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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

�ص البحث ملخَّ

اش��تمل البحث عىل نسخ مصنّفات الّس��ادة آل طاووس اخلّطّية املوجودة يف مكتبة 
اإلم��ام احلكيم العاّم��ة يف النجف األرشف، وه��ي لثالثة أعالم منهم، رّتبتها بحس��ب 
وفياهت��م، وفيها )19( عنواًنا، ضّمتها )33( نس��خة خّطّية، م��ع حتقيق لبعض نوادرها، 

وترتيبها كم يأيت:

 أّواًل: خمطوط��ات الس��ّيد ريض الدي��ن ع��ّل ب��ن موس��ى اب��ن طاووس احلس��نّي 
)ت 664ه�(، وهي )15( عنواًنا، ضّمتها )26( نسخة خّطّية، ترتيبها كاآليت:

الكتاب األّول: األمان من أخطار األسفار واألزمان، نسخة واحدة.

الكتاب الثاين: الترشيف باملنن يف التعريف بالفتن، نسخة واحدة.

الكتاب الثالث: مجال األسبوع بكمل العمل املرشوع، نسخة واحدة.

الكتاب الرابع: سعد السعود للنفوس املنضود، نسخة واحدة.

الكتاب اخلامس: الطرائف يف معرفة مذهب الطوائف، نسخة واحدة.

الكتاب السادس: فتح األبواب بني ذوي األلباب وربِّ األرباب، نسخة واحدة.

الكتاب الســابع: فرج املهم��وم يف معرفة هنج احلالل واحلرام من النجوم، نس��خة 
واحدة.

الكتاب الثامن: فالح السائل ونجاح املسائل، نسخة واحدة.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

الكتاب التاسع: كشف املحّجة لثمرة املهجة، نسخة واحدة.

الكتاب العارش: املجتنى من الدعاء املجتبى، نسخة واحدة.

الكتاب احلادي عش: مصباح الزائر وجناح املسافر، نسختان.

الكتاب الثاين عش: اللهوف عىل قتىل الطفوف، مخس نسخ.

الكتاب الثالث عش: مهج الدعوات ومنهج العنايات، سبع نسخ.

الكتاب الرابع عش: املواسعة واملضايقة، نسخة واحدة.

الكتاب اخلامس عش: اليقني باختصاص موالنا عّل بإمرة املؤمنني، نسخة واحدة.

ثانًيا: خمطوطات السّيد مجال الدين أمحد بن موسى ابن طاووس احلسنّي )673ه�(، 
وفيها ذكر ثالثة عناوين، ضّمتها ثالث نسخ خّطّية، ترتيبها كاآليت:

الكتاب األّول: بناء املقالة الفاطمّية يف نقض الرسالة العثمنّية، نسخة واحدة.

الكتاب الثاين: زهرة الرياض ونزهة املرتاض، نسخة واحدة.

الكتاب الثالث: عني العربة يف غبن العرة، نسخة واحدة.

ثالًثــا: خمطوط��ات غياث الدين الس��ّيد عبد الكريم بن أمحد ابن طاووس احلس��نّي 
)693ه�(، وفيها ذكر عنواًنا واحًدا، ضمتها أربع نسخ خّطّية، وهو:

فرحة الغري برحة الغري، أربع نسخ.

ومنهج الباح��ث هو تعريف الكتاب ونس��خه، برتيب ألفبائ��ّي للكتب، وترتيب 
بحسب التاريخ للنسخ، مع حتقيق تاريخ بعض النسخ املذكورة يف الفهرس.
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السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

Abstract

This research contains a copies of Al-Tawoos family's manuscript 

works, Which located in Imam al-Hakim's General library in Najaf, 

and it's for three scholars of this family, arranged according to their 

deaths, the research includes (19) titles, with (33) written copies, with 

the achievements of some of the oddities and copies, and they were  

arranged as follows:

First: The manuscripts of Sayyid Radhi al-Din Ali ibn Musa Ibn 

Tawoos al-Hassani (d. 664), in which mentioned (15) titles, which 

included (26) written copies, arranged as follows:

Book I: Al-'aman min M'akhater Al-asfar wal'azman, one copy.

BooK II: Al-tashrif bialmann fi Al-taerif bi Al-fetan, one copy.

Book III: Jamal Al'usbue bi kemal Al-a'amal Al-mashrue, one copy.

Book IV: Saed Al-sueud Lilnufus Al-mandhud, one copy.

Book V: Altarayif fi Maerifat Methahib Al-tawayif, one copy.

Book VI: fateh Al'abwab bayn thwyi Al'albab wrb Al'arbab, one copy.

Book VII: Faraj Al-mahmum fi Maerifat Nahj Al-hilal walharam min 

Al-nujum, one copy.

Book VIII: Falah Al-sa'ail wanajah Al-masayili, one copy.
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Book IX: Kashf Al-mehajja lithamrat Al-muhjah, one copy.

Book X: Al-mujtanaa min Al-duea' Al-mujtabaa, one copy.

Book XI: Misbah Al-zzayir wajanah Al-masafir, two copies.

Book XII: Al-luhuf alaa Qatlaa Al-tufuf , Five Copies.

Book XIII: Mahj Al-da'awat wamanahaj Al-enayat, Seven Copies.

Book XIV: Al-muasa'ah w Al-mudayiqah, one copy.

Book XV: Al-yaqin Bi Aikhtisas Mawlana Ali bi'imrat Al-mua'minyn, 

one copy.

Second: The manuscripts of Sayyid Jamal al-Din Ahmad ibn Musa 

Ibn Tawoos al-Hassani (673 d), in which mentioned (3) titles, included 

(3) written copies, arranged as follows:

Book I: Bina'a  Al-maqala Al-fatimyah fi Naqdh Al-risalah Al-

othmaniah, one copy.

BooK II: Zahrat Al-riyad wa Nozhat Al-martad, one copy.

Book III: Ayan Al-eibrah fi Ghabn Al-eitrah, one copy.

Third: The manuscripts of Sayyid Ghayath Al-Din Abdul-Karim Ibn 

Ahmad Ibn Tawoos Al-Hassani (693 d), in which mentioned one title, 

included (4) written copies: (Farhat Al-ghary bi Sarhat Al-ghary), four  

Copies.

The Researcher Mentioned his approach in definition the book, and 

its copies by Alphabetical order for the books and  he also  mentioned 

some of the investigations concerning copies and transcripts .
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السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

) لاً )اأوَّ

 خمطوطات ال�سّيد ر�سي الدين علّي بن مو�سى ابن طاوو�ص احل�سنّي
)ت 664هـ(

 الكتاب الأّول
الأمان من اأخطار ال�سفار والأزمان = اأمان الأخطار )دعاء- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عل بن موسى احلسنّي ) 664ه�(.

يف األعمل الواجبة واملس��تحبة يف الس��فر وآدابه وكيفية العرشة مع إخوان الطريق 
واألدعي��ة واألحراز احلافظة للمس��افر من اآلفات واألع��راض، مجعت يف هذا الكتاب 
ضم��ن ثالث��ة عرش باًبا فيها فصول قصرية، ويف آخره أدرج املؤلِّف كتايب )برء الس��اعة( 

ملحّمد بن زكريا الرازّي، و)تدبري البدن( لقسطا بن متي اليونايّن.

هذا خمتر عناوين أبواب الكتاب:

الباب األّول: يف كيفية العزم والنّية لألسفار، وفيه مخسة فصول.

الباب الثاين: فيم يصحبه اإلنسان معه يف األسفار، وفيه مخسة فصول.

الباب الثالث: يف رفقاء السفر واملهام والطعام، يف أربعة فصول.

الباب الرابع: يف اآلداب من امللبس والعّدة، يف ثالثة فصول.
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الباب اخلامس: يف استعداد العوذ للفارس والداّبة، يف مخسة فصول.

الباب السادس: يف اصطحاب الكتب املعينة عىل العبادة، يف ثالثة عرش فصاًل.

الباب السابع: يف اآلداب عند اخلروج للسفر، يف مخسة فصول.

الباب الثامن: يف آداب السري والطريق، يف ثالثة فصول.

الباب التاسع: يف ركوب السفن، يف مخسة وعرشون فصاًل.

الباب العارش: فيم يقال عند نزول املسافر، يف اثني عرش فصاًل.

الباب احلادي عش: يف أدوية تفيد املسافر، وفيه كتاب )برء الساعة(.

الباب الثاين عش: يف جمّربات املؤلِّف، يف مخسة فصول.

الباب الثالث عش: درج فيه كتاب قس��طا بن لوقا وهو يف تدبري األبدان يف الس��فر 
من املرض واخلطر.

]الرتاث العريّب املخطوط: 251/2، الذريعة: 343/2 الرقم 1365، فنخا: 881/4[

أّول الكتاب: » يقول موالنا األفضل األكمل، األورع الزاهد العابد.. أبو القاس��م 
ع��ّل بن موس��ى بن جعفر ب��ن حمّمد الط��اووس العل��وّي الفاطمّي..: احلم��د هلل الذي 

استجارت به األرواح بلسان احلال إخراجها من العدم فأجارها..«.

آخــر الكتاب: » والثقة بج��وده ووعوده وحكمته ورمحته، من أقوى الوس��ائل إىل 
إجابته وعنايته وعافيته، وصىّل اهلل عىل سّيد املرسلني حمّمد وآله الطاهرين«.

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.
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)1(

رقم املكتبة: )895(.

نســخ، حمّمد حســني بن منصــور النجفّي، يوم اجلمعة ســنة 1067هـ )اســم 
الناســخ والتاريــخ جــاء يف آخر االختيــارات(، عليهــا كلامت نســخ البدل، 
العناويــن كتبت باملــداد األمحر، يف آخرها اختيارات األّيــام وأدعيتها نقاًل عن 
كتــاب املؤليِّف )الــدروع الواقّية(، عليها ختم بيضــوّي: »عبده: حمّمد تقّي بن 
حيــدر عــّل«، وختم بيضوّي: »يا من هو يف لطفه رشيــف«، عليها تّلك أمني 
اإلســالم، وختمه بيضوّي: »أمني اإلســالم، 1300«، وتّلــك ييى بن حمّمد 
شــفيع األصفهــايّن بتاريــخ يوم اجلمعة 21 شــعبان ســنة 1319هـــ، وختمه 
بيضوّي: »ييى وحمّمد شفيع العرتة الطاهرة...«، وتّلك نعيم بن حمّمد ريض، 
وختمه بيضوّي: »حمّمد رضا رسول خدا...«، وتّلك حمّمد رضا ابن املرحوم 
املــرزا حمّمــد تقّي، وتّلك الشــيخ حمّمد عــّل األوردبادّي بتاريخ 20 شــّوال 
ســنة 1331هـ، وختمــه: »الناجي بمحّمد وعّل«، وذكــر حتت تّلكه ما عنده 
من كتب الشــيخ الصدوق، وذكر تســعة كتب، وما عنده من كتب الشــيخ 
 ،وذكــر ثامنية كتب، وما عنــده من كتب الســّيد ابن طاووس ،الطــويّس
وذكر اثنا عش كتاًبا، عليها ختم مكتبة الشــيخ الساموّي، بيضوّي: »من كتب 

حمّمد الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، أمحر مزّين بالطّرة ورأسيها.

