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َّ
�ص البحث
ملخ ُ
شك فيه ّ
ممّا ال َّ
أن البرصة تُعدُّ من أقدم املدن اإلسالم ّية ،وقدْ زخرت بالعديد
ٍ
جماالت شتّى من صنوف املعارف،
من فطاحل العلامء واملؤ ّلفني ،ونحوهم ،ويف
وزخرت -تبع ًا لذلك -مصنّفاهتم وكتبهم فيها ،وقدْ تقاذفها الزمن ،بني ضيا ٍع
ْ
ٍ
شك يف ّ
التاث ،فأبرزوه ،وال ّ
أن
وتلف ،ووصل مقدار منها إىل احلريصني عىل ّ

الزمن ،وسجني الورق واحلرب ،واملؤ َّمل من ذوي
الكثري منها ما يزال حبيس ّ
الضوء عليه؛ ويف بحثنا هذا،
السعي احلثيث إلبرازه وتسليط ّ
اهلمم والبصرية ّ
ٍ
مهم ٍة من نفائس املخطوطات البرص ّية وأصحاهبا،
سعينا إىل التعريف بجملة ّ

ُنري
وأماكن تواجدها ،ونسخها ،ونحو ذلك ممّا يعرفه ذوو االختصاص؛ لن َ
البرصي ،وليسهل عىل متناوليه الوصول إليه
التاث
بذلك ضوء ًا ساطع ًا من ّ
ّ
َ
بعد التعريف به ،آملني ْ
نكون قدْ أفدنا يف هذا اجلانب ،داعني من اهلل تعاىل
أن
والسداد.
التوفيق ّ
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Abstract
Basra is one of the oldest Islamic cities. it boasts of the
huge number of distinguished scholars and authors who
have lived in the city. Their contributions cover various
fields of knowledge. A large number of Basra books and
manuscripts were either lost or damaged throughout time.
The minority of books and manuscripts that reached the
hands of keen scholars have been looked after and studied
carefully. Yet, many of them are still shelved waiting for
interested scholars to shed light on them. This research
paper seeks to introduce a number of Basra manuscripts
and masterpieces, highlighting their authors, locations,
copies, etc.

جم ّلة ف�صل ّية حم ّكمة

114

تراث الب�صرة

الدّكتور نزار املن�صوريّ

ال�سعدين)
خمطوطة(تف�سري م�شرق ّ
()1
اجلزائري
حممد،
ّ
حممد قاسم بن نارص بن ّ
حممد مؤمن بن ّ
للموىل احلكيم ّ

األصلّ ،
ريازي املولد واملنشأ (ت  ،)#1074املل ّقب بـ «مؤمن عيل خان»(،)2
الش
ّ

و«حكيم مؤمن جهان دار شاهي»( ،)3و«حكيم مؤمن خان»( ،)4و «حكيم

()5
اجلزائري ،وكان
عيل خان بن احلاج قاسم
ّ
عيل خان»  ،ومؤمن ّ
املاملك مؤمن ّ

ُيعرف هبذا االسم يف بالد اهلند ،فض ً
ال عن أسامء ُأ َخر(.)6

ن�سب امل�ؤ ّلف و�سريته
ُ
يعرف نفسه يف كتابه «جمالس األخبار وجمالس األخيار»؛ إ ْذ أفرد املجلس
ّ

اخلامس يف ذكر أحواله ،فقال :يف ذكر جممل أحوايل ومعضل أهوايل من زمن

السادسة بعد املائة واأللف.
السنّة ّ
التو ّلد إىل أوان تأليف هذا املج ّلد الرشيف يف ّ
اجلنّة األوىل :يف ذكر قصائدي.

اجلنّة الثانية :يف ذكر أبيات مل يزد عىل تسعة من املفردات.

اجلنّة الثالثة :يف إيراد أحاجي معضلة.
الرابعة :يف إيراد ألغاز منظومة.
اجلنّة ّ
اجلنّة اخلامسة :يف ذكر مغالطات..

السادسة :يف املراسالت.
اجلنّة ّ
املجون.
السابعة :يف ُ
اجلنّة ّ

السوانح املوهب ّية.
اجلنّة ال ّثامنة :يف إيراد ّ

اخلامتة :يف إيراد النصائح املردعة عن ّ
الذنوب.
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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فاعلم ّ
حممد قاسم ابن احلاج نارص ابن
حممد ابن احلاج ّ
أن والدة املؤ ِّلف ّ

ً
اإلمامي دين ًا ومذهب ًا ،يف
ومنشأ،
الشريازي مولد ًا
اجلزائري أصالً،
حممد،
ّ
ّ
ّ
احلاج ّ

املرجب سنة أربع وسبعني
ّ
السابع عرش من رجب ّ
السبت ّ
الضحى العايل من يوم ّ
وألف من اهلجرة النبو ّية(.)7

أتى َجدُّ أيب جدّ ي صغري ًا من اجلزائر ،وخرب تش ّيعهم شائع ذائع بني األنام،

وكان تو ّلد الوالد املاجد (مدّ ظ ّله) سنة إحدى وأربعني بعد األلف بشرياز ،فنشأ

هبا ،وبلغ كامله بأخذ العلوم الدِّ ين ّية من الفقه واحلديث والتفسري وغريها ،من

أرباهبا ورصف األوقات يف صحبة العلامء ،وأتى بيوت العلم من أبواهبا.

السند الفاضل
الس ّيد ّ
فتلمذ عىل فضالء مشفقني ورفقاء موافقني ،س ّيام ّ
ّ

الصديق الصدّ يقُ ،زهرة األنام َزهرة األ ّيام،
اخلي،
األغر األعزّ ،
ّ
الفاصل ،البحر ِّ
الصفات ،جزيل املعقوالت ،جليل املنقوالت ،وحيد
قديس الذات ،نوري ِّ
ّ
النسب ،فريد احلسب ،عايل الرتب ،رحيم املؤمنني عطوف ،هاشم بن احلسني
احلسيني( )8طاب ثراه:
الرؤوف،
ّ
ابن عبد ّ
خري النّاس جدَّ ًا ووالد ًا
لقدْ َ
كان َ
وجه ِ
بــغر ِة ِ
غـدت ت ُ
ــه
ْ
ُرشق الدُّ نيا َّ

السير ُة
واجلهر
حس ْ
نت منه ّ
ومن ُ
َ
ُ
إذا َ
بحر قيـل :من دونـه
البـحر
قيـلٌ :
ُ

الشيخ اجلليل ،والفاضل النبيلّ ،
ثم ّ
البحراين
الشيخ جعفر بن كامل الدِّ ين
ّ
ّ
رمحه اهلل تعاىل ( )#1088 -#1014يف «حيدر آباد»(.)9
عيل بن أيب احلسن،
تلمذ يف احلكمة عىل فاضل فائق ّ
ثم ّ
ّ
الس ّيد نور الدِّ ين بن ّ

احلسينيّ ،
اميَّ ،نور اهلل مرقده.
الش ّ
ّ

البحراين ،وبعد
وفد عىل وفوده يف بلدة «حيدر آباد» عىل العامل كامل الدِّ ين
ّ
تراث الب�صرة
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إيابه منها ومجع شملنا به بعد ّ
مرة أخرى لزيارات تلك العتبات
الشتات قصد ّ
صيين مستطيع ًا يف
ثم َّ
العاليات ،واستصحبني معه وأنا ابن اثنتي عرشة سنةّ ،
الضامن أيب احلسن
السادسة والتسعني بعد األلف ،لزيارة اإلمام الثامن ّ
السنة ّ
ّ

الرضا  ،وتأرخيه بالفارس ّية (زيارتش مقبول).
ِّ

وحمرض ًا يل عىل حتصيل
ومل يزل ( ُمدّ ظ ّله) مولع ًا برتبيتي من ِّ
الصغر إىل الكربِّ ،

السري ،فلم أزل بفضل اهلل يف ِّ
متجم ً
ال
ظل رأفته ،وكنف محايته،
ِّ
املعارف وحسن ّ

جتمل األجفان باألهداب ،مولع ًا باجتباء املعقوالت ،بادي
بأهدب األدبّ ،

الفكر من رياض جمالس الفضالء ،حريص ًا عىل أخذ املنقوالت بإمعان النظر من
الصف والنّحو،
أفواه فحول العلامء ،فكم رصفت عنان صدق النِّ ّية إىل حتصيل ّ
ذت عىل فضالء
تلم ُ
ورصفت فيهام شطر ًا من العمر عىل هذا النّحو ،وكم ّ

والصف واملعاين والبيان ،والبديع
مشفقني ،وحكامء حاذقني ،آخذ ًا النّحو
ّ
والعروض ،والفقه والتفسري ،وشيئ ًا من احلديث.

رحال ُت ُه
الرضا  مع والده سنة( )#1085وهو ابن ( )12سنة،
سافر إىل مشهد ِّ

وزارها بمفرده عندما كان يف س ّن ( )16سنة ،وذلك يف سنة ( ،)#1089وسافر

سامراء سنة ( ،)#1089وكان يف (أصفهان) سنة ( ،)#1102ومنها سافر
إىل
ّ

األول عام
السنة إىل اهلند ،ووصل إىل اهلند وهو ابن ( )27سنة يف ربيع ّ
يف هذه ّ

( ،)#1102فساح فيها سبع سنني إىل ( ،)#1109فكان يف بلدة (بكر) من توابع

(ترت) يف اهلند ،وكان عمره ( )35سنة .وكان يف (كلكتة) عام (.)10() #1222
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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قلت :ومل أجد ذكره بأنّه زار النّجف وكربالء ،ولكن يستظهر يل أنّه زارمها
ُ

سامراء.
قبل زيارته
ّ

مكان ُت ُه العلم ّي ُة
اخلوانساري األصفهاين(ت« :)#1313موالنا العامل العارف،
قال املريزا
ّ

حممد قاسم بن
حممد مؤمن ابن احلاج ّ
اجلامع املؤ ّيد ،والبارع املسدّ د ،احلاج ّ

()11
واجلزائري األصل
الشريازي املنشأ واملولد،
حممد،
ّ
ّ
حممد نارص ابن احلاج ّ
ّ

واملحتد ،وكان من أعاظم نبالء زمن سم ّينا ّ
ويس،
العلمة
املجليسالقدّ ّ
ّ

السائرين ،وذكر مقامات
وله كتب مبسوطة ،وأرقام مضبوطة يف رشح منازل ّ
والسالكني ،منها كتابه املوسوم بـ (خزانة اخليال) ،واملشحون من طرف
العارفني ّ
املعاين واأللفاظ املوزونة بأمثال ال ّلئال وأشباه الكواكب املشعشعة يف أجواف

