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َّ
ملخ�ص البحث
اش��تمل البح��ث ع�لى القس��م األول من مصنّف��ات العلاَّ م��ة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (ت 726هـ)
ّ
املوجودة يف مكتبة اإلمام احلكي��م العا ّمة يف النجف األرشف ،وفيه ِذكر عرشة عناوين،
ضمتها ( )50نسخة خ ّطية ،مع حتقيق لبعض نوادرها ،وترتيبها عىل النحو اآليت:
ّ
األول :األبحاث املفيدة يف حتصيل العقيدة ،نسخة واحدة.
الكتاب ّ
الكتاب الثاين :أجوبة املسائل املهنّائ ّية )4( ،نسخ.

الكتاب الثالث :أجوبة مسائل ابن زهرة ،نسخة واحدة.
الكتاب الرابع :أجوبة مسائل يعقوب ،نسخة واحدة.

الكتاب اخلامس :إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن )30( ،نسخة.

الكتاب السادس :استقصاء النظر يف البحث عن القضاء والقدر )3( ،نسخ.
الكتاب السابع :األرسار اخلف ّية يف العلوم العقل ّية )3( ،نسخ.

الكتاب الثامن :األلفني الفارق بني الصدق واملني ،نسخة واحدة.
الكتاب التاسع :أنوار امللكوت يف رشح الياقوت ،نسخة واحدة.

الكتاب العارش :الباب احلادي عرش )5( ،نسخ.

وذك��ر الباح��ث يف مقدّ مة الفه��رس منهج��ه يف تعريف الكتاب ونس��خه ،برتتيب

أيضا إجازات
ألفبائ��ي للكتب ،وترتيب بحس��ب التاريخ للنس��خ ،وذكر يف الفه��رس ً
ّ
الرواي��ة وإهن��اءات الق��راءة التي عىل النس��خ؛ وذلك لتس��هيل وصول الباحث�ين إليها،

وكفايتهم مؤونة البحث عنها.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة726-648( حل ِّل ّي
ِ خمطوطات العلاَّ مة ا

Abstract
This article contains the first section of the works of Al-Allamah
Al-Hilli (D. 726 AH.), which are located in the General library of
Imam Al-Hakim in Al-Najaf, where ten titles were mentioned,
included (50) written copy, with the achievement of some of the
wonders, and arranged as follows:
Book I: The useful researches in the collection of the Creed,
one copy.
Book II: Answers of the Issues of Mehaneyea (4) copies.
Book III: Answers of Ibn Zuhra's questions, one copy.
Book IV: Answers of Jacob's questions, one copy.
Book V: Guide the mind to the provisions of faith, (30) copy.
Book VI: Survey looking at the search for fate and destiny, (3)
copies.
Book VII: Hidden Secrets in Mental Science, (3) Copy.
Book VIII: Two thousand difference between honesty and
lair, one copy.

ِّاص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احل
ِل ّي
ٌّ َع َد ٌد َخ
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Book IX: God's Anwar in Sapphire explain, one copy.
Book X: The eleventh door. (5 copies).
In the introduction to the index, the researcher mentioned his
method in the definition and copying of the book, in alphabetical
order of books.
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َّ
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َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة
َّ
العدد السادس/املجلد الثاين/الثانية
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

املقدمة
ّ
احلم��د هلل الذي ع ّلم بالقلم ،ع ّلم اإلنس��ان ما مل يعلم ،والصالة والس�لام عىل َمن

حمم��د ،وعىل آله الط ّيبني الطاهرين س��ادات اخللق الذين
ُبعث خلري األمم ،أيب القاس��م َّ

تطهريا.
وطهرهم
أذهب اهلل عنهم الرجس ّ
ً
وبعد..

م��ر ًة أخرى تنفتح أم��ام أعيننا نوافذ من ال�تراث؛ لتكون مرآة ل��ه ،فالنافذة األوىل
َّ
ِ
ط ّل��ت عىل خمطوطات املح ّقق احل يِّ ّل (676-602ه��ـ) املوجودة يف مكتبة اإلمام احلكيم
العامة ،وكان عدد النس��خ املذكورة فيها -يف العدد السابق من جم َّلة تراث ِ
احل َّلة)65( -
ّ
ِ
نس��خة ،واليوم ّ
نط��ل عىل َعل ٍم آخر من أعالم احل ّلة ،م�لأ اخلافقني ذكره ،وعند القايص
ِ
�ِّل� (ت 726هـ) ،ولكثرة ما أ ّلفه هذا ال َعلم من
والداين جرت ش��هرته ،وهو العلاَّ مة احل يِّ ّ
كت��ب علمية متنوعة؛ أرتأيت إخراجها يف ثالثة أقس��ام تتواىل يف أعداد جم ّلة تراث ِ
احل َّلة
ّ

الغراء.
ّ
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األول من مصنّفات العلاّ مة املوجودة يف مكتبة
والبحث هذا اش��تمل عىل القس��م ّ
ِ
ضمتها ()50
اإلم��ام احلكيم العا ّم��ة يف النجف األرشف ،وفيه��ا ذكر عرشة عناوي��نّ ،
نس��خة خ ّطي��ة ،مرتّبة بحس��ب احلروف األلفبائ ّي��ة (أ-ت) ،مع حتقيق بع��ض نوادرها،
وترتيبها عىل النحو اآليت:

األول :األبحاث املفيدة يف حتصيل العقيدة ،نسخة واحدة.
الكتاب ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الكتاب الثاين :أجوبة املسائل املهنّائ ّية = املسائل املدن ّيات )4( ،نسخ.
الكتاب الثالث :أجوبة مسائل ابن زهرة ،نسخة واحدة.
الكتاب الرابع :أجوبة مسائل يعقوب ،نسخة واحدة.
الكتاب اخلامس :إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن )30( ،نسخة.
الكتاب السادس :استقصاء النظر يف البحث عن القضاء والقدر )3( ،نسخ.
الكتاب السابع :األرسار اخلف ّية يف العلوم العقل ّية )3( ،نسخ.
الكتاب الثامن :األلفني الفارق بني الصدق واملني ،نسخة واحدة.
الكتاب التاسع :أنوار امللكوت يف رشح الياقوت ،نسخة واحدة.
الكتاب العارش :الباب احلادي عرش )5( ،نسخ.
ثم اس��م املؤ ِّلف وتاريخ
وأ ّم��ا منهجي يف هذا البحث ،فهو أن أذكر رقم النس��خةّ ،

ثم التعريف بالكتاب بشكل موجز ،وكان معتمدي يف تقديم
وفاته ،وموضوع الكتابّ ،

املعلومات الالزمة عن حمتويات هذا الكتاب ثالثة مصادر :الذريعة إىل تصانيف الشيعة،
يب املخطوط ،وما يذكره مؤ ّلفو الكتب املخطوطة يف مقدّ ماهتم ،مع مراعاة
والرتاث العر ّ
األمانة العلم ّية يف النقل ،وعزو املعلومات إىل مصادرها ،أ ّما ما مل يذكر يف يشء من هذه
املصادر الثالثة فأحاول أن أضع له ترمجة معتمدً ا فيها عىل ما ُيتاح يل من وسائل البحث
ثم أقدّ م
ثم أذكر ما اش��تملت عليه النس��خة ،ومقدار نقصهاّ ،
وأوهلا وآخرهاّ ،
واملعرفةّ ،

ثم أذكر نوع الغالف ولونه ،وعدد أوراق النسخة وقياسها.
تعري ًفا
ً
موجزا هباّ ،
بقي أن ألفت نظر الباحثني الكرام إىل بعض األمور:

األول :رتّبت نسخ هذا الفهرس بحسب عناوين الكتب (ألف باء) ،مع ِذكر عدد النسخ
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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يف املكتبة ّ
وأوهلا وآخرها.
لكل عنوان ،ورقم النسخة يف املكتبةّ ،
الثاينّ :أول الكتاب وآخره ذكرته عند التعريف بالكتاب ،وما كان مواف ًقا له يف النس��خة
األول أو اآلخر أو كليهام.
ال أكرره ،إلاَّ إذا اختلف معه من حيث نقص ّ

الثالث :رتَّبت نسخ هذا الفهرس بحسب ِقدم النسخ ّ
لكل عنوان.

الراب��ع :ذكرت يف ه��ذا الفهرس إج��ازات الرواية وإهن��اءات القراءة؛ وذلك لتس��هيل
وصول الباحثني إليها ،وكفايتهم مؤونة البحث عنها.

ختص تاريخ النس��خ أو نس��بة
ضمنت الفهرس ه��ذا بعض التحقيقات التي ّ
اخلام��سَّ :
ِ
خيص ترمجة الناس��خ أحيانً��ا؛ ملعرفة عرصه أو
الكت��اب إىل العلاّ م��ة احل يِّ ّل ،أو ما ّ
منزلته العلم ّية.
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اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
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�شكر وتقدير
عرفانً��ا باجلميل املس��دى إ ّيل يف طريقي إلمتام إخراج هذا الفهرس أتوجه بالش��كر

الوافر إىل ّ
كل من:

1.1إدارة مكتبة اإلمام احلكيم العا ّمة املتم ّثلة بأمينها العا ّم فضيلة األخ الس ِّيد جواد
الس�� ِّيد كاظم الس ِّيد حمسن احلكيم الذي كان مشـر ًفا عىل عميل هذا مع املراجعة
العلم ّية الدقيقة ،واألب الروحي األس��تاذ جميد الشيخ عبد اهلادي محوزي الذي

ساعدين يف توفري النسخ بني يدي وح ّثني عىل سري العمل وإمتامه.

وخصوصا فضيلة
2.2اإلخ��وة العاملني يف مركز تراث احل ّلة وجم ّلة (تراث احل ّلة)،
ً
واملص��ور ذوالفقار
األعرجي،
ع�لي
الش��يخ ص��ادق
ّ
ّ
ّ
اخلويلديّ ،
ث��م الدكتور ّ
املطريي ،واملخرج الفنّي أمحد عبد العايل الكعبي؛ ملا بذلوه من ٍ
جهد يف إخراج
ّ
ّ
ّ
هذا البحث ،ومراجعته ونرشه.

فإليهم مجي ًعا منّي أسمى آيات الشكر والعرفان.

ألتم��س م��ن إخ��واين املؤمنني والس�� ّيام أه��ل البح��ث والتحقي��ق أن ين ّبهوين عىل

مـم جرى ب��ه القلم وزاغ عنه البصـرّ ،
فإن اإلنس��ان
م��ا جيدونه من اخلطأ غ�ير املقصود اّ

تتم
موضع الغلط والنس��يان ،والك�مال هلل ،والعصمة ألهلها ،واحلم��د هلل ا ّلذي بنعمته ّ
الصاحلات.
حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ
احلجة �سنة 1438هـ
 3ذي ّ
مكتبة الإمام احلكيم العا ّمة -النجف الأ�شرف

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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(الكتاب الأ ّول)
الأبحاث املفيدة يف حت�صيل العقيدة
عربي)
(كالم-
ّ

ِ
املطهر (ت 726هـ).
تأليف :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلسن بن يوسف ابن ّ

خمترص يف املس��ائل الكالم ّية عىل أصول اإلمام ّية ،ويف آخره األعامل املوجبة للنجاة

يف اآلخرة ودخول اجلنّة ،وهو يف ثامنية أبواب ذات أبحاث.

العريب املخطوط]67/1 :
[الذريعة 63/1 :الرقم  ،310الرتاث
ّ

املتفرد بالكامل ..أ ّما بعد فهذه الرس��الة
ّأول الكت��اب« :احلمد هلل
ّ
املتوحد باجلاللّ ،

تش��تمل ع�لى املطالب الكالم ّية ،وحتتوي ع�لى الرباهني القطع ّية ،قد س��لكنا فيها طريق
وس��ميناها بـ(األبحاث املفيدة يف
احلق الواضح ،وبرهنّا فيها بالدليل الصحيح الالئح،
ّ
ّ
حتصيل العقيدة) ،ورتّبناها عىل فصول.»..

احلق ،وليكن هذا
عيل أوجب هبام م ًعا لربهان أيب هاشم ،وهو ّ
آخر الكتاب« :وأبو ّ

حممد وآله
آخر ما أردنا ذكره يف هذه املقدّ مة ،واحلمد هلل عىل نعمه املتواترة ،والصالة عىل َّ
ملوك الدنيا واآلخرة».

النسخ يف املكتبة :عددها (.)1

()1
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تامة.
رقم املكتبةّ ،)599( :

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الساموي (ت 1370هـ) 21 ،شهر رمضان سنة
حممد بن طاهر
ّ
نس��خ ،الشيخ َّ
األول،
1335هـ ،العناوين كُتبت باملداد األمحر ،والنسخة يف جمموعة وترتيبها ّ
وفيه��ا( :األبحاث املفي��دة ،والقواعد اإلهل ّية يف الكالم واحلكمة للش��يخ كامل

البحراين (ت 679ه��ـ) ،وجواب حترير اخلواجة
عيل بن ميثم
ّ
الدين ميث��م بن ّ
الساموي.»1354 ،
حممد
ختم
ّ
ٌّ
بيضوي« :من كتب َّ
الطويس له) ،عليها ٌ
ّ

الغالف :جلد ،أمحر.

16ق22 ،س20.2 × 12.5 ،سم.
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(الكتاب الثاين)
�أجوبة امل�سائل املهنّائ ّية = امل�سائل املدن ّيات
عربي)
(�أجوبة-
ّ

ِ
املطهر (ت  726هـ).
الـمجيب :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلسن بن يوسف ابن ّ
ُ
احلسيني (ت 754هـ).
املدين ،مهنأ بن سنان العبيد ّيل
السائل:
ّ
ّ

األوىل :أجوبة مس��ائل أجاب فيها العلاّ مة عن مس��ائل يف الفق��ه وأصوله والكالم

امل��دين (ت 754هـ)،
احلس��يني
وجهه��ا إليه الس�� ِّيد مهنأ بن س��نان العبيد ّيل
وغريه��اّ ،
ّ
ّ
وعددها ( )184مسألة ،وأجوبتها خمترصة فتوائ ّية ،ويف بعضها تفصيل واستدالل ،وقد

قرأ الس��ائل أجوبة املس��ائل األوىل -هذه -عىل املجيب بداره يف احل ّلة يف س��نة 717هـ،
عيل أيب سعيد.
ومجعت بأمر ّ
عز الدين بن نور الدين ّ

رب العاملني ..فهذه مس��ائل ورس��ائل من العبد الفقري إىل
ّأول الكتاب« :احلمد هلل ِّ

احلسيني.»..
رمحة ر ّبه مهنّأ بن سنان بن عبد الوهاب
ّ

آخ��ر الكت��اب« :ومثل هذه املس��ائل األصول ّية ّ
ق��ل أن خيلو أحد م��ن العقالء منها

األول من املس��ائل
تم القس��م ّ
بأرسه��ا ،وق��د حيتاج يف كث�ير منها إىل التنبي��ه والتمثيلّ ،
وجواهبا بحمد اهلل وحسن ..املعصومني».

310

[الذريعة92/2:الرق��م  ،366و 236/5الرق��م  ،1136و 370/20الرق��م  ،3463الرتاث
العريب املخطوط]309/1 :
ّ

الثانية :تسع وثالثني مسألة يف الفقه والعقائد وغريمها ،أجاب عليها العلاّ مة وأجاز
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

ٍ
احلجة سنة 719هـ.
السائل-
بطلب منه -يف ّأوهلا رواية كتب مشايخ الشيعة يف شهر ذي ّ
ّأول الكت��اب« :اململ��وك مهن��أ بن س��نان يق ّبل أب��واب احلرضة العالي��ة ..ما يقول

ثم ط ّلقها
ثم راجعها باللفظ ّ
س�� ّيدنا أحس��ن اهلل وأس��بغ نعمه عليه :يف َمن ط ّلق زوجته ّ
ثم راجعها؟.»..
ّ

آخر الكتاب« :وجيب عليه ر ّد املغصوب بقدر اإلمكان إ ّما بالسفر بنفسه أو بغريه،

تم القسم الثاين من املس��ائل املذكورة وجواهبا بعون
وإن طال الس��فر وعظمت املش ّقةّ .

اهلل وحسن توفيقه».

[الذريع��ة 92/2 :الرقم  ،366و 238/5الرق��م  ،1137و 370/20الرقم  ،3463الرتاث
العريب املخطوط]310/1 :
ّ

الثالث��ة :ثامن وعرشون مس��ألة فقه ّية واعتقاد ّية وغريمها ،يس��أل املهنّأ بضمنها عن

تاري��خ مولد العلاّ مة وفهرس مؤ ّلفاته ومولد ابنه فخ��ر املح ّققني ،فيجيب العلاّ مة عنها
ويرسد شي ًئا من آثاره ومؤ ّلفاته ،وأنّه يف آخر األجوبة جييزه رواية مجيع مؤ ّلفاته وما سيؤ ّلفه

املحرم سنة 720هـ باحل ّلة.
يف املستقبل يف شهر ّ

املرشفة ،وطلب منه
واملس��ائل هذه ذكر فيها الس�� ِّيد أنّه س��أهلا وهو زائر للمش��اهد ّ

املرشفة يف
أن يكت��ب اجل��واب بخ ّطه؛ حتّى يكون أفض��ل ما ظفر به بعد زيارة املش��اهد ّ

َ
ونس��خ الس ِّيد السائل املس��ائل وأجوبتها بخ ّطه
س��فرته ،ويفتخر بذلك بني أهل رتبته،
ع��ز الدين بن نور
لـم س��أله بذلك ،وكتب عنه املوىل ّ
بع�ين صورهتا بال زي��ادة ونقصان اّ
عيل أيب س��عيد وانترشت النس��خ عنه ،واملسائل الثالثة هذه يف أكثر النسخ مجعت
الدين ّ
منضمة إىل بعضها البعض.
ّ

ِ
الع��ريب
�ِّل� 29 :الرق��م  ،7ال�تراث
[الذريع��ة 370/20 :الرق��م  ،3463مكتب��ة العلاَّ م��ة احل يِّ ّ
ّ
املخطوط]311/1 :
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

ّأول الكتاب« :اململوك مهنّأ بن سنان يق ّبل أبواب احلرضة العالية ..ما يقول س ّيدنا

اإلمام العلاّ مة -أحسن اهلل إليه ،وأسبغ نعمه عليه -يف قول أصحابناّ :
إن التكليف ال يكون

عىل جهة اإلجلاء ،وقد نطق الكتاب العزيز بخالف ذلك؟.»..

يتوهم أنّا نع��دّ ي احلكم من صورة إىل أخرى إلاَّ عىل أحد هذه
آخ��ر الكتاب« :فال ّ

تتمة املدن ّيات».
تم القسم الثالث وهو ّ
األنواع ،فال ينسب إلينا العمل بالقياسّ ،
النسخ يف املكتبة :عددها (.)4

()1
تامة.
رقم املكتبةّ ،)12/2510( :

نسخ ،ق  ،11هي ضمن جمموعة فيها ( )13نسخة ،وترتيبها الثاين عرش ،تاريخ

نس��خ املجموعة تراوح بني س��نتي (1092-1058هـ) ،عىل املجموعة مت ّلك

الطباطبائي احلكيم (ت 1402هـ)،
حممد باقر
ّ
حممد صادق ابن الس�� ِّيد َّ
الس�� ِّيد َّ
الطباطبائي
«حممد ص��ادق
وتاري��خ التم ّلك س��نة 1375هـ ،وختمه
ّ
ّ
بيضويَّ :
الطهراين عليها
احلكيم» ،عليها فهرس كتب املجموعة ،وكتب الشيخ آقا بزرك
ّ

املجربات تأليف
نصه« :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،يف حوايش املجموعة ن ْ
ما ّ
ُقلت ّ
عيل ابن الس ِّيد املريزا مراد
الس ِّيد سلطان احلكامء ،وبرهان األط ّباء ،املريزا َّ
حممد ّ
األصفهاين الذي يظهر أنّه كان من املجاورين (النازلني) بأصفهان
من بني طبا
ّ

يف أواخر القرن احلادي عرش وأوائل الثاين عرش ،وإمضاءات بعض احلوايش:
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عيل) ،فال تغف��ل 29 ،رجب 1377هـ ،الفاين
(عيل) فق��ط ،وبعضهاَّ :
(حممد ّ
ّ
اخللييل
حممد
آقا بزرك
الطه��راين» ،وختمه مر ّبع« :آغا بزرك» ،وكت��ب املريزا َّ
ّ
ّ
نصه« :بس��مه تعاىل ،يظهر يل من تصفحي ملا يف هذه املجموعة املستنس��خة
ما ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الطباطبائ��ي جدّ أرسة
عيل
من��ذ ح��وايل  300س��نة ّ
ّ
أن املغفور له الس�� ِّيد َّ
حممد ّ
آل احلكي��م كان كأبيه الس�� ِّيد مراد طبي ًب��ا حاذ ًقا ومؤ ِّل ًفا بار ًع��ا ذلك ملا حوت

جمرباته الق ّيمة من آراء صائبة،
حواش��يه الثمينة عىل القانونـﭽـه ،وما ذك��ره يف ّ
أيضا أنّه تار ًة
وعلو كعبه يف ف��ن
ومطال��ب دا ّلة عىل تض ّلعه
الطب ،كام ظهر يل ً
ّ
ّ
الطباطبائي) ،وكِلاَ
ع�لي
(عيل
ّ
الطباطبائ��ي) ،وأخرى ُيميضَّ :
ّ
(حممد ّ
ُيم�ضيّ :
اخللي�لي» ،وكتب
حممد
اإلمضائ�ين واح��د ،واهلل الع��امل 22 ،رج��ب َّ ،1377
ّ

نصه« :بس��م
حممد باقر
الطباطبائي احلكيم ما ّ
ّ
حممد صادق ابن الس�� ِّيد َّ
الس�� ِّيد َّ
عيل صاحب الفضيل��ة العلاّ مة اجلليل
اهلل الرمح��ن الرحيم ول��ه احلمدّ ،
تفضل ّ

األصفهاين الس��اكن يف مش��هد الرضا هبذه
املريجهاين
حممد حس��ن
ّ
ّ
امل�ير َّ
عيل
املجموعة الرشيفة التي يف ضمنها قس��م من مؤ ّلفات جدّ نا األعىل الس�� ِّيد ّ
الطباطبائي ابن املرحوم الس�� ِّيد مراد صاح��ب كتاب (هداية
احلكي��م الطبيب
ّ

وإن جلدّ نا األعىل -أعىل اهلل مقام��ه -يف ضمن املجموعة
احلكم��ة يف الط��ب)ّ ،
الغني عن
جمربات الطب ،وتعليقة عىل القانونـﭽـه البن سينا،
ّ
قسم من كتاب ّ

البي��ان ،وكان جدّ نا يف القرن احلادي عرش من اهلجرة ،وأنا بدوري أهدي هذه

املجموعة الرشيف��ة إىل املكتبة املع ّظمة املعروفة بمكتبة آية اهلل العظمى الس�� ِّيد
احلكي��م -دام ظ ّله العايل -فتكون وق ًفا عىل هنج س��ائر الكت��ب املوجودة فيها

حرره الفقري
واهلل س��بحانه ويل التوفيق واجلزاء ،وهو حس��بنا ونعم الوكي��لّ ،

الطباطبائي احلكيم
حممد صادق ابن املرحوم العلاّ مة الس�� ِّيد باقر
ّ
إىل ر ّبه الغني َّ

ختم
يف ليلة القدر يف ش��هر رمضان  ،»1377وختمه
ّ
البيضوي ،»...« :عليها ٌ
الطهراين
حممد باقر» ،وقد كتب الش��يخ آقا ب��زرك
ٌّ
ّ
بيض��وي« :عبده الراجيَّ :
فصلاً يف كتابه الذريع��ة ( 5/20الرقم  ،1708بعنوان:
ع��ن هذه املجموعة ُم ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

[الـ]ـمجربات الط ّب ّية) ،فلرياجع.
ّ

الغالف :جلد ،بن ّّي.