216ق، 12س، 12.4 × 19سم.



386

ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ
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 الكتاب الثاين
الت�سريف باملنن يف التعريف بالفنت = املالحم والفنت = الفنت واملالحم 

)حديث- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عل بن موسى احلسنّي )664ه�(.

أخب��ار يف املالحم والفت��ن منقولة من ثالث��ة تصانيف يف ثالثة فص��ول، ومل يتعهد 
املؤلِّف بصحة ما نقله من الكتب الثالثة، وهي:

الفصــل األّول: م��ا نق��ل من كت��اب )الفتن يف اإلص��دار واإليراد( لنعي��م بن مّحاد 
اخلزاع��ّي املديّن املروّي )ت 228ه�(، مع ذكر ترمج��ة املؤلِّف وأحواله، وهو يف )110( 
باًبا، فرغ منه يف يوم االثنني 25 املحّرم سنة 663ه� يف بيته يف احلّلة حني عودته من بغداد 

لزيارة اإلمام احلسني عليه السالم واإلمام عل عليه السالم.

الفصل الثاين: ما نقل من كتاب )الفتن( أليب صالح الس��ليّل ابن أمحد بن عيس��ى، 
وتاريخ نسخة األصل املنقول عنها هو سنة 307ه� وهي بخطِّ املصنّف، وكانت النسخة 

يف املدرسة املعروفة بالركي يف اجلانب الغريب من واسط، وهو يف )84( باًبا.

الفصــل الثالث: م��ا نقل من كتاب )الفت��ن( أليب حييى زكريا ب��ن حييى بن حارث 
البزاز، وتاريخ كتابة النس��خة املنقول عنها هو س��لخ ربيع األّول سنة 391ه� استعارها 

من وقف املدرسة النظامية ببغداد، وهو يف )51( باًبا.

وأورد م��ن بعد كلِّ واحد من الفصول عّدة فوائد خمتلفة نقلها عن مجلة من الكتب 
مثل جمموعة املرزباين وبعض أصول األصحاب.

]الذريعة: 189/4 الرقم 944، 113/16 الرقم 181[
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أّول الكتــاب: »... وناهض��ني برف��ع من��اره، وحمافظ��ني ع��ىل أرساره... بالصدق 
والكذب فيم نقل عنه من أخباره، وواصفني ملعجزاته وبرهانه، غري مرددين..«.

آخــر الكتاب: » قال: كانا حمّقني، فأرادا تنبي��ه داوود، قال: فكذلك قل يف العّباس 
وعّل، فتبّسم الرشيد، وقال: ال كان اهلل ملن نسب إليك الكفر«.

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.

)1(

رقم املكتبة: )564(.

نســخ، اجلواد ابن الشــيخ عبد احلميد النجفّي، 6 صفر سنة 1352هـ يف كرخ 
بغداد، كتبها عىل نسخة منقولة من خطيِّ املصنيِّف، صّحح الشيخ حمّمد الساموّي 
اجلزء األّول عىل نســخة األصل التي بخطيِّ املصنيِّف بتاريخ 5 ذي القعدة ســنة 
1365هـــ يف النجف األرشف، وصّحح اجلزء الثاين عىل نســخة األصل التي 
ـف بتاريــخ 6 ذي القعــدة ســنة 1365هـ يف النجــف األرشف،  بخــطيِّ املصنيِـّ
وصّحــح اجلزء الثالث عىل نســخة األصل التي بخطيِّ املصنيِّــف بتاريخ 7 ذي 
القعدة ســنة 1365هـــ يف النجــف األرشف، وصّحح امللحقات عىل نســخة 
األصــل التي بخطيِّ املصنيِّف بتاريخ ســنة 1365هـــ يف النجف األرشف، جاء 
يف أّول امللحقات ما نّصه: »بســم اهلل، هذا الكتاب ملتقط من كتب ألصحابنا 
ولغرهــم التقطه الســّيد ريض الدين ابن الطــاووس وأحلقه بعد كّل جزء 
مــن كتــاب التشيف ملناســبة لــه يف املوضــوع فجمعنا مــا بعد اجلــزء األّول 
 والثاين والثالث باًبا واحًدا وذكرنا البســملة أمــام كّل مما بعد األجزاء ليعرف 
ما بعد كّل جزء منها، وقد كتب عىل نسخة خّطت عىل خّطه الشيف مل تؤمن 
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

من التصحيف والتحريف، وكتب هذا حمّمد بن الشــيخ طاهر الســاموّي عفي 
عنه، ثّم مّن اهلل عىل عبده حمّمد الساموّي بنسخة األصل وصّحح عليها األصل 
وامللتقط وانكشف له أن البياض من األرضة التي أكلت بعض أوراق الكتاب 
وأن التصحيــف والتحريف من إمهال احلروف من اإلعجام فصّحح حســب 
اجلهد وذلك يف ذي القعدة ســنة 1365 يف النجف عىل مّشفه الســالم، حّرره 
حمّمد بن الشيخ طاهر الساموّي عفي عنه«، كتب عليها الشيخ الساموّي تعريًفا 
بالكتاب وأجزائه بتاريخ غّرة شــهر ربيع األّول ســنة 1352هـــ يف بغداد، ثّم 
ذكر تّشفه برؤية نســخة املصنيِّف بتاريخ 1365هـ، عليها ختم مكتبة الشــيخ 

الساموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، بنّّي.

93ق، 22س، 12.4 × 20سم.
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

 الكتاب الثالث
جمال الأ�سبوع بكمال العمل امل�سروع )دعاء- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عّل بن موسى احلسنّي )ت 664ه�(.
يف األعمل التي تتكرر يف كّل يوم وليلة من األسبوع أو ختتص بكلِّ واحد منها، من 
الصل��وات واألدعية واألذكار واآلداب وفضل كل يوم م��ن أّيامها كم ورد يف أحاديث 
أهل البيت عليهم السالم، وهو يف تسعة وأربعني فصاًل ذكر املؤّلف فهرسها يف املقّدمة، 

وأكثر الروايات املنقولة يف الكتاب مسندة ذكر بأّوهلا أسمء الرواة املنقول عنهم.

الكتاب هو اجلزء الرابع من موسوعة ابن طاووس )التتّمت واملهّمت(.
]الذريعة: 129/5 الرقم 534، الرتاث العريّب املخطوط: 90/5[

أّول الكتــاب: » يقول الس��ّيد اإلم��ام العامل العام��ل، الفقيه العاّلم��ة العارف..أبو 
القاس��م عّل بن موس��ى بن جعفر بن حمّمد بن حمّمد الطاووس احلسنّي..: أمحد اهلل جّل 

جالله الذي أيقظ ذوي السنة من أهل الوجود، بألسنة الفضل والكرم واجلود..«.

آخــر الكتاب: » وهذا آخر اجلزء الرابع من كتاب مهّمت يف صالح املتعّبد وتتمت 
ملصب��اح املتهج��د، واحلمد هلل جّل جالله الذي ش��ملنا كرم��ه.. وأن يوفقنا مل��ا يريد منّا 

ويرىض به عنّا، وصلوات اهلل عىل سّيد املرسلني حمّمد النبّي وآله الطاهرين«.

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.

)1(
رقم املكتبة: )468(.

نســخ، حمّمد بن حمّمــد بن حمّمد املدعو بـ)فاضل( بن حســينّي، يوم الثالثاء 8 
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

شعبان ســنة 953هـ، مشكولة، عليها كلامت نسخ البدل، قابلها الشيخ حمّمد 
ابــن عّل اجلبائــّي )اجلباعّي(، فكتب يف آخرها ما نّصه: » بلغ مقابلة بحســب 
اجلهــد والطاقة إاّل ما زاغ عنه البرص، وحرس عنه النظر، وامللتمس من صاحبه 
وّفقه اهلل للعمل بام فيه أن يعل لنا نصيًبا من الدعاء يف مظان اإلجابة واخللوات. 
فقــر عفــو رّبه الول: حمّمد بــن عّل اجلبائّي عفــى اهلل عنهام بمنّــه«، العناوين 
كتبت باملداد األمحر، كتب الشــيخ حمّمد بن عبد احلسني الرشتي عليها تعريًفا 
بالكتاب، عليها تّلك احلافظ حاتم الواعظ بتاريخ سنة 1130هـ، عليها ختم 
دائرّي: »العبد أمحد الفضّل )العقيّل(«، عليها ختم مكتبة الشــيخ الســاموّي، 
بيضوّي: »من كتب حمّمد الساموّي، 1354«، أوقفها آية العظمى السّيد حمسن 
احلكيم الطباطبائّي بتاريخ 19مجادى اآلخرة سنة 1377هـ، وختمه بيضوّي: 

»حمسن الطباطبائّي«.

الغالف: جلد، أمحر.

234ق، 14س، 17 × 24.3سم.
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

 الكتاب الرابع
�سعد ال�سعود للنفو�ص املن�سود )علوم قراآن- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عل بن موسى احلسنّي )ت 664ه�(.

منتخب��ات من آي الق��رآن الكريم، وبع��ض الكتب الس��موّية: كالت��وراة والزبور 
واإلنجيل، مع خمتارات من تفاسري توجد يف مكتبة املؤلِّف التي وقفها عىل أوالده، ففي 
 كّل فص��ل وصف إمجايّل للمصحف أو للكت��اب املنتخب منه يف ذلك الفصل وتوضيح 
ملا أهب��م منه، وهو بمجموعه كتاب جّي��د للوقوف عىل املعارف القرآنّي��ة العاّمة وكيفية 

نزوله ومجعه وما يتعّلق به من سائر التفاصيل.

خطر عىل املؤلِّف تأليفه يف يوم األحد 6 ذي القعدة سنة 651ه�، وهو مبدوء باثنتي 
عرشة فائدة تّتصل باملوضوع، ثّم بابني فيهم )269( فصاًل قصرًيا، ومها:

الباب األّول: فيم وقفناه من املصاحف والربعات، فيه )75( فصاًل.

الباب الثاين: فيم وقفناه من كتب التفاسري، فيه )194( فصاًل.

]الرتاث العريّب املخطوط: 399/6، الذريعة: 182/12 الرقم 1210[

أّول الكتاب: » وبه نس��تعني وصلواته عىل سّيدنا حمّمد النبّي وآله الطاهرين، يقول 
 عّل بن موس��ى بن جعفر بن حمّمد بن حمّمد الط��اووس العلوّي الفاطمّي: أمحد اهلل
ال��ذي اّطل��ع عىل خزائن علم��ه لذاته، وأّن كّل عب��د له فقري إاّل أن هي��ب له من مقّدس 

اختزانه..«.