ال َّليال»(.)12

اجلزائري ،س ّياح
الشريازي
حممد مؤمن
ّ
ّ
وقال آقابزرگ (تّ :)#1389

السند يف ع 1102/1وعمره حدود ( )27سنة،
عقالين مؤول مكثر ،خرج إىل ِّ
ّ

بالسند وعمره
فساح البالد سبع سنني إىل ( ،)#1109حيث كان يف بلدة (بكر) ِّ

( )35سنة (.)13

ِ
وفض ً
الصغر،
ال عن العلوم التي حصل عليها ،فقد حفظ القرآن الكريم منذ ِّ

وله شعر يف الغدير (.)14

وقال يرثي احلسني ،وهي قطعة من قصيدة طويلة:
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
فلتبك عيني
احلسني
البكاء
شهر
مصاب
بدماء( )15عىل
جاء ُ
َ
تراث الب�صرة
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وإمام األنــا ِم من ِ
غري َمني
قرة عيني
وابن بنت ّ
الرسول ّ
آه واحرستا ِ
لرزء ُ
احلسني

ُ
كربالء أراقوا
كَـم دماء يف
وبـدور قـد اعرتاها
حماق
َ
ٍ
وسقوا طعم علقم ال يذاق
خري
رهط عىل الرب َّي ِة فا ُقوا
آه واحرستا ِ
لرزء ُ
احلسني

خطفتهم بـروق بيض املنايا

وأصابته ُم سهـــام الباليــا
ُ

قيس الفضا فدعني أال يا
الرزايا
الئمي يف البكا لعظم َّ
عــن ّ
آه واحرستا ِ
لرزء ُ
احلسني

وقال ّ
واين،
األنصاري،
عيل بن إبراهيم،
اليمنيّ ،
ّ
ّ
الشيخ أمحد بن ّ
الش ّ
حممد بن ّ

الشريازي ،أديب
اجلزائري
حممد قاسم
ّ
ّ
حممد مؤمن ابن ّ
(ت« :)#1250احلكيم ّ

ٌ
ثاقب ،فهمه كاشف عن دقائق احلكمة
حاذق
حكيم
ماهر ،سيف ذهنه باتر،
ٌ
ٌ
وحب األفكار ،ر ّبام أبدع يف صناعة
واحلقائق ،حاز ح ّظ ًا وافر ًا من الكامالتّ ،

السقات ،جماميعه كنوز الفوائد ،ومضامني رسائله فرائد» (.)16
ّ
ِ
عيل بن أيب طالب سال ُم اهلل
وقال :فمن ج ِّيد شعره قوله مادح ًا أمري املؤمنني ّ
عليه:
الغريب
األوطان يندهبا
َد ِع
َ
ُ
ٍ
حتــزن
وال
ألطـالل ورسـ ٍم
ْ

الكئيب
مع يس ُك ُب ُه
َ
ُ
وخ ِّل الدَّ َ
ٌ
جنوب
شمـــال أو
هيب هبــا
ُ
ُّ

وال تصــرب لرنـّـات املثـــاين
ٍ
وال تعشق عذارى
غانيات

يـــزين بنـــاهنا ك ٌّ
خضيـب
َـف
ُ
ُ

كثيـب
والحت ظبيــ ٌة وبـدا
ُ
ٍ
املشيب
احلـــان فقـد حــان
َو
ُ

تطرب إذا ناحت محا ٌم
وال
ْ
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ٍ
وجه
وال تلهو
بحب صبيحِ
ِّ

ِ
رطيـب
غصن
قوامـــه
شبيـــه
ُ
ٌ

إىل ْ
أن قال:

ٍ
مؤمن قــد
كريم يستحي من
ٌ

َ
خييـــب
يمــاطل أو
رجا ُه أن
ُ

ٍ
أمـــري املــؤمنني أبـو
تـراب

الب
احلسيب
ُ
ُّ
عيل املرتىض َ ُّ
ِ
وحن من الن ََّوى َدن ٌ
ف
غريب
َّ
ُ

َـن ٌ
ليـل
عليه حت َّيتي مــا جــ َّ

امل ؤ� ِّل ُف طبيباً
تقرب
درس
ّ
حممد هادي يف شرياز ،وعندما سافر إىل اهلند ّ
الطب عند احلكيم ّ

يسمى
إىل حكّامها ،وكان ُيامرس
َّ
الطب يف بعض األحيان ،وله تصنيف يف ذلك َّ

(حتفة الغريب ونخبة الطبيب) ،رشح القانونجة وحتفة األط ّباء ،أ ّلفها يف س ِّن
أرب ٍع وعرشين سنة لألمري (حمسن خان) حاكم اهلند يف ذلك الوقت ،وهلذا

الطب ،منها :احلكيم مؤمن ،وحكيم
السبب اشتهر بعدّ ة ألقاب ترتبط بشهرته يف
ِّ
ّ

عيل خان ،وحكيم مؤمن جهان دار شاهي.
املاملك مؤمن ّ

ُ
وم�شايخ ُه
�أ�ساتي ُذ ُه
احلائري ،قرأ عليه النّحو
األنصاري،
 -1املري زين العابدين بن نجم الدِّ ين،
ّ
ّ

وفروع الفقه و ُأصوله ،وهو من تالميذ ّ
املجليس(.)17
العلمة
ّ

البحراين (ت  ،)18()#1098درس
الكرزكاين،
 -2صالح بن عبد الكريم،
ّ
ّ

عنده الفقه واألصول (.)19

عيل دست غيب ،درس عنده احلكمة وأصول الفقه(.)20
 -3رشف الدِّ ين ّ

ّ -4
التاممي .ووصفه فيه بـ «األستاذ األعىل ،واملالذ
حممد
ّ
عيل بن ّ
العلمة ّ
تراث الب�صرة
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السامي ،والفرع العايل النّاميّ ،
علمة عرصهّ ،
عيل بن
األعم ،ذا األصل ّ
ّ
الشيخ ّ

حممد»( ،)21أخذ منه ال ّلغة ،وكثري ًا من النّحو ،وفروع الفقه وأصوله ،وشيئ ًا من
ّ
احلديث واملعاين والبيان(.)22

املازندراين ،أخذ عنه أكثر فنَّي احلكمة وأصول الفقه(.)23
حممد حسني
ّ -5
ّ
اخلفري ،أخذ عنه أكثر فنَّي احلكمة و ُأصول الفقه(.)24
حممد صالح
ّ
ّ -6
الرياض ّيات(.)25
 -7املوىل لطفا ،درس عنده ِّ

احلسيني -طاب ثراه ،-أخذ عنه
الس ّيد خري اهلل،
ّ
حممد قاسم ابن ّ
الس ّيد ّ
ّ -8

والصف واملعاين والبيان والبديع والعروض والفقه والتفسري ،وشيئ ًا من
النّحو ّ
احلديث.

ريازي منزالً
يبّ ،
الش
ّ
يت األصل ،الدّ ارا ّ
حممد ،األصهبانا ّ
حممد بن ّ
 -9املوىل شاه ّ

وموطن ًا ،واملدفن املتخ ّلص بـ«عارف»( ،)27()26أخذ عنه كثري ًا من األحاديث
وعلوم احلكمة وأصنافها سنني عديدة(.)28

حممد هادي ،أخذ عنه
الطب(.)29
ّ
 -10احلكيم ّ

الشريازي ،أخذ عنه أكثر فنَّي احلكمة
البيضاوي،
حممد
ّ
ّ
 -11نصري الدِّ ينّ ،

وأصول الفقه(.)30

الفسوي ،أخذ عنه
حممد إسامعيل،
ّ
 -12األُستاذ األعلم ،مسيح األنام بن ّ

الرياض ّيات
كثري ًا من علمي الكالم واحلكمة اإلهل ّية ،وشيئ ًا من التفسري وعلوم ِّ
واهلندسة واحلساب واملنطق(.)31

ذت عىل هؤالء األعالم أعوام ًا.
فتلم ُ
حممد مؤمنَّ :
قال احلكيم ّ

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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م�ؤ َّلفا ُت ُه
اجلزائري التأليف يف س ٍّن مبكِّرة من عمره ،ومل
حممد مؤمن
ّ
بدأ املوىل احلكيم ّ

يبلغ احللم يف س ِّن الثالثة عرش ،وكانت باكورة تأليفاته (بيان اآلداب) ،رشح

َ
وكان ُمكثر ًا يف التأليف ،فقدْ ذكر يف كتابه (تعبري طيف
رسالة (آداب املتع ِّلمني)،
األول سنة (ّ ،)#1119
أن له ن ِّيف ًا وأربعني تأليف ًا
اخليال) ،الذي فرغ من جم َّلده ّ
ٍ
ست وثالثون سنة( ،)32ويف أدناه َم ْس ٌد ببعضها:
وعمره
يومئذ ّ
 -1األربعون حديث ًا ،اسمه (ثمرة احلياة وذخرية املامت)( :)33ذكره

آقابزرگ(.)34

 -2أسامء الكواكب املشعشعة يف أجواف ال َّلئايل.

السامء)
 -3بحر املعارف يف أحوال امللوك واألمراء :وحكى يف (نجوم ّ

فهرس تصانيفه الكثرية عن كتابه (طيف اخليال) ،وذكر َّ
أن بحر املعارف هذا

السبعة من كتابه الكبري املوسوم بـ (جمالس األخبار) ،ذكره
هو ثالث املج َّلدات َّ

آقابزرگ(.)35

رشح آلداب املتع ِّلمني ،تأليف :خواجه نصري الدِّ ين
 -4بيان اآلداب:
ٌ

الطويس ،كام نقل عن كتابه (طيف اخليال) املذكور فيه مشاخيه وتصانيفه أيض ًا
ّ

السامء) مع فهرس تصانيفه ذكره آقابزرگ( ،)36أ َّلفه وهو يف س ِّن ()13
يف (نجوم ّ

من عمره.

