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�ص البحث ملخَّ

ٍد وآلِِه الطيبنَي الطاهريَن وبعُد: احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي وصىلَّ اهللُ عىل حممَّ

ق��اَم البحُث عىل حتقيِق خمطوطٍة نادرٍة عثرنا عليها بعد البحِث املضني، وهي عبارٌة 
ّ عندما زاَر  مها الس��يِّد ابُن معصوٍم املديّن للسيِّد قواِم الديِن القزوينّي احِللِّ عن إجازٍة قدَّ
ُّ اب��َن معصوٍم املديّن يف حملِّ إقامتِه ش��رياَز وذلك س��نة 1118ه���، وطلَب من ابِن  احِل��لِّ
معصوٍم املديّن أْن جُييَزه فأجاَزه، واعتمدنا يف حتقيِق هذه املخطوطِة عىل نس��خٍة يتيمٍة، مل 
رة دار وخمطوطات مكتبة  نجْد هلا ِذكرًا يف كتِب الراجِم واإلجازاِت، وهي نسخة مصوَّ
فنا باألعالِم الوارِد  رة، فبعد أن قمنا بتنضيد املخطوطة ومقابلتها، عرَّ العتبة العبَّاسيَّة املطهَّ
فاِت ابِن معصوٍم املديّن التي ذكرها يف  ذكُرهم فيها، وكذلك ذكرنا ش��يًئا يس��رًياعن مؤلَّ
منا بني يدْي التحقيِق دراس��ًة موج��زًة حوَل حيايَتْ ابِن معصوم املديّن  هذه اإلجازِة، وقدَّ

. ّ والسيِّد قواِم الديِن القزوينّي احِللِّ

َقنا خلدمِة العلِم والعلمِء، وآخُر دعوانا  نسأُل اهللَ تعاىل أن يتقبََّل عمَلنا هذا، وأن يوفِّ
أن احلمُد هللِ ربِّ العاملني.
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ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

Abstract

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and may Allah 

bless Muhammad and his good and pure family.

The research was done on an Indexing of a rare manuscript 

that we found after the painstaking research. It is about a license 

given by Sayyid Ibn Masoum al-Madani to Sayyid Qawam El-Din 

al-Qazwini al-Hilli, when al-Hilli visited Ibn Masum al-Madani in his 

home in Shiraz in 1118 AH, and asked Ibn Masum Al-Madani to allow 

him and he authorized, and we have adopted on an orphan copy 

in achieving this manuscript, which we did not find any mention in 

biographies and approves, it is copied in a house and manuscript 

of the Imam Al-Abbas's library, when we copied the manuscript, 

we presented the eminent personalities mentioned therein, as 

well as we mentioned something about the works of Ibn Masoum  

al-Madani which he has mentioned it in this permissible.

 We also submitted a brief study on Ibn Masoum al-Madani 

and Sayyid Qawam El-Din al-Qazwini life's'. We ask Allah to 

accept our work and to help us to serve science and scientists. 

And our last prayer is that Praise be to Allah, Lord of the World.



171

د نوري املو�سوّي//اأ.م.د. جنلء حميد جميد اأ.م.د. حممَّ

شر
ي ع

حلاد
د ا

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ر 9
آذا

هـ/
14

40
بُّ 

ص
األ

ُب 
رج

مة البحث مقدِّ

ٍد وآلِِه الطيبنَي الطاهريَن وبعُد: احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي وصىلَّ اهللُ عىل حممَّ

فقد قاَم البحُث عىل حتقيٍق ملخطوطٍة نادرٍة عثرنا عليها بعد البحِث والتتبُّع املستمر، 
مها السيِّد ابُن معصوٍم املديّن للسيِّد قواِم الديِن القزوينّي عندما  وهي عبارٌة عن إجازٍة قدَّ
زاَر القزوينيُّ ابَن معصوٍم املديّن يف حملِّ إقامتِه أصفهان، وذلك س��نة 1118ه�، وطلَب 
م��ن ابِن معصوٍم املديّن أْن جُييَزه فأجاَزه، واعتمدنا يف حتقيِق هذه املخطوطِة عىل نس��خٍة 
رة مكتبة ودار  يتيم��ٍة، مل نجْد هل��ا ِذكًرا يف كتِب الراجِم واإلجازاِت، وهي نس��خة مصوَّ
فنا  خمطوط��ات العتبة العبَّاس��يَّة املطهرة، فبعد أن قمنا بتنضيد املخطوط��ة ومقابلتها، عرَّ
فاِت ابِن معصوٍم املديّن  باألعالِم الوارِد ذكُرهم فيها، وكذلك ذكرنا ش��يًئا يسرًيا عن مؤلَّ
منا بني يدي التحقيِق دراس��ًة موجزًة حوَل حيايَتْ ابِن  الت��ي ذكرها يف هذه اإلجازِة، وقدَّ

معصوم املديّن والسيِّد قواِم الديِن القزوينّي.

َقنا خلدمِة العلِم والعلمِء، وآخُر دعوانا  نسأُل اهللَ تعاىل أن يتقبََّل عمَلنا هذا، وأن يوفِّ
أن احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي.



172

د ابن مع�سوم املديّن د قوام الدين القزوينّي، املجيز: ال�سيِّ اإجازة لل�سيِّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

نبذة خمت�سرة عن ابن مع�سوم املديّن

ب ب�: عّل  د بن معصوم املديّن امللقَّ ه��و عّل صدر الدين بن أمحد نظام الدين بن حممَّ
خان، وابن معصوم املديّن)1(.

مة، ثمَّ سافر إىل  ة املكرَّ رة، ونشأ وترعرع يف مكَّ ولد س��نة )1052ه�( يف املدينة املنوَّ
ج عىل عدد  اهلند، وقد وصل إليها سنة )1066ه�()2(، وأقام هبا يف كنف والده، وهبا خترَّ

من علمء عره)3(.

