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اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

�ض البحث ملخَّ

اش��تمل هذا البحث عىل القس��م الثاين م��ن مصنّفات العاّلمة احل��ّلّ )ت 726ه�( 
املوج��ودة يف مكتبة اإلمام احلكي��م العاّمة يف النجف األرشف وفيه ذك��ر )14( عنواًنا، 

يَّة، مع حتقيق لبعض نوادرها، وترتيبها عىل النحو اآليت: تها )111( نسخة خطِّ ضمَّ

الكتاب احلادي عش: تبرة املتعّلمني يف أحكام الدين، ثالث نسخ.

الكتاب الثاين عش: حترير األحكام الرشعّية عىل مذهب اإلمامّية، ثمن نسخ.

الكتاب الثالث عش: تذكرة الفقهاء، عرش نسخ.

الكتاب الرابع عش: تسليك النفس إىل حظية القدس )األنس(، نسخة واحدة.

الكتاب اخلامس عش: هتذيب الوصول إىل علم األصول، تسع نسخ.

الكتاب السادس عش: اجلوهر النضيد يف رشح التجريد، ثالث نسخ.

الكتاب السابع عش: خالصة األقوال يف معرفة الرجال، ثالث نسخ. 

الكتاب الثامن عش: السعدّية، نسختان.

الكتاب التاسع عش: غاية الوصول وإيضاح السبل يف رشح خمتر منتهى السؤل 
واألمل، نسخة واحدة.

الكتــاب العــشون: قواعد األحكام يف معرفة )مس��ائل( احل��الل واحلرام، )19( 
نسخة.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

الكتاب الواحد والعشون: كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد، نسخة واحدة.

الكتاب الثاين والعشون: كشف اليقني يف فضائل أمي املؤمنني، نسختان.

الكتاب الثالث والعشون: مباديء الوصول إىل علم األصول، أربع نسخ.

الكتاب الرابع والعشون: خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة، )19( نسخة.

الكتاب اخلامس والعشون: معارج الفهم يف رشح النظم، نسخة واحدة.

الكتــاب الســادس والعــشون: مناهج )منه��اج( اليقني يف أصول الدين، نس��خة 
واحدة.

الكتاب السابع والعشون: منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، مخس نسخ.

الكتاب الثامن والعشون: منهاج الصالح يف اختصار املصباح، نسختان.

الكتاب التاسع والعشون: منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة، أربع نسخ.

الكتاب الثالثون: نظم الرباهني يف أصول الدين، نسخة واحدة.

الكتاب الواحد والثالثون: هناية اإلحكام يف معرفة األحكام، نسخة واحدة.

الكتاب الثاين والثالثون: هناية الوصول إىل علم األصول، أربع نسخ.

الكتاب الثالث والثالثون: هنج احلّق وكشف الصدق، نسختان.

الكتاب الرابع والثالثون: هنج املسرشدين يف أصول الدين، أربع نسخ.

وذكر الباحث يف القس��م األّول منهجه يف تعريف الكتاب ونسخه، برتيب ألفبائّي 
للكتب، وترتيب بحس��ب التاريخ للنسخ، وذكر يف الفهرس إجازات الرواية وإهناءات 
القراءة التي عىل النسخ؛ وذلك لتسهيل وصول الباحثني إليها، وكفايتهم مؤونة البحث 

عنها، وحتقيق تاريخ بعض النسخ النفيسة.
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Abstract

This research contains the second part of manuscripts of 

Al-Alaama Al-Hilli which are found in Imam Al-Hakim General 

Library in Najaf, in which 14 letters were mentioned, which 

included (111) written copies, with the achievement of some of 

their riddles, and their arranged as follows:

The Eleventh Book: Tabsirat Al-Mtellmyn fi 'Ahkam Al-Diyn, 

(Three copies).

The Twelfth Book: Tahrir Al'ahkam Al-Shreyah Eala Madhhab 

Al-Imamyah, (Eight copies).

The Thirteenth Book: Tadhkirat al-Fuqahā, (Ten copies).

The Fourteenth Book: Taslik Al-nafs 'Iilaa Hazirat Alquds (Al-

Ones), (One copy).

The Fifteenth Book: (Tahthib Al-Wusūl ilā 'ilm Al-Usūl), (Nine 

copies).

The Sixteenth Book: Al-Jawhar Al-Nadhid fi Sharah Al-Tajrid, 

(Three copies).
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The Seventeenth Book: Khulasat Al-Aqwal fi Maerifat Al-

Rijal, (Three copies).

The Eighteenth Book: Al-Saadia, (Two copies).

The Nineteenth Book: Ghayat Al-Wusul wa'iidah Al-Subul fi 

Sharah Mukhtaser Muntahaa Al-Sawl wal'aml, (One copy).

The Twentieth Book: Qawaeid Al-Ahkam fi Maerifat (Msayila) 

Al-Halal Wa Al-Haram, (Nineteen copies).

The Twenty-first Book: Kashf Al-Fawayid fi Sharah Qawaeid 

Al-Eaqayid, (One copy).

The Twenty-Second Book: (Kashf al-Yaqin fi Fadā'il Amīr al-

Mu'minīn Elayh Al-Salam), (Two copies).

The Twenty-three Book: Mabadi' Al-Wusul 'Iilaa Eilm Al-

'Aswl, (Four copies).

The Twenty-fourth Book: (Mukhtalif Al-Shiyea Fi 'Ahkam Al-

Shrye), (Nineteen copies).

The Twenty-fifth Book: (Ma'ārij al-Fahm Fi Sharah Al-Nazm), 

(One copy).

The Twenty-sixth Book: (Manāhij (menhaj) al-yaqīn fi usūl 

al-dīn, (One copy).
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The Twenty-seventh Book: Muntahaa Al-Matlab fi Tahqiq 

Al-Mathheb, (Five copies).

The Twenty-eighth Book: (Minhāj Al-Salah fi Aiktisar Al-

Misbah), (Two copies).

The Twenty-ninth Book: Minhaj Al-Karamat fi Maerifat Al-

Iimamah, (Four copies).

The Thirteenth Book: Nadhm al Barāhīn fi Usūl al-Dīn, (One 

copy).

The Thirty-first Book: Nihayat Al-Iehkam fi Maerifat Al-

Ahkam, (One copy).

The Thirty-second Book: Nihayat Al-Wusul 'iilaa Eilm Al-

Aswl, (Four copies).

The Thirty-third Book: Nahj Al Haq wa Kashf Al Sedq, (Two 

copies).

The Thirty-fourth Book: Nahj Al-Mustarshadin fi 'Usul Al-

Diyn, (Four copies).

The researcher in the first part of his research has defined the 

book and its copies, in alphabetical order of books, and arranged 

them according to the date of copying, and as the researcher 
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indicated in the index to leave the novel and the end of reading 

on the copies in order to facilitate the arrival of researchers, and 

the adequacy of searching for them and the history of some 

precious copies.
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الكتاب احلادي ع�صر

 تب�صرة املتعّلمني يف اأحكام الدين
)فقه اإمامّي- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

متن فتوائّي خمتر معروف، اعتنى به الفقهاء رشًحا وحتش��يًة وتدريًس��ا منذ تأليفه 
حّتى اليوم، وهو يف ثمنية عرش كتاًبا عىل ترتيب الكتب الفقهّية من الطهارة إىل الديات، 

فرغ منه يف احلّلة يف ليلة الثالثاء 25 شهر ربيع اآلخر سنة 719ه�.
]الذريعة: 321/3 الرقم 1180، الرتاث العريّب املخطوط: 25/3[

أّول الكتاب: »احلمد هلل القديم س��لطانه، العظيم ش��أنه... أّم��ا بعد: فهذا الكتاب 
املوس��وم ب�)تب��رة املتعلِّمني يف أح��كام الدي��ن(، وضعناه إلرش��اد املبتدئ��ني، وإفادة 

الطالبني..«.

آخــر الكتاب: »وإن مل يكن وارث فاإلمام، ولو كان خطًأ فالدية عىل العاقلة، فهذا 
خالصة ما أثبتناه يف هذا املختر، إن ش��اء اهلل أن جيعل ذلك لوجهه خالًصا، إّنه قريب 

جميب، واهلل أعلم بالصواب.. وسّلم تسليًم«.

النسخ يف املكتبة: عددها )3(.

)1(

أّول النســخة )ناقــص(: »... ولو قال: )إن ش��هد فالن فهو ص��ادق( لزمه وإن مل 
يشهد. ويشرط يف املقّر: التكليف، واحلرية، ويتبع العبد بإقراره بعد العتق..«.



254

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ
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آخر النسخة )ناقص(: »وكّل ما يصّح وقفه يصّح إعمره كامللك والعبد واألثاث، 
ول��و حب��س فرس��ه أو غالم��ه يف خدمة بي��وت العبادة وس��بيل اهلل لزم م��ا دامت العني 

باقية...«.

رقم املكتبة: )1852(، ناقصة األّول واآلخر.

نسخ، ق9، مشكولة، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش توضيحّية، 
الورقتــان األخرتان من كتاب )األلفّية( للشــهيد األّول )ت 786هـ(، كتبت 

بخطٍّ متأّخر عن األصل بتاريخ مجادى اآلخرة سنة 1324هـ.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

93ق، 17س، 5.5 × 13.5سم.

)2(

أّول النسخة )ناقص(: »... ملا يقع فيه من النجاسة ما مل يتغّي لونه أو طعمه أو رحيه 
هبا، فإن تغّي نجس املتغّي خاّصة دون ما قبله وبعده..«.

رقم املكتبة: )1/1669(، ناقصة األّول بمقدار صحيفة واحدة.

نســخ، يونس بن موســى البوجردّي، يــوم األربعاء 20 مجادى األوىل ســنة 
1015هـ، العناويــن كتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش توضيحّية، يف آخرها 
عمــل لقضــاء الدين، عليها متّلــك املاّل اآلخونــد األيروايّن، وكتــب التمّلك 
أخوه، والنسخة يف ضمن جمموعة وترتيبها األّول وآخرها كتاب )نزهة الناظر 

يف اجلمع بني األشباه والنظائر( للشيخ ييى بن سعيد احلّلّ )ت 689هـ(.

الغالف: جلد، بنّّي مزين بالطّرة ورأسيها، وعطفه وإطاره أمحر.
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109ق، 14س، 12.3 × 18.6سم.

)3(

رقم املكتبة: )2648(، تاّمة.

نســخ، حســن ابن الشــيخ عّل ابن احلاّج حسني، 20 شّوال ســنة 1310هـ، 
أهداها صاحب عبد احلســني إىل خادم اإلمام احلسني احلاّج حمّمد بتاريخ 

16 صفر سنة 1417هـ.

الغالف: جلد، أمحر.

99ق، خمتلفة السطور، 12 × 4، 18سم.
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الكتاب الثاين ع�صر

 حترير الأحكام ال�صرعّية على مذهب الإمامّية
)فقه اإمامّي- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

فروع فقهّية فتوائّية خالية من االستدالل ونقل األقوال إاّل يف موارد قليلة ُيشار فيها 
إىل بعض األدّلة، ويقول العاّلمة يف بعض إجازاته: إّنه استخرج يف هذا الكتاب فروًعا مل 
يسبق إليها مع االختصار، وهو يف مقّدمة فيها معنى الفقه وفضله وآدابه ومعرفته وعدم 
كتمنه، ثّم أربع قواعد عىل ترتيب الكتب الفقهّية )العبادات، واملعامالت، واإليقاعات، 

واألحكام(، وقد حر بعض املحّققني مسائله يف أربعني ألف مسألة.

متّ��ت القاعدة األوىل من هذا الكتاب يف ليلة الثالثاء عارش ش��هر ربيع األّول س��نة 
690ه���، والثاني��ة يف أّول مجادى اآلخرة س��نة 691ه�، والثالثة يف صفر س��نة 697ه�، 

والرابعة يف ثامن شّوال سنة 697ه�.
]الذريعة: 378/3 الرقم 1375، الرتاث العريّب املخطوط: 58/3[

أّول الكتاب: »احلمد هلل املتقّدس بكمله عن مش��اهبة املخلوقات..أّما بعد: فإّن هذا 
الكتاب املوس��وم ب� )حترير األحكام الرشعّية عىل مذهب اإلمامّية(، قد مجعنا فيه معظم 
املس��ائل الفقهّية، وأوردنا فيه أكثر املطالب التكليفّي��ة الرشعّية الفرعّية، من غي تطويل 
بذكر حّجة ودليل، إذ جعلنا ذلك موكواًل إىل كتابنا املوس��وم ب�)منتهى املطلب يف حتقيق 
املذهب(، فإّنه قد ش��مل املس��ائل ُأصوهلا وفروعها، وذكر اخلالف الواقع بني املسلمني 
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- إاّل ما ش��ّذ - واس��تدالل كّل فريق عىل مذهبه مع تصحيح احلّق وإبطال الباطل، وإّنم 
اقترنا يف هذا الكتاب عىل جمّرد الفتاوى ال غي.. ورّتبناه عىل مقّدمة وقواعد..«.

آخر الكتاب: »فهذا آخر ما أفدناه يف هذا الكتاب، وهو قّيٌم لغرض طالب الّتوسط 
يف هذا الفّن، ومن أراد اإلطالة فعليه بكتابنا املوس��وم ب�)تذكرة الفقهاء( اجلامع ألُصول 
املس��ائل وفروعها، مع إش��ارة وجي��زة إىل وجوهها، وذكر اخلالف الواق��ع بني العلمء، 
وإيراد ما بلغنا من كالم الفضالء، ومن أراد الغاية وقصد النهاية، فعليه بكتابنا املوسوم 

ب�)منتهى املطلب يف حتقيق املذهب(، واهلل املوّفق للّصواب، منه املبدأ وإليه املآب«.

النسخ يف املكتبة: عددها )8(.

)1(

آخر النســخة: »والطلق إذا رضب احلامل، فهذه األسباب كّلها ال يتعّلق هبا حكم 
املرض، ومتض الترّبع��ات املنجزة معها من األصل، وكذا لو حصل الطاعون ببلٍد، هو 

ساكن فيه«.

رقم املكتبة: )858(، اجلزء األّول والثاين )كتاب الطهارة- كتاب النكاح(.

، 15 املحّرم ســنة 960هـ )اجلزء  نســخ، قاســم بن حمّمد ذو الفقار احلســينّيّ
األّول(، شهر صفر سنة 962هـ )اجلزء الثاين(، وختم الناسخ دائرّي: »الواثق 
«، النسخة استنسخت ع� نسخة تارخيها  باهلل الغني: قاســم بن حمّمد احلسينّيّ
شهر رجب سنة 833هـ، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: 
»ح ع«،عــ� أّوهلــا فوائد فقهّية وبعــض األحاديث، وفهــرس كتب الكتاب، 
كتب الشــيخ آقا بزرك الطهرايّن عليها عنوان الكتاب، عليها متّلك السّيد 
عّل بن حمّمد عّل الطباطبائّي، وختمه مرّبع: »عّل بن حمّمد عّل الطباطبائّي«، 
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ومتّلك حمّمد خليل القزوينّي بتاريخ سنة 1268هـ، ومتّلك عبد الباقي بن عّل 
نقــي، ومتّلك الســّيد جعفر بن حمّمد عــّل آل بحر العلــوم الطباطبائّي بتاريخ 
مجادى األوىل ســنة 1327هـ، ثــّم انتقل بالبيع الشعّي إىل الشــيخ كاظم ابن 
الشــيخ موسى ابن الشيخ جعفر آل كاشــف الغطاء بتاريخ 22 مجادى األوىل 

سنة 1335هـ، اشرتاها وتتمتها اآلتية بقيمة )34.5( قران.

الغالف: جلد، بنّّي وعطفه وإطاره أمحر.

260ق، 23س، 18 × 25سم.

)2(

أّول النســخة: »كتاُب الن��كاح، وفيه مقّدم��ة ومقاصد، أّما املقّدم��ة ففيها فصول، 
الفصل األّول: يف ماهّيته وفضله، وفيه مخسة مباحث..«.

رقم املكتبة: )859(، تتّمة النسخة السابقة )كتاب النكاح- آخر الكتاب(.

نســخ، قاســم بن حمّمــد ذو الفقار احلســينّيّ ]ل يذكر اســمه وإّنام جاء اســمه 
يف النســخة الســابقة، ويف اخلتم[، 19 شــهر ربيــع األّول ســنة 963هـ )آخر 
 ،» الكتاب(، وختم الناسخ دائرّي: »الواثق باهلل الغني: قاسم بن حمّمد احلسينّيّ
العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »منه«، و»ف«، يف آخرها 
فوائــد فقهّيــة، وأّول كتاب )حماســبة املالئكة الكرام( للســّيد عّل ابن طاوس 

 
 ت 664هـــ(، ومجلــة مــن األشــعار، كتب الشــيخ آقا بــزرك الطهرايّن(
عليها عنوان الكتاب، عليها متّلك الســّيد جعفــر بن حمّمد عّل آل بحر العلوم 
الطباطبائّي بتاريخ مجادى األوىل ســنة 1327هـــ، ثّم انتقل بالبيع الشعّي إىل 
الشــيخ كاظم ابن الشــيخ موسى ابن الشــيخ جعفر آل كاشف الغطاء بتاريخ 
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22 مجادى األوىل سنة 1335هـ، اشرتاها وسابقتها بقيمة )34.5( قراًنا.

الغالف: جلد، أمحر.

233ق، 23س، 18 × 25سم.

)3(

أّول النســخة: »الفصل الثالث: يف املوىص به، وفيه س��بعة وثالث��ون بحًثا: األّول: 
تصّح الوصّية بكل مقصود يقبل النقل..«.

آخر النســخة )ناقص(: »أّما دية ش��بيه العمد، ففي مال اجلاين، فإن مات أو هرب، 
قيل: تؤخذ من األقرب إليه ممن يرث ديته، فإن مل يكن، فمن..«.

رقــم املكتبــة: )2319(، ابتدأت بالفصــل الثالث من كتــاب الوصايا، وهي 
ناقصة اآلخر بمقدار ورقة واحدة.

نسخ، 21 شهر ربيع اآلخر سنة 986هـ )اجلزء الثاين(، العناوين كتبت باملداد 
األمحر، أهداها كاظم إبراهيم العامّل للمكتبة بتاريخ 1 شّوال سنة 1387هـ، 
، وتاريخ والدة حمّمد  عليها متّلك عبد العزيز ابن الســّيد أمحد اجلبيّل احلســينّيّ
ابن عبد العزيز يف يوم عرفة سنة 1148هـ، ووالدة فاطمة بنت سكنة )وفاطمة 
هي بنت عبد العزيز( يف شــهر رجب ســنة 1148هـ، ومتّلــك حمّمد بن حيدر 
ســليامن العامّل، ومتّلك عبد اهلل بن قنديل، وعليها تاريخ وفاة الشــيخ قنديل 
عرص يوم الســبت 11 شّوال ســنة 1003هـ، وعبارة تويّف والدي الشيخ عبد 
اهلل ]بن قنديل[ يف ضحى يوم اجلمعة من شهر رجب سنة 1020هـ، وتوفيت 
أخته )أخت الكاتب وهو ابن الشــيخ عبد اهلل بن قنديل ظاهًرا( زهراء يف ليلة 
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21 شــهر رمضان ســنة 1003هـ قبل طلوع الفجر، ومتّلك الســّيد حمّمد ابن 
الســّيد عّل إبراهيم العامــّل، وختمه بيضوّي: »عبده: حمّمد بــن عّل إبراهيم 
«، ومتّلك حمّمد ابن الشيخ حمّمد...، عليها عبارة: »أمانة الشيخ لورثة  احلسينّيّ
شــيخ عّل ابن زيارة: كتاب عصمة األئّمة، وشح األلفّية، وكتاب رّد الشــبه 
للشــيخ حمّمد احلّر العامّل، وكتاب مزار، وصحيفة كاملة، وكتاب لغة القرآن 
للنيشابورّي، وكتاب مواعظ، وقرآن، أمانة عند عبد العزيز إىل أن يأيت الشيخ 
يوســف أو عالمة منه بيني وبينه، والشــاهد ع� ذلك اهلل والشــيخ عبد العزيز 
ابن عبد الواحد آل بو حســان«، وعبارة للســّيد عّل ســّت قــروش حويزّي، 

وحمبس فضة، وستعش ]16[ قرش عّبايّس ألخته.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

301ق، 23س، 21 × 31 سم.

)4(

رقم املكتبة: )1579(، تاّمة.

نســخ، أمــان اهلل بن نــور اهلل احلجــازّي، ق10، عليها بالغــات املقابلة، وقد 
قوبلت ع� نســخة املصنّف، جاء يف آخر اجلــزء األّول ما نّصه: »هذا آخر 
كالم املصنيِّف يف نسخة كتبت بخطيِّ املرحوم الشيخ طعمة بن أمحد بن عبد 
اهلل بن اخلوام احلائرّي)1(، كام وجدته يف نســخة استنسخها ناسخها منه، وكتبه 
الفقــر جعفر بن حمّمــد بن بّكة )زنكة- ظ( احلســينّيّ ]احلائــرّي[)2(، وكتب 
مــن خّطــه أمان اهلل بن نــور اهلل احلجازّي«، قابلها الشــيخ إبراهيــم بن خليفة 
عذاقــة)3(، وكتب يف آخــر اجلزء األّول ما نّصه: »بلغ قبااًل بحمد اهلل وحســن 
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توفيقه بنسخة معتمد عليها فصّح إن شاء اهلل، وكتب العبد إبراهيم بن خليفة 
عذاقة، تقّبل اهلل عمله، وســاحمه عظائم زلـلــه، بمحّمد وآله«، ويف آخر اجلزء 
الثاين كتب ما نّصه: »قوبل بحمد اهلل وحسن توفيقه بنسخة معتمدة فصّح إن 
شــاء اهلل تعاىل، وكتب العبد الفقر إبراهيم بــن خليفة عذاقة، تقّبل اهلل عمله، 
وســاحمه واملؤمنني زلـله، بمحّمد وآله الطاهرين«، عليها كلامت نسخ البدل، 
العناويــن كتبــت باملداد األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: »من خطيِّ الشــهيد«، 
ــد الشــامّي«، أّوهلا وآخرها ُكتب بخطٍّ متأّخر عن  و»ش«، و»م ر س«، و»حممَّ
األصــل، عليها حــواٍش من كتب فقهّية مع ذكر املصــدر، عليها شح غريب 

اللغة مع ذكر املصدر، عليها متّلك جواد..

الغالف: جلد، بنّّي.

429ق، 25س، 16.7 × 18سم.

)5(

رقم املكتبة: )3539(، تاّمة.

نســخ، ضحوة يوم األحــد 4 املحّرم ســنة 1057هـ، العناويــن كتبت باملداد 
األمحــر، عليهــا حواٍش بإمضــاء: »ع ل«، عليهــا شح غريب اللغــة مع ذكر 
املصدر، عليها فوائــد منقولة من الكتب الفقهّية مع ذكر املصدر، عليها قائمة 
د صالح احلســينّيّ  كتب مســتعارة وعددهــا )17(، عليهــا متّلك الســّيد حممَّ
الديلمّي اآلمّل )مســكنًا(، ومتّلك عبد الرزاق ابــن احلاّج جعفر ابن ماّل رضا 
ابن ماّل أســعد ابن ماّل رضا اجلياليّن، بتاريخ ســنة 1215هـ، ومتّلك الشــيخ 
خض آل شــالل العفكاوّي )ت 1255هـ(، ومتّلك ممســوح وحمّل التمّلك يف 
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النجــف األشف، ومتّلك الســّيد جعفر ابن الســّيد باقر احلســينّيّ ]القزوينّي 
، 1247«، ومتّلك حمّمد شــفيع،  ظاهــًرا[، وختمه بيضوّي: »جعفر احلســينّيّ
وختمه بيضــوّي خمروم: »حمّمد شــفيع..«، ومتّلك الســّيد مهدّي املوســوّي، 
ومتّلــك املرزا حمّمد حســني بن حمّمد تقــّي املازندرايّن ]النورّي[ بتاريخ ســنة 
1277هـــ، وختمه مرّبع: »قال حمّمد صّ� اهلل عليه وآله: حســني منّي وأنا من 
حســني«، وبيضوّي: »الراجــي: حمّمد حســني، 1312«، عليها فهرس كتب 
الكتاب، عليها عبارة فارســّية وتعريبها: )أمانة جنــاب العاّلمة الفّهامة احلاّج 

مرزا حسني النورّي- سّلمه اهلل-(.

الغالف: جلد، أمحر مزّين بالطّرة ورأسيها.

310ق، 23، 21 × 31.5سم.

)6(

أّول النســخة: »كتاُب الن��كاح، وفيه مقّدم��ة ومقاصد، أّما املقّدم��ة ففيها فصول، 
الفصل األّول: يف ماهّيته وفضله، وفيه مخسة مباحث..«.

رقم املكتبة: )1790(، )كتاب النكاح- آخر الكتاب(.

نســخ، حمّمد ابن احلاّج حســني بن تويج بن ياســني بن حمّمد، يوم األثنني 18 
مجادى اآلخرة ســنة 1097هـــ، العناوين كتبت باملداد األمحر، ومتّلك الشــيخ 
حمّمد حســن جمتهد املازندرايّن الكربالئّي )مسكنًا( بتاريخ 21 مجادى اآلخرة 
ســنة 1222هـ، والتمّلك ُكتــب بعد وفاته، ثّم انتقلــت إىل حمّمد باقر )كاتب 
التمّلك السابق(، ومتّلك السّيد مهدّي ابن املرحوم السّيد رضا، ومتّلك امللقب 

بقطمر ابن...، عليها اسم: )فرج اهلل، وأمني، والشيخ عّل املازندرايّن(.
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الغالف: جلد، أمحر مزّين بالطّرة ورأسيها.

223ق، 26س، 18 × 27سم.

)7(

آخر النسخة: »أّما سقي الزرع وما يتلف برك العمل، فاألقرب إلزامه بالعمل من 
حيث إّنه تضييع للمل، فال يقّر عليه«.

رقم املكتبة: )1771(، اجلزء األّول والثاين بحسب النسخة.

نســخ، ق 11، عليها كلامت نسخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها 
حاشــية بإمضاء: »مــن إمالئه مّد ظّله العال«، اســتعارها املــرزا جعفر حمّمد 
حسني من ورثة السّيد رضا الشرازّي، عليها متّلك ممسوح وتارخيه شهر ربيع 
األّول سنة 1080هـ، وآخر بتاريخ 11 شهر ربيع األّول سنة 1111هـ، عليها 
متّلك الشــيخ حمّمد حســن جمتهد املازندرايّن الكربالئّي )مســكنًا( بتاريخ 21 
مجادى اآلخرة ســنة 1222هـ، والتمّلك ُكتب بعد وفاته، ثّم انتقلت إىل حمّمد 
باقــر )كاتب التمّلك الســابق(، عليها اســم: )فرج اهلل، وأمني، والشــيخ عّل 

املازندرايّن(.

الغالف: جلد، أمحر مزّين بالطّرة ورأسيها.

235ق، 23س، 17.5 × 24سم.

)8(

أّول النســخة: »القاع��دة الثالث��ة: يف اإليقاعات، وفيها كتب، كت��اب الفراق، وفيه 
مقاصد، املقصد األّول: يف الطالق، وفيه فصول: الفصل األّول: يف أركانه ورشائطه..«.
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رقم املكتبة: )2554(، )اجلزء الثالث - آخر الكتاب(.

نســخ، حمّمد اليزدّي، ســنة 1234هـــ، العناوين كتبت باملــداد األمحر، عليها 
متّلك أمني فخر الدين.

الغالف: كارتون، أسود وعطفه وأركانه جلد أمحر.

166ق، 27 س، 16.8 × 25.6سم.
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الكتاب الثالث ع�صر

 تذكرة الفقهاء
)فقه اإمامّي- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

فقٌه اس��تداليّل مقارن موّسع، خرج منه إىل أواخر النكاح يف مخسة عرش جزًءا، رّتبه 
ع��ىل أربع قواعد: )العبادات، واملعامالت، والعق��ود، واإليقاعات(، تّم اجلزء اخلامس 

عرش منه يف 16 من ذي احلّجة سنة 720ه� يف بلدة احلّلة.
: 96 الرقم 33، الرتاث العريّب املخطوط: 186/3[ ]الذريعة: 43/4 الرقم 169، مكتبة العاّلمة احلّلّ

قــال يف أّوله: »قد عزمنا يف هذا الكتاب املوس��وم ب�)تذك��رة الفقهاء( عىل تلخيص 
فت��اوى العل��مء، وذكر قواع��د الفقهاء عىل أح��ّق الطرائ��ق، وأوثقها برهاًن��ا، وأصدق 
األقاوي��ل وأوضحها... وأرشنا يف كلِّ مس��ألة إىل اخلالف، واعتمدنا يف املحاكمة بينهم 

طريق اإلنصاف..«.

أّول الكتاب: »احلمد هلل ذي القدرة األزلّية، والعّزة الباهرة األبدّية، والقّوة القاهرة 
القوّية، والنعم الغامرة السمدّية، واآلالء الظاهرة السنّية..«.

آخر الكتاب: »وإن رجع بعد العّدة وقد تزّوجت فال سبيل له عليها، وعّمٌر فطحّي 
ال يعّول عىل ما ينفّرد به وإن كان ثقة. تّم اجلزء اخلامس عرش من كتاب تذكرة الفقهاء.. 
يف س��ادس عرش م��ن ذي حّجة س��نة عرشين وس��بعمئة باحلّلة. ويتلوه بع��ون اهلل تعاىل 

بحسن توفيقه يل اجلزء السادس عرشة املقصد الثاين يف باقي أقسام النكاح«.
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النسخ يف املكتبة: عددها )10(.

)1(

أّول النسخة: »كتاب الزكاة، وفيه أبواب، الباب األّول: يف زكاة املال، وفيه مقاصد: 
املقصد األّول: يف الرشائط. مقّدمة، الزكاة لغة: النمّو والطهارة..«.

آخر النســخة: »تّم اجلزء اخلامس من كتاب تذكرة الفقهاء يف سادس شهر رمضان 
املبارك من سنة ثمن عرشة وسبعمئة باحلّلة.. وآله الطاهرين«.

رقــم املكتبة: )318(، اجلــزء الرابع واخلامس، وفيه )كتــاب الزكاة، وكتاب 
الّصوم، وأوائل كتاب احلّج(.

