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الملّخص

تُعـدُّ مكتبـة السـيد خليفة الموسـوي اإلحسـائّي النجفـّي )حـدود 1180 – 1279هـ(، 

التـي ُغـرزت بذرتهـا حدود سـنة 1210هـ، واحـدًة من أهـم المكتبات والخزائـن العلمية 

ته من  سـت فـي النجـف األشـرف فـي أثناء القـرن الثالث عشـر الهجري؛ لمـا ضمَّ التـي أُسِّ

نفائـس المخطوطـات فـي الحقـول العلميـة المختلفـة، مثـل الفقـه واألصـول والحديـث 

والتفسـير والـكلم وغيـره مـن األبـواب العلميـة، حتّى أصبحـت من أهم مصـادر صاحب 

الذريعـة الشـيخ الطهرانّي فـي كتابه.

وفـي المقال تمَّ اسـتعراض موجٍز عن أهّم أعلم أسـرة السـيد خليفـة، الذين كان لهم 

ـس، مثلما  إسـهام فـي لملمة كتبهـا وجمعها ومواصلة المسـيرة العلمية بعد رحيل المؤسِّ

عت الكتب شـراًء، أو نسـخاً، أو غيـر ذلك، ثمَّ  بيَّـن المقـال أهـّم الطـرق التـي عبرها تجمَّ

عـرض أهـّم مـا حوتـه الخزانـة العلمية للسـيد خليفة الموسـوي باالعتماد - فـي األغلب - 

علـى اإلشـارات التـي تركهـا صاحب الذريعـة بانتماء الكتـاب لهذه الخزانـة، أو من طريق 

قيـود التملّـك واألختـام التـي تركهـا السـيد خليفـة وأبناء أسـرته علـى المخطوطـات، مع 

تعريـٍف بـكلِّ كتـاب، وفي نهاية المطـاف ُعرضت المراحـل األخيرة للخزانـة وتفرّقها بين 

المكتبـات الخاّصـة والعاّمـة في داخـل العراق وخارجه، مع اإلشـارة لهـذه المكتبات.

علـى أمـل أن يكـون هذا المقـال خطوًة إلحياء هـذه المكتبة وإعـادة مجدها بلملمة 

أطرافهـا مـن المكتبـات المختلفـة؛ عبـر النسـخ المصـوَّرة كـردٍّ جميـٍل لرجـٍل صـرم عمره 

وحياته فـي جمعهـا وتكوينها.
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Abstract

One of the most important libraries and archives established in 
the thirteen century of the Hijri calendar is the library of Al-Sayed 
Khalifa Al-Musawi Al-Ahsa’i Al-Najafi )in the boundaries of 1180-
1279 H( which started around the year 1210 H. The availability of 
valuable manuscripts in various fields, such as; Fiqh )jurisprudence(, 
Usul )principles of jurisprudence(, Hadith )narrations(, Tafsir 
)interpretation of the holy Quran(, Al-Kalam )theology(, etc. makes 
this library very significant for researchers. The library is one of the 
main references used by the author of Al-Dhari'a Al-Sheikh Aqa 
Buzurg Tehrani in his book.

This article briefly reviews the most important scholars of Al-
Sayed Khalifa’s family who contributed in gathering and collecting 
the library’s books, and those who continued this scientific march 
after the passing of the founder. I have also stated the important ways 
that the books where collected by; purchased, copied, etc. Then, I 
presented the most important contents in the scientific treasury of 
Al-Sayed Khalifa Al-Musawi with a short overview for every book, 
relying mostly on the citations left by the author of Al-Dhari'a that 
the book belonged to the library, or through ownership restrictions 
and seals left by Al-Sayed Khalifa and his family members on the 
manuscripts. Finally, I dealt with the latter stages of the library and its 
dispersion between private and public libraries inside and outside Iraq 
with references to these libraries. 

We hope that this article with be the first step for the revival of this 
library and the resurgence of its glory days by collecting its content 
from various libraries via photocopies as reciprocity to a man who 
dedicated his life in collecting and forming this library.
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المقّدمة

تُعّد الِخزانة العلميّة التي أّسسـها السـيّد خليفة ابن السـيّد علّي الموسـوّي األحسائّي 

النجفـّي فـي النجف األشـرف، مـن أبرز المكتبـات األحسـائيّة التي تكّونت فـي الخارج، 

بـل وأكثرهـا شـهرة، والتـي تُعـّد مـن أهـّم المراجـع التي اسـتفاد منها الشـيخ آغـا بزرك 

الطهرانـّي فـي موسـوعتيه )الذريعـة( و)الطبقـات(، وعّدهـا أحـد مصـادره، كانـت فـي 

النجـف األشـرف حيث الحركـة العلميّة مزدهرة، والكتاب له رواج ووجود، وقد اسـتطاع 

ـس أن ينافـس أثنـاء حقبـة زمنيّـة قصيـرة كبـرى المكتبات هنـاك ويتفـّوق عليها،  المؤسِّ

لـوال افتقارهـا إلـى الرعايـة الجيـدة ألصبحـت اليوم مـن كُبريـات المكتبات فـي النجف 

األشـرف، وأكثرهـا قيمة.

س:  نبذة عن المؤسِّ

السـيّد خليفـة ابـن السـيّد علـّي ابـن السـيّد محّمـد ابـن السـيّد أحمـد بـن محّمـد 

1279هــ(.  –  )1(1180 )حـدود  النجفـّي  القـاري  األحسـائّي  الموسـوّي 

ُولـد فـي األحسـاء، وكانت بداية مسـيرته العلميّة في البحرين، ثـّم انتقل إلى العراق 

ليرتـع مـن ريـاض العلـم، فكانـت محطتـه األولـى في كربـلء، حيـث تلّقى بعـض علومه 

علـى السـيّد علـّي الطباطبائـّي صاحب )الريـاض( وغيرها، ثـّم يمّم النجف األشـرف فرتع 

فيهـا ونهـل العلـوم مـن أعلمهـا الكبـار، والشـيء الذي يُؤسـف له خفاء أسـماء أسـاتذته 

وشـيوخه، تُوفّـي في النجف األشـرف سـنة 1279هـ)2(.

)1( ورد في أعلم هجر أّن والدته حدود سنة 1195هـ، ولعّل األقرب ما ذكره الشيخ الطهرانّي سنة 

1180هـ؛ الحتمالية أخذه تاريخ والدته من أبناء السيّد خليفة أو أحفاده. ينظر مكتبة السيّد خليفة 

األحسائّي بقلم اآلغا بزرك الطهرانّي: األستاذ أحمد علّي مجيد الحلّي.

)2( ينظر أعلم هجر من الماضين والمعاصرين: السيّد هاشم بن محّمد الشخص: 2 /16 – 19.
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مؤّلفاته: 
1- مختصر الشرح الصغير في الفقه للسيّد علّي الطباطبائّي صاحب )الرياض(.

2- مجموعة رسائل في أصول الدين والتجويد.

أختامه للتمّلك: 
س عّدة أختام كان يمهر الكتب التي يقتنيها أو يقوم بنسخها بها منها:  للمؤسِّ

1- ختم آخر بيضوّي نقشه: )وأفوض أمري إلى الله عبده: خليفة بن علّي(.

2- وختم آخر بيضوّي الشكل نقشه: )خليفة علّي أحمد، 1206(.

التأسيس: 
أُّسسـت هـذه المكتبـة القيِّمـة على يـد الفقيه المتتبِّع السـيّد خليفة ابن السـيّد علّي 

ابـن السـيّد أحمـد األحسـائّي القـاري )حـدود 1180 - 1279هـ( في النجف األشـرف التي 

اتخذهـا مقـراً لـه، فكانت من أنَفـس المكتبات الخاّصة في مدينـة النجف؛ لما حوت من 

ـس الغالـي والنفيس في جمعهـا وتكوينها. كتـب قيِّمة؛ بذل المؤسِّ

كانـت  السـيّد خليفـة  )أّن والدة  بقولـه:  تأسيسـها  الطهرانـّي عـن  الشـيخ  يتحـّدث 

حـدود)1(1180، وتأسـيس مكتبتـه حـدود 1210، وكان يقتنـي الكتـب نسـًخا واستنسـاًخا 

وبيًعـا طـول عمـره الشـريف()2(.