ه )سلوة الغريب()4(، أو رحلة ابن معصوم، ذكر فيه رحلته إىل  وقد ألَّف كتاًبا س��مَّ
ة طويلة، وبعد وفاة والده انتق��ل إىل برهان بور، وبعدها  ب��الد اهلند التي عاش فيها م��دَّ
سة  أراد أن حيجَّ فسافر إىل بيت اهلل احلرام، وذلك سنة )1114ه�()5( وزار العتبات املقدَّ
يف الع��راق، وبعده��ا زار مش��هد اإلمام ع��ّل، وذه��ب إىل أصفهان، فدخلها س��نة 
)1117ه�(، ثمَّ انتقل إىل ش��رياز، وفيها التقى بالس��يِّد قوام الدين القزوينّي، وبقي فيها 
إىل أن تويفِّ س��نة )1120ه�( عىل األرجح، وُدفن يف حرم السيِّد أمحد ابن اإلمام موسى 
الكاظّم)6(، وقد وقفنا عىل قربه هناك، إذ مل يكن له قرٌب ظاهٌر، وعرفنا قربه من سؤال 

العاملني يف احلرم، وكان عند رأس السيِّد أمحد حتت إحدى الدعامات املوجودة.

من اآثاره

أنوار الربيع يف أنواع البديع.. 1



173

د نوري املو�سوّي//اأ.م.د. جنلء حميد جميد اأ.م.د. حممَّ

شر
ي ع

حلاد
د ا

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ر 9
آذا

هـ/
14

40
بُّ 

ص
األ

ُب 
رج

ة.. 2 احلدائق النديَّة يف رشح الفوائد الصمديَّ

رياض السالكني يف رشح صحيفة سيِّد الساجدين. 3

سالفة العر يف حماسن الشعراء بكلِّ ِمر.. 4

الكلم الطيِّب والغيث الصيب.. 5

ومن راَم املزيد من مصنَّفاته، عليه بمراجعة رس��الة املاجس��تري املوسومة )املباحث 
ة يف رياض الس��الكني يف رشح صحيفة س��يَِّد الساجدين( لعّل عبَّاس األعرجّي،  اللغويَّ
2003، جامعة القادسيَّة؛ ففيها جَمرد واٍف للمؤلَّفات، واستدراك ملن ترجم من األرسة 

نفسها.
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راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

نبذة خم�سرة عن قوام الدين القزوينّي احِللِّّي

د مهدّي احلسينّي السيفّي القزوينّي املشهور ب�: قوام الدين  د بن حممَّ هو الس��يِّد حممَّ
ة طويلة، ويف ُأخريات حياته انتقل إىل قزوين،  القزوينّي)7(، عاش يف أصفهان بإيران مدَّ
يفيَّة، وهم  يفّي نسبًة إىل احِللَّة السَّ ب بالسَّ وهو فقيه إمامّي أديب، نظم أراجيز كثرية)8(، لقِّ

عائلة كبرية يف قزوين)9(.

أثن��ى عليه كلُّ َم��ن ترجم له، فقد عربَّ عنه الش��يخ عّل احلزين بعب��ارات تدلُّ عىل 
��ه: »كان من أفاضل الدهر ونبالء  تضلُّعه بالعلم، والس��يم يف نظم املتون، إذ قال يف حقِّ
الع��ر يف عل��وم العربيَّة والفقه واحلديث، جلياًل قدره«)10(، وكذلك أثنى عليه الس��يِّد 
ّي ثناًء ُتَش��مُّ منه رائحة العلم والفضل واإلعجاب  حمس��ن األمينّي والش��يخ عبَّاس القمِّ
ّي: »السيِّد الفاضل الكامل واألديب األريب  هبذا السيِّد اجلليل، يقول الشيخ عبَّاس القمِّ
 الشاعر املجيد الفقيه النبيه، له مهارة عظيمة يف الشعر، نظَم اللمعة الدمشقيَّة، والكافية، 

والشافية، والزبدة، وخالصة احلساب، وخمتر احلاجبّي، وغري ذلك«)11(.

د تق��ّي املجليّس )ت 1110ه���(، والقاض  د باق��ر بن حممَّ مة حممَّ تلم��ذ ع��ىل العالَّ
جعف��ر ب��ن عبد اهلل الكمرئ��ّي األصفه��ايّن )ت 1115ه�()12(، وحصل ع��ىل إجازة من 
م��ة املجليّس بتاريخ )1107ه�()13(، وأجازه الس��يِّد ابن معصوم املديّن، وهي هذه  العالَّ

اإلجازة التي نقوم بتحقيقها.

د طاهر القزوينّي )ق 12ه�(، واألمري إبراهيم بن  من تالميذه الس��يِّد حمسن بن حممَّ
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د عّل بن  د تق��ّي القزوينّي وحممَّ ��د معصوم التربيزّي القزوين��ّي، وعبد النبّي بن حممَّ حممَّ
أيب طالب احلزين)14(، تويف س��نة )1150ه�( يف قزوين)15(، وله شعٌر كثرٌي يف اللغات 

العربيَّة والفارسيَّة والركيَّة)16(، من آثاره:

التحفة القواميَّة، وهو نظم للُّمعة الدمشقيَّة.. 1

قه األس��تاذ املس��اعد الدكتور قاسم رحيم . 2 ، حقَّ رمح اخلطِّ يف نظم رس��م اخلطِّ
��ة والتارخييَّة، العدد  حس��ن، ون��رشه يف جملَّة مرك��ز بابل للدراس��ات احلضاريَّ

ل، 2011م. األوَّ

قه الدكتور قاسم رحيم حسن ومجاعته.. 3 الصافية نظم الكافية يف النحو، حقَّ

الوافية يف نظم الشافية، يف الرف.. 4
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راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