نسخ، عّل بن منصور بن حسني املزيدّي)4(، يوم السبت 25 شعبان سنة 867هـ 
)اجلزء الرابع(، يوم الثالثاء 19 شــهر رمضان ســنة 867هـ )آخر النســخة(، 
مقابلــة ع� نســخة كتبت ع� نســخة األصــل، وجاء يف آخرها عبــارة: »بلغ 
املقابلة الصحيحة من نسخة ذكر كاتبها أّنه نقلها من نسخة األصل«، العناوين 
، وختمه  كتبــت باملداد األمحر، عليها متّلك الســّيد عّل نقّي بن حمّمد احلســينّيّ
، 1153«، ومتّلك الســّيد كاظم بن  الدائــرّي: »ابن حمّمد: عّل نقّي احلســينّيّ

  ،» قاسم احلســينّيّ الرشــتّي، وختمه الدائرّي: »الراجي: حمّمد كاظم احلسينّيّ
عليها كلمة: )وقف(، عليها وقفّية كتبت باللغة الفارســّية تعريبها باختصار: 
»أوقف هذا الكتاب احلاّج حمّمد حســن النخجوايّن ع� طاّلب العلوم الدينّية 
يف دار اخلالفــة طهران طلًبا ملرضــاة اهلل تعاىل، لينتفعوا به يف الدرس واملباحثة، 
وجعــل التولية بيــد جناب حّجة اإلســالم العاّلمة ماّل إســامعيل- ِزيَد َفضُلُه 
دّية مّدة حياته، ثّم من بعده للمجتهد األعلم  العال- املدّرس يف املدرسة املحمَّ
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املعــروف، وإن ل يكــن فع� طاّلب العلــم يف غر طهران؛ لكــي ال يبقى هذا 
الكتــاب عاطــاًل عــن االنتفاع به مــن قبل أهل العلم، 20 شــهر رجب ســنة 

1294«، وحتت الوقفّية ختم مرّبع: »حمّمد وعّل من نور واحد«.

الغالف: كارتون، برتقاّل، وعطفه وأركانه جلد أمحر.

516ق، 29س، 16 × 23.5سم.

)2(

آخر النســخة )ناقص(: »لو كانت املعصية جزًءا من داعي الس��فر، مل يرّخص، كم 
ل��و كان��ت هي الداعي بأمجعه. ج: لو قصد س��فًرا مباًحا ثّم أحدث نّي��ة املعصية، انقطع 

ترّخصه..«.

رقــم املكتبة: )844(، ناقصــة اآلخر )كتاب الطهارة- آخــر كتاب الصالة/
إباحة السفر(.

نســخ، كامل الدين ابــن غياث املازنــدرايّن، 5)5( مجادى اآلخرة ســنة 920هـ 
)كتاب الطهارة(، نجم الدين بن عبد اهلل األديب، يوم األربعاء 20 شهر ربيع 
األّول سنة 923هـ )املقصد الثاين من الصالة(، العناوين كتبت باملداد األمحر، 
عليهــا متّلك مصطفى ابن أبو القاســم املوســوّي إمامــزاده بتاريخ 25 مجادى 

األوىل سنة 1363هـ، استعارها مهدّي بن احلسني احلسينّيّ من ماّل حسن.

الغالف: كارتون، أزرق وعطفه وأركانه جلد أمحر.

312 ق، 23 س، 16 × 23 سم.
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)3(

أّول النسخة )ناقص(: »... بئس ما رشيت وبئس ما اشريت، أبلغي زيد بن أرقم 
أّنه قد أبطل جهاده مع رسول اهلل إاّل أن يتوب..«.

آخر النســخة: »ولو كان أدون منه مااًل وعدالًة، مل جيز قطًعا. تّم اجلزء التاس��ع من 
كتاب تذكرة الفقهاء بحمد اهلل تعاىل وحسن توفيقه«.

رقــم املكتبة: )1433(، ناقصــة األّول )الفصل الثاين: يف بيع النقد والنســيئة 
والسلف- آخر اجلزء التاسع/الضامن(.

نســخ، شكر بن محدان بن صالح الغروّي)6(، ضحى نار يوم اجلمعة 11 شهر 
ربيع األّول ســنة 931هـ يف املدرسة الزينّية يف احلّلة السيفّية)7( )اجلزء الثامن(، 
ضحى نار ثامن شــهر ربيع اآلخر ســنة 931هـــ يف املدرســة الزينّية يف احلّلة 
السيفّية )اجلزء التاسع(، عليها بالغات املقابلة، قابلها الشيخ محدان بن صالح 
 الغروّي )والد الناســخ( ع� نســخة الشــيخ عّل بن منصــور املزيدّي، ونّص 
مــا جاء يف آخر مقابلة اجلزء الثامن: »قوبلت بنســخة نقلــت منها وهي بخطيِّ 
املزيدّي، وذكر أّنه كتبها من نســخة ذكر أّنا ُنســخت من نسخة األصل، 
وذلك بحســب اجلهد والطاقة إاّل ما زاغ عنه البرص، آخرها رابع شــهر مجادى 
األوىل ســنة إحــدى وثالثني وتســعامئة، واحلمد هلل وحده«، ونــّص ما جاء يف 
آخر مقابلة اجلزء التاســع: »قوبل هذا اجلزء التاسع وما قبله وهو اجلزء الثامن 
من نســخٍة ُنقال منها وهي بخطيِّ املزيدّي رمحه اهلل، وذكر أّنه نسخها من نسخة 
ُنســخت من األصل، مقابلة تصحيح بحســب اجلهد والطاقــة إاّل ما زاغ عنه 
البرص، حتريًرا يف رابع عش شــهر مجادى األوىل من شهور سنة إحدى وثالثني 
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ره الشــيخ األقل محدان بن صالح الغروّي، لطف اهلل تعاىل به«،  وتســعامئة، حرَّ
العناوين كتبت باملــداد األمحر، يف آخرها فهرس كتب الكتاب، عليها تعريف 
بامّدة الكتاب، عليها سّتة أبيات تؤّرخ لعبد عّل بن عبد الرسول)8(، والناظم هو 
عّمه، عليها عبارة: »قد اشرتيته وأنا تقّي ابن التقّي احلسينّيّ القزوينّي، وشاؤه 

سنة 1137«، عليها متّلك... الطباطبائّي، وختمه مرّبع: »...الطباطبائّي«.

الغالف: بني مزّين بالطّرة ورأسيها ذو لسان، وعطفه أمحر.

215ق، 27س، 17.4 × 25.6سم.

)4(

أّول النســخة )ناقــص(: »... احليض من أّول العارش، وآخ��ره النصف األّول من 
التاسع عرش، ومن أّول التاسع عرش، وآخره النصف األّول من التاسع والعرشين..«.

آخر النســخة: »وقيل: ال يصّح؛ ألّن رشط االعتكاف التتابع. وهو احلّق. تّم اجلزء 
الرابع من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد اهلل ومنّه.. وآله الطاهرين«.

رقم املكتبة: )1617(، ناقصة األّول )الطهارة/فروع يف االمتزاج- آخر اجلزء 
الرابع/االعتكاف(.

نســخ، عّل بن إبراهيم بن عّل القطيفّي )مولًدا( والغروّي )مسكنًا()9(، عرص 
يوم الســبت 11 ذي العقدة سنة 978هـ )كتاب الصالة(، عليها فهرس كتب 
الكتاب، والنســخة موقوفة ع� املقّدس أمحد األردبيّل وأوالده وأوالد أوالده 
نســاًل بعد نســل، وعقًبا بعد عقــب، عليها اســتعارة عبد اهلل املازنــدرايّن من 
الشيخ طالب البالغّي، واستعارة السّيد موسى املوسوّي من الشيخ حسن ابن 
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املرحوم الشيخ طالب البالغّي.

الغالف: جلد، أمحر.

317ق، 25س، 17.6 × 24.6سم.

)5(

ا فال زكاة عليه؛ ألّن اإلسالم رشط يف الوجوب.  أّول النسخة )ناقص(: »... مرتدًّ
وهو غلط، ملا بّينا من أّن الكفار خماطبون بالفروع..«.

آخر النســخة )ناقص(: »وأفضل الرباط املقام بأش��ّد الثغور خوًفا، لش��ّدة احلاجة 
هناك، وكثرة النفع بمقامه به. فإّن رابط حال ظهور اإلمام...«.

رقــم املكتبــة: )1991(، ناقصة األّول )كتاب الزكاة/حكــم املرتد عن فطرة 
وعــن غر فطــرة- آخر اجلــزء الســادس/كتاب اجلهاد وهو ناقــص بمقدار 

صفحة واحدة(.

نسخ، نجم بن هالل بن حســن )بني منصور( املنصورّي، ضحى يوم اجلمعة 
24 مجــادى األوىل ســنة 980هـ )كتاب االعتــكاف(، يوم االثنني 16 شــهر 

رجب سنة 988هـ )كتاب احلّج(.

الغالف: جلد، أمحر مزّين بالطّرة، وعطفه بنّّي.

351ق، 25س، 21 × 30.5سم.

)6(

أّول النســخة: »كت��اب األمانات وتوابعها، وفي��ه مقاص��د، األّول: الوديعة، وفيه 
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فصول: األّول: املاهية، الوديعة مشتقة من ودع يدع..«.

آخر النســخة )ناقص(: »ثّم هو حّر وإن مات الطفل قبل اس��تتمم رضاعه خدمت 
ة سنتني من يوم ولد الطفل وعتقت...«. األََمة تتمَّ

رقــم املكتبــة: )3533(، اجلــزء احلــادي عش/األمانــات- كتــاب العطاية 
املؤّجلة، وهو ناقص اآلخر بمقدار ورقة واحدة- الوقف(.

نســخ، عبد العزيز بن نوفل املالكــّي )أصاًل( النجفّي )مولًدا(، 4 شــهر ربيع 
، عليها كلامت  اآلخر سنة 1013هـ، كتبها خلدمة السّيد مر فيض اهلل احلسينّيّ
نســخ البدل، العناوين كتبت باملــداد األمحر، عليها متّلــك لطف عّل، وختمه 
املرّبــع: »عبده: لطفعــّل، 1282«، الورقــة األخرة كتبت بخــطٍّ متأّخر عن 

األصل.

الغالف: جلد، أمحر.

223 ق، خمتلفة السطور، 17.5 × 29سم.

)7(

آخر النســخة )ناقص(: »وروى محاد بن عثمن يف الصحيح عن الصادققال: 
سمعته يقول: يكره رواية الشعر للصائم، واملحرم يف احلرم، ويف يوم اجلمعة...«.

رقم املكتبة: )884(، )كتاب الطهارة- االعتكاف وبيان ماهّيته وشائطه(.

نســخ، نــارص الديــن حمّمد بــن أمحــد البيدســتايّن التويّن اخلراســايّن الشــهر 
بـ)نرصا(، شــعبان ســنة 1026هـ يف املشــهد الرضوّي )اجلزء األّول(، عرص 
يــوم 17 من ذي احلّجة ســنة 1026هـ، كتبها أّيام إقامته يف املشــهد الرضوّي 
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)اجلــزء الثالث/كتاب الصالة(، عليها كلامت نســخ البــدل، العناوين كتبت 
باملــداد األمحر، عليها شح غريب اللغة مــع ذكر املصدر، كتاب الصوم ُكتب 
بخــطٍّ متأّخر عــن األصل، عليهــا فهرس كتــب الكتاب، يف آخرهــا تعقيب 
ُيقرأ بعد الصلوات اخلمس، عليها اســم: )حمّمــد ابن املرحوم...خال املالك، 
وفاطمة بيكم(، استعارها أمحد بن مجال من اآلخوند ماّل جواد، وختمه مرّبع: 
»يــا جواد كّل جواد«، عليهــا متّلك نارص الدين حمّمد ابن الشــيخ عّل التويّن، 
ومتّلك حمّمد صادق الشيف، عليها متّلك الشيخ محادي، عليها متّلك املرحوم 
نــرصا أيب حمّمد )الظاهر هو الناســخ(،عليها ختم مكتبة ضياء الدين النورّي، 

وختمها البيضوّي: »جزو كتابخانه ضياء الدين النورّي،1322«.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود وعطفه بنّّي.

243ق، 31س، 18.5 × 29سم.

)8(

أّول النســخة: »]القاع��دة الثاني��ة:[ يف العق��ود. وفي��ه كتب: ]كت��اب[ البيع، وفيه 
مقاصد: ]األّول[: يف أركانه، وفيه فصول: األّول: يف ماهّيته..«.

آخر النســخة: »ولو كان أدون منه مااًل وعدالًة، مل جيز قطًعا. تّم اجلزء التاس��ع من 
كتاب تذكرة الفقهاء بحمد اهلل تعاىل وحسن توفيقه، وصىّل اهلل عىل حمّمد وآله أمجعني«.

رقم املكتبة: )882(، األجزاء: )السابع، والثامن، والتاسع(.

نســخ، عبــد الرضا بن عيســى بــن طعمة ابــن احلاّج ماجــد النجفــّي )مولًدا 
ومســكنًا(، ظهر نار يوم االثنني 25 ذي القعدة سنة 1082هـ )اجلزء السابع 
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والثامن(، يوم الســبت 21 املحّرم ســنة 1082هـ )اجلزء التاســع(، العناوين 
كتبت باملداد األمحر، عليها اســم )الشــيخ ســليامن العصفورّي(، عليها متّلك 
مصطفى ابن أبو القاســم املوســوّي إمامــزاده بتاريخ 25 مجادى األوىل ســنة 

1363هـ.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود وعطفه بنّّي.

175ق، 31س، 19.5 × 28سم.

)9(

أّول النســخة: »املقصد الثاين يف املحّل، وقد أمجع املسلمون كافة عىل إجياب الزكاة 
يف تسعة أشياء: اإلبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، واحلنطة، والشعي..«.

آخر النسخة )ناقص(: »قاله بعض العاّمة. والوجه: أّنه يعيد الطوافني؛ ألّن العمرة 
ال تبطل بفوات الطواف...«.

رقم املكتبة: )1961(، )املقصد الثاين من كتاب الزكاة- كتاب احلّج/أحكام 
الطواف(.

نســخ، رشــيد الدين حمّمد بن صفي الدين حمّمد الزوارّي الشــهر بالسـپهرّي 
)كتاب اخلمس(، ق 11 )الناســخ كان حيًّا سنة 1039هـ()10(، عليها كلامت 
نســخ البــدل، العناويــن كتبت باملــداد األمحر، كتــب عليها الشــيخ آقا بزرك 
الطهرايّن ترمجة الناسخ بام نّصه: »بسم اهلل الرمحن الرحيم، الشيخ رشيد الدين 
حمّمــد بن صفي الدين الشــهر بالســـپـهرّي، كان من علامء عــرصه، والظاهر 
أّنه كان من تالميذ الشــيخ البهائّي، فقد رأيت بخّطه اجلّيد عند احلاّج ســلطان 
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

املتكّلمني بطهران يف سنة 1350هـ نسخة من حبل املتني للشيخ البهائّي، وقد 
فــرغ من كتابتها يف خامس مجيدي األوىل ســنة 1032، حّرره اجلاين آقا بزرك 
الطهرايّن«، عليها متّلك مصطفى بن أبو القاســم املوسوّي إمامزاده بتاريخ 25 
مجادى األوىل ســنة 1363هـ، ذكرها الشــيخ آقــا بزرك الطهــرايّن يف الذريعة 

)240/6(، وطبقات أعالم الشيعة )521/8(.

الغالف: كارتون، أزرق وعطفه وأركانه جلد أمحر.

246ق، 24س، 18.5 × 24سم.

)10(

رقم املكتبة: )3051(، )كتاب الطهارة- آخر االعتكاف(.

نســخ، حمّمد باقر بن عبد الكريم البهبهايّن )األصل( النجفّي )املســكن()11(، 
28 شهر رجب ســنة 1269هـ )آخر االعتكاف(، عليها كلامت نسخ البدل، 
عليهــا بالغات املقابلة، قوبلت ع� نســخة صحيحــة، العناوين كتبت باملداد 
األمحر، عليها فهرس كتب الكتاب، عليها اســم )الشــيخ سعد(، عليها متّلك 

الشيخ حسني نرص اهلل احلويزّي.

الغالف: جلد، أمحر مزّين بالطّرة املذّهبة ورأسيها وأركانا.

251ق، 29س، 20.9 × 31.2سم.
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الكتاب الرابع ع�صر

 ت�صليك النف�ض اإل حظرية القد�ض )الأن�ض(
)كالم- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

فيه نكات عل��م الكالم ودقائقه، أّلفه لولده )فخر الدين حمّمد( يف تس��عة مراصد، 
فرغ منه يف 12 املحّرم سنة 704ه�.

هذه عناوين املراصد:

املرصد األّول: يف األمور العاّمة، يف ثالثة فصول.

املرصد الثاين: يف تقسيم املوجودات، يف مطلبني.

املرصد الثالث: يف أقسام املوجودات، يف سبعة عرش مطلب.

املرصد الرابع: يف أحكام املوجودات، يف مقصدين.

املرصد اخلامس: يف إثبات واجب الوجود، وصفاته، يف مقصدين.

املرصد السابع: يف النبّوة، يف تسعة مطالب.

املرصد الثامن: يف اإلمامة، يف مخسة مطالب.

املرصد التاسع: يف املعاد، يف عرشة مطالب.

قال يف أّوله: »أّما بعد، فقد أجبت س��ؤالك، أّيا الولد الّصالح، حمّمد- جعلني اهلل 
فداك- يف تصنيف هذا الكتاب املس��ّمى ب�)تسليك النّفس إىل حظية القدس(، مشتماًل 



276

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ع��ىل املس��ائل املهّمة الرّشيف��ة، والنّكت العظيم��ة الّلطيفة، وبّينت لك في��ه- وّفقك اهلل 
ملراضي��ه وأعانك ع��ىل امتثال أوامره ونواهيه- مجيع ل��ّب النّكت الكالمّية، وأوضحت 
لك فيه- أرش��دك اهلل- أصول املطالب العقلّية، أسعدك اهلل يف الّدارين ورزقك تكميل 

الّرئاستني بمنّه ولطفه. وقد رّتبت هذا الكتاب عىل مراصد تسعة..«.
]الذريعة: 180/4 الرقم 889، الرتاث العريّب املخطوط: 249/3[

أّول الكتاب: »احلمد هلل األزيّل، الدائم األبدّي، اإلله القّهار، الواحد الغني القوي 
القديم اجلّبار، احلكيم الكريم العّل العظيم الغّفار..«.

آخر الكتاب: »والّتكليُف ساقٌط يف اآلخرة. أّما أهل الّثواب فلوجوب خلوصه من 
املشاّق. وأّما امُلعاقُب؛ فألّنه نوع إجلاء.وليكن هذا آخَر ما قصدنا إثباته يف هذا الكتاب، 

واهللُ املوّفُق للّصواب«.

النسخ يف املكتبة: عددها )1(.

)1(

رقم املكتبة: )1/929(، تاّمة.

نســخ، الشــيخ حمّمد بــن طاهر بــن حبيــب الســاموّي، عرص يوم الســبت 3 
شــهر رمضان سنة 1338هـ، نســخها ع� نســخة اخلزانة الغروّية التي كتبها 
حســن بن عّل بن إبراهيم املزيدّي بتاريخ زوال يوم الثالثاء 16 شــّوال ســنة 
707هـ)12(، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها ختم مكتبة الشــيخ حمّمد بن 
حمّمد طاهر الساموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد الساموّي، 1354«، والنسخة 

ضمن جمموعة وترتيبها األّول مع )معارج الفهم( للمؤليِّف.

الغالف: جلد، أمحر.

84ق، 25س، 12.5 × 22سم.
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الكتاب اخلام�ض ع�صر

 تهذيب الو�صول اإل علم الأ�صول
)اأ�صول الفقه- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف:العاّلمة احلّلّ

ا جيمع القواعد األصولّية املحتاج إليها، اختص�ره من كتابه اجلامع  مت��ن خمتر جدًّ
يف أصول الفقه املس��ّمى ب�)هناي��ة الوصول(، صنّفه لولده حمّمد املش��تهر بفخر املحّققني 
)ت 771ه���(، وه��و يف اثني عرش مقص��ًدا فيها فص��ول، كان عليه م��دار التدريس يف 
الع��راق وجبل عامل قب��ل كتاب )معامل الدين(، وعىل الكت��اب رشوح وحواٍش كثية، 

ذكر قسًم منها الشيخ آقا بزرك الطهرايّن يف كتابه )الذريعة(.

قــال يف أّوله: »أّما بعد فهذا كتاب هتذيب األص��ول حّررت فيه طرق األحكام من 
غ��ي تطويل وال إخ��الل، إجابة اللتمس ولدي )حمّمد( جعلن��ي اهلل فداه.. ورّتبت هذا 

الكتاب عىل مقاصد..«.
]الذريعة: 511/4-514 الرقم 2280، و165/13-170، كشف احلجب واألستار: 

330، الرتاث العريّب املخطوط: 564/3[

أّول الكتــاب: »احلم��د هلل رافع درج��ات العارفني إىل ذروة الع��ىل، ومهبط منازل 
اجلاهلني إىل أسفل درك الشقا، ومفّضل مداد العلمء عىل دماء الشهداء..«.

آخــر الكتاب:»وليك��ن هذا آخر ما نذك��ره يف هذا الكتاب، وم��ن أراد التطويل يف 
هذا الفن فليطلبه من كتابنا املس��ّمى ب�)هناية الوصول(؛ فإّنه قد بلغ الغاية، وجتاوز احلّد 
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والنهاية، واهلل املوّفق للصواب«.

النسخ يف املكتبة: عددها )9(.

)1(

رقم املكتبة: )1949(، تاّمة.

نســخ، حمّمد بن عناية اهلل، 23 ذي احلّجة سنة 960هـ، العناوين كتبت باملداد 
األمحر، عليها حواٍش مأخوذة من شح السّيد عميد الدين األعرجّي للكتاب، 

ع� أّوهلا نقوالت من كتب أخرى مع ذكر املصدر.

الغالف: كارتون، صحراوّي وعطفه جلد أسود.

114ق، 13س، 13 × 19سم.

)2(

رقم املكتبة: )1226(، تاّمة.

نســخ، ق10، ُكتبت ع� نســخة صحيحة مقابلة ع� نســخة الشــيخ شهاب 
الدين)13( أمحد بن احلّداد، قابلها الناســخ مع أســتاذه الشيخ عّل بن عبد العال 
]الكركــّي )ت 940هـــ([ يف مشــهد أمــر املؤمنــني عليه الســالم يف النجف 
األشف، من قوله: )البحث الرابع يف أحكام االستثناء فبطل النقض إىل 
آخر الكتاب(، وأّول النسخة نقلها الناسخ من نسخة سقيمة ولكنّه قابلها فيام 
بعد مع نســخة صحيحــة بقدر اإلمكان، عليها كلامت نســخ البدل، العناوين 
كتبت باملــداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »عميــدّي«، عليها ختم دائرّي: 

»حمّمد...«، عليها متّلك سلامن بن عبة اللومي بتاريخ سنة 1159هـ.
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الغالف: كارتون، أزرق، وعطفه وأركانه جلد بنّّي.

76ق، 12س، 16 × 24سم.

)3(

آخر النسخة )ناقص(: »وال يقوله املجتهد يف فن فيم أمجعوا عليه يف غي ذلك الفن 
فال عربة بقول املتكلِّم...«.

رقم املكتبة: )2692(، ناقصة اآلخر.

نســخ، ق10، عليهــا كلامت نســخ البدل، عليهــا بالغات القراءة والســامع، 
العناويــن كتبــت باملــداد األمحر، مشــحونة باحلــواش التوضيحّيــة وبعضها 
بإمضــاء: »ح س عم«، و»عميــدي«، و»منط«، عليها فوائــد أصولّية بعضها 
مأخوذ من شح الشــيخ عبد النبّي اجلزائرّي، عليها متّلك حمّمد ييى، وختمه 

بيضوّي: »عبده: حمّمد ييى...«.

الغالف: جلد، أمحر مزّين بالطّرة ورأسيها، وعطفه جلد بنّّي.

78ق، 11س، 13 × 19.3سم.

)4(

رقم املكتبة: )554(، تاّمة.

نســخ، حمّمد املدعو بباقر املأموّل، يوم األربعاء ســلخ املحّرم ســنة 1050هـ، 
العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش: »ملحرره«، و»ع م«، و»عميدي«، 
الورقــة األوىل كتبت بخــطٍّ متأّخر عن األصل، عليها تاريخ ســنة 1230هـ، 
وســنة 1314هـ، عليها متّلك حمّمد شيف الشروايّن النجفّي، وختمه مرّبع: 



280

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ
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»يا من عطاؤه شيف«، وآخر: »ال إله إاّل اهلل امللك احلّق املبني: شيف«.

الغالف: جلد، أمحر.

152ق، 17س، 12 × 21سم.

)5(

رقم املكتبة: )13/1310(، تاّمة.

نسخ، يوسف بن جعفر اجلزائرّي، عرص يوم السبت سنة 1059هـ، العناوين 
ُكتبت باملداد األمحر، والنســخة مشــحونة باحلواش وأكثرها من شح السّيد 
عميد الدين األعرجّي، والنســخة يف ضمن جمموعة فيها ثالث عشة نســخة 

وترتيبها األخر.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود وعطفه بنّّي.

127ق، 9س، 14.5 × 20سم.

)6(

رقم املكتبة: )3/2993(، تاّمة.

نســخ، يوم الثالثاء 17 صفر ســنة 1096هـ، العناوين كتبــت باملداد األمحر، 
عليها حواٍش بإمضاء: »عميدّي«، والنســخة ضمن جمموعة فيها أربع نســخ 

وترتيبها الثالث.

الغالف: جلد اصطناعّي، صحراوّي.

66ق، 21س، 15 × 24سم.
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)7(

رقم املكتبة: )1286(، تاّمة.

نســخ، يف ذي القعــدة ســنة 1144هـ، قوبلت ع� نســخة ســقيمة، العناوين 
كتبــت باملداد األمحر، يف آخرها وفيات بعض أســاطني األعالم، عليها تاريخ 
د«، وختــم بيضوّي:  د...حممَّ ســنة 1336هـ، وختــم بيضــوّي: »عبــده: حممَّ

»كتابخانه ومغازه نارصي، كرمنشاه، 1291«.

الغالف: جلد، بنّّي.

99ق، 14س، 10.3 × 18سم.

)8(

رقم املكتبة: )1578(، تاّمة.

نسخ، حمّمد جواد ابن الشيخ حسني ابن الشيخ حسن بن زين العابدين، أواخر 
مجــادى اآلخرة ســنة 1234هـــ، عليها حــواش توضيحّيــة، يف آخرها أبيات 
للشــافعّي يف رثاء اإلمام احلســني، وغرها من األبيات الشــعرّية، عليها 
فهــرس ُكتب عائــدة للاملك وعددهــا )21(، عليها تواريخ ســنة 1274هـ، 
وســنة 1290هـ، وســنة 1295هـ، عليها متّلك السّيد حمّمد سعيد الطباطبائّي 

بتاريخ 10ربيع األّول سنة 1300هـ.

الغالف: جلد، بنّّي.

96ق، 14س، 13.5 × 20.6سم.
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)9(

رقم املكتبة: )4/3132(، تاّمة.

نسخ، ق13، العناوين ُكتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش توضيحّية، والنسخة 
يف ضمن جمموعة فيها مخس نسخ وترتيبها الرابع، كتب األوىل منها )القوانني( 
حمّمد حمســن بن حمّمد حســني بتاريخ شهر شّوال ســنة 1242هـ كتبها للسّيد 

حمّمد رضا الشرازّي.

الغالف: جلد اصطناعّي، صحراوّي.

62ق، خمتلفة السطور، 14.3 × 20سم.
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الكتاب ال�صاد�ض ع�صر

 اجلوهر الن�صيد يف �صرح التجريد
)منطق- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

رشح توضيح��ّي مهم مع��روف بعناوين )قال- أقول( عىل قس��م املنطق من كتاب 
)جتري��د العقائد( لنصي الدين حمّمد بن حمّمد بن احلس��ن الط��ويّس )ت 672ه�(، يتوىّل 
الرشح حّل ما أشكل من مقاصد الكتاب وتوضيح ما أهبم من عباراته، تّم كم يف بعض 

النسخ يوم اجلمعة 16 مجادى األوىل سنة 687ه�.
]الذريعة: 290/5 الرقم 1356، الرتاث العريّب املخطوط: 192/4[

أّول الكتــاب: »احلمد هلل املتف��ّرد بوجوب الوجود، املتوّح��د بالكرم واجلود، مبدع 
املواد الناقصة بحسب ذواهتا، وخالق الصور املختلفة لتكميلها بحسب استعداداهتا..«.

آخر الكتاب: »فال يمكن ضبطها كم أمكن ضبط املواضع يف الصناعتني األوليني. 
وليكن هذا آخر ما نورده يف رشح هذا الكتاب«.

النسخ يف املكتبة: عددها )3(.

)1(

أّول النســخة )ناقــص(: ».. املتأّخرون من العلمء فرشع��ت يف إمالء هذا الكتاب 
املوس��وم ب�)اجلوه��ر النضي��د يف رشح كت��اب التجري��د( إلبان��ة مش��كالته، وحتلي��ل 

معضالته..«.
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رقم املكتبة: )3222(، ناقصة األّول بمقدار صفحة واحدة.

نســخ، 1016هـ، عليها كلامت نســخ البدل، العناوين وكلمتا )قال- أقول( 
كتبــت باملداد األمحــر، عليها حــواٍش توضيحّيــة، ع� أّوهلا فهــرس مطالب 

الكتاب.

الغالف: جلد، بنّّي.

159ق، 14س، 17 × 24سم.

)2(

آخر النسخة )ناقص(: »والثاين يراءى بشء ويراد آخر. واالستدالل إّما باملحاكاة 
املطابقة أو بغي املطابقة املمكنة أو املحالة...«.

رقم املكتبة: )1668(، ناقصة اآلخر بمقدار ورقة واحدة.

 نســخ، ق11،العناويــن وكلمتا )قال- أقــول( كتبت باملــداد األمحر، يفصل 
بــني الفصــل األّول والثــاين دعاء، عليها اســم )حمّمــد العــكام(، عليها ختم 
بيضــوّي: »يا إمام حمّمــد باقر، 1077«، وآخر: »حمّمد تقــّي بن إبراهيم خمتار 
«، عليها متّلك الشــيخ عّل بن درويش ابن احلــاّج رحال الكربالئّي  احلســينّيّ
الكاظمــّي، ومتّلكهــا بالــشاء من آمــل التي هي مــن مازنــدران بقيمة مخس 
عّباســّيات )نصفها ضبطا ألصلها مخس حمّمدّيات(، ومتّلك حمّمد ابن الشــيخ 

مهدّي احلميدّي.

الغالف: جلد، أخض.

166ق، 17س، 12.3 × 18.7سم.



285

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

)3(

رقم املكتبة: )448(، تاّمة.

نســخ، يوم األحد 16 مجادى اآلخر سنة 1298هـ، رضا ابن الشيخ مشكور، 
وكتبه لولده الشــيخ عّل، عليها بالغات املقابلــة، قوبلت وصححت بتاريخ 
يوم اخلميس 20 مجادى اآلخرة سنة 1298هـ )أي متّت مقابلتها وتصحيحها 
بيومني بعد النســخ!(، العناويــن وكلمتا )قال- أقول( كتبــت باملداد األمحر، 
عليهــا متّلك عّل، وختمه مرّبع: »عّل...«، عليها ختم مكتبة الشــيخ حمّمد بن 

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

الغالف: جلد، أخض.