حممد مؤمن ابن
األئمة األطهار :للحاج املوىل ّ
 -5حتفة األبرار يف مناقب ّ

الشريازي ،املولود حدود سنة( )1083كام يظهر
اجلزائري،
حممد قاسم،
ّ
ّ
احلاج ّ

األول سنة
هذا التاريخ من كتابه (تعبري طيف اخليال) ،الذي فرغ من جم َّلده ّ
تراث الب�صرة
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ٍ
( ،)1119فقدْ ذكر فيه ّ
ست وثالثون
أن له ن ِّيف ًا وأربعني تأليف ًا ،وعمره
يومئذ ّ
سنة ،لكن ما ُذ ِكر من تاريخ والدته سنة ( )1074نسبة إىل (طيف اخليال) هو
الصحيح كام يف (بحر املعارف) و(بيان اآلداب) له.
ّ

السامء)َّ :
إن التّحفة هذا اسم للمج ّلد الثاين من كتابه الكبري
قال يف (نجوم ّ

الواقع يف سبعة جم َّلدات ّ
خاص ،واسم املجموع (جمالس األخبار
لكل جم ّلد اسم
ّ
وجمالس األخيار)(.)37

 -6حتفة األح ّباء :نظري الكشكول :ذكره آقابزرگ(.)38

عيل خان حكيم املاملك
ُ
قلت :وذكر آقابزرگ( :حتفة األح ّباء) للفاضل مؤمن ّ

عيل بن احلسن آل ّ
الشيخ حسني ابن ّ
ينقل عنه كذلك ّ
الشيخ سليامن،
الشيخ ّ

القطيفي املعارص يف كتابه (كنز الدُّ رر وجممع ال ُغرر) ،الذي يشبه الكشكول،
ّ

«إن النّسخة ّ
قالّ :
مذهبة ،وفيها بعض البياضات» ،أقول:
بخط املؤ ِّلف جمدولة ّ
عب عن نفسه يف
حممد مؤمن
ّ
اجلزائري؛ ألنّه قدْ ّ
ال يبعد ّاتاده مع كتاب املوىل ّ
عيل خان(.)39
آخر املج ّلد ّ
األول من (تعبري طيف اخليال) بمؤمن ّ
 -7حتفة األُخوان يف حتقيق األديان( :)40أ َّلفه وهو يف س ّن ( )19من عمره.
 -8حت ّفة األط ّباء(.)41

الطب ،أ َّلفها يف س ّن
 -9حتفة الغريب ونخبة الطبيب :يف رشح القانونچة يف
ّ

( )24سنة ،لألمري حمسن خان حاكم اهلند يف ذلك الوقت(.)42

 -10تعبري طيف اخليال ىف حترير مناظرة العلم واملال :رشح لكتابه (طيف

والشح كالمها للموىل العارف
اخليال يف املناظرة بني العلم واملال) ،واملتن ّ

اجلزائري
حممد
ّ
حممد نارص بن ّ
حممد قاسم بن ّ
حممد مؤمن ابن احلاج ّ
احلاج ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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الشح ،الذي هو جم ّلد
األول من هذا ّ
الشريازي املولد كام ذكره يف أثناء املج ّلد ّ
ّ

ضخم ورشح لتامم خطبة (طيف اخليال) ،وقدْ ضاعت من ّأوله ورقة ،قال فيه:

«ولدت يف شرياز ىف دارنا الواقعة ىف املح ّلة املنسوبة إىل ّ
الشيخ عروة ،وذلك عىل
ُ

ّ
األحسائي
الرؤوف
ما رأيتُه مكتوب ًا
ّ
الس ّيد هاشم بن عبد احلسني بن عبد ّ
بخط ّ

الس ّجاد ّية) التي وقفها الوالد
املجتهد ،وقدْ كتبه خلف (الصحيفة الكاملة ّ
طاب ثراه -هكذاِ :حممد مؤمن ابن ّ
حممد قاسم
ُ
الشيخ ّ
(ولد املولود املبارك ّ
السبت سابع عرش شهر رجب األصب من
أنشأه اهلل منشأ ّ
الصاحلني يف ضحى ّ

سنة أربع وسبعني وألف).

حممد مؤمن ،وأ َّذن يف ُأذين ضاعف اهلل أجره».
سمين ّ
والس ّيد املزبور هو الذي ّ
ّ

األول
وقال يف أثناء هذا املج ّلد -أيض ًا:-
ُ
«سافرت نحو اهلند يف سلخ شهر ربيع ّ
سنة اثنتني بعد مائة وألف ويل ِمن ال ُعمر سبع عرشون سنة».
و ّملا انتهى يف هذا املج ّلد برشح آخر اخلطبة ،وهو قوله« :عليه التوكّل يف

البداية والنّهاية» ،قال« :وليكن رشح النّهاية هناية الكالم ومنتهى املرام ،يف

والصواب ،وقد اتّفق الفراغ منه عىل
رشح خطبة هذا الكتاب واهلل املو ِّفق للخري ّ
عيل خان
يد شارحه ومؤ ِّلفه ومنشيه
ِّ
ومرصعه العبد املذنب اآلبق اآلثم مؤمن ّ

اجلزائري حمتد ًاّ ،
والركن
الش
ابن احلاج قاسم،
ّ
ّ
ريازي مولد ًا ،مصنِّف املتن املتني ُّ

السابع عرش من شهر رجب
الركني ،أحسن اهللُ إليه ،وغفر له ولوالديه ،يف اليوم ّ
َّ
السنة التّاسعة عرشة بعد مائة وألف».
ّ
املرجب إحدى شهور ّ

الشوع فيه ،فكان حدود سنة ()#1110؛ ألنّه ذكر يف أثناء اشتغاله
وأ ّما ّ

ست وثالثني سنة ،وله ن ِّيف وأربعون تأليف ًا ،فزيادة
هبذا املج ّلد أنّه بلغ عمره إىل ٍّ
تراث الب�صرة
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الشوع فيه
ّ
ست وثالثني عىل تأريخ والدته ُينتج ما ذكرناه .ويظهر من تأريخ ّ

وإمتامه أنّه طال عليه تأليف هذا املج ّلد واشتغل بغريه يف أثنائه ،فإنّه بعد خروجه
متوجه ًا إىل بالد اهلند يف سنة ( )#1102رشع يف تأليف كتابه
من أصفهان
ِّ

(جمالس األخبار) يف سبعة جم ّلداتّ ،
كل جم ّلد أ َّلفه يف مدّ ة سنة كاملة ،وفرغ من

السابع منه املوسوم بـ (لطائف الظرائف) يف بلدة (بكر) سنة (،)#1109
املج ّلد ّ
ٍ
الشح إىل ْ
تم هذا
وله
يومئذ مخس وثالثون سنة ،وبعد ذلك رشع يف هذا ّ
أن ّ
عيل خان) ،وله
املج ّلد منه سنة ( )#1119باهلند ،التي كان ُيعرف فيها بـ(مؤمن ّ
ٍ
ثم بعد ذلك رشع يف املج ّلد اآلخر من
من العمر يومئذ مخس وأربعون سنةّ ،
وأول
ّ
الشح ّ
الضخم هو أيض ًا ،وهو يف رشح املناظرة بني العلم واملال نفسهاّ ،

«رب
األول ،قال يف َّأولهِّ :
هذا املج ّلد تا ّم ،لكن آخره ناقص ،عىل عكس املج ّلد ّ
ويس يل أمري ،وو ِّفقني لتحرير مقايل ،وتعبري طيف خيايل»،
ْ
ارشح يل صدريِّ ،

إىل قوله« :وبعد ،فيقول ّ
حممد
الشارح املؤ ِّلف املاتن املصنّف العبد املذنب اآلثم ّ
الشريازي مولد ًا ،غفر اهلل ذنوهبام،
اجلزائري حمتد ًا،
حممد قاسم،
ّ
ّ
مؤمن ابن احلاج ّ

الرمحة ذنوهبامّ :
إن هذا هو املج ّلد الثاين من جم ّلدات كتاب
ومأل من حياض َّ
ألنا
سميته بـ(سفينة العلم)؛ ّ
(تعبري طيف اخليال يف حترير مناظرة العلم واملال)َّ ،

سفينة مشحونة بلئايل العلوم وأمتعة املعارف».

فيظهر منه ّ
سمى املج ّلد الثاين باخلصوص
أن هلذا ّ
الشح عدّ ة جم َّلدات ،وقدْ َّ

(سفينة العلم) ،ومل نظفر بعد ببق ّية املج ّلدات ،وإنّام يوجد هذان املج ّلدان منه يف

الطباطبائي ،قد أرسل مجلة
التربيزي
الس ّيد احلاج مريزا باقر القايض
ّ
ّ
خزانة كتب ّ

من خصوص ّياته املذكورة ولده العزيز -دام جمده.-
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وأ ّما متن طيف اخليال ،فهو تا ّم موجود يف مكتبة ّ
اموي(.)43
الس ّ
حممد ّ
الشيخ ّ
 -11تعليقة عىل أصول الكايف(.)44

 -12تعليقة عىل تفسري
البيضاوي(.)45
ّ

احلل(.)46
 -13تعليقة عىل رشائع املح ّقق ّ ّ

 -14متيمة الفؤاد من أمل البعاد :يف نوادر ّ
العشاق ولطائف األشعار ،أ َّلفه وهو

يف س ِّن ( )26سنة(.)47

 -15ثمرة احلياة وذخرية املامت يف رشح أربعني حديث ًا = األربعون حديث ًا(.)48

عيل
ُ
قلت :وذكر آقابزرگ (ثمرة احلياة) ،للفاضل ّ
عيل املخاطب بفضل ّ
حممد ّ
اجلزائري
خان
الشريازي( ،)49مرتَّب عىل مقدّ مة يف رشف العلم وأحد عرش باب ًا:
ّ
ّ

الروايات -3 .حوايش عىل
 -1تفسري بعض اآليات -2 .رشح بعض ِّ

بعض الكتب الدّ راس ّية( -4 .)50خطبة - 5 .اقتباساته -6 .قصائده -7 .مراثيه

للحسني -8 .اغرتاب ّياته وتضميناته -9 .سوانحه -10 .مناجاته -11 .ما

أنشأه من املقامات .وخامتة يف ذكر بعض النتائجّ ،أوله« :احلمدُ هللِ الذي خلق
اإلنسان ع ّلمه البيان ،احلكيم اخلبري»(.)51

 -16ثمرة الفؤاد وسمر البعاد :ديوان(.)52

الصمد ّية البهائ ّية(.)53
 -17جامع املسائل النحو ّية يف رشح ّ

ثم كتب
السامء) :إنّه كتب هذا ّ
الشح قبل بلوغهّ ،
قال آقابزرگ ،عن (نجوم ّ

وسمها (الدُّ ّر املنثور)(.)54
عليه حوايش َّ
دوهنا بنفسهّ ،

 -18جنّات عدن يف ّ
حل مسائل من الفنون الثامنية :ذكره آقابزرگ(.)55

 -19جنّات الفردوس يف اصطالحات العلوم وتعريفاهتا :شبيه كتاب
تراث الب�صرة
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الشيف
اجلرجاين( .)56ذكره آقابزرگ(.)57
الس ّيد ّ
تعريفات ّ
ّ

 -20خزانة اخليال يف اآلداب واحلكم واملواعظ واملناظرات واألمثال وتراجم

العلامء واملشايخ = سفينة العلم(.)58

ن�سخ ُه ِّ
ُ
اخلط َّية
 -1نسخة منه يف جمموعة فرهاد املعتمد يف طهران رقم( ،)185نسخ عبد

حممد(.)59
ّ

اإلسالمي يف قم ،رقم (،)2223
التاث
 -2نسخة مركز إحياء ّ
ّ
األرموي
نسخ(ق ،)#12يف ( )307ورقة ،كام ُذكر يف فهرس خمطوطات املحدِّ ث
ّ

املخطوط .)60(644/2

حممد
حممد صالح بن ّ
 -3نسخة مكتبة ملك يف طهران رقم ( ،)1474نسخ ّ

مهدي( ،ق ،)#12يف ( )461ورقة ،كام ذكر يف فهرسها.)61(200/1 :

اإليراين ،رقم (( ،)5505/1ق ،)#12كام ذكر يف
 -4نسخة جملس الشورى
ّ

فهرسها.)62(407/16 :

املرعيش يف قم ،رقم ( ،)11005/8نسخ (ق،)#13
الس ّيد
 - 5نسخة مكتبة ّ
ّ

يف ( )194ورقة )279 -85( ،كام ذكر يف فهرسها.)63(29/28 :

 - 6نسخة املكتبة الوطن ّية طهران رقم ( )240( ،)#1232( ،)1050ورقة،

كام يف فهرسها.)64(48/9 :