مو�سوع املخطوطة

املخطوطة التي نقوم بتحقيقها هي إجازة من الس��يِّد ابن معصوم املديّن للسيِّد قوام 
الدي��ن القزوين��ّي، أجازه هبا عندما التقى به يف أصفهان س��نة 1118ه���، إذ أجاز له أن 
يروي عنه ما سمعه من أساتذته، وكذلك رواية كتبه التي أكمل تأليفها وحسب، بمعنى 
ها غري داخلة يف ه��ذه اإلجازة، فقال:  فها ابن معصوم امل��ديّن ومل يتمَّ أنَّ الكت��ب الت��ي ألَّ
فايت التي قضيت من  »ُأجيز له رواية ما تصحُّ ل روايته عن أش��ياخي الكرام ورواية مؤلَّ
تأليفه��ا املرام«، وهلذا ذكر الس��يِّد ابن معص��وم املدين يف هذه اإلجازة م��ن كتبه ما كمل 
كر أنَّ هذه اإلجازة جاءت  ا الكتب الت��ي مل يكملها فلم يذكرها، واجلدير بالذِّ فق��ط، وأمَّ

بطلب من السيِّد قوام الدين القزوينّي.

ن�سبة املخطوطة اإل ابن مع�سوم املديّن
املخطوطة للسيِّد ابن معصوم املديّن، وهذا األمُر واضٌح وال شكَّ فيه، ودليلنا:

ة . 1 ل املخطوطة باس��مه، وه��ذا دليٌل كاٍف لصحَّ ح ابن معصوم املديّن يف أوَّ رصَّ
نسبتها إليه.

ورد ِذك��ٌر هلذه اإلجازة يف كتاب موس��وعة طبقات الفقهاء عند ترمجة الس��يِّد . 2
��يفّي: »وأجاز له السيِّد عّل خان بن نظام الدين أمحد  قوام الدين القزوينّي السَّ

املديّن بأصفهان، وأثنى عليه كثرًيا«)17(.

�سخة و�سف النُّ
اعتمدن��ا يف حتقيق هذه اإلجازة عىل نس��خة يتيمة- بحس��ب اطِّالعن��ا- لعلَّ الزمن 
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رات مكتبة ودار  يكش��ف عن نس��خ أخرى إن ش��اء اهلل تعاىل، وهذه النس��خة من مص��وَّ
رة، تتألَّف م��ن مخس صحائف، حتتوي كلُّ صحيفٍة عىل  خمطوطات العتبة العبَّاس��يَّة املطهَّ
ل الكلمت يف كلِّ س��طٍر ثمين كلمت، خطُّه��ا واضٌح ومقروٌء،  أربعة عرش س��طًرا، ومعدَّ
فيها أخطاء يف رس��م الكلمت؛ س��ببها جهل النَّاس��خ بالعربيَّة، ولعلَّه من الناس��خني غري 
العرب؛ لورود أخطاء تكشف عن أنَّه جاهل بالعربيَّة ولغتها، خلت املخطوطة من الرموز 
الت��ي اعتدنا عىل وجودها يف املخطوطات اإلس��الميَّة، وحتتوي صحائف املخطوطة عىل 
التعقيبة، ُكتب يف أعىل الصحيفة األوىل من املخطوطة عنواٌن هلا وهو )طرق مش��ايخ سيِّد 

سند سيِّد عّل خان(، ومل نجد يف هناية املخطوطة اسًم للناسخ، وال سنة نسخها.

منهج التحقيق
بع��د حصولنا عىل نس��خة املخطوطة، بحثنا كثرًيا عن أخ��ٍت هلا فلم نجد، لذا . 1

ذنا هذه النسخة أصاًل، وقمنا بنسخها وفاًقا للقواعد اإلمالئيَّة احلديثة. اختَّ
وردت يف املخطوطة أخطاء يف رسم الكلمت، أثبتنا الصحيح يف املتن، وأرشنا . 2

إىل ذلك يف اهلامش.
رمزن��ا إىل هناية وجه الورقة ب�)و(، وإىل ظهرها ب�)ظ(، فمثاًل هناية وجه الورقة . 3

األوىل رمزنا له ب�)1و(.
فنا باألعالم الوارد ِذكرهم يف املخطوطة، بالرجوع إىل كتب الراجم.. 4 عرَّ
ة الغامضة، بالرجوع إىل كتب اللغة واملعاجم.. 5 جنا املعاين اللغويَّ خرَّ
أوضحنا معاين بعض الكلمت التي حتتاج إىل بيان.. 6
أعطينا وصًفا موجًزا لكلِّ كتاٍب ورد اسمه يف املخطوطة.. 7
من��ا ب��ني يدي التحقيق نب��ذة خمترة عن حياة الس��يِّد ابن معص��وم املديّن، . 8 قدَّ

والسيِّد قوام الدين القزوينّي.
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�سور الن�سخة املعتمدة

الصحيفة األول من املخطوطة
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الصحيفة األخرة من املخطوطة
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ُق النَّ�صُّ املحقَّ

بسم اهلل الرمحن الرحيم

الُة عىل نبيِّه املفِحِم منطُقُه كلَّ  ل عىل عباِده بتجاوِزه وإجازتِه، والصَّ احلمُد هللِ امُلتفضِّ
يِن قواًما، وأثلَج بِعلِمهم  مس��هٍب بوجازتِه، وعىل أهِل بيتِه الذين جع��َل كالَمهم)18( للدِّ

من عطِش اجلهِل ُأواًرا)19( وُأواًما)20(.

