَّ م ب

ـــــة ســــــــالٌم عــــلــــی طــــائــــفــــي روض
ـــــراِم ـــــكِ بـــتـــطـــوافـــهـــا تــــــمَّ حــــــجُّ ال

��ا بعد، فإنَّ مزيد األش��واق إلی ذلك اجلناب، ينوف علی اإلس��هاب، يف وصفه  أمَّ
ام متواصلة، مل يرد إلَّ م��ن ناحيتك كتاب جديد،  ة متطاول��ة، وأيَّ  واألطن��اب، وهذه مدَّ
وال خط��اب مفيد، وإينِّ لذل��ك)109( مضطرب احلال، كثري الزلزال، فم أدري أْرُس��لكم 

قلَّت، أم عارضة حلَّت، وعمَّ قليل وإن كان يصدق قوله:

ما ــد  ــع ب ــني  ــَت ــي ــت ــش ال اهلل  ــع  ــم ي ــــد  وق
تالقيا)111( ال  أن   )110( ــنيِّ ــظَّ ال كلَّ  يظنَّان 

فإينِّ علی العزم اجلازم والعهد الالزم، من القدوم إليكم، والوفود عليكم، ولوال أنَّ 
ل أموًرا بعد مرامها، وش��طَّ مزارها، لكان ورودي إليكم هو الكتاب، ووفودي عليكم 

ة االضطراب، والسالم. ل باجلواب، واستنقذنا من ل�جَّ هو اخلطاب، إالَّ أنَّك عجِّ

فكتبُت إليه يف اجلواب:

س��الٌم إذا بزغت عند نرش طيبه ش��موس االتِّصال، أفلت عن��د طيِّ نرشه نحوس 
��ل ويرجی، إلی فريد  االنفص��ال، هيدى م��ع ثناء تتعطَّر به األرج��اء، و دعاء مل يزل يؤمَّ
ع��ره، وعزيز م��ره، املولی الغنيِّ ملا حواه من الرفعة عل��وِّ اجلناب، عن اإلطناب يف 

أوصافه واأللقاب.

ام عاف��اك اهلل تعالی عارض الزكام، فأش��ار إلَّ بعض  وبع��د، فقد عرضني من��ذ أيَّ
ق علی أفالط، وال يش��ري طبَّ  عي التفوُّ األحبَّاء، بمراجعه األطبَّاء، فأحضت من يدَّ
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ك النوازل الساكنة، واألخالط  بقراط بقرياط، فسقاين من الدواء ما اشتدَّ به الداء، وحرَّ
الكامنة، وأحاطت يب األسقام، وهجمت عّل اآلالم.

ــٌن ــَس َح طِــبُّــه  طــبــيــٌب  فــــــأْدَوی  داوی 
ــا قتال ــُت م ــي ــاس ــا َق ـــــَ�ُ م ـــا؟ وأْي أْحـــَي

ــــا وجــــدت ـــه فــيــنــا مل ـــُب ـــّب ـــَط ـــــوال َت ل
ـــا ســـبـــال)112( ـــن ـــی أرواح ــا إل ــاي ــن هلــا امل

فكنت ال اس��تقرُّ يف يقظة وال منام، وال هينأ ل رشاب وال طعام، ورصت من س��وء 
عالجه علی شفا، لكن منَّ اهلل تعالی عّل من فضله بالشفا، فله احلمد متواتًرا، والشكر 
اًل وآخًرا؛ فإنَّه ﴿الَِّذي ُهَو ُيْطِعُمنِي َوَيْســِقنِي * َوإِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشــِفني﴾)113(، وقد  أوَّ
واف��ی كتاب��ك يف األثناء، كعائد مس��تجاب الدعاء، فعافی بم حواه م��ن الدعاء والثناء، 
ودفع اهلل تعالی به كافَّة األس��واء، فنسأله أن يصون عن الفساد عنارصك، ويكون مدی 
األّيام حافظك ونارصك، ويس��كن أمراض احلرمان، وإعراض اهلجران، ويذهب بليل 

الُبحران، وجييء بصبح الوصال، وحيول حالنا إلی أحسن حال، والسالم.

ومن كتاب لنا إليه، كتب اهلل عليه السالمة.

ــــا قـــطـــب مــــــدار الـــرشـــاد إلـــيـــك ي
ــــــن الـــعـــَد ـــــا عـــــَد الـــفـــضـــل واب وي

ـــيـــده ـــــر مـــقـــال ـــــده ـــــك ال ألــــقــــى ل
ـــان صــعــب الــقــيــاد ــعــد مـــا قـــد ك مـــن ب

غــــدا بــــحــــر  وأنــــــــت  ال  وكــــيــــف 
ــاد ــف ن الــفــضــل طــــام مـــا لـــه مـــن  يف 
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تــــــروى لــــه الـــفـــضـــل مجـــيـــع الـــــورى
ــاد ــــّل ص ــه ك ــض ــي ـــن ف ــــــوى م ـــَ ارت ك

ـــــني املـــ� ـــك ب ـــضـــل كـــــم نــــــرشت ف
نــــاد كـــــــّل  يف  األقــــــــــالم  ألــــســــنــــة 

بـــا بـــــــــــــالًدا  اهلل  ســـــقـــــى  فـــــيـــــا 
ــالد ـــــورى مـــن ب ــف ال ــه ـــا ك حــلــلــت ي

وبع��د، فقد أرس��ل إلَّ بعض أبناء امللوك ُلغ��ًزا يف النحو لش��يخنا البهائّي عطَّر اهلل 
تع��اىل مضجعه، وطيَّب مهجعه وألتمس منِّي رشحه تعديله وجرحه، فرأيُته لغًزا عجيًبا 
علت مبانيه، وأنش��أ غريًبا دلَّت عىل احلذاقة معانيه، فأس��مت رسح اللحظ حيث أسام، 
نه، وغص��ت عىل لئاليه  وأتي��ت يف رشح��ه بكالم مقب��ول النظام، وخضت يف غ��مر عمَّ
ومجانه، وميَّزت بني ضعيفه ومتينه، ووقفت عىل غثِّه وسمينه، وعرفت ُل�جينه من جلينه، 
به، ما تعسَّ عليهم من صعابه، وس��هلت مس��الك  ضت لطالَّ وِهجاَن��ه من هجينه، فروَّ
ل من بابه، استكشفت مكنون غامضه، واستخرجت رسَّ حلّوه  شعابه، وأتيت كلَّ مشكِّ
طه من يف قلبه داء، والفضل ما شهدت  اء، وال يسخَّ وحامضه، فجاء كتاًبا يرتضيه األودَّ
ب��ه األع��داء، مل ير يف كتب النحو كتاب أحس��ن من��ه تأليًفا، وأعج��ب تصنيًفا، وأغرب 
ترصيًفا، وأش��مل للقواعد العربيَّة، وأمجع للفوائد األدبيَّة، وقد أرس��لته إليك أمطر اهلل 
ظه بدر نظامك، فارجعه إلينا  ظه بغ��رر كالمك، وتقرُّ تعاىل س��حائب مواهبه عليك لتقرُّ