ـس،  وهـذا التاريـخ للتأسـيس بنـاًء على التملّكات ونسـخ الكتب للسـيّد خليفة المؤسِّ

والـذي يُعـّد حجر األسـاس لتكّون بـذرة المكتبة.

إاّل أّن تاريـخ المكتبـة سـابق هـذا التاريـخ بعّدة سـنوات؛ فقد ملَك كتاب)شـرح زبدة 

الشيخ  ذكره  ما  األقرب  وإّن  بدقّة،  والدته  تاريخ  يحّدد  إثبات  وجود  عدم  االختلف  منبع  )1( لعّل 

الطهرانّي الحتمالية أخذه تاريخ والدته من أبناء السيّد خليفة وأحفاده.

)2( ينظر نهاية التعريف بالمكتبة عن مكتبة السيّد خليفة األحسائّي بقلم الشيخ آغا بزرك الطهرانّي.
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األصـول( سـنة 1206هـ، وعليه ختمـه: )خليفة أحمـد علّي1206(.

وكانت له عّدة طرق في جمعها: 

األول: شـراء الكتـب واقتنـاص أماكـن بيعهـا السـيّما عند وفـاة أحد العلمـاء، أو عندما 

يحصـل عليهـا مـن ليـس هـو بأهل؛ يقـول الشـيخ الطهرانـّي الذي اسـتفاد منها كثيـراً في 

كتابيـه )الذريعـة( و)الطبقـات(: »كان رحمـه اللـه جّماعـاً للكتـب، لـه ولـع شـديد فـي 

اقتنائهـا، كانـت لـه مكتبـة عظيمـة حوت المئـات من النفائـس، أفنى عمره فـي جمعها، 

وأتعـب نفسـه طيلـة حياتـه، وكانـت قيِّمة مهّمـة، بقيت بعده فـي أيـدي أوالده يتوارثها 

واحداً بعـد واحد«)1(.

الثانـي: نسـخ الكتـب: فقـد قام السـيّد خليفة بكتابة العشـرات منها؛ لحرصه الشـديد 

فـي الحصـول علـى الكتـب وجمعهـا، ونسـَخها بقلمـه الشـريف؛ فأصبحـت مـن أنَفـس 

المكتبـات الخاّصـة وأكثرهـا قيمـًة علميّـة)2(؛ يقـول الشـيخ الطهرانـّي فـي الطبقـات فـي 

ترجمـة السـيّد خليفـة: »وقـد كتـب بخطّـه كثيراً مـن الكتب مـن أوائل بلوغه إلـى أواخر 

عمـره، وقـد كانـت كّل تلـك المخطوطـات فـي مكتبتـه، ورأيتها قبـل أن تُقـدم للبيع«)3(، 

ويعتقـد الشـيخ الطهرانـّي أّن نسـخ جميع هـذه الكتب لم يكن من أجـل الجمع فقط بل 

إّن بعضهـا نسـخه مـن أجـل الدراسـة والتلمذة وقـد ذكر ذلك بقولـه: »كتب بخطّـه كثيراً 

مـن الكتـب العلميّـة الدراسـيّة والمظنـون أنّـه نسـخها لغرض دراسـتها«)4(، وسـنأتي على 

العديـد مـن هذه الكتـب في ضمـن محتويـات المكتبة.

الثالـث: وقْـُف الكتـب ؛ لمـا للوقـف مـن رمزيّـٍة دينيّـة، وداللـة علـى حـرص الواقف 

علـى تنميـة الـروح العلميـة في أسـرته، فقـد وقف السـيّد خليفـة كتاب المسـالك لولده 

السـيّد محّمـد نسـلً بعد نسـل حتـى االنقـراض، وحينئـٍذ للمؤمنيـن)5(، كما وقف السـيّد 

)1( طبقات أعلم الشيعة: 11/ 505. 

)2( أعلم هجر: 2 /20.

)3( طبقات أعلم الشيعة: 11/ 504.

)4( طبقات أعلم الشيعة: 11/ 504.

)5( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 11/ 504.
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باقـر مـن ثلـث تركـة أخيـه السـيّد محّمد ابن السـيّد خليفـة كتـاَب الصلة مـن الجواهر، 

وتاريـخ الوقفيـة 27 ربيع األول من عام 1294هــ)1(، وكان الجدير بهذه الوقفية أن تحفظ 

المكتبـَة، ال أن تُفضـي بهـا إلى الضياع والشـتات.

وال ينبغـي إغفـال جهـد أوالده وأحفـاده، وكانـوا من األعـلم والفقهاء الذيـن لهم دور 

ـس فـي النسـخ والشـراء واإلهـداء  كبيـر فـي اإلضافـة إلـى المكتبـة، متّبعيـن نهـج المؤسِّ

لتوسـعة المكتبـة وتطويرهـا؛ حتـى بلغـت المكانـة المرموقة بيـن المكتبات فـي النجف 

األشـرف، وأضحـت محل اسـتفادٍة للجميـع، وهم: 

- السـيّد محّمـد ابـن السـيّد خليفـة ابن السـيّد علّي الموسـوّي األحسـائّي، تُوفّي قبل 

سـنة 1294هــ. وختمـه مربـع، نقُشـه: )محّمد بن خليفة بـن علّي(.

- السيّد علّي ابن السيّد خليفة ابن السيّد علّي الموسوّي األحسائّي.

- السيّد باقر ابن السيّد خليفة ابن السيّد علّي الموسوّي األحسائّي.

محتويات المكتبة: 
حـوت المكتبـة كثيـرًا الكثير من الكتب النفيسـة التي ذكرها الطهرانـّي في )الذريعة( 

و)الطبقـات(، وكان لذلـك األثـر الكبير فـي حفظ معالم هذه المكتبـة التي فُقدت جميع 

محتوياتهـا ومعالمهـا، لـذا سـنذكر مـا ذكـره صاحـب الطبقـات بشـأن محتويـات هـذه 

المكتبـة مـن آثـار ونفائـس، إضافة إلى مـا ضّمته وحوتـه المكتبات النجفيّـة، من الكتب 

التـي فات الشـيخ الطهرانـّي ذكرها.

منهجنا في العمل: 
اتّبعنا في التعريف بمحتوى الخزانة المنهج اآلتي: 

1- رتّبنا العناوين حسب الحروف الهجائيّة من األلف إلى الياء.

2- بدأنا في الغالب بالتعريف بالكتاب ومحتواه.

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 11/ 506.
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3- ذكرت أول الكتاب وخاتمته كجزء من التعريف بالكتاب وموضوعه.

4- جعلـت داخـل النـّص بين معقوفين المصـدَر الذي تّم االعتمـاد عليه في التعريف 

بالكتـاب، وفـي الهامـش المصـدَر الـذي أشـار إلـى كونه أحـد كتب خزانة السـيّد 

خليفة األحسـائّي.

5- عنـد عـدم التعـرّف إلـى الكتاب، أو عدم رؤيـة مصادر تبيّن التعريـف به، اكتفيُت 

بمـا ذكره المصـدر عن الكتاب فـي التعريف به.

6- حاولـت رصـد جميـع القيـود الموجودة على النسـخة؛ من تملّـكات، أو هبات، أو 

قيـود نسـخ؛ لتعطي رؤيـة متكاملًة عن النسـخة وأهميتها.
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)رجال(- ) إجازة:  
الماحوزّي، الشيخ سليمان بن عبد الله )1075 - 1121 هـ(.

كتبها لتلميذه المولى محّمد رفيع البيرمّي.

أّول النسـخة: <بحمـدك اللّهـم علـى الهداية إلـى معالم الرواية. ثـّم إّن المولى األكمل 

األفضـل األعـدل األنبل الصالـح المحقِّق الزكي موالنا محّمد رفيع البيرمـّي اللرّي..> كانت 

فـي ضمـن مجموعـة مـن رسـائل الُمجيـز)1( بخـّط تلميـذه الشـيخ محّمـد بـن سـعيد بن 

محّمد المقابـّي البحرانّي)2(.

)رجال(- 	 إجازة:  
المجلسّي، الشيخ محّمد باقر بن محّمد تقّي )1037-1111هـ(.