43ق25 ،س23.5 × 11.5 ،سم.

()2
ّأول النس��خة« :مسألة :ما يقول س�� ّيدنا اإلمام العلاّ مة يف املؤمن هل جيوز أن يكفر

بعد إيامنه أم ال جيوز؟.»..

تامة ،بدون املقدّ مات.
رقم املكتبةّ ،)3/548( :

املوس��وي ،قبل زوال يوم السبت
حممد هاشم بن زين العابدين
ّ
نسخ ،الس�� ِّيد َّ

 25مج��ادى اآلخرة س��نة 1248هـ ،جاء اس��م الناس��خ والتاريخ يف النس��خة

اخلامس��ة من املجموعة ،العناوين ورؤوس املطالب كُتبت باملداد األمحر ،جاء
«ثم وجدت
ّيف ّأوهلا باعتبار أنهّ ا جاءت بعد مسائل يعقوب املذكورة ما ّ
نصهّ :
رج��ا ّ
رسه -العزيز صورته( :هذه املس��ائل
بخط موالن��ا
ُد ً
ّ
الع��م -ق��دّ س اهلل ّ

منقولة عن ّ
خط الس��ائل عنها الس�� ِّيد العامل الفاضل نجم الدين مهنّا بن س��نان

ّ
وخط املجيب عنها الشيخ اإلمام القدوة العلاّ مة مجال
املدين،
احلسيني
العلوي
ّ
ّ
ّ
الدين حسن بن يوسف بن عيل بن املطهر ِ
ّ
وخط ولده الشيخ اإلمام
احل يِّ ّل
ّ
ّ
حممد ،ويبدأ بمسائل الشيخ مجال الدين ،وأجاب
العلاّ مة فخر الدين َّ
حمرم س��نة عرشين وس��بعامئة بمدينة احل ّلة املحروس��ة»،
عنها يف العرشين من ّ
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والنس��خة ضم��ن جمموعة حتتوي عىل إح��دى عرش نس��خة ،وترتيبها الثالث،

البيض��وي« :من كتب
الس�ماوي ،وختمه
حممد بن طاهر
ّ
ّ
عليه��ا مت ّلك الش��يخ َّ

الساموي.»1354 ،
حممد
ّ
َّ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الغالف :جلد ،أسود.
15ق23 ،س25.5 × 14.4 ،سم.

()3
تامة.
رقم املكتبةّ ،)1/1107( :

نس��خ ،رشيف اب��ن املرحوم الش��يخ عب��د احلس�ين 18 ،مجادى اآلخرة س��نة

1289ه��ـ يف بروج��رد ،العناوين كتب��ت باملداد األمحر ،احتوت النس��خة عىل
املس��ائل األوىل والثاني��ة والثالث��ة مع إج��ازيت العلاَّ م��ة ِ
احل يِّ ّل للس��ائل ،تاريخ
النس��خة جاء يف آخر أجوبة املس��ائل املهنّائية لفخر املح ّققني ،النس��خة ضمن
بيضوي« :من كتب
األول ،عليها خت��م
ّ
جمموع��ة فيها مخس رس��ائل وترتيبها ّ

الساموي.»1354 ،
حممد
ّ
َّ
الغالف :جلد ،أمحر.

52ق21 ،س17.8 × 11 ،سم.

()4

ِ
رسمها،
ّأول النسخة« :منتخب سؤاالت الس ِّيد مهنّا عن آية اهلل العلاَّ مة احل يِّ ّل قدّ س ّ

احلسيني
بسملة ،من مجلة سؤاالت الس ِّيد الفاضل املح ّقق مهنأ بن سنان بن عبد الوهاب
ّ
املدين عن آية اهلل س��بحانه يف العاملني الفاضل العلاّ مة مجال الدين احلس��ن بن يوسف بن
ّ
ِ
املطهر احل يِّ ّل -قدّ س اهلل روحه ،-قد يظهر من تكريم العلاّ مة وتعظيمه وتبجيله
عيل بن ّ
ّ
الغاي��ة يف إجازت��ه وغريها ّ
أن الس�� ِّيد املذكور م��ن أجلاّ ء عل�ماء اإلمام ّية وحم ّققيهم
 -رضوان اهلل عليهم أمجعني ،-سؤال ما يقول ..يف املؤمن هل جيوز أن يكفر والعياذ باهلل

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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من بعد إيامنه أم ال جيوز.»..
آخر النس��خة« :ومنها أد ّلة أعرضنا عن ذكرها خ��وف اإلطالة ،وصورة ّ
خط فخر

املطهر ،هذا متام ما انتخبته من س��ؤاالت
حممد ب��ن ّ
املح ّقق�ين وكتب هذه األس��طر َّ
الس��يد مهنأ عن العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،هذا بعض س��ؤاالت الس�� ِّيد مهنأ من غري األحكام
ِّ
الرشع ّية الفرع ّية».
رقم املكتبة ،)7/534( :النس��خة منتخبة من أجوبة املسائل املهنائ ّية (األوىل،
والثاني��ة ،والثالث��ة) للعلاّ مة ِ
احل يِّ ّل ،وأجوبة املس��ائل املهنائ ّي��ة لفخر املح ّققني،
وجرد املس��ائل عن األحكام الرشعية ،ويف آخرها إجازة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل للس�� ّيد
ّ
ّ

مهنّأ.

الدربندي ،سنة 1305هـ ،واإلجازة تارخيها
عيل أصغر
ّ
نسخ ،غالم حسني بن ّ
أن الناسخ هو من انتخب
 8ش��هر رجب سنة 1305هـ ،ويظهر من النس��خة ّ
املس��ائل وأجوبتها ،والنس��خة يف جمموعة فيها  24نس��خة ،وترتيبها الس��ابع،

وترتيب اإلجازة فيها هو الثامن.
الغالف :جلد ،بن ّّي.

 25ق 18 ،س 18 ×11 ،5 ،سم.
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اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

(الكتاب الثالث)
حل ِّل ّي
�أجوبة م�سائل ابن زهرة = م�سائل ابن زهرة و�أجوبة العلاَّ مة ا ِ
وفخر املحقّقني = م�سائل ابن زهرة
عربي)
( �أجوبة-
ّ
املجيب :العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ( ت 726هـ) وولده فخر املح ّققني (ت 771هـ).

السائل :ابن زهرة ،عيل بن إبراهيم ِ
احل يِّ ّل (ت 749هـ).
ّ

عيل ابن زهرة فأجاب عليها العلاّ مة وولده،
مسائل س��أهلا عالء الدين أبو احلس��ن ّ

وقد رتّب هذه األس��ئلة ابن أخ الس ِّيد عالء الدين( )1عن نسخة كانت بخ ّطه فجعلها عىل
ثالثة أنواعّ :أوهلا أس��ئلته منهام وأجوبتها عنها ،وعددها ( )4مس��ائل ،وثانيهام -الرسالة

األوىل -أس��ئلته من العلاّ م��ة وأجوبته عنها ،وعددها ( )41مس��ألة ،وثالثها -الرس��الة
الثاني��ة -أس��ئلته من فخ��ر املح ّقق�ين وجواباته عنها ،وقد أرس��لها الس��ائل -من حلب

رج ،وعددها ( )383مسألة ،ونقل ّ
ظاهرا -يف ُد ٍ
كل ذلك عن خطوط السائل واملجيب،
ً
واملسائل هذه هي فقه ّية وأجوبتها استدالل ّية خمترصة عىل نحو الفتوى ،وعقائد ّية.

ٍ
نصه:
جاء يف آخر الرسالة األوىل -ويظهر منه أنّه رتّبها
عمه السائل -ما ّ
بطلب من ّ

حررهتا إجابة ملسألة الس ِّيد األعظم ،اإلمام العامل
«فهذا آخر كالمنا يف هذه الرسالة التي ّ

ربز عىل علامء اإلي�مان ،عالء امل ّلة
املع ّظ��م ،الس��ابق يف ميدان الفضل مجيع األق��ران ،وامل ّ
وعم فيض��ه -عند قدوم ركابه الع��ايل إىل بالد العراق،
والدي��ن اب��ن زهرة -دام فضلهّ ،

وحص��ل لن��ا بخدمته رشف التالق ب��ل اإلرشاق ،فلينع��م النظر بفك��ره الثاقب ونظره
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

الصائب يف هذه املعاين ويصلح ما ال يستصلحه».
نصه« :تاريخ س��طر اجل��واب نقله -أس��بغ اهلل
وج��اء يف آخ��ر الرس��الة الثاني��ة ما ّ

ظ ّله -س��لخ ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعني وسبعامئة ،أهناه -أدام اهلل فضائله ،وأسبغ
ست ومخسني وسبعامئة».
غرة ربيع اآلخر سنة ّ
وفهم يف ّ
فواضله -قراء ًة وبح ًثا اً

[النس��خة اخل ّط ّية نفسها ،الذريعة 74/2 :الرقم  ،295و 360/20الرقم  ،3407مكتبة
العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،186 :فنخا ،246/29 :وفيه ذكر ثالث نسخ فقط]

ّأول الكتاب« :احلمد هلل عىل س��وابغ نعمه التّؤام ،وصلواته عىل س ّيدنا املبعوث إىل

اخلاص والعا ّم ..وبعد فهذه مس��ائل نقلتها من ِّ
العم
كافة
ّ
خط السائل عنها ،وهو موالنا ّ
وتغمده
احلسيني -قدّ س اهلل نفسه،
عيل بن زهرة
ّ
ّ
الش��يخ السعيد عالء الدين أبو احلسن ّ

ِّ
خ��ط املجيب عنه��ا ،ومها :س�� ّيدنا وموالنا الش��يخ اإلمام
بالرمح��ة والرض��وان -ومن
واحلق والدين ،أبو منصور احلس��ن ابن س�� ّيدنا وموالنا الش��يخ..
العلاّ م��ة ..مجال امل ّلة
ّ

وولده ،..فمن املسائل ما أجاب عنها ّ
كل واحد من الشيخني م ًعا ،ومنها ما أجاب عنها
إن قول ّ
أحدمه��ا منفر ًدا ،فمن الذي أجابا عنه م ًعا ،هو مس��ألة :قال بع��ض الناسّ :
كل
واحد( :أنا فعلت كذا).»..

آخر الكتاب« :اجلواب :ابتداء الش��هر من اإلحالل ،فإذا كان من اإلحالل ّ
أقل من

شهر ،مل جيب جتديد اإلحرام».

النسخ يف املكتبة :عددها (.)1
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()1
تامة.
رقم املكتبةّ ،)1/548( :

اخلوانس��اري
املوس��وي -لع ّله
حممد هاش��م بن زين العابدين
ّ
ّ
نس��خ ،الس�� ِّيد َّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

(1318-1235ه��ـ) ،-قب��ل زوال ي��وم الس��بت  25مج��ادى اآلخ��رة س��نة

1248هـ ،جاء اس��م الناس��خ والتاريخ يف النس��خة اخلامس��ة من املجموعة،
العناوي��ن ورؤوس املطال��ب كُتبت بامل��داد األمحر ،والنس��خة ضمن جمموعة
حممد بن
حتتوي عىل إحدى عرش نس��خة ،وترتيبها ّ
األول ،عليها مت ّلك الش��يخ َّ

الساموي.»1354 ،
حممد
الساموي ،وختمه
طاهر
ّ
ّ
ّ
البيضوي« :من كتب َّ
الغالف :جلد ،أسود.

43ق23 ،س25.5 × 14.4 ،سم.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

(الكتاب الرابع)
أجوبة مسائل يعقوب
عريب)
(أجوبةّ -

ِ
املطهر (ت 726هـ).
املجيب :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلسن بن يوسف ابن ّ

السائل :يعقوب (ق  )7أو (ق .)8

مسائل فقهية س��أهلا يعقوب (؟) ،وأجاب عليها العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل -أو ولده ،-أحل َقها
ّ

()2
عيل بن
الكات��ب -ابن أخ الس�� ِّيد عالء الدين ابن زهرة  -بمس��ائل ّ
عمه ع�لاء الدين ّ

رج ِّ
إبراهي��م بن زهرة ،املعروفة بـ(مس��ائل ابن زهرة) ،بعد أن وجده��ا يف ُد ٍ
عمه،
بخط ّ
وتارخيها -بحسب النُسخ اخل ّط ّية -يف شهر رمضان سنة ستّني وسبعامئة( ،)3عدد املسائل

( ،)26وهي مل تُذكر يف كتاب (الذريعة) وغريه.

[النسخة اخل ّط ّية نفسها]

رسه
«ث��م وجدت خالل إح��دى دروج مس��ائل ّ
ّأول الكت��ابّ :
العم -ق��دّ س اهلل ّ

احلاج يعق��وب الواردة من موالنا
العزي��ز -بخ ّطه ،ما هذا صورته :فنقول :من مس��ائل
ّ
الشيخ اإلمام العلاّ مة مجال الدين -أ ّيده اهلل تعاىل -يف شهر رمضان سنة ستّني وسبعامئة
[كذا] ،مسألة :من عليه ثياب نجسة ال يتّمكن من تطهريها.»..

آخ��ر الكت��اب « :اجلواب :ال زكاة عىل مال اليتيم ،بل جت��ب عليه من حني البلوغ،
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رب العاملني ،وصلىّ اهلل عىل س�� ّيدنا
وإذا جه��ل أخ��رج ما يظن براءة ذ ّمته به ،واحلمد هلل ّ

حممد وآله الطاهرين».
َّ

النسخ يف املكتبة :عددها (.)1
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

()1
رقم املكتبة.)2/548( :
اخلوانس��اري
املوس��وي -لع ّله
حممد هاش��م بن زين العابدين
ّ
ّ
نس��خ ،الس�� ِّيد َّ

(1318-1235ه��ـ) ،-قب��ل زوال ي��وم الس��بت  25مج��ادى اآلخ��رة س��نة

1248هـ ،جاء اس��م الناس��خ والتاريخ يف النس��خة اخلامس��ة من املجموعة،

العناوي��ن ورؤوس املطال��ب كتبت بامل��داد األمحر ،والنس��خة ضمن جمموعة
حممد بن
حتتوي عىل إحدى عرش نس��خة ،وترتيبها الثاين ،عليها مت ّلك الش��يخ َّ

الساموي.»1354 ،
حممد
الساموي ،وختمه
طاهر
ّ
ّ
ّ
البيضوي« :من كتب َّ
الغالف :جلد ،أسود.

3ق23 ،س25.5 × 14.4 ،سم.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

(الكتاب اخلامس)
إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن
عريب)
(فقه
ّ
إماميّ -

ِ
املطهر (ت 726هـ).
تأليف :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلسن بن يوسف ابن ّ

كت��اب فقه خمترص معروف من كتاب الطهارة إىل الدي��ات ،حيتوي -كام قيل -عىل

مخس��ة عرش ألف مس��ألة ،وفيه -كام يقول املؤ ِّلف -نكت بديعة يف مسائل الرشيعة عىل

ورشحا وحتشي ًة وترمج ًة،
اجلعفري دراس ًة
وجه اإلجياز واالختصار ،اعتنى به علامء الفقه
ً
ّ
ٍ
شوال سنة 696هـ.
أ ّلفه العلاّ مة
(حممد) ،وأمتّه يف ّ 11
بطلب من ولده فخر املح ّققني َّ

العريب املخطوط]496/1 :
[الذريعة 510/1 :الرقم  ،2509الرتاث
ّ

معتكف يف مس��جد
نق��ل ع��ن ولده فخر املح ّققني أنّه صنّفه يف ش��هر رمضان وهو
ٌ

الكوفة( ،)4وجاءت بعض نسخ الكتاب يف جزأين.

املتفرد بالقدم والدوام ..أ ّما بعدّ :
فإن اهلل تعاىل كام أوجب
ّأول الكتاب« :احلمد هلل ّ

ولـم كثر طلب الولد العزيز
عىل الولد طاعة أبويه ،كذلك أوجب عليهام الشفقة عليه ..اّ
حمم��د ..لتصني��ف كتاب حي��وي النكت البديعة يف مس��ائل الرشيعة ،ع�لى وجه اإلجياز
َّ
واالختص��ار ،خ��ال عن التطوي��ل واإلكث��ار فأجبت مطلوب��ه ،وصنّفت ه��ذا الكتاب

املوسوم بـ(إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن).»..
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التوسط فعليه بام أفدناه يف التحرير ،أو تذكرة الفقهاء ،أو
آخر الكتاب« :ومن أراد
ّ

قواعد األحكام ،أو غري ذلك من كتبنا ،واهلل املو ّفق ّ
رب العاملني».
لكل خري ،واحلمد هلل ِّ
النسخ يف املكتبة :عددها (.)30

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

()1

ّأول النس��خة (ناقص) ...« :ونوم اجلنب ،ومجاع املحتلم ،وذكر احلائض ،والكون

عىل طهارة ،والغسل جيب :لـام وجب له الوضوء.»..

األول بمقدار صفحة واحدة.
رقم املكتبة ،)2190( :ناقصة ّ
عيل بن
نسخ ،يوم الثالثاء  1مجادى اآلخرة سنة  813هـ يف حرضة أمري املؤمنني ّ

مصحح��ة ،عليها كلامت نس��خ البدل،
أيب طال��ب يف النج��ف األرشف،
ّ
العناوي��ن كتب��ت باملداد األمح��ر ،عليها رشح غري��ب اللغة مع ذك��ر املصدر،

ٍ
عيل بن احلسن بن
عليها
حواش بإمضاء« :س��د» وهي بحسب الظاهر للشيخ ّ

إهناءا
األس�ترآبادي
حممد
ّ
ّ
َّ
النجفي (بعد 837هـ) الذي كتب يف آخر النس��خة ً
عيل بن أيب
بتاريخ يوم األحد  9ش��عبان سنة 813هـ حني جماورته حلرم اإلمام ّ

ونص اإلهناء:
طالبّ ،

واس��ترشاحا -و ّفقه
ورشحا
«أهن��اه أ ّيده اهلل تعاىل قراء ًة وبح ًثا ،وفهماً وضب ًطا،
ً
ً
اهلل تع��اىل وإ ّيان��ا ملراضيه ،وأعانه ع�لى امتثال أوامره واالنزج��ار عن نواهيه-

وذل��ك يف ع��دّ ة جمالس آخرها هنار األحد تاس��ع ش��هر ش��عبان املبارك س��نة
[عيل] بن
ث�لاث عرشة وثامنامئة هالل ّي��ة .وكتب العبد الفقري إىل اهلل تع��اىلّ ...
األس�ترآبادي املجاور يف التاريخ املذكور ،أحس��ن اهلل تعاىل
حممد
ّ
احلس��ن بن َّ

عواقبه».