ًجا. ًجا، ال زالت ملتاع الفضائل مروِّ مكلَّاًل متوَّ

ظ الكتاب وكتب هذه الصحيفة يف اجلواب: فقرَّ

نرش دعاء أخذ من الورد عرقه، وأريج ثناء س��لب من الندى عبقه، وجزيل س��الم 
ف بتقبيل أعتاب ذي  تعجز عنه أقالم الكتاب، ويقر عن حره أرقام احلساب، يتش�رَّ
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النفس القدسيَّة، واألخالق املرضيَّة، إنسان عني الفصاحة، وُفصُّ خاتم السمحة، احلاذق 
يف العلوم عىل اإلطالق، موضح أنحاء النحو، ورصوف الرف، وش��قوق االشتقاق، 
ب��ارع املنطق يف علم امليزان، ش��ارح بي��ان املعاين ومع��اين البيان، ومبدع أن��واع البديع، 
، حامل راية الرواية،  ، منطق جذر العدد األصمِّ بصنيعه البديع، مقتدى األخصِّ واألعمِّ
د مراس��م املعقول، مرآة النباهة، ومش��كاة  د معامل األصول، حمدَّ س��اكن دار الدراية، جمدَّ
مة إمام احلرم��ني، ال زالت درر فوائده   الفقاه��ة، صفوة العلمء املصطفني، ش��يخنا العالَّ

وسائط عقد الدنيا والدين، وغرر فرائده ترّصع هبا أكاليل أذهان املجتهدين.

ك ساكن وجده  وبعد، فهذا س��الم من يرفع خمضوض شوقه منتصًبا لثنائكم، وحيرِّ
 املن��ادي بأس��مئكم، ودعاء م��ن أبعدته نواس��خ أفعاله، فآل ب��ه ُبعدكم إل��ی كس حاله 
ر بالتصديق، قد غرق من بحر  ما بلغه طرف من قضائلكم من صديق، إالَّ فاه قبل التصوُّ
ته بأوتاد  ة، قد أحكمت أس��باب مودَّ ًفا بحجَّ جفون��ه يف جلَّة، ومل ي��زل لكم واصًفا وُمعرَّ
االعتق��اد، وإن قطعته عن مش��اهدتكم فواص��ل البعاد، قر طويل ليل��ه بمديد دمعه، 
ام، ففلك وجده ال يقبل  وبس��ط كامل ش��وقه بمتقارب صنعه، وهو وإن نزحت به األيَّ
اخلرق وااللتئام، وإن حرم مشاهدة وجهك املنري فتسلِّيه أنَّه مرتقب طلوع بدره من فلك 
التدوير، وإالَّ فجسمه لنأيكم فكر لبيب، وصدره لبعدكم عيش أديب، ثمَّ أنَّه قد وصل 
من تلق��اء املولی كتابه املعجب، وخطابه املطرب، فوهب الش��باب، وهنب األلباب، بم 
دت عن األحباب، والزمت  حواه من الفصول واألب��واب، فهجرت األصحاب، وتفرَّ
ضنه من املحاس��ن و املعال، فوجدت��ه كتاًبا فائًقا،  ل في��م تضمَّ اًم��ا وليال، أتأمَّ البي��ت أيَّ
ورشًحا خارًقا، ح��ارت يف فهم دقائقه لطائف األوهام، وانحست دون إدراك حقائقه 
خطائ��ف أبصار األنام، غ��ري أينِّ مل حتضين عبارة يف التقريظ تليق بالعرض لدی املولی، 
مْت يراعتي قدًما لإلظهار براعتي يف تدوين  فوجدت االعراف بالعجز أولی، وكلَّم قدَّ
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رت أخری، فرأيُت الس��كوت أحری، بل ناداين العقل حني رأي الكتاب سمء  نعوته أخَّ
يف بابه ففات خواطف األبصار، وعال يف فنِّه فجاز هواجس األفكار، وقال:

ـــعـــان م ـــه  ـــي ـــف ف وصـــــفـــــه  ـــــــرم  ت ال 
ــــا)114( ــــواه س الــــذي  إالَّ  يــصــفــهــا  مل 

لكن رأي��ت أنَّ امتثال أمر املولی طاعة، فأتَّعبت الرباعة، وكتبت معرًفا بالقصور، 
ش��طًرا من املنظ��وم واملنثور، والرجاء أن جيد من جانب املول��ی رشف القبول، ويغضی 
الطرف عّم فيه فإن صارم فكريت قد عراه من قراع املعاين الفلول، ثّم امللتمس من املولی 
فه برسائله،  أن جيري العبد دائًم علی صفحات اخلاطر، وال يعبأ ببعده عن الناظر، ويرشِّ
ويش��نِّف س��معه بكت��ب فضائله، ال زال��ت دوائر اإلس��الم دائرة علی قط��ب وجوده، 
عة  ه وج��وده، ما دامت الف��روع مرّتبة عل��ی األصول، واألجن��اس منوِّ ومتنّعم��ة بب���رِّ

بالفصول، والسالم.