عيل أصغر بن
 -7نسخة مكتبة ملك يف طهران رقم ( ،)1463/3نسخ ّ

التربيزي ،سنة ( ،)#1247كام ُذكر يف فهرسها:
حممد رفيع الگوباره أي ،أو
ّ
ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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.)65(270/5

املرعيش يف قم ،رقم (،)4148
الس ّيد
 - 8نسخة أخرى -أيض ًا -يف مكتبة ّ
ّ

اهلمداين ،بتأريخ ( 9مجادى الثانية  ،)#1252يف
حممد كاظم
حممد تقي بن ّ
نسخ ّ
ّ
( )321ورقة ،كام ُذكر يف فهرسها.)66(164/11 :

الرضو ّية يف مشهد رقم ( ،)6925املج ّلد
 -9نسخة يف املكتبة املركز ّية للعتبة ّ

اهلمداين الكبودر آهنگي ،بتأريخ رجب (،)#1310
احلسيني
األول ،نسخ حييى
ّ
ّ
ّ

يف ( )193ورقة ،كام ُذكر يف فهرسها.)67(327/7 :

الرضو ّية يف مشهد رقم
 -10نسخة أخرى -أيض ًا -يف املكتبة املركز ّية للعتبة ّ

اهلمداين الكبودر آهنگي ،بتأريخ
احلسيني
( ،)6926املج ّلد الثاين ،نسخ حييى
ّ
ّ
حمرم ( ،)#1311يف ( )117ورقة ،كام ُذكر يف فهرسها.)68(328/7 :
ّ

الرضو ّية يف مشهد رقم
 -11نسخة ثالثة -أيض ًا -يف املكتبة املركز ّية للعتبة ّ

املازندراين ،بتأريخ ( ،)#1321كام ُذكر يف فهرس
( ،)12175نسخ أسد اهلل
ّ
الرضو ّية يف مشهد.)69(233 :
ألفبائي ملخطوطات العتبة ّ

 -12نسخة الگلپايگاين بقم ،رقم ( )227( ،)19/70 3740ورقة ،كام يف

فهرسها.)70(1710/3 :

 -13نسخة مكتبة جملس ّ
اإليراين يف طهران رقم ( ،)1363كام ُذكر
الشورى
ّ

يف فهرسها.)71(412/4 :

املصورة عن نسخة مكتبة جملس ّ
الشورى،
املنصوري
 - 14نسخة خزانة نزار
ّ
ّ

شوال .)#1130
تأليفها (ّ 9

املصورة عن
املنصوري
 -15نسخة أخرى منه يف خزانة خمطوطات نزار
َّ
ّ
تراث الب�صرة
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حممد سنة ()#1202
نسخة مكتبة جملس الشورى
اإليراين ،نسخ عبد اهلل بن ّ
ّ
يف البرصة.

 -21الدُّ ُّر املنثور

السامء)( )72فهرس تصانيفه عن
ذكره آقابزرگ ،وقال :وقد حكى يف (نجوم ّ

الصمد ّية قبل بلوغة احللم
كتابه (طيف اخليال) ،وذكر أنّه بعد ما أ ّلف رشح ّ

الصمد ّية البهائ ّية) ،ع َّلق عليه حوايش
وسمه بـ (جامع املسائل النحو ّية ىف رشح ّ
ّ
وسمها (الدُّ ّر املنثور)(.)73
َّ
ودوهنا ّ
ُ -22درر احلكم

ذكره آقابزرگ ،وقال :رسالة مقرتحة خالية من احلروف املنقوطة ،تقرب من

حممد
حممد مؤمن بن ّ
أربعامئة بيت ،عناوينها (حكم ،حكم) ،وهو تأليف املوىل ّ
الرسالة جزء ًا من كتابه الكبري املوسوم بـ (لطائف
قاسم
ّ
اجلزائري ،جعل هذه ِّ
الظرائف وظرائف املعارف) ،الذي فرغ من تأليفه ىف سادس رجب (،)#1109

السند ّية ،والنّسخة موجودة يف النّجف عند
يف بلدة (بكر) من توابع ترت من البالد َّ
حممد رسول اهلل،
األميني
ّ
التربيزي مؤ ّلف (شهداء الفضيلة)ّ ،أوله( :ال إله ّإل اهلل ّ
ّ
الص َمد ّ
العلم) ،وبعد خطبة مبسوطة
ّأول الكالم وأكمل املرام ،محد ًا هللِ األحد ّ

املحرر -أصلح اهلل
تقرب من عرشين بيت ًا رشع ىف تأريخ أحواله ،فقال« :ولد
ِّ

املحرم
مهه ومالله -أواسط ّأول
حاله
َّ
ّ
وحصل آماله وأصعد أعامله وأماط َّ
مصوره وإهله ،ومولده دار العلم وحمرس الكامل»،
عام ( ،)1074وسامه سام
ِّ

وبعدها ذكر بعض أحواله واشتغاالته ،ومنها تأليف هذا الكتاب ،قال« :رسم

السداد ك ّله مدلول كالم اهلل ورسوله ،وحمصول طروس
كالم ًا مصلح ًا ألهل َّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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وسمه (درر احلكم) ،وهو كأس مدام األرواح ،وبعد اإلطراء هلذا
أهل وصولهّ ،

التأليف رشع يف احلكم وابتدأ يف ّأول حكمه بلفظ اجلاللة (اهلل) ،وذكر اشتقاقه

الرسل آدم وذكر أحوال خلقته
ثم
ّ
خواصه ،وبعده ،قال :حكم ّأول ّ
من (أله)ّ ،
الرسل وأكملهم وأعلمهم ،وذكر
ثم قالُ :حكم أكرم ّ
وعصيانه وأحوال ولدهّ ،

ثم قال:
الرحلةّ ،
مجلة من أحوال نب ِّينا من الوالدة واملعجزات والغزوات إىل ِّ

ُحكم حرم اهلل ومولد رسوله.

وسامراء التي رآها عام
ثم طوس ،وذكر أنّه رآها عام (،)#1096
ّ
ّ
( ،)#1089وبالد ُأ َخر ،مثل :جبل طور ،وإرم عاد ،ومرص ،ومولده شرياز،
و َد َعا إىل اهلل لرجوعه إليها لريى والده أسعده اهلل ،ورهطه س َّلمهم اهلل ،وأثنى

يتّ ،
حممد
حممد االصطهبانا ّ
عيل بن ّ
حممد بن ّ
كثري ًا عىل ُأستاذه موالنا شاه ّ
والشيخ ّ
التاممي ،ودعا ٍّ
الصداع،
ثم حكم مجلة من األمراضّ ،
لكل منهام بس َّلمه اهللّ ،
ّ
ثم حكم مجلة من احليوانات ،األسد،
والس ّل ،واإلسهال ،وغريهاّ ،
والسعالّ ،
ّ
ثم حكم العلامء وفضلهم
ثم حكم كالم اهلل القرآنّ ،
واهلر ،واحلامر ،وغريهاّ ،
ّ

ثم النصائح واملواعظ ،وآخر حكمه
ثم حكم امللوكّ ،
وآداب التعليم والتع ّلمّ ،

احلريري نثر ًا أو نظ ًام من احلروف املهملة ،وفرغ منه
املحرر من منشآت
ّ
ما أورده ّ
املحرم (.)74()1109
أواسط ّ

جزائري
 -23ديوان مؤمن
ّ

سمى ديوانه (ثمر الفواد وسمر البعاد) .عن (نجوم
ذكره آقابزرگ ،وقالّ :

السامء)(.)75
ّ

عيل بن
ُ
قلت :نسخة منه يف مكتبة ملك يف طهران رقم ( ،)5125/10نسخ ّ
تراث الب�صرة
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احلسيني ،بتأريخ ( ،)#1257كام ُذكر يف فهرسها.)76( 220/8 :
حممد حسن
ّ
ّ
يتم(.)77
 -24رشح ّ
الس ّجاد ّية :مل ّ
الصحيفة ّ

الرضو ّية يف مشهد ،رقم (،)381
ُ
قلت :نسخة منه يف املكتبة املركز ّية للعتبة ّ

تأليف (.)#1122

 -25رشح مقامات
احلريري( =)78زينة احلياة وذخرية املامت يف رشح املقامات
ّ

النّاسخة للمقامات

أحال عليه تفصيل جواب شبهات ّ
السبع املشهورة يف أواخر كتابه
الشيطان ّ

(لطائف الظرائف) ،الذي فرغ منه (.)79()#1109

الصمد ّية( = )80جامع املسائل النّحو ّية :تقدّ م.
رشح ّ

يتم(.)81
 -26رشح هنج البالغة :مل ّ

 -27طرب املجالس يف ال ّلطائف واملداعبات :ذكره آقابزرگ(.)82
 -28طيف اخليال يف مناظرة العلم واملال( = )83سفينة العلم.

ن�سخ ُه ِّ
ُ
اخلط َّية
الرضو ّية يف مشهد رقم ()4824
 -1نسخة منه يف املكتبة املركز ّية للعتبة ّ

نسخ املؤ ّلف بتأريخ ( 17رجب  )1119يف ( )367ورقة ،كام ُذكر يف فهرسها:

.)84(581/7

اإلسالمي يف طهران رقم (1018ط)،
 -2نسخة مكتبة جملس الشورى
ّ

نسخ ( ،)#12يف ( )241ورقة ،كام ُذكر فهرسها.)85(1082/24 :

 -3نسخة مكتبة مركز دائرة املعارف بزرگ إسالمي طهران رقم (،)627/4

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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نسخ (ق  ،)#12يف( )479ورقة ،كام ُذكر يف فهرسها.)86(173/2 :

اإليراين
اإلسالمي
 -4نسخة أخرى -أيض ًا -منه يف مكتبة جملس الشورى
ّ
ّ
امللتاين ،بتأريخ ( ،)#1116يف ( )343ورقة ،كام
رقم ( ،)290نسخ يعقوب
ّ
ُذكر يف فهرسها.)87(166/2 :

 - 5نسخة مكتبة سپهساالر يف طهران رقم ( ،)2802نسخ ( ،)#1197كام

يف فهرسها.)88(308/5 :

اإلسالمي يف قم ،رقم ( ،)538نسخ رجب
 - 6نسخة مركز إحياء الرتاث
ّ

( ،)#1197يف ( 547ص) ،كام ُذكر يف فهرسها :عكيس .)89(127/2

 - 7نسخة مكتبة ملك يف طهران رقم (( ،)924ق )260( ،)#13ورقة ،كام

يف فهرسها.)90(365/1 :

الوزيري يف مدينة يزد اإليران ّية رقم ( ،)1809نسخ أوائل
 - 8نسخة مكتبة
ّ

(ق  ،)#13يف ( )256ورقة ،كام ُذكر يف فهرسها.)91(1061/3 :

 -9نسخة مكتبة جملس الشورى رقم (( ،)15342ق ،)#13كام يف خمترص

فهرسها.)92(545 :