توجـد فـي مجلّـد الطهـارة والصـلة، كتبهـا العّلمـة المجلسـّي )سـنة 1096هــ( إلـى 

الشـيخ محّمـد حسـين المّكـّي، وهـي بخـّط الُمجيـز، كانـت فـي ِخزانـة السـيّد خليفـة 

األحسـائّي، ملكهـا الشـيخ محّمـد علـّي بن عبـاس البلغّي، واسـتعارها منه الشـيخ جعفر 

الغطاء)3(. كاشـف 

)فقه(- 	 االجتهاد)رسالة(:  
المنصورّي البحرانّي، الشيخ محّمد بن الحارث)القرن العاشر الهجرّي(.

وهي مرتّبة على مقّدمة وأبواب و خاتمة.

المحّجليـن  آلـه  الهدايـة...و علـى  الحمـد ناصـب أعـلم  <اللّهـم لـك  النسـخة:  أّول 

)1( المقصود الشيخ سليمان الماحوزّي.

)2( ينظر الذريعة إلى تصانيف الّشيعة: أغا بزرك الطهرانّي: 20/11.

)3( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 8/ 186.
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الّمبّجلين..>ملكهـا محّمـد بـن علـّي بـن حيـدر النعيمـّي البحرانـّي معاصر للشـيخ جعفر 

كاشـف الغطاء)1156-1228هــ(، رسـالة فـي ضمـن كتـب السـيّد خليفـة األحسـائّي)1(.

)فقه(- 	 أجوبة المسائل:  
الطباطبائّي، السيّد علّي بن محّمد علّي )1161 - 1231 هـ(.

صاحب )الرياض(، وهي نسـخة تّم كتابتها على يد السـيّد خليفة في حياة المصّنف، 

فرغ من نَسـخها وكتابتها عام 1218هـ)2(.

)أخالق(- 	   :األربعين في مناقب أمير المؤمنين
الشيرازّي، جلل الدين عطاء الله بن فضل الله الحسينّي )ت 1000هـ(. 

النسـخة في تملّكات مكتبة السـيّد خليفة ابن السـيّد علّي الموسـوّي األحسائّي، أشار 

إلى ذلك الشـيخ الطهرانّي)3(.

)فقه(- 6 إرشاد األذهان إلى أحكام اإليمان:  
العّلمة الحلّّي، الحسن بن يوسف المطّهر)648 - 726هـ(.

فقـه مختصـر معـروف مـن كتـاب الطهـارة إلـى كتـاب الديّـات يحتوي-بحسـب مـا 

قيـل- علـى خمـس عشـرة ألف مسـألة، اعتنـى به علمـاء الفقه الجعفرّي دراسـًة وشـرحاً 

وتحشـية، ألّفـه العّلمـة بطلـب مـن ولده فخـر الدين )محّمـد(، وأتّمه في الحادي عشـر 

من شـهر شـّوال سـنة 696هـ.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه المتفـرّد بالِقـدم والـدوام، المتنـزِّه عـن مشـابهة األعـراض 

واألجسـام، المتفّضـل بسـوابغ اإلنعـام، المتطـّول بالفواضـل الجسـام..>.

)1( ينظر الذريعة: 11 /30.

)2( ينظر من نّساخي الكتب في األحساء، األستاذ أحمد عبد الهادي المحّمد صالح: 63. 

)3( ينظر ذيل كشف الظنون: أغا بزرك الطهرانّي: 14.
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آخـر النسـخة: <فإنّـه بلغ الغاية، وتجـاوز النهاية، ومن أراد التوّسـط فعليه بما أفدناه 

فـي التحريـر وتذكـرة الفقهـاء، أو قواعـد األحـكام، أو غير ذلك ممـا كتبنا، واللـه الموفّق 

بـكّل خير والدفع بـكّل ضير>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 496/1 [

لـم نعرف اسـم الناسـخ، وعلى النسـخة عـّدة تملّكات منهـا )ِمْن َمـنِّ ذي الِمنن على 

عبـده األحقـر، والمملـوك األصغـر محّمد بـن علّي بـن حيدر األوالـّي البحرانـّي(، وتملّك 

آخر للسـيّد خليفة الموسـوّي األحسـائّي)1(.

)فقه(- 7 إرشاد األذهان إلى أحكام اإليمان:  
العّلمة الحلّّي، الحسن بن يوسف المطّهر )648 - 726هـ(.

أّول النسخة: <ألّن المعقول إّما موجود أو معدوم، و ال شّك في أشرفية الموجود على 

المعدوم. ثّم الموجود إّما ناٍم أو جامد، و ال ريب في أشرفية النامي على الجامد..>.

آخـر النسـخة: <وإن لـم يكـن سـواه صّحـت في ثلثـه وبطلت فـي الباقي، ولـو كاتَبه 

فـي الصحـة ثـّم أعتقـه أو أبـرأه في المرض من مـاِل الكتابـة اعتبر األقل مـن قيمته ومال 

الكتابـة، فـإن خـرج األقّل مـن الثلث عتق، وإن قصـر الثلث عتق بقدره وسـعى في باقي 

الكتابـة، فإن عجز اسـترقوا بقـدر الباقي>.

نسـخة، كُتبـت بقلـم علـّي بـن عبـد الغالـب الفيـروز آبـادّي فـي 27 محرّم1061هــ، 

تملّكها إبراهيم الشـريفّي النّسـابة ابن السـيّد زين العابدين الحسـينّي، سـمع منه بعض 

فضـلء الهنـد فـي مجالس آخرهـا الخميس 17 من ذي القعدة بسـنة 1097هـ، والنسـخة 

فـي مكتبة السـيّد خليفة.

)حديث(- 8 االستبصار فيما اختلف من األخبار:  
الطوسّي، الشيخ محّمد بن حسن)385 - 460هـ(.

)1( ينظر فهرس مخطوطات الِخزانة العلويّة: أحمد علّي مجيد الحلّّي: 2 / 54.
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جمـع بيـن الروايات واألحاديث الفقهيّـة المتنافية ظاهراً المتخالفـة في بداية النظر، 

فيذكـر أّوالً األحاديـث المقبولـة ثـّم المخالفـة، ثّم وجـه الجمع بينها والتأويـل فيها، وهو 

بتجزئـة الشـيخ في ثلثة أجـزاء؛ اثنين منها في العبادات، والثالـث في بقية أبواب الفقه، 

ومجمـوع أبوابه)925( بابـاً، فيها)5511(حديثاً، أو )5558(حديثاً.

أّول النسـخة: <الحمـد لله ولّي الحمد ومسـتحّقه، والصلة علـى خيرته من خير خلقه 

محّمد وآله الطاهرين من عترته، وسـلّم تسـليًما..>.

آخـر النسـخة: <يشـتمل علـى خمسـة آالف وخمسـمائة وأحد عشـر حديثًـا، حصرتها 

لئـّل يقـع فيهـا زيـادة أو نقصـان، والله أعلـم بالصواب>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 1/ 539[

نسـخة، ناسـخها غيـر معـروف، كُتبت في رجـب 1083هـ، عليها عدد مـن التملّكات: 

حسـن بن محّمد حسـين شـرارة، عبد الكريم الكرمنشـاهّي، وإنشـاء عارية باسـم محّمد 

ابن السـيّد خليفة الموسـوّي )األحسـائّي(، وختم)ال إله إال الله الملك الحّق المبين عبده 

مهدي()1(. محّمد 

)نحو(- 9 شرح بحث االستثناء:  
األحسائّي، السيّد محّمد بن خليفة الموسوّي البصرّي )ت 1279 هـ(. 

من شرح بدر الدين بن مالك المعروف بشرح ابن الناظم. 

أّول النسخة: <الحمد لله كثيرًا كما هو أهله..>)2(.

)فقه(- 0)   :االستيجار لرثاء سيد الشهداء الحسين
المؤلّف: غير مذكور.

)1( ينظر الفهرس الموّحد للمخطوطات اإليرانيّة )فنخا(: مصطفى الدرايتّي: 265/3.