وهذا ما كتبه من التقريظ الطويل العريض:

ل لَبْحر الكَرم، وفخر الَعَجم، ذي َيد يف العلوِم بيضاء، وحاِئز ُفنُوِن  »التقري��ظ األوَّ
أوَدْعت أجواف عنقاء، من ال ُيطال الكالم لَدي َحَس��به وُعاله، وَنس��به الرشيف ينتهي 
مة هذا الع��ر الذي عليه  إىل حضة رس��ول اهلل، املريزا جعفر ابن الس��يِّد الس��ند، عالَّ
امَلدار، وإماِمه الذي ختَضُع لِ�ِمْقداره األقدار، حاوي املعقول واملنقول، وأحد ُش��يوخي 
ّ كس��اه اهلل تعاىل الُعمر  يف علَمي الفقه واألصول، الس��يِّد مهدّي القزوينّي النجفّي احِللِّ

أنفَس ُحّل«)115(.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

محًدا ملستخرج كنوز األلغاز، عىل ألسنة العلمء، وشكًرا ملبنيِّ دالئل اإلعجاز، يزيد 
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د وآله  كافية تعجز عنها األذكياء، والصالة عىل مظاهر اإلجياد، وعلل املبدء واملعاد، حممَّ
م. مصابيح الظالم، ومناهل العلوم من العالَّ

وبعد، فقد رمُت أن أنس��ج عىل منرب اللس��ان، بردة ثناء حتيط بدقائق هبه الش��باب، 
وأص��وغ يف نار الفكر عقود مدٍح تنجل هبا نزهة األحب��اب، فأنا وإن كنت كناقل التمر 
إىل هج��ر، وحامل املاء إىل مر، إالَّ أينِّ أيقظت يراعتي، ونبَّهت براعتي، وأمرت القلم 
أن يغوص يف بحارها الزاخرة، ويس��تخرج من معاينها الدرر الفاخرة، ويس��م بمعاجز 
إعجازه��ا جباه املالئك، ويرس��م غ��رر ألفاظها يف صفائح صحائف تس��تيضء هبا أولو 
ري��ن، ومل تصل إليه��ا أفكار  األرائ��ك، فه��ي َلْعم��ري ممَّا مل تس��مح بمثلها أنظ��ار املتأخِّ
م��ني، فلو ش��اهدها س��يبويه، الس��تغنى هبا عن الكت��اب أو نظر اليه��ا نفطويه، ملا  املتقدِّ
ة لكانت له كافي��ة، أو أدركت عر  اس��تطال يف عل��م اإلعراب، أو علم هب��ا نجم األئمَّ
أيب العبَّ��اس لكانت له ش��افية، ولو ش��امها اخلليل ابن أمحد ملا احتجَّ ت��رك اهلمزَتني، أو 
د ملا اختار يف أش��ياء أحد القوَلني، قد أع��رب مرفوع قدرها عن  تأملَّه��ا أبو احلس��ن حممَّ
بحر علٍم زاخر، ونصب علم فخرها مس��نًدا إىل تيَّاء فضل متكاثر، حتس��د ألفاهتا قدود 
اخل��رد العنيد، وتغبط واواهتا تيجان امللوك الصيد، قد هزئت الماهتا بأصداغ العذارى، 
ة، كيف  ديَّ ة، واآلي��ة املحمَّ  فرى الن��اس منها س��كارى، فلعمري هي املعج��زة األمحديَّ
ال وق��د نتجت من جعفر فضل متالطم، وقذفها اليمُّ إىل س��احل بح��ر بالعلم مراكم، 
مرك��ز دائرة العلمء، وقطب عنارص الفضالء، بس��ملة س��ورة األفاض��ل، وخامتة قرآن 
األواخر واألوائل، قد قرت دون أنظاره أبكار األفكار، وحست دون إدراك أرساره 

علمء األعصار.

ــى ــتَّ ــــن مـــثـــال اخلـــلـــق ح ــــى ع ــــرقَّ ت
ـــاد ـــعـــب ـــــــــام ال تـــنـــاهـــت عـــنـــه أوه
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ــــــــــوان ــــيــــس األك شــــعــــلــــة مــــقــــاب
ـــان ـــزم ـــــــراض هـــــذا ال وجــــوهــــر أع

األدب ــــدر  ب ــل  ــض ــف ال كــــَل  ــس  ــم ش
ــــن عـــجـــم وعــــرب خــــر الـــــــورى م

ــل ــك ــش م بــــأمــــر  اهلل  ـــــىل  ع لــــيــــس 
رجـــل يف  ذا  الـــــعـــــامل  يـــمـــع  أن 

إن جال يف ميدان اإلعراب، مل تدرك شأوه جباد األفاضل، أو رسى يف علم اإلجياز 
واإلطن��اب مل حتط بإنضاره ُأولو الفضائ��ل، أو خاض يف علم العرفان فأفالط، أو تكلَّم 
يف حتقي��ق اجلوهر الفرد فُبقراط، قد فاق يف حتقيقاته أنظار احلكمء، أوس��مى يف تدقيقاته 
أف��كار العلمء، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يش��اء، واهلل ذو الفض��ل العظيم. انتهى كالمُه 

ُرفَِع مقاُمه.

د مهدي القزوينّي بقلم املريزا الهمذايّن مة ال�سيِّ تاأريخ وفاة العالَّ

س��نة )1300ه�(: تأريخ وفاة ش��يخه يف اإلجازة الس��يِّد مهدّي احلسينّي القزوينّي 
ه: ، كم قال يف )غنيمة السفر(، بم نصُّ ّ احِللِّ

»ومنها: ما أنش��أناه يف وفاة ناظم عقد الفروع واألصول، جامع املنقول واملعقول، 
د ابن احلس��ن، املدع��وِّ بمهدّي  س��يِّد مش��اخينا يف اإلجازة، معزِّ الدي��ن، أيب جعفر، حممَّ
، كس��اه اهلل أفخر ُحّل، وهو أفضل العلمء احِللِّّيني،  ّ احلس��ينّي، الش��هري بالقزوينّي احِللِّ

فة قريًبا من سموة، ورفعه اهلل إىل ِعلِّيِّني. ة املرشَّ تويفِّ يف رجوعه من مكَّ

ـــا ـــاَب ــــــْد َغ ــــــِديُّ َق ــــــْه ـــــا امَل إَِمـــــاُمـــــنَ
َســـــاَرا َقـــــْد  ـــــْرِب  ـــــُق ال َمــــَقــــاِم  إىَل 
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ــٍة ــَب ــْي ــــْن َغ ـــِق ِم ـــْل ــــــْت ُقـــُلـــْوِب اخَل َذاَب
اَرا أْسَ اهللُ  ــــــــــــــاَن  َأَب ـــــــــا  ِبَ

ـــِزد َي مَلْ  ــا  ــَط ــِغ ال َكـــْشـــُف  ــــَدى  ُه َبـــْحـــُر 
ــــــــــاَرا َزخَّ ـــــــــاَن  َك إْذ  ــــُه  ــــنُ ــــْي ــــْق َي

ـــــِه ـــــْرِش َع إىَل  اهللُ  ـــــــِه  بِ ى  أْسَ
ــــــــــَواَرا ــــــُه َحــــــــاَز أْن ــــــُدْن ـــــــــْن َل َوَم

ـــــى َوَتـــــــــــَواَرى َســنَــا ـــــَراَئ ــــٌم َت ــــْج َن
َغــــــاَرا( )َنـــْجـــُمـــُه  ْخ:  أريِّ ـــُت  ـــْل ـــُق َف

1300ه�«.