249ق، 12س، 13.6 × 21.5سم.
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الكتاب ال�صابع ع�صر

 خال�صة الأقوال يف معرفة الرجال
)رجال- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

رسد فيه أس��مء الرواة مع شء من ترامجهم عىل ترتيب احلروف ألّول األس��مء، يف 
قسمني: املوّثقني املعتمد عليهم، وغي املوّثقني الذين ال ُيعتمد عىل نقلهم، وُيعرف عند 
ترمجة الرشيف املرتض أّن العاّلمة كان مش��غواًل بتأليف هذا الكتاب يف س��نة 693ه�، 

وقد ورد هذا التاريخ أيًضا )13 شهر ربيع اآلخر( يف آخر بعض النسخ املخطوطة.

حيي��ل العاّلم��ة التفاصي��ل يف أحوال ال��رواة املذكوري��ن يف هذا الكتاب مك��ّرًرا إىل 
كتابه الكبي )كش��ف املقال يف معرفة الرجال(، ُنقل يف بعض النسخ عن خّط العاّلمة أّن 
املرمجني يف القسم األّول )1145( راوًيا،غي أّن عدد املرمجني يف القسم األّول من طبعة 

)نرش الفقاهة( كان )1227( ترمجة، والقسم الثاين بلغت الراجم فيه )1779(.

قال يف أّوله: »احلمد هلل مرش��د عباده إىل س��بيل الس��داد.. فدعانا ذلك إىل تصنيف 
خمتر يف بيان حال الرواة وَمن ُيعتمد عليه، وَمن ُترك روايته، مع أّن مشاخينا السابقني 
رض��وان اهلل عليه��م أمجعني صنّفوا كتًبا متعّددة يف هذا الف��ن، إاّل أّن بعضهم طّول غاية 
التطوي��ل مع إمجال احل��ال فيم نقله، وبعضهم اختر غاية االختصار، ومل يس��لك أحد 
النه��ج الذي س��لكناه يف هذا الكت��اب، وَمن وقف عليه عرف منزلته وق��دره ومتّيزه عّم 
مون، ومل نطل الكتاب بذكر مجيع الرواة، بل اقترنا عىل قسمني منهم، وهم  صنّفه املتقدِّ
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الذي��ن أعتمد عىل روايتهم، والذين أتوّقف عن العمل بنقلهم، إّما لضعفه أو الختالف 
 اجلمع��ة يف توثيق��ه وضعف��ه، أو لكونه جمهواًل عن��دي، ومل نذكر كل مصنّف��ات الرواة، 

وال طّولن��ا يف نقل س��يهتم، إذ جعلنا ذلك موكواًل إىل كتابنا الكبي املس��مى ب�)كش��ف 
املق��ال يف معرف��ة الرجال(، فإّنا ذكرنا فيه كّل ما نقل عن الرواة واملصنِّفني مما وصل إلينا 
عن املتقّدم��ني، وذكرنا أحوال املتأخرين واملعارصين، ومن أراد االس��تقصاء فعليه به، 
فإّنه كاٍف يف بابه، وقد سّمينا هذا الكتاب ب�)خالصة األقوال يف معرفة الرجال(، ورّتبته 
عىل قسمني وخامتة: األّول: فيمن أعتمد عىل روايته، أو ترّجح عندي قبول قوله. الثاين: 
فيم��ن تركُت روايت��ه، أو توّقفُت فيه. ورّتبُت كّل قس��م عىل ح��روف املعجم للتقريب 

والتسهيل، واهلل حسبي ونعم الوكيل..«.
]كشف احلجب واألستار: 206 الرقم 1060، الذريعة: 7/ 214 الرقم 1040، الرتاث 
العريّب املخطوط: 286/5، الكتاب املطبوع[

أّول الكتاب: »احلمد هلل مرشد عباده إىل سبيل السداد، وهاديم إىل طريق النفع يف 
املعاش واملعاد، وصىّل اهلل عىل أرشف العباد حمّمد املصطفى اهلاد..«.

آخر الكتاب: »وقد اقترت من الروايات إىل هؤالء املش��ايخ بم ذكرت، والباقي 
من الروايات إىل هؤالء املش��ايخ وإىل غيهم مذك��ور يف كتابنا الكبي، فمن أراده وقف 

عليه هناك، واحلمد هلل حّق محده.. وآله املعصومني«.

النسخ يف املكتبة: عددها )3(.

)1(

رقم املكتبة: )919(، تاّمة.

نســخ، كامل الدين حســني ابــن...، يــوم اجلمعة آخر شــّوال ســنة 982هـ، 
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العناوين واألســامء كتبت باملداد األمحر، عليها تاريخ يوم الســبت 11 مجادى 
األوىل سنة 1009هـ، وفيه أّنه بذا التاريخ خرجنا من نائني قاصدين صفاهان 
)أصفهــان(، يف آخرها مجلة من األدعية، عليها متّلك الســّيد عبد احلســني آل 
كمونــة بتاريــخ ســنة 1137هـ،ومتّلك حمّمــد بن معــّز الديــن )العظيمّي أو 
العصامّي أو غر ذلك(، وختمه بيضوّي ممســوح: »عبده:... معّز الدين...«، 
ومتّلك حمّمد ابن معّز الدين الطباطبائّي )وهو غر السابق(، عليها ختم مكتبة 
الشــيخ حمّمد بن حمّمد طاهر الســاموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد الســاموّي، 

.»1354

الغالف: جلد، أمحر.

139ق، 17س، 1.5 × 18.3سم.

)2(

رقم املكتبة:)1/1519(، تاّمة.

نســخ، موسى بن يوســف نصـر اهلل املازندرايّن، يف املشــهد احلائرّي )كربالء( 
)القســم األّول(، يوم األحد 8 شهر رجب سنة 982هـ )القسم الثاين(، عليها 
كلامت نســخ البدل، العناوين واألســامء كتبت باملداد األمحــر، عليها حواٍش 
للشــهيد الثاين بإمضاء: »زين الدين«، وحواٍش ُأخر: »س«، و »ع ا هـ«، 
»ب هـ«، و»م د«، عليها شح غريب اللغة مع ذكر املصدر، عليها متّلك حمّمد 
حســني بن حمّمد حمســن الشــهر بـ)تاج(، وختمه بيضوّي: »نور جشم: حمّمد 
حســني، 1112«، عليها متّلكات ممســوحة منها متّلك باء الدين ابن املرحوم 
مجــال الدين... بتاريــخ 22 مجادى اآلخرة ســنة 1312هـ، والنســخة ضمن 
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جمموعــة وترتيبهــا األّول وفيها كتاب )الرجال( للطــويّس كتب آخرها بخطٍّ 
متأّخر بتاريخ العش الثاين من ذي احلّجة سنة 1287هـ.

الغالف: جلد، أمحر.

157ق، 19س، 11.8 × 18سم.

)3(

رقم املكتبة: )1/1426(، تاّمة.

نســخ، آخر مجادى األوىل ســنة 1034هـ يف مشهد اإلمام الرضا، قوبلت 
ع� نســخة الشــهيد الثاين )ت 965هـ(، وتّم مقابلتها بتاريخ يوم السبت غّرة 
مجادى اآلخرة ســنة )؟1103هـ(، يف آخر القسم األّول عبارة: »بلغت املقابلة 
ع� حســب اجلهــد والطاقة إاّل ما زاغ عنه البرص بنســخة مكتوبة من نســخة 
 ويف آخرها عبــارة: »صورة خّط الشــهيد الثاين ،»]الشــهيد ]الثــاين
يف القســم األّول: بلغــت مقابلته ع� حســب اجلهــد والطاقة إاّل مــا زاغ عنه 
البرص بنســخ مكتوبة من األصل، وعليها خطيِّ املصنيِّف بالقراءة واملقابلة 
وبالنســخ املكتوبة منهــا وهي مقروءة عــ� ولد املصنيِّــف«، عليها كلامت 
نســخ البدل، العناوين واألســامء كتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش للشــهيد 
الثــاين بإمضاء: »زين«، وحواٍش ُأخــر، عليها شح غريب اللغة مع ذكر 

املصدر، والنسخة ضمن جمموعة فيها كتاب )الرجال( للنجاّش.

الغالف: جلد، بنّّي مزّين بالطّرة ورأسيها.

94ق، خمتلفة السطور، 19.8 × 26.6سم.
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الكتاب الثامن ع�صر

 ال�صعديَّة
)كالم وفقه اإمامّي- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726 ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

خلّ��ص العاّلمة يف هذا الكتاب األص��ول العقائدّية واألح��كام الفقهّية واألخالق 
واآلداب الدينّية مما جيب اعتمده عىل كّل حال، مع اإلشارة إىل اخلالف يف بعض املسائل 
املبح��وث عنها، وهو يف مخس مقّدم��ات فيها بحوث متهيدّية لألص��ول االعتقادّية، ثّم 
مس��ائل تس��ع تبحث ع��ن أصول الدي��ن، وثالث عن الف��روع الفقهّية، ث��ّم مباحث يف 
األخالق واآلداب، أّلفه العاّلمة باس��م سعد الدين حمّمد الساوجّي )ت 711ه�( وزير 

السلطان حمّمد خدا بنده.
]الذريعة:198/11 الرقم 1206، الرتاث العريّب املخطوط: 400/6[

أّول الكتــاب: »احلم��د هلل املتفّضل بجعل األنبياء واس��طة بينه وب��ني عباده.. فقد 
أوضحت يف هذه )الرسالة السعدّية( ما جيب عىل كّل حال اعتمده يف األصول والفروع 
عىل اإلمجال، وال حيّل ألحد تركه وال خمالفته يف كّل حال، يف مس��ائل معدودة ومطالب 

حمدودة، من غي تطويل ممّل، وال إجياز خمّل..«.

آخــر الكتــاب: »وصلة الرح��م بأربعة وعرشين، وليك��ن هذا آخر الرس��الة، فإّن 
األخبار يف ذلك أكثر من أن حتىص، واحلمد هلل رّب العاملني«.

النسخ يف املكتبة: عددها )2(.
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)1(

رقم املكتبة: )2/2871(، تاّمة.

نســخ، شــهر صفر ســنة 909هـ، عليها كلامت نســخ البدل، العناوين كتبت 
باملداد األمحر، والنســخة ضمن جمموعة فيها )5( نســخ وترتيبها الثاين، كتب 

الشيخ آقا بزرك الطهرايّن عليها فهرس املجموعة بخّطه.

الغالف: كارتون، أخض وعطفه جلد بنّّي.

43ق، خمتلفة السطور، 12.5 × 19.3سم.

)2(

رقم املكتبة: )1/29ر(، تاّمة.

نســخ، ق 11، قوبلــت وصححــت مــن نســخة قوبلت من نســخة األصل، 
العناويــن كتبــت باملداد األمحــر، عليها متّلك الســّيد نجم الديــن ابن املرحوم 
الســّيد حمّمد بتاريخ يوم اخلميس 29 شــهر ربيع األّول ســنة 1087هـ، وهو 
الذي قابل النســخة، عليها ختم بيضوّي: »عبده: حمّمد عّل بن عبد الرحيم«، 
عليهــا فهرس كتب الســّيد عّل، وعددهــا )18(، عليها ختــم بيضوّي: »من 
كتب حمّمد الرشتّي، 1350«، والنسخة ضمن جمموعة فيها ثالث نسخ كتب 

بعضها حمّمد عّل بن عبد الرحيم التسرتّي وترتيبها األّول.

الغالف: كارتون، أزرق، وعطفه وأركانه جلد أمحر.

67ق، خمتلفة السطور، 9.6 × 14.4سم.
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الكتاب التا�صع ع�صر

ُبل يف �صرح خمت�صر منتهى ال�صوؤل والأمل  غاية الو�صول واإي�صاح ال�صُّ
)اأ�صول الفقه- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726 ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

 رشح توضيح��ّي جّي��د ع��ىل )خمتر األص��ول(، الب��ن احلاجب، عث��من بن عمر 
)ت 646ه�(، يتعّرض فيه إىل املس��ائل اخلالفّية بني األصوليني الشيعة والسنّة باختصار 
م��ع إب��داء رأيه فيها، تلّقاه العلمء بالقبول وقال عنه بعضهم: إّنه يف غاية احلس��ن يف حّل 

األلفاظ وتقريب املعاين، تّم يف يوم السبت 12 شهر رجب سنة 679ه�.
]الذريعة: 13/16 الرقم 49، و24/16، الرتاث العريّب املخطوط: 223/9[

أّول الكتــاب: »احلمد هلل ذي العّزة واجلالل، والقدرة والكمل، املنّزه عن األش��باه 
والنظائر واألمثال..«.

آخــر الكتاب: »ويف احلدود ترجيحات كثية ال تنحر، وأصوهلا ما ذكرناه، فهذا 
آخر ما أردنا إيراده عىل تبيان الكتاب.. وآله الطاهرين«.

النسخ يف املكتبة: عددها )1(.

)1(

رقم املكتبة: )381(، تاّمة.

نسخ، يوم السبت 22 شهر رجب سنة 697هـ، والنسخة كتبت بخطوٍط خمتلفة 
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، وقال الشــيخ آقا بزرك الطهرايّن عن  ُيظّن أّن بعضها بخطيِّ العاّلمة احلّلّ
هذه النســخة يف الذريعة )13/16( ما نّصه: »والنســخة عند الساموّي بعضه 
بخطيِّ العاّلمة، وقد فرغ ]منها[ يوم السبت 22 رجب 697«، ويف )24/16( 
ما نّصه: »أقول: يوجد نســخة بعضها بخطيِّ العاّلمة ظاهًرا عند السامويّ ساّمه 
فيه )غاية الســؤل(، وهو املناســب لقافية )إيضاح الســبل(، ولــذا ذكرته بذا 
العنوان أيًضا.. ونسخة ناقصة األّول حصلت للشيخ السامويّ فتمم نقصها يف 
1349، وكتب بخطيِّه تفصيل حصول النســخة عنده يف 1366، ول يعلم إىل 
من انتقلت نسخته، ويف آخرها تاريخ فراغ العاّلمة، يف السبت الثاين عش من 
، وخصوًصا  رجب يف 697«)14(، وال أرى أّن بعضها بخّط العاّلمة احلّلّ
إذا مــا عرفنا أّن املحّقق اخلبر الســّيد عبد العزيــز الطباطبائّي ل يذكر أّنا 

/ص134. بخّطه عند ذكره النسخة هذه يف كتابه مكتبة العاّلمة احلّلّ

عليهــا كلامت نســخ البدل،كلمتا )قال- أقــول( كتبت باملــداد األمحر، كتب 
الشــيخ حمّمد الســاموّي عليهــا عنوان الكتــاب والصفحــة األوىل من الكتاب 
ومتّلكــه، عليها ختم بيضــوّي: »عّل رصاط حّق نمســكه«، عليها ختم مكتبة 
الشــيخ حمّمد بن حمّمد طاهر الســاموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد الســاموّي، 

.»1354

الغالف: جلد، بنّّي.

247ق، 24س، 11.6 × 24.4سم)15(.
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الكتاب الع�صرون

 قواعد الأحكام يف معرفة )م�صائل( احلالل واحلرام
)فقه اإمامّي- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

م��ن الكتب الفقهّية املتداولة املش��هورة، خلّ��ص فيه فتاواه وب��نّي قواعد األحكام، 
أّلفه بالتمس ولده فخر املحّققني )ت 771ه�(، وكتب يف خامتته وصّية مبس��وطة لولده 
املذك��ور، فرغ منه يف س��نة 693ه���، ذكر يف آخره: أّنه أمتّه بعد أن بلغ من العمر مخس��ني 

ودخل يف عرش السّتني، قيل: إّن عدد مسائله )660(.
]الذريعة: 176/17الرقم 930، الرتاث العريّب املخطوط: 132/10[

أّول الكتــاب: »احلم��د هلل عىل س��وابغ النعمء وترادف اآلالء، أّم��ا بعد فهذا كتاب 
)قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام( خلّصت فيه لّب الفتاوى خاّصة.. وبّينت فيه 
قواع��د أحكام اخلاّصة، إجابة اللتمس أحّب الناس إيّل وأعّزهم عّل، وهو الولد العزيز 

)حمّمد(.. وقد رّتبت هذا الكتاب عىل عّدة كتب..«.

آخر الكتاب: »ولو تصادمت احلامالن ضمنت كّل واحدة أربع كّفارات إن وجلت 
الروح فيه، وإاّل فال كّفارة فيه«.

آخــر الوصّية)16(: »وأصلح ما جت��ده من اخللل والنقصان واخلطأ والنس��يان، هذه 
وصّيتي إليك واهلل خليفتي عليك، والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته«.

النسخ يف املكتبة: عددها )19(.
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)1(

آخر النســخة )ناقص(: »لو أجافه يف موضعني، وجب علي��ه ديتان عن كّل جائفة 
ثلث الدية، ولو طعنه يف صدره فخرج من ظهره...«.

رقم املكتبة: )1976(،الطهارة- الديات/املقصد الرابع.

نسخ، ق 8، عليها بالغات القراءة وهي كثرة، العناوين كتبت باملداد األمحر، 
مشــحونة باحلواش وقد كتبت بخطوٍط قديمة وخمتلفة، والنسخة مقابلة ع� 
نســخة خطيِّ املصنيِّف- بحســب الورقــة قبل األخرة من اجلــزء األّول- 
األوراق الثالثة األوىل كتبت بخطٍّ متأخر عن األصل، بعض أوراقها خمرومة، 

والنسخة مرّمـمة.

الغالف: كارتون، أسود وعطفه جلد أسود.

289ق، 25س، 17.5 × 27سم.

)2(

أّول النســخة )ناقص(: »...وأّما ماء الغس��ل من احلدث األكرب فإّنه طاهر إمجاًعا، 
ر عىل األصح، واملستعمل يف غسل النجاسة..«. ومطهِّ

آخر النسخة )ناقص(: »أو بخشٍب فاخّتذه باًبا، أو بشٍء فنقله من بلد املوىص له إىل 
مكان بعيد عىل إشكال يف ذلك كّله..«.

رقــم املكتبــة: )1960(، الطهــارة- الوصايــا/ ناقصــة اآلخر بمقــدار ورقة 
واحدة.

نســخ، ق 9- أو ق 8-، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها إمضاء: »عل«، 
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عليها شح بعض عبارات الكتاب بخطٍّ قديم.

الغالف: جلد، أسود وعطفه جلد بنّّي.

238ق، 19س، 17 × 14سم.

)3(

أّول النســخة )ناقــص(: »... س��دس املال، وآلخ��ٍر بمثل ما لآلخ��ر إاّل ثمن املال 
فأصل الفريضة سهمن، وتضيف إليهم للوصّية آخرين..«.

رقم املكتبة: )490(، من آخر كتاب الوصايا- إىل آخر وصّية املؤليِّف لولده.

نســخ، يوم اجلمعة 18 شــهر رجب ســنة 901هـ، عّل بن منصور بن حسني 
املزيــدّي، عليها بالغات الســامع والقراءة والتصحيح وهــي كثرة، العناوين 
كتبت باملداد األمحر، عليها إمضاء: »ح ع«، عليها شوح عبارات الكتاب مع 
ذكر املصدر، عليها متّلك الشــيخ حمّمد بن عبد الرحيم بن داود ]األسرتآبادّي 
تلميــذ املحّقق الكركّي )ت 940 هـــ([ وختمه الدائرّي: »ال إله إاّل اهلل، حمّمد 

نبّي اهلل، عّل وّل اهلل، استغفر اهلل والعّزة هلل، عبد آل حمّمد: حمّمد«.

قرأها الناســخ ظاهــًرا أو غره ع� الشــيخ عّل بن هالل بن عيســى بن حمّمد 
اجلزائرّي )كان حيًّا ســنة 909هـ( فكتب يف إناء القراءة ما نّصه: »أناه وّفقه 
اهلل ملــا يرضيه، وعصمه بألطافه عن معاصيه بعضه قــراءًة مهذبًة وبحًثا وافًيا، 
وبعضــه مقابلًة مرضيًة وحتقيًقا شــافًيا يف عّدة جمالس آخرهــا يوم الثالثاء يوم 
واحد وعشين من شــهر رجب من شــهور أّول سنة من ســنّي القرن العاش 
من شهور السنّي اهلاللّية من سنة هجرة سّيدنا حمّمد املصطفى خاتم املرسلني، 
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وأشف اخللــق أمجعني، صّ� اهلل عليه وآله الطاهرين، وع� صحبه املنتجبني، 
صالة دائمة بدوام رّب العاملني، وباقيًة ببقاء مالك يوم الدين، وســّلم تســلياًم 
كثًرا، وكتبه العبد الفقر إىل رمحة رّبه الغني: عّل بن هالل بن عيسى بن حمّمد 
اجلزائــرّي مولًدا، العراقــّي أصاًل وحمتًدا، حامــًدا هلل رّب العاملني، مصليًّا ع� 

خاتم املرسلني، وع� آله الطاهرين وصحبه أمجعني«.

وعليهــا إجازة الشــيخ عّل بن هالل اجلزائرّي للشــيخ أمحد بــن ييى بن عّل 
الصيمــرّي)17(، وهي غر تاّمة، وغر مؤرخة، واإلجازة هذه ل ُتذكر يف كتاب 

)الذريعة إىل تصانيف الشيعة( فهي ممّا ُيستدرك عليه، ونّصها:

»بسم اهلل الرمحن الرحيم، قرأ عّل املوىل الشيخ العال العامل، الفاضل الكامل، 
الشــيخ مجال املّلة واحلّق والديــن، أمحد بن ييى بن عــّل الصمرّي- أدام اهلل 
فضلــه، وكّثــر يف العلامء األفاضل مثلــه، ومّد له يف العمر الســعيد، ومّتعه من 
فضلــه بالعيش الرغيد-، بعض قواعد الشــيخ مجال املّلة واحلــّق والدين، أيب 
منصور احلســن بن الشــيخ ســديد الدين يوســف بن املطّهر يف الفقه، وأيًضا 
بعض اإلرشــاد لــه- قّدس اهلل روحه، ونّور ضيه-، وبعض شائع الشــيخ 
أيب القاسم جعفر بن سعيد- قّدس اهلل روحه، ونّور ضيه-، وقابل يف بعض 
كلٍّ مــن الكتب املذكورة قراءًة مهذبــًة مرضّية، ومقابلًة كافيًة شــافية، وبحًثا 
وحتقيًقا يشــهدان بفضلــه، ويداّلن ع� غزارة علمه، وجودة فهمه، وســأل يف 
أثناء قراءته عاّم أشــكل عليه من مسائلها، واستبهم من دالئلها، فأوضحت له 
ذلك إيضاًحا شــافًيا، وبّينته له بياًنا وافًيا كافًيا، فأخذه أخذ فاهٍم ملا يلقى إليه، 
ضابًطا ملا توّعر عليه، وأجزت له أن يروي الكتب املذكورة عنّي، عن شــيخي 
املوىل اإلمام األعظم، األفضل األكمل األعلم، عاّلمة علامء اإلسالم يف زمانه، 
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املّبز)18( ع� ســائر أقرانه الشيخ أيب العّباس، مجال املّلة واحلّق والدين والدنيا، 
أمحد بن حمّمد بن فهد- تغّمده اهلل برمحته وأســكنه يف أع� منازل جنّته، إّنه ع� 
ذلك قدير، وباإلجابة جدير- عن شــيخه املوىل اإلمام القدوة العاّلمة أيب حمّمد 
نظــام الدين عّل بن عبــد احلميد النيّل- تغّمده اهلل برمحته-، عن شــيخه املوىل 
اإلمام األعظم، األفضل األكمل األعلم، فخر املحّققني حمّمد، عن والده املوىل 

اإلمام األعظم، األكمل األفضل األعلم، إمام املجتهدين، وحّجة اهلل...«)19(.

الغالف: مشّجر أخض ورقّي، وعطفه وأركانه جلد بنّّي.

172ق، 25س، 17 × 26.5سم.

)4(

رقم املكتبة: )866(، اجلزء األّول.

نسخ، ق 10، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها إمــــضاء: »ع ل«، مشحونة 
باحلــواش، عليهــا شح غريب اللغة مــع ذكر رمز مصدر الشـــرح، األوراق 
)189-308( كتبت بخطٍّ متأّخر عن األصل، عليها متّلك نعمة اهلل بن حمّمد 
األصفهايّن األصل واملســكن بتاريخ ســنة 1008هـ- أو 1080هـ-، وختمه 

البيضوّي ممسوح، ومتّلك حمّمد مؤمن ابن معّز الدين حمّمد بن حمّمد مؤمن.

الغالف: جلد، صحراوّي.

308ق، 18س، 19.6 × 25.3سم.

)5(

آخر النســخة )ناقص(: »ألهّنا خترج من الثلث إن أس��قطت مهرها، وإن مل تسقطه 
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عتق سّتة أسباعها، وهلا سّتة أسباع...«.

رقم املكتبة: )2156(، الطهارة، اهلبة والعقر، ناقصة اآلخر.

نســخ، ق 10، العناويــن كتبت باملــداد األمحــر، عليها حــواٍش بإمضاء: »ع 
ل«، و»ص«، مشــحونة باحلــواش مــن شوح الكتــاب مع ذكــر املصدر، يف 
أّوهلــا فهرس كتب الكتاب )كتاب الطهارة- كتــاب الديات(، وشح ملقّدمة 
الكتاب بعناوين )قوله- أقول(، والشــارح أو الكاتب خمروم االسم، ورسالة 
)لغز الكافية( للشــيخ البهائّي )ت 1030هـ( وهي يف ثالث صفحات وعليها 
 حواش، ويف آخر النسخة وصية كتبها الشيخ مساعد بن بديع ]احلويزّي[)20(، 
والظاهر أّنه هو الذي كتب حواش الكتاب، أوقفها الشــيخ مســاعد بن بديع 
احلويــزّي)21( بــشوط مكتوبــة لوجــه اهلل تعاىل مع جــزء آخر مــن الكتاب، 
واملختــرص النافــع، وجملد آخر فيــه النصرّية مع شحها،واالثنى عشـــريات 
الـَخْمــس ]للبهائّي[ ع� أوالده وما تناســل منهم من الذكور املشــتغلني، ثّم 
إن انقرضــوا فع� الطلبــة اإلمامّية، وتاريــخ الوقفّية 15 مجادى اآلخرة ســنة 
1096هـ، وشــهد ع� الوقفّية: الشيخ حمّمد بن عبد مبارك، والشيخ نارص بن 

سعيد، والشيخ محادي بن ناجي، والشيخ أمحد ابن الشيخ سعيد.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

187ق، 21س، 20.5 × 29.5سم.

)6(

آخر النســخة )ناقص/من الوصّية(: »وعليك بالصرب والتوكل والرضا، وحاسب 
نفسك يف كل يوم وليلة...«.
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رقم املكتبة: )3270(، ناقصة اآلخر من كتاب الوصّية.

نســخ، األوراق: )1-79( كتبت يف ق10، وبقية النسخة كتبت بخطٍّ متأّخر 
عن األصل بخطيِّ حسني بن حيدر يف ق11 )ورد اسمه يف إناء اجلزء األّول(، 
العناوين كتبت باملــداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء:»ع ل«، والبعض بدون 
إمضاء، اســتعارها الشــيخ حممود ابن املرحوم الشــيخ إبراهيم النجفّي اخلادم 
للحائر بتاريخ 1121هـ، واستعارها؟ من آقا جعفر، واستعارها؟ من الشيخ 
قاســم، ع� وجههــا فوائد فقهّية، عليها متّلك ســلطان بن حممود ابن الشــيخ 
درويش، ومتّلك حســن ابن املرحوم الشــيخ خضـر وقد اشرتاها بقيمة روبّية، 
ومتّلك الســّيد باســط، ومتّلك الشــيخ جواد ابن الشيخ حســني نجف )كتب 
التمّلــك حمّمــد وعّب الكاتــب عن املالك بأخي(، ومتّلك الشــيخ قاســم حمي 
الدين، وعليها تاريخ ابتداء صالة اإلجارة يف 17 شــهر رجب سنة 1033هـ، 
عليها وقفّية بخطيِّ الســّيد حمســن احلكيــم )ت 1390هـ( ونّصها: »بســم اهلل 
الرمحــن الرحيــم، هذا الكتاب مع ما ينــوف ع� ثامنني كتاًبا ممّــا أوىص بوقفه 
املرحوم املقّدس حّجة اإلســالم الشيخ باقر القامويّس فهو وقف ع� ولده 
الفاضل الشيخ حمّمد صادق- سّلمه اهلل-، ثّم من بعده لذريته من أهل العلم، 
ثــّم ع� أرحامه من أهل العلم، ثّم ع� الفرقــة الناجية- أّيدهم اهلل-، ووالية 
الوقــف لولده املذكور، ثّم للتقّي األرشــد مــن ذريته، ثّم للتقّي األرشــد من 
أرحامــه، ثّم للحاكم الشـــرعّي، ويب ع� كّل طبقة بذلــه ملن يتاج إليه مع 
عــدم حاجتهم الفعلّية، وال يوز تعطيله عن االنتفاع به، كام أّنه يب مراجعة 
الــول يف رأس كل ثالثــة أشــهر، واهلل املوّفق، 4 ذي احلّجة/1354، حمســن 

الطباطبائّي احلكيم«.
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الغالف: جلد، بنّّي وعطفها جلد اصطناعّي أسود.

288ق، خمتلفة السطور، 27.3 × 20.3سم.

)7(

رقم املكتبة: )488(، تاّمة مع الوصّية.

نســخ، السّيد عّل، 16 صفر سنة 1054هـ )كتاب الطالق(، يوم الثالثاء سنة 
1054هـ )كتاب العتق(، مســاء 1 املحّرم ســنة 1055هـــ )كتاب الغصب(، 
كتبهــا الناســخ يف مدينة كاشــان، عليها كلامت نســخ البــدل، عليها بالغات 
املقابلة، عليهــا بالغات القراءة والبحث وهي كثــرة، العناوين كتبت باملداد 
األمحــر، عليهــا إمضــاءات: »ع ل«، و»عميد الدين«، عليهــا شوح عبارات 
الكتاب مع ذكر املصــدر، األوراق )6-1، 24، 233، 246-244، 270-
308( كتبــت بخــطٍّ متأخر عن األصــل يف القرن الثالث عشـــر، عليها متّلك 
الناســخ، عليها ختم مكتبة الشــيخ حمّمد بن حمّمد طاهر الســاموّي، بيضوّي: 

»من كتب حمّمد الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، أخض.

308ق، 25س، 19 × 28.6سم.

)8(

رقم املكتبة: )1235(، اجلزء األّول.