اإلسالمي يف طهران
 -10نسخة أخرى -أيض ًا -يف مكتبة جملس الشورى
ّ

حممد ،بتأريخ ( ،)#1263كام ُذكر يف
رقم ( ،)14798نسخ زين العابدين بن ّ
خمترص فهرسها.)93(545 :

األول
 -11نسخة مكتبة ملك يف طهران رقم ( ،)2774نسخ ربيع ّ

( )224( ،)#1281ورقة ،كام ُذكر يف فهرسها.)94(365/1 :

الرضو ّية يف مشهد رقم ( ،)6888نسخ
 -12نسخة املكتبة املركز ّية للعتبة ّ
تراث الب�صرة
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احلجة  ،)#1282يف ( )198ورقة،
حممد بن باقر االصطهبانايت بتأريخ ( 8ذي ّ
ّ

كام ُذكر يف فهرسها.)95(646/7 :

املرعيش يف قم ،رقم ( ،)6148نسخ الثالثاء مجادى
الس ّيد
 -13نسخة مكتبة ّ
ّ

الثانية ( ،)#1295يف ( )250ورقة ،كام ُذكر يف فهرسها.)96(146/16 :

اإلسالمي يف طهران رقم ( ،)5449نسخ
 -14نسخة مكتبة جملس الشورى
ّ

اهلمداين ،بتأريخ ذي القعدة (،)#1307
احلسيني الكبودر آهنگي
حييى بن أمحد
ّ
ّ
كام ُذ ِكر يف فهرسها.)97(357/16 :

حممد بن
 - 15نسخة مكتبة ملك يف طهران رقم ( ،)3881نسخ أيب تراب ّ

الالهجاين ،بتأريخ األربعاء ( 8رجب  ،)#1308يف ( )254ورقة،
حممد جعفر
ّ
ّ

كام ُذكر يف فهرسها.)98(365/1 :

اإلسالمي يف طهران رقم ( )4147نسخ
 - 16نسخة مكتبة جملس الشورى
ّ

األصفهاين ،بتأريخ ( 21صفر  ،)#1317يف ( )225ورقة ،كام
الصدر
حممد باقر ّ
ّ
ّ
ُذ ِكر يف فهرسها.)99(145/11 :
الرضو ّية يف مشهد رقم ( )12098نسخ
 -17نسخة املكتبة املركز ّية للعتبة ّ

( ،)#1317كام ُذكر يف فهرسها :فهرس ألفبائي.)100(398 :

إسالمي طهران رقم
 -18نسخة مكتبة مركز دائرة املعارف بزرگ
ّ

حممد ّ
( ،)219/1نسخ ّ
األول
الش
اهرودي ،بتأريخ ( 12ربيع ّ
ّ
عيل ّ
الشيخ ّ
 ،)#1318كام ُذكر يف فهرسها.)101(172/1 :
 -19نسخة مكتبة ك ّل ّية إهل ّيات جامعة فردويس يف مشهد رقم ( ،)338نسخ

التربيزي (د.ت) ،يف ( )205ورقة ،كام
الكربالئي اخلواجة حسني
عيل بن
ّ
ّ
ّ
حممد ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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ُذكر يف فهرسها.)102(199/1 :

 -20نسخة مكتبة مدرسة غرب مهدان اإليران ّية رقم (()283د.ت) يف

( 380ص) ،كام ُذكر يف فهرسها :فهرس رشت ومهدان.)103(1341 :

الطباطبائي يف مدينة تربيز اإليران ّية،
عيل القايض
ّ
 -21نسخة جمموعة ّ
حممد ّ

بدون رقم (د.ت)(.)104

الرضو ّية يف مشهد رقم (،)12201
 -22نسخة املكتبة املركز ّية يف العتبة ّ

امللتاين (د.ت) ،كام ُذكر يف فهرسها :فهرس ألفبائي.)105(398 :
نسخ يعقوب
ّ

الرضو ّية يف مشهد
 -23نسخة أخرى منه -أيض ًا -يف املكتبة املركز ّية يف العتبة ّ

رقم (( ،)11978د.ت) ،كام ُذكر يف فهرسها :فهرس ألفبائي.)106(398 :

املصورة عن نسخة مكتبة
املنصوري
 -24نسخة خزانة خمطوطات نزار
ّ
ّ

جملس ّ
الشورى يف طهران.

املصورة
املنصوري
 -25نسخة أخرى -أيض ًا -منه يف خزانة خمطوطات نزار
ّ
ّ

عن نسخة ثانية يف مكتبة جملس ّ
اإليراين يف طهران.
الشورى
ّ
قرة العني وسبيكة ال ُّلجني
ّ -29

السامء) فهرست
ذكره آقابزرگ ،وقال :فرغ منه يف( ،)#1101نقل يف (نجوم ّ

تصانيفه عن كتابه (طيف اخليال) ،قال فيه :وهو مشتمل عىل تفسري اآليات
ّ
وحل أبيات وعبارات ،وذكر مغالطات
املشكلة ،ورشح األحاديث الغريبة،

متفرقة أخرى( ،)107أ َّلفه يف س ّن
منثورة ومنظومة ،وألغاز ومعم ّيات ،وفوائد ِّ
( )17سنة(.)108

 - 30لطائف الظرائف وطرائف املعارف
تراث الب�صرة
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ن�سخ ُه ِّ
ُ
اخلط َّية
 -1نسخة منه يف مكتبة جملس ّ
اإلسالمي بطهران رقم (،)7154
الشورى
ّ

املراغي ،يف ( 28رجب ،)#1240يف( )249ورقة ،كام
حممد بن مجشيد
ّ
نسخ ّ

ُذكر يف فهرسها.)109(163/25 :

املصورة عن نسخة مكتبة جملس
املنصوري
 -2نسخة خزانة خمطوطات نزار
ّ
ّ

اإلسالمي يف طهران.
الشورى
ّ

ّ
وحل بعض العبائر
 -31ما ّدة احلياة يف تأويل بعض اآليات واألحاديث

املشكلة مع إيراد قصص لطيفة وأشعار(.)110
 -32جمالس األخيار وجمالس األخبار

السامء) فهرس كتبه عن(طيف اخليال) ،وقال يف الفهرست:
حكى يف (نجوم ّ

ّ
إن املجالس مشتملة عىل سبعة جم ّلدات:

األول :يف تواريخ األنبياء ،اسمه( :معارج القدس) ،وفيه جمالس حكى عن
ّ

السابع.
املجلس العرشين منه يف اجلزء ّ

األئمة ،اسمه( :حتفة األبرار) ،وهو -أيض ًا -مرتَّب عىل
الثاين :يف مناقب
ّ

جمالس ،أحال عىل جملسه الثامن يف(لطائف الظرائف).
الثالث :يف أحوال امللوك ،اسمه( :بحر املعارف).

الرابع :يف أحوال األولياء والعلامء ّ
والشعراء ،اسمه( :ربيع األبرار).
ّ

السوانح العمري ،اسمه( :زهرة حياة الدُّ نيا) ،مرتَّب عىل
اخلامس :يف ّ

جنّات ،أحال عىل اجلنّة الثامنة يف (لطائف الظرائف).

السادس :يف رشح ثالثامئة حديث ،اسمه( :روح اجلنان).
ّ
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املتفرقة من أكثر العلوم والفنون ،اسمه( :لطائف
السابع :يف الفوائد
ِّ
ّ

الظرائف).

السبت ( 17رجب  ،)#1074قال يف
ويظهر من سوانحه أنّه ولد ضحى ّ

آخر املج ّلد تقريظ ًا منظوم ًا للكتابّ ،أوله:
علم األوائل دونكم
ياطالبي َ

جمالس أخبار معادن ل ّق ِ
اط
ُ

السبعة وأساميها ،وقدْ
وأشار يف التقريظ إىل بعض رؤوس مطالب املج ّلدات ّ

فرغ من املج ّلد األخري املوسوم بـ (لطائف الظرائف) يف ( 6رجب  )#1109يف

السند ّية.
قصبة (بكر) من توابع ترت من البالد ّ

ويظهر من مواضع من هذا املج ّلد األخري ّ
أن اسم املجموع (حماسن األخبار

وجمالس األخيار)()111؛ ولذا نذكره هبذا العنوان أيض ًا ،ذكر يف خامتته وصايا منه،

الس ّيارة يف أفالك
كالسبعة ّ
صف عمره يف مجعه سبع سنني ،فجمع جم ّلدات ّ
وأنّه َ َ

السبع الدّ وائر عىل أقطاب املسائل ،وذكر يف
كالسموات ّ
العلوم واملعارف ،أو ّ

األول من كتابه (تعبري طيف اخليال) أنّه سافر نحو البالد اهلند ّية يف
أثناء املج ّلد ّ
ٍ
يومئذ من العمر سبع وعرشون سنة ،فيظهر من هذه
(سلخ ع ،)#1102 1وله
التواريخ أنّه أ ّلف (املجالس) املرتّب عىل سبعة جم ّلدات يف سبع سنني من ّأول

وصوله بالد اهلند ( )#1102إىل ْ
السابع.)112(#1109 :
أن فرغ من املج ّلد ّ

وقال ّ
الصدرائي :كان يف س ّن ( )31مشغول يف تأليف املج ّلد اخلامس،
الشيخ
ّ

وبدأ بتأليف (جمالس األخبار) يف س ّن ( )28سنة ،يف سنة ( )#1102بدأ بتأليفه،

ويف( 6رجب  ،)#1109انتهى منه يف قصبة (بكر)(.)113

تراث الب�صرة
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ن�سخ ُه ِّ
ُ
اخلط َّية
 -1نسخة منه يف مكتبة جملس الشورى بطهران.

املصورة عن مكتبة جملس
املنصوري
 -2نسخة خزانة خمطوطات نزار
ّ
ّ

اإليراين.
الشورى
ّ

 -33جممع البحرين يف تأويل اآليات املشكلة ورشح األحاديث املعضلة :قال

السعدين)(.)114
املؤ ِّلف :نظري (مرشق ّ

 -34مدينة العلم يف تأويل بعض اآليات واألحاديث املشكلة ّ
وحل بعض

العبائر الغامضة وذكر قصص لطيفة وأشعار رشيفة(.)115

السعدين يف تأويل آيات مشكلة ّ
وحل أحاديث معضلة
 -35مرشق ّ

هو الكتاب موضوع بحثنا ،سيأيت.