د القزوينّي يف التعزية بوفاة أخيه املرزا صالح، ومها من  ومن كتاب له إىل السييِّد حممَّ
. ّ أوالد السييِّد مهدّي القزوينّي احِلليِّ

س��الم اهلل ورمحت��ه عليكم أهل البي��ت، وصلواته تعمُّ احليَّ منكم وامليِّت، الس��يَّم 
د، ال زال يف حفظ اهلل األحد. األفضل األجمد، نور جبني العلم والتقى السيِّد حممَّ

ا بعد، فقد طرقتنا واعية جلَّلت اآلفاق بالسواد، ودهتنا داهية عطَّت هلا األكباد،  أمَّ
ر عن س��اعديه، وأراش س��هام الغدر، فرمى وقصم سنام  إذ كثر الدهر بنا جديه، وش��مَّ
الظه��ر، فيا له م��ن خطب ما أوجعه، وكرب م��ا أفجعه، لكن املوىل يعل��م أنَّ الدنيا دار 
غرور، ومنزل زور ال رسور، وجس للعبور، فاملهنِّي ملن عاش فيها محيًدا، وارحتل عنها 
سعيًدا، فاهلل تعاىل حيس��ن عزاك، ويطيل بقاك، وجيعل هذه خامتة وجده، وال ُيريه سوًءا 

من بعده، ويتغّمد شقيقك بالرضوان، ويسكنه بحبوحة اجلنان.

والسالم 4 صفر 1304.
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ملحق

مة السييِّد مهدّي القزوينّي بخطيِّه الرشيف  تقريظ العالَّ
مع ختمه البيضوّي



145

د لطف زاده التربيزّي ال�سيخ حممَّ

شر
ع ع

ساب
د ال

عد
/ال

س
خلام

د ا
َّ جل

/امل
سة

خلام
ة ا

سن
ال

2م
02

ل 0
يلو

ـ/أ
1ه

44
ل 2

ألوَّ
ع ا

ربي

د القزوينّي يف التعزية بوفاة أخيه املرزا صالح، ومها من أوالد  ومن كتاب له إىل السييِّد حممَّ

ّ السييِّد مهدّي القزوينّي احِلليِّ
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ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ
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َبْي��َص، وَحْيِص َبْيِص، وَحْيٍص َبْيٍص، وِحيَص بِيَص، وِحيٍص بِيٍص، إذا وقع يف أمر ضّيق. مجهرة 
اللغة: 1050/2.

)23( الَوْعر: املكان الصلب، واْسَتْوَعَر القوم طريقهم وْوَعُروا، أي: وقعوا يف الَوْعر. العني: 242/2.
ْبُع: الداُر بعينها حيُث كانت، ومجعها ِرَباٌع وُرُبوٌع. الصحاح: 1211/3. )24( الرَّ

)25( اهلَْطُل: تتاُبُع املطِر. الصحاح: 1850/5.
يمة: املطر يدوم أياًما، واجلمع ِدَيم. مجهرة اللغة: 685/2. )26( الدِّ

)27( ناُظوَرٌة وَنظرَيٌة: َسيٌِّد ُينَْظُر إليه. القاموس املحيط: 238/2.
ْت عينُه: َصبَّْت دمعها وكذلك كلُّ سائل من مطر وغريه. لسان العرب: 364/15. )28( مَهَ

)29( الَبْحُر الطاِمي: هو الَغزير. تاج العروس: 642/19.
)30( يقال: َأْعَلم احلافر إذا وجد البئر َعْيَلًم: أي كثرية املاء. النهاية: 293/3.

)31( األَْرَقُم من احليَّات الذي فيه سواد وبياض. هتذيب اللغة: 122/9.
)32( يف )ب(: »صورة ما كتبُته إىل السيِّد األجّل، السيِّد مهدّي القزوينّي املذكور مستجيًزا منه يف سنة 
مة القزوينّي سنة 1300ه� راجًعا من احلجِّ قريب النجف األرشف، ودفن يف  1275«. تويفِّ العالَّ
النجف. لرمجته راجع: أعيان الشيعة: 146/10، موسوعة طبقات الفقهاء: 631-629/13.

)33( قال املريزا حسني النورّي الطربيّس: »إنَّ بني والدة ابن إدريس ووفاة الشيخ ثالثة وثمنون سنة، 
ه بنته؟ ثمَّ كيف يروي عنه أو يروي عن ولده أيب عّل ومل يدركه أحد من  فكيف يمكن أن تكون أمُّ

معارصيه؟ بل املعهود روايته عنه بواسطة وبواسطتني.
ل أماليه: أنَّه س��مع عن والده الس��عيد سنة مخس ومخسني وأربعمئة، وبني هذا  وذكر أبو عّل يف أوَّ  

السمع ووالدة ابن إدريس قريب من تسعني سنة«. خامتة املستدرك: 45/3.
ام أو مسعود بن  ام باملسعود الورَّ )34( قال املريزا حسني النورّي الطربيّس: »إنَّ تعبري مها عن الشيخ ورَّ
وّرام اشتباه آخر..، فإّن املسعود الوّرام أو مسعود بن وّرام غري الشيخ ورام الزاهد صاحب )تنبيه 