)2( ينظر الذريعة: 123/13.
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رسـالة بخـّط إبراهيـم بن عيسـى الدرازّي، وهـي في ضمن مجموع يضّم أربع عشـرة 

رسـالًة، أربـع رسـائل مـن مصّنفات الشـيخ محّمد بن أحمد بـن إبراهيم الدرازّي، وعشـر 

رسـائل لغيـره، منهـا هـذه الرسـالة، علـى المجمـوع تملّك الشـيخ أحمـد بن زيـن الدين 

األحسـائّي بتاريـخ 1208هــ، وكان المجموع في مكتبة السـيّد خليفة األحسـائّي)1(.

)عقائد(- )) األسهم الخوارق لفؤاد صاحب الصواعق:  

المؤلّف: غير مذكور.

أّول النسخة: <الحمد لله الذي خّصنا بمحّمد سيّد األّولين واآلخرين..>.

ذكـره الشـيخ الطهرانـّي فـي عداد ِخزانة السـيّد خليفة، فقـال: <كان من كتب السـيّد 

خليفـة وِبيـع فـي الهـرج، وعليه تملّك الشـيخ صالح بن علـّي المالكـّي )1243هـ(>)2(.

]الذريعة: 76/11[

)نحو(- 	) اإلصالح في شرح شرح ديباجة المصباح:  

القونوّي، محّمد بن يوسف )ت 788هـ(.

كتـاب )المصبـاح( مـن تصنيف عبـد القاهـر الجرجانّي فـي النحو، وقد قـام القونوّي 

بكتابة شـرح عليه. 

أّول النسخة: <الحمد لله الذي له الكلمة العليا والمثل األعلى..>.

آخـر النسـخة: <يلـزم ثبـوت البـاب الخامس باالسـتقراء فـي أجـزاء الكتـاب وأبوابه ال 

بالعقـل؛ ألّن العقـل يجـوز أن يكفـر شـيء]كذا[ كفـر غير البـاب الخامس، تـّم الحمد لله 

علـى التَّمـام وعلى رسـوله أفضل السـلم>.

)1( ينظر معجم المصّنفات الحسينيّة: محّمد صادق محّمد الكرباسّي: 70/3.

)2( ينظر الذريعة: 76/11.
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وتاريخ كتابته سنة 1015هـ، على النسخة تملّك السيّد خليفة األحسائّي)1(.

]ذيل كشف الظنون: 17[ 

)فقه(- 	) أنوار الفقاهة:  
كاشف الغطاء، الشيخ حسن بن جعفر النجفّي )ت 1262هـ(.

فقـه اسـتداللّي مفّصـل معـروف مشـتمل علـى تحقيقـات كثيرة ونـوادر فقهيّـة، ولم 

يُكتـب منـه كتـاب الصيـد والذبائـح، والسـبق والرماية، والحـدود، وكتـاب القضاء. 

أّول النسـخة: <كتـاب الحـّج: وهو -بفتح الحاء وكسـرها- لغة: القصد، وشـرًعا: القصد 

المخصـوص إلـى بيت الله بمّكة مع أداء مناسـك مخصوصة عنده في أزمنة مخصوصة..>.

آخـر النسـخة: <وعـدًدا إاّل ما علـم تنقيح المناط فيه ويرجع في غيـر موردها للقواعد 

والضوابط، وهنا مسـائل أحدها>.

]الذريعة: 436/2 الرقم1702، التراث العربّي المخطوط: 315/2[

نسـخ، حسـين المسـلماوّي )أصـًل( والنجفّي )مسـكًنا(، يوم الخميـس 12 ذي القعدة 

سـنة 1245هـ )كتاب البيع(، عليها كلمات نسـخ البدل، عليها بلغات المقابلة، العناوين 

ورؤوس المطالـب كُِتبـت بالمـداد األحمـر، عليهـا تملّـك السـيّد محّمد ابن السـيّد خليفة 

الموسـوّي ]األحسـائّي[ البصـراوّي، عليهـا ختـم وقفيّـة مكتبـة السـيّد هاشـم ابـن السـيّد 

جعفـر آل بحـر العلـوم المثلّـث، علـى وجهها قيمة كتابة النسـخة وهـي )3400()2(. 

)دراية(- 	) البداية في علم الدراية:  
العاملّي، الشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علّي )911 - 965هـ(. 

)1( ينظر ذيل كشف الظنون: 17.

)2( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة آية الله السيّد جعفر وولده العلّمة السيّد هاشم آل بحر العلوم: 

.96 /1
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متـن مختصـر فـي علـوم الحديـث، والقواعـد الكليّـة للدرايـة والرجـال، فـي مقّدمـٍة 

وثلثـة أبـواب: المقّدمـة فـي بيان أصولـه واصطلحاته، البـاب األول: في أقسـام الحديث 

وأصولـه، البـاب الثانـي: في تحّمل الحديث وطرق نقله، الباب الثالث: في أسـماء الرجال 

وطبقاتهم.

أّول النسـخة: <نحمـدك اللّهـم علـى البدايـة فـي الدرايـة والروايـة، ونسـألك حسـن 

الرعايـة إلـى النهايـة>.

آخـر النسـخة: <ويحسـن ترتيـب الثاني بثـّم وبقرية بلـد ناحية إقليم يُنسـب إلى أيّها 

شـاء، فهذه جملة موجزة في اإلشـارة إلى مقاصد هذا العلم إجمااًل، ومن أراد االسـتقصاء 

فيهـا مـع ذكـر األمثلة فعليه بكتابنا غنيـة القاصدين في معرفة اصطـلح المحدثين، والله 

والهادي>. الموفق 

[التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العامة: 2/ 447[

قـام بنسـخها السـيّد خليفـة بـن علّي الموسـوّي األحسـائّي، وقـد فرغ من ذلك سـنة 

1221هـ)1(.

)حديث(- 	) بصائر الدرجات:  
الصّفار، أبو جعفر محّمد بن الحسن )ت 290هـ(.

يحتـوي علـى األحاديث المسـندة المرويّة في اإلمامة عاّمة، وفـي إمامة األئّمة االثني 

عشر خاّصة.

أّول النسـخة: <بـاب فـي العلم وأّن طلبه فرض على الّناس، محّمد بن الحسـن الصّفار 

رحمـه اللـه تعالى، قال: حّدثني إبراهيم بن هاشـم عن الحسـن بن يزيد>.

آخـر النسـخة: <عـن أبي عبـد الله قال: ال تكذبـوا بحديث أتاكم بـه أحد فإنّكم ال 

ناصر  أسامة  للمخطوطات:  صدام  دار  في  وعلومه  الشريف  النبوّي  الحديث  مخطوطات  )1( ينظر 

النقشبندّي: 73.
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تـدرون لعلّـه من الحـّق فتكذبوا على الله فوق عرشـه>.

]التراث العربّي المخطوط: 487/2[

نَسـخُه حسـن خـان القزوينـّي فـي 1067 هـ، وعلى النسـخة تملّك السـيّد خليفة ابن 

السـيّد علّي األحسائّي)1(.

واألوراد - 6) واألعمال  األدعية  من  الحصين  والدرع  األمين  البلد 
)دعاء( واألذكار:  

الكفعمّي، الشيخ إبراهيم بن علّي بن حسن )840 - 905 هـ(.

أّول النسـخة: <الحمد لله الذي جعل الدعاء سـلًّما يُرتقى به أعلى المراتب، ووسـيلًة 

إلـى اقتناء غرر المحامـد وُدرر المواهب..>.

آخر النسخة: <انعقدت عنه جميع األلسن فل يتكلّم في حقه إاّل بخير>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 504/2[

الناسـخ محّمـد بن سـعيد بـن محّمـد المقابـّي البحرانّي، سـنة 1125هـ،)آخـر أدعية 

الصحيفة( بيوم الخميس 15 شـّوال سـنة 1126هـ،)آخر األسـماء الحسـنى(، يوم األحد 18 

شـّوال 1126هــ، )آخـر الكتـاب( مشـكولة، عليهـا تملّك أحمد بـن عبد الحسـين، بتاريخ 

24 ذي حجـة سـنة 1176هــ، وتملّـك.... ابـن الحـاج علّي ابـن الحاج عبد الغنـي، وختمه 

مربع)...علـي(، وتملّـك حسـن بن أحمد بن عبـد األمير المدنّي، وختمـه بيضوّي: )الواثق 

حسـن بـن أحمـد..(، وتملّـك السـيّد علـّي ابـن السـيّد خليفـة الموسـوّي، وتملّك السـيّد 

حسـين بـن عبد الله األحسـائّي الموسـوّي، بتاريخ سـنة 1244هـ)2(.