اصطناعي ،أسود.
الغالف :جلد
ّ

158ق21 ،س17.8 × 13.5 ،سم.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

323

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

النجفي (بعد 837هـ)
األس�ترآبادي
حممد
ّ
ّ
عيل بن احلس��ن بن َّ
ترمجة الش��يخ ّ
وإجازاته:
فقي��ه نبي��ه من فقه��اء النج��ف األرشف ،عامل فاض��ل جليل ،تُرجم ل��ه يف :رياض

العلامء ( ،411-372/3و ،)190/4ويف طبقات أعالم الشيعة ( ،)88/6وموسوعة
نص بعضها،
طبقات الفقهاء ( ،)151/9وأش��اروا إىل بعض إجازاته وإهناءاته وذكروا ّ
الطهراين يف الذريع��ة ( 211/1األرقام )1106-1103
فقد ذكر له الش��يخ آق��ا بزرك
ّ

وعثرت عىل بع��ض إجازاته وإهناءاته األخرى يف الفهارس اخل ّط ّية
أربع إجازات فقط،
ُ
تتميم للفائدة ،مع تصحيح لبعض
والت��ي مل تُذكر يف ترمجته ،فأحببت ذكر جمموعها هنا؛ اً

ّ
وألن أكثر الكتب املقروءة عليه هي من كتب
املطال��ب املذكورة يف الكتب الت��ي ترمجته،

عل�ماء احل ّلة -قدّ س اهلل أرواحه��م ،-وقد كتب اإلجازات هذه بعد أن قرأ عليه تالميذه
ً
تلميذا من تالميذه ،ورتبتها بحس��ب
مجل��ة من الكتب الفقه ّية ،وقد كتبها إىل اثني عرش
التاريخ ،وهي:

احلاج
األوىل :إجازته ملحمود ابن أمري
العاميل( )5كتبها له بتاريخ س��نة 807هـ عىل
ّ
ّ
نس��خة من كتاب (رشائع اإلسالم) للمح ّقق ِ
احل يِّ ّل (ت 676هـ) ،والنسخة موجودة يف
ونص
صحح
مكتبة الس�� ِّيد
األس�ترآبادي تلك النسخةّ ،
ّ
املرعيش ،الرقم  ،13946وقد ّ
ّ

اإلجازة:

واس��ترشاحا ،من ّأول هذا املج ّلد إىل آخره ،وسأل
ورشحا
«بلغ قراء ًة وبح ًثا،
ً
ً
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يف أثناء درس��ه عماّ استش��كل عليه فأجبته ،وأجزت له أن يروي عنّي ملن ش��اء
واحلق والدي��ن حممود بن املوىل
وأح��ب ،وهو الول��د العزيز موالنا ع�ماد امل ّلة
ّ
ّ
ّ
[الـ]ـحاج .وكتب ذلك
حاجى أم�ير
املكرم كهف
ّ
احل��اج واملعتمرين ّ
ّ
األج��ل ّ

األسرتآبادي سنة سبع وثامن مائة»(.)6
حممد
ّ
عيل بن احلسن بن َّ
ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الثاني��ة :إهنا ٌء كتبه لبعض تالميذه بعد قراءته عليه كتاب (إرش��اد األذهان) بتاريخ

يوم األحد  9ش��عبان س��نة 813هـ ،والنس��خة موجودة يف مكتبة اإلمام احلكيم العا ّمة،

األول بمقدار صفحة واحدة ،وتاريخ كتابتها يوم
الرقم ( ،)2190رأيته��ا وهي ناقصة ّ
عيل بن أيب طالب يف
الثالثاء  1مجادى اآلخرة سنة  813هـ يف حرضة أمري املؤمنني ّ

ٍ
حواش بإمضاء« :سد» وهي بحسب الظاهر للمرتجم الشيخ
النجف األرشف ،وعليها

النجفي (بعد 837هـ) الذي كتب يف آخر النسخة
األسرتآبادي
حممد
ّ
ّ
عيل بن احلسن بن َّ
ّ
إهنا ًءا بالتاريخ املذكور -يوم األحد  9ش��عبان س��نة 813هـ -حني جماورته حلرم اإلمام

ونص اإلهناء:
عيل بن أيب طالبّ ،)7(
ّ

واسترشاحا -و ّفقه اهلل
ورشحا
«أهناه أ ّيده اهلل تعاىل قراء ًة وبح ًثا ،وفهماً وضب ًطا،
ً
ً
تع��اىل وإ ّيانا ملراضيه ،وأعانه عىل امتثال أوامره واالنزجار عن نواهيه -وذلك

يف عدّ ة جمالس آخرها هنار األحد تاس��ع ش��هر شعبان املبارك سنة ثالث عرشة
حممد
[عيل] بن احلس��ن بن َّ
وثامنامئة هالل ّية .وكتب العبد الفقري إىل اهلل تعاىلّ ..
األسرتآبادي املجاور يف التاريخ املذكور ،أحسن اهلل تعاىل عواقبه».
ّ

القم ّي
عيل الصائغ ّ
الثالثة :إجازته لفضل اهلل بن شمس الدين َّ
حممد بن زين الدين ّ

()8

كتبها له بتاريخ يوم األربعاء  4ذي القعدة س��نة 814هـ يف النجف األرشف عىل نس��خة
م��ن كتاب (قواعد األحكام) للعلاّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ) ،كتبت س��نة 814هـ يف احلرم
ونص اإلهناءين
العلوي ،والنس��خة موجودة يف مكتبة الس�� ِّيد
املرعيش ،الرق��م ّ ،1881
ّ
ّ

واإلجازة:

نصه« :أهناه أ ّيده اهلل تعاىل وأدام
األول من الكتابّ ،
إهناء كتبه له يف آخر اجلزء ّ
ٌ
واس��ترشاحا -و ّفقه اهلل تعاىل وإ ّيانا التّباع
ً
فضائله قراء ًة وبح ًثا ،وضب ًطا وفهماً
مراضي��ه ،وانزجار ما يكرهه ونواهيه ،-وذل��ك يف جمالس آخرها يوم الثالثاء
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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عمت ميامنه -سنة أربع عرشة وثامنامئة اهلجر ّية
ثالث شهر ذي القعدة احلرامّ -

األسرتآبادي -بصرّ ه اهلل بعيوب نفسه،
حممد
ّ
عيل بن احلسن بن َّ
اهلالل ّية ،وكتبه ّ
وغف��ر ل��ه ولوالديه وجلمي��ع املؤمنني واملؤمن��ات -ىّ
حممد وآله
وصل اهلل ع�لى َّ

رب اختم باخلري».
الطاهرينّ ،

نصه« :أهناه أ ّيده اهلل تعاىل وأدام
وآخر كتبه له يف آخر اجلزء الثاين من الكتابّ ،
فضائله ق��راء ًة وبح ًثا ،وفهماً وضب ًط��ا -و ّفقه اهلل تعاىل وإ ّيان��ا ملراضيه ،وأعانه
وإ ّيانا عىل إتباع أوامره واجتناب نواهيه ،-وذلك يف جمالس آخرها يوم األحد

خامس عرش ربيع اآلخر س��نة أربع عرشة وثامنامئة هجر ّية ،وكتبه العبد الفقري
األس�ترآبادي -عفا اهلل عنه وع��ن والديه وعن مجيع
حممد
ّ
عيل بن حس��ن ب��ن َّ
ّ

حممد وآله الطاهرين».
املؤمنني ،-واحلمد هلل ّ
رب العاملني ،وصلواته عىل َّ

عيل املوىل الش��يخ الفقيه ،العامل
وأج��ازه يف آخر نس��خة الكتاب بام ّ
نص��ه« :قرأ ّ
الفاض��ل الكام��ل ،املح ّق��ق املد ّقق ،جام��ع فن��ون الفضائل ،موالن��ا األعظم

واحلق والدنيا والدين ،فضل اهلل بن املوىل
األفخم ،األجمد األكرم ،ج�لال امل ّلة
ّ
الشيخ اإلمام األعظم ،علاّ مة العلامء يف العامل ،أفضل الفضالء بني آدم ،مقصد

الس��الكني ،غياث نف��وس العارفني ،اجلامع ب�ين املعقول واملنق��ول ،والفروع

واألصول ،ذي النفس القدس�� ّية ،واألخالق املرض ّية ،ش��يخ ش��يوخ اإلس�لام

واحلق والدنيا والدين،
رب العاملني ،شمس امل ّلة
ّ
واملسلمني ،املخصوص بعناية ّ
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عيل
ّ
حاجي َّ
حممد بن الشيخ الصالح العفيف السعيد املرحوم الشيخ زين الدين ّ
القم ّي مولدً ا وحمتدً ا -أدام اهلل فضائلهام ،وأفاض عىل املس��لمني
الصائغ تعري ًفا ّ
بركاهتام -هذا الكتاب ،وهو كتاب قواعد األحكام يف مسائل احلالل واحلرام،

تصنيف املوىل الش��يخ اإلمام األعظم ،ش��يخ الش��يعة ،ورك��ن الرشيعة ،قدوة
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

واملتأخرين،
علامء األنام ،وقبلة العارفني من أهل اإلس�لام ،أفض��ل املتقدّ مني
ّ
ومكمل
مرج��ع احلكامء واملتك ّلمني ،إمام املجتهدي��ن ،ووارث علوم األولني،
ّ
واحلق والدنيا والدين ،احلسن بن
نفوس اآلخرين ،أيب منصور مجال الدين امل ّلة
ّ

احلق والدين ،يوسف بن امل ّطهر
املوىل الش��يخ العلاّ مة السعيد املغفور ،س��ديد ّ
ونور رمس��ه -من ّأوله إىل آخره قراء ًة ّ
مهذبة مرض ّية تشهد
 قدّ س اهلل نفس��هّ ،بفضله ،وتنبىء عىل غزارة علمه ،وس��أل يف أثناء قراءته ،وتضاعيف مباحثته،

إيضاحا
عماّ استش��كل من فقه الكتاب ،فب ّينت له ذلك بيانً��ا كاف ًيا ،وأوضحته
ً
ش��اف ًيا ،وقد أجزت ل��ه رواية ذلك وغريه من مصنّف��ات مصنّفه -طاب ثراه-

يف العل��وم العقل ّية والنقل ّية ،عنّي عن ش��يخي وإمامي وأس��تاذي املوىل الس�� ِّيد
املدرس يف
الفقي��ه األعظم ،واإلم��ام املع ّظم ،اجلامع ب�ين األصول والف��روعّ ،
واحل��ق والدنيا
املعق��ول وامل�شروع ،وحيد ده��ره ،وفريد ع�صره ،ريض امل ّلة
ّ

احلس��يني
حممد بن عب��د اهلل بن األعرج
ّ
والدين ،الس�� ِّيد أيب س��عيد حس��ن بن َّ

 -ط��اب ث��راه ،وجعل اجلنّ��ة مثواه،-عن الش��يخ املوىل اإلم��ام األعظم ،قدوة

علامء األمم ،جامع الفضائل النفسان ّية ،حاوي العلوم العقل ّية والنقل ّية ،السعيد
حممد
املرح��وم املغفور فخ��ر امل ّلة
ّ
واحلق والدين ،خ��ادم املجتهدين ،أيب طالب َّ

احلق والدنيا والدين أيب منصور احلس��ن مصنّف
بن املوىل الش��يخ اإلمام مجال ّ
الكت��اب -قدّ س اهلل نفس��ه الزك ّية ،وأف��اض عىل تربته املراح��م الر ّبان ّية ،-عن

عيل
والده مصنّف الكتاب ،فلريو ذلك ملن ش��اء
ّ
وأح��ب ،وكتب العبد الفقري ّ
األس�ترآبادي -بصرّ ه اهلل بعيوب نفسه ،وغفر له ولوالديه
حممد
ّ
بن احلسن بن َّ

الغروي -صلوات
وجلميع املؤمنني واملؤمنات -وجرى ذلك باملشهد الرشيف
ّ
مرشف��ه -يف تاريخ يوم األربعاء رابع ذي القعدة احلرام من س��نة أربع
اهلل ع�لى ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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رب العاملني ،ىّ
وصل اهلل عىل
ع�شرة وثامنامئة اهلالل ّية اهلجر ّية النبو ّية ،واحلمد هلل ّ
رب اختم باخلري
رب العاملنيّ ،
حممد وآله الطيبني الطاهرين ،آمني ّ
س ّيد األنبياء َّ
حممد وآله خري البرش».
والظفرّ ،
بحق َّ

حممد
األس�ترآبادي( )9للمج��از املذكور إهناءين
ّ
حممد بن احلس��ن بن َّ
فائدة :وكتب َّ

ونص ما كتب:
وإجازة عىل نفس هذه النسخة املذكورةّ ،

نصه« :أهناه أ ّيده اهلل تعاىل وأدام
األول من الكتابّ ،
إهناء كتبه له يف آخر اجلزء ّ
ٌ
واس��ترشاحا -و ّفقه اهلل تعاىل وإ ّيانا التّباع
ً
فضائله قراء ًة وبح ًثا ،وضب ًطا وفهماً
مراضي��ه ،وانزجار ما يكرهه ونواهيه ،-وذل��ك يف جمالس متعدّ دة آخرها هنار
عمت ميامنه -من س��نة أربع عرشة وثامنامئة
األربعاء رابع ذي القعدة احلرامّ -

رب العاملني ،ىّ
حممد وآله أمجعني،
اهلالل ّي��ة اهلجر ّي��ة ،واحلمد هلل ّ
وصل اهلل ع�لى َّ

األسرتآبادي أحسن اهلل
حممد
ّ
حممد بن احلسن بن َّ
وكتبه أضعف عباد اهلل تعاىل َّ
بمحمد وآله أمجعني».
عواقبه
َّ

نصه« :أهناه أ ّي��ده اهلل تعاىل
وآخ��ر كتبه ل��ه يف آخر اجلزء الث��اين من الكت��ابّ ،

وتقريرا وفه�ًم�اً  -و ّفقه اهلل تعاىل ملراضيه،
وأدام فضائل��ه ق��راء ًة وبح ًثا ،وضب ًطا
ً
وأعان��ه وإ ّيانا عىل إتباع أوام��ره واجتناب نواهيه ،-وذل��ك يف جمالس آخرها
يوم اخلميس خامس عرشين ربيع اآلخر من سنة أربع عرشة وثامنامئة اهلالل ّية،

األس�ترآبادي أحسن
حممد
ّ
حممد بن احلس��ن بن َّ
وكتب أضعف عباد اهلل تعاىل َّ

بمحمد وآله أمجعني».
اهلل تعاىل عواقبه
َّ
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عيل املوىل الش��يخ الفقيه ،العامل
وأجازه يف آخر نس��خة الكتاب ب�ما ّ
نصه« :قرأ ّ
الفاض��ل الكام��ل ،املح ّق��ق املد ّقق ،جام��ع فن��ون الفضائل ،موالن��ا األعظم
األفخم ،األجمد األكرم ،جالل امل ّلة والدين ،فضل اهلل بن املوىل الش��يخ اإلمام
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

األعظ��م ،علاّ مة العلامء يف الع��امل ،أفضل فضالء بني آدم ،مقصد الس��الكني،

غياث نف��وس العارفني ،اجلامع ب�ين املعقول واملنق��ول ،والفروع واألصول،
ذي النفس القدس�� ّية ،واألخالق املرض ّية ،ش��يخ ش��يوخ اإلسالم واملسلمني،

حممد بن
رب العاملني ،ش��مس امل ّلة والدنيا والدينّ ،
املخصوص بعناية ّ
حاجي َّ

عيل الصائغ تعري ًفا
الش��يخ الصالح العفيف السعيد املرحوم الشيخ زين الدين ّ
القم ّي حمتدً ا ومولدً ا -أدام اهلل تعاىل فضائلهام ،وأفاض عىل املسلمني بركاهتام،-
ّ

هذا الكتاب ،وهو كتاب قواعد األحكام يف مس��ائل احلالل واحلرام ،تصنيف
املوىل الشيخ اإلمام األعظم ،شيخ الشيعة ،وركن الرشيعة ،قبلة الدين ،وقدوة

ومكمل نفوس اآلخرين،
األولني،
العارفني ،أفضل املجتهدين ،وارث علوم ّ
ّ
احلق وامل ّلة والدين ،حس��ن بن الش��يخ الفقي��ه العامل الكامل
أيب منص��ور مجال ّ
سديد الدين ،يوسف بن املطهر ِ
احل يِّ ّل -قدّ س اهلل روحه -قراء ًة ّ
مهذبة مرض ّية
ّ
تش��هد بفضل��هّ ،
وتدل عىل غ��زارة علمه ،وس��أل عن مش��كالته ،وبحث عن
فحررت له مس��ائله ،وقررت دالئل��ه ،وأظهرت له فوائده ،وب ّينت
معضالتهّ ،

قواع��ده ،وقد أجزت له رواية ه��ذا الكتاب وغريه من مصنّف��ات مصنّفه من

وأس��تاذي املوىل الس�� ِّيد الفقيه
وإمامي
املعق��ول واملنق��ول ،عنّ��ي عن ش��يخي
ّ
ّ
حممد بن عبد اهلل بن
األعظ��م ،واإلمام املع ّظم ،ريض امل ّلة والدين ،حس��ن ب��ن َّ
احلس��يني ،عن الش��يخ الفقيه اإلمام األعظم ،خامتة املجتهدين ،شيخ
األعرج
ّ

حممد بن مصنّف هذا
ش��يوخ اإلس�لام واملس��لمني ،فخر امل ّلة
ّ
واحلق والدينَّ ،

املطه��ر -قدّ س اهلل
الكت��اب الش��يخ مجال امل ّلة والدين حس��ن بن يوس��ف بن ّ
وأح��ب حماف ًظا يل ول��ه ،وكتب ذلك
أرواحه��م ،-فل�يرو ذلك عنّي ملن ش��اء
ّ
األسرتآبادي
حممد
ّ
حممد بن احلس��ن بن َّ
أضعف عباد اهلل تعاىل وأحوجهم إليه َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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مرشفه-
حمت��دً ا ومولدً ا املجاور باملش��هد الرشيف
ّ
الغروي -صل��وات اهلل عىل ّ

يف تاري��خ ي��وم األربعاء رابع ذي القعدة احلرام من س��نة أرب��ع عرشة وثامنامئة
ىّ
حممد
رب العاملني،
اهلالل ّي��ة اهلجر ّية النبو ّية ،واحلمد هلل ّ
وصل اهلل عىل س�� ّيدنا َّ

رب العاملني»(.)10
وآله أمجعني ،آمني ّ

الرابعة :إجازته لبعض تالمذته كتبه له بتاريخ س��نة 820هـ عىل نس��خة من كتاب
(قواع��د األحكام) للعلاّ م��ة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ) ،والنس��خة موج��ودة يف مكتبة جامعة
طهران ،الرقم  ،1857ولألس��ف ّ
أن صورهتا غ�ير واضحة يف فهرس املكتبة ،فحرمت
من إيرادها هنا(.)11

عز الدين حسن بن محزة بن
اخلامس��ة والسادسة والس��ابعة :إجازاته الثالث للس ّيد ّ

احلسيني
حمسن
املوسوي(.)12
ّ
ّ

األوىل :كتبه��ا له بتاريخ يوم األحد  9مجادى اآلخرة س��نة 828هـ عىل نس��خة من

األول (ت 786هـ) ،والنس��خة موجودة يف إحدى
كتاب (الدروس الرشع ّية) للش��هيد ّ

مكتبات آل كاشف الغطاء(.)13

ش��وال سنة 829هـ يف مسجد الس ِّيد جالل بن رشفشاه
الثانية :كتبها له بتاريخ ّ 19

احلس��يني (الظاه��ر أنّ��ه يف النجف األرشف) عىل نس��خة من كتاب (رج��ال ابن داوود
ّ
احل يِّل) البن داود ِ
ِ
املرعيش،
احل يِّ ّل (ح ًّيا سنة 707هـ) ،والنسخة موجودة يف مكتبة الس ِّيد
ّ
ّ
ونص اإلجازة:
الرقم ّ ،3037
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الس��ادة -ظ) ،منبع
الس��ادة (س�� ّيد ّ
عيل الس�� ِّيد ّ
«بس��م اهلل الرمحن الرحيم ،قرأ ّ

السعادة ،العامل الفاضل ،الكامل الورع ،جامع الفضائل من املعقول واملنقول،
املكرم بق ّية نقباء آل عبا الس ِّيد
الس�� ِّيد ع ّز امل ّلة والدين حسن بن الس�� ِّيد املع ّظم ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

احلس��يني -أدام اهلل س��يادته -هذا الكتاب ،وهو أسامء الرجال ،من ّأوله
محزة
ّ
إىل آخ��ره ،قراء ًة مرض ّي ًة ،وقد أجزت له أن يروي عنّي هذا الكتاب وغريه من
الطويس ،وخالصة
كتب أس�ماء الرجال ملش��اخينا مثل كتاب الشيخ أيب جعفر
ّ
املطهر وغريمها ،وذلك يف جمالس آخرها الرابع
األقوال للشيخ مجال الدين ابن ّ

املرجب سنة تس��ع وعرشين وثامنامئة ،وكتب الفقري إىل
عرش من ش��هر رجب ّ

رب العاملني ،وصلواته
حممد
األس�ترآبادي ،واحلمد هلل ّ
ّ
عيل بن احلس��ن بن َّ
اهلل ّ
حممد وآله أمجعني»(.)14
وسالمه عىل َّ

الثالثة :كتبها له بتاريخ يوم األحد  21ش��عبان س��نة 833هـ ،عىل نسخة من كتاب
(حترير األحكام) ،للعلاّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ) ،والنس��خة واإلجازة رآها املريزا عبد اهلل
األفن��دي ،وق��ال :إنّه ذكر اإلج��ازة يف ترمجته( ،)15ولكن ترمجت��ه يف املطبوع من الكتاب
احلسيني
عز الدين حس��ن بن محزة بن حمس��ن
خلت من اإلجازة ،بل ذكر إجازة الس�� ِّيد ّ
ّ

حممد بن أيب هاشم بن زكي
ّ
عيل بن َّ
املوس��وي لتلميذه الس�� ِّيد املرتىض جالل الدين عبد ّ
احلس��يني عند ترمجة تلمي��ذه هذا ،وذكر يف
عيل بن أيب هاش��م
ّ
الدي��ن حييى بن َّ
حممد بن ّ
ضمن اإلجازة روايته عن
األسرتآبادي( ،)16فالحظ.
ّ

وذك��ر األفن��دي ّ
األس�ترآبادي له كان يف يوم اخلميس ش��هر ربيع
أن تاريخ إجازة
ّ

يصح؛ ّ
ألن تاريخ إهناء كتابة النس��خة كان يف  25ش��هر
األول س��نة  820ه��ـ ،وهذا ال ّ
ّ

ورصح هو يف ( )156/3من رياض العلامء ،وكام موجود عىل
ربيع اآلخر سنة 833هـ ّ
النسخة ،فالحظ.

املرعيش ،الرقم
نعم النس��خة -حترير األح��كام -اليوم موج��ودة يف مكتبة الس�� ِّيد
ّ

األس�ترآبادي ،ولك ّن ولألسف مل توضع صورهتا يف آخر الفهرس،
 ،915وفيها إجازة
ّ
فحرمت من إيرادها هنا(.)17

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

الثامنة :إجازته لبعض تالمذته كتبه له بتاريخ يوم األربعاء  6ش��عبان س��نة 824هـ
عىل نسخة من كتاب (قواعد األحكام) للعلاّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ) ،والنسخة موجودة
ونص اإلجازة:
يف مكتبة جملس الشورى ،الرقم ّ ،8249

واسترشاحا وضب ًطا-و ّفقه
«أهناه -أ ّيده اهلل تعاىل وأدام فضائله -قراءة وبح ًثا،
ً
اهلل تع��اىل وإ ّيانا ملراضي��ه ،وأعانه وإ ّيانا ع�لى إتّباع أوام��ره واجتناب نواهيه-

عمت ميامنه-
وذلك يف جمالس آخرها يوم األربعاء س��ادس ش��هر ش��عبانّ -
عيل بن احلس��ن
من س��نة أرب��ع وعرشين وثامنامئة ،وكتب��ه الفقري إىل اهلل الغني ّ

حممد وآله الطاهرين،
حممد
ّ
األس�ترآبادي حامدً ا هلل ،ومص ّل ًيا عىل رس��وله َّ
ب��ن َّ

ومس ّلماً تسليماً ».

والظاه��ر ّ
حممد بن حس��ن بن أيوب
حممد بن َّ
أن اإلجازة هذه هي لناس��خ الكتاب َّ

العاميل ،والذي كتب النسخة بتاريخ  25شهر رمضان سنة 823هـ(.)18
ّ

التاس��عة :إجازته للس�� ّيد نظام الدين تركة ابن الس�� ِّيد تاج الدين ابن الس�� ِّيد جالل

احلس��يني ،كتبها له بتاري��خ يوم اجلمعة  14صفر س��نة
الدي��ن عب��د اهلل بن أيب احلس�ين
ّ
827هـ عىل نس��خة من كتاب (إرش��اد األذهان) للعلاّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ) ،والنسخة
واإلج��ازة رآها املريزا عب��د اهلل األفندي ،وقال :إنّه ذكر اإلجازة يف ترمجته ،ولكن ال أثر

للرتمجة اليوم يف املطبوع من الكتاب(.)19

الع��ارشة :إهناءان كتبهام لبعض تالميذه عىل نس��خة من كت��اب (رجال ابن داود)،
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ونص ما كتب��ه بخ ّطه عىل
وق��د رآها األفن��دي يف قصب��ة دهخوارقان من أعامل تربي��زّ ،

األول من الكتاب:
النصف ّ

«أهن��اه أ ّي��ده اهلل تعاىل وأبقاه من ّأول��ه إىل هنا قراء ًة مرض ّي�� ًة ،وذلك يف جمالس
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

آخرها يوم العرشين من ش��هر مجادى اآلخرة س��نة س��بع وعرشي��ن وثامنامئة.
األسرتآبادي ،ىّ
حممد
حممد
ّ
وصل اهلل عىل َّ
عيل بن احلس��ن بن َّ
وكتبه العبد الفقري ّ
وآله».