اخلاطر(، فال تغفل«. خامتة املستدرك: 458/2.
ام من الزهاد العلمء وأعيان الفقهاء، ومن أوالد مالك األشر، وهو مؤلِّف  وقال أيًضا: »الشيخ ورَّ  
ها بنت الش��يخ  ه وُأمُّ ام، وهو جدُّ ابن طاووس من أمِّ كتاب )تنبيه اخلاطر( املعروف بمجموعة ورَّ
ام، والثالثة  الطويّس. وُأمُّ هذه البنت والبنت األخرى للشيخ هي أمُّ ابن إدريس وبنت السعيد ورَّ
فة يف  من الفضالء وأصحاب اإلجازة. وقد اش��تبه مجاعة ب���)ورام( آخر. ويف كثري من الكتب املؤلَّ
ه��ذا الباب اش��تباهات عجيبة يف ترمجة ابن طاووس وابن إدريس لي��س هنا مقام ذكرها، حتَّى أنَّه 

عدَّ بعض هذين العالِ�مني ولدي اخلالة«. النجم الثاقب: 117/2.
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)35( يف )ب(: »صورة ما كتبه السيِّد املذكور يف اجلواب«.
)36( مل يرد يف )أ(: »بسم اهلل الرمحن الرحيم«.

)37( يف )ب(: »عليه السالم«.
ادة، أفضل الس��ادة والقادة، القائم مقام اإلمام، يف عامل  )38( يف )ب(: »صورة إجازة ذي القرحية الوقَّ

الشهادة السيِّد مهدّي القزوينّي، صهر الشيخ عّل بن كاشف الغطاء عىل ابنته«.
)39( مل يرد يف )أ(: »بسم اهلل الرمحن الرحيم«.

ل مدادهم« إىل هنا. )40( مل يرد يف )ب(: »الذين فضَّ
)41( وج��دت نس��خة فريدة منها يف النج��ف األرشف يف مكتبة آية اهلل احلكي��م، الرقم: )1/ 225(، 
وه��ي بخطِّ املؤلِّف، وقد كتبها بعد مجعها، وهتذيبها، وتصحيحها، وترتيبها، وحلِّ بعض مبانيها، 
وذكر بعض معانيها يف احلوايش، ووفَّقني اهلل س��بحانه وتعاىل لتحقيقه، وس��يطبع إن شاء اهلل تعاىل 

يف ضمن املوسوعة.
وا علم العقائ��د وعلم أصول الدين بعلم الكالم؛ ألنَّ األوائل  )42( يف هامش )أ( و)ب(: »وإنَّم س��مُّ
��م كانوا يباحثون  رون مقاالهتم ومباحثهم بأنَّ ال��كالم يف كذا والكالم يف كذا، أو أهنَّ كان��وا يص��دِّ

كثرًيا يف مسألة كالم اهلل تعاىل«. )جماز(.
]القواميس )ضمن رسائل يف دراية احلديث(: 82-81/2[.  

ويف هام��ش )أ(: »ولفظ��ة املتكلِّم تطلق عىل من يعرف علم الكالم وهو أص��ول الدين. وإنَّم قيل   
ل خالُف وقع يف الدين كان يف كالم اهلل تعاىل أ خملوق هو أم غري خملوق؟  ل��ه: علم الكالم؛ ألنَّ أوَّ
ي هذا النوع من العل��م كالًما، اختصَّ به، وإن كان��ت العلوم مجيًعا تنترش  ��م الناس فيه فس��مِّ فتكلَّ
��م(، وفيات األعيان  بالكالم، قاله الس��معايّن«. )ابن خلِّكان يف ترمجة أيب احلس��ني البرّي املتكلِّ

وأنباء أبناء الزمان: 271/4.
ها ب�)البهجة الرائقة(. )43( سمَّ

)44( ينظر: الكايف: 67/1 باب اختالف احلديث، ح10.
)45( مل يرد يف )أ(: »رسيع الفهم«.

)46( مل يرد يف )ب(: »وعن شيخه الشيخ جعفر املشار إليه، عن أستاَذيه املذكوَرين«.
ة«. )47( مل يرد يف )ب(: »تامَّ

)48( اسمه: عّل بن زين الدين.
)49( أي عن صاحب الرياض.

د رفيع«. )50( مل يرد يف )ب(: »املوىل حممَّ
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)51( يف هامش )أ(: »إذا كان للحديث إس��نادان أو أكثر كتب عند االنتقال من إس��ناد إىل إس��ناد )ح( 
مفردة مهملة، إش��ارة إىل التحويل من أحدمه��ا إىل اآلَخر، وينطق هبا مقصورة، ومذهب اجلمهور 
ا مأخوذة من التحويل، وقيل: من احلائل الذي حيجز بني الشيَئني وعند هذا القائل ال ينطق هبا،  أهنَّ

وزعم بعضهم أهّنا معجمة، أي إسناد آَخر«. )من املجاز جزاه اهلل خرًيا(.
)52( أي الوحيد البهبهايّن.

)53( يف هامش )أ(: »بفتح الكاف األوىل، والراء املهملة: نسبة إىل كرك قرية بجبل عامل«.
ج علم احلديث ونرش كتبه، الس��يَّم الكتب األربعة، خصوًصا )التهذيب(،  )54( يف هامش )أ(: »وروَّ
نة،  نٍة، وله حاشيٌة عىل )املختر النافع( مدوَّ وله حواٍش عىل )التهذيب( و)االس��تبصار( غري مدوَّ

وله رسالة يف الصالة، ورسالٌة يف جواز التقليد«.
)55( مل يرد يف )أ(: »البحرايّن«.

)56( كتبه يف ش��هر مجادى اآلخرة من س��نة 1195ه��� يف النجف األرشف، وقد طب��ع إجازته ضمن 
كتاب )جممع اإلجازات ومنبع اإلفادات(: 175-168/1.

د احلسينّي القزوينّي. من أركان اإلسالم ودعائم  د تقّي بن املري مؤمن ابن املري حممَّ )57( هو السيِّد حممَّ
مات العل��وم، ثمَّ هاج��ر إىل العراق فحض يف  الدي��ن ومن نواب��غ علمء عره، ق��رأ ىف بالده مقدِّ
كرب��الء عىل رشي��ف العلمء وغ��ريه ويف النجف عىل الس��يِّد باقر ب��ن أمحد القزوين��ّي جدُّ األرسة 
القزوينيَّة الشهرية، تويف عن عمر طويل يف سنة1270ه�، ودفن بقزوين. طبقات أعالم الشيعة: 

229/10، تكملة أمل اآلمل: 311-308/5.
ق املدقِّق اجلليل، املعارص للموىل إسمعيل العقدائّي،  )58( السيِّد املريزا عّل رضا اليزدّي: العامل املحقِّ

من طبقة تالميذ آية اهلل بحر العلوم. طبقات أعالم الشيعة: 183/12.
)59( يف )أ(: »العامل«.