آخــر الكتــاب: » فم الذي منعه��م أن جيتمعوا عند بعض قرابت��ه أو بعض صحابته 
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

 ويقول��وا ما يق��درون عليه)1(، أو يقول كّل واحد منهم بحس��ب قدرته، لوال أّن اهلل
رصفهم بعنايته«.

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.

)1(

رقم املكتبة: )631(.

نسخ، الشيخ حمّمد ابن الشيخ طاهر الساموّي، 16 صفر سنة 1364هـ يف داره 
الواقعة يف حمّلة العامرة إحدى حماّلت النجف األرشف، استنسخها عىل نسخة 
كثرة الغلط والتصحيــف والتحريف، العناوين كتبت باملداد األمحر، رؤوس 
املطالب عليها خّط أمحر، وعليها ختم مكتبة الشــيخ الساموّي، بيضوّي: »من 
كتب حمّمد الساموّي، 1354«، قال الشيخ آقا بزرك الطهرايّن عند ذكر النسخة 
يف الذريعة )183/12(: »اســتكتبه السّيد نرص اهلل التقوّي يف طهران وأرسله 
إىل الشــيخ حمّمد الســاموّي بالنجف هدية، وهو كتب عن النسخة املهدى إليه 

بخّطه«.

الغالف: جلد، أخض مزّين بالطّرة ورأسيها.

113ق، 25س، 13 × 21سم.
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

 الكتاب اخلام�ص
الطرائف يف معرفة مذهب الطوائف )عقائد – عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عّل بن موسى احلسنّي )ت 664ه�(.

��نّة(  أودع اب��ن طاووس يف كتابه هذا طرائف أمور من مذاهب املخالفني )أهل السُّ
يف األصول االعتقادّية والفروع الفقهّية وما يّتصل هبم من خمتلف املس��ائل التي نقدها، 
مس��تنًدا يف ذلك إىل م��ا ورد يف صحاحه��م ومس��انيدهم وكتبهم التفس��ريّية واحلديثّية 
والفقهّي��ة والكالمّي��ة والتارخيّية املهّمة، وهو رّد عىل من يذهب إىل غري مذهب الش��يعة 

من سائر املذاهب اإلسالمّية، ويستند فيه إىل األدّلة العقلّية والنقلّية.

س��ّمى ابن طاووس نفس��ه يف هذا الكتاب عبد املحمود بن داود الذّمّي )املرّي( 
تقّي��ًة ع��ن اخللفاء اّلذي��ن كانوا يف بالده، وليك��ون أوقع يف القلوب، وص��ّور أّنه مل يكن 
مس��لًم، ولكنّه أسلم وأراد أن يمّيز احلّق من الباطل من املذاهب اإلسالمّية بنفسه، فبدأ 
بالفح��ص اجلاّد فيها، واس��تخرج احلّق الراح منها، واس��تند يف معرف��ة الصحيح من 
��نّة املروّية يف صحاحهم ومسانيدهم، ويناقشهم يف آرائهم  املذهب إىل أحاديث أهل السُّ

وتأويالهتم.

بني النس��خ بعض االختالف يبدو أّنه جاء من إعادة نظر املؤلِّف يف بعض املواضع 
وتوسعة البحث فيها، وهو غري خمّل باملقصود.

]الذريعة: 154/15 الرقم 1012، الرتاث العريّب املخطوط: 354/8[

أّول الكتاب: » احلمد هلل كم يس��تحّقه لذاته.. وبعد: فإيّن رجل من أهل الذمة ويل 
ي عىل ما أس��طره، بل  بذل��ك عىل أهل اإلس��الم ثبوت حرمة، فيجب أن ال يعجلوا بذمِّ
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

يتفكروا يف حقيقة ما أذكره..«.

آخر الكتاب:

ملَّتي غري  ملَّة  أرىض  كنت  أت��ش��يَّ��ع«»ف��إن  م��س��ل��م  إالَّ  أن����ا  ف���م 
عدد النسخ يف املكتبة: )1(.

)1(

رقم املكتبة: )660(.

نســخ، سنة 984هـ، استنسخت عىل نسخة كتبت بتاريخ يوم الثالثاء 15 ذي 
احلّجة سنة 701هـ، جمدولة بخّطني )أمحر وأزرق(، بعض أوراقها كتبت بخطٍّ 
خمتلف عن األصل، العناوين كتبت يف جداول يف حاشــية، عليها تّلك الســّيد 
حمّمــد بن بدر الدين حمّمد احلســينّي األســفرايينّي، وختمه بيضوّي ممســوح، 
عليها تاريخ توّلد عّل أكرب يف يوم الثالثاء 25 شــهر ؟ ســنة 1019هـ، وتوّلد 
بنتــه أم كلثوم يف صبح 25 مجادى اآلخرة ســنة 1039هـــ، عليها ختم مرّبع: 
»حمّمــد باقر بن حمّمــد جعفر احلســينّي، 1119«، وعليها ختم مكتبة الشــيخ 

الساموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، أمحر.

225ق، 25س، 15.6 × 24سم.
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

 الكتاب ال�ساد�ص
فتح الأبواب بني ذوي الألباب ورب الأرباب )دعاء- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عل بن موسى احلسنّي )ت 664ه�(.

أربعة وعرشون باًبا يف االستشارة وكيفية أنواع االستخارة، ُأهلم املؤلِّف بتأليفه كم 
يقول يف يوم الثالثاء 24 ش��هر رجب س��نة 642ه�، وأمتّه يف يوم األحد 5 مجادى األوىل 

سنة 648ه�.

]الرتاث العريّب املخطوط: 279/9، الذريعة: 103/16 الرقم 127[

أّول الكتاب: »يقول عّل بن موس��ى بن جعف��ر بن حمّمد بن حمّمد الطاووس: أمحد 
اهلل ج��ّل جالل��ه ال��ذي عطف عىل أوليائ��ه وخاّصت��ه، ولطف هلم بم أراه��م من أرسار 

ملكوته ومملكته..«.

آخر الكتاب: »وهذا آخر ما أردنا ذكره يف هذا الباب، واهلل أعلم بالصواب. وفرغ 
من كتابته يوم األحد، خامس ش��هر مجادى األوىل سنة ثمن وأربعني وسّتمئة، وصىّل اهلل 

عىل سّيد املرسلني حمّمد وآله الطاهرين«.

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.

)1(

رقم املكتبة: )997(.

نسخ، الشــيخ حمّمد ابن الشيخ طاهر الســاموّي، 24 شعبان سنة 1335هـ يف 
النجف األرشف، استنسخها عىل نسخة قديمة سقيمة لعّلها يف زمن املصنيِّف، 
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

العناوين كتبت باملــداد األمحر، رؤوس املطالب عليها خّط أمحر، وعليها ختم 
مكتبة الشيخ الساموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، بنّّي مزين بالطّرة ورأسيها.

58ق، 22س، 13.3 × 21.5سم.
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

 الكتاب ال�سابع
 فرج املهموم يف معرفة نهج احلالل واحلرام من النجوم = فرج املهموم

يف تاريخ علماء النجوم )هياأة/فقه- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عل بن موسى احلسنّي )ت 664ه�(.

ع��رشة أب��واب يف تاريخ علم النج��وم وفقهه، فرغ م��ن تأليفه يف 23 املحّرم س��نة 
650ه� يف احلائر احلس��ينّي بكربالء املقّدس��ة، أّوله خطبة تش��تمل عىل ذكر علم النجوم 

وأّن األولياء عاملون به، وعناوين أبوابه:

الباب األّول: يف ذكر أحاديث تشتمل عىل أّن النجوم من آيات اهلل تعاىل، وفيه مجلة 
من كتاب اإلهليلجة، وفيه أّن األنبياء واألئّمة عاملون به والعلمء.

البــاب الثاين: يف ذكر الرّد عىل من أنكره من العلمء، ومحل املنكرين عىل أّن النجوم 
هي فاعلة بنفسها ال الباري تعاىل.

 البــاب الثالــث: يف ذكر أحاديث ت��دّل عىل صح��ة النجوم، وهي أربع��ة وثالثون 
حديًثا.

الباب الرابع: يف ذكر ما يمنع من تأثري النجوم من الصدقات والدعوات.

البــاب اخلامس: يف ذكر مجلة من عل��مء النجوم من الش��يعة كالربقي والنجايش.. 
وغريهم من األكابر، ويش��تمل عىل ذكر أخبار قتل الفضل بن سهل ومعرفة بوران بنت 

احلسن بن سهل، وغري ذلك من األخبار يف إصابات املنجّمني.

الباب الســادس: يف ذكر مجلة من علمء املس��لمني بالنجوم وم��ا أصابوا فيه، وذكر 
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

مجل��ة من إصاباهتم كاجلبائي وأيب معرش وحمّمد بن عب��د اهلل بن طاهر والتنوخّي وغالم 
زحل والصاحب بن عباد وأمثاهلم.

الباب السابع: يف ذكر مجلة من علمء النجوم قبل اإلسالم وذكر إصاباهتم.

الباب الثامن: يف ذكر مجلة من علمء النجوم من ذكر أهّنم مس��لمون أومل يذكر ذلك 
أو ذكرت إصابتهم ومل تذكر أس��مؤهم، وفيه حديث أيب احلسني الصويف وعضد الدولة 

يف طيفه، وتصانيف مجلة منهم يف ذلك العلم ممّا وصل إىل املصنّف.

 البــاب التاســع: يف ذك��ر من أنك��ر النج��وم واعتذر عن��ه بأّن��ه أراد أهّن��ا فاعالت 
خمتارات.

البــاب العارش: يف ذكر من كان مس��تغنًيا ع��ن علم النجوم وهو ع��امل هبا كاألنبياء 
واألئّمة، وفيه أخبارهم عليهم السالم.

]الذريعة: 156/16 الرقم 424، النسخة املطبوعة من الكتاب[

أّول الكتاب: »قال الس��ّيد اإلمام العامل.. أبو القاس��م عّل بن موس��ى بن جعفر بن 
حمّمد بن حمّمد الطاووس احلس��نّي..: أمحد اهلل جّل جالله فاطر الس��موات واألرضني، 

الذي جعلها هداة ودعاة بلسان حاهلا للعاملني..«.

آخــر الكتــاب: »ووس��يلة إىل رمحته يف اليوم املعل��وم، وكان الفراغ م��ن تأليفه يوم 
الثالثاء لعرشين من ش��هر املحّرم س��نة مخسني وس��ّتمئة هاللّية بمش��هد موالنا الشهيد 
املعظم احلس��ني صل��وات اهلل عليه إىل يوم الدين، واحلم��د هلل ربِّ العاملني وصالته عىل 

حمّمد وآله الطاهرين«.