نصه« :أهناه أ ّيده اهلل وأس��عده قراء ًة مرض ّية
وكت��ب عىل النصف اآلخر منه ما ّ

املرجب س��نة تس��ع
وذل��ك يف جمالس آخرها يوم الثاين عرش من ش��هر رجب ّ

األسرتآبادي»(.)20
حممد
ّ
عيل بن احلسن بن َّ
وعرشين وثامنامئة .وكتبه ّ

احلادية عرش :إجازته لش��هاب الدين أمحد بن (عالء الدين السعيد املغفور عرفة؟)

النييل( )21كتبها له بتاريخ  14ش��هر ربيع اآلخر س��نة 830هـ
العامري
حممد
ّ
ابن أمحد بن َّ
ّ

ومصورة
األول (ت 786ه��ـ)،
ّ
عىل نس��خة من كت��اب (ال��دروس الرشع ّية) للش��هيد ّ
(مصورات) ،ولك ّن ولألسف مل
املرعيش ،الرقم 853
النسخة موجودة يف مكتبة الس ِّيد
ّ
ّ
توضع صورهتا يف آخر الفهرس ،فحرمت من إيرادها هنا(.)22

القم ّي
احلسني
الثانية عرشة :إهناءان كتبهام للس ّيد سلطان بن احلسن
(احلسيني) ّ
ّ
ّ

()23

املجاور بالنجف األرشف بتاريخ س��نة  833هـ عىل نس��خة من كتاب (حترير األحكام)
للعلاّ مة ِ
احل يِّ ّل (ت 726هـ)( ،)24كتبها الس�� ِّيد سلطان بتاريخ أوائل شهر ذي القعدة سنة
األس�ترآبادي ،والنسخة موجودة
حممد
ّ
832هـ تذكرة لألخ العامل الس�� ِّيد شمس الدين َّ

األول،
األول كتب��ه يف آخر اجلزء ّ
يف مكتبة األس��تانة الرضو ّي��ة ،الرقم  ،2277واإلهناء ّ
ونصه:
ّ

«أهن��اه -أدام اهلل س��يادته ،وع ّظ��م أجره -م��ن ّأوله إىل هنا -وه��و آخر اجلزء
األس�ترآبادي يف تاريخ يوم
عيل بن احلس��ن
ّ
ّ
األول -قراء ًة مرض ّي ًة مهذب ًة ،كتبه ّ

عمت ميامنه -س��نة ثالث وثالثني وثامنامئة هجر ّية،
اخلميس ثالث ش��عبانّ -

ىّ
حممد وآله».
وصل اهلل عىل َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

ونصه« :أهناه -أدام اهلل ...من ّأوله إىل
واإلهناء الثاين كتبه يف آخر اجلزء الثاينّ ،

آخ��ره قراء ًة مرض ّي ًة ...إدراكه [يف] جمال��س آخرها يوم األثنني ثامن وعرشين
احلجة احلرام من س��نة ثالث وثالثني وثامنامئ��ة هجر ّية ،كتبه الفقري إىل اهلل
ذي ّ
ىّ
حممد وآله أمجعني»(.)25
األسرتآبادي،
عيل بن احلسن
ّ
وصل اهلل عىل َّ
ّ

()2
األول يف أقس��امها وهي :وضوء ،وغس��ل،
ّأول النس��خة (ناقص) ...« :وتوابعها ّ

وتيممّ .
وكل منها :واجب ،وندب ،فالوضوء جيب للصالة والطواف الواجبني.»..
األول بمقدار صفحة واحدة.
رقم املكتبة ،)2435( :ناقصة ّ

باجلبيل ،ي��وم األربعاء 15
حممد قايض املع��روف
عيل ب��ن َّ
ّ
نس��خ ،فت��ح اهلل بن ّ

مصححة ،عليها كلامت نس��خ البدل ،العناوين كُتبت
ش��عبان س��نة  846هـ،
ّ

ٍ
حواش بإمضاء« :ع ل» ،عليها نقول من الكتب الفقه ّية
بامل��داد األمحر ،عليها

م��ع ذكر املص��در ،بعض أوراقها كُتب��ت ٍّ
متأخر ع��ن األصل ،يف آخرها
بخط ّ
صورة رس��الة اإلمام
القم ّي (ت 329هـ) ،وقطعة
ّ
العسكري البن بابويه ّ
احلجة للش��يخ املفيد (ت 423هـ) ،يف آخرها وقف ّية النسخة،
من توقيع اإلمام ّ
كُتبت باللغة الفارس ّية ،وهي خمرومة.

اصطناعي ،بن ّّي ،وعطفه بن ّّي غامق.
الغالف :جلد
ّ

154ق19 ،س28.5 × 15.8 ،سم.
334

()3
تامة.
رقم املكتبةّ ،)2629( :
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

نس��خ 15 ،ش��هر رمضان س��نة 918هـ ،العناوين كُتبت باملداد األمحر ،عليها
تعاليق قليلة كتبت بني الس��طور ،يف آخرها مسائل فقهيةِ ،
وذكر فِرق الشيعة،
ّ
حممد حسني بن
ورشح بعض املصطلحات الفقه ّية ،وأبيات شعر ّية ،عليها مت ّلك َّ

البيضوي ممسوح ،عليها عدّ ة أختام ممسوحة.
حممد ،وختمه
ّ
َّ
الغالف :جلد ،بن ّّي ،وعطفه أمحر.

224ق17 ،س17.4 × 9.4 ،سم.

()4
تامة.
رقم املكتبةّ ،)1671( :

الباغندي ،يوم األربعاء من ش��عبان سنة
نس��خ ،جنيد بن عبد الرمحن بن جنيد
ّ

929هـ يف ش�يراز ،عليها كلامت نس��خ البدل ،العناوين كُتبت باملداد األمحر،
ٍ
ح��واش بإمض��اء« :ع ل» ،عليه��ا نُقول من الكت��ب الفقه ّي��ة مع ِذكر
عليه��ا
وحمرمات الذبيحة،
املص��در ،عليه��ا أبيات يف الفقه تتع ّل��ق بأحكام الطه��ارةّ ،

احلج ،عليها طريق رواية فخر املح ّققني إىل اإلمام
العس��كري،
ّ
وأح��كام ّ
يف آخره��ا فائ��دة يف معنى الدراهم البغ ّل ّية منقولة من ّ
خط أيب س��عيد الس��عيد

البحراين [غري مرتجم له يف كتب الرتاجم] ،نقلها عن ابن
املرحوم ابن إدريس
ّ
درة (ظ -ابن دريد (ت  321هـ) كام يف ذكرى الشيعة ( ،)136/1عليها ختم

عيل خان هبادر.)26(»1222 ،
مر ّبع« :بركات ّ
الغالف :جلد ،أمحر.
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247ق17 ،س18.4 × 11.3 ،سم.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

()5
تامة.
رقم املكتبةّ ،)3347( :

األس�ترآبادي -م��ن برزمهني
احلس��ني
نس��خ ،عبد الس�لام بن باقر صاحب
ّ
ّ

األول
غرة ش��هر ربيع ّ
رس��تاق من قرية خوانديز يف بلدة قزوين ،-يوم االثنني ّ
ٍ
حممد
س��نة 966هـ ،نقله الناسخ من منقول نقله أس��تاذه العامل الفاضل الشيخ َّ
[ب��ن عبد الرحيم بن] داوود
األس�ترآبادي( ،)27العناوين كُتبت باملداد األمحر،
ّ
ٍ
حواش بإمض��اء« :من��ه» ،و«ع ل» ،و«زين» ،و«ش��هيد» ،عليها رموز
عليه��ا
املؤ ّلف�ين والكت��ب وح ّلها ،عليها نُق��ول من الكتب الفقه ّية م��ع ِذكر املصدر،
خت��م مر ّب ٌع« :املفتقر إىل ذي
عليه��ا رشح غري��ب اللغة مع ذكر املصدر ،عليها
ٌ

وختم
«عيل بن احلسني»،
وختم
املنن عبده العايص حسن،»1238 ،
ٌّ
ٌ
ٌ
بيضويّ :

الطباطبائي.»1312 ،
حممد
ّ
مر ّب ٌع« :العبد َّ
اصطناعي ،بن ّّي.
الغالف :جلد
ّ

288ق17 ،س18 × 12 ،سم.

()6
تامة.
رقم املكتبةّ ،)1619( :

احلجة سنة 974هـ ،عليها كلامت نسخ البدل ،العناوين كُتبت
نسخ 21 ،ذي ّ
باملداد األمحر ،مش��حونة باحلوايش وهي بإمضاء« :منه» ،و«فخر الدين» ،و«ع

336

ل» ،عليه��ا نقول م��ن الكتب الفقه ّية م��ع ذكر املصدر ،عليها أصناف أس�ماء

البيضوي:
حممد ،وختم��ه
ّ
املمس��وخات م��ن احليوان��ات ،عليها مت ّلك امل�يرزا َّ

«حممد».
َّ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

اصطناعي ،أمحر وعطفه بن ّّي.
الغالف :جلد
ّ

247ق16 ،س24.7 × 19.5 ،سم.

()7
آخر النسخة (ناقص)« :واإلمام ويل من ال ويل له ،يقتص يف العمد ويستويف الدية

يف اخلطأ وشبهه ،وليس له العفو عنهام .ومع تعدد اجلنايات.»...

رقم املكتبة ،)537( :ناقصة اآلخر (بمقدار ثالثة أسطر).

ٍ
نس��خ ،ق ،10كُتبت النسخة بأكثر من ٍّ
واحد ،عليها كلامت نسخ البدل،
خط
ٍ
حواش بإمضاء« :عل» ،عليها نُقول من
العناوي��ن كُتبت باملداد األمحر ،عليها

الكتب الفقه ّية مع ذكر املصدر ،عليها تاريخ  19صفر سنة 1003هـ يف البقعة

بيضوي« :يأيت من
حممد ...اخلادم ،عليها ختم
ّ
العل ّية ،عليه��ا مت ّلك نور الدين َّ
احلسيني».
بعدي اسمه أمحد» ،وآخر« :عبده...
ّ

بنفسجي ،وعطفه جلد أمحر.
ورقي،
الغالف :كارتون
ّ
ّ

439ق19 ،س19 × 13 ،سم.

()8
تامة.
رقم املكتبةّ ،)3488( :

حممد صالح ابن رشيف الدين حسني ،يوم االثنني  14ذي القعدة سنة
نس��خَّ ،

ثم طالع الكتاب وقابله
1034هـ يف قصبة دليـچان -من توابع قم املقدّ س��ةّ ،-
ومتّ��ت املقابل��ة يف ليلة التاس��ع من صفر س��نة 1061هـ ،عليها كلامت نس��خ

ٍ
ح��واش بإمضاء« :منه» ،و«فخر
الب��دل ،العناوين كُتبت باملداد األمحر ،عليها
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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حممد رضا بن
ختم مر ّب ٌع« :الواثق باهلل الغني َّ
الدين» ،و«ع ل» ،و«زين» ،عليها ٌ

املرندي» ،وحس��اب
حممد» ،عليها عبارة« :عارية عندي ...ملاّ رضا
ّ
حس�ين َّ

حممد ،عليها اسم (آقا صالح بن رشيف).
مايل ّ
خيص امللاّ َّ
ّ
بالطرة.
اصطناعي ،بن ّّي مز ّين
الغالف :جلد
ّ
ّ

161ق ،خمتلفة السطور25 × 13 ،سم.

()9
ثم وجد املاء م��ع أصحابه أو يف رحله أعاد،
ّأول النس��خة (ناق��ص) ...« :بالطلب ّ

ولو عدم املاء والرتاب سقطت أداء وقضاء.»...

األول (الطهارة/ما جيب يف التيمم).
رقم املكتبة ،)2732( :ناقصة ّ
الربورودي ،شهر شعبان س��نة 1036هـ ،عليها
نس��خ ،حبيب اهلل بن حس�ين
ّ
بالغات الق��راءة ،عليها كلامت نس��خ البدل ،العناوين كُتب��ت باملداد األمحر،
النس��خة مش��حونة باحلوايش منها بإمضاء« :فخر الدين» ،و«زين» ،و«ع ل»،

حممد باقر آل الش��يخ
حممد
ّ
مهدي ابن الش��يخ َّ
و«س م م» ،و«ح ع ل» ،كت��ب َّ

أن هذه النس��خة
ع ّب��اس
احلجة س��نة 1396هـ ّ
اخلوي�براوي بتاري��خ  14ذي ّ
ّ

أهداها اخلطيب جابر أبو الرحية بتاريخ  14ذي القعدة سنة 1396هـ إىل والده
مثم ٌن« :الواثق
اخلويرباوي ،عليها
حممد باقر آل الش��يخ ع ّباس
ّ
خت��م ّ
ٌ
الش��يخ َّ
حممد.»1205 ،
بالصمد ابن س ّيد َّ

338

اصطناعي ،أسود وعطفه بن ّّي.
الغالف :جلد
ّ

277ق13 ،س25.2 × 18.2 ،سم.

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

()10
تامة.
رقم املكتبةّ ،)2767( :

احلجة
حمم��د ابن ملاّ حمم��ود حكي��م مخام��ي( 21 ،)28ذي ّ
نس��خ ،ن��ور الدين َّ

مصححة وختم املقابل ممسوح،
س��نة 1054هـ ،قوبلت النس��خة عىل نس��خة
ّ
العناوين كتبت باملداد األمحر ،عليها نقول من الكتب الفقه ّية مع ذكر املصدر،

عليه��ا رشح غريب اللغة مع ذكر املصدر ،عىل ّأوهلا رشح بعض املصطلحات
الفقه ّي��ة ،وبي��ان مؤ ّلفات بع��ض األصحاب ،وبع��ض األحاديث واملس��ائل

الرش��تي ،عليها ختم
احلاج نرص الطبيب
الفقه ّية ،عليها مت ّلك ...ابن املرحوم
ّ
ّ
مر ّبع« :ع ّز من قنعّ ،
وذل من طمع ،عبده مريزا.»1174 ،

الغالف :جلد ،بن ّّي.

232ق ،خمتلفة السطور26.3 × 14.2 ،سم.

()11
تامة.
رقم املكتبةّ ،)2301( :

مصححة ،العناوين كتبت باملداد
نس��خ 10 ،شهر ربيع اآلخر سنة 1056هـ،
ّ
ٍ
حواش بإمض��اء« :ع ل» ،عليها نقول من الكت��ب الفقه ّية مع
األمح��ر ،عليه��ا

ذك��ر املصدر ،يف آخرها فهرس بالكتب املؤمتنة مقابل َدين (ثالثة عرش كتا ًبا)،

حممد باقر الشهري
احلس��يني ،ومت ّلك
عيل أكرب ابن أبو املعايل
ّ
احلاج َّ
ّ
عليها مت ّلك ّ
الطباطبائي.
املوسوي
بحاجي إمامي
ّ
ّ
ّ
اصطناعي ،بن ّّي.
الغالف :جلد
ّ

219ق19 ،س25 × 12.5 ،سم.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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()12
تامة.
رقم املكتبةّ ،)477( :

املازندراين ،يوم األربعاء  10صفر
احلسيني
حممد صالح بن حبيب اهلل
ّ
ّ
نس��خَّ ،

سنة 1059هـ ،عليها كلامت نسخ البدل ،العناوين كتبت باملداد األمحر ،عليها
ٍ
حواش بإمضاء« :ع ل» ،عليها نقول من الكتب الفقه ّية مع ذكر املصدر.

الغالف :جلد ،بن ّّي.

238ق16 ،س25.7 × 12.9 ،سم.

()13

ّأول النسخة (ناقص) ...« :وغسل ،وتيممّ .
وكل منها :واجب ،وندب .فالوضوء

ومس كتابة القرآن إن وجب.»..
جيب :للصالة والطواف الواجبنيّ ،

ثم يأخذ بنسبة التفاوت يف املساحة
آخر النس��خة (ناقص)« :ويصدق مع التساوي ّ

من الدية ،ولو نقصا قيس إىل عني أبناء سنّه ،ولو ا ّدعى ذهاب ضوء املقلوعة.»...

األول بمقدار صفح��ة واحدة وناقصة اآلخر
رق��م املكتب��ة ،)2353( :ناقصة ّ

(الديات/مقدار دية ضوء العينني).

األوايل ،يوم االثنني
عيل بن راشد بن حس�ين ابن أيب رسوال
ّ
نس��خ ،راشد بن ّ

األول)،
 25مجادى اآلخرة ،س��نة 1070هـ يف املدرس��ة اخلان ّية بشرياز (اجلزء ّ
340

عليها بالغات القراءة وهي كثرية ،عليها كلامت نس��خ البدل ،العناوين كُتبت

ٍ
حواش بإمضاء« :ع ل» ،و«زين» ،عليها نُقول من الكتب
باملداد األمحر ،عليها
عيل بن
الفقه ّية مع ذكر املصدر ،والنسخة ُقرأت عىل الشيخ أمحد بن احلسن بن ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

املشغري (بعد  1120هـ) ،وكتب يف آخر اجلزء
العاميل
احلر
ّ
حممد بن احلسني ّ
َّ
ّ
احلجة
نصه« :أهناه قراء ًة وحتقي ًقا وبح ًثا يف أواخر ش��هر ذي ّ
إهناءا بخ ّطه ّ
ّ
األول ً

العام�لي حامدً ا مص ّل ًي��ا» ،عليها عبارة:
احلر
س��نة  ،1101وكت��ب العبد أمحد ّ
ّ
«وقف صحيح».

الغالف :كارتون ،أزرق وعطفه وأركانه جلد أمحر.
180ق17 ،س28.5 × 18.5 ،سم.

()14
تامة.
رقم املكتبةّ ،)1424( :

اجلهردي ،ش��هر رجب س��نة 1071هـ يف
عيل
ّ
حمم��د صالح ب��ن َّ
نس��خَّ ،
حممد ّ

املنورة (قم املقدّ س��ة) ،عليها كلامت نسخ البدل ،العناوين
مدرس��ة املعصومة ّ
ٍ
حواش بإمض��اء« :ع ل» ،عليها نُقول من الكتب
كُتب��ت باملداد األمحر ،عليها

الفقه ّية مع ذكر املصدر ،يف آخرها تاريخ يوم الس��بت  14مجادى اآلخرة س��نة

الطارمي بتاريخ
عيل
ّ
1180هـ (كتب يف األصل س��نة  ،)18عليها مت ّل��ك نظر ّ
عيل» ،عليه��ا وقف ّية املرحوم
س��نة 1177هـ ،وختمه
ّ
البيضوي« :عب��ده :نظر ّ

التس��وجي
الدربن��دي وجعل��ت توليتها بي��د املريزا أبو القاس��م
احل��اج نظ��ر
ّ
ّ
ّ
األوردبادي (املسكن) ،وتاريخ الوقف ّية يوم الثالثاء  18ذي
(الطسوجي -ظ)
ّ
ّ
احلجة -يوم الغدير -سنة 1251هـ.
ّ

الغالف :جلد ،أسود.
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261ق18 ،س26.5 × 15 ،سم.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
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()15
ّأول النسخة (ناقص) ...« :بإبالغ مراده يف الطاعات ،وحتصيل مآربه من القربات.

حممد -أصلح اهلل تعاىل أمر داريه.»..-
ولـم كثر طلب الولد العزيز َّ
اّ

األول بمقدار صفحة واحدة.
رقم املكتبة ،)1730( :ناقصة ّ

حممد مقيم بن اهلل قيل مسعودي يف دار السلطنة أصفهان يف خدمة علاّ مة
نسخَّ ،

الزمان ملاّ حييى ،يوم اخلميس س��لخ ش��عبان س��نة 1077هـ ،العناوين كُتبت
ٍ
حواش بإمض��اء« :ع ل» ،و«م» ،عليها نُقول من الكتب
بامل��داد األمحر ،عليها
الفقه ّية مع ذكر املصدر.

الغالف :جلد ،أسود.

324ق13 ،س19.6 × 13 ،سم.

()16
تامة.
رقم املكتبةّ ،)3665( :

احلجة سنة 1079هـ يف
حممد شفيع ،عرص يوم اخلميس من ش��هر ذي ّ
نس��خَّ ،
ٍ
حواش بإمضاء« :منه» ،و«ع ل»،
شرياز ،العناوين كُتبت باملداد األمحر ،عليها
و«زين» ،و«ش��هيد» ،عىل وجه النس��خة وظهرها عدّ ة أحاديث ِ
وذكر أقس��ام

احلاج مريزا حسني
جنتي) ،أوقفها
الش��يعة ،عليها اسم ( ...ابن املرحوم أمحد
ّ
ّ

342

حممد
من ثلث والده امللاّ رشيف
الش�يرواين بحسب وص ّية والده ،عليها مت ّلك َّ
ّ
البيضوي« :املتوكّل عىل اهلل ،عبده:
الش�يرواين ،وختمه
حممد رضا
ّ
ّ
رشيف بن َّ
وختم مر ّب ٌع« :يا رشيف العطاء».
حممد رشيف»،
ٌ
َّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الغالف :جلد ،بن ّّي.

249ق17 ،س24 × 13 ،سم.

()17
تامة.
رقم املكتبةّ ،)1018( :

نسخ ،سنة 1097هـ ،عليها كلامت نسخ البدل ،العناوين كُتبت باملداد األمحر،

األول من النس��خة حاش��ية بعناوين (قول��ه -قوله) كُتبت يف
عىل متام النصف ّ
ٍ
حممد صادق
سنة 1099هـ ،عليها
حواش بإمضاء« :ع ل» ،عليها مت ّلك الس ِّيد َّ
الرشعي بقيمة (ِ )12قران،
الرش��تي بتاريخ سنة 1312هـ ،انتقلت إليه بالبيع
ّ
ّ
ُ
وأوقفت النسخة بعده من ِق َبل ولده الشيخ غالم حسن رضا عىل كافة طلاّ ب
ثم عىل أوالده الذكور نس�ًل�اً
اإلمام ّية
ّ
املحصلني وجعلت التولية يف حياته بيده ّ

بيضوي« :غالم
ثم عىل جمتهدي كيالن ورشت،وختم ولد الواقف
ّ
بعد نسلّ ،
بيضوي« :عبده:
ختم
ٌّ
حممد ،عليها ٌ
حسن رضا» ،ومت ّلك الس ِّيد باقر ابن الس ِّيد َّ

فاريس -مل آل جهدً ا يف قراءته ،-ومت ّلك
وختم آخر له مر ّبع
احلس��يني»،
حممد
ٌ
ّ
َّ
ّ
الصحاف ،وختمه مر ّبع« :لطف جعفر» ،والنسخة
حممد باقر
جعفر ابن
ّ
ّ
احلاج َّ
مر ّقمة.