د«. )60( يف )ب(: »حممَّ
)61( يف )ب(: »أصول وفروع«.

ّي،  د حس��ن بن نظر ع��ّل اجلياليّن الش��فتّي اجلابالقّي القمِّ )62( ه��و املريزا أبو القاس��م ابن املوىل حممَّ
ّي(. ّي(، و)الفاضل القمِّ ق القمِّ املعروف بصاحب )القوانني(، ويعرف ب�)املحقِّ

به بالفيض. ب بالفيض، صهر املالَّ صدرا، وهو الذي لقَّ )63( امللقَّ
مة يروي عن أحدمها، ال كليهم. وهو السيِّد ريّض الدين أبو القاسم عّل. )64( الظاهر أنَّ العالَّ

)65( ك��ذا يف املت��ن، وهو خطأ، فالش��يخ الطويّس ال يروي عن الرشيف الريّض. قال الس��يِّد حس��ن 
الصدر: اعلم أنَّ نس��بة رواية الش��يخ عن الس��يِّد الريّض أخو املرتىض غلٌط واضٌح؛ فإنَّ الس��يِّد 
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م. بغية  تويفِّ س��نة 404 ه�، والش��يخ قدم العراق سنة ثمن بعد موت الس��يِّد بأربع سنني، فال تتوهَّ
الوعاة يف طبقات مشايخ اإلجازات: 520.

د بن عّل بن حميي الدين املوسوّي العامّل. )66( من املحتمل هو السيِّد حممَّ
)67( وسائل الشيعة: 191-167/30.

د هاشم بن زين العابدين اخلوانسارّي  )68( انظر: معجم رجال احلديث: 98/13. وكتب السيِّد حممَّ
)ت 1318ه�( رسالة يف ترمجته، انظر: فنخا: 388/19.

د بن يعقوب احلسني الطويّس«. )69( يف )ب(: »عن والده أيب جعفر ابن قولويه، عن حممَّ
)70( بحار األنوار: 56/107.

)71( يف هام��ش )أ(: »قيل: إّن ش��اذان ليس بالذال املعجمة كم هو املش��هور�، بل باملهملة، وهو لفظ 
فاريّس معّرب بمعنى الفرح«. )للمجاز(.

ه مولِّفه: جواهر الفقه. )72( سمَّ
د باقر يف )مطال��ع األنوار( بعد كالم طويل ل��ه: ال وثوق هبذا  )73( يف هام��ش )أ(: »ق��ال الس��يِّد حممَّ
الكت��اب، وال تعوي��ل عليه، بل هو بمنزلة الكتب الفقهيَّة، بل أدون م��ن كثري منها؛ لعدم معروفيَّة 
مصنِّفه، فاملطالب املذكورة فيه ال ينبغي أن جيعل مس��تندة لتأس��يس احلكم، فضاًل عن أن يعارض 

هبا الدليل«.
)74( يف )ب(: »وباإلسناد«.

)75( مل يرد يف كتب اللغة »مجع الصحيح عىل الصحاحات«.
)76( املقصود منه السيِّد بحر العلوم.

د القزوينّي )ت 1335ه�(، وممَّا قال: »إنَّه ولد يف النجف األرشف سنة  )77( ترمجه ولده أبو املعزِّ حممَّ
1222 ه�، وهبا نش��أ وترعرع حتَّى بلغ، ثّم ش��ارك يف حلقات أعالمها، وقد استقلَّ برأيه وهو ابن 
تس��ع عرش س��نة، وصار مرجًعا يف األحكام الرشعيَّة، وبعد سنة 1250 ه� انتقل إىل احِللَّة، وصار 
غ للتصنيف«، وعدَّ مصنَّفاته، ثمَّ قال: ويف س��نة 1294ه� رجع  مرجًعا لعموم العراق، وهناك تفرَّ
إىل النجف، ويف س��نة 1299ه� حجَّ بيت اهلل احلرام واملدينة، ويف طريق الرجوع مرض قرب بلدة 

السموة، وتويفِّ هبا سنة 1300 ه�، ومحل جثمنه إىل النجف. فهرس الراث: 195/2.
)78( ينظر: الذريعة: 6/2، الرقم: 10.

)79( يف )ب(: »أقىص«.
)80( فی اهلامش: »اخلوط: الغصن الناعم ]هتذيب اللغة: 208/7[. والبان: شجرة ]املصباح املنري: 
66/2[. والنص��ول: مج��ع النصل، وهو الس��هم والرم��ح ]القاموس املحي��ط: 625/3[ أراد به 
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القدود. والذيل: مجع الذائل وهو الطويل القد، الطويل الذيل املتبخر يف مشيه ]القاموس املحيط 
3: 521[. وامليد: مجع األمّيد وهو املتبخر«. )منه(

)81( ف��ی اهلام��ش: »األس��يل: األمل��س املس��توي، وم��ن اخل��دود: الطوي��ل املسرِس��ل، القاموس 
.»]448/3[

)82( فی اهلامش: »هذه اجلملة الفعليَّة صفة )لقلب(«.
ة الناعمة احلسنة اخللق«. ينظر: الطراز األّول: 345/5. )83( فی اهلامش: »الشابَّ

)84( فی اهلامش: »أي النار«.
)85( فی اهلامش: »أسعر الناَر: أی أوقدها«. شمس العلوم: 3089/5.

)86( فی اهلامش: »أي املاء«.
)87( فی اهلامش: »النَّد: طِيٌب«. القاموس املحيط: 472/1.

)88( فی اهلامش: »عشق«.
)89( فی اهلامش: »مجع الَبْيداء، وهي الفالة«. الغريب املصنّف: 550/2.