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)1(

رقم املكتبة: )558(.

نســخ، الشــيخ حمّمد ابن الشــيخ طاهر الســاموّي، يوم الغدير 18 ذي احلّجة 
ســنة 1366هـ يف داره الواقعة يف حمّلة العامرة إحدى حماّلت النجف األرشف، 
استنسخها عىل نسخة كثرة الغلط والتصحيف والتحريف كتبت بتاريخ 15 
املحّرم سنة 1118هـ يف أصفهان ألمر السّيد عّل خان املديّن صاحب السالفة، 
العناوين كتبت باملــداد األمحر، رؤوس املطالب عليها خّط أمحر، وعليها ختم 
مكتبة الشــيخ الساموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد الساموّي، 1354«، ذكرها 

الشيخ الطهرايّن يف الذريعة )157/16 الرقم ضمن الرقم 424(.

الغالف: جلد، زيتويّن.

80ق، 25س، 12.5 × 20.3سم.
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

 الكتاب الثامن
فالح ال�سائل وجناح امل�سائل )دعاء- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عّل بن موسى احلسنّي )ت 664ه�(.

بع��ض األعمل واآلداب واألدعية الوارد ذكرها يف عمل اليوم والليلة، يف جمّلدين، 
األّول يف األع��مل ال��وارد عملها من الزوال إىل وقت النوم يقع يف ثالثني فصاًل، والثاين 

فيم بعد االستيقاظ من النوم إىل وقت الزوال يف ثالثة عرش فصاًل.

ويف فصل مقّدمات الطهارة وبيان الغسل ذكر غسل امليت، ثّم ذكر أحكام األموات 
مفّصاًل، إىل ص��الة ليلة الدفن وزيارة القبور، وهذا الكتاب هو اجلزء األّول والثاين من 

األجزاء العش�رة لكتاب املؤلِّف )املهّمت يف صالح املتعّبد والتتمت(.

]الذريعة: 16/ 302 الرقم 1330، الرتاث العريّب املخطوط: 393/9[

أّول الكتاب: »يقول س��ّيدنا الس��ّيد العامل العامل.. أبو القاس��م عّل بن موسى ابن 
جعفر بن حمّمد ابن حمّمد الطاووس احلسنّي..: أمحد اهلل بلسان وجنان وجودمها من 

جود املوىل املعبود..«.

آخــر الكتــاب: »وس��أجعل أّول اجل��زء الث��اين م��ا أذك��ره م��ن األدب ع��ن النبّي 
علي��ه أفض��ل الصالة والس��الم، إذا جلس النائم م��ن رقاده، وهو عىل م��ا كان عليه من 
 عافيت��ه ومتام مراده، إن ش��اء اهلل تعاىل، وصىّل اهلل عىل س��ّيد املرس��لني حمّم��د النبّي وآله 

الطاهرين«.

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.



401

اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)1(

رقم املكتبة: )910(.

نســخ، 17 شعبان ســنة 1062هـ، استنسخت عىل نســخة استنسخها جعفر 
بن حمّمد بن ســويد بتاريخ مجادى اآلخرة ســنة 663هـ ببغداد بمحّلة املقتدر، 
العناويــن كتبــت باملــداد األمحــر، عليها تّلــك مجال الديــن بن حمّمد قاســم 
األصفهايّن، وختمه بيضوّي معّرش: »إيّن الواثق بأيب القاســم: مجال الدين بن 
قاســم«، وآخر بيضــوّي: »إّن اهلل مجيل يب اجلامل، 1056«، وتّلك الشــيخ 
حمّمد بن احلســن املعروف بـ)احلــّر العامّل(، وختمه بيضــوّي: »العبد: حمّمد 
ابن احلســن، احلّر، 1098«، وتّلك الســّيد حســني ابن الســّيد عّل احلســينّي 
األصفهايّن بتاريخ ســنة 1239هـ، وتّلك السّيد جمتبى بن حمّمد باقر املوسوّي 
بتاريخ سنة 1313هـ، وختمه بيضوّي: »عبده: جمتبى بن حمّمد باقر املوسوّي«، 
وتّلك الســّيد حمّمد جعفر احلسينّي، عليها ختم بيضوّي: »عبده: حمّمد صالح 
احلســينّي«، وختم مكتبة الشــيخ حمّمد بن طاهر الساموّي بيضوّي: »من كتب 

حمّمد الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، أخض.

226ق، 14س، 12 × 18.1سم.
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

 الكتاب التا�سع
ك�سف املحّجة لثمرة املهجة )معارف عاّمة- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عّل بن موسى احلسنّي )ت 664ه�(.

وصاي��ا دينّية ومواعظ أخالقّية كتبها لولده الس��ّيد حمّمد يف س��نة 649ه�، وكان له 
من العمر يومئذ إحدى وسّتني سنة، وكان ولده حمّمد املولود سنة 643 داخاًل يف السنة 
السابعة، يف فصول عددها: )159( فصال)2(، وفيه إجازته له وشاركه معه أخوه األصغر 

ريض الدين عّل املولود سنة 647ه� وسائر أخوته، ذكر فيه الكثري من مراحل حياته.

]الذريعة: 18/ 58 الرقم662، الرتاث العريّب املخطوط: 314/10[

أّول الكتاب: »يقول الس��ّيد اجلليل.. أبو القاسم عّل بن موسى بن جعفر بن حمّمد 
طاووس..: أمحد اهلل ببيان املقال، ولسان احلال، محًدا دائم االتصال والكمل..«.

آخر الكتاب: »ثّم عرضناه عىل قبول واهبه صاحب اجلاللة، نائبه صىّل اهلل عليه يف 
النبّوة والرس��الة، وورود اجلواب يف املنام بم يقتيض حصول القبول واإلنعام، والوصّية 

بأمرك، والوعد برّبك، وارتفاع قدرك.. وآله الطاهرين«.

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.

)1(

رقم املكتبة: )2/234(.

نســخ، 6 شهر رمضان ســنة 1080هـ، مصّححة، عليها كلامت نسخ البدل، 
العناويــن كتبــت باملداد األمحر، كتــب يف أّول املجموعة وآخرهــا فضل احلّبة 



403

اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

الســوداء، وعــالج لصــداع الشــمس ورسعــة اإلنــزال والــرصع، وجمموعة 
مــن العوذ واألحاديث، والنســخة ضمــن جمموعة فيها أربعة كتــب وترتيبها 
الثاين، عليها تّلك حســن بن حسني اجلامعّي، عليها تّلك حمّمد عل، وختمه 
بيضوّي: »عبده الراجي: حمّمد عّل«، اشرتاه بقيمة تسع روبّيات حمّمد شاهي، 
عليهــا ختم مكتبة الشــيخ حمّمد بن حمّمد طاهر الســاموّي بيضوّي: »من كتب 

حمّمد الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، بنّي.

100ق، 17س، 12.4 × 19.4سم.
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

 الكتاب العا�سر
املجتنى من الدعاء املجتبى )دعاء- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عّل بن موسى احلسنّي )ت 664ه�(.

خمتر فيه أدعية متفّرقة خمتارة من كتٍب عديدة مص�ّرح بأس��اميها عند النقل منها، 
عىل غري نظام وترتيب، بعضها مبدوء بلفظة )فصل(.

]الذريعة: 1/20 الرقم 1682، الراث العريّب املخطوط: 60/11[

أّول الكتاب: »يقول موالنا السعيد.. أبو القاسم عّل بن موسى بن جعفر بن حمّمد 
الطاووس..: أمحد اهلل بحسب ما هيديني إليه، ويقّويني عليه..«.

 آخــر الكتــاب: »واغنن��ي بحاللك عن حرام��ك، وبفضلك عّمن س��واك، يا حّي 
يا قّيوم، واحلمد هلل ربِّ العاملني«.

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.

)1(
رقم املكتبة: )2/1309(.

نسخ، الكتاب األّول مهج الدعوات يف املجموعة كتبه حسني ابن احلاّج حمّمد 
احلافظ األرسي بتاريخ ســلخ شــعبان ســنة 1083هـ، جمدولة بثالثة خطوط 
مذهبة، عليها كلامت نسخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، ويأيت وصف 

املجموعة عند وصف نسخة )مهج الدعوات(.

الغالف: جلد، بنّّي.

36ق، 15س، 10 × 19سم.
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

 الكتاب احلادي ع�سر
م�سباح الزائر وجناح امل�سافر )دعاء وزيارة- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عل بن موسى احلسنّي )ت 664ه�(.

مجع فيه ما ورد من زيارات النبّي واألئّمة املعصومني وآداب السفر ومستحّباته 
وفضائ��ل الزيارة، مع حذف أس��انيد األحاديث اختصاًرا، وذك��ر فيه زيارة قبور العلمء 
وأوالد األئّم��ة، وه��و من املص��ادر املهّمة املعتنى هبا يف موضوع��ه وقد اعتمد عليه 

املؤّلفون بعده، وهو يف عرشين فصاًل هذه عناوينها باختصار:

الفصل األّول: يف مقّدمات السفر وآدابه.

.الفصل الثاين: يف فضل زيارة الرسول

.الفصل الثالث: يف أعمل املدينة وزيارة النبّي

الفصل الرابع: يف زيارة النبّي من بعد.

.الفصل اخلامس: يف زيارة أمري املؤمنني

الفصل السادس: يف زيارته لسائر األّيام.

الفصل السابع: يف زياراته املخصوصة.

.الفصل الثامن: يف زيارة اإلمام احلسن

.الفصل التاسع: يف املختار من زيارات اإلمام احلسني

الفصل العارش: يف زياراته املخصوصة.

.الفصل احلادي عش: يف زيارات األئّمة السجاد والباقر والصادق
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

.الفصل الثاين عش: يف زيارة اإلمام الكاظم

.الفصل الثالث عش: يف زيارة اإلمام الرضا

.الفضل الرابع عش: يف زيارة اإلمام اجلواد

.الفصل اخلامس عش: يف زيارة اإلمام اهلادي

.الفصل السادس عش: يف زيارة اإلمام العسكرّي

.الفصل السابع عش: يف زيارة اإلمام احلّجة

الفصل الثامن عش: يف خمتار الزيارات اجلوامع.

الفصل التاسع عش: يف زيارات جامعة.

الفصل العشون: يف زيارات قبور األبرار وأوالد األئّمة.

]الرتاث العريّب املخطوط: 429/11، الذريعة: 107/21 الرقم 4155[

أّول الكتــاب: »احلم��د هلل املتفّرد بدوامه وجالله، والص��الة عىل حمّمد واخلرية من 
خلقه، أشهد له بالوحدانّية واجلالل، والرمحة واإلفضال..«.

آخر الكتاب: »وحرس��نا مجيًعا من ظلل التس��ويف واإلمهال، وشغلنا بم هو أعود 
علينا يوم احلساب، وأليق بأسباب الثواب، إن شاء اهلل تعاىل«.