مشجر ،وعطفه وأركانه جلد بن ّّي.
الغالف :كارتون
ورقي ّ
ّ

201ق18 ،س19 × 12 ،سم.

()18
ّأول النس��خة (ناقص)...« :حيوي النكت البديعة يف مس��ائل أحكام الرشيعة ،عىل
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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وج��ه اإلجياز واالختص��ارٍ ،
خال عن التطويل واإلكثار فأجب��ت مطلوبه ،وصنّفت هذا

الكتاب املوسوم بـ(إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن).»..

األول بمقدار صفحة واحدة.
رقم املكتبة ،)1572( :ناقصة ّ

الت��وين بتاريخ ذي القعدة من
حممد بن عبد القادر
ّ
نس��خ ،ق  ،11عليه��ا مت ّلك َّ
س��نة 1052هـ ،وقد ُق��رأ الكتاب عليه بتاريخ س��نة 1051هـ ِ
ووصف باملوىل

األعظم ،عليها بالغات القراءة ،عليها كلامت نس��خ الب��دل ،العناوين كُتبت
ٍ
حواش بإمضاء« :ع ل» ،عليها نقول من الكتب الفقه ّية
بامل��داد األمحر ،عليها
مع ذكر املصدر.

اصطناعي ،بن ّّي.
الغالف :جلد
ّ

252ق13 ،س21 × 15.4 ،سم.

()19
آخر النس��خة (ناقص)« :ويف قطع رأس امليت مائة دينار ،ويف جوارحه وش��جاجه

بحسب ذلك ،ويرصف يف وجوه الرب ال الوارث.»...

(أول الكتاب  -ذكر من يرث دية اجلنني).
رقم املكتبة ،)121( :ناقصة اآلخرّ ،
نس��خ ،ق ،11عليه��ا بالغات املباحثة ،عليها كلامت نس��خ الب��دل ،العناوين

األول من النس��خة مش��حون باحل��وايش ،عليها
كُتب��ت بامل��داد األمحر ،الثلث ّ

344

ٍ
ح��واش بإمضاء« :تلميذ فخر الدين» ،و«زين» ،و«ع ل» ،فيها جذاذت عليها
بيضوي « :وأفوض أمري إىل اهلل،
خت��م
رشح بع��ض عبارات الكتاب ،عليها
ٌّ
ٌ

القايني
حممد الش��هري بالفاض��ل
ّ
عيل بن َّ
عب��ده امل��اس ،»1089 ،عليها مت ّلك ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

األس��دي بتاريخ  28ش��عبان مج��ادى اآلخرة س��نة 1383هـ ،كُتب
النجف��ي
ّ
ّ

التم ّلك يف طهران.

اصطناعي ،بن ّّي.
الغالف :جلد
ّ

186ق17 ،س24 ×18 ،سم.

()20
ّأول النس��خة (ناقص) ...« :عمدً ا مع استيعاب االحرتاق ،واملولود ،وللسعي إىل

رؤية املصلوب بعد ثالثة ،وللتوبة ،وصالة احلاجة ،واالستخارة.»..

آخر النس��خة (ناقص)« :ويف اهلاشمة -وهي :التي هتشم العظم -عرشة أربا ًعا ،أو

بعريا.»...
ثال ًثا يف اخلطأ وشبهه .ويف املنقلة -وهي :املحوجة إىل نقل العظم -مخسة عرش ً
األول واآلخر (الطهارة/الغس��ل -الديات/
رقم املكتب��ة ،)1297( :ناقصة ّ

مقدار دية املوضحة).

نس��خ ،ق  ،11عليها كلامت نسخ البدل ،العناوين كُتبت باملداد األمحر ،عليها

ٍ
حواش بإمضاء« :ع ل».

الغالف :كارتون أزرق ،وعطفه وأركانه جلد بن ّّي.

286ق14 ،س19 × 11.5 ،سم.

()21
تامة.
رقم املكتبةّ ،)1562( :

ٍ
حواش بإمضاء« :ع ل»،
نس��خ ،ق ،11العناوين كُتبت باملداد األمحر ،عليه��ا
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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الطهراين عنوان
عليها اسم (الشيخ موسى اليذ) ،كتب عليها الشيخ آقا بزرك
ّ
النس��خة بخ ّطهّ ،أوهلا وآخرها كُتب ٍّ
متأخ ٍر عن األصل ،أهداها للمكتبة
بخط ّ

حمم��د صادق احلكيم بتاريخ  25ش��هر رمضان س��نة
حمم��د جعفر بن َّ
الس�� ِّيد َّ
1387هـ.

الغالف :جلد ،بن ّّي ،وعطفه بن ّّي فاتح.

201ق19 ،س23 × 12.4 ،سم.

()22
تامة.
رقم املكتبةّ ،)3515( :

نس��خ ،قاسم بن سامه الش��هري بخدامه احلمزة (بخدّ ام احلمزة -ظ) يف حرضة

العس��كري ابن الكاظم يف السيب ،يوم اجلمعة  1صفر [ق ،]11عليها تاريخ
ّ
وقع الطاعون بالنجف س��نة 1102هـ ،وتاري��خ فتح البرصة عىل يد مصطفى
باش��ا« :خائن الس��لطان نغ��ل ح��ارب الدولة جه�ًل�اً  ،فله التاري��خ مغلوب:

 ،»1078عليه��ا كلامت نس��خ البدل ،العناوي��ن كُتبت بامل��داد األمحر ،عليها

ٍ
حواش بإمضاء« :ع ل» ،و«زين» ،و«درويش» ،عليها حساب خيص اآلخوند

ثم انتقل إىل
املازندراين
حممد حس��ن
الكربالئيّ ،
ّ
ّ
عيل،عليها مت ّلك الشيخ َّ
س��بز ّ
حممد ابن
حمم��د باق��ر بتاريخ  21مجادى اآلخر س��نة 22؟؟هـ ،ومت ّلك الس�� ِّيد َّ
َّ
احلاج دخيل).
(عيل ابن
الس ِّيد داود
ّ
ّ
احلسيني ،عليها اسم ّ
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زيتوين.
الغالف :كارتون ،أسود وعطفه جلد
ّ

217ق15 ،س29 × 20 ،سم.

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

()23
املني مطل ًق��ا ،وباجلامع يف ُقبل
ّأول النس��خة (ناق��ص) ...« :للرجل واملرأة :بإنزال ّ

اآلدمي كذلك وإن مل ينزل.»..
املرأة حتّى تغيب احلشفة ،ويف دبر
ّ

آخر النس��خة (ناقص)« :وتتساوى املرأة والرجل يف ديات األعضاء واجلراح حتّى

ثم يصري.»...
يبلغ دية الرجلّ ،

األول واآلخ��ر (كت��اب الطهارة/أس��باب
رق��م املكتب��ة ،)1899( :ناقص��ة ّ

الغسل -كتاب الديات/بيان أن املرأة والرجل يتساويان يف ديات األعضاء).

نس��خ ،ق ،11عليها كلامت نسخ البدل ،العناوين كُتبت باملداد األمحر ،عليها

ٍ
ح��واش بإمض��اء« :ع ل» ،عليها نقول م��ن الكتب الفقه ّية م��ع ذكر املصدر،
عليها طالسم لدفع البل ّيات.

اصطناعي أسود.
الغالف :كارتون أسود ،وعطفه جلد
ّ
198ق19 ،س21.5 × 12.5 ،سم.

()24
آخ��ر النس��خة (ناق��ص)« :ويف الباضع��ة -وهي :الناف��ذة يف اللح��م -ثالثة .ويف

السمحاق -وهي :البالغة إىل اجللد الرقيق عىل العظم -مخسة (أربعة -ظ).»...
رقم املكتبة( ،)695( :الطهارة -الديات/دية الشجاج).

نس��خ ،النس��خة كتبت بخ ّطني خمتلفني والظاهر أنهّ ام ّ
حممد
بخط الشيخ الفقيه َّ
الكاظمي) ،ىّ
املتوف
حممد جواد املعروف بـ(ابن الون��دي) وبـ(الفقيه
ّ
قاس��م بن َّ
ّ
وخط تلميذه وناس��خ كتب��ه ع ّباس بن خ�ضر بن ع ّباس
بع��د س��نة 1116هـ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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النجف��ي (وذلك ألنيس بخ ّطهام) ،ق ،11عليه��ا بالغات القراءة وهي كثرية،
ّ

ٍ
حواش
عليه��ا كلامت نس��خ الب��دل ،العناوي��ن كُتبت بامل��داد األمحر ،عليه��ا
بإمض��اء« :فخر الدي��ن» ،و«ع ل» ،عليها نُق��ول من الكت��ب الفقه ّية مع ِذكر
املصدر ،عىل وجه النسخة -الورقتان األوىل( :-خطبة يف النكاح ،والفرق بني

واملتأخرين ،ومس��ائل
املحمدون الثالثة املتقدّ مني
العزم واإلرادة ،وبيان معنى
ّ
َّ
يف البيع ،وعدد مس��ائل الكتاب ( )15000مسألة ،ومنازل القمر ،وذكر فِرق
الش��يعةّ ،
وحل املصطلح��ات الفقه ّية يف كت��ب العلاّ مة نقلت ع��ن ولده فخر

املح ّقق�ين -وهي تبا ًعا :عىل إش��كال ،وفيه إش��كال ،وع�لى رأي ،واألقرب،

وجه��ا ،ويف قول�ين ،وعىل قولني ،وفيه قول ،وقي��ل ،واألقوى ،-وذكر
وكان ً

أن س��نة تأليف كتاب اإلرش��اد كان س��نة 666ه��ـ (696هـ -ظ
ول��ده ً
أيضا ّ

فص ّحف) صنّفه يف شهر رمضان يف مسجد الكوفة
ُتب كتاب ًة ُ
فالتاريخ السابق ك َ

ٌ
القم ّي (ت 1371هـ)
وهو
عيل بن إبراهيم ّ
معتكف فيه) ،عليها مت ّلك الش��يخ ّ
بتاريخ شهر رمضان سنة 1337هـ ،والنسخة مرممّة.

اصطناعي أسود ،وعطفه بن ّّي.
الغالف :جلد
ّ

166ق ،خمتلفة السطور30 × 21 ،سم.

()25
آخ��ر النس��خة (ناقص)« :س��واء كان اجل��اين رجلاً أو ام��رأة ،ففي ث�لاث أصابع

348

ثالثامئة،ويف أربع مائتان.»...

رقم املكتبة ،)2516( :ناقصة اآلخر بمقدار صفحة واحدة.
مصحح��ة ،عليها كلامت نس��خ البدل ،العناوي��ن كُتبت باملداد
نس��خ ،ق،11
ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

ٍ
ح��واش بإمضاء« :ع ل» ،و«ح ت��ع ر» ،عليها نقول من الكتب
األمح��ر ،عليها

الفقه ّي��ة مع ذك��ر املصدر ،بع��ض أوراقها كُتب��ت ٍّ
متأخ��ر عن األصل،
بخط ّ

عليها أربعة من التواريخ (والدات) متع ّلقة باملك النس��خة ،يف أعىل صفحاهتا
عبارات التفاؤل بالكتاب (االستخارة).

الغالف :كارتون ،وعطفه جلد أمحر.
193ق23 ،س24.3 × 16 ،سم.

()26
آخر النسخة (ناقص)« :ويف شلل اإلصبع ثلثا ديتها ،ويف قطع املشلولة الثلث وإن

كان خلقة ،ويف الظفر عرشة دنانري إن مل ينبت أو نبت أسود ،فإن.»...

رقم املكتبة ،)3/2517( :ناقصة اآلخر (الديات/مقدار دية اليدين).
مصحح��ة( ،الظاهر أنهّ��ا ِّ
حممد بن
نس��خ ،ق،11
ّ
بخط نظام الدين حس��ن بن َّ

اهلاش��مي -ناس��خ املجموعة -لكنّه
احلس��يني
خادم الرشيعة قايض مس��عود
ّ
ّ
كت��ب األوىل والثانية ِّ
بخط النس��تعليق) ،عليها بالغات القراءة ،عليها كلامت
ٍ
ح��واش بإمضاء« :ع ل»،
نس��خ البدل ،العناوين كتب��ت باملداد األمحر ،عليها

و«زين» ،و« ح س ن» وهي بحسب الظاهر لنظام الدين املذكور ،عليها نُقول
ِ
نصه« :باسمه تعاىل ،لقد وقع
من الكتب الفقه ّية مع ذكر املصدر ،عىل ّأوهلا ما ّ
الرشوع يف قراءة هذا الكتاب املستطاب وسامعه قراءة تث ّبت وسامع حت ّفظ عند
م��ن قرأه عىل الش��يخ الثقة الثبت ،املرك��ون إليه يف فقه��ه ،واملأمون يف حديثه،

احلق والدين عبد اللطيف -أمدّ ظ ّل��ه الرشيف -مراع ًيا لرشائط
الش��يخ كامل ّ

الفح��ص والتحقيق ،وضوابط النظر والتدقيق ،يف يوم الس��بت الس��ادس من
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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قرأت عليه هو أفضل تالمذه
مجي��دي الثاين لعام  1037ببل��دة كازرون ،ومن
ُ
ّ
وأجل خلاّ نه ،وأرش��د أصحابه -دام فضائل��ه ،-و ّفقني اهلل
(تالمذت��ه -ظ)،

حممد بن خادم
تع��اىل للبلوغ إىل منتهاه ،وأنا الفقري إىل عفو مواله حس��ن ب��ن َّ

اهلاشمي ،رزقه اهلل من العيش أرغده ،وجعل
الرشيعة القدس ّية قايض مسعود
ّ
خري يوميه غده».

حممد بن
عليها فوائد فقه ّية كتبها الس ِّيد هاشم
احلسيني ،وكتب الس ِّيد حسن بن َّ
ّ

اهلاش��مي بتاريخ س��نة 1030هـ (أو
احلس��يني
خادم الرشيعة قايض مس��عود
ّ
ّ
البهائي ع��ن بعض أحكام
1003ه��ـ) س��ؤال جدّ ه القايض مس��عود للش��يخ
ّ
الن��كاح والط�لاق وغريمها [وهو غ�ير مذكور يف الذريعة] ،والنس��خة ضمن

وأوهلا (حاش��ية عىل إرشاد األذهان) جمهولة املؤ ِّلف،
جمموعة وترتيبها الثالث ّ
األول واآلخر ،والثاني��ة (الفرائض النصري ّي��ة) للخواجة نصري
وه��ي ناقص��ة ّ
حممد بن خادم
الدي��ن
الط��ويس (ت 672هـ) كتبهام نظام الدين حس��ن [ب��ن َّ
ّ

اهلاشمي] بتاريخ سنة 1037هـ ،عليها مت ّلك
احلسيني
الرشيعة قايض مس��عود
ّ
ّ
عيل.
أمحد ابن الشيخ ّ

الغالف :كارتون أزرق ،وعطفه جلد أمحر.

171ق21 ،س24.5 × 12.7 ،سم.

()27
350

التوس��ط فعليه بام أفدناه يف التحرير ،أو تذكرة
آخر النس��خة (ناقص)« :ومن أراد
ّ

[الفقه��اء ،أو قواعد األحكام أو غري ذلك من كتبن��ا .واهلل املو ّفق ّ
لكل خري ،واحلمد هلل
رب العاملني]».
ّ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

رقم املكتبة ،)1803( :ناقصة اآلخر بمقدار سطر واحد.
ٍ
حواش بإمضاء« :ع ل»،
نس��خ ،ق ،11العناوين كُتبت باملداد األمحر ،عليه��ا
األنصاري» ،عليها نُقول م��ن الكتب الفقه ّية مع ِذكر املصدر،
و«عب��د الرزّاق
ّ
عىل وجه النس��خة أحاديث وأحكام فقه ّية كُتبت بتاريخ سنة 1126هـ ،عليها
مجلة من التواريخ (والدات ووفيات) متع ّلقة باملك النس��خة ،عليها مت ّلك عبد

حممد
الرزّاق
ّ
عيل بن َّ
األنصاري بتاريخ س��نة 1289هـ ،ومت ّلك الس�� ِّيد َّ
حمم��د ّ

املوسوي».
حممد
املوسوي ،وختمه
ّ
ّ
ّ
عيل بن َّ
البيضويَّ :
«حممد ّ
بني.
الغالف :جلد
اصطناعيّ ،
ّ

134ق20 ،س31 × 20 ،سم.

()28
تامة.
رقم املكتبةّ ،)611( :

املازندراين ،يوم الثالثاء من شهر صفر سنة
احلاج حسن
حممد ابن
ّ
ّ
نسخ ،املريزا َّ
1106هـ يف دار الس��لطنة أصفهان ،عليها كلامت نسخ البدل ،العناوين كُتبت
ٍ
حواش بإمضاء« :ع ل» ،و«زين الدين» ،عليها نُقول من
باملداد األمحر ،عليها
الكتب الفقه ّية مع ذكر املصدر ،عليها مت ّلك الس�� ِّيد حس��ن آل س ّيد حسون آل

احلسيني،
احلسني
س ّيد ياسني ،ومت ّلك الس ِّيد إبراهيم ابن املرحوم الس ِّيد حيدر
ّ
ّ

احلسني.»1297 ،
دائري« :إبراهيم
وختمه
ّ
ّ

اصطناعي أسود.
الغالف :كارتون ،أسود ،وعطفه جلد
ّ

211ق19 ،س24 × 13 ،سم.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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()29
تامة.
رقم املكتبةّ ،)3378( :

اخلامنئي ،سنة 1233هـ ،استُنسخت عىل
حممد
ّ
عيل َّ
نس��خَّ ،
حممد ابن كربالئي ّ
نسخة كتبها هالل بن شامل بن ع ّز الدين هالل( )29بتاريخ يوم الثالثاء  25ذي

ٍ
حواش بإمضاء« :ع ل»،
احلجة سنة  860هـ ،العناوين كُتبت باملداد األمحر ،عليها
ّ

بعض أوراقها جمدولة ٍّ
بخط أمحر ،والنسخة كُتبت بخ ّطني.
الغالف :جلد ،أسود.
209ق ،خمتلفة السطور21 × 15 ،سم.

()30
ّأول النس��خة (ناقص) ...« :ومجاع املحتلم ،وذك��ر احلائض ،والكون عىل طهارة.

والغسل جيب ملا وجب له الوضوء ،ولدخول املساجد وقراءة العزائم إن وجبا.»...
األول (الطهارة/ما جيب لزوم الغسل).
رقم املكتبة ،)3479( :ناقصة ّ

نسخ ،س��نة 1236هـ ،استُنسخت عىل نس��خة تارخيها يوم األحد  21شعبان

سنة 1110هـ ،عليها كلامت نسخ البدل ،العناوين كُتبت باملداد األمحر ،عليها

ٍ
حواش بإمضاء« :ع ل».

بالطرة ورأسيها.
الغالف :جلد ،أسود مز ّين
ّ
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154ق25 ،س24.5 × 14.5 ،سم(.)30

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

(الكتاب ال�ساد�س)
ا�ستق�صاء النظر يف البحث عن الق�ضاء والقدر = ا�ستق�صاء البحث
والنظر يف م�سائل الق�ضاء والقدر
عربي)
(عقائد-
ّ
ِ
املطهر (ت 726هـ).
تأليف :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلسن بن يوسف ابن ّ

ٍ
بطلب من السلطان أوجلايتو
بحوث حول القضاء والقدر واجلرب واالختيار ،كتبها

خدابنده واس��تعرض فيها باختصار خمتلف اآلراء الفلس��ف ّية والكالم ّية يف املوضوع مع

التعرض لبعض األد ّلة النقل ّية.
ّ

العريب املخطوط]567/1 :
[الذريعة 31/2 :الرقم  ،122الرتاث
ّ

لـم كان السلطان
ّأول الكتاب« :احلمد هلل العليم الغ ّفار ،القديم ّ
القهار ..وبعد فإنّه اّ
ِ
بسطر األد ّلة الدا ّلة عىل ّ
أن للعبد
أمر
األعظم ..أوجلايتو خدابنده مالك وجه األرضَ ..
رب عليها ،فقابلت ذلك األمر املط��اع ،باالمتثال واالتّباع،
اختي��ارا يف أفعاله وأنّ��ه غري مجُ ٌ
ً
وس��ارعت يف إنشاء هذه الرس��الة املوسومة بـ(اس��تقصاء النظر) يف البحث عن القضاء

والقدر.»..

آخ��ر الكت��اب« :فإذا مل يفع��ل الوزير الفعل ثب��ت العجز والفرق ب�ين الصورتني،

وليكن هذا آخر ما نورده يف هذا الكتاب ،واهلل املو ّفق للصواب ،وإليه املرجع واملآب».
النسخ يف املكتبة :عددها (.)3

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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()1
تامة.
رقم املكتبةّ ،)3/2697( :

ٍ
ِ
جمموعة كتب
بحسب اجلهد والطاقة ،وهي يف
نس��خ ،ق ،11والنسخة مقابلة
املحرم سنة 1028هـ ،وترتيبها
بعضها الشيخ علوان بتاريخ يوم األربعاء ّ 16

فيه��ا الثال��ث ،وفيها أربع نس��خ ،وهي( :حاش��ية عىل معامل الدي��ن ملجهول،
واللمع��ة اجللية يف معرفة النية البن فهد ِ
احل يِّ ّل ،واس��تقصاء النظر ،ورس��الة يف
ّ
ّ
القطيفي) ،جاء يف وسط
الس��هو والشك يف الصالة للشيخ إبراهيم بن سليامن
ّ
املجموع��ة ٍّ
وأن املجموعة من كتب املرحوم
بخط حديث فهرس املجموع��ةّ ،

الساموي.
الشيخ
ّ

الغالف :جلد ،أمحر.
13ق17 ،س20.7 × 14.9 ،سم.

()2
تامة.
رقم املكتبةّ ،)5/1087( :

النامزي 2 ،مجادى اآلخرة سنة 1327هـ ،العناوين
الشريازي
احلاج آقا
نس��خ،
ّ
ّ
ّ
النامزي
الش�يرازي
احلاج آقا
كُتبت باملداد األمحر ،والنس��خة يف جمموعة كتبها
ّ
ّ
ّ
وترتيبها فيها اخلامس ،وفيها سبع نسخ.

354

اصطناعي ،أسود ،وعطفه بن ّّي.
الغالف :جلد
ّ

16ق14 ،س17.7 × 11 ،سم.