)تاريخ(- 7) بلوغ األرب في معرفة صناعة الفضة والذهب:  
اللعيبّي، السيّد محّمد بن رضا. 

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 8 / 142.

)2( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة اإلمام الخوئّي: أحمد علّي مجيد الحلّّي: 2 /544.
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أّول النسـخة: »الحمـد للـه سـابغ النعـم ومخـرج الموجـود مـن العـدم... محّمـد وآله 

سـادات العـرب والعجـم... إنّـي لّمـا رأيـُت علم الكيميـاء..«. 

والنسخة ناقصة، رآها الشيخ الطهرانّي في ضمن كتب السيّد خليفة األحسائّي)1(.

)فقه(- 8) البيان:  
العاملّي، الشهيد األول محّمد بن مّكي )734 - 786 هـ(.

يشـتمل علـى المسـائل الفقهيّة المهّمة التـي البدَّ من معرفتها، مع اإلشـارة إلى بعض 

األدلّـة وأقـوال كبـار الفقهـاء، ولم يُؤلَّف منه إاّل مـن كتاب الطهارة إلى مقـداٍر من أحكام 

الصـوم، وفـي كّل كتاٍب منه أطـراف ومقاصد وفصول.

أّول النسـخة: <الحمد لله رب العالمين حمًدا يسـتدّر أخلف كرمه ويسـتمطر شـآبيب 

نعمـه، حمـًدا يكون لنا في اآلخـرة نهًجا مهيًعا>.

آخـر النسـخة: <الفصـل الثانـي فـي اإلمسـاك وفيـه مطالـب؛ األّول: فيمـا يمسـك عنه 

وهـو أقسـام؛ القسـم األّول االبتـلع: يجـب فيه..>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 252/2[

قـام الشـيخ حسـن بـن محّمـد الجمـازّي المدنـّي األحسـائّي نزيـل حيـدر آبـاد الهند 

بتصحيحـه بعـد تملّكـه، وبـذل وسـعه بغايـة الجهـد. فـي مجالـس آخرها ظهـر الخميس 

13صفـر 1072هــ، علـى النسـخة تملّـك السـيّد خليفة األحسـائّي)2(.

)علوم قرآن(- 9) التجويد )رسالة(: 
األحسائّي، الشيخ أحمد بن زين الدين )ت 1241هـ(

أّول النسـخة: <الحمـد للـه نَـزَّل القـرآن تنزيـًل، وفّضلـه علـى جميع الخلـف تفضيًل، 

)1( ينظر الذريعة: 108/26.

)2( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 140/8.
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فـأّدى مـا فُـّوض عليه، وصـدع بما أنـزل، ورتّـَل القـرآن ترتيًل>.

آخـر النسـخة: <وقـد فـرغ مـن تأليفها كثيـر اإلضاعـة قليل البضاعـة العبد المسـكين 

أحمـد بـن زيـن الديـن بـن إبراهيم بـن صقر بـن إبراهيم بن داغر األحسـائّي، فـي اليوم 

الثالـث جمـادى الثانيـة مـن السـنة التاسـعة والتسـعين بعـد المائـة واأللف مـن الهجرة 

النبويّـة، علـى مهاجرهـا أفضل الصلة والسـلم>.

تقع في 7 صفحات، في كّل صفحٍة 28سطرًا، في كّل سطٍر 14كلمة تقريبًا)1(.

]مؤّسسة كاشف الغطاء العاّمة في النجف األشرف: 100[

فـرغ منهـا 3 جمـادى الثانيـة سـنة 1199هـ، نسـخة بخّط الشـيخ محّمد بـن علّي بن 

حسـين العصفـورّي، فـرغ مـن الكتابـة 12 جمـادى الثانية سـنة 1235هـ، وهـي مكتوبة 

علـى نسـخة المؤلّـف، كانـت فـي مكتبة )السـيّد خليفـة( وبيعت فـي الهرج )2(.

تحفة الغريب في الكالم على مغني اللبيب:   )نحو(- 0	
ابن الدمامينّي، بدر الدين محّمد بن أبي بكر)ت 827هـ(. 

أّول النسـخة: <أّمـا بعـد: حمـًدا لله على إفضاله، والصلة والسـلم على سـيّدنا محّمد 

وعلـى آلـه، فـإّن أولى مـا تقترحه القرائـح، وأعلى ما تجنـح إلى تحصيلـه الجوانح..>. 

آخـر النسـخة: <ولـو ذكـرت أحـرف الجـّر ودخـول بعضها على بعـض في معنـاه لجاء 

من ذلـك أمثلـة كثيرة>.

الناسـخ علـّي بـن عبد الله بن زين الدين بن محّمد بن سـليمان األوالـّي، في10 ربيع 

اآلخـر سـنة 1152هــ، تملّكـه السـيّد خليفة بن علّي الموسـوّي األحسـائّي فـي 23 رجب 

سنة 1240هـ)3(.

)1( ينظر رسالة في التجويد: الشيخ أحمد األحسائّي: 228.

)2( ينظر الذريعة: 11 /136.

)3( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة اإلمام الخوئّي: 1 / 48.
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تذكرة الفقهاء في تلخيص فتاوي العلماء:   )فقه(- )	
الحلّّي، العّلمة الحسن بن يوسف بن المطّهر)ت 726هـ(.

فقـه اسـتداللّي مقـارن موّسـع، فيه نقل كثيـر من آراء فقهاء اإلسـلم فـي أربع قواعد 

)العبـادات، المعامـلت، العقود، اإليقاعات( على ترتيب الكتـب الفقهيّة المتأخرة، كتب 

منـه ظاهـرًا إلـى أحـكام المهـر من كتاب النكاح في خمسـة عشـر جزًءا، ويُقـال إنّه ألّف 

الديات. إلى 

]الذريعـة: 4/ 43 الرقـم 169، التـراث العربـّي المخطـوط فـي مكتبات إيـران العاّمة: 

]186 /3

تشـتمل نسـختنا هـذه علـى الجزء الحادي عشـر مـن المقصـد الثاني مـن الرهن إلى 

المقصـد السـادس األمانـات، وتـّم تأليفـه في 3 جمـادى األولى من سـنة 715هـ.

أّول النسـخة: <المقصـد الثانـي فـي الرهن: وفيه مقّدمـة وفصول؛ أّمـا المقّدمة ففيها 

ين..>. بحثـان، األّول فـي ماهية الرهن، عقد شـرع للسـتيثاق علـى الدَّ

آخـر النسـخة: <وأنكـر العتـق وطلـب المـال كان لـه أخـذه؛ ألنّـه مـال ال منـازع لـه 

فيـه، فيحكـم لـه بـه. صـورة ما كتبـه المصّنف، تـّم الجزء الحادي عشـر من كتـاب تذكرة 

الفقهاء>.

نسـخ، الجمعة 23 صفر سـنة 1254هـ، رؤوس المطالب في الحاشية، وكلمة )مسألة( 

كُتبـت بالمـداد األحمر، عليها بعض الحواشـي، عليها تملّك خليفة ابن السـيّد علّي، عليها 

ختم وقفيّة مكتبة السـيّد هاشـم ابن السـيّد جعفر آل بحر العلوم المثلّث)1(.

)فقه(- 		 تعليقة منهاج المقال:  
البهبهانّي، محّمد باقر الوحيد )1118 – 1205هـ(. 

)1( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة آية الله السيّد جعفر وولده العلمة السيّد هاشم آل بحر العلوم: 

.268 /1
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أّول النسـخة: <بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم الحمد للـه رّب العالمين وصلـى الله على 

محّمـد وآلـه الطاهريـن وبعـد فيقول األقـّل محّمد باقر بـن محّمد أكمل: إنّـي لّما تنبهت 

بفكـري الفاتـر علـى تحقيقـات فـي الرجـال، وعثـرت بتتبّعـي القاصـر علـى إفـادات من 

العلمـاء العظـام واألقوال..>.