عدد النسخ يف املكتبة: )2(.

)1(

رقم املكتبة: )445(.

نســخ، سنة 1102هـ، جمدولة بخّطني )أمحر وأسود(، مشكولة، عليها كلامت 
نسخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها تّلك ممسوح املقروء منه اسم 
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)عبد الرزاق(، عليها ختم مكتبة الشــيخ الساموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد 
الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، أمحر مزّين بالطّرة ورأسيها.

138ق، 23س، 13.2 × 21.8سم.

)2(

رقم املكتبة: )20 ف(.

نســخ، ق13، بعض أوراقها كتبــت بخطٍّ متأّخر عن األصــل، عليها كلامت 
نســخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، كتب األستاذ أمحد بن حمّمد رضا 
فــرج اهلل عليهــا عنوان الكتاب بتاريخ ســنة 1365هـ، عليهــا ختم مرّبع غر 

مقروء.

الغالف: جلد، بنّّي.

203ق، 19س، 13.7× 18.9سم.
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

 الكتاب الثاين ع�سر
امللهوف )اللهوف( على قتلى الطفوف )�سرية املع�سومني- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عل بن موسى احلسنّي )ت 664ه�(.

تاري��خ مه��م موجز ألح��داث كربالء واستش��هاد اإلمام احلس��ني وأه��ل بيته 
وأصحاب��ه ب��أرض الّطّف، كتب��ه املؤلِّف خمت��ًرا ملّخًصا؛ ليكون خفيًفا ع��ىل الزائرين 

ملرقده املطّهر، وهو يف ثالثة مسالك عناوينها:

املسلك األّول: يف األمور املتقّدمة عىل القتال.

املسلك الثاين: يف وصف حال القتال وما يقرب من تلك احلال.

.املسلك الثالث: يف األمور املتأّخرة عن قتله

]الرتاث العريّب املخطوط: 492/10، الذريعة: 389/18 الرقم 576[

أّول الكتــاب: »احلمد هلل املتج��ّل لعباده من أفق األلباب، املج��ّل عن مراده بنطق 
السنّة والكتاب، الذي نّزه أولياءه عن دار الغرور، وسم هبم إىل أنوار الرسور..«.

آخــر الكتــاب: »وها هن��ا منتهى م��ا أوردناه، وآخ��ر ما قصدناه، وم��ن وقف عىل 
 ترتيبه ورس��مه مع اختصاره وصغر حجمه، عرف متّيزه عىل أبناء جنس��ه، وفهم فضيلته 
الطيب��ني  وآل��ه  حمم��د  س��ّيدنا  ع��ىل  وصلوات��ه  العامل��ني  ربِّ  هلل  واحلم��د  نفس��ه،   يف 

الطاهرين«.

عدد النسخ يف املكتبة: )5(.
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)1(

رقم املكتبة: )16ر(.

نســخ، شــهر ربيع األّول ســنة 981هـ، عليها كلامت نســخ البــدل، العناوين 
كتبت باملداد األمحر، عليها اســم )املرزا أبو القاســم أخ املرحــوم املرزا حمّمد 
تقي الســاروّي(، عليها ختم بيضوّي: »... حمّمد«، عليها تّلك الشيخ البهائّي 
وإمضائه، وختمه مرّبع مطموس، عليها تّلك عبد اهلل ابن املرحوم حمّمد صالح 
الثاين، وختمه مثّمن: »أيب عبد اهلل، 1151«، عليها أختام وتّلكات مطموســة 

وممسوحة، عليها ختم بيضوّي: »من كتب حمّمد الرشتّي، 1931/1350«.

الغالف: قامش، أمحر وعطفه جلد أمحر.

78ق، 13س، 12 × 19.3سم.

)2(

رقم املكتبة: )2/2390(.

نســخ، جمد الدين بن حمّمد طاهر اخلوراسكايّن، 5 شهر رمضان سنة 1085هـ 
)اســم الناسخ والتاريخ هو للنســخة التي بعدها واملستنســخة بخطٍّ واحد(، 
عليها كلامت نســخ البدل، العناوين كتبت باملــداد األمحر، عليها ترمجة بعض 
العبــارات باللغة الفارســّية، عليها بعــض األحاديث املتعّلقــة باملقتل مع ذكر 

املصدر، النسخة ضمن جمموعة فيها أربع نسخ وترتيبها الثاين.

الغالف: قامش، أسود وعطفه جلد أسود.

35ق، 21س، 12 × 12.5سم.
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

)3(

أّول النسخة )ناقص(: »...تذكاره، وحّياهم منه بقدر ذلك التصديق، وحباهم من 
لدنه حباء الرّب الشفيق، فم أصغر عندهم كّل ما أشغل عن جالله..«.

رقم املكتبة: )7527(، الرقم مؤقت.

نس��خ، الس��ّيد ش��رّب بن عبد اهلل املوس��وّي الش��هري باجلزائرّي )يف بالد موس��ى بن 
جعف��ر(، الع��رشة األوىل من ش��عبان س��نة 1224ه���، عليها كلمت نس��خ البدل، 

شوالت النص كتبت باملداد األمحر، ويليها جمموعة خطب.

الغالف: جلد، أمحر.

69 ق، 15 س، 15× 5، 21سم.

)4(

رقم املكتبة: )263(.

نســخ 29 صفر ســنة 1267هـ، جمدولــة بثالثة خطــوط )أزرق ومحراوين(، 
عليهــا كلامت نســخ البدل، عليهــا ترمجة بعض العبــارات باللغة الفارســّية، 
العنوان كتبه الشــيخ حمّمد الســاموّي باملداد األمحر، عليها ختم مكتبة الشــيخ 

الساموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، بنّّي.

44ق، 19س، 13 × 21سم.
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)5(

رقم املكتبة: )1/2473(.

نســخ، ق13، حمّمد ابن احلاّج صالح )اســم الناســخ هو للنسخة التي بعدها 
واملستنســخة بخطٍّ واحد(، مشكولة، العناوين كتبت باملداد األمحر، والنسخة 

ضمن جمموعة فيها نسختان وترتيبها األّول.

الغالف: جلد، أسود.

71ق، 15س، 15.6 × 21.9سم.
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

 الكتاب الثالث ع�سر
مهج الدعوات ومنهج العنايات )دعاء- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عّل بن موسى احلسنّي )ت 664ه�(.

ذكر فيه األح��راز والقنوتات واحلجب والدع��وات والتعقيبات وأدعية احلاجات 
ومهّمت من الراعات املنقولة عن النبّي واألئّمة النجباء ومهّمت من الراعات 

التي أجراها اهلل تعاىل عىل لسانه، ومل يرّتبه عىل أبواب وفصول.

]كشف احلجب واألستار: 572 الرقم 3221، الذريعة: 287/23 الرقم 9009[

أّول الكتاب: »يقول موالنا أفضل العامل العاّلمة الزاهد..أبو القاسم عّل بن موسى 
بن جعفر بن حمّمد الطاووس..: أمحد اهلل الذي ابتدأ باإلحس��ان، ودعا عباده إىل معرفته 

بلسان ذلك الربهان..«.

آخر الكتاب: »وفيم ذكرناه من الرشوط والصفات ما أرجو أن يغني عن الزيادات، 
وهذا آخر م��ا أردناه من كتاب مهج الدعوات ومنهج العنايات، واحلمد هلل أّواًل وآخًرا 

وظاهًرا وباطنًا، وصىّل اهلل عىل سّيدنا حمّمد النبّي وآله الطّيبني الطاهرين«.

عدد النسخ يف املكتبة: )7(.

)1(

رقم املكتبة: )1434(.

نســخ، عبد العل بن عبد الباقي عبد العظيمّي، 27 شــهر ربيع األّول ســنة ؟ 
)استنســخ نســخة من كتــاب جوامع اجلامــع للطربيّس بتاريخ يــوم اخلميس 
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

19 ذي احلّجة ســنة 1019هـ، والنســخة يف مكتبة املرعيّش، الرقم 7659)3(، 
مشــكولة، عليها كلامت نســخ البدل، العناويــن كتبت باملــداد األمحر، عليها 
رشح غريــب اللغة مع ذكــر املصدر، يف أّوهلا قائمة فيها أســامء تســعة كتب، 
يف آخرهــا صورة خطيِّ املؤّلف وفيها تاريخ الفــراغ من تأليف الكتاب، ودعاء 
عــن اخلض، ويف آخرها أيًضا فضل دعاء اجلوشــن الكبر، وأّوله: »يقول 
كاتبه الفقر إىل اهلل تعاىل أبو طالب بن رجب: وجدت دعاء اجلوشــن وخربه 
وفضلــه يف كتاب من كتب جّدي الســعيد تقي الدين حســن بــن داود )رمحة 
اهلل عليــه( يتضّمن مهج الدعوات وغره بغر هــذه الرواية واخلرب متقّدم عىل 
الدعاء املذكور، وهذا صفة مــا وجدته بعينه..احلديث«، وبخّطه أيًضا )دعاء 
لعــرس الوالدة، رقيــة للبعوض، دعاء للطحال، دعاء ملعرفة الســارق(، عليها 

اسم )مر سّيد عل(، عليها تّلك السّيد أبو طالب احلسينّي.

الغالف: جلد، أمحر مزّين بالطّرة ورأسيها.

190ق، 20س، 15 × 25سم.

)2(

رقم املكتبة: )1/1309(.

نســخ، حسني ابن احلاّج حمّمد احلافظ األرسي، ســلخ شعبان سنة 1083هـ، 
خزائنّيــة، مذّهبة، أّوهلا لوحة فنّية، جمدولة بثالثة خطوط مذّهبة، عليها كلامت 
نســخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، وبعضها كتب يف احلاشــية باللغة 
الفارســّية، يف آخرها تاريخ الفــراغ من الكتاب وتاريخ وفاة املصنيِّف، وبعض 
األدعية املنقولة من املصنيِّف، وبعض األدعية املنقولة من الكتب، عليها تاريخ 
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

توّلد ابن املالك ؟ يف 26 املحّرم ســنة 1161هـ، وتوّلد ؟ يف 6 ذي القعدة سنة 
1166هـ، وتوّلد ؟ يف يوم الثالثاء 4 شــهر ربيع اآلخر ســنة 1169هـ، وتوّلد 
بنت املالك أم ســّيد حمّمد حسن يف ليلة يوم االثنني 22 شعبان سنة 1171هـ، 
وتوّلد بنت املالك أم ســّيد حمّمد عل يف ليلة يوم اجلمعة 29 شــهر ربيع اآلخر 
ســنة 1175هـ، وتوّلد بنت املالك أم فاطمة بيكم الصغرى يف 12 شعبان سنة 
1177هـــ، وتوّلد بنت املالك أم فاطمة امللّقبــة بجايب بيكم يف يوم االثنني 18 
شــّوال ســنة 1179هـ، وتوّلد بنت املالك أم ســلطان بيكم يف يوم اجلمعة 20 

شهر رجب سنة 1182هـ، والنسخة ضمن جمموعة وترتيبها فيها األّول.