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

()3
تامة.
رقم املكتبةّ ،)5/294( :

الساموي 17 ،شهر ربيع اآلخر سنة 1335هـ يف
حممد بن طاهر
ّ
نسخ ،الشيخ َّ
النج��ف األرشف ،العناوين كُتبت باملداد األمحر ،والنس��خة يف جمموعة كتبها

الس�ماوي وترتيبها فيها اخلامس ،وفيها (كتاب اإليضاح البن شاذان،
الش��يخ
ّ
املذهبة للس�� ّيد املرتىض ،وترمجة الس ِّيد
واملقتضب البن عياش ،ورشح قصيدة ّ

بيضوي« :من
خت��م
احلمريي للس�� ّيد املرتىض( ،)31واس��تقصاء النظر) ،عليها
ٌّ
ّ
ٌ
الساموي.»1354 ،
حممد
ّ
كتب َّ
الغالف :جلد ،أمحر.

9ق22 ،س20.9 × 13 ،سم.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

(الكتاب ال�سابع)
الأ�سرار اخلف ّية يف العلوم العقل ّية
عربي)
(فل�سفة-
ّ

ِ
املطهر (ت 726هـ).
تأليف :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلسن بن يوسف ابن ّ

بح��وث يف العلوم العقل ّية م��ن احلكمة والكالم واملنطق ،ير ّد فيها عىل الفالس��فة،

واإلهلي ،أ ّلفه باس��م هارون بن شمس الدين
والطبيعي،
مرتّبة عىل ثالثة أجزاء :املنطق،
ّ
ّ
اجلويني (ت 685هـ).
ّ

[الذريعة 45/2 :الرقم  ،175أعيان الشيعة]405/5 :

والعزة واالرتقاء ..وقد وس��مناه
ّأول الكت��اب« :احلم��د هلل ذي األزل ّي��ة والبق��اء،
ّ

بكت��اب (األرسار اخلف ّية يف العلوم العقل ّية) ،وبدأن��ا فيه ّأولاً بالعلوم املنطق ّية لكوهنا آلة

يف حتصيل املجهوالت.»..

آخ��ر الكتاب« :وهذه أمور موج��ودة يف العناية اإلهل ّية الحتي��اج الناس إليه ،وهو

متصور له تعاىل فيجب وجوده عنه ،وليكن ه��ذا آخر الكالم يف هذا الفن،
نظ��ام للعامل
ّ
النبي وآله الطاهرين،
واحلمد هلل ِّ
حممد ّ
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل س ّيد املرسلني َّ

وأصحابه األخيار املنتجبني».
356

النسخ يف املكتبة :عددها (.)3

()1
تامة.
رقم املكتبةّ ،)380( :
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

نس��خ ،العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل (املؤ ّلف ،)بدون تاريخ (قبل س��نة 685هـ ،وهي سنة

اجلويني الذي أ ّلف الكتاب باسمه) ،غري منقوطة،
وفاة هارون بن شمس الدين
ّ
الساموي
الس�ماوي عنوان النسخة وفهرسها ،وأكمل
حممد
ّ
ّ
كتب عليها الشيخ َّ
بخط قريب من ّ
بتاريخ  5شهر رجب سنة 1355هـ نقصها ٍّ
خط املصنِّف ،وعدد
نصه« :أكمل هذه النس��خة
الصفحات الت��ي كتبها مخس ،وكتب يف آخرها ما ّ

املطهر،
املسماّ ة باألرسار اخلف ّية ،من تصانيف علاّ مة البرش احلسن بن يوسف بن ّ
ِ
الساموي يف بلد النجف
حممد بن الش��يخ طاهر
ّ
التي هي بخ ّطه الرشيف األنور َّ
سنة ألف وثالثامئة ومخس ومخسني هجر ّية يف خامس رجب ،والذي أكملته هو

الصحيفة الس��ابعة والثالثون والثامنة والثالثون والسابعة واخلمسون والثامنة
واخلمسون والتاسعة واخلمسون بعد األربعامئة من الصحائف ،وفرغت حامدً ا

بيضوي:
مس��تغفرا مني ًبا» ،عليها ختم
حممد وآله،
ّ
ً
هلل ع�لى أفضاله ،مص ِّل ًيا عىل َّ
فإن الكتاب مل يطبع إىل
حممد
الس�ماوي ،»1354 ،ولألسف الشديد ّ
ّ
«من كتب َّ

اآلن عىل نسخة املصنّف هذه.
الغالف :جلد ،أسود.

232ق21 ،س22 × 12.5 ،سم.

العامة:
تاريخ انتقال النسخة من اخلزانة الغرو ّية إىل مكتبة اإلمام احلكيم ّ

هناك أربع ٌة من أعيان أهل الفن ذكروا ّ
أن النسخة هذه كانت من موقوفات اخلزانة

عيل بن أيب طالب ،وهم ّ
كل من:
الغرو ّية املوجودة يف حرم اإلمام ّ
الساموي (ت 1370هـ).
حممد بن طاهر
ّ
1.1الشيخ َّ
العاميل (ت 1371هـ).
2.2الس ِّيد حمسن األمني
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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الزنجاين (ت 1373هـ).
3.3الشيخ فضل اهلل
ّ

الطهراين (ت 1389هـ).
 4.4الشيخ آقا بزرك
ّ

رصح برؤيتها ،ودونك أقواهلم:
ومنهم من نسخها ،ومنهم من ّ

الساموي :ذكرها يف موضعني ،ومها:
حممد ابن الشيخ طاهر
ّ
 .1الشيخ َّ

األول عىل نس��خة املصنِّف بتاريخ عرص يوم السبت  25شعبان
األول :كتب الفن ّ
ّ

س��نة 1338هـ ،والنسخة تأيت الح ًقا يف الرقم ( -)3نسخة الشيخ فرج اهلل ،-وكتب يف
نصه:
آخرها ما ّ

«ف��رغ من كتابتها عىل نس��خة املصنِّف ق��دّ س اهلل روحه ،وضاع��ف يف اجلنان

فتوحه ،وأس��كنه فيها أكرم بحبوح��ة املوجودة بالدار الغرو ّي��ة املرتضو ّية عىل
حممد بن الش��يخ طاهر
صاحبه��ا آالف الصالة والس�لام والتح ّية أقل عباد اهلل َّ
بالساموي يف النجف األرشف عرص يوم السبت خلمس بقني من شعبان
الشهري
ّ
سنة ألف وثالثامئة وثامن وثالثني من اهلجرة ،حامدً ا هلل تعاىل ،ومص ّل ًيا عىل أكرم

ومستغفرا».
السادة الرشفاء،
ً
حممد املصطفى ،ومس ّلماً عىل عرتته ّ
رسله َّ

الثاين :كتب عىل نس��خة املصنِّف عنواهنا وفهرس��ها ،وأكمل نقصها بتاريخ  5شهر

بخط قريب من ّ
رجب سنة 1355هـ ٍّ
خط املصنِّف ،وعدد الصفحات التي كتبها مخس،
الس�ماوي ،»1354 ،وكتب يف آخرها
حممد
وعىل النس��خة ختم��ه
ّ
ّ
البيضوي« :من كتب َّ

نصه:
ما ّ
358

«أكمل هذه النسخة املسماّ ة باألرسار اخلف ّية ،من تصانيف علاّ مة البرش احلسن بن
ِ
حممد بن الش��يخ طاهر
يوس��ف ب��ن ّ
املطهر ،التي ه��ي بخ ّطه الرشي��ف األنور َّ
الس�ماوي يف بلد النجف سنة ألف وثالثامئة ومخس ومخسني هجر ّية يف خامس
ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

رج��ب ،وال��ذي أكملته هو الصحيفة الس��ابعة والثالث��ون والثامنة والثالثون

والس��ابعة واخلمسون والثامنة واخلمسون والتاسعة واخلمسون بعد األربعامئة
حمم��د وآله،
م��ن الصحائ��ف ،وفرغت حام��دً ا هلل ع�لى أفضال��ه ،مص ِّل ًيا عىل َّ

مستغفرا مني ًبا».
ً

نصه:
 .2الس ِّيد حمسن األمني
العاميل :ذكرها يف (أعيان الشيعة) بام ّ
ّ

«األرسار اخلف ّي��ة يف العل��وم العقل ّية من احلكمة وال��كالم واملنطق ،جم ّلدٌ ير ّد به

اجلويني ،نس��خته ِّ
بخط
عىل الفالس��فة ،أ ّلفه باس��م هارون بن ش��مس الدين
ّ

املؤ ّلف يف اخلزانة الغرو ّية»(.)32

ومن املستحسن أن نعرف تاريخ زيارة الس ِّيد حمسن األمني للخزانة الغرو ّية وحديثه

عن انتقال بعض نسخها إىل بعض أهل العلم ،فقد ذكر زيارته للنجف األرشف يف كتابه
(الرحلة العراق ّية اإليران ّية) ،والتي كانت بتاريخ  13ش��هر رمضان إىل أوائل ذي القعدة

نص ما ذكر:
سنة 1352هـ( ،)33وإليك ّ

مهها ،كان فيها
«مكتبة احلرضة الرشيفة العلو ّية :وهي أقدم مكتبات النجف وأ ّ
م��ن نفائس املخطوطات ع��دد ال حيىص ،وجاء ِذكرها يف كث�ير من املؤ ّلفات،
ثم اضمحلت بسبب اإلمهال ،وعدم
واستفاد الناس منها يف أعصار متطاولةّ ،

العناي��ة بجعله��ا يف غرف��ة حتت إرشاف املس��ؤولني ،وإحصاء كتبه��ا يف دفاتر
ٍ
براتب ،كام يفعل بسائر مكتبات الدنيا التي يراد بقاؤها النتفاع
وجعل ق ّيم هلا
الناس هبا ،ولكنّها بقيت يف غرفة مقفلة عرضة لألرضة وغريها.

وكان بعض أصدقاء نقباء احلرضة الرشيفة يستعريون منهم بعضها ،ويأخذونه

يتعمدون فيموتون وهو
إىل دورهم ،فقد يرجعونه ،وقد ينس��ون إرجاع��ه ،أو ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

359

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

بخط العلاَّ مة ِ
عندهم ،وق��د أراين بعض ذراري أهل العلم كتا ًبا عن��ده ِّ
احل يِّ ّل،

مفتخرا بذلك،
يبق يف ذاكريت،-
وم��ن تآليفه -جزء من املختلف أو املنته��ى مل َ
ً

احلبويب
حممد س��عيد
وقد
ُ
علمت بعد ذلك ّ
أن هذا اجلزء كان اس��تعاره الس�� ِّيد َّ
ّ
ثم وقع يف
النجفي العامل الش��اعر املشهور من ق ّيم احلرضة الرشيفة ،وهو عنده ّ
ّ

يد هذا الرجل.

وقد بقي يف هذه املكتبة الرشيفة عدد صالح من املخطوطات ،فس��عى الفاضل
ٍ
حجرة من حجر الصحن الرشيف،
النجفي يف نقلها إىل
الساموي
حممد
ّ
ّ
الشيخ َّ
يتربع
وكانت فيها أوراق مبعثرة فجمع منها عدّ ة كتب ورتّبها ،وكان يرجو أن ّ

ثم
أح��دٌ بتجليده��ا ،وقد زرنا هذه املكتبة الرشيفة ورأينا م��ا بقي منها أمههاّ ..
ذكر ما رآه من نسخ القرآن والكتب فيها»(.)34

ِ
نصه:
وقال ً
أيضا يف (أعيان الشيعة) عند تعداد مصنّفات العلاَّ مة احل يِّ ّل ما ّ

«خمتل��ف الش��يعة يف أحكام الرشيعة :س��بعة جم ّل��دات .يف اخلالص��ة( :ذكرنا

وحجة ّ
كل ش��خص ،والرتجيح مل��ا نصري إليه)،
خاصة،
ّ
في��ه خالف علامئن��ا ّ

ِّ
بخ��ط املؤ ِّلف م��ن موقوف��ات اخلزانة
مطبوع،من��ه -أو م��ن املنته��ى -ج��زء
النجفي من اخلازن ،وتوفيّ
احلبويب
حممد سعيد
ّ
الغرو ّية ،كان اس��تعارها الس ِّيد َّ
ّ

وهي عن��ده ،فوقعت يف يد بعض من ينتمي إىل العلم من أهل النجف وبقيت
ترشيف بزيارة العتبات
عنده ،ومل يرجعها إىل اخلزانة ،وأرانيها سنة  1352حني ّ

ومفتخرا»(.)35
مظهرا إنهّ ا من كتبه
الرشيفة
ً
ً
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الزنجاين :فقد جاء ِّ
األول -املنطق-
 .3الش��يخ فض��ل اهلل
بخط الناس��خ يف آخر اجل��زء ّ
ّ
م��ن (األرسار اخلف ّية) يف النس��خة ذات الرق��م ( )10143املوجودة يف مكتبة جملس
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

التربيزي بتاريخ شهر
اهلش�ترودي
حممد حس�ين
ّ
ّ
الش��ورى ،والتي كتبها عبد اهلل بن َّ

الزنجاين،
ربيع اآلخر سنة 1339هـ ،والتي استكتبها شيخ اإلسالم الشيخ فضل اهلل
ّ

نصه:
ما ّ

«فرغ من كتابتها عىل نس��خة املصنِّف -ق��دّ س اهلل روحه ،وضاعف يف اجلنان

فتوحه ،وأسكنه منها (فيها -ظ) أكرم بحبوحة -املوقوفة باحلرضة (املوجودة
بال��دار -ظ) الغرو ّي��ة املرتضو ّي��ة -ع�لى صاحبه��ا آالف الص�لاة والس�لام

بالس�ماوي يف النجف
حممد بن الش��يخ طاهر الش��هري
ّ
والتح ّي��ة -أقل عباد اهلل َّ

األرشف عرص يوم الس��بت خلمس بقني من شعبان س��نة ألف وثالثامئة وثامن
حممد املصطفى،
وثالثني من اهلجرة ،حامدً ا هلل تعاىل ،ومص ّل ًيا عىل أكرم رسله َّ

ومستغفرا».
السادة الرشفاء،
ً
ومس ّلماً عىل عرتته ّ
ِ
نصه:
وكتب الشيخ
الزنجاين بخ ّطه بعد ذلك ما ّ
ّ

«قد اس��تكبت هذا اجلزء من أرسار اخلف ّية [كذا] ،وهو قسم املنطق عن نسخة
الس�ماوي -س�� ّلمه اهلل ،من فضالء علامء العراق-
حممد
ّ
كتبها العلاّ مة الش��يخ َّ

عىل نسخة األصل الذي (التي -ظ) هي من موقوفات احلرضة الرشيفة -عىل
س��اكنها آالف التح ّي��ة ،-وق��د كان بع��ض الصفح��ات س��اقطة منه��ا ح�ين

ثم لـماّ ترشفت يف س��نة  1364ثان ًيا إىل زي��ارة األعتاب الرشيفة
االس��تكتابّ ،
رأيت النس��خة املذكورة مس��تكملة ،ولـماّ رجعت إىل زنجان كتبت إىل الشيخ
فتفضل -س�� ّلمه اهلل
اجلليل -املذكور اس��مه -ثان ًيا ،وس��ألته تكميل النقصّ ،

تعاىل -بذلك بخ ّطه عن أصل النسخة التي ِّ
بخط مصنِّفها -قدّ س اهلل روحه-

أيضا يف
إيل يف ش��هر رمضان يف 1365هـ ،وقد رأيت أصل النسخة ً
وأرس��لها ّ
أ ّيام ترشيف بالتحصيل يف تلك األعتاب املقدّ س��ة( ،)36واحلمد هلل والصالة عىل
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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الزنجاين ،عفى اهلل عن جرائمه».
النبي وآله الطاهرين ،األحقر اجلاين فضل اهلل
ّ
ّ

وجاء ِّ
بخط الناسخ يف آخر اجلزء الثاين -الطبيع ّيات -من (األرسار اخلف ّية) يف النسخة

ذات الرق��م ( )10452املوج��ودة يف مكتب��ة جملس الش��ورى ،والتي كتبه��ا عبد اهلل بن
التربي��زي بتاريخ  11مج��ادى اآلخرة س��نة 1338هـ ،والتي
اهلش�ترودي
حممد حس�ين
ّ
ّ
َّ

األول من النسخة-
اس��تكتبها شيخ اإلسالم الشيخ فضل اهلل
الزنجاين -بحسب اجلزء ّ
ّ

نصه:
ما ّ

ست وسبعني
األول سنة ّ
«[الساموي ]:يف يوم االثنني تاسع عرشين شهر ربيع ّ
ّ
وس��بعامئة ،فرغت من استنساخ هذه النس��خة الرشيفة من النسخة التي كُتبت
بواسطتني من نسخة املصنِّف أسكنه اهلل بحبوحة جنانه.

أن النس��خة الت��ي كتب املستنس��خ قب�لي منها كانت
[اهلش�ترودي ]:الظاه��ر ّ
ّ
أن املستنسخ -حفظه اهلل -قد أتعب نفسه يف تصحيحها إىل أن
مغلوطةّ ،
احلق ّ

بلغت نس��خته يف اجلودة غاية ،تقرأ بال زمحة ،ومع ذلك توجد كلامت متش��ابه

بعضه��ا ببعض كـ(العقل) بـ(الفعل) ،و(القع��ر) بـ(القرص) وبالعكس ،رحم
اهلل من يبذل جهده يف تصحيح النس��خة التي أنا غلطتها وأخبطتها ،وأنا األقل

التربيزي ،غُفر هلام 11 ،شهر ج2
اهلشرتودي
حممد حسني
ّ
ّ
عبد اهلل بن الش��يخ َّ
سنة .»1338

«[الس�ماوي ]:وفرغ من استنس��اخها عىل نس��خة مغلوطة كتبت عىل نس��خة
ّ
362

الس�ماوي يف النجف س��لخ ش��هر رمضان س��نة ألف
حممد بن طاهر
ّ
املصنِّفَّ :

مستغفرا ،آمني».
ً
وثالثامئة ومخس وثالثني حامدً ا مص ّل ًيا مس ّلماً

وجاء ِّ
بخط الناس��خ يف آخ��ر اجلزء الثال��ث -اإلهل ّيات -م��ن (األرسار اخلف ّية) يف
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

النس��خة ذات الرقم ( )10144املوج��ودة يف مكتبة جملس الش��ورى ،والتي كتبها عبد
التربيزي بتاريخ مجادى اآلخرة سنة 1338هـ ،والتي
اهلش�ترودي
حممد حس�ين
ّ
ّ
اهلل بن َّ

األول من النسخة-
اس��تكتبها شيخ اإلسالم الشيخ فضل اهلل
الزنجاين -بحسب اجلزء ّ
ّ

نصه:
ما ّ

«فرغ من استنس��اخها عىل نس��خة مغلوطة كُتبت عىل نس��خة املصنِّف الفقري

الس�ماوي يف النجف يف ي��وم اجلمعة رابع
حممد بن الش��يخ طاهر
ّ
إىل اهلل تع��اىل َّ

عرش ّ
شوال سنة ألف وثالثامئة ومخس وثالثني من اهلجرة حامدً ا مص ّل ًيا ،مس ّلماً
مستغفرا مني ًبا»(.)37
ً

تم
 .4الش��يخ آق��ا بزرك
الطهراين :ذكره��ا يف الذريعة يف اجلزء الثاين ،واجل��زء الثاين منه ّ
ّ
تأليفه بتاريخ س��نة 1356هـ( ،)38فتكون رؤيته للنس��خة يف اخلزانة الغرو ّية قبل سنة
نص ما ذكر:
1356هـ ،وإليك ّ

«األرسار اخلف ّي��ة :يف العلوم العقل ّية من احلكم ّي��ة والكالم ّية واملنطق ّية آلية اهلل
العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ..رأيت النسخة بخ ّطه الرشيف يف اخلزانة الغرو ّية»(.)39

نصه:
وقال يف موضع آخر من الكتاب ما ّ

«رس��الة األرسار اخلف ّية يف العلوم العقل ّي��ةُ ،ذكر يف (ج -2ص )42ملخّ ًصا..
األول منه يف املنطق عن نسخة
حممد
الساموي بخ ّطه الفن ّ
ّ
وقد استنسخ الشيخ َّ
ِّ
خ��ط مؤ ّلف��ه املوجودة يف اخلزان��ة الغرو ّية ،وكتب الفنّني األخريين عن نس��خٍ

وش��وال 1335هـ ،40وبعد وفاته انتقلت نسخته
أخرى يف ش��عبان ورمضان
ّ
إىل مكتبة آل فرج اهلل»(.)41

ونستنج من ذلك بحسب التواريخ املذكورة ،ما يأيت:
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة
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الزنجاين أنّه رأى النس��خة يف العتبة العالية
رصح الش��يخ
ّ
1338 -1331(1 .1هـ)ّ :
حني دراسته يف النجف األرشف ،ومل يذكر لنا تاريخ الرؤية هلا بالضبط.

الس�ماوي اجل��زء
2 .2س��لخ ش��هر رمض��ان س��نة 1335ه��ـ :استنس��خ الش��يخ
ّ
الثاين(الطبيع ّيات) بتاريخ سلخ شهر رمضان سنة 1335هـ يف النجف األرشف

عىل نسخة مغلوطة كتبت عىل نسخة املصنِّف ،تارخيها يوم االثنني  29شهر ربيع
األول سنة 776هـ ،والنسخة هذه كتبت بواسطتني عن نسخة املصنِّف.
ّ

الساموي اجلزء الثالث
حممد
ّ
3 .3يوم اجلمعة ّ 14
شوال سنة 1335هـ :استنسخ الشيخ َّ
شوال سنة 1335هـ يف النجف األرشف عىل
(اإلهل ّيات) بتاريخ يوم اجلمعة ّ 14

نسخة مغلوطة كُتبت عىل نسخة املصنِّف ،والظاهر هي سابقة الذكر.

الساموي يف
حممد
ّ
4 .4عرص يوم الس��بت  25شعبان س��نة 1338هـ :استنسخ الشيخ َّ
األول (فن املنطق) عىل نسخة ِّ
خط املصنّف املوجودة
النجف األرشف اجلزء ّ
باخلزانة الغرو ّية ،وكانت النس��خة حينئذ موقوفة باحلرضة الغرو ّية[ .هذا ما ُذكر
يف نسخة الشيخ فرج اهلل وسيأيت ذكرها].

رصح الس�� ِّيد حمس��ن
 13( 5 .5ش��هر رمضان إىل أوائل ذي القعدة) س��نة 1352هـّ :
العاميل برؤية نسخة ِّ
خط املصنِّف يف اخلزانة الغرو ّية.
األمني
ّ

الس�ماوي نقص نسخة
حممد
ّ
6 .6يوم  5ش��هر رجب س��نة 1355هـ :أكمل الش��يخ َّ
بخط قريب من ّ
خط املصنِّفٍّ 
ِّ
خط املصنِّف ،وكتب عليها عنواهنا وفهرس��ها،
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البيضوي« :من
وع��دد الصفحات التي كتبها بيده مخس ،وعىل النس��خة ختم��ه
ّ

متأخر
الس�ماوي ،»1354 ،ويمك��ن أن يكون التاريخ الذي يف اخلتم
حممد
ّ
ٌ
كتب َّ
عن التم ّلك.
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

ِّ
خ��ط املصنِّف يف
الطهراين برؤية نس��خة
رصح الش��يخ
ّ
7 .7قبل س��نة 1356هـّ :
اخلزانة الغرو ّية.