وبعُد:

��نّي عّل بن أمحد نظام الدين احلس��ينّي احلس��نّي غفر  فيقوُل الفقرُي إىل فضِل ربِّه السَّ
اهلل تعاىل خطايامها، وأوفَر من جزيِل إحس��انه عطايامها: ل�مَّ قذف يب الدهر وَرَجم)21(، 
ح)22( يب البنُي إىل أرض العجم)23(، فحللُت منها بدار اإليمن أصبهان)24( محاها اهلل  وطوَّ

من أن مُتَتهَن بحادٍث ]1ظ[ أو هُتان.

م بوظائف الكرامة يف عاِمِه وش��هِرِه ويوِمِه،  ممَّ��ن أكرمني بزيارتِه، كريُم قومِه امُلكرَّ
ة واإلمامة، عني  ند املثيل، ذو النسب واحلس��ب األثيل، فرع دوحة النبوَّ وهو الس��يِّد السَّ
ء،  ء، ُذخر القادة األدالَّ ��ادة األجالَّ األعيان القارصة عنه عني زرقاء اليممة)25(، فخر السَّ
��بق يف مضمر الفض��ل واملجد، حالُّ مش��ارف الرشف، وس��الُك  حائ��ز قص��ب)26( السَّ
ح  طري��ق املجد)27(، الرافل يف ُبرِد الكرم القش��يب، البالغ يف قرح ش��بابه ما مل يبلغه الُقرَّ
د مهدّي احلس��نّي أطال اهلل  د قوام الدين ب��ن املريزا حممَّ الش��يب)28(، موالنا امل��ريزا حممَّ
تع��اىل بق��اءه، وضاعف يف معارج الفض��ل ارتعاءه)29(، فاقرح ع��لَّ مالطًفا، ولثمرات 
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االختص��اص من حدائ��ق اإلخالص قاطًف��ا، أن ُأجيز له رواية ما تص��حُّ ل روايته عن 
فايت التي قضيُت من تأليفها املرام)30(، فأجبته إىل اقراحه؛  أش��ياخي الكرام، ورواية مؤلَّ

إذ ال سبيل إىل اطِّراحه.

وأجزت��ه كلَّ ما ج��ازت ل إجازت��ه وروايته عن وال��دي املرحوم)31(، عن ش��يخه 
 ، ، املحيط من املع��ارف بم دقَّ وجلَّ وأس��تاذه يف مجيع العلوم وهو الس��يد ]2و[ األجلُّ
خامت��ة املجتهدين وعم��دة أرباب العلم والدين الس��يِّد ن��ور الدين عّل بن أيب احلس��ن 
يل  املوس��وّي العامّل)32(،عن مش��اخيه املذكوري��ن يف إجازته له، وهي إج��ازة طويلة الذَّ
فة، وعن ش��يخه وأس��تاذه يف العلوم  ة املرشَّ جزيل��ة البي��ل، كتبها له بخطِّه الرشيف بمكَّ
العقليَّ��ة، وهو امل��وىل الفاضل الكامل العامل العامل موالنا ش��مس الدي��ن اجلياليّن)33(، 
ق املدقِّق املوىل ضياء الدين  وعن شيخه يف علم العربيَّة والعلوم األدبيَّة، وهو املوىل املحقِّ
ت ل  ّي موطنًا ومولًدا، وما صحَّ د قاس��م الش��ريازّي)34( حمتًدا)35( املكِّ عّل بن املوىل حممَّ
ق��ني، بحر العلم الزاخر ومعدن  قني وزبدة املدقِّ مة خامتة املحقِّ روايته عن ش��يخي العالَّ
��د بن عّل الش��امّي العامّل عن الس��يِّد نور الدي��ن املذكور  جوه��ره الفاخر الش��يخ حممَّ
مة رشف الدين الدمشقّي ونسيبه وأس��تاذه علم األعالم الشاهدة بفضله  وش��يخه العالَّ
د بن عّل بن أمحد احلرفويّش احلريرّي الشامّي العامّل)36(  الصحف واألقالم الشيخ حممَّ
مة الشيخ جعفر بن كمل الدين البحرايّن)37(  ]2ظ[، وما ثبت ل روايته عن شيخي العالَّ
)38( ]و[)39( الشيخ أمحد بن عبد السالم البحرايّن  ّ مة حس��ام الدين احِللِّ عن الشيخ العالَّ
د بن  وغريمها عن شيخ اإلسالم واملسلمني وعلم العلمء األعلمني الشيخ هباء الدين حممَّ
س اهلل تعاىل أرواحهم، وجعل يف مس��ارح الرضوان  عبد الصمد احلارثّي العامّل)40( قدَّ

غدوهم ورواحهم.

ى برياض  وأجزته أن يروي عنِّي مجيع مؤلَّفايت، وهي رشح الصحيفة الكاملة املسمَّ
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ة يف  ل)42(، واحلدائق النديَّ ل فيم عليه من لغ��ة العرب املع��وَّ الس��الكني)41(، الط��راز األوَّ
رشح الفوائد الصمديَّة)43(، أنوار الربيع يف أنواع البديع، س��الفة العر من حماسن أهل 
العر، موضح الرشاد يف رشح اإلرشاد)44(، الدرجات الرفيعة يف طبقات اإلماميَّة من 

الشيعة)45(، والزهرة يف النحو)46(، وسلوة الغريب وأسوة األديب)47( التي أقول فيها:

وِض ِع��نْ��َد ال��َف��َت��ى األَري����ِبِرْح��َل��تِ��ي ]ال�����ُم��ش��َت��َه��اُة[)48( ُت���ْزِري ب���ال���رَّ
ْب���َت َف��اْص��َط��ِح��ْب��َه��ا ���������َه����ا َس�����ْل�����وُة ال���َغ���ِري���ِبَف������إِْن َت���َغ���رَّ َف����إِنَّ

)50(، ومجي��ع م��ا ه��و عنِّ��ي مأث��ور م��ن منظ��وٍم   والتذك��رة)49(، ودي��واٌن ]3و[ ش��عريٌّ
ومنثور.