نســخ، حمّمد نصر ابن الشــيخ أمني الدين حســن النجفّي، غّرة مجادى األوىل 
سنة 1064هـ، عليها كلامت نسخ البدل، يف آخرها عبارة: »بلغ من أّول كتاب 
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الصالة إىل هنا بعضه قراءة وبعضه ســامًعا وّفقه اهلل ملرضاته«، العناوين كتبت 
باملــداد األمحر، عليها إمضــاءات برمز: »ع ل«، و»عميدّي«، وهي مشــحونة 
باحلــواش، عليهــا شوح عبــارات الكتــاب مع ذكــر املصــدر، عليها شح 
 غريــب اللغة مــع ذكر رمز املصدر، عليهــا متّلك عّل بن حســني بن حمّمد بن 
يوســف البــالدّي األواّل املــوال البحــرايّن بتاريخ 1 شــهر ربيع األّول ســنة 
 1193هـ، وختمه املثّمن: »شفيعي غًدا: عّل بن حسني«، وكتب حتت التمّلك 

ما نّصه:

»بســم اهلل باليوم الثالثني من شــهر ذي احلّجة ســنة 1198هـ كان رجوع هذا 
الكتاب علينا وإيابه بعد غياب شمســه وزهوق نفسه يف الواقعة الواقعة علينا 
يف جزيرتنا أوال بعيد شــهر شّوال سنة 1196 فـ]احلمد هلل[ يف األّول واآلخر، 
والصــالة والســالم ع� حمّمد وآلــه األطاهر، أهــل اخليم الفخيــم، والشف 

العظيم، وكتب مالكه: عّل بن حسني بن حمّمد البالدّي البحرايّن«.

عليها متّلك أمحد بن صالح بن ســال بن طوق بتاريخ غّرة مجادى اآلخرة ســنة 
1242هـــ، ومتّلــك عبد اهلل بــن تركي بتاريخ ســنة 1245هـ، ومتّلك الســّيد 
خليفة ابن املرحوم الســّيد عّل املوســوّي بتاريخ سنة 1248هـ، ومتّلك السّيد 
حمّمد عّل ابن املرحوم السييِّد حمّمد ]ابن[ السّيد خليفة املوسوّي، وذكر أّنه من 
كتبهم يف البصـرة، عليها ختم بيضوّي: »حمّمد إسامعيل آل السعود، 1212«، 

وختم بيضوّي آخر: »أمحد...«.

الغالف: جلد، زيتويّن، وعطفه صحراوّي.

199ق، 19س، 20 × 25سم.
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)9(

رقم املكتبة: )1777(، اجلزء األّول.

نســخ، حمّمد حسني بن حمّمد عّل السبزوارّي، شّوال سنة 1070هـ، العناوين 
كتبت باملداد األمحر، عليها إمضاء: »ع ل«، عليها شح بعض عبارات الكتاب 
مع ذكر املصدر، عليها عبارة فارســّية معّربا: »أّن الكتاب دخل يف مكتبتي يف 
يوم األربعاء 6 شهر ربيع األّول سنة 1121هـ«، وحتتها ختم بيضوّي: »عبده 
الراجي: حمّمد حسن«، عليها عبارة فارسّية معّربا: »من ورثة املغفور املرحوم 
حمّمــد طه ابن شــيخ اإلســالم«، وحتتها ختــم بيضــوّي: »يامعــني الضعفاء، 
1159«، عليها متّلك نتيجة املشــايخ العظام الشــيخ عّل أصغــر ابن املرحوم 
الشــيخ عّل أكب متوّل آســتانة )يب يب هيبــت()22( عليها الرمحــة، وحتتها ختم 
مرّبع: »زهولقيامتبلرزد جسد، حمّمد بفرياد اصغر رسد، 1134-1124-«.

الغالف: جلد، بنّّي ذو لسان.

282ق، 21س، 16.5 × 25.7سم.

)10(

رقم املكتبة: )486(، تاّمة.

نســخ، حممود بن حمّمد بن يوســف الغــروّي النورّي، وقت غروب الشــمس 
من يوم 23 شــّوال ســنة 1089هـ، جمدولة بخّطني أمحرين، مشــكولة، عليها 
بالغــات املقابلة، العناوين كتبت باملداد األمحــر، عليها شح غريب اللغة مع 
ذكــر رمز املصــدر، عليها حواٍش بإمضــاء: »أ ح«، و»ع ل«، يف حاشــية إناء 
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النسخة تاريخ فراغ املصنّف من الكتاب وتاريخ وفاته، يف آخرها كتب أمحد؟ 
شح بعــض مصطلحات كتاب )املعتب( للمحّقق احلّلّ )ت 676هـ(، عليها 
متّلك الســّيد أمحد بن عّل بن ســليامن بن يوســف بن عّل بن سليامن احلسينّيّ 
املوســوّي بتاريخ ســنة 1089هـ، ومتّلك ولده السّيد ســليامن بن أمحد بن عّل 
، ومتّلك عّل بن ســليامن بن حسن اجلشـــّي بتاريخ سنة  ابن ســليامن احلســينّيّ
1222هـــ، وختمه املثّمن: »الواثق باملنّان: عّل بن ســليامن، 1222«، ومتّلك 
عمــدة العلامء احلاّج الشــيخ مرتى آقاى فاضل خوئى، والنســخة من مكتبة 

السّيد حمّمد الطباطبائّي وكان تسلسلها فيها )1830(.

الغالف: جلد، بنّّي، وعطفه وإطاره أمحر.

335ق، 25س، 20× 29 سم.

)11(

رقم املكتبة: )3754(، تاّمة.

نســخ، ســلطان حممود بن حمّمــد مؤمن قــوژدي اجلنابذّي)23(، شــهور ســنة 
1089هـ، والنسخة مستنســخة ع� نسخة كتبها الشيخ أمحد بن حمّمد احلداد 
[)24( بتاريخ يوم األربعاء 13 شــعبان ســنة 728هـ ع� نســخة  البجّل ]احلّلّ
ـف، العناوين كتبت باملــداد األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء:  خــّط املصنيِـّ
»زين«، و»ع ل«، و»ق هـ د«، و»العميدّي«، و»فخر الدين«، و»ن«، و»م ب«، 
عليها نقوالت من الكتب الفقهّية مع ذكر املصدر، نظر فيها جعفر ابن الشيخ 
عبد عّل القرش بتاريخ صفر ســنة 1242هـ، اســتعارها حمســن ابن املرحوم 
الشــيخ يونس من؟، عــ� وجهها قائمــة حســاب، األوراق )1ظ-7و( فيها 
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فهرس الكتاب، وهو جمدول، وكتب باملدادين األمحر واألســود، ظهر الورقة 
الثامنــة فيه: )مســألة يف طهارة الثواب عــن صاحب احلدائــق، ومعنى ختوم، 
وأربعة مســائل منقولة عن الشــهيد األّول، وأقوال يف مقادير األوزان، وقائمة 
حســاب ديون وإجارة لعبادات فيها اســم: الســّيد حمّمد، والســّيد حمّمد عّل، 
والشــيخ مشــكور، وجعفر اإلســرتآبادّي(، عليها متّلك ]حمّمد[ الشيف بن 
فالح الكاظمّي )كان حيًّا سنة 1166هـ(، أوقفها بتاريخ سنة 1180هـ احلاّج 
عبــد اهلل لعلامء اإلمامّيــة االثنى عشية الســاكنني يف النجف األشف وجعل 
التولية للسّيد حمّمد مهدّي ابن السّيد مرتى الطباطبائّي املعروف ببحر العلوم 
)ت 1212هـــ(، ثّم ألوالده العلامء الصلحاء، ثــّم لصالح العلامء من البلدة، 

وختمه البيضوّي: »إيّن عبد اهلل، 1175«.

الغالف: جلد، أمحر، وعطفه جلد أمحر لونه مغاير لألصل.

583ق، 19س، 22 × 34سم.

)12(

آخر النســخة )ناقــص(: »ومع الرّد يرضب صاحب العب��د بمئة، وصاحب الثلث 
هبا، وصاحب السدس بخمسني..«.

رقم املكتبة: )1606(، تنتهي بكتاب الوصايا وهو ناقص اآلخر بمقدار ورقة 
واحدة.

نســخ، ق 11، عليها كلامت نسخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها 
حواٍش بإمضاء: »ع ل«، عليها شح بعض عبارات الكتاب مع ذكر املصدر، 
ع� وجهها شح لبعض عبارات الكتاب وثالثة طالســم، عليها متّلك السّيد 
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حمّمد حمســن ابن املرحوم أيب احلســن ابــن عبد اهلل بن نور الديــن بن نعمة اهلل 
املوســوّي احلسينّيّ ]اجلزائرّي[ بتاريخ املحّرم ســنة 1197هـ، وقد انتقل إليه 
بالشاء من الســّيد يوسف ابن الســّيد معصوم بقيمة )827( حمّمدّية، وختمه 

املرّبع: »حمّمد حمسن ابن أيب احلسن املوسوّي«.

الغالف: كارتون، أسود وعطفه جلد بنّّي.

209ق، 21س، 17.5 × 25.5سم.

)13(

رقم املكتبة: )3493(، اجلزء األّول.

نســخ، ق 11، عليها كلامت نسخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها 
حــواٍش بإمضــاء: »ع ل«، وحواشــيها كتبت بخطوٍط خمتلفــة، عليها شوح 
عبارات الكتاب مع ذكر املصدر، عليها رموز أسامء الفقهاء، النسخة مرّقمة، 
ع� وجههــا فهرس كتب الكتاب وعدد مســائله، ع� ظهرهــا عبارة منقولة 
عن فخر املحّققني )ت 771هـ( ولد املصنّف عن ترّددات والده العاّلمة احلّلّ 
يف كتابــه )قواعد األحــكام(، ونّصها: »أجاب الشــيخ الطاهر فخر الدين ابن 
املطّهر قّدس اهلل روحه حني ُســئِل عن تــرّددات القواعد فقال: اعلم أّن قوله: 
)فيه إشــكال( إشارة إىل أّن دليل الطرفني قد تعارضا، وال ترجيح فتارًة يكون 
وجه اإلشــكال ظاهــًرا فيهمله اّتكااًل عــ� ذهن الناظر، أو يتــاج إىل تطويل 
فيهمله أيًضا، وتارة يكون مشكاًل هو خمترص فيذكره، والفرق بني قوله: )ع� 
إشــكال(، و)فيــه إشــكال( أّن يف األّول قد جزم بحكم ثّم يصل له إشــكال 
لظهــور معارض، وال ترجيح، ويف الثــاين يكون الرتّدد حاصاًل يف االبتداء من 
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غر جزم، وإذا قال: )ع� رأي( يكون اختياره ما قبله، ونّبه بقوله: )ع� رأي( 
عــ� أّن فيــه خالًفا لبعــض األصحاب، وقولــه: )واألقرب( إشــارة إىل وجه 
ترجيــح ألحد دليل الطرفني ولكــن الرتجيح ال يصل به اجلزم فيكون أقرب 
لكون أدّلته أكثر من غر جزم، وقوله: )وكان وجًها( إشارة إىل وجه الرتجيح 
ألحد دليل الطرفني ولكن ل يقل به أحد من األصحاب، وال يثبت اإلمجاع ع� 
خالفه، ويف قوله: )ع� قولني( إشارة إىل اخلالف من غر ترجيح، وقوله: )يف 
قول( إشــارة إىل قول خمالف، وهو ضعيف، وقوله: )وقيل( إشارة إىل ضعف 
ذلك، وقوله: )واألقوى( إشــارة إىل قوة الدليل يف ذلك احلكم وضعف دليل 

نقضه، احلمد هلل رّب العاملني، وصّ� اهلل ع� حمّمد وآله الطاهرين«.

عليهــا متّلك اآلخوند مــاّل حمّمد الدامغايّن، واســمه مشــطوب، ومتّلك حمّمد 
حســن، ومتّلك وختم ممســوح، واخلتم واضح يف النســخة التي بعدها، عليها 

ختم بيضوّي: »عّل بن احلسني«.

الغالف: جلد، أمحر.

222ق، 21س، 18.5 × 25.5سم.

)14(

رقم املكتبة: )3494(، اجلزء الثاين، وهي تتّمة النسخة السابقة.

« لعّله ختم  نســخ، يف إناء تاريخ النسخ ختم بيضوّي: »العبد: حمّمد احلسينّيّ
الناسخ،يوم الثالثاء 3 ذي احلّجة سنة؟ ]ق 11[، مشكولة، عليها كلامت نسخ 
البدل، العناويــن كتبت باملداد األمحر، عليها حــواٍش بإمضاء: »ع ل«، عليها 
شوح عبــارات الكتاب مع ذكر املصدر، وحواشــيها كتبت بخطوٍط خمتلفة، 
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عليها عبارة أردوّية مسموعة من مر إسامعيل مدّرس، النسخة مرّقمة، عليها 
ا بَِرُســوٍل َيْأيِت ِمْن  ً ختــم بيضوي: »عّل بن احلســني«، وختم بيضوّي: »َوُمَبشيِّ

َبْعِدي اْسُمُه: َأمْحَُد«.

الغالف: جلد، أمحر مزّين بالطّرة ورأسيها.

199ق، 21س، 18.5 × 25.5سم.

)15(

أّول النســخة )ناقــص(: »... باألخ��ذ عىل إش��كال، الثالث: يكره اجل��مع يف ليلة 
اخلسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال..«.

آخر النســخة )ناقص مــن الوصيَّة(: »وقد وضعت لك كتًب��ا متعّددة يف ذلك كّله، 
ه��ذا ما يرجع إليك، وأّما ما يرج��ع إيّل ويعود نفعه عّل: فأن تتعّهدين بالرّحم يف بعض 

األوقات، وأن هتدي...«.

رقــم املكتبة: )2318(،كتــاب النكاح/مكروهات اجلــامع- وصّية املؤليِّف/
ناقصة.

نسخ، ق11، العناوين كتبت باملداد األمحر، بعض أوراقها مشحونة باحلواش، 
عليها حواٍش بإمضاء: »ع ل«، عليها شوح عبارات الكتاب مع ذكر املصدر، 

عليها متّلك الشيخ حمّمد البرصّي.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

206ق، 21س، 21.5 × 30.5سم.
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)16(

أّول النســخة )ناقــص(: »... وجيب عىل مقطوعها لو غّي��ب بقدرها، ويف امللفوف 
نظر، السادس: لو خرج املني من ثقبة الصلب..«.

آخر النســخة )ناقص(: »ولو اختلفا يف عيب قّدم قول الرشيك مع يمينه، ولو كان 
موجوًدا واختلفا يف جتّدده احتمل...«.

رقــم املكتبة: )2807(، اجلزء األّول )كتاب الطهارة/أحكام اجلنب- أحكام 
العتق/اخلامتة(.

نســخ، إســحاق بن معتوق، ضحــى يوم اجلمعة 11 شــّوال ســنة 1101هـ، 
العناوين كتبت باملداد األمحر، ثلث النســخة األّول مشحون باحلواش، عليها 
حــواٍش بإمضــــاء: »ع ل«، عليهــا شوح عبارات الكتاب مــع ذكر املصدر، 
الورقــة األخــرة من الكتاب وفيهــا الوصية موجودة لكنّهــا خمرومة ومرّمـمة 
وذهــب منها تاريخ النســخ، عــ� ظهرها أدوية عالجّية وديون وأســامء كتب 
وبيانا خمروم، ويظهر فيها: احلاّج يونس، الشيخ أمحد بن... والسّيد حمّمد ابن 

السّيد عبد رّبه.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

183ق، 25س، 21.3 × 30.1سم.

)17(

آخر النسخة )ناقص(: »وقيل: مهر ونصف، ولو قال: أصدقتك العبد فقالت: بل 
اجلارية فاألقرب التحالف، وثبوت...«.



310

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

رقم املكتبة: )1969(، الطهارة- النكاح/فصل التنازع من العيب والتدليس.

نســخ، ق12، عليها بالغات القــراءة، عليها بالغات املقابلــة، وجاء يف آخر 
اجلزء األّول أّنا قوبلت ع� نســخة صحيحــة، العناوين كتبت باملداد األمحر، 
عليهــا شح عبارات الكتاب وهي قليلة، والنســخة كتبــت بخطوط خمتلفة، 
عليها عبارة: »هذا الكتاب قواعد مع ملعة وشائع ودين وقوانني ومغني السّيد 
حمّمد ابن ســّيد... مائتني ومخســني شامي«، والشـــراء كان بتاريخ 19 املحّرم 
ســنة 1242هـ،عليها إعارة الســّيد عبد اهلل املوسوّي البالدّي من الشيخ حمّمد 
صادق ابن احلاّج مســعود، كتب حسن ابن احلاّج مرزا حمّمد البهبهايّن بتاريخ 
12 شهر رجب ســنة 1329هـ اسمه ع� النسخة بعنوان ذكرى، عليها متّلك 
الســّيد محزة بن حيـ]ـدر أو حســني [ بن نرص اهلل الغرايّب، ومتّلك الســّيد عزيز 
ابن محزة، ومتّلك حمّمد عّل ابن الشيخ حيدر ابن الشيخ خليفة ابن الشيخ كرم 

املجراوّي الشوقّي، وختمه مثّمن: »عبده: حمّمد عّل«.

الغالف: كارتون، أسود وعطفه جلد أسود.

186ق، 23س، 19.5 × 28.4سم.

)18(

أّول النسخة )ناقص(: »... واملوطوءات، أّما األول: فمن طّلق حّرة ثالث طلقات 
يتخّللها رجعتان حُرمت عليه حتى تنكح زوًجا غيه، وإن كان املطلِّق عبًدا...«.

آخر النســخة )ناقص(: »وه��و أصلها الذي يكون بني اللح��م، وجب القصاص، 
وكذا لو كس الظاهر، لكن ال يرضب بم يكسه؛ إلمكان التفاوت...«.
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رقــم املكتبــة: )3713(، كتــاب الطالق/الفصل الثاين- كتــاب اجلنايات/
الفصل الثالث: حكم األسنان.

نســخ، ق12، عليها كلامت نسخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها 
حواٍش بإمضاء: »ع ل«، عليها شوح عبارات الكتاب مع ذكر املصدر، عليها 

.» ، وختمه املرّبع: »مرتى احلسينّيّ متّلك السّيد مرتضـى احلسينّيّ

الغالف: جلد، بنّّي مزّين بالطّرة ورأسيها.

239ق، 19س، 20 × 29.5سم.

)19(

آخر النســخة )ناقص/من الوصية(: »ب��ل اليد واملنّة واملعروف هلل ولرس��وله عىل 
مجيع اخلالئق، فيقول: بىل من آوى أحًدا من أهل بيتي أو بّرهم...«.

رقم املكتبة: )1791(، اجلزء الثاين/ناقص اآلخر.

نســخ، ق13، العناويــن كتبت باملداد األمحــر، عليها إمضــاء: »ع ل«، عليها 
شح بعــض عبــارات الكتاب مع ذكر املصــدر وهي قليلــة، الصفحة األوىل 

كتبت بخطٍّ متأخر عن األصل.

الغالف: كارتون، أسود وعطفه جلد أسود.

194ق، 17س، 18.5 × 27.5سم.



312

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

الكتاب الواحد والع�صرون

 ك�صف الفوائد يف �صرح قواعد العقائد = ك�صف الفوائد على اإي�صاح 
 ما ا�صتملت عليه الر�صالة املو�صومة بقواعد العقائد

)كالم وعقائد- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726 ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

رشح توضيحّي خمتر بعناوين )قال- أقول( عىل رسالة )قواعد العقائد( للخواجة 
نصي الدين الطويّس، حمّمد بن احلس��ن )ت 672ه�(، كتبه العاّلمة بطلٍب من ولده فخر 
املحّققني حمّمد )ت 771ه�(، وحييل التفصيل يف املسائل إىل كتابه الكالمّي الكبي )هناية 

املرام يف علم الكالم(، فرغ منه يف يوم األربعاء 3 ذي احلّجة سنة 703ه�.
]الذريعة: 51/18 الرقم 635، الرتاث العريّب املخطوط: 303/10[

أّول الكتــاب: »احلمد هلل ع��ىل تواتر نعمئه، وتظافر آالئه، وت��رادف إعطائه، الذي 
فّضلنا بأن جعلنا بإرشاد عباده من أتباع أنبيائه..«.

آخــر الكتاب: »وآخ��رون قالوا: إهّنا تتعّلق بأجرام عنرّية بس��ائط.. وتس��تكمل 
قلي��اًل قلي��اًل إىل أن تتج��ّرد، فهذا ما أردنا إي��راده يف رشح هذه املقّدم��ة، واحلمد هلل عىل 

نعمه، وصىّل اهلل عىل حمّمد وآله الطاهرين سالم اهلل عليهم أمجعني«.

النسخ يف املكتبة: عددها )1(.

)1(

رقم املكتبة: )374(.
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نســخ، ق10، أمحد بن حســن بن أمحد بن ســليامن الشــطيبّي، عليها بالغات 
العــرض والتصحيح، وكتب بجانب إناء املقابلــة والتصحيح ما نّصه: »بلغ 
عرضه وتصحيحه بحســب اجلهــد، وكتب كاتبه أمحد بن حســن بن أمحد بن 
سليامن«، عليها كلامت نســخ البدل. العناوين ورؤوس املطالب كتبت باملداد 
األمحــر، يف آخرها فوائد فقهّية كتبت بخطٍّ متأّخر تتعّلق بكتاب النكاح كتبت 
باللغة الفارسّية، عليها تاريخ والدة حمّمد )ابن مالك النسخة( يف يوم األربعاء 
15ذي احلّجة ســنة 1196هـ، ووالدة شــهربانو )بنت مالك النسخة( يف ليلة 
الســبت 28 ذي احلّجة ســنة 1198هـ، الورقة األوىل كتبها الشــيخ حمّمد بن 
طاهــر الســاموّي، وعليها ختم مكتبتــه، بيضوّي: »من كتب حمّمد الســاموّي، 
1354«، كتــب الناســخ يف آخرها عن كتبــه املوقوفة وغر املوقوفــة ما نّصه 
أوردهتا هنا بنّصها مــع عجمتها وعددها )44( كتاًبا، ورقمتها بني معقوفني: 
»بســم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل، فهرســت الكتب الذين هم عندي وهم 

أقسام:

• األّول: كتب الفقه:	

]1[- الشائع التي بخّطي وقٌف عّل وع� أوالدي ما تعاقبوا وتناســلوا، 
وقف ترتيب ع� املّتصف منهم بالعلم.

]2[- وكذا قواعد العاّلمة كذلك.

]3[- أّما الشائع األخرى، فهي ملكي.

]4-5[- وكذا املخترص الذي بخّطي، واملخترص اآلخر، فإّنام ملكي.

]6[- واإلرشاد، ملكي.
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]7[- واللمعة التي بخّطّي، ملكي.

]8[- وناية الشيخ الطويّس، ملكي.

]9[- وشح األلفّية للشيخ عّل، ملكي.

]10[- وكتاب شح املبادئ بخّطي، ملكي وما فيه.

]11[- وكتاب شح قواعد العقائد للعاّلمة بخّطي، ملكي مع ما فيه.

]12[- واملوجز وما فيه، ملكي.

]13[- والبيان، وقٌف مطلق.

]14-15[- وشح امللحــة يف النحــو، وشح الضــوء يف النحــو أيًضــا 
بخّطي كالمها، ملكي.

]16[- وشح ابن املصـ]ـنيِّف[ يف النحو، ملكي.

]17[- وشح املفّصل يف النحو البن احلاجب، اجلزءان، ملكي.

]18[- واملجموع الذي فيه كافية ابن احلاجب، ملكي.

]19[- واملجموع الذي فيه شح الزنجايّن بخّطي، ملكي.

]20[- وشح الزنجايّن اآلخر الذي بخّطي، ملكي.

]21[- والشح اآلخر الذي للزنجايّن أيًضا، ملكي.

]22[- وهتذيب العاّلمة يف األصول بخّطي، ملكي.

]23[- وشحه للضياء نصفه بخّطي، ملكي.

]24[- ومنهاج البيضاوّي بخّطي، ملكي.
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]25[- وشح الياقوت للعاّلمة بخّطي، ملكي.

]26[- ومتن الياقوت بخطيِّ التولينّي، ملكي.

]27[- وشح التجريد لألصفهايّن، ملكي.

]28[- وكتاب شح النصرّية للخض، ملكي.

]29[- وموجز الطّب، ملكي.

]30[- والصحيفة، ملكي.

]31[- واملصباح، ملكي.

]32[- والتفســر لإلمام الطبيّس: جامع اجلوامع، اجلزء األّول بخّطي، 
واآلخر بخّطي، وغر خّطي، املجموع ملكي.

]33[- وشح ديوان امرئ القيس، ملكي.

]34[- وكتاب ابن شــهر آشــوب يف فضائل آل حمّمــد، وقٌف عّل وع� 
أوالدي مــا تعاقبوا وتناســلوا، وقف ترتيب ع� املّتصفــني بالعلم، ومن 

بعدهم ع� طلبة العلم من اإلمامّية.

]35[- وكذا اجلواهر، ع� هذا احلكم.

، نصفه ملكي، والنصف اآلخر  ]36[- وكتــاب حفظ الصحة يف الطــبيِّ
لبيت جليح.

]37[- وشح القطر يف النحو، ملكي.

]38[- وجمموع فيه قواعد ميثم البحرايّن، ملكي.
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 ]39[- واملصحــف الــذي بخــطيِّ الديــوان، وقــٌف عــّل وعــ� أوالدي 
ما تعاقبوا وتناسلوا املّتصفني بالعلم وبعدهم ع� فقهاء اإلمامّية.

]40[- واملصحف الذي بخطيِّ الفالوع، وقٌف مطلق.

]41[- وشح التجريد للعاّلمة، وقٌف مطلق.

]42[- شح الضوء يف النحو، وقٌف مطلق.

]43[- جمموع أدعية، ملكي.

]44[- شح شــذور الذهب، نصفه ملكــي، والنصف اآلخر وقٌف عّل 
وع� أوالدي ما تعاقبوا وتناسلوا«.

الغالف: جلد، أخض.

81ق، 17س، 12.5 × 17.5سم.
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الكتاب الثاين والع�صرون

ك�صف اليقني يف ف�صائل اأمري املوؤمنني 
)ف�صائل املع�صومني- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

رسد في��ه فضائل ومجلة من مناقب أمي املؤمن��ني عّل بن أيب طالب الواردة يف 
القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة املروّية عن النبّي، مستنًدا يف الغالب إىل ما رواه 
أهل الُس��نّة يف كتبهم املعروف��ة ومصادرهم املعتنى هبا، واس��تطرد فيه إىل فضائل اإلمام 
األخالقّية والبدنّية وبعض صفاته الكريمة، وقد أّلفه للسلطان خدابنده أوجلايتو حمّمد، 
وأمت�ّه يف املحّرم سنة 710 ببلدة السلطانّية، وهو يف أربعة فصول يف الثالث والرابع منها 

أبحاث، هي:

الفصل األّول: يف الفضائل الثابتة له قبل وجوده ووالدته.

الفصل الثاين: يف الفضائل الثابتة له حال خلقه ووالدته.

الفصل الثالث: يف الفضائل الثابتة له حال كمله وبلوغه.

الفصل الرابع: يف فضائله بعد وفاته.
]الذريعة: 69/18 الرقم 721، الرتاث العريّب املخطوط: 323/10[

أّول الكتــاب: »احلم��د هلل القديم القاهر، العظي��م القادر، احللي��م الغافر، الكريم 
الساتر، األّول اآلخر، الباطن الظاهر..«.

آخــر الكتاب: »ولنقتر عىل هذا القدر يف هذا املختر. فإّن من رام إحصاء مجيع 
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الفضائ��ل فق��د طلب املحال ألّن فضائل��ه عليه أفضل الصالة والس��الم ال حتىص كثرة. 
واحلمد هلل ربِّ العاملني.. وآله الطاهرين«.

النسخ يف املكتبة: عددها )2(.

)1(

رقم املكتبة: )5/3598(.

نسخ، ظهر يوم االثنني 13 شهر رجب سنة 1061هـ، العناوين كتبت باملداد 
األمحر، عليها شح غريب اللغة، والنســخة ضمن جمموعة فيها مخس نســخ، 

وترتيبها اخلامس.

الغالف: جلد، زيتويّن مؤّطر ببنّّي.

104ق، 15س، 15 × 20.5سم.

)2(

رقم املكتبة: )2/752(.

نستعليق، يوم الثالثاء يف العش الثالث من شهر رمضان سنة 1232هـ، عليها 
كلامت نسخ البدل، عليها حواٍش منقولة من الكتب تتعّلق بأحاديث الكتاب، 
عليها ختم بيضوّي: »املتوكل ع� اهلل: عبده حمّمد ســعيد«، والنســخة ضمن 

جمموعة فيها سّت نسخ، وترتيبها الثاين.

الغالف: كارتون، أسود وعطفه جلد أسود.

40ق، 23س، 15.5 × 21.5سم.
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الكتاب الثالث والع�صرون

 مبادئ الو�صول اإل علم الأ�صول
)اأ�صول الفقه- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

متن خمتر معروف مش��تمل عىل ما البّد منه من مسائل ُأصول الفقه املحتاج إليها 
يف طري��ق االس��تنباط الفقه��ّي، مرّتب عىل اثني عرش فصاًل مقّس��مة ع��ىل أبحاث، أّلفه 

بالتمس تقّي الدين إبراهيم بن حمّمد الطربّي.
]الذريعة: 43/19 الرقم 229، الرتاث العريّب املخطوط: 27/11[

أّول الكتــاب: »احلمد هلل املتفّرد باألزلّية وال��دوام، املتوّحد باجلالل واإلكرام..أّما 
بع��د، فهذا : كتاب مبادئ الوصول إىل علم األُصول، قد اش��تمل من علم ُأصول الفقه 

عىل ما البّد منه، واحتوى عىل ما ال نستغني عنه.. ورّتبته عىل فصول..«.

آخــر الكتاب: »وليكن ه��ذا آخر ما نذك��ره يف هذه املقّدمة، واحلم��د هلل عىل بلوغ 
م��ا قصدن��اه، وحصول ما أردناه، والصالة والس��الم عىل أرشف أنبيائ��ه حمّمد وعرته، 

واحلمد هلل ربِّ العاملني«.

النسخ يف املكتبة: عددها )4(.

)1(

رقم املكتبة: )2/238(.
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نســخ، عّل بن هالل ابن احلاّج حمّمد من قرية شــقرة )الشــقراوّي(، آخر نار 
18 مجادى األوىل ســنة 849هـ، العناوين كتبت باملداد األمحر، استعارها عبد 
احلســني األيروايّن من الشيخ حسن حميي الدين، والكتاب ضمن جمموعة فيها 

نسختان وترتيبها الثاين.

الغالف: جلد، بنّّي، وعطفه أمحر.

28ق، 15س، 13.6 × 20.4سم.

)2(

رقم املكتبة: )1839(.

نسخ، حمّمد بن عبد اهلل بن حسني بن أمحد بن جعفر الببورّي البحرايّن، صباح 
يوم الثالثاء 15 ذي القعدة سنة 1159هـ، مشحونة باحلواش التوضيحّية من 
دون إمضــاء، عليهــا ختم مرّبع: »صالــح بن حمّمد«، وآخــر: »ورفعناه مكاًنا 

عليًّا«، عليها متّلك عّل ابن الشيخ نارص ابن الشيخ...