حممد
8 .8قبل س��نة 1364هـ :اس��تكتبها الش��يخ
الزنجاين عىل نس��خة كتبها الشيخ َّ
ّ
الس�ماوي عىل نسخة املصنِّف ،وكانت من موقوفات احلرضة العلو ّية حينئذ،
ّ
وقد كان بعض الصفحات س��اقطة منها حني االس��تكتاب ،ويظهر أنّه كان ذلك

قبل  5ش��هر رجب س��نة 1355هـ؛ ّ
الس�ماوي أكمل نقص نس��خة
ألن الش��يخ
ّ
املصنِّف هبذا التاريخ.

الزنجاين ثان ًيا إىل زيارة العتبات املقدّ س��ة ورأى
ترشف الش��يخ
ّ
9 .9س��نة 1364هـّ :
الساموي أن يكمل النقص
ولـم رجع إىل زنجان كتب إىل الشيخ
ّ
النس��خة كاملة ،اّ
فتفضل عليه بخ ّطه ،وكتب النقص عن أصل النس��خة التي
الس��ابق يف نس��ختهّ ،

ِّ
الساموي إليه يف شهر رمضان يف 1365هـ.
بخط املصنِّف ،وأرسلها
ّ

املحرم من سنة 1370هـ ،وانتقلت
وأخريا توفيّ الشيخ
ّ
الساموي يف يوم األحد ثاين ّ
ً

بعد وفاته بسنني قليلة معظم نسخ مكتبته اخل ّط ّية بالرشاء إىل مكتبة اإلمام احلكيم العا ّمة

مهة آية اهلل العظمى الس ِّيد حمسن احلكيم
حممد
الطباطبائي،
ّ
الرش��تي و ّ
ّ
بس��عي الشيخ َّ
لتفرقت أيدي
وانتقلت نس��خة (األرسار اخلف ّية) من ضمن الكتب املبتاعة ،ولوال ذلك ّ

تفرق بعضها ،ولك ّن بعضها بحمد اهلل تعاىل موجو ٌد يف مكتبة اإلمام كاش��ف
س��بأ ،كام ّ

حممد صادق بح��ر العلوم،
الغط��اء العا ّمة ،ومكتب��ة املتحف
العراق��ي ،ومكتبة الس�� ِّيد َّ
ّ
وغريها(.)42

()2

متحركًا بل قد
يتغي ما دام
ّ
ّأول النسخة (ناقص) ...« :احلركة وهو صفة واحدة ال رّ

متوس ًطا لوجوده.»..
التوسط ،وليس
تتغي حدود
املتحرك ّ
ّ
ّ
رّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

365

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

األول (املقالة األوىل/يف احلركة).
رقم املكتبة ،)1295( :ناقصة ّ
«عيل بن
ختم
ٌّ
نس��خ ،ق ،11العناوي��ن كتبت بامل��داد األمحر ،عليها ٌ
بيض��ويّ :

حممد حس�ين ،بتاريخ  5ش��هر ربيع
عيل
عيل بن َّ
ّ
َّ
احلس��يني» ،عليها مت ّلك ّ
حممد ّ

حممد.
اآلخر سنة 1332هـ ،وختمه
ّ
حممد حسني» ،ومت ّلك َّ
«عيل بن َّ
البيضويّ :
زيتوين ،وعطفه وأركانه جلد بن ّّي.
ورقي،
الغالف:
ّ
ّ

199ق17 ،س16.3 × 9 ،سم.

()3
تامة.
رقم املكتبة/69( :ف)ّ ،

الس�ماوي ،عرص يوم الس��بت  25شعبان سنة
حممد بن طاهر
ّ
نس��خ ،الش��يخ َّ

1338ه��ـ يف النج��ف األرشف ،كتبه��ا ع�لى نس��خة املصنّ��ف املوجودة
شوال سنة 1335هـ
باخلزانة الغرو ّية املرتضو ّية (فن املنطق) ،يوم اجلمعة ّ 14
يف النجف األرشف ،استنسخها عىل نسخة مغلوطة (آخر الكتاب) ،العناوين

الساموي،»1354 ،
حممد
ختم
ّ
ٌّ
بيضوي« :من كتب َّ
كُتبت باملداد األمحر ،عليها ٌ

حممد رضا فرج
حممد رضا فرج اهلل،
ّ
دائري« :مكتبة َّ
عليها ختم مكتبة الش��يخ َّ
حممد رضا فرج اهلل بتاريخ ضحى يوم اجلمعة
اهلل» ،وكتب ولده أمحد الش��يخ َّ

 4ش��هر ربيع اآلخر س��نة 1365هـ انتقال النس��خة بالرشاء من مكتبة الشيخ

الساموي قبل هذا التاريخ بيوم واحد.
ّ
366

الغالف :جلد ،أسود.
187ق25 ،س 21 × 13.4 ،سم(.)43
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

يس��مى
أق��ول :وهناك نس��خة من��ه قديمة موج��ودة يف املكتب��ة املركزية جلامعة ما
َّ

حممد بن س��عود اإلس�لام ّية ،بالرقم ( ،)1876قس��م املخطوط��ات ،و ُيظ ُّن أنهَّ ا
باإلمام َّ
بخ��ط العارف الس��يد حيدر اآلميل ِ
ّ
احل�ِّل�يِّ ّ (ق ،)8وتاريخ رشائها  6مجادى األوىل س��نة
ِّ
ّ
الس��يوري بتاريخ  18ذي القعدة سنة
774هـ ،وعليها مت ُّلك الفاضل املقداد بن عبد اهلل
ّ
حممد بن طي
حممد
ّ
ع�لي بن َّ
الس��يوري ،ومت ُّلك َّ
777ه��ـ ،ومت ُّل��ك ولده َّ
عيل بن ّ
حممد بن ّ
مصورهتا ،ووصلت إليها بداللة األخ
األول سنة 848هـ .عندي َّ
بتاريخ  20شهر ربيع ّ
ِ
مريي.
ميثم سويدان احل ّ
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

(الكتاب الثامن)
الألفني الفارق بني ال�صدق واملني
عربي)
(عقائد-
ّ

ِ
املطهر (ت 726هـ).
تأليف :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلسن بن يوسف ابن ّ

ع�لي ،وألف دليل
ألف دلي��ل من الرباهني العقل ّي��ة والنقل ّية عىل إثبات إمامة ّ

عىل بطالن مدّ عي اخلالفة بعد الرس��ول الكريم ،مع اإلش��ارة إىل بعض األد ّلة عىل
(حممد) فخر الدين
األئمة االثني عرش ،مجعها املؤ ّلف بطلب من ولده َّ
إمامة باقي ّ
يف مقدّ ٍ
مة ومقالتني وخامتة فيها أبحاث ،كتب من هذا الكتاب ( )1038دليل ومل يكمل

غرة ش��هر رمضان س��نة 712ه��ـ ببل��دة جرجان ّية يف صحبة
وت��م هذا املقدار يف ّ
تأليف��ه ّ
حممد أوجلايتو.
السلطان غياث الدين َّ

األول
تم يف دينور  20ش��هر ربيع ّ
ه��ذا الكت��اب يف جزأينّ :
األول عىل مائتي دليل ّ

س��نة 709ه��ـ ،والثاين رتّبه اب��ن املؤ ّلف فخر الدين عىل نس��خة املؤ ّلف غ�ير التّامة بعد

األول س��نة  755هـ باحلرضة الغرو ّية (النجف
وفاته وفرغ من ترتيبه يف  17ش��هر ربيع ّ
األرشف).

[كش��ف احلجب واألس��تار 58 :الرقم  ،276و 424الرقم  ،2341الذريعة 298/2 :الرقم
يب املخطوط]234/2 :
 ،1199الرتاث العر ّ
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احلق بنصب األد ّلة الواضحة ..أ ّما بعدّ :
فإن أضعف
ّأول الكتاب« :احلمد هلل مظهر ّ
ِ
حممد
عباد اهلل تعاىل احلس��ن بن يوس��ف ّ
املطهر احل يِّ ّل يقول :أجبت س��ؤال ولدي العزيز َّ
 أصلح اهلل له أمر داريه ..-من إمالء هذا الكتاب املوسوم بـ(كتاب األلفني الفارق بنياص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الصدق واملني) ،ف��أوردت فيه من األد ّلة اليقين ّية والرباه�ين العقل ّية والنقل ّية ألف دليل

عيل بن أيب طالب أمري املؤمن�ين ،وألف دليل عىل إبطال
ع�لى إمامة س�� ّيد الوصيني ّ

األئمة ما فيه كفاية للمسرتشدين،
شبه الطاعنني ،وأوردت فيه من األد ّلة عىل باقي ّ
حممد.»..
وجعلت ثوابه لولدي َّ

آخ��ر الكتاب« :ف�لا يشء من اإلمام بغري معصوم بال�ضرورة وهو املطلوب .فهذا

آخ��ر ما أردنا إيراده يف ه��ذا الكتاب ،من األد ّلة الدا ّلة ع�لى وجوب عصمة اإلمام

وهي ألف وثامنية وثالثون دليلاً  ،وهو بعض األد ّلةّ ،
فإن األد ّلة عىل ذلك ال تحُ ىص وهي

غرة
براه�ين قاطعة ،لكن اقترصنا ع�لى ألف دليل لقصور اهلمم عن التطويل ،وذلك يف ّ

رمضان املبارك سنة اثنتي عرش وسبعامئة».
النسخ يف املكتبة :عددها (.)1

()1
ّأول النسخة (ناقص) ...« :يعيش اإلنسان مدّ ة بصنعها ،فال بدّ من االجتامع بحيث

حيصل املعاون املوجب لتس��هيل الفعل ،فيكون ّ
كل واحد يفعل هلم عملاً يستفيض منه

أجرا.»..
ً

آخر النسخة« :كل ّإمام داع إىل ذلك بالرضورة ،واليشء من غري املعصوم بدا ٍع إىل

ذلك باإلمكان فاليشء من اإلمام بغري معصوم».

األول ،ب��دأت م��ن الوجه الرابع م��ن البحث
رق��م املكتب��ة ،)669( :ناقص��ة ّ

اخلامس من مقدّ مة الكتاب.
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املحرم س��نة
حمم��د حكيم
احلس��ني ،يوم اخلميس ّ 26
ّ
حممد رش��يد بن َّ
نس��خَّ ،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

1093ه��ـ ،عليها كلامت نس��خ الب��دل ،أرقام أد ّل��ة الكتاب كُتبت بحس��اب
نصه« :فهذا آخر ما وجدنا من
اجلمل وباملداد األمحر ،جاء يف آخر النس��خة ما ّ

غرة
كتاب األلفني ،واحلمد هلل وحده ،ويف نس��خة األصل ّ
املسودة( :وذلك يف ّ

مطهر -قدّ س
رمضان املع ّظم س��نة اثني وعرش وس��بعامئة ،وكتب حس��ن بن ّ

أئمته الطاهرين ،-ببلد جرجان يف صحبة
اهلل روح��هّ ،
ونور رضحيه وحرش مع ّ
حممد ،وفرغ من تصنيفها موالنا األعظم فخر
الس��لطان األعظم غياث الدين َّ
الدين من املنتصف س��نة أربع ومخس�ين وس��بعامئة ببلدة احل ّلة) ،واتّفق الفراغ

ش��وال ختم باخلري والفتح واإلقبال سنة
من كتابته يوم الثالثاء من عرش ش��هر ّ
أربع وأربعني وتس��عامئة» ،انتهت النس��خة بالدليل ( ،)1022بينام املوجود يف

حممد
حممد بن َّ
املطب��وع من الكتاب ( )1038دليلاً  ،يف آخره��ا فهرس لكتب َّ
حسني كتب ُه بتاريخ شهر شعبان سنة 1162هـ ،ذكر فيه اسم ّ
كل كتاب وعدد

جم ّلداته وفيه ( )54كتا ًبا.

ورقي ،أزرق ،وعطفه وأركانه جلد أمحر.
الغالف:
ّ

93ق27 ،س26 × 15 ،سم.
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اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

(الكتاب التا�سع)
�أنوار امللكوت يف �شرح الياقوت
عربي)
(كالم-
ّ

ِ
املطهر (ت 726هـ).
تأليف :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،احلسن بن يوسف ابن َّ

مهم بعناوين (قال -أقول) عىل رس��الة (الياقوت) املنس��وبة إىل إبراهيم بن
رشح ّ

الش��يعي ،رتّبه العلاّ مة يف مخسة عشـر
النوبختي (ق ،)4أقدم رس��الة يف الكالم
نوبخت
ّ
ّ
موض ًحا -كام يقول -ملا التبس من مشكالته ،ومب ّينًا ملا استُبهم من
مقصدً ا فيها مس��ائلّ ،

وأتـمه يف مجادى اآلخرة سنة 684هـ.
معضالته مع زيادات مل توجد يف الكتاب،
ّ
عناوين املقاصد هكذا:
األول :يف النظر وما يتّصل به 13 ،مسألة.
املقصد ّ
املقصد الثاين :يف تعريف اجلوهر والعرض واجلسم10 ،مسائل.
املقصد الثالث :يف أحكام اجلواهر واألعراض 4 ،مسائل.
املقصد الرابع :يف املوجودات 7 ،مسائل.
املقصد اخلامس :يف إثبات الصانع وتوحيده 19 ،مسألة.
املقصد السادس :يف استناد صفاته إىل وجوبه تعاىل 5 ،مسائل.
املقصد السابع :يف العدل 5 ،مسائل.
املقصد الثامن :يف اآلالم واألعراض 8 ،مسائل.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

371

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

املقصد التاسع :يف أفعال القلوب ونظائرها 12 ،مسألة.
املقصد العارش :يف التكليف 4 ،مسائل.
املقصد احلادي عرش :يف األلطاف 5 ،مسائل.
املقصد الثاين عرش :يف اعرتاضات اخلصوم يف التوحيد والعدل 6 ،مسائل.
املقصد الثالث عرش :يف الوعد والوعيد 11 ،مسألة.
النبوات 20 ،مسألة.
املقصد الرابع عرش :يف ّ
املقصد اخلامس عرش :يف اإلمامة 11 ،مسألة.

ِ
يب املخطوط]322/2:
[الذريعة 444/2 :الرقم  ،1725مكتبة العلاَّ مة احل يِّ ّل ،56 :الرتاث العر ّ

والعزة الباه��رة ..فرأينا أن نضع هذا
ّأول الكت��اب« :احلم��د هلل ذي القدرة القاهرة
ّ

موض ًحا ملا
الكت��اب املوس��وم بـ(أنوار امللك��وت يف رشح الياقوت) عىل ترتيبه ونظم��هّ ،

التبس من مشكالته.»..

آخ��ر الكتاب« :وأ ّما املخالفون يف الفروع كاملس��ائل الرشع ّي��ة فإنهّ م خاطئون غري

حممد وآله
فس��قة باإلمج��اع ،فهذا آخر ما كتبناه واحلم��د هلل ّ
رب العاملني ،والص�لاة عىل َّ

امليامني».

النسخ يف املكتبة :عددها (.)1

()1
372

تامة.
رقم املكتبةّ ،)1096( :

الساموي19 ،
حممد بن طاهر بن حبيب بن حمسن بن احلس�ين
ّ
نس��خ ،الش��يخ َّ

شوال سنة
احلجة س��نة 1327هـ ،وقابلها عىل نسخة صحيحة بتاريخ ّ 22
ذي ّ
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

1350ه��ـ ،جمدولة بخ ّط�ين أمحرين ،املتن كُتب باملداد األمح��ر والرشح باملداد

حممد
ختم
ٌّ
بيض��وي« :م��ن كتب َّ
األس��ود ،يف ّأوهل��ا فه��رس الكت��اب ،عليها ٌ
الساموي ،»1354 ،والنسخة مر ّقمة.
ّ
الغالف :جلد ،بن ّّي.

100ق19 ،س17.7 × 11 ،سم.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

(الكتاب العا�شر)
الباب احلادي ع�شر
عربي)
(كالم-
ّ

تأليف :العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،احلسن بن يوسف ابن امل ّطهر (ت 726هـ).

ه��و آخر أبواب كتاب (منهاج الصالح يف خمترص املصباح) للعلاّ مة ِ
احل يِّ ّل ،فإنّه بعد

الطويس (ت 460ه��ـ) وترتيبه عىل عرشة
اختص��اره كت��اب (مصباح املتهجد) للش��يخ
ّ

أبواب ،أضاف إليه ما ال بدّ منه لعا ّمة املك ّلفني من مس��ائل أصول الدين ،وجعل عنوانه

(الباب احلادي عرش فيام جيب عىل عا ّمة املك ّلفني من معرفة أصول الدين).

ولـم كان هذا الباب جام ًعا ملس��ائل أصول العقائد ،وكانت حاجة الناس إليه أكثر
اّ

م��ن احلاجة إىل س��ائر األبواب ،أفردوه بالنس��خ والتدوين والطب��ع ،وصار اًّ
حمل ألنظار

رشوحا ،وع ّلقوا عليه من احلوايش والتعليقات ما ال حيىص.
املح ّققني ،فكتبوا له
ً

العريب املخطوط]398 :
[الذريعة 5/3 :الرقم  ،4الرتاث
ّ

ّأول الكت��اب« :الباب احلادي عرش فيام جيب عىل عا ّم��ة املك ّلفني من معرفة أصول

الدين ،أمجع العلامء كا ّفة عىل وجوب معرفة اهلل.»..

آخ��ر الكتاب« :واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،برشط أن يعلم األمر والنّاهي

374

منكرا وأن يكونا مما س��يقعانّ ،
فإن األمر باملايض والنهي
ك��ون املعروف معرو ًفا واملنكر ً
عنه عبث ،وجتويز التأثري ،واألمن من الرضر».
عدد النسخ يف املكتبة.)5( :
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

()1
تامة
رقم املكتبةّ ،)1/1757( :

نس��خ ،ق ،10جاء يف آخر حوايش النس��خة تاريخ إمتامها عىل يد حس�ين بن

اجلزائ��ري بتاريخ ضحى يوم الس��بت  16مجادى األوىل س��نة
يوس��ف الزايب
ّ
ّ
األجل،
923هـ ودعا فيها ألس��تاذه الش��يخ عبد اهلل ابن سبتي ونعته بـ(الشيخ

ّ
األظ��ل ،مع�ين املس��ائل الرشيف��ة) ،ويظهر من��ه أنّه اس��تفاد منه يف
والكه��ف
احل��وايش ،العناوين كُتبت باملداد األمحر ،والنس��خة ضم��ن جمموعة فيها ثامن
األول ،عليها فهرس املجموعة وفيه
رسائل (بحسب فهرسة املكتبة) وترتيبها ّ

اجلزائري ،وختمه
حممد
ّ
( )12عنوانًا ،عليها إهناء املقابلة ،عليها مت ّلك الس�� ِّيد َّ
املوس��وي» ،ذكر احلاش��ية الش��يخ آقا بزرك
حممد
ّ
ّ
البيض��وي« :عبده الراجيَّ :

نصه« :احلاش��ية عليها [الباب
الطه��راين يف الذريعة ( 27/6الرقم  ،)110بام ّ
ّ
اجلزائري كتبها بخ ّط ِه عىل
الزايب
احلادي عرش] :للش��يخ حس�ين بن يوس��ف
ّ
ّ
اجلزائري ،وكتب يف آخر احلاشية
هوامش النسخة املوجودة عند الشيخ صالح
ّ
أنّه فرغ منها يف يوم السبت ( 6ج923 -1هـ».

اصطناعي أسود.
الغالف :كارتون ،أسود وعطفه جلد
ّ

16ق9 ،س21.3 × 15 ،سم.

()2
تامة.
رقم املكتبةّ ،)2/1705( :

نسخ ،ق ،10العناوين كُتبت باملداد األمحر ،مشحونة باحلوايش وهي بإمضاء:
«هـ س» ،والنس��خة ضم��ن جمموعة حتتوي ع�لى ثالثة نس��خ وترتيبها الثاين،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

375

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

البغدادي ،عليها اس��م (عبد
عيل
ّ
عليه��ا مت ّلك عبد القادر ابن املرحوم حس�ين ّ

الرسول).

الغالف :جلد ،بن ّّي.

12ق7 ،س20 × 14.5 ،سم.

()3
ّأول النس��خة (ناقص) ...« :عن احلوادث أعني احلركة والس��كون فيكون حاد ًثا،

وهو حمال ،وال جيوز أن يكون يف حمل».

األول.
رقم املكتبة ،)2/1927( :ناقصة ّ

احلويزي (منزلاً ) ،يوم الثالثاء من
اجلزائري (أصلاً )
نس��خ ،مس��اعد بن محزة
ّ
ّ

ٍ
ح��واش توضيح ّية ،عليه��ا تاريخ والدة
أحد ش��هور س��نة 1079هـ ،عليه��ا
حس��ينقيل يف  24ذي القعدة س��نة 1117هـ ،والنس��خة ضمن جمموعة حتتوي
العاميل.
عىل أربع نسخ وترتيبها فيها الثاين ،أهداها للمكتبة كاظم إبراهيم
ّ

اصطناعي ،أسود.
الغالف :جلد
ّ

12ق5 ،س20.8 × 15 ،سم.

()4
تامة.
رقم املكتبةّ ،)2/725( :

376

األحسائي (ورد اسمه يف النسخة األوىل من
حممد بن عبد اهلل
ّ
نسخ ،عبد اهلل بن َّ
املجموعة ،واملجموعة ك ّلها ٍّ
بخط واحد) ،كُتبت النسخة األوىل من املجموعة

س��نة 1159هـ (وفيها  ،)159وكُتبت النس��خة اخلامس��ة من املجموعة س��نة
اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

ٍ
ح��واش توضيح ّي ٍة ،كَتب
1160ه��ـ ،العناوين كُتب��ت باملداد األمح��ر ،عليها

الس�ماوي عىل ّأول املجموعة فهرس الكتب التي فيها ،والنسخة
حممد
ّ
الش��يخ َّ
حممد
ختم
ٌّ
بيضوي« :م��ن كتب َّ
ضم��ن جمموع��ة وترتيبها فيه��ا الثاين ،عليه��ا ٌ

الساموي.»1354 ،
ّ

الغالف :جلد ،أخرض ،وعطفه بن ّّي.
ق9 ،س18.5 × 13 ،سم.