آخـر النسـخة: <يقولـون بإمامة يزيع بعد أبـي الخطاب تعالـى، وإّن كّل مؤمن يُوحى 

إليـه، وإّن اإلنسـان إذا بلـغ الكمـال ال يُقـال لـه مـات؛ بـل رُفـع إلـى الملكـوت، وادعـوا 

معاينـة أمواتهـم بكرة وعشـيًّا>.

نسـخة كُتبـت فـي القـرن الثالـث عشـر، عليهـا تصحيحات وحـواٍش، عليهـا تملّك في 

شـهر رجـب 1246هــ، وتملّك السـيّد محّمـد ابن السـيّد خليفة ]األحسـائّي[)1(.

)تفسير(- 		 تفسير القمّي:  
القّمّي، علّي بن إبراهيم )ق4(.

تفسـير روائـّي يتنـاول فـي األكثـر تأويـل اآليـات العقائديّـة، فيفسـرها ويؤولهـا وفق 

 .أحاديـث أهـل البيت

]الذريعـة: 302/4 الرقـم 1316، التـراث العربّي المخطوط في مكتبـات إيران العاّمة: 

]373/3

أّول النسـخة: <الحمد لله الواحد األحد المتفرّد الذي ال من شـيٍء كان، وال من شـيٍء 

خلـق مـا كـوَّن، بل قّدره، بان بها من األشـياء وبانت األشـياء منه..>. 

آخـر النسـخة: <قـال: إّن اللـه أنزل في القرآن تبيان كّل شـيء؛ حتى واللـه ما ترك الله 

شـيئًا يحتـاج العبـاد إليه إاّل بيّنه للناس، حتى ال يسـتطيع عبٌد يقـول: لو كان هذا نزل في 

القـرآن، إاّل وقـد أنزل الله تبـارك وتعالى فيه>.

فـي ضمـن مجمـوع، نسـخ، محّمـد بن شـاه ولـي سـلحدارّي )المجموعة(، يـوم عيد 

)1( ينظر الفهرس الموّحد للمخطوطات اإليرانيّة )فنخا(: 499/8.
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األضحـى 10ذي الحجـة سـنة 1064هــ، خزائنيّـة، أّولهـا لوحـة فنيّـة، مجدولـة بخطّيـن: 

أزرق، وأحمـر، عليهـا بلغـات المقابلـة، عليهـا كلمـات نسـخ البـدل، العناويـن ورؤوس 

المطالـب كُِتبـت بالمـداد األحمـر، عليهـا شـرح غريـب اللغة مـع ذكـر المصدر)األولى(، 

يـوم عيـد األضحـى 10ذّي الحّجـة سـنة 1064هـ، مجدولـة بخطيـن: أزرق، وأحمر، عليها 

بلغـات المقابلـة، العناويـن ورؤوس المطالـب كُِتبـت بالمـداد األحمـر )الثانيـة(، عليهـا 

تملّـك الشـيخ علـّي بـن محّمـد العريـض بتاريـخ 7 صفـر سـنة 1233هــ، والتملّـك كتبـه 

السـيّد خليفة ابن السـيّد علّي ]اإلحسـائّي[ وختمه البيضوّي نقشـه: )نفس محّمد: علّي(، 

وتملّـك السـيّد خليفـة ابـن السـيّد علـّي الموسـوّي ]اإلحسـائّي[ بتاريـخ سـنة 1248هــ، 

وتملّـك محّمـد خليـل القزوينـّي بتاريـخ سـنة 1268هــ، وتملّك محّمد سـعيد الحسـينّي 

وختمه البيضوّي نقشـه: <عبده محّمد سـعيد الحسـينّي>، وتملّك الشـيخ محّمد بن علّي 

بـن حيـدر النعيمـّي البحرانـّي، وتملّـك السـيّد هاشـم ابن السـيّد جعفـر آل بحـر العلوم 

الطباطبائـّي بتاريـخ 2 شـهر ربيـع اآلخـر سـنة 1371هــ، عليها ختـم وقفيّة مكتبة السـيّد 

هاشـم ابـن السـيّد جعفـر آل بحـر العلـوم المثلّث)1(.

)رجال(- 		 تلخيص األقوال في تحقيق أحوال الرجال:  

األسترآبادّي، ميرزا محّمد بن علّي الحسينّي )ت1028هـ(.

رتّـب المؤلّـف رواة الحديـث الشـيعة علـى ترتيـب حـروف أوائل أسـماء الـرواة، مع 

االختصـار فـي النقـول والرمـز إلـى المصـادر، وبآخـر الكتـاب قسـم للكنى واأللقـاب، ثّم 

خاتمـة فيهـا عشـر فوائد.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 443/3[

علـى النسـخة تصحيح عبد الرحيم بن شـاه نظـر، وقد قابلها مع نسـخة مقروءة على 

المصنِّـف، وفـرغ مـن التصحيح في رمضـان 1047هـ، كانت في مكتبة السـيّد محّمد ابن 

)1( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة آية الله السيّد جعفر وولده العلمة السيّد هاشم آل بحر العلوم: 

.121 /1
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السـيّد خليفة األحسـائّي في النجف األشرف)1(.

)فقه(- 		 تنقيح الروائع:  
األردكانّي، قطب الدين حيدر بن محمود الحسينّي.

شرح مختصر بعناوين<قوله – قوله>، على كتاب )الروائع(، في مجلّدين.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 499/3[

نسـخة كاملـة، بخـّط محّمـد قاسـم بن يوسـف بن موسـى بن جبـران العاملـّي، فرغ 

منهـا فـي 22 ربيع األول 1090هـ، ذكرها الشـيخ الطهرانّي مّما شـاهده في مكتبة السـيّد 

خليفة الموسـوّي األحسائّي)2(.

)كالم(- 6	 التوحيد العرفانّي:  
الجيلنّي، عبد الكريم بن إبراهيم)767-826 هـ( 

وهو شـرح رسـالة التوحيد للجيلنّي، الشـرح للشـيخ أحمد بن زين الدين األحسـائّي، 

فـرغ منـه فـي يـوم االثنيـن 25 شـّوال سـنة 1224هــ)3(، على النسـخة قيـد تملّك السـيّد 

خليفـة ابن السـيّد علّي األحسـائّي)4(.

)علوم قرآن(- 7	 تيسير البيان في تخريج آيات القرآن:  
أحمد خان داود.

فهـرس لآليـات المستشـَهد بها فـي الكتـب العلميّة، علـى قسـمين: األّول مرتّب وفًقا 

لترتيـب حـروف أّول الكلمـات األولـى من اآليـات، الثاني مرتّب وفًقـا لترتيب حروف آخر 

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 317/8.

)2( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 449/8.

)3( ينظر الذريعة: 13 /284.

)4( ينظر الذريعة: 26 /240.
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الكلمـات األخيـرة منهـا، وفي كّل قسـم منهمـا أبواب مع رمـوٍز لألجزاء.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه الـذي أنـزل القـرآن حّجـًة باهـرة، وجعـل حزبـه وَمهرَتـه 

كالكـرام البـررة..>.

آخر النسخة: <يهدي إلى الرشد..>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 570/3[

على النسخة تملّك السيّد خليفة ابن السيّد علّي الموسوّي)1(.

جامع المقاصد في شرح القواعد:   )فقه(- 8	
الكركّي، نور الدين علّي بن عبد العالي )ت940هـ(.

شـرح اسـتداللّي كبيـر علـى كتـاب )قواعـد األحـكام( للعّلمـة الحلّـّي، الحسـن بـن 

يوسـف)ت 726هــ(، بلـغ فيـه إلـى كتـاب )النـكاح( في سـبعة مجلّـدات، ألّـف الكتاب 

باسـم أحـد الملـوك الصفويّيـن، لـم يصـّرح باسـمه فـي المقّدمـة.

أّول النسـخة: »إبطـال االستحسـان« ورّد عمـل المالكيّـة بعمـل أهل المدينـة، وأبطل 

العمـل بالمصالـح المرسـلة، وأنكـر األخـذ بقـول الصحابـّي؛ ألنّـه يحتمـل أن يكـون عـن 

اجتهـاد أخطـأ فيه..>.

آخر النسـخة: <قليل كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه فل شـي ء 

لها بعد ذلك«. 