الغالف: جلد، بنّّي.

273ق، 15س، 10 × 19سم.

)3(

رقم املكتبة: )17(.

نســخ، عل خان بن محــزة الكاظمّي اجلوهرّي، 8 ذي احلّجة ســنة 1084هـ، 
خزائنّية، أّوهلا لوحة فنّية مذّهبة، جمدولة بخطٍّ مذّهب، مشكولة، عليها كلامت 
نسخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، ويف هامشها بعض األدعية الساقطة 

من النسخة.

الغالف: جلد، صحراوّي.

375ق، 14س، 8.8 × 14.2سم.
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)4(

أّول النســخة )ناقــص(: »... اهلل ذّل كّل عزي��ز لبطش اهلل، وصغ��ر كّل عظيم عند 
عظمة اهلل، وخضع كّل جّبار عنيد لسلطان اهلل..«.

 آخــر النســخة )ناقص(: »﴿َقــاَل َسنَُشــدُّ َعُضــَدَك بَِأِخيــَك َوَنْجَعُل َلُكاَم ُســْلَطاًنا 
َبَعُكاَم اْلَغالُِبوَن﴾)4(، ﴿َوَلَقْد َمنَنَّا َعىَل ُموَسى َوَهاُروَن،  َفاَل َيِصُلوَن إَِلْيُكاَم بَِآَياتِنَا َأْنُتاَم َوَمِن اتَّ

ا َوَقْوَمُهاَم ِمَن...﴾)5(«. ْينَامُهَ َوَنجَّ

رقم املكتبة: )2042(.

نسخ، ق12، العناوين كتبت باملداد األمحر، يف هوامشها بعض املجّربات.

الغالف: قامش، أسود وعطفه جلد أسود.

95ق، 15س، 14.5 × 20سم.

)5(

آخر النســخة )ناقــص(: »...ومن صفات الداعي أن يطّه��ر طعامه من املحّرمات 
والشبهات عند حاجته إىل إجابة الدعوات، ومن صفات الداعي أن يكون يف يده خاتم 

فضة فريوزج، فقد روي عن الصادق أّنه قال...«.

رقم املكتبة: )2078(.

نســخ، ق12، مشــكولة، عليها كلامت نســخ البدل، العناوين باملداد األمحر، 
عليها ختم بيضوّي ممسوح.

الغالف: جلد، أمحر جمدول ومزّين بزخرفة.

222ق، 18س، 14 × 22سم.
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

)6( 
ترمجة مهج الدعوات

املرتجم: آقا مجال اخلوانسارّي، حمّمد بن حسني )ت 1125ه�(.

]فنخا: 606/32[

 أّول النســخة: »بع��د از مح��د و صل��وات چن��ني گف��ت افضل عل��مء أرشاف جمد 
آل رس��ول رشف عره طاهره ذو املناقب الظاهرة والفضائل الباهرة ريض املّلة والدين 

مجال العارفني عّل بن موسى بن جعفر«.

آخر النسخة: »صّل عىل حمّمد وآل حمّمد، وافعل يب ما أنت أهله يا أرحم الرامحني. 
.»خالصة دعوات إمام حمّمد باقر

رقم املكتبة: )3435(.

نســخ، يوم اجلمعة 16 شــعبان ســنة 1032هـ )وهذا التاريخ ورد يف النسخة 
الالحقة(، خزائنّية، أّوهلا لوحة فنّية مذّهبة، جمدولة بثالثة خطوط )أزرق وأمحر 
ومذّهب(، مشكولة، عليها كلامت نسخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، 
وتتمة نســخة الكتاب يف النسخة الالحقة، ذكرها الشيخ آقا بزرك الطهرايّن يف 
الذريعة )140/4 الرقم 680( ونسبها لبعض األصحاب، وذكر أّن النسخة 

كانت عند السّيد حمّمد اليزدّي يف النجف األرشف.

الغالف: جلد، أسود مزّين بالطّرة املذّهبة.

162ق، 15س، 14.5 × 24سم.
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)7( 
ترمجة مهج الدعوات

املرتجم: آقا مجال اخلوانسارّي، حمّمد بن حسني )ت 1125ه�(.

أّول النســخة: )ناقــص(: »... مروی اس��ت از امام حمّمد باقر عليه الس��الم كه آن 
ح��رت روايت م��ی كند از پدر وجّد بزرگ��وار تا حرت پيغمرب صل��وات اهلل عليه 

وآله..«.

آخر النســخة: »اميد چنان اس��ت كه از زيادات مستغنی باش��د واين آخر آنچه ما 
خواستيم از كتاب مهج الدعوات و منهج الغايات واحلمد هلل وحده أّواًل وآخًرا«.

رقم املكتبة: )3436(.

نسخ، يوم اجلمعة 16 شعبان ســنة 1032هـ، خزائنّية، جمدولة بثالثة خطوط 
)أزرق وأمحر ومذّهب(، مشكولة، عليها كلامت نسخ البدل، العناوين كتبت 
 باملداد األمحر، وهي تتمة النســخة الالحقة، يف آخرها دعاءان، ذكرها الشــيخ 
آقــا بــزرك الطهــرايّن يف الذريعــة )140/4 الرقــم 680( ونســبها لبعــض 
األصحــاب، وذكر أّن النســخة كانــت عند الســّيد حمّمد اليــزدّي يف النجف 

األرشف.

الغالف: جلد، أسود مزّين بالطّرة املذّهبة.

189ق، 15س، 14.5 × 24سم.
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

 الكتاب الرابع ع�سر
املوا�سعة وامل�سايقة )فقه- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عّل بن موسى احلسنّي )ت 664ه�(.

بح��وث وأحادي��ث ح��ول موض��وع التوس��عة والتضييق في��م ف��ات املكّلف من 
الصل��وات، فيذهب إىل املضايقة ووجوب املبادرة إىل قضاء ما فات، قرأها لدى املؤّلف 

ابنه حمّمد وأمتّها يف ليلة األربعاء 18 شهر ربيع اآلخر سنة 661ه�.

وهذه الرس��الة غري كتاب ابن طاووس )غياث س��لطان ال��ورى( يف قضاء الصالة 
عن األموات.

]الذريعة: 222/23، الرتاث العريّب املخطوط: 467/12[

أّول الكتاب: »وصلواته عىل س��ّيد املرسلني حمّمد النبّي وآله الطاهرين.. يقول عّل 
ابن موسى بن جعفر بن حمّمد بن حمّمد بن الطاووس: إّنني ذاكر يف هذه األوراق بعض 

ما رويته من األحاديث يف حتقيق املضايقة يف فوائت الصلوات..«.

آخــر الكتــاب: »ل��و هتّيأ ذكره��ا كانت ع��دة كراري��س، داّلة عىل وج��وده وحياته 
ومعجزاته صلوات اهلل عليه، وصىّل اهلل عىل سّيد املرسلني حمّمد النبّي وآله الطاهرين«.

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.

رقم املكتبة: )3/231(.

نسخ، حسن بن مرتى بن أمحد بن حسني بن سامع بن غياث بن حمّمد مؤمن 
ابــن نور الدين بن مراد الدين ابن الشــاه أســد اهلل بن جــالل الدين األمر بن 
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

حسن بن جمد الدين بن قوام الدين بن إسامعيل بن عباد بن أيب املكارم بن عباد 
ابن أيب املجد بن عباد بن عل بن محزة بن طاهر بن أيب احلســني الشاعر عل بن 
أيب احلســن الشــاعر حمّمد بن أمحد بن أيب جعفر حمّمد ابن أيب عبد اهلل الرئيس 
أمحــد بن إبراهيم امللقب بطباطبا ابن إســامعيل الديباج بــن إبراهيم الغمر بن 
احلســن املثنى بن احلســن بن عّل بن أيب طالب عليه الّســالم )هــذا ما كتبه يف 
النســخة الثانية من املجموعة(، ليلة الســبت 14 شعبان سنة 1307هـ، عليها 
رشح غريب اللغة مع ذكر املصدر، والنســخة ضمن جمموعة فيها ثالث نسخ 
وترتيبها الثالث، عليها ختم مكتبة الشيخ الساموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد 

الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، أمحر.

7ق، خمتلفة السطور، 13.5 × 19سم.
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

 الكتاب اخلام�ص ع�سر
 اليقني باخت�سا�ص مولنا علي باإمرة املوؤمنني

)ف�سائل املع�سومني- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عل بن موسى احلسنّي )664ه�(.

مجع السّيد يف هذا الكتاب األحاديث والروايات املروّية يف أّن لقب )أمري املؤمنني( 
خمت��ّص باإلم��ام ع��ّل وال جي��وز تلقي��ب غريه ب��ه، وتط��ّرق إىل ذكر بع��ض املعاجز 
واإلخب��ارات عن أحوال القيام��ة ويشء من تاريخ النبّي، وه��و ردٌّ ضمنيٌّ عىل من 
أنك��ر تلقيب أمري املؤمنني هبذا اللقب، واألحادي��ث أكثرها منقولة من مصادر أهل 
السنّة وبعضها من مصادر الشيعة بأكثر من ثالثمئة طريق كم قيل، وهو يف )220( باًبا، 

وقد ذكر فيه أسمء املصادر املرجوع إليها.

ُسّمي الكتاب يف بعض النسخ واملصادر )كشف اليقني(، وهو يف قسمني:

.األّول: يف األحاديث املتضّمنة للتسمية بأمري املؤمنني

الثاين: يف األحاديث املتضّمنة للتسمية بإمام املّتقني وما يف معناها.

]الرتاث العريّب املخطوط: 417/13، الذريعة: 279/25 الرقم 115[

 الذي سبق يف علمه أّول الكتاب: »يقول موالنا، املوىل الصاحب.. أمحد اهلل
ما جيري حال عباده عليه، فبدأهم من الرمحة واجلود بم مل تبلغ آماهلم إليه..«.

آخــر الكتاب: »الت��ي رواها رجاهلم حّتى صارت يف حك��م املتواترة، ومن احلجج 
الت��ي م��ن وقف هب��ا وعرفها عىل التحقي��ق، مل يبق عنده ش��ك فيم كش��فناه من صحيح 
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

الطريق وسبيل التوفيق«.

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.

)1(

رقم املكتبة: )304(.

نسخ، الشــيخ حمّمد ابن الشيخ طاهر الســاموّي، 21 شعبان سنة 1349هـ يف 
بغداد، كتبها عن نســخة مغلوطة، العناوين كتبت باملــداد األمحر، عليها ختم 

مكتبة الشيخ الساموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، أمحر.