ــــي َجـِميــــَع َذلِــــَك َسالًِكــا َسبيــَل االْحتِيــاِط َفلَيـــرِو َعنيِـّ

 

اآلِمـــــِن َســـالُكــــــُه ِمـــــن هـــيــــــاٍط وميـــــــاٍط)51(،

 

 وألــتمــُس ِمنــُه أْن ال ُيـخلَِينـي ِمـن صالـح دعواتــه

 فـــي خــلواتــه وبعـــد صلواتــــه ونـوافلــــه)52(
بـــِت لَثـــالٍث بـقيـــــَن)53(  عشيَّـــة يـــوم السَّ

ِمن َشهِر ربِيٍع الثَّاين سنة 1118]هـ[)54(
 

 َأحـــــَســـــَن اهللُ ِخـــــــَتــــاَمــَهــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت  تــــــــمَّ
************** 

************ 
********** 

******** 
*****
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هوام�ص البحث

)1( ينظر: نزهة اجلليس: 320/1.
)2( ينظر: رحلة ابن معصوم: 137.

)3( ينظر: رياض السالكني: 8/1.
)4( طبع بتحقيق شاكر هادي شكر يف جملَّة املورد، املجلَّد الثامن، العدد الثاين، 1979.

ة يف رياض السالكني: 15. )5( ينظر: أعالم العرب: 129/3، املباحث اللغويَّ
)6( ينظر يف ترمجته: البدر الطالع: 429/1، رياض العلمء: 363/3، نزهة اجلليس: 320/1، نفحة 

الرحيانة: 187/4، أعالم العرب: 129/3، رياض السالكني: 6/1.
)7( ينظر: تالمذة املجليّس: 9.

)8( ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 332/12.
)9( ينظر: تذكرة احلزين: 27.

)10( املرجع نفسه: 27.
)11( الكنى واأللقاب: 90/3.

)12( ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 332/12.
)13( ينظر: املرجع نفسه.

)14( ينظر: تالمذة املجليّس: 9، موسوعة طبقات الفقهاء: 332/12.
)15( ينظر: اإلجازة الكبرية: 170.

)16( ينظر: املرجع نفسه.
)17( موسوعة طبقات الفقهاء: 333/12.

)18( يف األصل: كالًّ منهم، وهو وهٌم من النَّاسخ، والصواب ما أثبتناه.
خان واللََّهُب.  ��ْمِس َوَلْف��ُح النَّاِر َوَوَهُجَها والعطُش، َوِقي��َل: الدُّ ُة َح�رِّ الشَّ : ش��دَّ مِّ )19( األُواُر، بِالضَّ
َخاِن  َوِم��ْن َكاَلِم أم��ري املؤمنني: فإِنَّ َطاَعَة اهللِ ِحْرٌز ِمْن ُأوار نرَِياٍن ُموَق��دٍة، واألُواُر َأَرقُّ ِمَن الدُّ

ل: 46/7 )أور(. وَألطف. ينظر: لسان العرب: 35/4 )أور(. والطراز األوَّ
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ة العطش. ينظر: تاج العروس: 253/31  ه، وأن يضّج العطشان من شدَّ )20( األوام: العطش أو حرِّ
)أوم(.

)21( يف األصل: ورحم، والصواب ما أثبتناه.
َح يف البالد، إذا رمى بنفس��ه ههنا وههنا.  َهُه وذهب به َهُهنا وَهُهنا، وَتَطوَّ َح��ُه، أي توَّ )22( يق��ال: َطوَّ
حته الطوائح: قذفته القواذف. ينظر:  وتطاَوَحْت هبم النَّوى، أي تراَمْت. وامَلطاِوُح: امَلقاِذف. وَطوَّ

ل: 430/4 )طوح(. حاح: 389/1، والطراز األوَّ الصِّ
)23( يعني هبا إيران، وإن كانت لفظة األعاجم ُتطلق عىل كلِّ غري عريّب.

)24( أصبهان: وهي مدينة عظيمة مش��هورة من أعالم امل��دن وأعياهنا، ويسفون يف وصف عظمها. 
ينظر: معجم البلدان: 206/1.

ة، وكانت مرضب األمثال  ة الطسمّي من أهل اليممة، وهي أخت رياح بن مرَّ )25( اسمها عنز ابنة مرَّ
ة النظر وجودة البر، ليس عىل وجه األرض أبر منها، وكانت تبر الراكب عىل مسرية  يف حدَّ
��ام. ينظر: الدرُّ املنث��ور يف طبقات ربَّات اخلدور: 221، وش��اعرات الع��رب يف اجلاهليَّة  ثالث��ة أيَّ

واإلسالم: 74، واألعالم: 44/3.
م عىل األكفاء  ��بق َمَثل ُيرضب للتقدُّ )26( يف األصل: حصل، والصواب ما أثبتناه. واحلائز قصب السَّ
��م كانوا إذا تس��ابقوا إىل غاية من الغايات، وخاط��روا عىل ذلك، وضعوا  يف كلِّ يشٍء، وأصل��ه أهنَّ
اخلطر عىل رأس قصبة وركزوها يف الغاية التي يتحارون إليها، فمن سبق إليها أخذها، فصار ذلك 

مثاًل لكلِّ من غولِب فغلب. ينظر: االقتضاب يف رشح أدب الكتاب: 134/1.
)27( يف األصل: النجد، والصواب ما أثبتناه.

هلا. والقرح  له، قيل ألعرايّب: كم أتى عليك؟ فقال: أنا يف قرح الثالثني، أي يف أوَّ )28( قرح الشباب أوَّ
مجع قارح كركع وراكع وهو املنتهي أسنانه من ذي احلافر، كالم يقال للشابِّ الذي يفوق الكهول. 
ل  ل: 13/5، 15 )قرح( ، فيك��ون معنى كالمه أنَّ الس��يِّد القزوينّي بلغ يف أوَّ ينظ��ر: الط��راز األوَّ

شبابه من الكمالت ما مل يبلغه الكهول.
)29( مصدر للفعل ارتعى، واملعنى زاد يف معارج الفضل رعيه وتزوده.