 -36مشكاة العقول يف رشح لغز( )116زبدة األصول

ّ
الطباطبائي بمدينة شرياز اإليران ّية رقم
العلمة
نسخة منه يف مكتبة
ّ
( ،)935/1نسخ املؤ ّلف ( 19مجادى األوىل .)117()#1102

 -37مصباح املبتدئني يف تركيب أنموذج النّحو الزخمرش ّية تسهي ً
ال عىل

املبتدئني

أ َّلفه يف س ّن ( )14سنة( ،)118ذكره آقابزرگ(.)119

السائرين(.)120
 -38مقامات العارفني يف رشح منازل ّ
 -39املقامات النّاسخة للمقامات

نسخة منه يف مكتبة ّ
الطباطبائي يف شرياز رقم ( ،)935نسخ املؤ ّلف
العلمة
ّ

(د.ت)(.)122( )121
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 -40منية الفؤاد

(قرة العني) يف االشتامل عىل تفسري
ذكره آقابزرگ ،وقال :هو نظري كتابه ّ

ّ
وحل أبيات وعبارات ،وذكر
بعض آيات مشكلة ،ورشح أحاديث غريبة،
مغالطات وألغاز ومعم ّيات منثورة ومنظومة( ،)123أ َّلفه لفاضل خان(.)124
املنجم والطبيب
 -41منية ال ّلبيب يف مناظرة ِّ

السياحة يف طلب العلم إىل ساحة
ذكره آقابزرگ ،وقال ّأوله« :ساقني طول ِّ

الكامل ،»...أورده بتاممه يف (زهر اآلداب) ،وأورده ّ
حممد بن قنرب يف
الشيخ ّ

اليمني يف (نفحة اليمن)
الرشواين
الزهر) ،وأورده املريزا أمحد بن
(منتخب ّ
ّ
ّ
املطبوع ،وأحال فيه عىل كتابه (طيف اخليال)(.)125

ن�سخ ُه ِّ
ُ
اخلط َّية
 -1نسخة جمموعة ّ
عيل حيدر بمشهد ،رقم (( ،)#1039/5د.ت)
الشيخ ّ

كام يف فهرسها.)126(50/3 :

 -2نسخة املكتبة الوطن ّية بطهران ضمن كتاب (نفحة اليمن فيام يزول بذكره

ّ
حممد (.)127()84 72
الشجن) ،ألمحد بن ّ
 -42وسيلة الغريب

(قرة العني وسبيكة ال ُّلجني) ،الذي
ذكره آقابزرگ ،وقال :هو نظري كتابه ّ

فرغ منه ( )#1101يف االشتامل عىل تفسري اآليات املشكلة ،ورشح األحاديث

ّ
وحل بعض املغالطات واأللغاز
الغريبة ،وجواب بعض املسائل العلم ّية،
السامء)
واملعم ّيات ،وتفسري بعض األبيات ،وفوائد ُأ َخر ،كام حكاه يف (نجوم ّ
تراث الب�صرة
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عن كتابه (طيف اخليال)(.)128

للحاج شفيع خان(.)129
أ َّلفه
ّ

ُ
ال�سعدين)
و�صف خمطوطة (م�شرق ّ
قال آقابزرگ« :مشتمل عىل هتذيب األخالق وتكميل النفس ،و(مرشق

وعب
عيل
الشهرستاينّ ،
الس ّيد هبة الدِّ ين ّ
السعدين) موجود يف خزانة ّ
ّ
ّ
حممد ّ
.أوله( :أمحد كلمة يبتدئ هبا الكالم)َ ،ذكَر فيه
السعدين) أيض ًا ّ
عنه بـ (مطلع ّ
املسمى بـ (جمالس األخبار وجمالس األخيار) يف
أنّه بعد ما أ َّلف كتابه البسيط
َّ

النواب خملص
سبعة جم ّلدات ،وعرض بعضها عىل بعض األفاضل األُمراء  -هو ّ

()130
وسمه
خان  ،-ورآى فيه أمره أن ينتخب منه ،فعمد إىل تأليف هذا الكتابّ ،

يتضمن
ووزعه عىل مائة مرشق،
مسمهَّ ،
َّ
ليتبي اسمه عن ّ
السعدين)؛ َّ
بـ (مرشق َّ
ٌّ
كل منها تأويل آية أو توجيه رواية.

املرشق األول يف تأويل آية سورة اإلرساء :وما منَعنَا َأ ْن نُر ِس َل بِ ْالَي ِ
ات،)131(
ََ َ َ
ّ
َ
ْ
واملرشق املائة يف بيان روايةَ ( :من مات وترك ورق ًة يكون عليها يش ٌء ِمن عل ِم
ٍ
الدِّ ِ
تكون تلك الورقة سرت ًا فيام بينه وبني النّار ،وأعطا ُه اهللُ ِّ
ُ
حرف مدين ًة
بكل
ين
مرات).
أوسع من الدُّ نيا سبع َّ

حمرم ( ،)#1105وفرغ من (لطائف الظرائف) الذي هو آخر
فرغ منه يف ّأول ّ

السبع ( ،)#1109وكان مدّ ة اشتغاله بتأليفها سبع سنني ،فيظهر ّ
أن
املج ّلدات ّ

السعدين) كان يف أثناء اشتغاله بالكتاب (البسيط) الكبري ،وهو
تأليف (مرشق ّ

يقرب من مخسة آالف بيت ،يوجد ّ
بخط ّ
عيل الق ّطان
الشيخ أمحد بن احلسن بن ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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النجفي ،فرغ منه ( 29ج ،)#12831عند ّ
اموي عن نسخة
الس ّ
حممد ّ
الشيخ ّ
ّ

كتابتها ( ،)#1131صورة ّ
خط املؤ ِّلف يف أصله ،وفيه شهادة املقابلة والتصحيح

له يف (.)132(»)#1111

ال�سعدين)
قراء ٌة يف تف�سري (م�شرق ّ
يتضمن ٌّ
كل منها تأويل آية،
عمد املؤ ِّلف إىل تنظيم تفسريه عىل مائة مرشق،
َّ
َ

أو توجيه رواية ،وهذه اقتباسات من تأويالته:
املرشق األول تأويل اآلية :وما منَعنَا َأ ْن نُر ِس َل بِ ْالَي ِ
ات إِ َّل َأ ْن ك ََّذ َب ِ َبا
ََ َ َ
ّ
َ
ْ
ون و َآ َتينَا َثمود النَّا َق َة مب ِص ًة َف َظ َلموا ِبا وما نُر ِس ُل بِ ْالَي ِ
ات إِ َّل َت ِْوي ًفا
ْالَ َّو ُل َ َ ْ ُ َ
َ
ُ َ ََ ْ
ُْ َ
(.)133( )59
قالّ :أوالًّ :
إن فيها أسئلة شتّى:

األولّ :
إن اهلل تعاىل كيف يمنعه تكذيب األمم املاضية من ذلك ،مع أنّه ال
ّ

فإن أراد إرسال اآليات ،فال يمنعه تكذيبهمْ ،
يمنعه ممّا ُيريدُ ه مانعْ ،
وإن مل ُيرد

إرسال اآليات ،كان وجود تكذيبهم وعدمه سواء ،وكان عدم اإلرسال اإلرادة
ال للتكذيب(.)134

الثاينّ :
ُوحا إِ َل َق ْو ِم ِه إِ ِّن
و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ن ً
إن اإلرسال يتعدَّ ى بنفسه ،قال تعاىلَ :
ِ
ني (.)135( )25
َلك ُْم نَذ ٌير ُمبِ ٌ
فأي حاجة إىل الباء(.)136
ُّ

الثالثّ :
إن املراد باآليات هنا ما اقرتحه أهل مكّة عىل رسول اهلل tمن

الزراعة ،وإنزال الكتاب
الصفا ذهب ًا ،وإزالة جبال مكّة ليتمكّنوا من ِّ
جعل ّ
تراث الب�صرة

140

جم ّلة ف�صل ّية حم ّكمة

الدّكتور نزار املن�صوريّ
()137
السامء ،ونحو ذلك ،وهذه اآليات ما ُأرسلت إىل
املكتوب [من اهلل]
من ّ

األولني ،وال شاهدوها ،فكيف َّ
كذبوا هبا(.)138
َّ

األولني ال يمنع إرساهلا إىل اآلخرين جلواز ْ
الرابعّ :
أن ال ِّ
يكذ َبا
إن تكذيب ّ
ّ

اآلخرون(.)139

ٍ
ِ
و َما َمنَ َعنَا اآلية،
بني
أي
مناسبة َ
صدور اآلية وهو قوله تعاىلَ :
اخلامسُّ :
ِ
رت
ص ًة َف َظ َل ُموا اآلية ،حتّى ُصدِّ ْ
وبني قوله تعاىل بعدها َ
و َآ َت ْينَا َث ُمو َد النَّا َق َة ُم ْب َ
هبا (.)140
السادس :ما معنى وصف النّاقة باإلبصار ،ما دخله هنا (.)141
ّ

السابعّ :
وءا َأ ْو َي ْظلِ ْم
إن ال ُّظلم يتعدَّ ى بنفسه ،قال اهلل تعاىلَ :
ّ
و َم ْن َي ْع َم ْل ُس ً
ٍ
حاجة إىل الباءّ ،
وهل قال :ظلموها ،أي :بالعقر
فأي
َن ْف َس ُه (ُّ ،)142( )110
والقتل(.)143

إن قوله وما نُر ِس ُل بِ ْالَي ِ
ات إِ َّل َت ِْوي ًفاُّ ،
الثامن :من ّ
يدل عىل عدم اإلرسال،
َ
ََ ْ

فكيف التوفيق.

األول ّ
وأقول ثاني ًاّ :
عب به عن ترك اإلرسال
إن اجلواب عن ّ
إن املنع جماز َّ
باآليات ،فكأنّه تعاىل قال :ما كان سبب ترك اإلرسال إِ َّل َأ ْن ك ََّذ َب ِ َبا
ون.
ْالَ َّو ُل َ

إن الباء لتعدية اإلرسال إىل املرسل به ،ال إىل املرسل؛ ّ
وعن الثاينّ :
ألن
ِ
الرسول باآليات،
الرسول ،تقديره َ
و َما َمنَ َعنَا َأ ْن ن ُْرس َلّ 
املرسل حمذوف وهو ّ
واإلرسال يتعدّ ى بنفسه إىل املرسل بالباء إىل املرسل به وباء يل إىل املرسل إليه.
وسى بِ َآ َياتِنَا َو ُس ْل َط ٍ
ان ُمبِ ٍ
ني)144(إِ َل فِ ْر َع ْو َن
قال تعاىلَ :
و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُم َ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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َو َم َلئِ ِه.)145(

وعن الثالثّ :
با عائد إىل نفس اآلية املقرتحة ال
إن ّ
الضمري يف قوله تعاىل ِ َ
إىل هذه اآليات املقرتحة ،فكأنّه تعاىل قال وما منَعنَا َأ ْن نُر ِس َل بِ ْالَي ِ
ات التي
ََ َ َ
َ
ْ

اقرتحها أهل مكّة ّإل تكذيب من قبلهم باآليات املقرتحة ،أي :املائدة والنّاقة

األولون.
ونحومها ممّا اقرتحه َّ

إن سنَّة اهلل تعاىل يف عباده ّ
الرابعّ :
أن َمن اقرتح عىل األنبياء آية وأتوه
وعن ّ

عجل اهلل هالكه ،واهلل تعاىل مل ُيرد إهالك مرشكي مكّة؛ ألنّه
هبا ،فلم ُيؤمن َّ
تعاىل علم َّ
أن يف نسلهم َمن ُيؤمن ،أو ألنّه قىض وقدَّ ر يف سابق علمه بقاء من
حممد tإىل يوم القيامة ،فلو أرسل باآليات التي اقرتحوها
بعث إليهم نب ِّينا ّ

السنّة اجلارية ،مع ّ
أن حكمته اقتضت عدم إهالكهم،
فلم يؤمنوا ألهلكهم عىل ّ
فلذلك مل يرسل هبا ،فيصري معنى اآلية :وما منَعنَا َأ ْن نُر ِس َل بِ ْالَي ِ
ات املقرتحة
ََ َ َ
ُ
َ
ْ

األولون فأهلكواُ ،فر َّبام ِّ
[التي ّ
يكذب هبا قومك فيهلكوا.
كذب هبا] ّ

األولني َّ
وعن اخلامس :إنّه تعاىل ّملا أخرب ّ
عي منها
أن َّ
كذبوا باآليات املقرتحة َّ

واحدة ،وهي ناقة صالح؛ َّ
ألن آثار ديارهم املهلكة يف بالد العرب قريبة من

حدودهم ُيبرصها صادرهم وواردهم.