75 ق، 25 س، 7، 15× 2، 24سم.
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ا( )ثانياً

خمطوطات ال�سّيد جمال الدين اأحمد بن مو�سى ابن طاوو�ص احل�سنّي 
)ت 673هـ(

 الكتاب الأّول
بناء املقالة الفاطمّية يف نق�ص الر�سالة العثمانّية )عقائد- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عل بن موسى احلسنّي )ت 664ه�(.

نق��ض للرس��الة )العثمنّي��ة( الت��ي كتبها عم��رو بن بح��ر اجلاح��ظ )ت 255ه�(، 
واملوضوعة للرّد عىل الشيعة الروافض عىل حّد قوله وإبطال معتقدهم، وتفنيد آرائهم، 
والتشويش عىل وضوح رؤيتهم، ودفعهم إىل التشكيك بطريقتهم املثىل ومذهبهم احلّق.

عرض عن نقضها يف أّول األمر، ونقضها فيم بعد، بعد أن قرأها عليه ولده الس��ّيد 
غياث الدين عبد الكريم ابن طاووس، فأّجج نار النقض يف داخله.

]النسخة املطبوعة من الكتاب، الذريعة: 150/3 الرقم 519[

أّول الكتــاب: »الن��ازل عىل اخلواطف بأكف الش��وارق، وأش��هد أن ال إله إاّل اهلل 
شهادة يفتح بناهنا أبواب املغالق، ويرشح بياهنا نجاة املصّدق املوافق..«.

آخر الكتاب:

مناقبا امل��ؤم��ن��ني  ألم���ري  املكائد)6(«»وك����م  يطيبها  ال  وغلت  علت 
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.

)1(

رقم املكتبة: )3/462(.

نســخ، اجلواد ابن الشــيخ عبد احلميد ]النجفّي[، ســنة 1347هـ يف بغداد)7(، 
كتبت عن نســخة تارخيها 3 شــعبان سنة 1336هـ عن نســخة تارخيها شّوال 
سنة 665هـ كتبها تلميذ املصنيِّف العاّلمة الشيخ احلسن بن داود احلّلّ صاحب 
كتاب الرجــال)8(، العناوين ورؤوس املطالب كتبت باملــداد األمحر، املطالب 
املهّمــة عليهــا خّط أمحر، والنســخة ضمن جمموعــة فيها أربع نســخ وترتيبها 
الثالث، كتب الشيخ حمّمد بن طاهر الساموّي عليها فهرس املجموعة، وعليها 
ختــم مكتبته البيضوّي: »من كتب حمّمد الســاموّي، 1354«، ذكرها الشــيخ 

الطهرايّن يف الذريعة )150/3 الرقم ضمن الرقم 519(.

الغالف: جلد، أمحر.

79ق، 22س، 14.6× 24.2سم.
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

 الكتاب الثاين
زهرة الريا�ص ونزهة املرتا�ص )اأخالق- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، أمحد بن موسى احلسنّي )ت 673ه�(.

أخالق��ّي أديّب، وهو من منش��آته األدبّية نظ��ري املقامات احلريرّية، رّتبه عىل س��بعة 
فصول، عناوينها:

الفصل األّول: يف املعرفة واملحّبة واإلخالص.

الفصل الثاين: يف حمّبة اهلل تعاىل.

الفصل الثالث: يف املناجات.

الفصل الرابع: يف املواعظ.

الفصل اخلامس: يف أحوال اإلخوان.

الفصل السادس: يف الصرب.

الفصل السابع: يف فنون شّتى.

]الذريعة: 74/12 الرقم 510[

أّول الكتاب: »احلمد هلل الذي س��كنت إليه قلوب العارفني، وسكبت سحب يديه 
غياًثا للعاملني. وركنت إىل وعده آمال املكاشفني..«.

آخر الكتاب:

ع����ط����اؤك ال����واف����ر اجل���زي���ل«»ي����ا م���ن إل���ي���ه م�����ددت ك��ّف��ي
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اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.

)1(

رقم املكتبة: )12/433(.

نسخ، الشيخ حممد ابن الشيخ حمّمد طاهر الساموّي، 2 املحّرم سنة 1358هـ يف 
النجف األرشف، كتبها عن نسخة تارخيها 16 املحرم سنة 986هـ يف إصفهان 
كتبها تاج الدين احلسني املعروف بصاعد، عن نسخة عليها خّط حممد بن ييى 
ابن كرم، وخط الشــيخ العامل حممد بن احلســن الصغاين)9(، العناوين ورؤوس 
املطالب كتبت باملداد األمحر، املطالب املهّمة عليها خّط أمحر، والنسخة ضمن 
جمموعــة فيها اثنتي عشة نســخة وترتيبها الثاين عش، كتب الشــيخ حمّمد بن 
طاهر الســاموّي عليها فهرس املجموعة، وعليها ختم مكتبته البيضوّي: »من 
كتب حمّمد الســاموّي، 1354«، ذكرها الشيخ الطهرايّن يف الذريعة )74/12 

ضمن الرقم 510(.

الغالف: جلد، بنّّي.

18ق، 22س، 12.4 × 20.7سم.
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

 الكتاب الثالث
عني العربة يف غنب العرتة )ف�سائل املع�سومني- عربّي(

تأليف: ابن طاووس، أمحد بن موسى احلسنّي )ت 673ه�(.

مجع اآليات النازلة يف فضائل أهل البيت واآليات الواردة يف مثالب أعدائهم، 
وفي��ه إثب��ات فضل الس��ادة املنس��وبني إىل الرس��ول وفضيلتهم عىل غريهم بس��بب 
موقعه��م م��ن االنتس��اب، وأكثر األحادي��ث فيه منقولة من تفس��ري الثعلبّي )الكش��ف 
والبيان(، و)التفسري الوسيط( للواحدي، سّمى املؤلِّف نفسه يف أّول الكتاب تقّية )عبد 

اهلل بن إسمعيل الكاتب(.

]الرتاث العريّب املخطوط: 176/9، الذريعة: 371/15 الرقم 2337[

أّول الكتاب: »احلمد هلل، وأشهد أن ال إله إاّل اهلل، شهادة خملص جلنابه يف األشهاد، 
راج حلبائه يوم اإلشهاد، وأشهد أّن حمّمًدا عبده ورسوله صفوة صفوته..«.

آخر الكتاب: »قال عبد اهلل بن إسمعيل: هذا ما اّتفق يل إثباته بداًرا بقلم التقصري.. 
وهجر شني املدافعات، وتّيمن بوصال زين النجاة، واهلل حسبنا ونعم الوكيل، وصلواته 

عىل سّيدنا حمّمد وآله أدالء السبيل«.

عدد النسخ يف املكتبة: )1(.

)1(

رقم املكتبة: )4/298(.

نســخ، الشــيخ حمّمد ابن الشــيخ حمّمــد طاهر الســاموّي، 25 مجــادى اآلخرة 
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ســنة 1341هـ يف النجف األرشف، نســخها عىل نسخة ســقيمة كثرة الغلط 
والتحريــف، العناوين ورؤوس املطالب كتبــت باملداد األمحر، املطالب املهّمة 
عليهــا خّط أمحر، والنســخة ضمن جمموعة فيها ثالث عشة نســخة وترتيبها 
الرابع، كتب الشــيخ حمّمد بن طاهر الساموّي عليها فهرس املجموعة، وعليها 

ختم مكتبته البيضوّي: »من كتب حمّمد الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، أمحر.

25ق، 25س، 5، 13× 6، 21سم.
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ا( )ثالثاً

خمطوطات غياث الدين ال�سّيد عبد الكرمي بن اأحمد ابن طاوو�ص احل�سنّي 
)693هـ(

 فرحة الغري ب�سرحة الغري
)تاريخ– عربّي(

تأليف: ابن طاووس، عبد الكريم بن أمحد )ت 693ه�(.

يف األحادي��ث ال��واردة يف تعيني مرّق��د اإلمام أمري املؤمنني ع��ّل وموضع قربه 
واآلث��ار التارخيّية الّدالة عليه، وبعض الكرامات الظاه��رة منه، تتخللها حتقيقات جيّدة 
يف ه��ذا املوضوع وح��ول الغرّي والنجف األرشف، وهو يف مقّدمتني ومخس��ة عرش باًبا 

هذه عناوينها:

املقّدمة األوىل: يف الدليل عىل أّنه يف الغرّي.

.املقّدمة الثانية: يف السبب املوجب إلخفاء رضحيه

الباب األّول: فيم ورد عن الرسول يف ذلك.

.الباب الثاين: فيم ورد عن اإلمام أمري املؤمنني

.الباب الثالث: فيم ورد عن اإلمامني احلسنني
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.الباب الرابع: فيم ورد عن اإلمام زين العابدين

.الباب اخلامس: فيم ورد عن اإلمام الباقر

.الباب السادس: فيم ورد عن اإلمام الصادق

.الباب السابع: فيم ورد عن اإلمام الكاظم

.الباب الثامن: فيم ورد عن اإلمام الرضا

.الباب التاسع: فيم ورد عن اإلمام اجلواد

.الباب العارش: فيم ورد عن اإلمام اهلادي

.الباب احلادي عش: فيم ورد عن اإلمام العسكرّي

.الباب الثاين عش: فيم ورد عن زيد الشهيد

الباب الثالث عش: فيم ورد عن املنصور والرشيد.

الباب الرابع عش: فيم ورد عن مجاعة من بني هاشم والعلمء.

الباب اخلامس عش: فيم ظهر من الكرامات عند الريح املقدس.

]الرتاث العريّب املخطوط: 325/9[

أّول الكتاب: »احلمد هلل مظه��ر احلّق ومبديه..وبعد: فإّن بعض من جيب حّقه عّل 
من الصدور األماثل.. طلب منّي ذكر ما ورد من اآلثار الداّلة عىل موضع مضجع أمري 
املؤمن��ني.. ولكنّي اجتهدُت غاي��ة االجتهاد، ومل آل جهًدا بحي��ث أصل إىل مطابقة 

املراد.. ورّتبُت الكتاب عىل مقّدمتني ومخسة عرش باًبا..«.

آخــر الكتاب: »وجيعل مآلنا خري مآل، ويرف عنّا كل إغفال وإمهال، حّتى نظفر 
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

بالسعادتني الباقية والزائلة، وتثمر لدينا غراس األعمل بالنعم الواصلة بمنّه وكرمه، إّنه 
ويّل ذلك والقادر عليه«.

عدد النسخ يف املكتبة: )4(.

)1(

أّول النسخة )ناقص(: »... رسول اهلل ثالثني سنة، وكان عمره مخس وسّتني سنة، 
قبض يف ليلة اجلمعة، دفنوه بالغرّي..«.

رقم املكتبة: )1/2044(، ناقصة األّول وتبدأ بآخر الباب اخلامس.