فاته  د الس��يِّد ابن معصوم مؤلَّ )30( هذا يعني أنَّه أجازه فقط رواية كتبه التي تمَّ تأليفها، ولذا حني عدَّ
َذَكر منها ما كان كاماًل.

د معصوم. ينظر: سالفة العر: 41/1. )31( وهو األمري نظام الدين أمحد بن حممَّ
)32( الس��يِّد نور الدين عّل بن أيب احلسن احلسينّي الش��امّي العامّل، ترجم له املديّن يف سالفة العر 
وق��ال عنه: طود العل��م املنيف وعضد الدي��ن احلنيف ومال��ك أزمة التألي��ف والتصنيف، الباهر 



185

د نوري املو�سوّي//اأ.م.د. جنلء حميد جميد اأ.م.د. حممَّ

شر
ي ع

حلاد
د ا

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ر 9
آذا

هـ/
14

40
بُّ 

ص
األ

ُب 
رج

ة  ل مب��دأه بالش��ام... ثمَّ انثن��ى عاطًفا عنانه وثاني��ه، فقطن بمكَّ بالرواي��ة والدراي��ة... وكان يف أوَّ
فه��ا اهلل تع��اىل وهو كعبتها الثانية... وقد رأيته هبا وقد أناف عىل التس��عني والناس تس��تعني به   رشَّ
وال يس��تعني. س��الفة الع��ر: 503/2-504، ولد يف ُجبع بلبنان س��نة 970ه��� وقيل 990ه�، 
فة س��نة 1068ه�، ل��ه من التصانيف: غرر اجلامع عىل خمت��ر النافع، يف الفقه،  ة املرشَّ وتويفِّ بمكَّ
ية  يَّة. ينظ��ر: خالصة األث��ر: 132/3، إيضاح املكن��ون: 145/4، هدَّ والفوائ��د والش��واهد املكِّ

العارفني: 758/1، طبقات الفقهاء: 196/11.
د بن حييى بن عّل الالهجّي ش��مس الدين اجلياليّن الصويّف، له من املؤلَّفات: ديوان  )33( احلكيم حممَّ
ة العارفني: 214/2، سلَّم الوصول اىل  ش��عر فاريّس، مرآة التائبني، تويفِّ سنة 892ه�. ينظر: هديَّ

طبقات الفحول: 284/3، 263/5، ومعجم املؤلِّفني: 106/12.
ّي، ق��ال عنه ابن معصوم املديّن يف س��الفة  )34( امل��الَّ ع��ّل بن املالَّ قاس��م بن نعمة اهلل الش��ريازّي املكِّ
ل يف  الع��ر: 105 »إمام املع��اين والبيان، واملغني فضل��ه عن اإليضاح والتبيان، وَم��ن عليه املعوَّ
ل، هر أفنان االقتنان، ونطق عن لس��ان اإلحس��ان، وس��مع فوعى، ومجع  بيان كلِّ خمتٍر ومطوَّ
��س  فأوع��ى، وجاء منقطع القرين يكاثر بمحفوظاته رمال يربين، إىل هًدى ورش��اد، وصالح أسَّ
ك وعذيقه املرجب، واملعمل فيه يده ولسانه وضمريه  ا األدب فهو جذيله املحكَّ بنيانه وش��اد، وأمَّ
املحج��ب، إن نث��ر فالنثرة يف قلق، أو ش��عر عاذت الش��عرى ب��ربِّ الفلق، وهو ش��ريازّي املحتد، 
ه الرابع من آبائه، الناهضني بأثقال الفضل وأعبائه، هو الش��يخ ظهري الدين،  حجازّي املولد، وجدًّ
أح��د العلمء املهتدين، كان له بش��رياز مدرس��ة وطلبة ورتب��ة، أحرز هبا من اخلري م��ا طلبه، جامع 
فة  ة املرشَّ ب��ني احلقيقة والرشيعة، واصٌل إىل مراتب الفضل بأوثق ذريع��ة، وولد املالَّ عّل هذا بمكَّ
ا، فأكبَّ عىل طلب العلم وحتصيله، وتأثيل الفضل وتأصيله،  ونشأ هبا، وحلظته بالسعادة عناية رهبِّ
لت بفنون العلم أفنانه، فلمَّ نبا به الوطن، وضاق عنه العطن، ارتاج السفر،  حتَّى ظهر ش��انه، وهتدَّ
اًل واهلند  ل، فدخ��ل العجم أوَّ ل، وإذا نبا بك منزل فتحوَّ وأم��ل حصول الظفر، وامتثل ق��ول األوَّ
ة، أنرض ما يكون ش��باًبا،  ثانًيا، وراح لعنانه عن أوطانه ثانًيا، فاختطفته املنيَّة، يف بعض البالد اهلنديَّ

وأحكم ما يكون أسباًبا، وذلك يف عام واحد ومخسني وألف«.
ًدا، وهو وهم من النَّاسخ. )35( يف األصل: حممَّ