إلـى هنـا انتهـى كلمـه رحمـه  اللـه وقـّدس روحـه، والحمـد للـه الـذي يتـّم بنعمـه 

الصالحـات، وصلـى اللـه علـى محّمـد وآلـه الطاهريـن آميـن>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 59/4[

لعلّـه مـن نسـخ الحـاج حسـين بـن محّمـد النيشـابورّي، علـى النسـخة تملّك السـيّد 

)1( ينظر ذيل كشف الظنون: 38. 
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خليفـة األحسـائّي فـي النجـف األشـرف)1(.

)فقه(- 9	 الجهر واإلخفات في األخيرتين:  

المقابّي، الشيخ علّي بن محّمد البحرانّي)بعد 1184هـ(. 

رسـالة مكتوبـة علـى طريقـة الفقهـاء األخباريّيـن، يبحـث المؤلّـف عن حكـم الجهر 

واإلخفـات فـي الركعتين األخيرتين لإلمام والمأموم، كتبها للشـيخ سـليمان بن حسـين بن 

عبـد اللـه بـن ماجـد البحرانـّي، فرغ مـن تأليفها فـي 5 رمضان سـنة 1175هـ، والنسـخة 

بخـّط الشـيخ محّمـد بن علّي بن الحسـين آل عصفـور، في ضمن مجموعـٍة كبيرة بخطّه.

يقـول الشـيخ الطهرانـّي: )رأيتهـا في مكتبة )السـيّد خليفة األحسـائّي( وقد بيعت في 

الهرج()2(.

)فقه(- 0	 الجهر واإلخفات في األخيرتين:  

الدرازّي، الشيخ محّمد بن أحمد البحرانّي)1112- 1182هـ(.

في ضمن مجموعة أربع عشرة رسالة له.

أّول النسخة: <الحمد لله الذي يعلم السّر وأخفى والكريم الذي وعد فوفّى..>. 

فـرغ منهـا فـي 15 جمـادي الثانـي سـنة 1180هـ، ونسـخة أخـرى مسـتقلة كتابتها 3 

رجـب 1234هــ، كانـت في مكتبـة السـيّد خليفة األحسـائّي)3(.

)فقه(- )	 جوابات المسائل:  
آل عصفور، الشيخ حسين بن محّمد )ت1216 هـ(.

)1( ينظر الذريعة: 26 /250.

)2( الذريعة: 167/11.

)3( ينظر الذريعة: 167/11.
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أجـاب فيهـا علـى عـدٍد من األسـئلة الفقهيّة التي كانت تـرد إليه، دّونها بنفسـه وفرغ 

منها في سـنة 1205هـ، والنسـخة في كتب السـيّد خليفة األحسـائّي)1(.

جواهر العقول في تقرير القواعد واألصول:   )أصول الفقه(- 		
األحسائّي، الشيخ محّمد تقّي ابن الشيخ أحمد )ت1242هـ(.

يتنـاول الكتـاب أصـول الفقـه والقواعد األصوليّـة والفقهيّة، عرّف فيـه العقل بأنواعه، 

كمـا تنـاول المصـادر األربعـة، وعـرض فيه لعـدٍد من الكتـب الفقهيّـة؛ كالبيـع، والِحْجر، 

والطـلق والخلـع، والحقيقـة والمجـاز، وغيرهـا، ويقع في ثلثـة مجلّدات.

]جواهر العقول: 37/1، الذريعة: 26 /263 [

نسـخة بخـّط المؤلّـف، وعليهـا تقريظ الشـيخ أحمد األحسـائّي بخطّه، مـن تملّكات 

ِخزانة السـيّد خليفة األحسـائّي)2(.

وهذا نّص تقريظ الشيخ أحمد األحسائّي لولده على الكتاب: 

<بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم. الحمد للـه رّب العالميـن، وصلّى الله علـى محّمد وآله 
الطاهرين. 

أّمـا بعـد؛ فيقـول العبـد المسـكين أحمـد بـن زين الديـن الهجـرّي األحسـائّي: أنّه قد 

عـرض علـيَّ الولد األعّز ذو الشـرف وخيـر خلف، وقرة العين بل ميـن محّمد تقّي جعلني 

اللـُه مـن كلِّ مكـروٍه فـداه، وبلّغـه مـن رغائـب الداريـن مـا يتمّنـاه، بحرمة محّمـد وآله 

الهـداة -كتابًـا أمـله وسـّماه)جواهر العقـول(؛ وهو لعمـري كما سـّماه، ولقد أقـرَّ الناظر 

وأسـّر الخاطـر، ووقـع مـن ضميـري موقـع القبـول؛ الشـتماله على أصـول الفـروع وفروع 

األصـول، وموافقتـه على ما يقتضيـه المقام من مطالب العلماء األعـلم من أحكام الحلل 

والحرام.

)1( ينظر الذريعة: 258/26.

)2( ينظر الذريعة: 26 /263.
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فشـكرُت سـعيه، شـكر الله سـعيه، وحمدُت فهمه ونهيه؛ حيث جرى فيه على المراد، 

جعلـه اللـه لـه من أفضل الـزاد ليوم المعاد، إنّه على كّل شـيء قدير وباإلجابة جدير.

وكتـب بيـده أبـوه الداعـي له بإصـلح األحـوال وبلوغ اآلمـال، العبد المسـكين أحمد 

بـن زيـن الدين، حامـًدا مصلّيًا مسـتغفرًا>.

)فقه استداللّي(- 		 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم:  
الجواهرّي، الشيخ محّمد حسن النجفّي )ت 1266هـ(. 

فقـد اسـتداللّي موّسـع علـى كتاب)شـرائع اإلسـلم( للمحّقـق الحلّـّي، ضّمنـه الكثيـر 

مـن فتـاوى الفقهـاء، وناقشـها وأخـذ فيهـا بالرّد والقبـول، ويُعـّد الكتاب من أهـّم الكتب 

االسـتدالليّة التـي يعتمدهـا العلماء.

أّول النسـخة: <بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، الحمـد لله الذي ختم الشـرائع بأسـمحها 

طريقـة، وأوضحهـا حقيقـة، وأظهرها برهانًـا،... وبعد فيقول العبد القاصـر العاثر )محّمد 

حسـن بـن المرحـوم الشـيخ باقر( أحسـن الله إليهمـا وأذاقهما حـلوة نشـأتيهما: إنّي قد 

رأيـت )كتـاب الشـرائع( مـن مصّنفات اإلمـام المحّقق المدقـق )نجم الملـة والدين(..>.

آخـر النسـخة: <فإن سـاوى التركة فالقسـمة صـواب وإاّل هي خطـأ، وإن كان هو غير 

قطعـي؛ الحتمـال الغلـط فـي التفصيل.والحمد للـه رّب العالمين وصلى اللـه على محّمد 

وآلـه الطيبيـن الطاهرين سـادات األمم وأوليـاء النعم>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 180/4[

مجلّـد الصـلة مـن كتـاٍب رآه الشـيخ الطهرانـّي فـي مكتبـة السـيّد خليفة ابن السـيّد 
علّي الموسـوّي األحسـائّي.)1(

)فلك(- 		 الجواهر النفيسة في معرفة األجرام العلوّية: 
الموسوّي، السيّد محّمد باقر ابن السيّد محّمد. 

)1( ينظر الذريعة: 263/26.
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في إثبات أّن األجرام ليست مؤثّرة ال استقلاًل وال اشتراكًا. 

أّول النسـخة: »الحمد لله الذي فطر بقدرته الشـاملة األجرام القدسـيّة الفلكيّة..« في 

ضمـن مجموعٍة من كُتب السـيّد خليفة)1(.

)نحو(- 		 حاشية الشمنّي على مغني اللبيب:  
الشمنّي، أبو العباس أحمد بن محّمد القسطنطينّي)801 - 872هـ(.

مـن الكتـب اللغويّـة الشـهيرة، يتنـاول شـرَح الشـمنّي علـى )مغنـي اللبيـب( البـن 

هشـام)ت761هـ(. 

على النسـخة تملّك السـيّد باقر ابن السـيّد خليفة ابن السـيّد علّي القاري األحسـائّي، 

وتاريخ تملّكه سـنة 1295هـ)2(.

)بالغة(- 6	 الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم: 
الجرجانّي، علّي بن محّمد )740 – 816هـ(.