السادسّ :
إن معنى مبرصة دا ّلة ،كام يقال :الدّ ليل مرشد وهادي ،وقيل:
وعن ّ

مبرص هبا ،كام ُيقالٌ :
وهنار صائم ،أي :ينام فيه و ُيصام فيه.وقيل :معناه
ليل نائم،
ٌ

نبوة صالح ،ويعضد هذا قراءة مبرصة
صحة ّ
مبرصة ،يعنيّ :أنا ُيبرص النّاس ّ

والصاد ،أيَ :م ْب َصة.
بفتح امليم ّ

وقيل :مبرصة صفة آلية حمذوفة تقديره :آية مبرصة ،أي :مضيئة ب ِّينة.
تراث الب�صرة
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السابعّ :
إن الباء ليست لتعدية الظلم ،أي :ظلموا الناقة ،بل معناه:
وعن ّ

وظلموا أنفسهم بقتلها أو بسببها ،وقيل :الظلم هنا الكفر ،فمعناه :فكفروا هبا،

فلم ُض ِّمن الظلم معنى الكفر عدَّ اه تعديته.
ّ
إن املراد باآليات ثاني ًا ِ
وعن الثامنّ :
العرب والدَّ الالت واإلنذارات ،ال اآليات
األول].
َبص[.انتهى املرشق ّ
التي اقرتحها أهل مكّة ،فال تناقضَ ،فت َّ

ن�سخ ُه ا َ
ُ
خل ِّط َّية
 - 1نسخة منه يف مكتبة جملس ّ
اإلسالمي بطهران رقم (،)8082
الشورى
ّ

منتخب من كتاب (جمالس األخيار وجمالس األخبار)( ،)146نسخ املؤ ِّلف يف

حمرم  ،)#1105كام يف خمترص فهرسها.)147( 757 :
(ّ 1

 - 2نسخة أخرى يف جملس ّ
اإلسالمي رقم (،)#1257 ،638/1
الشورى
ّ

كام يف فهرسها.)148(403/2 :

 - 3نسخة أخرى -أيض ًا -منه يف مكتبة جملس ّ
اإلسالمي بطهران
الشورى
ّ

نورحممد املتو ِّطن ملتان (د.ت) يف ( )132ورقة ،كام ذكر يف
رقم ( ،)76نسخ
ّ

فهرسها.)149(38/2 :

املصورة عن نسخة مكتبة جملس
املنصوري
 - 4نسخة خزانة خمطوطات نزار
َّ
ّ

اإليراين بطهران.
الشورى
ّ

املصورة
املنصوري
 - 5نسخة أخرى -أيض ًا -منه يف خزانة خمطوطات نزار
َّ
ّ

عن نسخة مكتبة جملس ّ
الشورى.

املصورة عن نسخة مكتبة جملس
املنصوري
 - 6نسخة خزانة خمطوطات نزار
َّ
ّ

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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اإليراين بطهران.
الشورى
ّ

التاث بقم.
مصورة منه يف مركز الفقيه
 - 7نسخة
العاميل إلحياء ّ
َّ
ّ

وعب عنه بـ (مطلع
عيل
الشهرستاينّ ،
الس ِّيد هبة الدِّ ين ّ
 - 8نسخة خزانة َّ
ّ
حممد ّ

السعدين)(.)150
ّ

 - 9نسخة ّ
اموي(.)151
الس ّ
حممد ّ
الشيخ ّ

 - 10نسخة مكتبة اإلمام احلكيم يف النّجف األرشف ،رقم ( )964نسخ

القفطاين ،يف ( )119ورقة.
أمحد بن احلسن
ّ

تراث الب�صرة
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اإلسالمي رقم ( )76يف ( )161ورقة ،يف ِّ
الورقة األوىل من نسخة مكتبة جملس ّ
كل
الشورى
ّ
صفحة ( )16سطر ًا ،وتظهر عليها أختام املؤ ِّلف
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الورقة ال ّثانية
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الورقة األخرية
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اإلسالمي يف طهران
الورقة األوىل من أنموذج آخر من نسخة أخرى يف مكتبة جملس الشورى
ّ

تراث الب�صرة
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الورقة األخرية من النّسخة ال ّثانية
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ُ
الهوام�ش
 -1يف ّ
حممد نارص.
الذريعة142/4 :رقم (ّ :)1043
عيل خان) .طبقات أعالم ّ
الشيعة:
 -2كان ُيعرف يف بلدة (بكر) ِّ
بالسند بـ (مؤمن ّ
ق12هـ.78/17 ،
 -3عن مقالة ّ
حممد مؤمن.
صدرائي
عيل
السعدين) للحكيم ّ
اخلوئي (مرشق ّ
ّ
ّ
الشيخ ّ
السابق.
 -4املصدر ّ
السابق.
 -5املصدر ّ
ّ -6
الذريعة 152/4 :رقم (.)1043
 -7عن نسخة مدرسة خاتم األنبياء (صدر) بمدينة بابل اإليران ّية ،رقم ( )149حيتوي
عىل مقدّ مة وثامن جنّات وخامتة :املقدّ مة رشح حال املؤ ِّلف ،واجلنّة األوىل قصائد املؤ ِّلف،
اجلّنة الثانية ذكر أبيات من ّ
األوييس
حممد قادر بن عبد الغ ّفار
حممد باقر بن ّ
الشعر ،...نسخ ّ
ّ
حمرم  )447( ،)#1111ورقة ،كام يف فهرسها .101 :عن مقالة ّ
عيل
امللتاينّ 25( ،
الشيخ ّ
ّ
حممد مؤمن.
صدرائي
السعدين) للحكيم ّ
اخلوئي (مرشق ّ
ّ
ّ
 -8تُنظر ترمجته يف :أعالم طبقات ّ
الشيعة آلقا بزرگ :ق11هـ.631/8 ،
حممد
البحراين ،فاضل عامل ،صالح ماهر .تُنظر ترمجته يف:
 -9هو جعفر بن كامل الدِّ ين بن ّ
ّ
أعالم طبقات الشيعة :ق11هـ.109/8 ،
 -10نفحة اليمن :ص.120
حممد مؤمن يف تعريف نسبه يف كتابه (جمالس األخبار
ّ -11
الصواب ما ذكره احلكيم ّ
اجلزائري.
حممد،
ّ
حممد قاسم بن نارص بن ّ
حممد مؤمن بن ّ
وجمالس األخيار) ،فقالّ :
 -12روضات اجلنّات.63/7 :
 -13طبقات أعالم ّ
الشيعة :ق12هـ.748/9 ،
 -14له قصيدة طويلة ذكرها يف كتابه (جمالس األخبار وجمالس األخيار) املخطوط،
تراث الب�صرة
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اإلسالمي يف طهران ،رقم ( 665ط) ،املج ّلد
ص ،247كام يف نسخ مكتبة جملس الشورى
ّ
األول ،)#1107
اخلامس ،بدأ بتأليفه يف ( 11ذي
احلجة  ،)#1106فرغ منه يف (12ربيع ّ
ّ
نسخ ( )353( ،)#1276ورقة ،كام ذكر يف فهرسها.409/24 :
 -15يف كتاب (حديقة األفراح إلزالة األتراح) املخطوط ،)168( :نسخة مكتبة جملس
الشورى( ،بحنيني).
 -16حديقة األفراح إلزالة األتراح :ص  168املخطوط.
 -17طبقات أعالم ّ
الشيعة :ق .299/9 ،#12
 -18تُنظر ترمجته يف :طبقات أعالم ّ
الشيعة :ق .286/8 ،#11
حممد مؤمن.
السابق :ق  ،748/9 ،#12عن طيف اخليال للحكيم ّ
 -19املصدر ّ
السابق.
 -20املصدر ّ
السابق.508/9 :
 -21املصدر ّ
 -22عن كتابه جمالس األخبار.خمطوط.
 -23طبقات أعالم ّ
الشيعة :ق .748/9 ،#12
السابق.
 -24املصدر ّ
السابق.
 -25املصدر ّ
حممد مؤمن يف (طيف اخليال) املخطوط.
 -26هكذا وصفه تلميذه ّ
 -27تُنظر ترمجته يف طبقات أعالم ّ
الشيعة :ق#12ـ.330/9 ،
 -28جمالس األخبار املخطوط.
السابق.
 -29املصدر ّ
 -30طبقات أعالم ّ
الشيعة :ق 9 ،#12م .748
 -31جمالس األخبار املخطوط.
ّ -32
الذريعة 222/3 :رقم .1459
السابق 11/5 :رقم .56
 -33املصدر ّ
السابق.264/1 :
 -34املصدر ّ
السابق27/3 :رقم .112
 -35املصدر ّ
السابق96/3 :رقم .726
 -36املصدر ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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السابق222/3 :رقم .1459
 -37املصدر ّ
ّ -38
الذريعة96/3 :رقم .726
السابق 223/3 :رقم.1468
 -39املصدر ّ
السابق 227/3 :رقم  ،1495ويف مقالة ّ
اخلوئي:
صدرائي
عيل
ّ
ّ
 -40املصدر ّ
الشيخ ّ
احلق).
(حتفة األخوان يف إثبات مذهب ّ
 -41كاشفة احلال :ص ،12عن مقالة ّ
اخلوئي.
صدرائي
عيل
ّ
ّ
الشيخ ّ
صدرائيّ ،
 -42مقالة ّ
والذريعة251/3 :رقم .1677
الشيخ
ّ
ّ -43
الذريعة 152/4 :رقم .1043