)90( فی اهلامش: »هو اجلبان«. مجهرة اللغة: 632/2.
حاح: 470/2. )91( فی اهلامش: »التخويد: رسعة السري«. الصِّ

)92( فی اهلامش: »هو اخلمر«. القاموس املحيط: 426/1.
ا بعد، فإنَّ صلحاء السلف« إىل هنا، وورد بداًل منه »إىل آخره«. )93( مل يرد يف )أ(: »أمَّ

)94( فی اهلامش: »الَصفاة: احلجر الَصْلد الضخم«. املحكم واملحيط األعظم: 381/8.
)95( أحد مش��اهري ع��ره يف العلم واألدب، ولد يف احِللَّة يف 1253ه�، ونش��أ هبا ع��ىل أبيه اجلليل، 
هه أحسن توجيه، وقرض الشعر فأجاد فيه وأبدع وساجل  وكان من أعاظم عره، فعني به ووجَّ
وط��ارح، ثمَّ هاجر إىل النجف فحض يف الفقه عىل خاليه الفقيَهني الش��يخ مهدّي والش��يخ جعفر 
ابنَي عّل بن جعفر كاشف الغطاء، ويف األصول عىل الشيخ املرتىض األنصارّي، وأدركه األجل يف 

م سنة 1298ه�. طبقات أعالم الشيعة: 270/13. ل حمرَّ حياة أبيه فجأة يف أوَّ
)96( يف اهلامش: »مصدر وجم من األمر حزن«.

حته الرياح أي أيبسته«. ينظر: لسان العرب: 520/2. )97( فی اهلامش: »أي يبست، يقال: صوَّ
«. الصحاح: 2058/5. )98( فی اهلامش: »اهلشيم: النبات اليابس املتكسِّ

)99( فی اهلامش: »بكر أي ساَر. بكرة واخلليط املخالِط كالنديم املنادم، واجلليس املجالس. وإنَّم كثر 
اَم الكالء، فيجتمع منهم قبائل ش��تَّی يف مكاٍن واحٍد،  م كانوا ينَْتجعون أيَّ ذلك يف أش��عارهم؛ ألهنَّ

فتقع بينهم ُألفة، فإذا افرقوا ورجعوا إلی أوطاهنم سائهم ذلك«. )منه(.
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)100( البيت للسيِّد جعفر القزوينّي. ينظر: أعيان الشيعة: 189/4.
)101( البيت أنشده أبو العبَّاس أمحد بن حييى. األمال )إلسمعيل بن القاسم القال:( 193/2.

)102( فی اهلامش: »اسم امرأة«. ينظر: مجهرة اللغة: 806/2.
)103( فی اهلامش: »االخالف يف املستقبل، كالكذب يف املايض«.

)104( فی اهلامش: »النَّوء: سقوط النجم، والعرب تضيف األمطار إلی الساقط من النجوم«. )منه(.
ينظر: املحكم واملحيط األعظم: 534/10.

باٌت ِمــْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيَْفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللِ﴾. س��ورة  )105( اقتب��اس م��ن قوله تعاىل: ﴿َلُه ُمَعقيِّ
الرعد: 11.

)106( سورة النمل: 30.
)107( فی اهلامش: »الَسدير: هنر«. مجهرة اللغة: 628/2.

)108( يف اهلام��ش: »تألَّق: اْلَتَمَع. ]تاج العروس: 10/13[. والس��نا مقص��وًرا�: الضوء، وهو باملدِّ 
فعة. ]القاموس املحيط: 382/4[«. الرِّ

)109( يف )ب(: »لديك«.
، وهو الصواب. )110( يف املصادر املطبوعة: الظنُّ

د بن خلف أبو س��عد الكات��ب النريمايّن. ينظر: فوات الوفيات:  )111( البيت من قصيدة عّل بن حممَّ
.130/2

)112( البيتان للمتنبِّي. ديوانه: 112.
)113( سورة الشعراء: 80-79.

ة: 126. د كاظم األزرّي. األزريَّ )114( البيت للشيخ حممَّ
ل لَبْحر الك��َرم« إىل هنا قاله املريزا اهلمذايّن، قبل نقل التقريظ يف آخر  )115( م��ن قوله: »التقريظ األوَّ

كتاب )هبة الشباب(.
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امل�سادر

* القرآن الكريم.

اًل: املخطوطات أوَّ
• ��اب )ت 1305ه�(، حمفوظ��ة يف مكتبة املتحف 	 د ابن عبد الوهَّ الش��جرة املورقة: اهلم��دايّن، حممَّ

العراقّي، الرقم: )33267(، بغداد. ونس��خة أخرى حمفوظة يف مكتب��ة آية اهلل املرعيّش النجفّي، 
سة. الرقم: )5442(، قم املقدَّ

• د حس��ني 	 ��اب )ت 1305ه�(، حمفوظة يف مكتبة الش��يخ حممَّ د ابن عبد الوهَّ  غنيم��ة الس��فر: حممَّ
ة، برقم: )1116/1(. آل كاشف الغطاء العامَّ

• د ابن عبد الوّهاب )ت 1305ه���(، حمفوظة يف مكتبة آية اهلل 	 فص��وص اليواقيت: اهلم��دايّن، حممَّ
احلكيم، الرقم: )2471(، النجف األرشف.

• اب )ت 1305ه�(، حمفوظة يف مكتبة 	 د ابن عبد الوهَّ ل: اهلمدايّن، حممَّ املحاسن يف اإلنشاء والرسُّ
سة كاش��ف الغطاء، الرقم: )18490(، النجف األرشف. ونسخة أخرى حمفوظة يف مكتبة  مؤسَّ

جملس الشورى، الرقم: )79/1 16(، طهران.

ثانًيا: الكتب املطبوعة
• أعيان الش��يعة: األمني، السيِّد حمسن بن عبد الكريم العامّل )ت1371ه�(، حتقيق حسن األمني، 	

نرش دار التعارف للمطبوعات، بريوت.
• األمال: القال، إسمعيل بن القاسم )ت 356ه�(، نرش منشورات املكتب اإلسالمّي.	
• د مرتىض احلس��ينّي )1205ه�(، حتقيق 	 تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدّي، الس��يِّد حممَّ

عّل شريّي، نرش دار الفكر، بريوت، ط1، 1414ه�.
• ر 	 د رض��ا املظفَّ ��ة: الكاظم��ّي، الش��يخ جاب��ر )1313ه���(، تقدي��م الش��يخ حممَّ  ختمي��س األزريَّ

)ت 1383ه�(، نرش دار األضواء، بريوت، ط1، 1409ه�.
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• د بن أمح��د )ت 370ه�(، نرش دار إحياء ال��راث العريّب، بريوت، 	 هتذي��ب اللغة: األزهرّي، حممَّ
ط1، 1421ه�.