الغالف: جلد، أسود.

39ق، 15س، 11.7 × 17سم.

)3(

رقم املكتبة: )4/2993(.

نســخ، حمّمد هاشم بن أيب طالب مر طالب احلسنّي احلسينّيّ األردستايّن، يوم 
الثالثاء شــهر ربيع األّول ســنة 1096هـ، عليها كلامت نسخ البدل، العناوين 
كتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »س«، والنســخة ضمن جمموعة 
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فيهــا أربع نســخ وترتيبها الرابع، عليها متّلك الســّيد حمّمد حســن املوســوّي 
الكاظمّي.

الغالف: جلد اصطناعّي، صحراوّي.

13ق، 21س، 15 × 24سم.

)4(

أّول النســخة )ناقص(: »... يفضل ]منه[، وهو الواجب املوّسع، وهو ثابت لقوله 
ْيِل﴾)25(..«. ْمِس إىَِل َغَسِق اللَّ اَلَة لُِدُلوِك الشَّ تعاىل : ﴿أِقِم الصَّ

رقم املكتبة: )2906(، ناقصة األّول.

نســخ، حســن بن ييى األمحــدّي األقرعــّي، ق13، عليها حــواٍش بإمضاء: 
»س«، و»م ح )مّد ظّله(«، عليها حواٍش توضيحّية بني األســطر، ويف حواش 
النســخة حواٍش فقهّيــة ال تتعّلق بالكتــاب، عليها متّلك الســّيد حمّمد عّل بن 
حمّمد ســميع ابن احلاّج حمّمد صالح التبيزّي )أصاًل( واحلسينّيّ )مولًدا( ]أي 
املولود بكربالء[، النجفّي )مســكنًا(، كتب التمّلك هذا يف كربالء بلد اإلمام 

.احلسني

الغالف: جلد، اصطناعّي، وعطفه جلد بنّّي.

97ق، 3س، 14.3 × 20.6سم.
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الكتاب الرابع والع�صرون

 خمتلف ال�صيعة يف اأحكام ال�صريعة
)فقه- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

مج��ع فيه اخت��الف علمء الش��يعة خاّصة يف األحكام الش���رعّية وحّج��ة كّل واحد 
منه��م وترجي��ح ما خيتاره، ثّم يذكر رأيه يف كلِّ واحد منها، واملس��ائل املّتفق عليها بينهم 
مل يذكرها، بل حييلها إىل كتابه )منتهى املطلب(، وهو بحس��ب تقس��يم املؤلِّف يف س��بعة 
أج��زاء، فيه��ا متام أبواب الفق��ه من كتاب الطه��ارة إىل الديات، طال تأليفه نحو عش���ر 
س��نني، وتّم يف 15 ذي القعدة سنة 708ه�، وقيل: إّنه آخر تصانيفه الفقهّية بعدما ألَّف 

مجلة من املؤّلفات بني خمتر ومطّول.

قــال يف أّوله: »أّما بعد: فإيّن ل�ّم وقفت عىل كتب أصحابنا املتقّدمني.. يف علم الفقه 
وجدت بينهم خالًفا يف مس��ائل كثية متعّددة، ومطال��ب عظيمة متبّددة، فأحببت إيراد 
تلك املس��ائل يف دس��تور حيتوي عىل ما وصل إلينا من اختالفهم يف األحكام الش���رعّية 
واملس��ائل الفقهّي��ة دون ما اّتفقوا علي��ه إذ جعلنا ذلك موكواًل إىل كتابنا الكبي املس��ّمى 
ب�)منته��ى املطل��ب يف حتقي��ق املذهب(، فإّن��ه مجع بني مس��ائل اخلالف والوف��اق، وإّنم 
اقترنا يف هذا الكتاب عىل املس��ائل التي وقع فيها الش��قاق، ثّم إن عثرنا يف كّل مس��ألة 
ع��ىل دليل لصاحبها نقلناه، وإاّل حّصلناه بالتفّك��ر وأثبتناه، ثّم حكمنا بينهم عىل طريقة 
اإلنصاف متجنبي البغي واالعتس��اف، ووس��منا كتابنا هذا ب�)خمتلف الشيعة يف أحكام 
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الرشيعة(..«.
]الذريعــة:20/ 218 الرقــم 2666، الــرتاث العــريّب املخطوط:11/ 228، النســخة 
املطبوعة من الكتاب[

أّول الكتاب وآخره خيتلف بحس��ب أجزاء الكتاب؛ ولذا تركت ذكرها هنا اعتمًدا 
عىل حمّل الذكر عند كّل نسخة.

النسخ يف املكتبة: عددها )19(.

)1(

أّول النســخة: »احلمد هلل حمّق احلّق ومظهره، وقامع الباطل ومدّمره، ممّيز اإلنس��ان 
عن غيه من أنواع احليوان بقّوة العرفان، ليفّرق املكّلف به بني األمور املتشاهبة..«.

آخر النسخة: »وإن قصد السفر عند خروجه من مّكة إىل عرفة بعد عوده من عرفة 
إىل مّكة، وغّي نيته عن املقام قّر عند خروجه من مّكة إىل عرفة«.

رقم املكتبة: )127(، اجلزء األّول، )كتاب الطهارة- كتاب الزكاة (، وتتّمتها 
تأيت يف الرقم الالحق )128(.

نســخ، 6 شــهر ربيع األّول ســنة 724هـ )عرص املؤليِّف(، نفيسة، مصّححة، 
صححها مالكها الشــيخ نارص الدين بن مجال الدين أمحد بن عبد اهلل بن حمّمد 
ابن عّل بن احلسن بن متّوج البحرايّن)26( بتاريخ 11 صفر سنة 850هـ، وكتب 
يف آخرها عبارة: »بلغ تصحيًحا بحســب ما أّدى إليه ذهني الفاتر)27(، وعلمّي 
القارص، مع تشويش اخلاطر، وقذ الناظر)28( يف احلادي عش)29( من شهر صفر 
ثاين شهور سنة اخلمسني وثامنامئة. حّرره العبد نارص بن أمحد بن متّوج، مالك 
الكتاب، أحســن اهلل له املآب«، غر منقوطة، عليها كلامت نسخ البدل، عليها 
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بالغــات املقابلة وهي قديمة، عليها حواٍش توضيحّية، األوراق األوىل كتبت 
بخطٍّ متأّخر عن األصل، وبعد متّلك ابن املتّوج البحرايّن كتبت إجازة يف القرن 
العاش بحســب أعالمها حُميت مجلتها،وبقيت آثارهــا غرمقروءة، وممّا قرأته 
بجهٍد جهيد: »بسم اهلل الرمحن الرحيم، ]احلمد هلل[ الذي فّضل نوع اإلنسان، 
ومّيــزه بالعقل من بني احليوان، وجعــل اهلل عليه خالصة البش النبّي حمّمد بن 
عبد اهلل املبعوث إىل اإلنس واجلان، وآله مصابيح الظالم وهداة األنام... بدوام 
امللــك الديان، وبعد فإن املوىل املعّظم والبحر... املّلة واحلّق والدنيا والدين قد 
التمــس منّي...األماين فأجزته...الشــيخ الطويّس، والشــيخ املفيد،... ]وابن 
إدريـ[ـس، وابن طاوس الســّيد... ابن بابويه وولــده،...، مجال الدين وولده 
فخر الدين،... الســّيد عميد الدين،... الســّيد حمّمد بــن...، ابن فهد...،... 
الطويّس،...، هذه املســّلامت ألهلّيته باتباع األشهر، فإّن الشهرة دليل برأسها 
كام قال... األخذ باالحتياط فإّن من أخذ به ســلم، واحلمد هلل ربيِّ العاملني... 
وكتب الضعيف... سائاًل من املشار الدعاء ل عقيب الصلوات، واالستغفار 

يف اخللوات، والسالم عليكم ورمحة اهلل«.

عليها متّلك الشــيخ يوســف ]بن عبد اللطيــف[ اجلامعّي)30( )كان حيًّا ســنة 
1071هـــ(، وختمــه بيضــوّي: »يوســف...«، وكتب ولده الشــيخ حمّمد بن 
يوســف اجلامعــّي)31( ]ت 1219هـ[ أّن الكتاب من موقوفات والده الشــيخ 
يوســف، وكتب ما نّصه: »وقف والدي، نّمقه حمّمد ابن الشــيخ ]يوسف[«، 
وكتب حفيده الشــيخ شيف بن حمّمد بن يوسف اجلامعّي)32( ]ت 1255هـ[ 
أّن الكتــاب مــن موقوفــات جّده الشــيخ يوســف، وكتــب ما نّصــه: »وقف 
جــّدي نّمقــه اجلاين شيــف اجلامعــّي«، عليها متّلك مشــطوب وهو باســم: 
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)]الشــيخ موسى ابن الشيخ حمّمد شيف ابن احلاّج حمّمد اجلامعّي العامّل)33( 
]ت 1281هـ[(، وختمه بيضوّي: »موسى نجل الشيف«،عليها ختم مكتبة  

الشيخ قاسم حميي الدين النجفّي، وختمه بيضوّي: »مكتبة القاسم ابن احلسن، 
النجف األشف، ســنة 1356«، مرّمـمة، ذكرها الشيخ آقا بزرك الطهرايّن يف 
الذريعــة )220/20(، وطبقــات أعالم الشــيعة )143/6(، هذا وقد كتب 

عليها مجلة من العلامء شهاداهتم، وهم:

]1[- الشــيخ آقا بزرك الطهرايّن: »بســم اهلل الرمحن الرحيم، قد تّشفت 
بزيارة هذه النســخة الشيفة التي ُكتبت عن نسخة خطيِّ مؤليِّفه العاّلمة يف 
حياته يف ســنة )724(، وصّححها الشــيخ األجّل الشيخ نارص بن الشيخ 
أمحد بن عبد اهلل بن املتّوج البحرايّن ســنة )850(. وأنا اجلاين حمّمد حمسن 

املدعو بآقا بزرك الطهرايّن، حّررته يف سادس شعبان 1355«.

]2[- الشيخ عّل الفقيه العامّل: »ممّن تّشف بالنظر إىل هذا الكتاب الذي 
خّطته يد العاّلمة ]كذا[. عّل الفقيه العامّل، سنة 1355«.

]3[- الشــيخ جعفر الصائغ: »قد تّشفت بالنظر إىل هذا الكتاب اجلليل 
، األقل جعفر الصائغ العامّل، ســنة  املســّمى بـ)املختلف( للعاّلمة احلــّلّ

.)34(»1370

]4[- الشــيخ حبيــب آل إبراهيــم العامــّل: »بســم اهلل الرمحــن الرحيم، 
تّشفت بالنظر هلــذا الكتاب من خّط العاّلمة احلّلّ ]كذا[. األقل: حبيب 

آل إبراهيم العامّل، 27 شعبان سنة 1372«.

]5[-الشهيد الشيخ كاظم احللفّي: »تّشفت بالنظر يف 1396/10/22، 
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كاظم احللفي«.

]6[- الشيخ صالح الفرطويس: »ممّن تّشف بالنظر. األقل: شيخ صالح 
عّل الفرطويس«)35(.

الغالف: جلد، أمحر.

177ق، 27س، 16 × 23سم.

)2(

أّول النســخة: »كتاب الزكاة، وفيه مقاصد: األّول من جتب عليه، مس��ألة: أوجب 
الشيخان وأبو الصالح وابن الرّباج الزكاة يف غالت األطفال واملجانني..«.

آخــر النســخة )ناقــص(: »ويف الصحيح عن حيي��ى بن عبد الرمح��ان األزرق قال: 
س��ألت أبا احلس��ن عن الرجل يدخل يف الس��عي بني الصفا واملروة، فيس��عى ثالثة 
أش��واط أو أربعة، ثّم تلقاه الصديق له فيدع��وه إىل احلاجة أو إىل الطعام، قال: إن أجابه 

فال بأس...«.

رقــم املكتبــة: )128(، اجلــزء الثاين، )كتــاب الزكاة- كتاب احلــّج(، ناقصة 
اآلخر، وهي تتّمة النسخة السابقة.

نســخ، بعد 6 شهر ربيع األّول سنة 724هـ )بحســب تاريخ النسخة السابقة 
وإاّل هــي بدون تاريخ بســبب نقــص آخرها- عــرص املؤليِّف(، نفيســة، غر 
منقوطــة، عليها حــواٍش توضيحّية بخطٍّ متأّخر عن األصــل، مرّمـمة، عليها 
آثار الرطوبة، نظر فيها... العامّل، عليها ختم مكتبة الشيخ قاسم حميي الدين، 

بيضوّي: »مكتبة القاسم ابن احلسن، النجف األشف، سنة 1356«.
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الغالف: جلد، أمحر.

125ق، 27س، 16 × 23سم.

)3(

أّول النسخة )ناقص(: »... فكان قبضه كقبضه لو كان رسواًل عنه. مسألة : قد بّينا 
أّن الولد إذا كان كبًيا اشرط يف لزوم اهلبة يف طرفه القبض منه..«.

آخر النســخة )ناقص(: »واس��تدّل عليه بإمجاع الفرقة وبقول��ه: )الوالء حلمة 
كلحمة النسب ال يباع وال يوهب( قال: وهذا...«.

رقم املكتبة: )3283(، )كتاب اهلبات- كتاب العتق(، ناقص األّول واآلخر.

نســخ، شهر ربيع اآلخر ســنة 764هـ )اجلزء الرابع(، نفيسة، العناوين كتبت 
باملداد األمحر، وبعض أوراقها ساقطة، مرّمـمة.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

151ق، 25س، 18 × 26.7سم.

)4(

أّول النسخة: »الفصل الرابع: يف العيوب والتدليس، مسألة: قال الشيخ يف اخلالف 
واملبسوط: الرجل يفسخ بسّتة أشياء..«.

آخر النســخة )ناقص(: »احتج الشيخ بم رواه أبو عبيدة، عن الباقر قال: 
سألته عن أعمى فقأ عني رجل صحيح متعمدا...«.

رقــم املكتبــة: )3703(، الفصل الرابع مــن كتاب النكاح- كتــاب الديات، 
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ناقص اآلخر.

نســخ، عبد اهلل الكاتب، أواخر مجادى األوىل ســنة 919هـ )اجلزء اخلامس(، 
الســّيد جعفر بن حمّمد زنكة احلســينّيّ احلائرّي، 17 ذي احلّجة ســنة 917هـ 
)اجلزء الســادس(، وذكر يف آخره ما نّصه: »ونقله من خطٍّ زعم كاتبه أّنه نقله 
من خطيِّ مصنيِّفه فرغ من تصنيفه- قّدس اهلل روحه- يوم الســادس والعشين 
من شــهر رمضان ســنة ثامن وســبعامئة«، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها 
تواريــخ وفيات مجلــة من العلــامء القدماء، اســتعارها؟ من حمّمــد ابن احلاج 
مهــدّي احلميدي، عليها ختم بيضــوّي: »ال إله إاّل اهلل، حمّمد نبّي اهلل، عّل ول 
، الساكن يف قرية كرجموان  اهلل، 1270«، عليها متّلك مر أبو القاســم احلسينّيّ
اآلن براغوش، بتاريخ يوم اخلميس 7 شــهر رمضان ســنة 1149هـ، وختمه 
«، عليها  مرّبع: »يا اهلل املحمود يف كّل فعاله، عبده: مر أبو القاســم احلســينّيّ
متّلك حمّمد قل، وقد انتقل إليه من إبراهيم بن مرتى اخلبوشــايّن اخلراســايّن، 
وختمــه مرّبع: »حمّمد قــل، زياد أع�، 1114«، وعليها ختــم مرّبع: »الواثق 

باهلل األحد، عبده الراجي: حمّمد«.

الغالف: كارتون، وعطفه جلد بنّّي.

277ق، خمتلفة السطور، 17.5 × 28سم.

)5(

أّول النســخة: »احلمد هلل حمّق احلّق ومظهره، وقامع الباطل ومدّمره، ممّيز اإلنس��ان 
عن غيه من أنواع احليوان بقوة العرفان، ليفّرق املكّلف به بني األمور املتشاهبة..«.

آخر النســخة: »ويمض إىل عرفات فيقف مع الناس ويقض مجيع املناس��ك ويقيم 
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بمّكة حّتى يعتمر عمرة املحرم وال شء عليه«.

رقــم املكتبــة: )1432(، اجلــزء األّول والثــاين )من أّول الكتــاب إىل املقصد 
الثالث من أفعال احلّج(.

نســخ، حمّمد بــن إبراهيم البحــرايّن)36(، 2 شــهر رجب ســنة 956هـ )اجلزء 
األّول(، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش بإمضاء: »ع ل«، و»كامل 
الدين عبد الرزاق القاســايّن«، عليها متّلك حمســن، وختمه بيضوّي: »يا حمسن 

قد أتاك امليسء، 1249«.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

275ق، 25س، 20 × 26.2سم.

)6(

رقــم املكتبــة: )1808(، اجلــزء األّول والثــاين )من أّول الكتــاب إىل املقصد 
الثالث من أفعال احلّج(، وأّول النسخة وآخرها كالنسخة السابقة.

نسخ، إبراهيم بن عّل بن ماجد األحســائّي )أصاًل وحمتًدا( واجلزائرّي )منشًأ 
ومولًدا( والنجفّي )مســكنًا وموطنًا(، 24 شّوال سنة 983هـ )اجلزء األّول(، 
 يوم األحد 1 املحّرم سنة 983هـ يف مشهد أمر املؤمنني عّل بن أيب طالب
)اجلزء الثاين(، نفيســة، قوبلت ع� نسخة مقابلة ع� نسخة املصنيِّف، وعليها 
عبارة: »هذا املختلف مصّحح ع� نسخة األصل، واملصّحح هلا جناب الشيخ 
عبد النبّي بقلمه الشيف آل ســعد اجلزائــرّي صاحب )حاوي األقوال(«، يف 
آخــر اجلزء األّول إناء الشــيخ عبد النبــّي اجلزائــرّي )ت 1021 هـ( ونّصه: 
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»بلغ مقابلة يف املشــهد املّشف، مشــهد كربالء ع� ســاكنه الســالم، من أّوله 
إىل هنــا، كتبــه الفقر إىل اهلل عبد النبّي بن ســعد اجلزائرّي وذلك يف شــهر ذي 
القعدة ســنة ثامن وتســعني وتســعامئة«، وآخر يف آخر اجلزء الثاين ونّصه: »بلغ 
مقابلة بحســب اجلهد والطاقة من أّول هذا اجلــزء إىل ها هنا، وقوبل أكثره يف 
كتاب مكتوب ع� حاشيته )قوبل بنسخة األصل التي بخطيِّ املصنيِّف دام ظّله 
معارضة حمّققة مرضّية فصّح إاّل ما زاغ عنه النظر، وحس عنه البرص، انتهى(، 
ووقع ذلك يف املشــهد املّشف ]مشهد[ كربالء آخر ضحوة االثنني رابع عش 
من شــّوال سنة ثامن وتسعني وتسعامئة، وكتب الفقر إىل رمحة الول عبد النبّي 
ابن ســعد اجلزائرّي عفى اهلل عنهــام«، عليها بالغات الســامع واملقابلة، عليها 
كلامت نســخ البدل، العناويــن كتبت باملداد األمحر، كتبت النســخة بخطوٍط 
خمتلفة، عليها حواٍش بخطيِّ الشيخ عبد النبّي اجلزائرّي تصلح أن تكون رسالة 
عــ� حدة لــو وفق أحد جلمعهــا، ع� أّوهلــا تواريخ وفيات مجلة مــن العلامء 
كتبها أحد تالميذهم: )الســّيد حســني الكوهكمرّي قريــب ظهر يوم االثنني 
23 شــهر رجب سنة 1299هـ، والشيخ الفاضل حمّمد األيرواين قريب صبح 
يوم األربعاء من شــهر ربيع األّول ســنة 1306هـ، والسّيد حسني الطباطبائّي 
آل بحر العلوم يف يوم اخلميس 20 ذي احلّجة ســنة 1306هـ، واملرزا الشــيخ 
لطف اهلل املازندرايّن صبح يوم األربعاء 7 ذي القعدة ســنة 1307هـ، والشيخ 
حمّمد حســني الكاظمّي يف 11 املحّرم ســنة 1308هـ، والشــيخ زين العابدين 
املازندرايّن يف 16 ذي القعدة ســنة 1309هـ، والشيخ حبيب اهلل الرشتّي يف... 
]ل يذكر التاريخ[، واملجدد الســّيد حمّمد حســن الشرازّي يف 27 شعبان سنة 
1312هـــ(، اســتعارها ؟ من العاّلمة الفاضل الشــيخ جعفــر الكاظمّي بإذن 
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صاحبها الشيخ حمّمد صالح اجلزائرّي.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

259ق، 27س، 21.5 × 31سم.

)7(

أّول النســخة: »املقص��د الثالث: يف أفعال احلّج، وفيه فص��ول: األّول يف اإلحرام، 
مسألة : املشهور استحباب اإلحرام للحّج يوم الروية..«.

آخر النســخة )ناقص(: »]الفصل التاسع: يف الوكالة، مس��ألة[: تصّح الوكالة من 
أهل السهمن يف قبض الزكاة، قاله الشيخ يف املبسوط«.

رقم املكتبة: )1809(، كتاب احلّج- أّول كتاب الوكالة، وهي تتّمة النســخة 
السابقة.

نسخ، ق10 ]ويظهر أّن ناسخها هو ناسخ النسخة السابقة: إبراهيم بن عل بن 
ماجد األحسائّي )أصاًل وحمتًدا( واجلزائرّي )منشًأ ومولًدا( والنجفّي )مسكنًا 
وموطنًــا([، يف حاشــيتها تاريخ يوم اجلمعــة 19 املحّرم ســنة 984هـ، عليها 
بالغــات املقابلة، عليها كلامت نســخ البــدل، العناوين كتبــت باملداد األمحر، 
ورقتــان منهام كتبتا بخــطٍّ متأّخر، جاء يف أّوهلا: »هــذا املختلف مصّحح بقلم 
الشــيخ عبد النبّي بن ســعد اجلزائرّي ع� نســخة األصل«، والظاهر أّنه كتب 
إناًء للنســخة ثّم ُفِقــد؛ ألّن الورقة األخرة كتبت بخــطٍّ متأّخر عن األصل، 

عليها حواٍش بإمضاء: »ع ب« وهي للشيخ عبد النبّي اجلزائرّي.

الغالف: جلد، أمحر مزّين بالطّرة ورأسيها.
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124ق، 27س، 21 × 30سم.

)8(

أّول النســخة )ناقص(: »...إذا صبغ الغاصب الثوب بصبٍغ منه قال الشيخ- وهو 
املشهور-: إّن للغاصب قلع صبغه، وعليه أرش ما ينقص من الثوب بالقلع..«.

آخر النســخة )ناقص(: »قال الش��يخ يف املبسوط : إذا سحر رجاًل فمت من سحره 
سئل، فإن قال: سحري...«.

رقم املكتبــة: )1122(، ناقصة األّول )يف املغصوب(، وناقصة اآلخر بمقدار 
ورقة واحدة.

نســتعليق، حيدر بن حمّمد جالل الفروزآبــادّي، وقت الزوال من يوم اجلمعة 
6 ذي احلّجــة ســنة 985هـ )اجلزء اخلامــس(، يوم األحد 16 شــّوال )اجلزء 
الســادس(، عليهــا كلامت نســخ البــدل، العناويــن كتبت باملداد األســود يف 

احلاشية، بعض أوراقها خمرومة ومتضرة.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود وعطفه بنّّي.

397 ق، 20 س، 18.5 × 24.5سم.

)9(

أّول النســخة: »احلمد هلل حمّق احلّق ومظهره، وقامع الباطل ومدّمره، ممّيز اإلنس��ان 
عن غيه من أنواع احليوان بقوة العرفان، ليفّرق املكّلف به بني األمور املتشاهبة..«.

آخر النســخة: »واألولني عىل م��اء البئر الذي ليس ذلك حكم��ه. ويمكن تطهيه 
بالنزح ؛ ألّن ذلك أخف نجاسة من املاء املتغّي بالنجاسة«.
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رقم املكتبة: )1394(، من أّول الكتاب- باب الوضوء.

، عليها بالغات املقابلة، عليها كلامت نسخ البدل،  نســخ، ق 10، جّيدة اخلطيِّ
العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها ختم مرّبع: »الواثق باهلل الغني: عبده أمحد 
، 1022«، كتب الشيخ حمّمد ابن الشيخ يوسف اجلامعّي إّن الكتاب  احلسينّيّ
من موقوفات والده الشــيخ يوســف، ثّم أوقفها الشــيخ موســى ابن الشــيخ 
شيف ابن الشــيخ حمّمد ابن الشيخ يوسف اجلامعّي العامّل احلارثّي اهلمدايّن 
باسم والده الشيخ شيف، وأقّر الوقفّية والده الشيخ شيف ابن الشيخ حمّمد 
ابن الشــيخ يوسف اجلامعّي العامّل، عليها ختم بيضوّي: »حمّمد نبّي اهلل، عّل 
ول اهلل«، عليها ختم مكتبة الشيخ قاسم حميي الدين، بيضوّي: »مكتبة القاسم 

ابن احلسن، النجف األشف، سنة 1356«.

الغالف: جلد، أمحر.

41ق، 15س، 18× 25سم.

)10(

أّول النسخة )ناقص(: »... واجلواب عن األحاديث بعد سالمة سندها أهّنا ُمطلقة، 
وما ذكرناه نحن مقّيدة..«.

آخــر النســخة: »والوجه أن نقول: إن كان للس��حر حقيقة يص��ّح باعتبارها التأثي 
وجب الَقَوُد، وإاّل فال«.

رقــم املكتبــة: )1807(، متام الكتاب ســوى أّنا ناقصــة األّول بمقدار ورقة 
واحدة.
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نسخ، ق 10، العناوين كتبت باملداد األمحر، مرّمـمة.

الغالف: جلد اصطناعّي، أمحر وعطفه بنّّي.

453ق، 35س، 16.5 × 31سم.

)11(

أّول النســخة: »احلمد هلل حمّق احلّق ومظهره، وقامع الباطل ومدّمره، ممّيز اإلنس��ان 
عن غيه من أنواع احليوان بقوة العرفان، ليفّرق املكّلف به بني األمور املتشاهبة..«.

آخر النســخة: »وهو عام يف إقامة احلدود وغيها. والعجب أّن ابن إدريس اّدعى 
اإلمجاع يف ذلك مع خمالفة مثل الشيخ وغيه من علمئنا«.

رقم املكتبة: )1078(، العبادات )أّول الكتاب- كتاب املتاجر(.

نســخ، ســنة 1016هـ )اجلزء األّول(، أتّم نقصه من األّول واآلخر حمّمد ابن 
الشــيخ حسني ابن املرحوم الشيخ عبد اهلل الطريّي احلّلّ )مسكنًا(، عرص يوم 
الســبت 7 مجادى األّول ســنة 1279هـ، عليها بالغات السامع، عليها كلامت 

نسخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

222 ق، خمتلفة السطور، 25× 30 سم.

)12(

أّول النســخة )ناقص(: »... أواًل، واحلديث الذي رووه يف طريقه حمّمد بن قيس، 
وهو مشرك بني أربعة، أحدهم ضعيف فلعّله إّياه..«.
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 آخر النســخة )ناقــص(: »أو يدخل وهو رضبان: أحدمه��ا: ال يقع عليه ذكاة وهو 
ما ال حيّل أكله. وهذا عىل إطالقه...«.

رقــم املكتبــة: )1624(، )كتــاب الــزكاة- كتــاب الديات(، ناقــص األّول 
واآلخر.

نسخ، 15 مجادى األوىل سنة 1034هـ )اجلزء األّول(، مخيس اجلواهرّي، 28 
شعبان سنة 1067هـ )اجلزء الثالث(، شهر صفر سنة؟ )اجلزء الرابع(، عليها 
كلامت نســخ البــدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها متّلك الســّيد نارص 
ابن الســّيد أمحد ابن الســّيد عبد الصمد البحرايّن آل شــبانة املوسوّي، وكتب 
التمّلك عّل بن حســن بن ســليامن ]البالدّي البحرايّن، صاحب كتاب )أنوار 
البدريــن([، وكتــب التمّلك بام نّصه: »بســم اهلل الرمحن الرحيــم، هذا كتاب 
]خمتلف[ الشــيعة يف أحكام الشيعة، من الـ]ـــزكاة ]إىل[ الديات، ينقص من 
الطرفــني قليال يف... ملَك أزمــة املكارم، وحاز فيه الفضائل واملغانم، الســّيد 
السند، والركن الـ]ـمعتمد[، املحّقق املدّقق األرشد، موالنا وسيـّ]ـدنا[ السّيد 
نارص خلف املقّدس املبور الســّيد أمحد ســليـ]ـل[ املرحوم سّيدنا السّيد عبد 
الصمــد، أّيده اهلل بتأييده كام جعلــه من خـ]ـلَّص[ عبيده، وكتب العبد اجلاين، 
القــن الفــاين، عّل بن حســن آل ســليامن البحــرايّن- عفا اهلل عنهــم أمجعني- 
ملتمًسا من مواله الدعاء، وصّ� اهلل ع� حمّمد وآله األصفياء، واحلمد هلل ربيِّ 

العاملني«، مرّمـمة.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود وعطفه بنّّي.

464ق، 31س، 24.5 × 35.3سم.
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)13(

أّول النســخة: »كتاب الفراق ]وتوابعه[، وفيه فصول:األّول يف الطالق، مس��ألة: 
قال الشيخ يف النهاية: فإن طّلق الرجل امرأته وهو زائل العقل بالسكر..«.

آخــر النســخة: »والوجه أن نقول: إن كان للس��حر حقيقة يص��ّح باعتبارها التأثي 
وجب القود، وإاّل فال.. واحلمد هلل ربِّ العاملني«.

رقم املكتبة: )3523(، كتاب الطالق- إىل آخر الكتاب.

نســخ، بنياد عــّل ابن املرحوم لطف اهلل بن شــمس...، 1 شــهر رجب ســنة 
1059هـ، عليها كلامت نســخ البدل، العناوين كتبــت باملداد األمحر، يف أّوهلا 

فهرس الكتاب.

الغالف: جلد، أمحر.

238ق، 30س، 20 × 29سم.

)14(

أّول النســخة: »كتاب الوديعة وتوابعها، وفيه فص��ول: الفصل األّول يف الوديعة، 
مسألة: املشهور أّنه إذا سّلم الوديعة بيده إىل الظامل خوًفا عىل نفسه..«.

آخــر النســخة: »والوجه أن نقول: إن كان للس��حر حقيقة يص��ّح باعتبارها التأثي 
وجب القود، وإاّل فال«.

رقم املكتبة: )2558(، كتاب األمانات وتوابعها إىل آخر الكتاب.