)36( اإلمام النحوّي، األديب اللغوّي الفقيه، الدمش��قّي، شاعر من أكابر علمء عره، قرأ عىل علمء 
به يف حانوته  س طالَّ عره، وحرض دروس عبد الرمحان العمدّي احلنفّي، مفتي دمش��ق، كان يدرِّ
ي باحلريرّي، تويفِّ سنة 1059ه�، له: رشح زبدة األصول،  الذي كان يشتغل فيه باحلرير، ولذا سمِّ
والآللئ الس��نيَّة يف رشح األجروميَّة. ينظر: األعالم 293/6، معجم املؤلِّفني: 304/10، نفحة 
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الرحيانة: 50، طبقات الفقهاء: 284/11، روضات اجلنَّات: 82/7، ترجم له ابن معصوم املديّن 
امّي، ومشكاة الفضائل ومصباحها،  فقال: »منار العلم األسمّي، وملتزم كعبة الفضل وركنها الشَّ
ة العربيَّة رشًقا وغرًبا، واملرهف من كهام الكالم شًبا وغرًبا،  املنري به مساؤها وصباحها، خامتة أئمَّ
��ل صعاهبا وملك رقاهبا، وحلَّ للعق��ول عقاهلا، وأوضح للفهوم  ماط عن املش��كالت نقاهبا، وذلَّ
قيله��ا وقاهل��ا، فتدفَّق بحر فوائده وفاض، ومأل بفرائده الوطاب والوفاض، وألَّف بتآليفه ش��تات 
الفنون، وصنَّف بتصانيفه الدرَّ املكنون، إىل زهٍد فاق به خشوًعا وإخباًتا، ووقاٍر ال توازيه الروايس 
ه وإيضاحه، وهو ش��يخ  يِّ رسُّ س ليس للسَّ ه ليس الب��ن أدهم غرره وأوضاحه، وتقدَّ ثباًت��ا، وتألَّ
ش��يوخنا الذي عادت علينا بركات أنفاسه، واستضأنا بواسطة من ضياء نرباسه«. سالفة العر: 

.187/1
د بن س��عيد البحرايّن األُواّل الش��ريازّي، أحد أكابر اإلماميَّة، كان  )37( جعفر بن كمل الدين بن حممَّ
ا شاعًرا، ولد يف البحرين وارحتل يف عنفوان شبابه إىل إيران، وسكن شرياز،  ًثا فقيًها مقرًئا نحويًّ حمدِّ
وأخذ عن علمئها خمتلف العلوم، ومل يزل يدأب يف الطلب حتَّى برع وفاق ونظم الشعر، ثمَّ قصد 
اهلند واس��تقرَّ يف حيدر آباد يف زمن الش��اه عبد اهلل قطب ش��اه، وبثَّ علمه هناك حتَّى حاز الرئاسة 
العلميَّة، صنَّف كتاب اللباب، وأرجوزة يف القراءة والتجويد، وتويفِّ س��نة 1091ه�، وقيل س��نة 

1088ه�. ينظر: رياض العلمء: 109/1، سالفة العر، طبقات الفقهاء: 61/11.
، النجف��ّي، من كبار علمء اإلماميَّ��ة، برز يف علوم  ّ )38( حمم��ود ب��ن درويش عّل، حس��ام الدين احِللِّ
ى للتدريس، يروي عن الش��يخ البهائّي، وصفه الس��يِّد عّل خان املديّن يف رياض  االجتهاد وتصدَّ
��ق حني كتبه حس��ام الدين احللب��ّي، ولعلَّه خطأ  الس��الكني ب���: زبدة املجتهدي��ن، وقد وهم املحقِّ
طباعّي، ومل ُتعرف س��نة وفاته بالتحديد، إالَّ أنَّه تويفِّ بعد س��نة 1017ه�. ينظر: رياض السالكني 
يف رشح صحيفة سيِّد الس��اجدين: 49/1، تراجم الرجال: 138/1، موسوعة طبقات الفقهاء: 

.347/11
)39( زيادة يقتضيها السياق.

ب بالبهائّي والعامّل واحلارثّي واهلمدايّن، ولد يف  د بن حسني بن عبد الصمد، لقِّ )40( هباء الدين حممَّ
ل  مدينة بعلبك عام 953ه�، هاجر وهو ابن السابعة إىل إيران وأقام فيها مع أبيه الذي قيل: »إنَّه أوَّ
د قراءة احلدي��ث يف بالد العجم«، أقام يف إيران طوياًل، فدرس التفس��ري واحلديث والفقه  م��ن جدَّ
ع الثقافة، حتَّى قال اخلوانس��ارّي عنه: »س��لطان العلمء وتاج  وآداب العربيَّ��ة والطّب، فكان متنوِّ
ثني وعمدهتم«،  تهم، وخاتم املجتهدين وزبدهتم، وقدوة املحدِّ ة أئمَّ رقمته��م، برهان الفقهاء وتتمَّ
ت��ويفِّ الش��يخ البهائّي س��نة )1030ه���(، وقي��ل )1031ه�( يف أصفه��ان، ومنها ُنقل إىل املش��هد 
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س��ة. ينظر: أمل األمل: 155/1،  س- بحس��ب وصيَّته- فُدفن قرب احلرضة املقدَّ الرضوّي املقدَّ
سالفة العر: 300، روضات اجلنَّات: 63/7، أعيان الشيعة: 60/6.

)41( رياض الس��الكني يف رشح صحيفة س��يِّد الساجدين، طبع يف س��بعة أجزاء بتحقيق السيِّد حسن 
األمينّي، وهو من أهمِّ رشوح الصحيفة، بل أفضلها عىل اإلطالق، مجع فيه علوًما كثرية.

ق حينم  س��ة آل البيت إلحياء الراث، وقد وهم املحقِّ ًدا بتحقيق مؤسَّ )42( ُطبع يف ثالثة عرش جملَّ
��ق، وكذلك فإنَّ  أقح��م كلم��ة )والكناز( يف العنوان، وقول الس��يِّد امل��ديّن يف املتن يبنيِّ وهم املحقِّ
ل  ل فيم عليه من لغة العرب املعوَّ وجود )الكناز( يفس��د الس��جع املوجود يف العنوان )الطراز األوَّ
ا أنَّ الس��يِّد اب��ن معصوم املديّن كان حيرص عىل  ل( ، ومن املعروف جدًّ اجلام��ع لكلِّ رصيٍح ومؤوَّ

السجع يف عنوانات كتبه.
فها الش��يخ البهائّي ألخيه عبد الصمد، وهو رشح مل ُيعمل مثله،  ة التي ألَّ )43( رشح للفوائد الصمديَّ

إذ مجع فيه مجيع أقوال النحويِّني، كم قال عنه يف أعيان الشيعة.
)44( حصلنا عىل نسخة املؤلِّف ورشعنا بتحقيقه، وهو اآلن جاهز للطبع، نسأل اهلل التوفيق لطباعته.