• د بن حسن )ت 321ه�(، حتقيق بعلبكّي، رمزي منري، نرش دار العلم 	 مجهرة اللغة: ابن دريد، حممَّ
للماليني، بريوت، ط1، 1988م.

• دي��وان املتنبِّي: رشح دي��وان املتنبِّي، أمحد بن حس��ني الكويف الكندّي )ت 354ه���(، حتقيق عبد 	
الرمحن الربقوقّي، نرش دار الكتاب العريب، بريوت، 1980م.

• الذريعة إىل تصانيف الش��يعة: الطهرايّن، الش��يخ آق��ا بزرگ )ت1389ه�(، ن��رش دار األضواء، 	
بريوت، ط3، 1403ه�.

• ش��مس العل��وم ودواء كالم الع��رب م��ن الكل��وم: احلمريّي، نش��وان بن س��عيد )ت 573ه�(، 	
د عبد اهلل، نرش دار الفكر، دمش��ق، ط1،  ر بن عّل، يوس��ف حممَّ  حتقيق حس��ني بن عبد اهلل، مطهَّ

1420ه�.
• حاح: اجلوهرّي، إس��معيل بن محَّاد )ت 393ه�(، أمحد عبد الغفور عطَّار، نرش دار املاليني، 	 الصِّ

بريوت، ط1، 1376ه�.
• طبقات أعالم الشيعة: الطهرايّن، الشيخ آقا بزرگ )ت1389ه�(، نرش دار إحياء الراث العريّب، 	

بريوت، ط1، 1430ه�.
• ل: املديّن الش��ريازّي، الس��يِّد عّل خان احلسينّي احلس��نّي )ت 1120ه�(، حتقيق عّل 	 الطِراز األوَّ

سة، ط1، 1426ه�. سة آل البيت، مشهد املقدَّ الشهرستايّن، مؤسَّ
• الع��ني: الفراهيدّي، اخلليل بن أمحد )ت175ه�(، حتقيق مهدّي املخزومّي، إبراهيم الس��امرائّي، 	

سة، د.ط، د.ت. سة دار اهلجرة، قم املقدَّ نرش مؤسَّ
• سة الوطنية للرمجة والتحقيق 	 الغريب املصنَّف: أبو عبيد، قاسم بن سالم )ت 224ه�(، نرش املؤسَّ

والدراسات، بيت احلكمة، تونس، ط1، 1990م.
• الفائق: الزخمرشّي، حممود بن عمر )ت 538ه�(، حتقيق إبراهيم ش��مس الدين، نرش دار الكتب 	

العلمّية، بريوت، ط1، 1417ه�.
• د بن يعوض اهلل/عادل أمحد عبد املوجود، 	 فوات الوفيات: الكتبّي )ت 764ه�(، حتقيق عّل حممَّ

نرش دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط1، 2000م.
• د جواد احلسينّي اجلالّل، نرش دليل ما، 	 د حسني، حتقيق حممَّ فهرس الراث: احلسينّي اجلالّل، حممَّ

سة، ط1، 1422ه�. قم املقدَّ
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• فهرست�گان نسخه هاى خطى إيران )فنخا(: إعداد واهتمم مصطفى درايتى، نرش املكتبة الوطنيَّة 	
يف إيران، طهران، ط1، 1390ش.

• د بن يعق��وب )ت 817ه�(، نرش دار الكت��ب العلميَّة، 	 القام��وس املحي��ط: الفريوز آب��ادّي، حممَّ
بريوت، ط1، 1415ه�.

• القواميس )ضمن رس��ائل يف دراي��ة احلديث(: مال آقا فاضل الدربن��دّي )ت 1285ه�(، حتقيق 	
س��ة،  د كاظم رمحان س��تايش، إع��داد أبو الفضل حافظيان البابّل، نرش دار احلديث، قم املقدَّ حممَّ

ط1، 1424ه�.
• د بن يعقوب بن إس��حاق )ت 328ه�(، حتقيق عّل أكرب الغفارّي، نرش دار 	 الكايف: الكلينّي، حممَّ

الكتب اإلسالميَّة، طهران، ط3، 1388ه�.
• سة، ط1، 1431ه�.	 كواكب مشهد الكاظَمني: الدبَّاغ، عبد الكريم، نرش العتبة الكاظميَّة املقدَّ
• د بن كرم املص���رّي )ت 711ه�(، حتقيق أمح��د فارس، نرش دار 	 لس��ان العرب: اب��ن منظور، حممَّ

الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.
• املحكم واملحيط األعظم: ابن سيدة، عّل بن إسمعيل )ت 458ه�(، حتقيق عبد احلميد هنداوّي، 	

نرش دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط1، 1421ه�.
• س��ة دار 	 د )ت 770ه�(، نرش مؤسَّ املصب��اح املنري يف غريب الرشح الكبري: الفيومّي، أمحد بن حممَّ

سة، ط2، 1414ه�. اهلجرة، قم املقدَّ
• الة، عمر رضا، نرش دار إحياء الراث العريّب، بريوت، ط1، 1376ه�.	 معجم املؤلِّفني: كحَّ
• س��ة اإلمام الص��ادق، اللجنة العلميَّة، نرش 	 قني يف مؤسَّ موس��وعة طبقات الفقهاء: جلنة املحقِّ

سة اإلمام الصادق، ط1، 1418ه�. مؤسَّ
• س��ة 	 د )ت 606ه�(، نرش مؤسَّ النهاي��ة يف غريب احلديث واألثر: ابن أثري اجلزرّي، مبارك بن حممَّ

سة، ط4، 1409ه�. إسمعيليان، قم املقدَّ
• وفي��ات األعيان وأنباء أبناء الزم��ان: ابن خلِّكان )ت 681ه�(، حتقيق إحس��ان عبَّاس، نرش دار 	

الثقافة، بريوت، د.ط، د.ت.