نسخ، ق 11، أتّم نقصها عبد اهلل بن حمّمد بن عبد اهلل بن حمّمد قعيق ]العامّل[ 
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بتاريخ 3 املحّرم سنة 1243هـ، العناوين كتبت باملداد األمحر، كتبت بخطوٍط 
خمتلفة.

الغالف: جلد، أمحر.

294ق، خمتلفة السطور، 21.5 × 31.7سم.

)15(

أّول النسخة )ناقص(: »...ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة، أو يابسة، أو زنبيل 
من رسقني أيصلح الوضوء منها؟ قال : ال بأس..«.

آخر النسخة )ناقص(: »وقال ابن اجلنيد: لو أقّر العبد بجناية فيها إدخال األمل عىل 
نفسه قبل وأقيم...«.

رقــم املكتبــة: )3044(، )كتــاب الطهارة- كتــاب اإلقرار(، ناقــص األّول 
واآلخر.

نســخ، ق11، مصّححــة، عليهــا بالغات التصحيــح وهي كثــرة، العناوين 
كتبت باملداد األمحر، الورقتان األخرة من النسخة هي من كتاب الطهارة.

الغالف: جلد اصطناعّي، وعطفه بنّّي.

249ق، خمتلفة السطور، 21 × 30.5سم.

)16(

أّول النســخة )ناقص(: »...وقال ابن الرّباج: واألقوى عندي أّنه ال جيوز استعمله 
يف رفع احلدث، وال إزالة النجاسة، وجيوز يف غيذلك..«.
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ا قّدمنا أّن أخبار  ، مع أنَّ آخر النســخة )ناقص(: »وهو فطحّي املذهب خمالف للحقِّ
اآلحاد اليعمل هبا ولو رواها العدل. فاألّول: مذهب السّيد...«.

رقــم املكتبــة: )3280(، )كتــاب الطهارة- كتــاب النكاح(، ناقــص األّول 
واآلخر.

نسخ، ق11، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها متّلك الشيخ حمّمد صالح بن 
هادي اجلزائرّي )ت 1366هـ(، اشــرتاها وكتاب الدروس وقواعد األحكام 
بقيمة )61( قرًشــا، وأوقفهــا ع� ولده؟ وثّم إخوته مــن أّمه وع� أوالدهم، 
وختمه دائرّي كبــر: »وقف حمّمد صالح اجلزائرّي النجفّي ع� ولدي مهدّي 
وأوالد مهدّي نساًل بعد نسل والتولية بيد األعلم ثّم األدنى ثّم األرشد منهم، 

سنة 1274«.

الغالف: كارتون، أسود، وعطفه بنّّي.

458ق، 27س، 20 × 26.2سم.

)17(

رقم املكتبة: )1620(، اجلزء األّول.

نســخ، ســنة 1108هـ، عليها بالغــات املقابلــة، عليها كلامت نســخ البدل، 
العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها نقوالت من الكتب الفقهّية، عليها اســم 
)غياث الدين منصور(، متّلكها بالشاء السّيد حممود الطباطبائّي، بتاريخ سنة 
1265هـــ، وختمه بيضــوّي: »... حممود الطباطبائــّي، 1259«، عليها متّلك 

السّيد حمّمد الطباطبائّي، بتاريخ سنة 1365هـ.
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الغالف جلد، أمحر مزّين بالطّرة ورأسيها وأركانا.

232ق، 20س، 19.6 × 24.7سم.

)18(

أّول النســخة: »كتاب الوديعة وتوابعها، وفيه فص��ول: الفصل األّول يف الوديعة، 
مسألة: املشهور أّنه إذا سّلم الوديعة بيده إىل الظامل خوًفا عىل نفسه..«.

آخر النســخة: »إذا أوىص ملواليه وله موايل من األعىل واألسفل استويا، وقد تقّدم 
اختيارنا يف هذه املسألة يف باب الوقف فليطلب من هناك«.

رقم املكتبة: )3375(، اجلزء الرابع، كتاب األمانات وتوابعها إىل أّول كتاب 
النكاح.

نســخ، ق12، عليها بالغات املقابلة، وقوبلت النســخة ع� نسخ مغلوطة ثّم 
صححــت بالقرائن، ومتّت املقابلة بحســب إنائها بتاريخ يــوم اخلميس 23 
شــهر ربيع اآلخر ســنة 1309هـ، عليها كلامت نســخ البدل، العناوين كتبت 

باملداد األمحر.

الغالف: جلد، أمحر.

94ق، 23س، 14.5 × 21.2سم.

)19(

أّول النسخة )ناقص(: »...مسألة: لو بات بمّكة مشتغاًل بالعبادة والطواف مل يكن 
عليه شء، قاله الشيخ وابن محزة وابن أيب عقيل..«.
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آخر النســخة: »إقرار العقالء عىل أنفس��هم جائز، وهذا عاقل أقّر بمحتمل، فينفذ 
كغيه من العقالء وكّل إقرار، فإّنه بخالف الظاهر.. آمني ربَّ العاملني«.

رقم املكتبة: )571(، )كتاب احلّج- آخر كتاب الوكالة(.

نسخ، حمّمد ابن الشيخ عيسى، نار يوم اخلميس 6 ذي القعدة سنة 1250هـ، 
العناوين كتبت باملداد األمحر، يف آخرها حســاب ألســطر الكتاب كتبها حمّمد 
ابن خض ســنة 1250هـ، عليها اســم )جعفر عــّل، وعبد الكريم، والســّيد 

الرشتّي(.

الغالف: جلد، أمحر مزيّن بالطّرة املذّهبة ورأسيها، وعطفه بنّّي.

193ق، 19س، 14.5 × 20.5سم.
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الكتاب اخلام�ض والع�صرون

 معارج الفهم يف �صرح النظم
)كالم- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726 ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

رشح بعناوين )قال- أقول( لرسالة املؤلِّف نفسه )نظم الرباهني يف أصول الدين(، 
مرّتب عىل سبعة أبواب ذات مسائل، تّم يف 6 شهر رمضان سنة 678ه�.

: 188 الرقم 93، الرتاث العريّب  ]الذريعة: 183/21 الرقم 4517، مكتبة العاّلمة احلّلّ
املخطوط: 506/11[

أّول الكتاب: »احلمد هلل عىل ما أوالنا من التوفيق، وهدانا إىل سواء الطريق، ومّيزنا 
بالعقل عن سائر املخلوقات السفلّية.. ووسمناه ب�)معارج الفهم يف رشح النظم(..«.

آخر الكتــاب: »فصلِّ عىل أرشف الذوات الطاهرات، وأكمل النفوس العارفات، 
حمّمد املصطفى وعرته األخيار األبرار«.

النسخ يف املكتبة: عددها )1(.

)1(

رقم املكتبة: )2/929(، تاّمة.

نســخ، الشــيخ حمّمد بن طاهر بن حبيب الســاموّي، 27 شــهر رمضان ســنة 
1338هـ يف النجف األشف، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها ختم مكتبة 
الشــيخ الســاموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد الساموّي، 1354«. والنسخة يف 
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ضمن جمموعة فيها نســختان وترتيبها الثاين، ذكرها الشيخ آقا بزرك الطهرايّن 
يف الذريعة )183/21 الرقم 4517(.

الغالف: جلد، أمحر.

89ق، 25س، 12.5 × 22سم.
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الكتاب ال�صاد�ض والع�صرون

 مناهج)منهاج( اليقني يف اأ�صول الدين
)كالم وعقائد- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

يف األصول االعتقادّية عىل ُأس��س مذهب الش��يعة اإلمامّية مع االستفادة من آراء 
علمء الكالم والفلس��فة، جّي��د ملعرفة ما ترتئيه خمتلف املذاهب اإلس��المّية يف املس��ائل 

الكالمّية، يف اثني عرش منهًجا فيه مباحث ومسائل، عناوينها:

املنهج األّول: يف تقسيم املعلومات.

املنهج الثاين: يف تقسيم املوجودات.

املنهج الثالث: يف أحكام املوجودات.

املنهج الرابع: يف إثبات واجب الوجود تعاىل.

املنهج اخلامس: فيم يستحيل عليه تعاىل.

املنهج السادس: يف العدل.

املنهج السابع: يف النبّوة.

املنهج الثامن: يف اإلمامة.

املنهج التاسع: يف املعاد.
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املنهج العاش: يف الوعد والوعيد.

املنهج احلادي عش: يف األسمء واألحكام.

املنهج الثاين عش: يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
]الذريعة: 352/22 الرقم 7402، الرتاث العريّب املخطوط: 328/12[

أّول الكتاب: »احلمد هلل منشئ الِفَطر، خالق البرش، وممّيزهم بقويت العمل والنظر، 
تعاىل يف كربيائه وعظمته، وجّل يف جربوته وصمدّيته..«.

آخر الكتاب: »وأن يصلحوا ما فيه من خلٍل ونقصاٍن، وخطأٍ ونسياٍن، وأن يرمّحوا 
علينا عقيب صلواهتم.. العّل العظيم«.

النسخ يف املكتبة: عددها )1(.

)1(

رقم املكتبة: )584(، تاّمة.

نســخ، عبد الرزاق ابن الشــيخ حمّمد ابن الشــيخ طاهر الســاموّي، 28 شــهر 
رمضان سنة 1335هـ يف النجف األشف، ووسطها ُكتب بخطيِّ والده الشيخ 
حمّمد ابن الشيخ طاهر الساموّي، العناوين كتبت باملداد األمحر، ومتّت مقابلتها 
مع النسخة املستنسخ عنها بتاريخ 21 شّوال سنة 1335هـ، عليها ختم مكتبة 

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

الغالف: جلد، زيتويّن.

135ق، 22س، 12.7 × 20سم.
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الكتاب ال�صابع والع�صرون

 منتهى املطلب يف حتقيق املذهب
)فقه مقارن- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726 ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

ذك��ر في��ه مذاهب مجيع املس��لمني يف األح��كام وحججه��م عليها وال��رّد عىل غي 
م��ا خيت��اره، ويف أّول��ه مقّدمات يف الغ��رض من علم الفق��ه ووجه احلاجة إلي��ه ومرتبته 
وموضوع��ه ومبادئه ومس��ائله وحتدي��ده ووجوب حتصيله. خرج من��ه إىل املعامالت يف 

سبعة جمّلدات، فرغ من اجلزء السابع يف شهر ربيع اآلخر سنة 693ه�.
]الذريعة: 11/23 الرقم 7841، الرتاث العريّب املخطوط: 380/12[

أّول الكتاب وآخره خيتلف بحس��ب أجزاء الكتاب؛ ولذا تركت ذكرها هنا اعتمًدا 
عىل حمّل الذكر عند كّل نسخة.

النسخ يف املكتبة: عددها )5(.

)1(

أّول النســخة: »الفصل الس��ابع يف بقية أفعال احلّج، وفيه مباح��ث األّول يف زيارة 
البيت، مسألة إذا قض مناسكه بمنى من الرمي والذبح واحللق..«.

آخر النســخة )ناقص(: »وهو قريٌب جميب، وص��ىّل اهلل عىل خيته من خلقه حمّمد 
وآله الطاهرين، وسلم تسليًم.. مسألة ويستحب زيارة املؤمنني...«.
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رقم املكتبة: )662(، اجلزء اخلامس، كتاب احلّج )الفصل السابع- إىل كتاب 
اجلهاد(، ناقصة اآلخر بمقدار ورقة واحدة.

نســخ، املؤليِّف، نفيســة، غــر منقوطة، عليهــا حــواٍش وتصحيحات من 
املؤليِّــف، جــاء يف عنوانا بخطيِّ املؤليِّــف ما نّصه: »اجلــز ء اخلامس من 
كتــاب منتهــى املطلــب يف حتقيق املذهــب، إمالء العبــد الفقــر إىل اهلل تعاىل، 
الراجــي رمحة رّبه أيب منصور حســن بن يوســف بــن مطّهر احلــّلّ غفر اهلل له 
ولوالديــه وللمؤمنني واملؤمنات«، والنســخة مرّقمة بحســب الصفحات، يف 
أع� صفحاهتا رقم كراريس النسخة، وكتب يف آخرها إّنا حتتوي ع� )24( 
كّراســة، مرّمـمــة، عليها عبارة )وقف عام(، وعليها اســم الواقف بالفاريّس، 
وُكتب عليها يف أكثر من موضع بخطٍّ فاريّس أّنا من موقوفات مكتبة الروضة 

الغروّية، والنسخة ل تدخل اخلزانة الغروّية بحسب اعتقادي؛ وذلك ألّنا:

أّواًل: إّن النســخة خالية من جرد خمطوطــات اخلزانة الغروّية والذي رأيته ع� 
أكثر نســخها، والذي تّم يف شــهر ربيع اآلخر ســنة 1166هـــ، وختم اجلارد 

املثّمن: »أمحد اهلل ع� ما أنعم«.

ثانًيا: إّن النســخة الالحقة للكتاب نفســه وبخطيِّ املؤليِّف أيًضا جاء عليها أّنا 
من املوقوفات التي ع� الفرقة اإلمامّية، والتولية بيد الكتابدار حمّمد ثّم احلاكم 

الشعّي، كام سيأيت.

ثالًثا: إّنا ل ُتذكر يف فهارس اخلزانة الغروّية )فهرس الشيخ آقا بزرك الطهرايّن 
يف الذريعــة، وفهرس حســني عل حمفوظ املطبوع يف جمّلــة معهد املخطوطات 
العربّية، وفهرس اخلزانة الغروّية للســّيد أمحد احلســينّيّ األشكورّي املطبوع، 
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وفهرس الســّيد هاشــم املياليّن: مكتبة الروضة احليدرّية جهد وجهاد، والذي 
اعتمد فيه مجيع من ذكر نســخ املكتبة عــ� ترتيب األلفباء، وغرهم من الذين 

رأوا نسخ اخلزانة الغروّية بأعينهم(.

رابًعا: النسخة هي من موقوفات الشيخ يوسف ]بن عبد اللطيف[ اجلامعّي)37( 
)كان حيًّا سنة 1071هـ( كام جاء ع� النسخة، ووصلت إىل حفيدهم الشيخ 
قاســم بن حســن حميي الديــن اجلامعّي، فقــد وردت عليها عبــارة: »من مجلة 
الكتب املوقوفة عّل، وال يوز... الشــيخ يوسف...اجلامعّي العامّل، وكانت 
النســخة عند الشــيخ قاســم حميي الديــن، والعلــامء رأوها عنــد األخر- كام 
ســيأيت- ول ينوهوا أّنا من كتب اخلزانة يف كتبهم ومدّوناهتم، وع� رأســهم 
اخلبر الشــيخ آقا بزرك الطهرايّن، فقد قــال عند ذكرها يف الذريعة )12/23( 
مــا نّصه: »واجلزء اخلامس منه من أّول زيارة البيت، من كتاب احلّج، إىل آخر 
املزار بخطيِّ العاّلمة رأيته يف كتب موقوفة آلل حميي الدين عند الشــيخ قاســم 
ابن الشيخ حسن حميي الدين اجلامعّي«، وعليها ختم مكتبة الشيخ قاسم حميي 
الدين، بيضوّي: »مكتبة القاسم ابن احلسن، النجف األشف، سنة 1356«.

ذكرها الشــيخ آقا بــزرك الطهــرايّن يف الذريعة )12/23(، هــذا وقد تّشف 
مجلة من العلامء بالنظر إليها وســجلوا أسامءهم عليها، وهم كّل من- رّتبتهم 

بحسب التواريخ-:

بدون اسم: »احلمد هلل الذي وّفقني للتّشف بزيارة هذا الكتاب الشيف . 1
يف ليلة االثنني 29 ذي القعدة سنة 1340هـ«.

الســّيد حمّمد حسني ابن الســّيد كاظم املوسوّي القزوينّي: »بسم اهلل تعاىل . 2
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ممّــن تّشف بالنظر إليــه العبد الفقــر إىل اهلل بن الكاظم املوســوّي حمّمد 
حسني القزوينّي، يف شهر رجب سنة 1342«.

الشــيخ آقا بزرك الطهرايّن: »بســم اهلل الرمحن الرحيم، ممّن تّشف بزيارة . 3
هذه اجلوهرة العزيزة امليسء اجلاين حمّمد حسن املدعو بآقا بزرك الطهرايّن 

يف ليلة اجلمعة سادس شعبان 1355«.

الشــيخ عــل الفقيه العامــّل: »ممّن تــّشف بالنظر إىل هــذا الكتاب، عّل . 4
الفقيه، سنة 1355«.

الســّيد أبو احلســن الصدر: »بســم اهلل الرمحن الرحيم، قد تّشفت بزيارة . 5
هذه النسخة الشيفة يف 17 شهر رمضان سنة 1359، أبو احلسن الصدر 

ُعفي عنه«.

الســّيد موسى بن حســن ابن أبو احلسن املوســوّي األصفهايّن: »بسم اهلل . 6
الرمحــن الرحيم، قد تّشفت بالنظر إىل هذا الكتاب. وأنا األحقر موســى 
ابن حســن ابن أبو احلسن املوســوّي األصفهايّن ُعفي عنه يف 12ذ.ق سنة 

.»1363

الشــيخ حمّمــد حســن ابن الشــيخ حمّمــد املظفــر: »ممّــن تبـــّرك وتّشف . 7
 بالنظر إليه حمّمد حســن ابن الشــيخ حمّمد املظفر 29 ذي القعدة ســنة 

.»1363

السّيد حمّمد صادق الصدر: »بسم اهلل تعاىل، من دواعي رسوري وفخري . 8
أيّن تّشفــت برؤيــة خــّط العاّلمــة الشيــف. حمّمد صــادق الصدر، 

.»1364/11/17
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الشيخ حمّمد عل الكاظمّي النائينّي: »بسم اهلل تعاىل تّشفت إىل زيارة هذا . 9
ــفر اجلليــل يف النجف يف ربيــع الثاين ســنة 1365. األحقر حمّمد عّل  السيِّ

الكاظمّي النائينّي ُعفي عنه«.

حمّمد السورّي: »لقد أسعدين احلّظ برؤيا خمطوطة العاّلمة احلّلّ اجلليل يف . 10
27 صفر اخلر سنة 1368. حمّمد...السورّي«.

اخلطيب الســّيد حمّمد حسن الســّيد أمحد الشخص: »من دواعي رسوري . 11
. حمّمد  وفخــري العظيم أيّن تّشفت برؤية كتابة العاّلمــة األّول احلّلّ
حسن السّيد أمحد الشخص اخلطيب، 28 صفر سنة 1368هـ، إمضاء«. 
وقد رآها مّرة ثانية فكتب: »حمّمد حسن السّيد أمحد الشخص اخلطيب«.

الســّيد عّل الفاين: »بســمه تعاىل، وله احلمد قد تّشفــت بمطالعة بعض . 12
هذا الكتاب أشكنا اهلل يف صالح أعامله وحشه ع� أجداده. الســّيد عّل 

الفاين، 24 ر1370/2«.

نــور الديــن رفيعي: »بســمه تعاىل اســمه، وممّــن تــّشف بمالحظة هذا . 13
الكتــاب اجلليــل، مصنَّف فخر الشــيعة ومعتمدها، عاّلمــة اآلفاق، وآية 
اهلل ع� اإلطالق قّدس رّسه الشيف يف هذه الليلة املســكني الوضيع نور 

الدين رفيعي، ليلة األربعاء حادي عش من ثاين ربيعني سنة 1371«.

الشيخ حمّمد جواد الشيخ عل الفرطويّس: »بسمه، وله احلمد، ممّن تّشف . 14
بالنظر هلذا الكتاب الشيف يف 19 ربيع األّول سنة 1372هجرّية. حمّمد 

جواد الشيخ عّل الفرطويّس، إمضاء«.

الشــيخ حبيــب آل إبراهيم العامّل: »بســم اهلل تعاىل، تّشفــت بالنظر إىل . 15
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هــذا املخطوط من كتاب )منتهى املطلب( للعاّلمة احلّلّ يف مكتبة الشــيخ 
اجلليل الشــيخ قاســم حميي الدين، ورأيت أّنه توفيق ساقه اهلل إّل. حبيب 

آل إبراهيم العامّل، 17 شعبان سنة 1372«.

علوان ابن الشيخ حســن عّل البيات: »ممّن تّشف بالنظر إليه علوان ابن . 16
الشيخ حسن عّل البيات، 18 ربيع أّول 1373، إمضاء«.

عال من آل اجلواهرّي: »بســم اهلل الرمحن الرحيم، وله احلمد، من بواعث . 17
ــس املذهب اجلعفرّي،  الغبطة والــسور أن أتّشف بالنظر إىل خطيِّ مؤسيِّ
س اهلل رّسه....حمّمد حسن صاحب اجلواهر، بتاريخ  العاّلمة احلّلّ قدَّ

ليلة 19 ربيع األّول سنة 1373هـ، إمضاء«.

الشــيخ أمحد الدجيّل: »بســم اهلل الرمحن الرحيم، ممّن تّشف بالنظر إليه، . 18
أمحد الدجيّل، 1374/2/25هـ، إمضاء«.

اخلطيب الشــيخ صالح الدجيّل: »تّشفت وتّبكــت بالنظر إليه. صالح . 19
الدجيّل، 1374/2/25هجرّية«.

حمّمــد الدجيّل: »بســم اهلل الرمحن الرحيم، تّشفت للمــّرة األوىل بالنظر . 20
إليه، وهلل احلمد، حمّمد الدجيل، 74/2/25]13[، إمضاء«.

اخلطيب الســّيد عّل بن احلســني اهلاشــمّي: »تشفت بالنظر إليه عّل بن . 21
احلســني اهلاشمّي اخلطيب«. وقد رآها مّرة ثانية فكتب: »بسم اهلل الرمحن 
ــفر النفيــس. عّل بن  الرحيــم، تّشفــت للمــّرة الثانيــة بمطالعة هذا السيِّ

احلسني اهلاشمّي، 1374/2/25«.

الشــهيد الســّيد حمّمد عّل القــايض الطباطبائّي التبيــزّي: »ممّن تّشفت . 22
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بالنظــر إليه. عبــده: حمّمد عّل القــايض الطباطبائّي التبيــزّي ُعفي عنه، 
.»1376

عــال من آل شــمس الدين العامــّل: »كان مــن رسوري وغبطتي الكاملة . 23
يف نظــري للكتب األثرّية القديمــة، ومنها هذا الكتاب اجلليل. ]االســم 

مشطوب[ آل شمس الدين العامّل«.

الشــيخ هادي الشــيخ عّباس كاشف الغطاء: »بســم اهلل الرمحن الرحيم، . 24
ممّن تّشف بمطالعته العبد املدعو باهلادي بن العّباس من آل الشيخ جعفر 

]كاشف الغطاء[«.

الشــيخ كاظم ابن الشــيخ موســى الشــيخ عبد الرسول الســاموّي: »ممّن . 25
تّشف بالنظر إليه، وأنا األقّل كاظم الشــيخ موســى الشيخ عبد الرسول 

الساموّي«.

الشــيخ يوسف الشــيخ عبد احلسن شــحتور: »بســم اهلل تعاىل، تّشفت . 26
بالنظر إليه. يوسف الشيخ عبد احلسن شحتور«.

الشيخ فضل اهلل الزنجايّن: »بسمه تعاىل، تّشفت بالنظر إىل خّطِه الشيف . 27
املوجود بعض خطوطه عنــدي، واملطابق بخطيِّ هذا الكتاب، األحقر 

اجلاين فضل اهلل الزنجايّن عفا اهلل عنه«.

بدون اسم: »بسم اهلل من دالئل سعاديت«)38(.. 28

الغالف: جلد، أمحر.

193ق، 17س، 15.8 × 23.3سم.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

)2(

أّول النســخة: »الكتاب السادس يف اجلهاد وسية اإلمام واألمر باملعروف والنهي 
ع��ن املنكر، وفي��ه مقاصد األّول: يف من جي��ب عليه وفيه مباح��ث. األّول : يف وجوب 

اجلهاد..«.

آخر النســخة )ناقص(: »يف وصية رس��ول اهلل...السية: وال تقطعوا ش��جرة 
مثمرة، وال حترق��وا زرًعا ألّنكم ال تدرون لعّلكم حتتاجون إليه، وال تعقروا من البهائم 

ما يؤكل حلمه إاّل ما ال بّد لكم من أكله...«.

رقم املكتبة: )3220(، الكتاب الســادس يف اجلهــاد واألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، وهو ناقص اآلخر.

 نفيســة، غــر منقوطة، جــاء يف عنوانا بخــطيِّ املؤليِّف ،نســخ، املؤليِّف 

مــا نّصه: ».. مــن كتاب منتهى املطلــب يف حتقيق املذهب إمــالء العبد الفقر 
إىل اهلل تعــاىل حســن بن يوســف بــن ُمطّهر غفر اهلل لــه ولوالديــه وللمؤمنني 
واملؤمنات«، مرّقمة الكراريس، بعض أوراقها خمرومة، اســتعارها حســن... 
األســدّي، واســتعارها لطــف اهلل...، عليها متّلــك ييى بن حمّمد بــن املفيد، 
أوقفهــا مــع جمّلدين آخرين مــن الكتاب عــ� الفرقة الناجية، وجعــل التولية 
لكتابدار خزانة الكتب حمّمد... بن حمّمد بن حســن وال يوز الترّصف فيه إاّل 
بإذن املتوّل الشعّي، وكتب الوقفّية الشــيخ عبد احلميد...، أوقفها... يف ذي 
القعدة سنة 1248هـ ع� كاّفة الفرقة اإلمامّية االثنى عشّية وجعل التولية بيد 
احلاكــم الشعّي العدل )ولعّل الوقف هذا مكّرر مع ما ســبق(، وكتب عليها 
يف أكثــر من موضع بخطٍّ فــاريّس أّنا من موقوفات مكتبــة الروضة الغروّية، 
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والنســخة ل تدخل اخلزانة الغروّية بحسب اعتقادي؛ وذلك لألسباب األربعة 
التي ذكرت يف مواصفات النسخة السابقة.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّي.

37ق، 18س، 17.7 × 24.2سم.

)3(

أّول النسخة )ناقص(: »... عن أيب عبد اهلل يف اخلز اخلالص أّنه ال بأس به فأّما 
الذي خيلط فيه وبر األرانب أو غي ذلك ممّا يشبه هذا فال تصلِّ فيه..«.

آخــر النســخة )ناقص(: »محلن��ا عليهم يف الص��الة، فنزلت آية الق��ر بني الظهر 
والعر، فلّم حرضت العر قام رسول اهلل مستقبل..«.

رقم املكتبة: )3265(، كتاب الصالة – كتاب احلّج، ناقصة األّول واآلخر.

نســخ، ق11، عليها كلامت نسخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها 
شح غريب اللغة، عليها نقوالت من الكتب الفقهّية مع ذكر املصدر.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

168ق، 22س، 19.5 × 25.4سم.

)4(

أّول النسخة: »احلمد هلل املتفّضل فال يبلغ مدحته احلامدون، املنعم فال حيص نعمته 
العاّدون، الكريم فال حير مدى كرمه احلارصون..«.

آخر النسخة: »الّسادس: إن قلنا بجواز البيع جاز االنتفاع به يف كّلم يمكن االنتفاع 
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به من اإلجارة والعارية وغيمها. هذا آخر اجلزء األّول من كتاب منتهى املطلب.. وآله 
الطيبني الطاهرين«.

رقم املكتبة: )2334(، اجلزء األّول، وتتمتها يف النسخة الالحقة.

نســخ، خلف ابن الشــيخ يوســف النجفّي )أصاًل ومولًدا(، ق11 )والنسخة 
تها وقد ُكتبت يف ســنة 1083هـ(، استنســخت ع� نســخة  الالحقــة هي تتمَّ
نســبت خلطيِّ املؤليِّف، عليها كلامت نسخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، 
عليها متّلك املرزا حمّمد بن حمّمد الشــروايّن، اســتعارها الشيخ... ابن الشيخ 
عّل ابن الشــيخ جعفر كاشــف الغطاء، واستعارها الشــيخ هادي ابن الشيخ 
عّباس آل كاشف الغطاء بتاريخ سنة 1332هـ، واستعارها حسني بن عّل آل 
بــرش الزارقايّن، عليها ختم بيضوّي: »عبده: مرزا حمّمد«، عليها تاريخ ســنة 

1201هـ، وسنة 1301هـ.

الغالف: كارتون، وعطفه جلد أمحر.

121ق، 30س، 20.5 × 29.5سم.

)5(

أّول النســخة: »الكتاب الثاين يف الصالة، وفيه مقّدمة ومقاصد، أّما املقّدمة، ففيها 
فصول: األّول: الّصالة يف اللَّغة هي الّدعاء..«.

ن من اخلروج والصالة عىل األرض كان أفضل  آخر النسخة: »قال الشيخ: إذا متكَّ
وه��و جّيد، ألّن اس��تيفاء األفع��ال حينئذ تكون أتّم. ت��مَّ اجلزء الثاين م��ن كتاب منتهى 

املطلب يف حتقيق املذهب.. ربِّ العاملني«.
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رقم املكتبة: )2335(، اجلزء الثاين، وهي تتّمة النسخة السابقة.

نســخ، خلف ]ابن الشيخ يوســف النجفّي )أصاًل ومولًدا([، سنة 1083هـ، 
عليها كلامت نسخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر.

الغالف: جلد، بنّّي، وعطفه وأركانه أمحر.

132ق، 30س، 20.5 × 29.5سم.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

الكتاب الثامن والع�صرون

 منهاج ال�صالح يف اخت�صار امل�صباح
)دعاء- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

اخت��ار العاّلم��ة من كتاب )مصب��اح املتهجد( للش��يخ الطويّس، حمّمد بن احلس��ن 
الط��ويّس )ت 460ه���( ما كان مهًم من األدعي��ة واألعمل، مع إضافة م��ا يلزم إضافته 
وح��ذف م��ا كان في��ه تطويل، وهو يف أح��د عرش باًب��ا فيها فصول ومطال��ب، األبواب 
العرشة األوىل منها تلخيص الكتاب املذكور والباب احلادي عرش ملحق خمتر يف علم 
الكالم الشيعّي، قد أفرده الناسخون يف رسالة أصبحت من املتون العقائدّية املهّمة اهتم 
هب��ا العلمء تدريًس��ا ورشًحا وترمجة، أّلفه العاّلمة باس��م أمي احل��اج اخلواجة عّز الدين 

حمّمد بن حمّمد القوهدّي.

عناوين األبواب عىل النحو اآليت:

الباب األّول: يف املقّدمات.

الباب الثاين: يف الطهارة وأنواعها.

الباب الثالث: يف الصلوات.

الباب الرابع: يف كيفية الصالة اليومّية.

الباب اخلامس: يف األدعية عقيب النوافل والفرائض.
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الباب السادس: فيم يقال يف كّل صباح ومساء.

الباب السابع: يف أدعية الساعات واأليام.

الباب الثامن: فيم ينبغي فعله يف شهور السنة.

الباب التاسع: فيم ال خيتص بوقت من العبادات.

الباب العاش: يف دعوات احلوائج.