 -44كاشفة احلال :ص ،12عن مقالة ّ
اخلوئي.
الصدرائي
الشيخ
ّ
ّ
السابق.
 -45املصدر ّ
السابق.
 -46املصدر ّ
ّ -47
الذريعة 316/4 :رقم  ،1930ومقالة ّ
الصدرائي.
الشيخ
ّ
ّ -48
الذريعة 11/5 :رقم .56
حممد قاسم.
حممد مؤمن بن ّ
 -49قلت :هذا متّحد مع احلكيم ّ
ّ -50
الذريعة 10/5 :رقم .55
السابق 75/7 :رقم .549
 -51املصدر ّ
السابق9/5 :رقم  ،40ومقالة ّ
الصدرائي.
الشيخ
ّ
 -52املصدر ّ
السابق 50/5 :رقم  ،277ومقالة ّ
الصدرائي.
الشيخ
ّ
 -53املصدر ّ
السابق.
 -54املصدر ّ
السابق 108/5 :رقم .647
 -55املصدر ّ
 -56مقالة ّ
الصدرائي عن كاشفة احلال :ص.12
الشيخ
ّ
السابق :رقم .649
 -57املصدر ّ
 -58قلتُ :طبع يف قم مطبعة بصرييت سنة ( ،)#1393بدون حتقيق ،وإنّام النّسخة اخل ّط ّية
بعت مع مقدّ مة ّ
املرعيش (ت 1369 - #1276ش) يف  22ص.
الس ّيد
صورت و ُط ْ
ِّ
العلمة ّ
ّ
وذكره آقا بزرگ يف ّ
الذريعة 112/7 :رقم  ،846وقال :فرغ منه يف ( ،)#1130وأكثر النقل

البهائي وغريه.
الروضات يف ترمجة
ّ
عنه يف ّ
تراث الب�صرة
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 -59دنا 862/4 :رقم .108666
السابق :رقم .108667
 -60املصدر ّ
السابق.108668 :
 -61املصدر ّ
شوال  ،)#1130يف ()278
السابقُ .108669 :
قلت :تأريخ تأليفها (ّ 9
 -62املصدر ّ
ورقة.
السابق.108670 :
 -63املصدر ّ
السابق 863/4 :رقم .108671
 -64املصدر ّ
السابق :رقم .108672
 -65املصدر ّ
السابق.108673 :
 -66املصدر ّ
السابق.108674 :
 -67املصدر ّ
السابق.108675 :
 -68املصدر ّ
السابق :رقم .108676
 -69املصدر ّ
السابق.108677 :
 -70املصدر ّ
السابق.108678 :
 -71املصدر ّ
السامء :ص ،183عن ّ
الذريعة.
 -72نجوم ّ
ّ -73
الذريعة 56/8 :رقم.279
ّ -74
الذريعة 88/8 :رقم .456
السابق 310/9 :رقم .7256
 -75املصدر ّ
 -76دنا.101/5 :
 -77كاشفة احلال :ص.12
السابق.
 -78املصدر ّ
ّ -79
الذريعة 66/12 :رقم.603
السابق.220/13 :
 -80املصدر ّ
 -81كاشفة احلال :ص.12
ّ -82
الذريعة 116/15 :رقم ،1044وكاشفة احلال :ص.12
السابق 142/15 :رقم .1311
 -83املصدر ّ
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 -84دنا 389/7 :رقم .189395
السابق :رقم .189396
 -85املصدر ّ
السابق :رقم .189397
 -86املصدر ّ
السابق :رقم .189398
 -87املصدر ّ
السابق :رقم .189399
 -88املصدر ّ
السابق :رقم .189400
 -89املصدر ّ
السابق :رقم .189401
 -90املصدر ّ
السابق :رقم .189402
 -91املصدر ّ
السابق :رقم .189403
 -92املصدر ّ
السابق :رقم .189404
 -93املصدر ّ
السابق :رقم .189405
 -94املصدر ّ
السابق :رقم .189406
 -95املصدر ّ
السابق.189407 :
 -96املصدر ّ
السابق.189408 :
 -97املصدر ّ
السابق.189409 :
 -98املصدر ّ
السابق.189410 :
 -99املصدر ّ
السابق.189411 :
 -100املصدر ّ
السابق.198412 :
 -101املصدر ّ
السابق.189413 :
 -102املصدر ّ
السابق.189414 :
 -103املصدر ّ
السابق.189415 :
 -104املصدر ّ
السابق.189416 :
 -105املصدر ّ
السابق.189417 :
 -106املصدر ّ
ّ -107
الذريعة 48/17 :رقم.385
 -108مقالة ّ
الصدرائي.
الشيخ
ّ
 -109دنا 1032/8 :رقم .235670
تراث الب�صرة
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ّ -110
الذريعة 14/19 :رقم .87
السابق.88/20 :
 -111املصدر ّ
ّ -112
الذريعة 245/19 :رقم.1596
السعدين وحديث ( َمن عرف نفسه).
 -113مقالة مرشق ّ
ّ -114
السعدين وحديث ( َمن عرف
الذريعة 24/20 :رقم  ،1769ومقالة مرشق ّ

نفسه).
السعدين وحديث ( َمن
السابق 166/20 :رقم  ،2831ومقالة مرشق ّ
 -115املصدر ّ
عرف نفسه).
السعدينّ ،
 -116رشح لغز ّ
الصدرائي.
للشيخ
الشيخ
ّ
البهائي .تُنظرمقالة تفسريمرشق ّ
ّ
 -117دنا 599 / 9 :رقم ّ ،255662
والذريعة 41/21 :رقم .3945
السعدينّ ،
الصدرائي.
للشيخ
ّ
 -118مقالة تفسريمرشق ّ
ّ -119
الذريعة 78/21 :رقم .4206
السعدين ورشح حديث ( َمن
 -120كاشفة احلال :ص ،12عنه مقالة تفسريمرشق ّ
عرف نفسه)ّ ،
الصدرائي.
للشيخ
ّ
 -121خمترص لعبارة (بدون تأريخ).
 -122دنا 675 /5 :رقم .135216
ّ -123
الذريعة129/23 :رقم .8651
السعدين ،ورشح حديث ( َمن عرف نفسه)ّ ،
للشيخ
 -124مقالة تفسري مرشق ّ
الصدرائي.
ّ
ّ -125
الذريعة.129/23 :
السابق 310 /10 :رقم .278430
 -126املصدر ّ
اإللكرتوين للمكتبة الوطن ّية بطهران.
 -127املوقع
ّ
ّ -128
الذريعة 52/25 :رقم.434
السعدين ،ورشح حديث ( َمن عرف نفسه) ،للشيخ
 -129مقالة تفسري مرشق ّ
الصدرائي.
ّ
السعدين) املخطوط :ص.2
 -130ذكره املؤ ِّلف يف حاشية تفسريه (مرشق ّ
ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع

155

رجب 1440هـ � -آذار 2019م

�أ�ضوا ٌء على ذخائ ِر املخطوطاتِ الب�صر َّي ِة
 -131اإلرساء.59 :
السابق 34/21 :رقم .3907
 -132املصدر ّ
 -133اإلرساء.59 :
السعدين :ص 2املخطوط.
 -134تفسري مرشق ّ
 -135هود.25 :
السعدين :ص 2املخطوط.
 -136تفسري مرشق ّ
 -137يف نسخة.
السعدين :ص 2املخطوط.
 -138تفسري مرشق ّ
السابق.
 -139املصدر ّ
السابق.
 -140املصدر ّ
السابق.
 -141املصدر ّ
 -142النّساء.110 :
السعدين :ص 2املخطوط.
 -143تفسري مرشق ّ
 -144هود.96 :
 -145هود.97 :
 -146حيتوي عىل سبعة جمالس ،كتبه سنة ( ،)#1102وانتهى من تأليفه يف ( 6رجب
السند:
 )#1109يف سبع جم ّلدات يف ناحية (بكر) من توابع (ترت) من بالد ِّ
األول :يف تأريخ األنبياء( :معارج القدس).
املجلس ّ
األئمة( :حتفة األبرار).
املجلس الثاين :يف مناقب ّ
املجلس الثالث :يف سرية امللوك( :بحر املعارف).
الرابع :يف سرية األولياء والعلامء ّ
والشعراء( :ربيع األبرار).
املجلس ّ
املجلس اخلامس :ترمجة ذات ّية عن سريته وحياته( :زهرة احلياة الدّ نيا).
السادس :رشح ثالثامئة حديث( :روح اجلنان).
املجلس ّ
متفرقة( :لطائف الظرائف وطرائف املعارف).
السابع :فوائد ِّ
املجلس ّ
 -147دنا 587/9 :رقم .255359
السابق :رقم .255360
 -148املصدر ّ
تراث الب�صرة
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الدّكتور نزار املن�صوريّ
السابق :رقم .255361
 -149املصدر ّ
ّ -150
الذريعة 34/21 :رقم .3907
السابق.
 -151املصدر ّ

ال�سنة ال ّثالثة  -املجلد الثالث  -العدد ال�سابع
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
 القرآن الكريم.-1حديقة األفراح إلزالة األتراح ،املخطوط ،)168( :نسخة مكتبة جملس الشورى،
(بحنيني).
ّ -2
الذريعة ،آقا بزرگ،
الطهراين (ت ،)#1389دار األضواء ،بريوت -لبنان ،الطبعة
ّ
الثالثة1983-#1403 ،م.
املوسوي،
حممد باقر،
اخلوانساري،
ّ
ّ
والساداتّ ،
 -3روضات اجلنّات يف أحوال العلامء ّ
يب ،لبنان -بريوت ،الطبعة األوىل2010 -#1431 ،م.
األصبهاين ،دار إحياء ُّ
التاث العر ّ
ّ
 -4طبقات أعالم ِّ
يب،
الشيعة ،آقا بزرگ،
الطهراين (ت ،)#1389دار إحياء ّ
التاث العر ّ
ّ
الطبعة األوىل2009 -#1430 ،م.
مؤسسة فرهنكي برهويش اجلواد ،إيران-مشهد.
 -5فهرس دنا ،مصطفى درايتيّ ،
السعدينّ ،
درائي.
الص
عيل ّ
ّ
 -6مقالة تفسريمرشق ّ
الشيخ ّ
حممد قاسم،
اجلزائري ،خمطوط،
ّ
حممد مؤمن بن ّ
 -7جمالس األخبار وجمالس األخيارّ ،
مكتبة جملس ّ
اإلسالمي يف طهران ،رقم (.)665
الشورى
ّ
اجلزائري.
حممد قاسم،
ّ
حممد مؤمن بن ّ
 -8خمطوط(طيف اخليال)ّ ،
 -9خمطوط مقالة ّ
حممد مؤمن.
عيل صدرائي
السعدين) ،للحكيم ّ
اخلوئي (مرشق ّ
ّ
الشيخ ّ
احلق ،مقالة ّ
اخلوئي ،عن موقع
عيل صدرائي
 -10حتفة األخوان يف إثبات مذهب ّ
ّ
الشيخ ّ
ّ
الشبكة العنكبوت ّية.
اإللكرتوين للمكتبة الوطن ّية بطهران.
 -11املوقع
ّ
السامء مع رسالة التبرصة يف ترمجة مؤ ِّلف التكملة ،شهاب الدِّ ين
النجفي،
 -12نجوم ّ
ّ
الكشمريي ،مكتبة بصرييت ،قم املقدّ سة( ،د.ت).
الكهنوي،
حممد مهدي
ّ
ّ
ّ
 -13نفحة اليمن فيام يزول بذكره َّ
اليمني،
األنصاري،
حممد،
الرشواين،
ّ
ّ
الش َجن ،أمحد بن ّ
ّ
الطبعة األوىل.#1324 ،
تراث الب�صرة
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