()5
تامة.
رقم املكتبةّ ،)6/1177( :

كربالئي
عيل ابن
ّ
نس��خ ،غروب ش��مس يوم السبت ش��هر ؟ س��نة 1208هـّ ،

علينقي بن دسبيل،
(احلسيني) ،كتبها لألخ األع ّز إسكندر بن
احلسني
عيل
ّ
ّ
ّ
نقد ّ

العناوين كُتبت باملداد األمحر ،النس��خة ابتدأت بمقدّ مة غري موجودة يف النسخ
للحي الس��ميع البصري،
ونصها« :احلمد هلل املتك ّلم القدير ،والش��كر
األخرى ّ
ّ
كل ٍ
ال��ذي أم��ر عباده باملع��روف ،وهنى ع��ن ّ
منكر ونكري ،والصالة والس�لام

حممد البش�ير النذير ،وآله وعرتت��ه يف ّ
عيش وتبكري ،الباب
عىل خري خلقه َّ
كل ٍّ
ست نسخ وترتيبها فيها
احلادي عرش ،»..والنسخة ضمن جمموعة حتتوي عىل ِّ

حممد
الس��ادس ،عليها مت ّلك م�ّل�اّ  ...روضة خوان ،أوقفها عىل املكتبة الس�� ِّيد َّ

اجلزائري بتاريخ  15شهر ربيع اآلخر سنة 1382هـ.
املوسوي
ّ
ّ
اصطناعي ،أخرض وعطفه بن ّّي.
الغالف :جلد
ّ

5ق19 ،س21.3 × 15.4 ،سم.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

377

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

379

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

381
 .1أجوبة المسائل المهنائ َّية ،الرقم ( ،)1صورة ما كُتب على وجه المجموعة ِّ
بخط جملة من العلماء

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

382
 .2أجوبة مسائل يعقوب ،الرقم( ،)1صورة َّأول النسخة

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

383
 .3إرشاد األذهان ،الرقم ( ،)1تاريخها سنة 813هـ وعليها إنهاء ِّ
بخط زين الدين
آبادي
علي بن الحسن األستر
ّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

384
 .4إرشاد األذهان ،الرقم ( ،)2تاريخها سنة 826هـ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

385
 .5إرشاد األذهان ،الرقم ( ،)3تاريخها سنة 918هـ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

386
 .6إرشاد األذهان ،الرقم ( ،)4كُتبت في شيراز سنة 929هـ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

387
 .7إرشاد األذهان ،الرقم ( ،)5تاريخها سنة 966هـ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

388
 .8إرشاد األذهان ،الرقم ( ،)6تاريخها سنة 974هـ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

389
 .9إرشاد األذهان ،الرقم ( ،)13كُتبت في المدرسة الخان َّية بشيراز سنة 1070هـ وعليها إنهاء ِّ
بخط
العاملي
الحر
ّ
الشيخ أحمد بن الحسن ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

390
قم المقدَّ سة سنة 1071هـ
 .10إرشاد األذهان ،الرقم ( ،)14كُتبت في مدرسة المعصومة في ِّ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

391
أن والده العلاَّ مة كتب كتاب
 .11إرشاد األذهان ،الرقم ( ،)24صورة ما كتبه فخر المح ِّققين من َّ
ٌ
معتكف في مسجد الكوفة
اإلرشاد وهو

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

392
 .12إرشاد األذهان ،الرقم ( ،)26عليها تاريخ قراءة الكتاب سنة 1037هـ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

393
البهائي
 .13إرشاد األذهان ،الرقم ( ،)26صورة سؤال القاضي مسعود للشيخ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

394
 .14األسرار الخفية ،الرقم (ِّ ،)1
بخط المؤ ِّلفَّ ،أول النسخة

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

395
 .15األسرار الخف َّية ،الرقم (ِّ ،)1
السماوي ،آخر النسخة
بخط الشيخ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

396
 .16األسرار الخف َّية ،الرقم (ِّ ،)1
السماوي ،آخر النسخة
بخط الشيخ
ّ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

397
 .17األسرار الخف َّية ،الرقم (ِّ ،)3
السماوي ،كُتبت في سنة 1338هـ على نسخة المؤ ِّلف
بخط الشيخ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

398
 .18كتاب األلفين ،الرقم ( ،)1تاريخها سنة 1093هـ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

399
الجزائري بتاريخ
الزابي
 .19الباب الحادي عشر ،الرقم ( ،)1صورة ما كتبه حسين بن يوسف
ّ
ّ
ضحى يوم السبت  16جمادى األولى سنة 923هـ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

هوام�ش البحث

400

نصه« :واجلامع ..هو ابن أخي الس�� ِّيد
( )1قال الش��يخ آقا بزرك
الطهراين يف الذريعة ( )361/20ما ّ
ّ
العم ،فهو إ ّما أنّه أمني الدين أبو طالب
كثريا بالشيخ ّ
عالء الدين بن زهرة املذكور ،حيث يعبرّ عنه ً
عيل ،ومها أبناء
أمحد ،أو هو ّ
حممد احلسن أبناء بدر الدين َّ
عز الدين أبو َّ
حممد أخو الس ِّيد عالء الدين ّ
عيل ابن احلسن بن أيب املحاسن زهرة».
إبراهيم بن َّ
حممد بن ّ
نصه« :واجلامع ..هو ابن أخي الس�� ِّيد
( )2قال الش��يخ آقا بزرك
الطهراين يف الذريعة ( )361/20ما ّ
ّ
العم ،فهو إ ّما أنّه أمني الدين أبو طالب
كثريا بالشيخ ّ
عالء الدين بن زهرة املذكور ،حيث يعبرّ عنه ً
عيل ،ومها أبناء
أمحد ،أو هو ّ
حممد احلسن أبناء بدر الدين َّ
عز الدين أبو َّ
حممد أخو الس ِّيد عالء الدين ّ
عيل ابن احلسن بن أيب املحاسن زهرة».
إبراهيم بن َّ
حممد بن ّ
ظاهرا هو (س��نة تس��عني وس��تّامئة) ،أو يكون (فخر
صح ًفا ،واألصل
( )3كذا ،وقط ًعا التاريخ ورد ُم ّ
ً
فيصح حينئ��ذ التاريخ املذك��ور أعاله ،وتك��ون األجوبة لولد
الدي��ن) ُصحف��ت بـ(مج��ال الدين)
ّ
يصح أن نقول ّ
إن التاريخ املذكور-
العلاّ مة املتوفىّ سنة 771هـ ال لوالده املتوفىّ سنة 726هـ ،وال ُّ
العم لنسخة املسائل املكتوبة يف الدُ رج؛ وذلك ّ
ألن الس ِّيد عالء الدين ابن
760هـ -هو تاريخ نسخ ّ
زهرة ناسخها توفيّ سنة 754هـ ،فالحظ.
(ُ )4ينظر :النسخة ذات الرقم ( )20من إرشاد األذهان يف الكتاب هذا ،ومل أ ّطلع عىل هذه املعلومة يف
غري هذه النسخة ،فهي مل تُذكر -بحسب ا ّطالعي -يف كتب أهل الفن.
(ُ )5ينظر ترمجته يف :طبقات أعالم الشيعة.135/6 :
املرعيش.380/35 :
(ُ )6ينظر :فهرس مكتبة الس ِّيد
ّ
الطهراين يف الذريعة ( 32/6الرقم  )1459حاشية عىل كتاب (حترير
( )7كام وذكر له الشيخ آقا بزرك
ّ
األحكام) للعلاّ مة ِ
احل يِّ ّل ،فيكون له هذا األثر الثاين من غري اإلجازات املذكورة ،فالحظ.
مرتجم يف طبقات أعالم الشيعة ،فهو ممّا ُيستدرك عليه.
( )8غري َ
(ُ )9ينظر ترمجته يف :طبقات أعالم الشيعة ،116/6 :الظاهر هو أخو املرتجم ،املجيز السابق الذكر.
( )10ينظر :فهرس مكتبة السيد املرعيش ،258/5 :مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل.146 :
ِّ
ُ
ّ
(ُ )11ينظر :فهرس جامعة طهران ،450/8 :فنخا.431/25 :

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ
(ُ )12ينظ��ر ترمجته يف :رياض العلامء ،411/3 :الذريعة 211/1 :الرقم  ،1105موس��وعة طبقات
الفقهاء 89/9 :الرقم .2907
(ُ )13ينظر :طبقات أعالم الش��يعة ،88/6 :وفيهّ :
عيل كاش��ف الغطاء
إن النس��خة يف مكتبة الش��يخ ّ
رأيت فيها نس��خة
(صاحب احلصون) ،ومل أعثر عىل ما ذكر رمحه اهلل تعاىل يف املكتبة املذكورة ،بل ُ

من الدروس نُس��خت قبل ه��ذا التاريخ املذكور يف ي��وم الثالثاء  29مجادى اآلخر س��نة 816هـ،
وسيأتيك نقض ذلك.
حممد ابن الس�� ِّيد عميد
ويف الذريع��ة ( )106/10ح��ول الذريعة ما ّ
نصه« :أبو طالب مجال الدين َّ
األعرجي ..وكان هو من
عيل
ّ
الدي��ن عب��د املطلب بن أيب الفوارس جمد الدين َّ
حممد بن فخر الدين ّ
األسرتآبادي ،كام ذكره
حممد
ّ
عيل بن احلس��ن بن َّ
العلامء واملش��ايخ ،ويروي عنه الش��يخ زين الدين ّ
األسرتآبادي فيام كتبه من اإلجازة بخ ّط ِه عىل ظهر كتاب (الدروس) لكاتبه الذي قرأ بعضه عليه،
ّ
النجفي ،وتاريخ تلك اإلجازة  9ج 2سنة 828
املوس��وي
وهو الس�� ِّيد حس��ن بن محزة بن حمس��ن
ّ
ّ
احلس��يني
حممد بن الس�� ِّيد عميد الدين عبد املطلب
ّ
هـ ،ذكر فيها أنّه يروى عن الس�� ِّيد مجال الدين َّ
ِ
األعرج��ي ،ويروي الس�� ِّيد مجال الدين عن ابن خال والده الش��يخ فخر الدين ب��ن العلاَّ مة احل يِّ ّل،
ّ
عيل بن
عيل بن الش��يخ َّ
حممد رضا بن هادي ب��ن ع ّباس بن ّ
رأيت نس��خة (الدروس) عند الش��يخ ّ
الشيخ كاشف الغطاء جعفر».
أيضاّ :
إن النس��خة موجودة يف مكتبة الش��يخ هادي
وق��ال يف ( )242/13ح��ول مكان النس��خة ً
كاشف الغطاء.
أقول :س��ألت عن النس��خة هذه فقيل يلّ :
إن فهرس��ة كتب املكتبة غري تا ّمة ،وهي غري موجودة يف

املفهرس منها.
املرعيش.238/8 :
(ُ )14ينظر :فهرس مكتبة الس ِّيد
ّ
(ُ )15ينظر :رياض العلامء ،411/3 :الذريعة 211/1 :الرقم .1105
(ُ )16ينظر :رياض العلامء.157-153/3 :
ِ
نصه« :خمطوطة كتبها
(ُ )17ينظر :فهرس مكتبة الس ِّيد
املرعيش ،104/3 :ويف مكتبة العلاَّ مة احل يِّ ّل ما ّ
ّ
ث��م قرأها عىل زين
عيل بن حس��ن ّ
النجار وفرغ منها يف  25ربيع اآلخر س��نة  833هـّ ،
حس��ن بن ّ
األسرتآبادي فكتب له اإلهناء يف يوم األحد  21شعبان سنة  833هـ ،وفيها
عيل بن احلس��ن
ّ
الدين ّ
النجفي يف بغداد يف مكانني ،وإهناء ِّ
اإلهناء ِّ
بخط حسن بن محزة بن
عيل بن حمس��ن
ّ
بخط حس��ن بن ّ
املرعيش العا ّمة يف
املوسوي يف  14شهر رمضان سنة 836هـ ،وهي يف مكتبة الس ِّيد
احلسيني
حمسن
ّ
ّ
ّ
قم ،رقم  ،915ذكرت يف فهرسها.»104/3 :
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حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ
(ُ )18ينظر :فهرس مكتبة جملس الشورى ،29-27/2 :فنخا.432/25 :
(ُ )19ينظر :رياض العلامء ،411/3 :الذريعة 211/1 :الرقم .1104
(ُ )20ينظر :رياض العلامء ،412/3 :الذريعة 211/1 :الرقم .1103
مرتجم يف طبقات أعالم الشيعة ،فهو ممّا ُيستدرك عليه.
( )21غري َ

(ُ )22ينظر :فنخا.524/14 :
( )23ينظر ترمجته يف :طبقات أعالم الشيعة ،،63-62/6 :موسوعة طبقات الفقهاء 110/9 :الرقم
.2922
( )24الذريعة 211/1 :الرقم .1106
( )25فهرس خمطوطات مكتبة األستانة الرضو ّية.218/41 :
( )26ذكرت هذه النسخة يف :إرشاد األذهان( 197/1 :مقدّ مة التحقيق) ،مكتبة العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل،41 :
فهرس الرتاث ،705/1 :وفيه تاريخ النسخة (973هـ) ،فالحظ.
ترمجت له يف جم ّل��ة خمطوطاتنا،472/2 :
ك��ي (ت 940هـ ) واملجاز من��ه،
ُ
( )27تلمي��ذ املح ّق��ق الك ََر ّ
فلرتاجع.
( )28ورد يف فهرس دنا (ّ )340/6
حممد ابن ملاّ حممود حكيم استنسخ كتاب (شبستان
أن نور الدين َّ
النيش��ابوري (ت 852هـ) بتاريخ يوم الس��بت  8مجادى اآلخرة س��نة 1067هـ،
خي��ال) ليحي��ى
ّ
والنسخة يف مكتبة سبهساالر بالرقم .4506/6
( )29غ�ير مرتجم يف كتب الرتاجم ،استنس��خ عدّ ة كتب يف س��نة 880هـ ،وه��ي( :الكامل الفريد يف
التجريد والتفريد ،واملفيد يف علم التجويد ،وواجبات فاحتة الكتاب)ُ ،ينظر :فنخا.993/43 :
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تم فهرسة كتاب اإلرشاد يف فجر يوم اجلمعة  17ذي القعدة سنة 1438هـ.
(ّ )30
وأوهلا يساعد أنهّ ا
( )31نسبها
الطهراين يف الذريعة ( ،157/4الرقم  )769لبعض قدماء األصحابّ ،
ّ
للس�� ّيد املرتىض ،وجاء يف ّأول النس��خة ّ
ُتب عنها يف
بخط الشيخ
الساموي أنهّ ا للس�� ّيد املرتىض ،وك َ
ّ
جم ّلة (كتاب شيعه) ،101/10-9 :فالحظ.
( )32أعيان الشيعة.405/5 :
( )33رحالت الس ِّيد حمسن األمني.119 :
( )34رحالت الس ِّيد حمسن األمني.106-105 :
( )35أعيان الشيعة.403/5 :
نصه« :سافر
( )36جاء يف مستدركات أعيان الشيعة ( )210/7حول دراسته يف النجف األرشف ما ّ
املرتج��م له س��نة  1331إىل النجف وبقي فيها ثامن س��نني ،يدرس العلوم العالية اإلس�لام ّية عىل
َ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ
األصفهاين ،واآلق��ا ضياء الدين
اليزدي ،وامللاّ فتح اهلل ش��يخ الرشيع��ة
أس��اتذهتا :الس�� ِّيد كاظ��م
ّ
ّ
الشريازي يف تدريسه اخلاص بكربالء».
تقي
ّ
حممد ّ
العراقي ،واملريزا َّ
ّ
ِ
( )37جاء يف مكتبة العلاَّ مة احل يِّ ّل ،الصفحة (ّ :)52
إن النس��خة املستنس��خ عنها اجلزء الثاين تارخيها 2
شهر ربيع اآلخر سنة 776هـ ،والصحيح  29شهر ربيع اآلخر من السنة نفسهاّ ،
وأن تاريخ نسخ
اجلزء الثالث هو سنة 1339هـ والصحيح سنة 1338هـ ،فالحظ.
( )38الذريعة.519/2 :
(ُ )39ينظر :الذريعة 45/2 :الرقم .175
األول يف  25شعبان سنة 1338هـ ،والفن الثاين يف سلخ شهر
( )40كذا ،والصحيح أنّه استنسخ الفن ّ
رمضان سنة 1335هـ ،والفن الثالث يف مجادى اآلخرة سنة 1338هـ.
( )41الذريعة ،67/11:وسيأيت ذكر نسخة مكتبة آل فرج اهلل يف هذا الفهرس بالرقم ( ،)3إذ انتقلت
بالرشاء إىل مكتبة اإلمام احلكيم العا ّمة مع سائر كتب املكتبة.
علم ّ
أن النس��خة مل تُذكر يف (فهرس��ت خمطوطات خزانة الروضة احليدر ّية يف النجف األرشف)
( )42اً
األشكوري ،والذي أمتّه بتاريخ يوم الثالثاء  6شهر رجب سنة
احلسيني
الذي وضعه الس�� ِّيد أمحد
ّ
ّ
1390هـ ،فالحظ.
ت��م فهرس��ة كت��اب األرسار اخلف ّي��ة يف وق��ت غ��روب ي��وم الثالث��اء  29ذي القع��دة س��نة
(ّ )43
1438هـ.
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حل ِّل ّي (726-648هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة
خمطوطات العلاَّ مة ا ِ

م�صادر البحث
(أ)
ِ
1.1األرسار اخلف ّي��ة يف العل��وم العقل ّي��ة :العلاَّ م��ة احل يِّ ّل ،احلس��ن بن يوس��ف (ت 726ه��ـ) ،حتقيق
قم املقدّ سة ،ط،1
ونرش :مركز األبحاث والدراس��ات اإلس�لام ّية يف مكتب اإلعالم
اإلسالميّ ،
ّ
1421هـ.
خمطوط��ات الكت��اب يف مكتب��ة جملس الش��ورى بطه��ران ،األرق��ام ،)10143( :و(،)10144
و(.)10452
العاميل (ت 1371هـ) ،حتقيق :حسن األمني،
2.2أعيان الشيعة ،األمني ،الس ِّيد حمسن بن عبد الكريم
ّ
نرش :دار التعارف للمطبوعات ،بريوت( ،د.ت).

(ت)

قم املقدّ سة ،ط،1
احلس��يني ،الس�� ِّيد أمحد
يب املخطوط:
ّ
3.3الرتاث العر ّ
األش��كوري ،نرش :دليل ماّ ،
ّ
1431هـ.
النجفي،
املرعشـي
األشكوري ،نرش :مكتبة آية اهلل العظمى
احلسيني ،الس ِّيد أمحد
4.4تراجم الرجال،
ّ
ّ
ّ
ّ
قم املقدّ سة1414 ،هـ.
ّ

(ذ)

الطهراين ،الش��يخ آقا بزرگ (ت 1389ه��ـ) ،نرش :دار األضواء،
5.5الذريعة إىل تصانيف الش��يعة:
ّ
بريوت ،ط1403 ،3هـ.

(ر)
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العام�لي (ت 1371هـ) ،مرك��ز الغدير
6.6رح�لات الس�� ِّيد حمس��ن األمني :الس�� ِّيد حمس��ن األم�ين
ّ
للدراسات اإلسالم ّية ،بريوت1422 ،هـ.
األصفهاين (ق  ،)12حتقيق :الس�� ِّيد
األفندي ،املريزا عبد اهلل
7.7رياض العل�ماء وحياض الفضالء:
ّ
ّ
النجفي1415 ،هـ.
املرعشـي
األشكوري ،نرش :مكتبة آية اهلل العظمى
احلسيني
أمحد
ّ
ّ
ّ
ّ

اص َع ِن ال َع اَّل َم ِة احلِّ
ِل ّي
َع َد ٌد َخ ٌّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

(ط)

الطهراين ،الش��يخ آقا ب��زرگ (ت 1389هـ) ،ن�شر :دار إحياء الرتاث
8.8طبق��ات أع�لام الش��يعة:
ّ
يب ،بريوت ،ط ،1أوفسيت1430 ،هـ.
العر ّ

(ف)

9.9فهرس��تواره دستنوش��تهاى إي��ران (دن��ا) :اهت�مام :مصطفى درايت��ي ،ط ،1ن�شر :مكتبة جملس
الشورى ،طهران1389 ،ش.
1010فهرس��تگان نس��خه هاى خط��ى إيران (فنخ��ا) :إعداد واهت�مام :مصطفى درايتى ،ن�شر :املكتبة
الوطن ّية يف إيران ،طهران ،ط1390 ،1ش.
األش��كوري ،أمحد
1111فهرس��ت خمطوط��ات خزانة الروض��ة احليدر ّية يف النجف األرشف :الس�� ِّيد
ّ
احلسيني ،مط النعامن ،النجف األرشف1391 ،هـ.
ّ
احلسيني ،نرش
أمحد
مرعشى:
نجفى
العظمى
اهلل
آية
عمومى
كتابخانه
خطى
هاى
نس��خه
1212فهرس
ّ
املكتبة نفسها ،عدّ ة أعداد ،د.ت.
1313فهرست نسخة هاى خطى كتابخانه مركزى دانشكاه هتران ،مؤسسة انتشارات وچاپ دانشكاه
هتران1357 ،ش.

(م)

حممد غريبي ،نرش:
عيل بن إبراهيم
احلسيني (ت 749هـ) ،حتقيقَّ :
ّ
1414مس��ائل ابن زهرة :ابن زهرةّ ،
األستانة الرضو ّية1434 ،هـ.
1515مكتبة العلاَّ مة ِ
الطباطبائي (ت 1416هـ) ،إعداد
الطباطبائي ،الس�� ِّيد عبد العزي��ز
احل يِّ ّل :املح ّقق
ّ
ّ
قم املقدّ سة1416 ،هـ.
ونرش :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثّ ،
مؤسس��ة اإلمام
1616موس��وعة طبق��ات الفقهاء :الش��يخ
الس��بحاين وجمموع��ة من الباحث�ين ،نرشَّ :
ّ
قم املقدّ سة ،ط1418 ،1هـ.
الصادقّ ،

الدور ّيات

قم املقدّ سة ،العدد
مؤسس��ة كتاب شناس��ى ش��يعهّ ،
1717كتاب ش��يعه :جم ّلة نصف س��نو ّية تصدر عن َّ
املزدوج 1393 ،10-9ش.
1818خمطوطاتنا :جم ّلة فصل ّية تصدر عن شعبة إحياء الرتاث والتحقيق/قسم الشؤون الفكر ّيةوالثقاف ّية-
العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة ،العدد الثاين ،السنة 1436هـ2015/م.
يتبع يف العدد القادم إن شاء اهلل تعاىل

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
َّ
الثانية/املجلد الثاين/العدد السادس
السنة

405