الباب احلادي عش: فيم جيب عىل عاّمة املكّلفني من معرفة أصول الدين.
]الذريعة: 164/23 الرقم 8510، الرتاث العريّب املخطوط: 418/12[

أّول الكتــاب: »احلم��د هلل عىل جزيل نعمئه، ومجيل آالئه، وحس��ن صنيعه وبالئه، 
املتطّول بإرسال أنبيائه، واملتفّضل بنصب أوصيائه..«.

آخر الكتاب: »واألمن من الرضر، وليكن هذا آخر ما ذكرناه يف هذا الكتاب، واهلل 
املوّفق للصواب، سّوده مؤلِّفه.. حسن بن يوسف بن املطّهر يف عّدة أّيام آخرها ثاين عيد 

اهلل األكرب حادي عرش ذي احلّجة سنة ثالث وسبعمئة.. وآله الطاهرين«.

النسخ يف املكتبة: عددها )2(.

)1(

آخر النســخة )ناقص(: »وتس��بيح احلىص يف كّفه، وهي أكثر من أن حتىص، واّدعى 
النبّوة فيكون صادًقا، وإاّل لزم اإلغراء للمكّلفني بالقبيح فيكون حمااًل، الثاين: يف وجوب 

عصمته...«.

رقم املكتبة: )19/ف(، ناقصة اآلخر.

نســخ، ق11، بعض أوراقها كتبت بخطٍّ متأّخر عن األصل، مشكولة، عليها 
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كلامت نســخ البــدل، العناوين كتبت باملــداد األمحر، عليهــا بعض احلواش، 
وهــي مــن نســخ مكتبة العاّلمــة الشــيخ حمّمد رضا فــرج اهلل، وختــم مكتبته 
بيضــوّي: »حمّمد رضا فرج اهلل«، ذكرها الشــيخ آقا بزرك الطهرايّن يف الذريعة 

)164/23الرقم 8510(.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

269ق، 14س، 10.6 × 18.9سم.

)2(

أّول النســخة )ناقــص(: »... يقول إّن العق��ل والنقل متطابقان ع��ىل أّن كمل نوع 
اإلنسان إّنم هو باستعمل قّوتيه العلمّيّّة والعملّية..«.

رقم املكتبة: )2299(، ناقصة األّول.

نســخ، ق11، الكثــر من أوراق النســخة جمدولة بخطٍّ أمحــر، بعض أوراقها 
مشكولة، عليها حاشية جمدولة بخطٍّ أزرق كتبت باللغة الفارسّية، عليها مجلة 
من تواريخ الوالدات أقدمها بتاريخ ســنة 1187هـ، وآخرها سنة 1214هـ، 

بعض أوراقها مرّمـمة.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

347ق، 12س، 15.3 × 24سم.
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الكتاب التا�صع والع�صرون

 منهاج الكرامة يف معرفة الإمامة
)كالم- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

أثبت العاّلمة يف هذا الكتاب باألدّلة العقلّية والنقلّية إمامة أمي املؤمنني عّل وولده 
األئّمة املعصومني، وأجاب فيه باختصار عن ش��به املخالفني للش��يعة يف موضوع 
اإلمامة واملناقش��ات التي أوردوها فيها، فرغ منه يف خراس��ان ش��هر مجادى األوىل سنة 
709ه���، وجعله باس��م الس��لطان حمّم��د خدابنده أوجلايت��و، وهو يف س��ّتة فصول هبذا 

التفصيل:

الفصل األّول: يف نقل املذاهب يف املسألة.

الفصل الثاين: يف أّن مذهب اإلمامّية واجب االّتباع.

.الفصل الثالث: يف أدّلة إمامة أمي املؤمنني

الفصل الرابع: يف إمامة باقي األئّمة االثني عرش.

الفصل اخلامس: يف أّن َمن تقّدمه مل يكن إماًما.

الفصل السادس: يف نسخ احلجج عىل إمامة غيه.
]الذريعة: 172/23 الرقم 8534، الراث العريّب املخطوط: 423/12[

قال يف أّوله: »أّما بعد، فهذه رسالة رشيفة ومقالة لطيفة، اشتملت عىل أهم املطالب 
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

يف أحكام الدين، وأرشف مس��ائل املس��لمني، وهي مس��ألة اإلمامة، التي حيصل بسبب 
إدراكها نيل درجة الكرامة وهي أحد أركان اإليمن املس��تحّق بس��ببه اخللود يف اجلنان.. 
 قد خلّص��ت فيها خالصة الدالئل، وأرشت إىل رؤوس املس��ائل، من غ��ي تطويل ممّل، 

وال إجياز خمّل، وسّميتها )منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة(..«.

أّول الكتاب: »احلمد هلل القديم الواحد، الكريم املاجد، املتقّدس بكمله عن الرشيك 
والضد واملعاند، املتنّزه بوجوب وجوده عن الوالدة والصاحبة والولد والوالد..«.

آخــر الكتاب:»وال تلهيه الدنيا عن إيصال احلّق إىل مس��تحّقه، وال يمنع املس��تحّق 
ع��ن حقه، فهذا آخر ما أردنا إثباته يف هذه املقّدم��ة، واهلل املوّفق للصواب، وإليه املرجع 

واملآب«.

النسخ يف املكتبة: عددها )4(.

)1(

رقم املكتبة: )3/2438(، تاّمة.

نستعليق، حمّمد بن يادكار السجستايّن، شهر ربيع اآلخر سنة 1097هـ، كتبت 
النســخة باخلطيِّ املائل، والنســخة يف ضمن جمموعة فيها مخس نســخ وترتيبها 

الثالث.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

29ق، 26س، 13 × 21.8سم.

)2(

آخر النسخة )ناقص(: »إّن رسول اهلل أخذ بيد احلسن واحلسني، وقال: من أحّبني 
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وأحّب هذين وأبامها وُأّمهم كان معي يف درجتي يوم القيامة...«.

رقم املكتبة: )1/16(، ناقصة اآلخر.

نســخ، عبد الواســع ابن احلاّج حمّمد حسني املهامندوســتّي )ناسخ املجموعة، 
وقد ورد اســمه يف إناء النســخة الثانية(، تاريخ النســخة الثانية يف املجموعة 
لنفــس الناســخ ليلــة اخلميــس من مجــادى األوىل ســنة 1126هـ يف مدرســة 
دامغــان، العناوين كتبت باملداد األمحــر، األوراق اخلمس األخرة خمرومة من 
األعــ�، أوقفهــا آية اهلل العظمى الســّيد حمســن احلكيم بتاريخ 16 شــهر 
ربيع اآلخر ســنة 1377هـ، وختمه بيضوّي: »حمســن الطباطبائّي، 1377«، 

والنسخة ضمن جمموعة فيها أربع نسخ وترتيبها األّول.

الغالف: كارتون، أمحر وعطفه وأركانه جلد أمحر.

53ق، 17س، 8.6 × 14.2سم.

)3(

أّول النســخة )ناقــص(: »طوائ��ف العرب والعج��م، موىل النعم، ومس��دي اخلي 
والكرم، شاهنشاه املعّظم..«.

آخر النســخة )ناقص(: »فإّن االقتداء بالفقهاء ال يس��تلزم كوهنم أئّمة، وأيًضا فإّن 
أبا بكر وعمر...«.

رقم املكتبة: )530(، ناقصة األّول واآلخر.

نسخ، ق13، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها بعض احلواش.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

63ق، 15س، 12.6 × 18.9سم.

)4(

رقم املكتبة: )3076(، تاّمة.

نســخ، عليقل بن أمحــد األنصارّي القراجــه داغّي، وأخوه حمّمد، صفر ســنة 
1316هـ، عليها كلامت نســخ البــدل، كتب املرزا عّل بــن حمّمد األنصاري 
بعض الذكريات التي ختّص النسخة وناسخها، وتاريخ الكتابة سنة 1343هـ.

الغالف: جلد اصطناعّي، بنّّي.

104ق، خمتلفة السطور، 12 × 15.7سم.
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الكتاب الثالثون

 نظم الرباهني يف اأ�صول الدين
)كالم- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

مت��ن متني خمتر يف األصول االعتقادّي��ة، ذكره املصنِّف يف اخلالصة، وذكره أيًضا 
يف اإلج��ازة وقال: إّن��ه جمّلد وجيز، وهو مرّتب عىل س��بعة أب��واب: النظر، واحلدوث، 
والصانع، والعدل وفيه احلس��ن والقبح العقليان، والنب��ّوة، واإلمامة، واملعاد، ورشحه 

املصنِّف نفسه وسّمه )معارج الفهم(.
]خالصــة األقوال: 111، الذريعة: 200/24 الرقــم 1048، الرتاث العريّب املخطوط: 
]107 /13

قال يف أّوله: »وبعد فهذه رسالة يف علم الكالم، تشتمل عىل جواهره، وحتتوي عىل 
ن��وادره، يف غاية اإلجياز واالختصار، جمنبة اإلطالة واإلكثار، قد اش��تملت عىل مس��ائل 
جليل��ة رشيفة، ومباحث دقيقة لطيفة، خلت منها أكثر املبس��وطات، ومل يوجد مثلها يف 
كث��ي من املطّوالت هدية منّي إىل كّل ذي طبع س��ليم، ونظر مس��تقيم، وس��ّميتها )نظم 

الرباهني يف أصول الدين(، ورّتبتها عىل سبعة أبواب..«.

أّول الكتــاب: »احلمد هلل الواحد يف ذاته، املتف��ّرد يف صفاته، واهب العقل لربّيته.. 
وبعد فهذه رس��الة يف علم الكالم تش��تمل ع��ىل جواهره.. وس��ّميتها )نظم الرباهني يف 

أصول الدين(، ورّتبتها عىل سبعة أبواب..«.

آخر الكتاب بحســب النســخة: »وأبو ع��ّل أوجبها بالعقل كالكبية، وهو حس��ن 
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لربهان أيب هاشم، فهذا ما أردنا أن نثبته يف هذه املقّدمة«)39(.

النسخ يف املكتبة: عددها )1(.

)1(

رقم املكتبة: )2/191(، تاّمة.

نســخ، الشــيخ حمّمد بن طاهر الســاموّي، 20 مجادى اآلخرة سنة 1332هـ يف 
بغداد أّيام سكنه فيها، استخرجها من شح الكتاب )معارج الفهم( للمؤليِّف 
نفســه، والنسخة املستنسخ عنها مغلوطة، العناوين كتبها باملداد األمحر، عليها 
ختم مكتبة الشــيخ الســاموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد الســاموّي، 1354«، 

والنسخة ضمن جمموعة فيها نسختان وترتيبها الثاين.

الغالف: قامش، بنّّي، وعطفه جلد بنّّي.

34ق، 14س، 10.5 × 16.8سم.
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الكتاب الواحد والثالثون

 نهاية الإحكام يف معرفة الأحكام
)فقه- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

خلّص العاّلمة احلّلّ يف كتابه هذا املس��ائل الفقهّية وفتاوى علمء اإلمامّية عىل وجه 
االختصار مع اإلشارة إىل أدّلتها وعللها موافًقا لفقه الشيعة اإلمامّية، مع حذف اإلطالة 
واإلكثار، أّلفه بطلٍب من ولده فخر املحّققني حمّمد، ومل يتّمه، بل كتب الطهارة والصالة 

والزكاة والبيع إىل آخر بيع الرف.
]الذريعة: 24/ 394 الرقم 2108، الرتاث العريّب املخطوط: 186/13[

أّول الكتاب: »احلمد هلل املتقّدس عن مشاركة املمكنات بوجوب ماهّيته.. أّما بعد: 
فه��ذا كتاب )هناية اإلح��كام يف معرفة األحكام( خلّصت فيه فت��اوي اإلمامّية عىل وجه 
االختص��ار، وأرشت في��ه إىل العلل مع ح��ذف اإلطالة واإلكثار، إجابة لس��ؤال العزيز 

عّل، احلبيب إيّل، ولدي )حمّمد( أطال اهلل عمره.. كتاب الطهارة..«.

آخر الكتاب: »ولو كان البعض من اجلنس والبعض من غيه، بطل يف غي اجلنس 
وختّي املشري لتفرق الصفقة، هذا ما وجد من هذا الكتاب«.

النسخ يف املكتبة: عددها )1(.

)1(

رقم املكتبة: )668(، تاّمة.
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نســخ، يونــس بن عّل بــن يونس، ضحى يوم األحد 5 شــعبان ســنة 859هـ 
)اجلــزء األّول(، نفيســة، عليهــا بالغات القــراءة )ع� اجلــزء األّول- وهي 
كثرة(، العناوين كتبت باملداد األمحر، عليها حواٍش توضيحّية، ذكرها الشيخ 
آقــا بزرك الطهرايّن يف الذريعــة )393/24 الرقم 2108( وكانت يومها عند 
الشــيخ حمّمد الســاموّي، ع� أّوهلا: )تاريخ والدة ووفــاة اخلواجة نصر الدين 
الطويّس، وبيتان من الشــعر للشــيخ البهائّي، ومســائل فقهّية متفّرقة، ووصيَّة 
النبــّي لإلمام عــّل بن أيب طالب صلــوات اهلل عليهام منقولة من خّط الشــهيد 
األّول وهو نقلها من خطيِّ الشــيخ الطويّس، وأســامء أهــل الكهف منقولة عن 
خــّط العاّلمة احلّلّ وخّط الشــيخ حســن بن راشــد، وأبيات شــعرّية يف نظم 
املنزوحات منســوبة للشــهيد األّول، ودعاء لالستخارة للعاّلمة احلّلّ نقل من 
خطيِّ الشهيد األّول(، وع� آخرها: )طريقة جمّربة لعمل احلب، تفسر آية املوّدة 
عن كتاب الكّشــاف، عمل لزيادة البــاه، عمل للمحّبة(، عليها متّلك حمّمد بن 
، ومتّلك أمحد بن ماجد السيستايّن، ومتّلك  شــمس الدين ابن الفاخر احلســينّيّ
، وختمه  زين الدين بن مجال الالرّي، ومتّلك حمّمد إبراهيم بن احلسني احلسينّيّ
«، عليهــا ختم مرّبع: »يا عّل  بيضوّي: »عبد الراجي: حمّمد إبراهيم احلســينّيّ
املرتى انظر إّل، 1159«، عليها ختم مكتبة الشــيخ الساموّي، بيضوّي: »من 

كتب حمّمد الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، أمحر وعطفه وإطاره بنّّي.

224ق، 27س، 17.8 × 26.7سم.
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الكتاب الثاين والثالثون

 نهاية الو�صول اإل علم الأ�صول
)اأُ�صول الفقه- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

جامع مش��هور جّيد التحرير يف مباحث استداللّية مفّصلة يف ُأصول الفقه، نقل فيه 
أق��وال علمء هذا الفن مع أخذ ورّد، أّلف��ه بطلٍب من ولده فخر املحّققني )حمّمد(، وبّث 
فيه آراءه اخلاّصة يف املس��ائل، وهو يف اثني عرش مقصًدا، تشتمل عىل فصول فيها أبواب 

وأبحاث، فرغ منه يف 8 شهر رمضان سنة 704ه�، عناوين مقاصده:

املقصد األّول: يف املقّدمات.

املقصد الثاين: يف اللغات.

املقصد الثالث: يف كيفية االستدالل بخطاب اهلل تعاىل.

املقصد الرابع: يف األمر والنهي.

املقصد اخلامس: يف العموم واخلصوص.

املقصد السادس: يف باقي صفات الداللة.

املقصد السابع: يف األفعال.

املقصد الثامن: يف النسخ.

املقصد التاسع: يف اإلمجاع.
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املقصد العاش: يف القياس.

املقصد احلادي عش: يف االستدالل.

املقصد الثاين عش: يف االجتهاد والتقليد والتعادل والرجيح.
]الذريعة: 408/24 الرقم 2160، الرتاث العريّب املخطوط: 208/13[

أّول الكتاب: »احلمد هلل املتقّدس بوجوب وجوده من األشباه والنظائر واألرضاب، 
املتنّزه بقدرته عن األصحاب واألمثال واألتراب..«.

آخر الكتاب: »ونس��أل اهلل تعاىل أن جيعل ما أتيناه فيه حّجة لنا ال علينا، وأن جيعل 
فيه خالًصا لوجهه وجيازينا عليه بأحسن اجلزاء.. وآله الطاهرين«.

النسخ يف املكتبة: عددها )4(.

)1(

أّول النســخة )ناقص(: »...كمثله شء لو حذفنا الكاف النتظم الكالم واستقامة 
املعنى، إذ املقصود بيان الوحدة..«.

رقم املكتبة: )1618(، ناقصة األّول.

نســخ، ق9، كتب الشيخ حمّمد الساموّي الورقة األخرة منها، والنسخة خالية 
مــن ختم مكتبتــه، عليها كلامت نســخ البدل، العناوين كتبــت باملداد األمحر، 

عليها ختم دائرّي غر مقروء.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

183ق، خمتلفة السطور، 17 × 24.8سم.
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)2(

رقم املكتبة: )878(، تاّمة.

نســخ، يوم األحد 1 شــهر ربيع األّول ســنة 1240هـ، العناوين كتبت باملداد 
األمحر.

الغالف: جلد، بنّّي مزّين بالطّرة ورأسيها.

221ق، 31س، 20.4 × 30سم.

)3(

رقم املكتبة: )3310(، تاّمة.

نســخ، ق13، مصّححة، عليها بالغــات التصحيح، العناويــن كتبت باملداد 
األمحر، الورقة األخرة كتبت بخطٍّ متأّخر عن األصل، وبعض أوراقها كتبت 

بخطٍّ خمتلف عن األصل.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

199ق، 27س، 21 × 30.4سم.

)4(

آخــر النســخة )ناقص(: »قوله تع��اىل: ﴿إْن جاَءُكْم فاِســٌق بِنََبــأٍ َفَتَبيَّنُــوا﴾)40( أمر 
بالتثّبت عند إخبار الفاسق وهذا الكافر«.

رقم املكتبة: )2822(، ناقصة اآلخر.

نســخ، حمّمد بن حمســن، ق13، العناوين كتبت باملداد األمحر، بعض أوراقها 



370

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ
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كتبــت بخطــوط خمتلفــة، عليها كلامت نســخ البدل، عليها بعــض احلواش، 
عليها متّلك نجم بن حمّمد جعفر الســنبّل النجفّي، عليها ختم شــكل الدمعة: 

»حمّمد كاظم«.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود وعطفه بنّّي.

154ق، 30س، 21.5 × 30.8سم.
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الكتاب الثالث والثالثون

 نهج احلّق وك�صف ال�صدق = ك�صف احلّق ونهج ال�صدق
)عقائد- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

مس��ائل كالمّية واعتقادّي��ة وفقهّية يبحث فيه��ا املؤلِّف باختصار إلثب��ات أّن آراء 
��نَّة وإثبات أّن آراء  الش��يعة اإلمامّية يف هذه احلّق احلقيق باالتِّباع ومطابقة للكتاب والسهُّ
العاّمة فيها غي صحيحة ال يصّح اتِّباعها، كتبها باسم السلطان خدابنده أوجلايتو، وهي 
ثمن مس��ائل هي: اإلدراك، النظر، صف��ات احلّق تعاىل، النبّوة، اإلمام��ة، املعاد، ُأصول 

الفقه، مسائل فقهّية.

هذا وقد قام الفضل بن روزهبان بنقض هذا الكتاب بعد خروجه من وطنه أصفهان 
ونزوله كاشان، وفرغ من النقض يف 3 مجادى اآلخرة سنة 909 ه� وسّمه )إبطال الباطل 
وإمهال كش��ف العاط��ل(، وأورد فيه مجيع كت��اب )هنج احلّق( بألفاظه غ��ي خطبته. ثّم 
قام الش��هيد القايض نور اهلل الشوش��رّي )ت 1019ه�( بنقض كت��اب روزهبان بكتابه 
)إحقاق احلّق(، ثّم قام الش��يخ حمّمد حسن املظفر النجفّي )ت 1375ه�( بتأليف كتاب 
)دالئل الصدق يف هنج احلّق( بنقض كتاب روزهبان وتتميم ما كتبه القايض الشوشرّي، 

بذكر كالم العاّلمة أّواًل ثّم ذكر ما لفقه روزهبان ثّم إبطاله.

س��ّمي هذا الكتاب يف بعض املصادر )كشف احلّق وهنج الصدق(، ولكّن التسمية 
كم ذكرنا جاءت يف مقّدمة العاّلمة نفسه.

]الذريعة: 416/24 الرقم 2183، الرتاث العريّب املخطوط: 224/13[
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

قــال يف أّولــه: ».. ول�ّم كان أبناء هذا الزمان، ممن اس��تغواهم الش��يطان إاّل الش��اّذ 
القلي��ل، الفائز بالتحصي��ل، حّتى أنكروا كث��ًيا من الرضوري��ات، وأخطؤوا يف معظم 
املحسوس��ات، وجب بيان خطأهم؛ لئ��ال يقتدي غيهم هبم، فتع��ّم البلّية مجيع اخللق، 
ويركون هنج الصدق، وقد وضعنا هذا الكتاب املوسوم ب�)هنج احلّق وكشف الصدق( 
طالب��ني فيه االختص��ار، وترك اإلكث��ار، بل اقترنا فيه عىل مس��ائل ظاه��رة معدودة، 
ومطالب واضحة حمدودة، وأوضحت فيه لطائفة املقّلدين من طوائف املخالفني، إنكار 
رؤس��ائهم ومقّلديم القضايا البديّية، واملكابرة يف املشاهدات احلسّية، ودخوهلم حتت 
فرق السوفس��طائّية، وارتكاب األحكام التي ال يرتضيها لنفسه ذو عقل وروّية، لعلمّي 
بأّن املنصف منهم إذا وقف عىل مذهب من يقّلده ترّبأ منه وحاد عنه، وعرف أّنه ارتكب 

اخلطأ والزلل، وخالف احلّق يف القول والعمل..«.

أّول الكتــاب: »احلم��د هلل الذي غرقت يف بحار معرفته أف��كار العلمء، وحتّيت يف 
إدراك كن��ه ذات��ه أبصار العق��الء )يف بعض نس��خ املكتبة:ذاته أنظار الفه��مء والكمالء، 

واألدباء العقالء(، وحست عن معرفة كمله عقول األلبَّاء..«.

آخــر الكتاب: »وفي��م أوردناه يف هذا الكت��اب كفاية ملن له أدن��ى حتصيل، فكيف 
من يس��تغني عن كثي التنبيه بالقلي��ل، واهلل املوّفق للصواب، وإليه املرجع واملآب..وآله 

الطاهرين«.

النسخ يف املكتبة: عددها )2(.

)1(

رقم املكتبة: )642(، تاّمة.

نســخ، عند صــالة العرص من يوم اجلمعة 21 شــّوال ســنة 734هـ، نفيســة، 
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العناويــن كتبت باملداد األمحــر، عليها )عمل لرفع الرمــد، وحديث عن أمر 
املؤمنــني يف التواضــع والقناعــة، وحديث عــن اإلمــام الصادق يف 
االســتخارة(،عليها ختم شــكل الدمعة: »رّب اجعلني من الصاحلني«، عليها 
متّلك ماّل رجب وأوالده عبد اهلل و..، ومتّلك حســني بن عّل احلسينّيّ النجفّي 
اهلمــدايّن، عليهــا ختم مكتبة الشــيخ الســاموّي، بيضــوّي: »مــن كتب حمّمد 

الساموّي، 1354«.

الغالف: جلد، مارويّن.

144ق، 23س، 17 × 24.4سم.

)2(

آخر النسخة )ناقص(: »وقال النبّي: )أنا الفتى، ابن الفتى، أخو الفتى( أّما أّنه 
الفتى، فألّنه سّيد العرب، وأّما أّنه ابن...«.

رقم املكتبة: )2710(، ناقصة اآلخر.

نســخ، ق 11، عليها كلامت نســخ البدل، العناوين كتبت باملداد األمحر، ع� 
وجههــا حديثان عن رســول اهلل، عليها شح غريب اللغــة، عليها متّلك 

شف الدين عّل بن مرزبان.

الغالف: جلد، بنّّي.

96ق، 17س، 12 × 21سم.
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الكتاب الرابع والثالثون

 نهج امل�صت�صدين يف اأ�صول الدين
)كالم- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

خمتر جيمع أّمات املس��ائل الكالمّية ومب��ادئ القواعد يف األصول االعتقادّية عىل 
األس��س الش��يعّية والعقلّية، كتبه لولده فخر املحّققني حمّمد )ت 771ه�(، وفرغ منه يف 

ليلة 22 من شهر ربيع األّول سنة 699ه�، رّتبه عىل ثالثة عرش فصاًل، عناوينها:

الفصل األّول: يف تقسيم املعلومات.

الفصل الثاين: يف أقسام املمكنات.

الفصل الثالث: يف أحكام املعلومات.

الفصل الرابع: يف أحكام املوجودات.

الفصل اخلامس: يف إثبات واجب الوجود تعاىل.

الفصل السادس: يف أحكام هذه الصفات.

الفصل السابع: فيم يستحيل عليه تعاىل.

الفصل الثامن: يف العدل.

الفصل التاسع: يف فروع العدل.
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الفصل العاش: يف النبّوة.

الفصل احلادي عش: يف اإلمامة.

الفصل الثاين عش: يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

الفصل الثالث عش: يف املعاد.
]الذريعة: 424/24 الرقم 2222، الرتاث العريّب املخطوط: 229/13[

أّول الكتاب: »احلمد هلل املنقذ من احلية والضالل، املرش��د إىل س��بيل الصواب يف 
املعاش واملآل.. أّما بعد فهذا كتاب )هنج املسرشدين يف أصول الدين(..«.

آخر الكتاب: »ومن أراد التطويل فعليه بكتابنا الكبي املسّمى ب�)هناية املرام يف علم 
الكالم(، ومن أراد التوّس��ط فعلي��ه بكتابنا )منتهى الوص��ول( و)املناهج( وغيمها من 

كتابنا«.

النسخ يف املكتبة: عددها )4(.

)1(

رقم املكتبة: )1/1273(، تاّمة.

نســخ، رضائي، 6 شهر ربيع األّول ســنة 984هـ، عليها كلامت نسخ البدل، 
العناوين كتبت باملداد األمحــر، عليها حواٍش بإمضاء: »ج م«، عليها ختم 
مكتبة الشــيخ حمّمد الســاموّي، بيضوّي: »من كتب حمّمد الساموّي، 1354«، 

والنسخة ضمن جمموعة فيها نسختان، وترتيبها األّول.

الغالف: جلد، بنّّي.

48ق، 15س، 12.5 × 18.2سم.



376

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

)2(

أّول النســخة )ناقص(: »...املعلوم��ات، املعلوم أّما أن يكون موجوًدا وهو الثابت 
العني أو معدوًما وهو املنفي العني..«.

رقم املكتبة: )2/3391(، ناقصة األّول.

نســخ، عّل بن منصور الفارايّن، عرص يوم اجلمعة 21 املحّرم ســنة 1008هـ، 
وكتــب ولده تــاج الدين وفاة والــده الناســخ بتاريخ 9 صفر ســنة 1058هـ 
ووصفــه بـ)الشــيخ الفاضل، قــدوة الفضالء، مــن أهل الــورع والصالح(، 
مشــحونة باحلواش، واملجموعة عليها متّلك كرم اهلل بــن نرص اهلل اجلزائرّي، 
ومتّلك عبد املجيد، وعليها ختم مرّبع: »العبد: حمّمد الطباطبائّي«، والنســخة 

ضمن جمموعة فيها نسختان، وترتيبها األّول.

الغالف: كارتون، وعطفه جلد أسود.

68ق، 9س، 15.5 × 21سم.

)3(

رقم املكتبة: )1/534(، تاّمة.

نســخ، غال حمســني بن عّل أصغر الدربندّي )أصاًل( النجفّي )مســكنًا(، سنة 
1291هـــ، العناويــن كتبت باملداد األمحر، والنســخة يف ضمــن جمموعة فيها 

)24( نسخة، وترتيبها األّول، وفهرس املجموعة ع� أّوهلا.

الغالف: جلد اصطناعّي، صحراوّي.

29ق، 18س، 11.5 × 18سم.



377

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

)4(

رقم املكتبة: )حتت الفهرسة(، تاّمة.

نسخ، حمّمد تقّي بن حسن الكربالئّي، ق13، والنسخة يف ضمن جمموعة فيها 
ثالث نسخ، وترتيبها الثاين.

الغالف: جلد، بنّّي وعطفه زيتويّن.

48ق، 14س، 11 × 15سم.

*****

]م�صتدرك على خمطوطات املحّقق احلّلّي، والذي طبع يف العدد )5( من 
جملَّة تراث احللَّة[

)6(

 معارج الأ�صول
)اأ�صول الفقه- عربّي(

، جعفر بن احلسن )ت 676ه�(. تأليف: املحّقق احلّلّ

أّول النســخة )ناقص(: »... يف االصطالح هي: طرق الفقه عىل اإلمجال. فائدتان: 
األوىل: األحكام عندنا هي املنقسمة إىل كون الفعل حسنًا..«.

رقم املكتبة: )1/1158(، ناقصة األّول بمقدار صفحة واحدة.

نســخ، 14 ذي القعدة ســنة 1250هـ، العناوين كتبت باملــداد األمحر، عليها 
حواٍش بإمضاء: »عميدّي«، والنسخة يف ضمن جمموعة وترتيبها األّول وفيها 



378

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

كتاب )معال األصول(.

الغالف: جلد اصطناعّي، أسود.

54ق، 19س، 13.5 × 21سم.

*****

]م�صتدرك على خمطوطات العاّلمة احلّلّي- الق�صم الأّول، والذي طبع يف 
العدد )6( من جملَّة تراث احللَّة[

)31(

 اإر�صاد الأذهان اإل اأحكام الإميان
)فقه اإمامّي- عربّي(

، احلسن بن يوسف ابن املطّهر )ت 726ه�(. تأليف: العاّلمة احلّلّ

أّول النســخة )ناقص(: »...هبا غس��ل اليدين، وتتضّيق عند غسل الوجه. وغسل 
الوجه بم يسّمى غساًل من قصاص شعر الرأس إىل حمادر الذقن طواًل..«.

رقم املكتبة: )831(، ناقصة األّول.

نســخ، ق11، عليهــا بالغات الســامع وهــي كثــرة، العناوين كتبــت باملداد 
األمحــر، عليها حواٍش بإمضاء: »ع ل«، عليها نقوالت من الكتب الفقهّية مع 

ذكر املصدر، بعض أوراقها كتبت بخطٍّ متأّخر.

الغالف: جلد اصطناعّي، أخض.

162ق، 23س، 17 × 24.5سم.