نســخ، ق 10، الورقتان األخرتان كتبهام عبــد الرحيم ابن املرحوم حمّمد عّل 
بتاريــخ 1275هـــ، العناوين كتبــت باملداد األمحــر، عليها حــواٍش بإمضاء: 
»ملحّرره«، عليها رشح غريب اللغة مع ذكر املصدر، والنســخة ضمن جمموعة 

فيها نسختان وترتيبها األّول.

الغالف: كارتون، أسود وعطفه جلد أسود اصطناعّي.

33ق، 19س، 15.3 × 20.5سم.

)2(

رقم املكتبة: )925(، تاّمة.

نســخ، نور الدين بن شــمس الدين النجفّي )مولًدا ومسكنًا( والرتيمّي )نسًبا 
وأصاًل(، 15 ذي القعدة ســنة 1060هـ يف أصفهان، نســخها ووهبها للموىل 
املكــّرم املعّظــم، حاوي حماســن األخالق والشــيم، زبــدة املحّققــني، وقدوة 
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املنجمني املرزا حمّمد باقر املنجم، املطالب املهّمة عليها خّط أمحر، فيها ســقط 
وخرم، عليها تّلك السّيد... ابن املرحوم السّيد هاشم زوين النجفّي، مرمّمة.

الغالف: كارتون، أخض وعطفه جلد أخض.

94ق، 12س، 11.8 × 17.6سم.

)3(

رقم املكتبة: )1311(، تاّمة.

نســخ، حافظ عبد اهلل بن حافظ مظفر، ق11، كتب الناســخ اســمه مع تّلكه 
يف حردلــة النســخة دون تاريخ وأوقفهــا عىل أوالده الذكور، عنوان النســخة 
ُكتــب من نســخٍة مقــروءة عىل املصنيِّــف عليها خّطــه قّدس اهلل روحــه ونّور 
ضيــه، العناوين ُكتبت باملــداد األمحر، عليها رشح غريــب اللغة من كتاب 
القامــوس، عليهــا تعريف بالكتاب واملؤليِّف ونّصها: »ذا الرســالة املســتطابة 
مــن مصنّفات املوىل املعّظــم، فريد عرصه، ووحيد دهره، غــّرة آل أيب طالب، 
غيــاث الدين أبــو املظفر عبد الكريم بن أمحد بن طاووس احلســنّي تغّمده اهلل 
بغفرانه، وأسكنه أعىل فراديس جنانه، وهو غر ابن طاووس املشهور صاحب 
الطرائف، واملهج، والدروع الواقية، ومجال األسبوع، واملجتنى، والرسائل يف 
االســتخارات، وغرها من الكتب املتداولة املنســوبة إليه، وهو السّيد السعيد 
ريض الدين عّل ابن طاووس، وكان عامًّ لعبد الكريم املسفور مصنّف تلك 
الرســالة كام يظهر من مطاوي رســالته هذه انظر إىل قول ابن داود وإىل صورة 
خــّط املؤليِّف، وتدّبر)10( وكان من ألقابــه الشيفـ]ـة[: طالوت آل حمّمد كام 
يظهر من آخر الرســالة، وموضوع تلك النميقة األنيقة والوثيقة الرشــيقة هو 
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ذكــر ما ورد من اآلثار الداّلة عىل أّن مضجع ســّيدنا وموالنا ســّيد الوصيني، 
وقائد الغّر املحّجلني، إمام املســلمني، ويعســوب الدين، أمر املؤمنني عل بن 
أيب طالــب عليه الصالة والســالم والتحيــة إىل يوم الدين هــو الغرّي النجف 
املشــهور املتواتر اآلن بحيث ال يشــوبه شــك وال يامزجه ريب، ومن مطاوي 
تلك الرســالة ال يظهر اسمها، وال يفهم تســميتها بيشء، واملكتوب عىل تلك 
الورقــة لفظــة: )فرحة الغرّي( ُيفهم منها أّنا اســم تلك الرســالة املســتطابة، 
ولعمري ما أدري من أين يظهر هذا، والسالم أّواًل وآخًرا. نّمقه أحقر اخلليقة 
حمّمــد جعفر الرسوّي يف املشــهد األقــدس الرضّية الرضوّية ُعفــي عنه بالنبّي 
والول، سنة 1068«، عليها تّلك ولد الناسخ: جعفر ابن ماّل عبد اهلل احلافظ 
النجفّي )مولًدا ومســكنًا( بتاريخ غّرة شــهر رمضان ســنة 1038هـ، وتّلك 
احلــاّج حممود بن حمّمد املهدّي، وختمه بيضوّي ممســوح، وكتب ترمجة املؤليِّف 
مــن رجال ابن داود احلّلّ نقلها من خطيِّ احلــّر العامّل، وتّلك عبد اهلل املنيشء 
الطربّي بتاريخ ذي احلّجة سنة 1281هـ يف املشهد الرضوّي، وختمه بيضوّي: 

»يا أبا عبد اهلل«.

الغالف: كارتون، أخض وعطفه جلد أمحر.

71 ق، 14س، 15 × 20.5سم.

)4(

 ،أّول النسخة )ناقص(: »...الرابع: فيم ورد عن زين العابدين عّل بن احلسني
.»..الباب اخلامس: فيم ورد عن حمّمد بن عّل الباقر

آخــر النســخة )ناقــص(: »فدخل��ت إىل أمري املؤمنني ش��اكًيا، وقل��ت: يا أمري 
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املؤمنني إن رّد هذه احلّصة عّل عملُت هذا املجلس من مايل. فرّدت احلّصة عليه...«.

رقم املكتبة: )3101(.

نســخ، ق13، العناوين كتبت باملداد األمحر، عنوان النسخة كتبه عّل؟ بتاريخ 
سنة 1349هـ.

الغالف: جلد، أسود وعطفه بنّّي.

53ق، خمتلفة السطور، 14.6 × 19.8سم.

 وكتب أمحد علّي جميد احِللِّّي النجفّي يف
 سلخ مجـــــــــادى اآلخـــــــــرة سنـــــــة 1440هـ

 فـي داره الواقعـــــــــــــــــــــــــــــة فـي جـوار
 ســــــــــــــيِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ومــــــــــــــــــــــــــــــوالي

 علّي بن أيب طالب

)))((( 
......... 

... 
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)3( مجال األسبوع بكامل العمل املشوع، آخر النسخة )468(
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ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ل النسخة )660( )5( الطرائف يف معرفة مذهب الطوائف، أوَّ



439

اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)5( الطرائف يف معرفة مذهب الطوائف، سنة 984هـ، آخر النسخة )660(



440

ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

 ،د الساموّي )7( فرج املهموم يف معرفة نج احلالل واحلرام من النجوم، بخط الشيخ حممَّ
آخر النسخة )558(



441

اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)8( فالح السائل ونجاح املسائل، عليها تلُّك احلّر العامّل، نسخة )910(



442

ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ل النسخة )16( )12( امللهوف عىل قتىل الطفوف، عليها خّط الشيخ البهائّي، أوَّ



443

اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)12( امللهوف عىل قتىل الطفوف، آخر النسخة )16ر(



444

ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

)13( مهج الدعوات ومنهج العنايات، نسخة خزائنيَّة، نسخة )1/1039(



445

اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)13( مهج الدعوات ومنهج العنايات، سنة 1084، آخر النسخة )17(



446

ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

)13( ترمجة مهج الدعوات ومنهج العنايات، سنة 1032، آخر النسخة )3436(



447

اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)14( املواسعة واملضايقة، آخر النسخة )3/231(



448

ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

)14( املواسعة واملضايقة، وفيها نسب الناسخ، نسخة )2/231(



449

اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

)2( زهرة الرياض ونزهة املرتاض، آخر النسخة )12/433(



450

ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ل النسخة )1131( فرحة الغرّي برصحة الغرّي، أوَّ



451

اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

فرحة الغرّي برصحة الغرّي، سنة 1060هـ، آخر النسخة )925(



452

ادة اآل طاوو�ص يف مكتبة الإمام احلكيم العاّمة خمطوطات ال�سَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

فرحة الغرّي برصحة الغرّي، آخر النسخة )1131(



453

اإعداد وفهر�سة: اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

هوام�ص البحث
)1( يف النسخة املذكورة: »ويقولوا ما ساقهم جهدهم إليه«.

)2( يف الراث العريّب املخطوط: )139( فصاًل، وما أثبتناه من املطبوع.
)3( ينظر: دنا: 1050/3.
)4( سورة القصص: 35.

)5( سورة الصافات: 115.
)6( كذا يف األصل واملطبوع، وكذلك الكلمة التي قبلها.

)7( استنسخ عن هذه النسخة السّيد مرتىض بن جواد بن إسمعيل النجومّي الكرمانشاهّي بتاريخ سنة 1385ه� 
يف النجف األرشف، والنسخة يف مكتبة النجومّي يف كرمانشاه، بدون رقم، ينظر: فنخا: 116/6 الرقم 6.
)8( نس��خة خّط ابن داود احلّلّ كانت يف مكتبة مس��جد مرجان ببغداد، ثّم انتقلت إىل مكتبة األوقاف العاّمة يف 
بغداد، الرقم 6777، ينظر: الكش��اف عن خمطوط��ات خزائن كتب األوقاف: 125، الرقم 1722، فنخا: 

115/6 الرقم 1، و116 الرقم 6.
)9( ونسخة تاج الدين صاعد اليوم موجودة يف مكتبة األستانة الرضوّية، الرقم )8283(، ينظر: فنخا: 753/17، 
الرقم 1، وقال الش��يخ الطهرايّن عنها يف الذريعة: »ونس��خة خّط تاج الدين موجودة عند الس��ّيد حمّمد رضا 

التربيزّي ويّص السّيد أيب تراب اخلوانسارّي، ولعّلها كانت من كتبه التي اشراها الويص يف النجف«.
)10( قول ابن داود وصورة خّط املؤلِّف لعنوان الكتاب موجودان عىل النسخة.

امل�سادر واملراجع
* القرآن الكريُم.

الراث العريّب املخطوط: احلسينّي، السّيد أمحد األشكورّي، نرش: دليل ما، قّم املقّدسة، ط1، 1431ه�.. 1
الذريعة إىل تصانيف الش��يعة: الطهرايّن، الش��يخ آقا بزرگ )ت 1389ه�(، ن��رش: دار األضواء، بريوت، . 2

ط3، 1403ه�.
فهرس��تگان نس��خه هاى خطى إيران )فنخا(: إع��داد واهتمم: مصطفى درايتى، ن��رش: املكتبة الوطنّية يف . 3

إيران، طهران، ط1، 1390ش.
 كش��ف احلج��ب واألس��تار ع��ن أس��مء الكت��ب واألس��فار: الكنت��ورّي، إعج��از حس��ني النيس��ابورّي . 4

)ت 1286ه�(، نرش: مكتبة آية اهلل املرعيّش العاّمة، قم املقّدسة، ط2، 1409ه�.