)45( مطبوع ومتداَول يف أكثر من طبعة.
)46( وه��و كتاب مفقود مل نعثر عليه عىل كثرة تفتيش��نا عنه، ولعلَّ الزم��ن يظهره؛ ألنَّه موجود بدليل 
فه ول�مَّ  أنَّ ابن معصوم ذكره، وأجاز روايته، وهو من أوائل ما ألَّف ابن معصوم املديّن من كتبه، ألَّ

يتمَّ الثانية عرشة من عمره.
رة إىل اهلند )حيدر آباد(، ُطبعت بتحقيق شاكر هادي شكر. )47( هي رحلته من املدينة املنوَّ

)48( سقطت من األصل، وما أثبتناه من سلوة األديب ورحلة الغريب: 16.
د كاظم املحمودّي. ًرا بتحقيق حممَّ )49( التذكرة يف الفوائد النادرة، ُطبع مؤخَّ

قه شاكر هادي شكر. )50( حقَّ
)51( ُيق��ال: ُهم يف هي��اط ومياط، أي مدافعة ومزاج��رة، أو يف دنوٍّ وابتع��اٍد، أو يف اضطراب. ينظر: 

القاموس املحيط: 693/1، تاج العروس: 127/20، املعجم الوسيط: 894/2.
)52( يف األصل: وفائله، والصواب ما أثبتناه.

)53( يف األصل: إن يقني، والصواب ما أثبتناه.
)54( زيادة يقتضيها السياق.
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امل�سادر واملراجع

د بن عّل بن فارس، الزركّل الدمشقّي )املتوىفَّ 1396ه�(، . 1 األعالم، خري الدين بن حممود بن حممَّ
دار العلم للماليني، الطبعة اخلامسة عرش، أيار/مايو، 2002م.

��يد الَبَطْلَي��ويّس )املتوىفَّ . 2 د ابن السِّ د عب��د اهلل بن حممَّ االقتض��اب يف رشح أدب الكت��اب، أبو حممَّ
ة  ا، والدكتور حامد عبد املجيد، مطبعة دار الكتب املريَّ 521ه�(، حتقيق: األستاذ مصطفى السقَّ

بالقاهرة، 1996م.
د أمني بن مري سليم البابايّن البغدادّي )املتوىفَّ 1399ه�(، عني . 3 إيضاح املكنون، إس��معيل بن حممَّ

د رشف الدي��ن بالتقايا رئيس أم��ور الدين، واملعلم  ��ف: حممَّ بتصحيح��ه وطبعه عىل نس��خة املؤلِّ
رفعت بيلكه الكلييّس، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، لبنان.

بيدي . 4 ��ب بمرتىض الزَّ اق احلس��ينّي، أبو الفيض، امللقَّ د بن عبد الرزَّ د ب��ن حممَّ ت��اج العروس، حممَّ
قني، دار اهلداية. )املتوىفَّ 1205ه�( حتقيق: جمموعة من املحقِّ

تراجم الرجال، السيِّد أمحد احلسنّي، جممع الذخائر اإلسالميَّة، قم، إيران.. 5
د . 6 د أم��ني بن فضل اهلل بن حم��بِّ الدين بن حممَّ خالص��ة األث��ر يف أعيان الق��رن احلادي عرش، حممَّ

املحبِّّي احلموّي األصل، الدمشقّي )املتوىفَّ 1111ه�(، دار صادر، بريوت.
الدرُّ املنثور يف طبقات ربَّات اخلدور، زينب بنت عّل بن حسني بن عبيد اهلل بن حسن بن إبراهيم . 7

ة، مر، الطبعة  از العامّل )املت��وىفَّ 1332ه�(، املطبعة الك��ربى األمرييَّ د بن يوس��ف فوَّ ابن حممَّ
األوىل، 1312ه�.

د باقر املوس��وّي اخلوانس��ارّي، الدار . 8 روض��ات اجلنَّات يف أحوال العلمء والس��ادات، املريزا حممَّ
اإلسالميَّة، بريوت، الطبعة األوىل، 1991م.

رياض الس��الكني يف رشح صحيفة س��يِّد الس��اجدين، ابن معصوم املديّن، حتقيق: الس��يِّد حسن . 9
سة، الطبعة األوىل. سني بقم املقدَّ سة النرش التابعة جلمعة املدرِّ األمينّي، مؤسَّ

رياض العلمء وحياض الفضالء، عبد اهلل أفندي األصفهايّن من أعالم القرن الثاين عرش اهلجرّي، . 10
حتقيق: السيِّد أمحد احلسينّي، مطبعة اخليام، قم، إيران، 1401ه�.

سالفة العر يف حماسن الشعراء بكلِّ ِمر، عّل خان بن أمحد نظام الدين املديّن )املتوىف1120ه�(.. 11
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س��لم الوصول إىل طبقات الفحول، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطينّي العثميّن املعروف ب�)كاتب . 12
جلب��ي( وب�)حاجي خليفة( )املت��وىفَّ 1067 ه�( حتقيق: حممود عبد الق��ادر األرناؤوط، إرشاف 
وتقديم: أكمل الدين إحس��ان أوغل، تدقيق: صالح س��عداوي صالح، إعداد الفهارس: صالح 

الدين أويغور، مكتبة إرسيكا، إستانبول، تركيا، 2010م.
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