379

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م





381

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

تبصرة المتعّلمين في أحكام الدين، الرقم )2(، نسخ سنة سنة 1015هـ



382

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

تحرير األحكام الشرعّية على مذهب اإلمامّية، الرقم )1(، الجزء األّول، نسخ سنة 960هـ



383

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

تحرير األحكام الشرعّية على مذهب اإلمامّية، الرقم )1(، الجزء الثاني، نسخ سنة 962هـ



384

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

تحرير األحكام الشرعّية على مذهب اإلمامّية، الرقم )2(، آخر الكتاب، نسخ سنة 963هـ



385

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

تحرير األحكام الشرعّية على مذهب اإلمامّية، الرقم )3(، الجزء الثاني، نسخ سنة 986هـ



386

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ل، عليها إنهاء الشيخ  تحرير األحكام الشرعّية على مذهب اإلمامّية، الرقم )4(، ق 10، الجزء األوَّ
إبراهيم بن خليفة عذاقة



387

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

تحرير األحكام الشرعّية على مذهب اإلمامّية، الرقم )4(، ق10، الجزء الثاني، عليها إنهاء الشيخ 
إبراهيم بن خليفة عذاقة



388

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

 تحرير األحكام الشرعّية على مذهب اإلمامّية، الرقم )5(، نسخ سنة 1057هـ، عليها تمّلك 
الشيخ خضر آل شالل العفكاوّي، وتمّلك الميرزا حسين النورّي



389

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

تذكرة الفقهاء، الرقم )1(، آخر الكتاب، نسخ علّي بن منصور بن حسين المزيدّي، سنة 867هـ



390

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

تذكرة الفقهاء، الرقم )1(، الجزء الرابع، نسخ علّي بن منصور بن حسين المزيدّي، سنة 867هـ



391

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

تذكرة الفقهاء، الرقم )2(، كتاب الصالة، نسخ سنة 923هـ



392

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

تذكرة الفقهاء، الرقم )2(، كتاب الطهارة، نسخ سنة 922هـ



393

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

تذكرة الفقهاء، الرقم )3(، الجزء التاسع، نسخ شكر بن حمدان بن صالح الغروّي ، ضحى نهار 
ثامن شهر ربيع اآلخر سنة 931هـ  في المدرسة الزينّية في الِحّلة



394

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

تذكرة الفقهاء، الرقم )3(، نسخ شكر بن حمدان بن صالح الغروّي ، ضحى نهار يوم الجمعة 11 
شهر ربيع األّول سنة 931هـ  الجزء الثامن في المدرسة الزينّية في الحّلة



395

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

تذكرة الفقهاء، الرقم )4(، كتاب الصالة، نسخ علّي بن إبراهيم بن علّي القطيفّي )مولًدا( والغروّي 
)مسكنًا(، عصر يوم السبت 11 ذو العقدة سنة 978هـ



396

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

تذكرة الفقهاء، الرقم )5(، كتاب االعتكاف، نسخ نجم بن هالل بن حسن )بني منصور( 
المنصورّي، يوم الجمعة  24 جمادى األولى سنة 980هـ



397

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

تذكرة الفقهاء، الرقم )5(، كتاب الحج، نسخ نجم بن هالل بن حسن )بني منصور( المنصورّي، 
يوم االثنين  16 شهر رجب سنة 988هـ



398

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

تهذيب الوصول إلى علم األصول، الرقم )1(، نسخ محّمد بن عناية الّله، 23 ذي الحّجة سنة 
960هـ



399

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

خالصة األقوال في معرفة الرجال، الرقم )1(، نسخ سنة 982هـ



400

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

خالصة األقوال في معرفة الرجال، الرقم )2(، القسم األّول،  نسخ موسى  بن يوسف نصر الّله 
المازندرانّي، في المشهد الحائرّي بكربالء



401

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

خالصة األقوال في معرفة الرجال، الرقم )2(، القسم الثاني، نسخ موسى بن يوسف نصر الّله 
المازندرانّي، يوم األحد 8 شهر رجب سنة 982هـ في المشهد الحائرّي بكربالء



402

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

خالصة األقوال في معرفة الرجال، الرقم )3(، نسخ، آخر جمادى األولى سنة 1034هـ في مشهد 
اإلمام الرضا



403

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

السعدّية، الرقم )1(، نسخ شهر صفر سنة 909هـ



404

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

غاية الوصول وإيضاح السبل، الرقم )1(، نسخ يوم السبت 22 شهر رجب سنة 697هـ



405

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

قواعد األحكام، الرقم )3(، عليها إجازة الشيخ علّي بن هالل الجزائرّي للشيخ أحمد بن يحيى بن 
علّي الصيمرّي ،بخطيِّه



406

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

قواعد األحكام، الرقم )3(، نسخ علّي بن منصور بن حسين المزيدّي يوم الجمعة 18 شهر رجب 
سنة 901هـ، مقروءة على الشيخ علّي بن هالل بن عيسى بن محّمد الجزائرّي، وعليها إنهاؤه بخطيِّه



407

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

قواعد األحكام، الرقم )6(، عليها وقفّية بخطيِّ آية الله العظمى السّيد محسن الحكيم )ت 1390هـ(



408

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، الرقم )1(، نسخ أحمد بن حسن بن أحمد بن سليمان 
الشطيبي، ق10، وعليها فهرس لمكتبة الناسخ



409

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، الرقم )1(، نسخ أحمد بن حسن بن أحمد بن سليمان 
الشطيبي، ق10



410

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

مبادئ الوصول إلى علم األصول، الرقم )1(،نسخ علّي بن هالل ابن الحاّج محّمد من قرية شقرة 
)الشقراوّي(، آخر نهار 18 جمادى األولى سنة 849هـ



411

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، الرقم )1(، عليها خطوط العلماء الذين تشّرفوا برؤية النسخة، 
نسخ 6 شهر ربيع األّول سنة 724هـ



412

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، الرقم )1(، نسخ 6 شهر ربيع األّول سنة 724هـ، وعيها خّط 
ناصر الدين ابن المتّوج البحرانّي



413

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، الرقم )3(، الجزء الرابع، نسخ، شهر ربيع اآلخر سنة 764هـ



414

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، الرقم )4(، الجزء الخامس، نسخ عبد الّله الكاتب، أواخر 
جمادى األولى سنة 919هـ



415

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، الرقم )4(، الجزء السادس، نسخ السّيد جعفر بن محّمد زنكة 
الحسينّي الحائرّي، 17 ذي الحّجة سنة 917هـ



416

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، الرقم )5(، الجزء األّول، نسخ محّمد بن إبراهيم البحرانّي،
2 شهر رجب سنة 956هـ



417

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

ل، نسخ سنة 983هـ، وعليها إنهاء بخّط  مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، الرقم )6(، الجزء األوَّ
الشيخ عبد النبّي الجزائرّي )ت 1021هـ(



418

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، الرقم )6(، الجزء الثاني، نسخ سنة 983هـ، وعليها إنهاء بخّط 
الشيخ عبد النبّي الجزائرّي )ت 1021 هـ(



419

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، الرقم )11(، نسخ محّمد ابن الشيخ حسين ابن الشيخ عبد الّله 
الطريحّي الِحّلّي سنة 1279هـ



420

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، الرقم )1(، بخّط العاّلمة الِحّلّي، أّول النسخة



421

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، الرقم )1(، بخّط العاّلمة الحّلّي، وجه النسخة، وعليها 
خطوط جملة من العلماء تشّرفوا برؤية النسخة



422

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، الرقم )2(، بخّط العاّلمة الِحّلّي، آخر النسخة



423

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، الرقم )2(، بخّط العاّلمة الحّلّي، وجه النسخة وعليها 
خطوط جملة من العلماء تشّرفوا برؤية النسخة
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ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، الرقم )2(، بخّط العاّلمة الِحّلّي، وجه النسخة



425

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

 نهاية اإلحكام  في معرفة األحكام، الرقم )1(، نسخ يونس بن علي بن يونس، ضحى يوم األحد 
5 شعبان سنة 859هـ ، عليها أسماء أهل الكهف، منقولة عن العاّلمة الِحّلّي



426

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

 نهاية اإلحكام  في معرفة األحكام، رقم )1(، نسخ يونس بن علّي بن يونس، ضحى يوم األحد 
5 شعبان سنة 859هـ، عليها أبيات شعرّية في نظم المنزوحات منسوبة للشهيد األّول



427

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

 نهاية اإلحكام  في عرفة األحكام،الرقم )1(، نسخ يونس بن علّي بن يونس، ضحى يوم األحد 
5 شعبان سنة 859هـ، آخر النسخة



428

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

نهج الحّق وكشف الصدق، الرقم )1(، نسخ يوم الجمعة 21 شّوال سنة 734هـ، وجه النسخة



429

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

نهج الحّق وكشف الصدق، الرقم )1(، نسخ يوم الجمعة 21 شّوال سنة 734هـ، آخر النسخة



430

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

نهج المسترشدين في أصول الدين، الرقم )1(، نسخ، رضائي، 6 شهر ربيع األّول سنة 984هـ



431

اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

هوام�ض البحث

)1( استنسخ كتاب )حترير األحكام( للعاّلمة احلّلّ )ت 726ه�( بتاريخ يوم اجلمعة سلخ شهر رجب 
سنة 853ه�، والنسخة اآلن يف مكتبة السّيد الكلبايكايّن يف قم املقّدسة، الرقم:)8/33-1323/2(.

ُينظر: دنا: 2/ 837.
ويظهر أهّنا كانت يف مكتبة احلاّج هدايتي بحس��ب فهرس املكتبة املطبوع يف جمّلة تراثنا، العدد 3/   
5- 98، وجاء يف وصفها: »طعمة بن أمحد بن عبد اهلل بن اخلوام اجلابرّي )احلائرّي- ظ(، اجلمعة 
س��لخ رجب 853ه� من خطِّ املؤلِّف ظاهًرا، يف آخر اجلزء الثاين وآخر الكتاب كتبت صورة خطِّ 
عّز الدين حس��ن بن أمحد بن حمّمد بن أمحد بن س��ليمن بن فضل املارويّن الذي كان أستاًذا للناسخ 
ظاهًرا، وقبل الكتاب ورقة فيها فائدة فقهّية كتبها زين الدين عّل بن حمّمد التولينّي وهي من إمالء 
ش��مس الدين العريّض، والنسخة من كتاب النكاح إىل آخر الديات، وهي خمرومة األّول«. ُينظر: 

تراثنا: 67/3.
وُترجم للناسخ يف تراجم الرجال: 255/1، الرقم 452، وفيه ورد مصحًفا ب�)اجلابرّي(.  

ونس��خ كت��اب )األنوار اجلاللّية يف رشح الفص��ول النصيّية( للفاضل املق��داد، مقداد بن عبد اهلل    
)ت 826ه���(، كتب��ه بتاريخ ي��وم اخلميس 23 مجادى األوىل س��نة 852ه�، وه��ي يف مكتبة ملك 

بطهران، الرقم: )1650(. ُينظر: دنا: 253/2.
ونس��خ كت��اب )ال��دروس الرشعّية يف فق��ه اإلمامّي��ة ( للش��يخ حمّمد بن مّك��ّي اجلزين��ّي العامّل   

)ت 786ه�(، بتاريخ ليلة األربعاء 13مجادى األوىل سنة 854 ه�، وهذه النسخة يف كتب املرحوم  
الشيخ مشكور يف النجف، رآها الشيخ آقا بزرك الطهرايّن. ُينظر: الذريعة: 145/8.

)2( نس��خ كتاب )األدعية الثالثون( للفاضل املقداد، مقداد بن عبد اهلل السيورّي احلّلّ )ت 826ه�(، 
بتاريخ س��نة 940 ه� والنس��خة يف كتب السّيد حمّمد عّل الس��بزوارّي بالكاظمّية. ُينظر: الذريعة: 
396/1 الرقم 2058، وفيه: )بكة(، ونس��خ اجلزء الس��ادس من كتاب )خمتلف الشيعة( النسخة 
الرابع��ة م��ن الكتاب يف فهرس��نا ه��ذا بتاري��خ 17 ذي احلّجة س��نة 917ه�، وفي��ه )زنكة(، وهو 

الصحيح.
)3( هو من علمء القرن العارش، له كتاب )الرجال( استنس��خه الس��ّيد حسن بن عبد اهلل فتال احلسينّيّ 



432

ة مة احِللِّّي )648-726هـ( يف مكتبة الإمام احلكيم العامَّ خمطوطات العالَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

النجفّي بتاريخ س��نة 987ه�، ونس��خته يف مكتب��ة ملك بطهران، الرق��م )3540/1(. ُينظر: دنا: 
561/5، وحصل��ت هذه املعلومة بداللة األخ الش��يخ حمّمد حس��ني النجفّي، وترجم له الش��يخ 
آق��ا بزرك الطهرايّن يف طبقات أعالم الش��يعة )2/7( بم نّصه: »إبراهيم بن خليفة عذافة ]عذاقة– 
ظ[: العامل اجلليل، كتب بخّطه )فهرس منتجب الدين(، وعارضه بالنسخة املصّححة، وكتب عن 
نسخة إبراهيم هذا، فضل بن حمّمد بن الفضل العّبايّس نسخته يف سنة 1020ه� ووصفه ب��)الشيخ 

اجلليل الشيخ إبراهيم..(«.
 يف القرن التاسع، بينم هذه النسخة تدّل عىل أّن املزيدّي 4( ترجم له الشيخ آقا بزرك الطهرايّن(

أدرك القرن العارش. )ُينظر: طبقات أعالم الشيعة: 100/6(:
وأضيف عىل ذلك: أّنه استنسخ كلٍّ من الكتب التالية بحسب األلفباء:  

 كت��اب )إيض��اح الفوائ��د يف رشح مش��كالت القواع��د( لفخ��ر املحّقق��ني، حمّم��د بن احلس��ن 	•
)ت 771ه���(، بتاري��خ يوم األثنني 7 مجادى األوىل س��نة 874ه�، والنس��خة يف مكتبة عمومي 

أصفهان، أصفهان، الرقم )2947(. ُينظر: فنخا: 484/5 الرقم 26.
، احلس��ن بن يوس��ف )ت 726ه���(، اجلزء األّول بتاريخ 	• كتاب )تذكرة الفقهاء( للعاّلمة احلّلّ

األثنني 1 ذي احلّجة سنة 868ه�، واجلزء الثاين بتاريخ 26 مجادى اآلخرة سنة 867ه�، واجلزء 
الثالث بتاريخ 19 شهر رجب سنة 867ه�،، والنسخة يف مكتبة جملس الشورى، طهران، الرقم 
)1117(. ]ُينظر: فنخا: 908/7 الرقم 9[، واجلزء الرابع بتاريخ يوم الس��بت 25 شعبان سنة 
867ه�، واجلزء اخلامس بتاريخ يوم الثالثاء 19 شهر رمضان سنة 867ه�، والنسخة يف مكتبة 
اإلمام احلكيم، النجف األرشف، الرقم )318(، ]نس��ختنا هذه[، واجلزء الس��ادس والس��ابع، 
بتاريخ 15 شّوال سنة 874ه�، مكتبة كلية اإلهليات يف جامعة الفردويّس، مشهد، الرقم )66(. 
]ُينظ��ر: فنخ��ا: 909/7 الرق��م 12[، واجل��زء الثاين ع��رش والثالث عرش بتاريخ 8 ش��هر ربيع 
اآلخر س��نة 870ه�، والنسخة يف مكتبة املدرس��ة الفيضّية، قم املقّدسة، الرقم )441(. ]ُينظر: 
فنخ��ا: 908/7 الرق��م 10[، ومن أول كتاب البي��ع إىل آخر الكتاب بتاريخ ي��وم األربعاء 12 
شهر رمضان سنة 872ه�، بحسب نسخة مستنسخة عنها موجودة يف مكتبة األستانةالرضوّية، 

مشهد، الرقم )2264(. ] ُينظر: فنخا: 910/7 الرقم 35[.
، احلس��ن بن يوس��ف 	•  كت��اب )هتذي��ب األح��كام يف معرف��ة احل��الل واحل��رام( للعاّلم��ة احلّلّ

)ت 726ه���(، بتاريخ 9 مجادى األوىل س��نة 876ه�، من أوائل كت��اب الصالة إىل أوائل كتاب 
الزكاة، مكتبة وزيري، يزد، الرقم )435(. ]ُينظر: فنخا: 532/9، الرقم 6[.

كتاب )رشح هنج البالغة( البن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهلل )ت 655ه�(، توجد نسخة 	•
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اأحمد علّي جميد احِللِّّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد السابع
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

يف مكتبة جملس الش��ورى، طهران، الرقم )731 ط(، اسُتنس��خت عن نس��خة املزيدّي. ]ُينظر: 
فنخا: 894/20.

كت��اب )غاية املراد يف رشح اإلرش��اد( للش��هيد األّول، حمّم��د بن مّكّي العام��ّل )ت 786ه�(، 	•
بتاريخ يوم الثالثاء 24 ذي القعدة س��نة 870ه�، والنس��خة موج��ودة يف مكتبة اإلمام احلكيم، 

النجف األرشف، الرقم )983(.
، احلس��ن بن يوس��ف 	•  كت��اب )قواع��د األح��كام يف معرف��ة احل��الل واحل��رام( للعاّلم��ة احل��ّلّ

)ت 726ه�(، يوم اجلمعة 18 ش��هر رجب س��نة 901ه�، والنس��خة موجودة يف مكتبة اإلمام 
احلكيم، النجف األرشف، الرقم )490(.

كتاب )جممع البيان( أليب عّل الفضل بن احلس��ن الطربيّس )ت 548ه�(، يوم السبت 22 شهر 	•
ربيع اآلخر س��نة 872ه�، بحس��ب نس��خة مستنس��خة عنها موجودة يف مكتبة اإلمام احلكيم، 

النجف األرشف، الرقم )165(.
دة بني )خامس( و)عارش(. )5( الكلمة مردَّ

)6( وكتب جمّلًدا فيه اجلزأين الرابع واخلامس من كتاب الزكاة إىل كتاب احلّج، وفرغ من الرابع بتاريخ 
12 شهر رجب سنة 912 ه�، ومن اخلامس بتاريخ سنة 922، والنسخة يف جامعة طهران، الرقم 
)6666(، ذكرت يف فهرسها )329/16 (، وهو ووالده غي مرمجني يف كتب الراجم، وأظّن أّنه 

حفيد الشيخ صالح الغروّي احلّلّ املجاز من قبل ابن أيب مجهور األحسائّي، فالِحظ.
)7( كتبُت عن هذه املدرس��ة وتارخيها والنُس��خ التي اسُتنس��خت فيها وضبط اس��مها يف كتايب )تاريخ 

مقام اإلمام املهدّي يف احلّلة، فلياجع.
)8( هذا تاريخ ابن األخ عبد عّل:

وأن��������������ت ي���������ا ده������������ر ان����ت����ب����هي���������ا ع���������ني ق���������������ّري ف������رًح������ا
ب������أب������هف������ق������د ب�����������دى م���������ن اغ������ت������دى امل����������ك����������رم����������ات  يف 
رت�����ب�����هع�����ب�����د ال��������رس��������ول اب����������ن ع�����ّل يف  س������م������ى  ق���������د  م���������ن 
م����������ن ج�����������������ّده وم�������������ن أب�������هرت������������ب������������ة ع���������������ز ن�����س�����ب�����ا
ح����س����ب����ا زده  ت��������ق��������وى وع��������ل��������م ف����ان����ت����ب����هواث�����������ن�����������ني 
غ�������������������ّرد ب��������اس��������م��������ه وب��������هط����������ي ال��������س��������ع��������ود أرخ�������������وا

سنة 1324.
)9( هو غي صاحب كتاب )ترّددات املختر النافع( املطبوع، املعارص له واملس��ّمى )عّل بن إبراهيم 

ابن سليمن القطيفّي(، فالحظ.
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)10( ُينظر: مستنسخاته يف فنخا )196/42(.
)11( هو صاحب كتاب )الدمعة الساكبة يف املصيبة الراتبة( املتوىّف سنة 1285ه�.

)12( وهذه النسخة اليوم موجودة يف اخلزانة الغروّية إىل يوم الناس هذا، وقد رأيتها قبل أربع سنوات، 
وه��ي مقروءة عىل املصنِّف، وتقع بالرقم )44(، وحثثُت إدارة العتبة العلوّية املقّدس��ة يومئذ 
بطباعتها بالفاكس��ميل، وقد ُصّورت لذلك، ولكنّها مل خترج إىل النور ليوم الناس هذا، هّيأ اهلل من 

خيدمها ويظهرها للنور.
)13( ورد بلقب )مجال الدين( يف العديد من كتاب الراجم واإلجازات، فالِحظ.

)14( من املعلوم أّن لولده فخر املحّققني )ت 771ه�( كتاب )غاية السئول يف رشح هتذيب الوصول 
إىل علم األصول(، والنسخة الثانية املذكورة والتي كتب نقصها الشيخ السموّي هي اليوم يف مكتبة 
الطبيّس يف قّم املقّدس��ة، الرقم )575(، وكتب الش��يخ الس��موّي نقصها يف بغداد س��نة 1349ه�، 
وكتب عىل أّوهلا ما نّصه: »والذي أظنّه قوًيا أّن مجلة من هذه النس��خة بخطِّ العاّلمة أعىل اهلل مقامه 
نظ��ًرا ملا ملكته من خّطه«، والكتاب ُأّلف بتاريخ يوم الس��بت 12 ش��هر رجب س��نة 679ه�، 

فالحظ، ُينظر: فنخا: 337/23-338، وفيه ذكر )13( نسخة للكتاب.
)15( ويف أثن��اء عم��ل يف ه��ذه الفهرس��ة وردت للمكتبة رس��الة من األس��تاذ الدكتور عب��د الواحد 
جه��داين، املغ��رب العريّب، أكادير، جامعة ابن زهر، قس��م الدراس��ات اإلس��المّية، كلية اآلداب، 
تتعّلق بالكتاب وأمهّيته، أحببت إيرادها هنا، وهي بتاريخ 2017/7/1م، الساعة 52: 2 عًرا، 
ونّصها: »الس��الم عليكم ورمحة اهلل وبركاته اإلخوة الكرام فأبعث لكم بطلبي هذا للحصول عىل 
، الرقم العام:  نس��خة من خمطوط: )غاية الوصول يف رشح خمتر منتهى الس��ؤول( للعاّلمة احلّلّ
381، وذلك يف إطار مرشوع علمّيّ لتحقيق خمطوطات األصول أش��تغل عليه منذ سنوات، ومن 
جه��ة أخ��رى ملكانة ه��ذا الكتاب يف املكتبة اإلس��المّية؛ لتقريب��ه بني املذاهب من جه��ة، وجتاوزه 
لالختالف��ات املذهبّية بني األّمة الواحدة من جه��ة أخرى،وتقّبلوا كامل االحرام واملوّدة. د. عبد 

الواحد جهداين«.
)16( ذكرت آخر الوصّية هنا باعتبار أّن بعض نسخ الكتاب خلت منها.

)17( مل يرجم له الشيخ آقا بزرك الطهرايّن يف كتابه )طبقات أعالم الشيعة إحياء الداثر يف القرن 
العارش(.

)18( يف األصل بدون حرف الزاي، فالِحظ.
)19( لألسف الشديد أّن الباقي من اإلجازة غي موجود؛ لنقٍص يف آخر النسخة.

)20( ه��و الش��يخ مس��اعد بن بديع بن حس��ن احلويزّي )كان حيًّا س��نة 1096ه�(، ترج��م له يف أمل 
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اآلمل وذكر له )مناس��ك احلاّج(، ويف طبقات أعالم الشيعة أيًضا وذكر فيه أخيه وأوالده. )ُينظر: 
أم��ل اآلمل: 321/2 بالرق��م 984، الذريعة: 273/22 الرقم 7067، طبقات أعالم الش��يعة: 

.)563/8
أقول: له حاشية خالصة األقوال. )الذريعة: 83/6 الرقم 427، 150/10 الرقم 272(.  

وكتب كتاب: )غاية املراد يف رشح نكت اإلرش��اد ( للش��هيد األّول )ت 786ه�(، فرغ من جزئه   
األّول املنتهي إىل النكاح عش��ّية االثنني 28 ش��هر ربيع اآلخر س��نة 1074 ه�، ومن الثاين من أّول 
النكاح إىل آخر الكتاب يف 19 ش��هر رجب س��نة 1074ه�. )ُينظر: الذريعة: 17/16 الرقم 67، 
ورآها عند حمّمد عّل اخلوانس��ارّي(، والنسخة هذه يف مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة بالرقم 2884، 
وكت��ب: حاش��ية )خالص��ة األقوال( للش��هيد الث��اين )ت 965ه���( بتاريخ 14 ذي القعدة س��نة 
1074ه�. )ُينظر: الذريعة: 82/6 الرقم 421، 388/13 الرقم 1458(، وكتاب: )غاية املرام( 
للصيمرّي )كان حيًّا س��نة 900ه�( بتاريخ 27 شهر ربيع األّول سنة 1075ه� والنسخة موجودة 
يف مكتبة الكلبايكايّن بالرقم: )6579/2-33/129(، واس��م الناسخ جاء يف فهرسها مصّحًفا. 
)ُينظر: دنا: 768/7(، وكتاب: )معني املعني( البن أيب مجهور األحسائّي )كان حيًّا سنة 901ه�( 
بتاريخ 27 ش��هر رمضان سنة 1084ه�، والنسخة يف مكتبة املرعش بالرقم )5284/1(. )ُينظر: 

دنا: 947/9(.
وله يف مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة أيًضا: )رشح االثنى عش�رية الصومّية( للشيخ حسني بن موسى   
األردبيّل )ق 11(، بالرقم 1192، وهي بتاريخ ضحى يوم اجلمعة 26 ش��هر ربيع األّول س��نة؟ 

)التاريخ خمروم(.
)21( مل يرد اسمه يف الوقفّية؛ ملسح طرأ عليها، وعرفته بقرينة قراءة بعض احلروف والتاريخ.

)22( يب يب هيبت: هي فاطمة الصغرى بنت اإلمام موس��ى بن جعفر، وقربها يف باكو عاصمة 
أذربيجان مشهور، وهذه النسخة ُتعّد وثيقة مهّمة للمرقد هذا.

)23( يف النس��خة: )اجلنابدّي(، وما أثبتناه هو الصحيح، وله ثالثة مستنس��خات يف خمطوطات إيران. 
ُينظر: دنا: 320/12.

، ترجم له يف كتب  )24( يف النس��خة: )البج��ّل( فقط، وما أثبتن��اه معروف، وهو تلميذ العاّلمة احل��ّلّ
الراج��م، وذك��روا له ع��ّدة مؤلفات، وله ثالث��ة مستنس��خات يف خمطوطات إي��ران. )ُينظر: دنا: 
103/12(، كم رأيت نسخة من كتاب )هنج البالغة( كتبها بيده، وهي يف خمطوطات مكتبة العتبة 

العّباسّية املقّدسة.
)25( سورة اإلرساء: من اآلية 78.
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)26( ذكرت نس��به الكامل من كتاب )طبقات أعالم الش��يعة: 143/6(، فقد ذكره الش��يخ آقا بزرك 
الطهرايّن عند ترمجته، وذكر النسخة هذه، وذكر أّنه رآها عند الشيخ قاسم بن احلسن آل حميي 

الدين اجلامعّي بالنجف األرشف، كم وذكر ذلك يف الذريعة: 220/20، فالِحظ.
)27( يف الذريعة: )الفاقد(.

)28( يف الذريعة: )وفقد الناظر(، والقذ كناية عن القطع.
)29( يف الذريعة )220/20(، وطبقات أعالم الشيعة )143/6( التاريخ ورد مصّحًفا )21 صفر(، 
والصحيح ما ذكرناه، وذكر فيهم أيًضا أّن النسخة ُكتبت عن خطِّ املصنِّف، ومل يّرح الناسخ 
بذلك، وإّنم ورد يف آخرها ما نّصه: »وفرغت منها يف س��ادس ربيع األّول من س��نة أربع وعرشين 
وسبعمئة، وكان حتريرها عىل يد مصنّفها يف رابع مجدى اآلخر من سنة تسع وتسعني وسّتمئة، 

ويتلوه يف اجلزء الثاين كتاب الزكاة، واحلمد هلل ربِّ العاملني«، فالِحظ.
)30( ُينظر ترمجته يف: احلايل والعاطل: 67-66.

)31( ُينظر ترمجته يف: احلايل والعاطل: 118-102.

)32( ُينظر ترمجته يف: احلايل والعاطل: 131-129.

)33( ُينظر ترمجته يف: احلايل والعاطل: 195-148.
)34( كتب يل األخ األس��تاذ الش��يخ حمّمد تقي الشيخ حمّمد جواد الش��يخ حمّمد تقّي الفقيه تعليًقا عىل 
هذه التمّلكات بعد نرش صورهتا ما نّصه: »يف هذه الورقة امضاءات لبعض أرحامنا وهم : الشيخ 
عّل الفقيه عّمي ش��قيق جّدي، وهو والد املرحوم الش��يخ مفيد الفقيه الذي تويّف الس��نة املاضية، 
والش��يخ جعفر الصائغ هو زوج عّمتي. والش��يخ عّل الفقيه تويّف س��نة 1989م، ودفن يف وادي 
السالم، ويف االنتفاضة الشعبانّية سنة 1991م ُخّرب قربه، أي بعد ثالث سنوات من دفنه، فوِجد 

جسده كم هو، كان ذلك حينم أراد الشيخ جعفر اخلليل إصالح قربه بعد التخريب(.
)35( أقول: وقد رّشف اهلل هذا العبد كاتب هذه الس��طور برؤيتها وِذكر ما يتعّلق بوصفها بتاريخ يوم 
الثالث��اء 10 مجادى اآلخر س��نة 1439ه�، وهو م��ن فضل اهلل عّل، وال��ذي ال أؤّدي به محًدا بعد 

جريان احلمد منه عىل لساين، فله املنّة عّل بذلك.
)36( استنس��خ كتاب )املختر النافع( للمحّقق احلّلّ )ت 676ه�( بتاريخ شهر رجب سنة 977ه�. 

ُينظر: دنا: 259/9.
واستنس��خ كتاب )هداية الطالبني برشح غنية املكلفني يف أصول الدين(، بتاريخ ذي القعدة س��نة   

950ه�، ونسخة أخرى بتاريخ 952ه�. ُينظر: دنا: 1154/10.
)37( ُينظر ترمجته يف: احلايل والعاطل: 67-66.
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)38( أق��ول: وق��د رّشف اهلل ه��ذا العبد كاتب هذه الس��طور برؤيتها وذكر ما يتعّل��ق بوصفها بتاريخ 
يوم األحد 15 مجادى اآلخر س��نة 1439ه�، وهو من فضل اهلل عّل، والذي ال أؤّدي به محًدا بعد 

جريان احلمد منه عىل لساين، فله املنّة عّل بذلك.
)39( رأي��ت نس��خة منه كتبها عبد احلس��ني بن حمّمد بن حس��ني ب��ن زنبور النيّل بعد العش��اء من ليلة 
األربعاء 3 مجادى األوىل سنة 668ه� يف خمطوطات مكتبة السّيد اخلوئّي، الرقم )307(، والنسخة 

ضمن جمموعة مع رشحها املوسوم ب�)معارج الفهم(.
)40( سورة احلجرات: من اآلية 6.