مـن الكتـب البلغيّـة الشـهيرة علـى كتـاب )المطـّول( للتفتازانـّي، وهو كتـاب كُتبت 

عليـه شـروٌح كثيرة.

الناسـخ مجهـول مـن القـرن العاشـر الهجـرّي، على النسـخة شـرح وحـواٍش، كمـا عليها 

مجموعـة مـن التملّـكات؛ منهـا تملّك زيـن العابدين بـن حسـين الطباطبائـّي، ومحّمد ابن 

الشيخ عبد الحسين في سنة 1346هـ، والسيّد خليفة ابن السيّد علّي الموسوّي األحسائّي)3(.

)فقه(- 7	 الحج:  
السبزوارّي، محّمد باقر بن محّمد مؤمن )ت 1090هـ(.

)1( ينظر الذريعة: 265/26.

)2( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 179/10.

)3( ينظر الفهرس الموّحد للمخطوطات اإليرانيّة )فنخا(: 12/ 381.



لع ل دحأ534 لعنيوررحأ معلانعرعلع رجتلعنيوررّأبفللانعنبلع وّأيلامّدبلع لفافسأ

الكتـاب عبـارة عـن جـزٍء مـن كتاب)ذخيـرة المعـاد فـي شـرح اإلرشـاد( للمحّقـق 

السـبزوارّي، فـي شـرحه علـى كتـاب للعّلمـة الحلّـّي)ت 726هــ(؛ وهـو كتـاب الحّج 

منـه، وهو شـرح اسـتداللّي كبيـر على الكتـب الفقهيّـة؛ كالطهارة، والصـلة، والصوم، 

والحّج.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 118/6[

نَسـَخ إبراهيـم نائـب الصدارة في المشـهد الرضوّي بخطّه لنفسـه تمـام كتاب )الحّج( 

مـن )الذخيـرة( للسـبزوارّي، وفـرغ مـن الكتابة في يـوم الجمعة 19 صفر سـنة 1146هـ، 

في)بنـدر فخـا( راجًعـا مـن الحـّج، وكتب على ظهرهـا صورة إجـازة المير محّمد حسـين 

لـه، وتّمـم مـا نقـص من الطرق فـي تلك اإلجازة عّمـا كتبه المير محّمد حسـين في بعض 

رسـائله األُخر، وهذه النسـخة كانت في مكتبة السـيّد خليفة األحسـائّي)1(.

)أصول الفقه(- 8	 حّجية اإلجماع:  

األحسائّي، الشيخ أحمد بن زين الدين )1166 – 1241هـ(.

اسـتداللّي فـي مقّدمـة وسـبعة فصـول وخاتمـة، المقّدمـة فـي تعريـف اإلجمـاع، 

الفصـول في أقسـام اإلجمـاع وحّجيَّته، والخاتمـة في إمكان وقوعه، وقـع الفراغ منها في 

15شـعبان)16 رمضان(سـنة 1215هـ.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 186/1[

قام بنسـخها السـيّد خليفة بن علّي الموسـوّي األحسـائّي، وتاريخ النَّسـخ في 11 ربيع 

الثاني سـنة 1228هـ، قال في نهايته: <فرغ من تسـويده األقّل الجاني خليفة ابن السـيّد 

علّي الموسـوّي األحسـائّي في اليوم أحَد عشـَر من شـهر بيع الثاني سـنة 1228هـ، وصلّى 

اللـه على محّمد وآله الطاهريـن األكرمين األنجبين>)2(.

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 26/6.

)2( توجد نسخة منه في مكتبة األستاذ المحّقق أحمد بن عبد الهادي المحّمد صالح الخاّصة.
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)فقه(- 9	 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: 
آل عصفور، الشيخ يوسف بن أحمد البحرانّي)1107 - 1186هـ(.

فقـه اسـتداللّي كبير مشـهور علـى طريقة األخباريّيـن، مع ذكر الشـواهد الفقهيّة من 

األخبـار واألحاديـث فـي ضمن بيان المسـائل، بلغ المؤلّف فيه إلى كتـاب )الوصيّة(، ولم 

تتّم الـدورة الفقهيّة.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 96/5[

نسـخ الجـزء األول من الحدائق عبد الحسـين بن عبدالله الصويـلوّي في آخر المحرّم 

من سـنة 1234 هـ، وأكمله حسـين بن علّي بن هواش الغبيشـاوّي األنصارّي الكعبّي في 

يـوم الجمعـة 25 ذي القعدة من سـنة 1244 هـ، ويقـع المخطوط في 359 ورقة.

على النسخة تملّك السيّد خليفة بن علّي الموسوّي األحسائّي بتاريخ 1249 هـ)1(.

أّمـا المجلّـد الثانـي مـن كتـاب )الحدائـق( فهـو فـي مكتبـة اإلمـام محّمد حسـين آل 

كاشـف الغطـاء، وعليـه ختـم نقشـه: )وقـف خزانـة مخطوطـات مكتبـة اإلمـام محّمـد 

الحسـين آل كاشـف الغطـاء العاّمـة()2( فـي النجف األشـرف، وهـي مكتوبة بخـطٍّ جميل 

ورائـع، وعليهـا مجموعـة مـن القيود: 

قيد تملّك باسم السيّد محّمد ابن السيّد خليفة األحسائّي نّصه: 

<بسـم الله والحمد لله وصلى الله على عباده الذين اصطفى محّمٍد وعترته األصفياء. 
هـذا هـو المجلّـد الثانـي مـن مجلّـدات كتـاب الطهارة مـن كتـاب )الحدائـق الناظرة في 

أحـكام العتـرة الطاهـرة( تصنيـف الفاضل المحـّدث الورع التقـّي الصالح المهـّذب النقّي 

ا وميتًـا، )قـّدس سـرّه، وطيّـب  الشـيخ يوسـف األصـم البحرانـّي المجـاور فـي كربـلء حيًـّ

رمسـه( ومبـدأ هـذا المجلّـد مباحـث الحيـض ومنتهـاه الطهـارة الترابيّـة، وقـد وفّـق الله 

)1( زّودنا بهذه المعلومة الباحث الشيخ عّمار جمعة الفلحّي.

)2( نسخة نفيسة زّودنا بها مشكوًرا سماحة العلّمة الشيخ أمير ابن الشيخ شريف ابن اإلمام الشيخ 

محّمد حسين آل كاشف الغطاء.
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سـبحانه اسـتكتابه بعـد هـٍن وهـن لتحّمـل المشـاّق فيه؛ مـن قلّة النسـخة والّناسـخ وما 

يستنسـخ به.

والحمـد للـه، والصـلة علـى من ال نبـّي بعده محّمـٍد وآلـه الطاهرين. وكتـب األحقر 

الجانـي محّمد ابن السـيّد خليفة الموسـوّي األحسـائّي أصـًل ومولًدا عفا اللـه عنهما وعن 

آبائهمـا بالنبـّي والوصّي وآلهمـا. في 1244>.

وعليهـا قيد آخر باسـم السـيّد خليفة؛ كتـب نيابته عنه في حياته، نّصه: <ملك سـيّدنا 

السـيّد خليفة ابن المرحوم السـيّد علّي حرسـه الله تعالى>.

يوجـد عليهـا قيـد تملّك كتبه السـيّد محّمـد ابن السـيّد خليفة نيابة عن والـده؛ نّصه: 

<بسـم اللـه والحمـد للـه، يملكـه ولله ملـك السـماوات واألرض موالي ومعتمـدي وركني 
والـدي السـيّد السـند السـيّد خليفـة ابن السـيّد علّي ابـن السـيّد أحمد ابن السـيّد أحمد 

حمـاه الله من شـر األشـرار، وكيـد الفّجار، وطوارق الليـل والنهار. وكتـب مملوكه الجاني 

وولـده الفانـي محّمد عفـا الله عنه بمّنـه وجوده>.

وختمه مربع نقشه: )محّمد بن خليفة بن علّي(.

ثّم وقفية باسم السيّد خليفة، كُتبت بعد وفاته نّصها: 

<بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم. الحمـد للـه رّب العالمين، وصلـى الله علـى خيرته من 
خلقـه محّمٍد وآلـه الطاهرين.

أّمـا بعـد، فقـد أوقـف المرحـوم المبـرور السـيّد خليفـة هـذا المجلّد مع بقيـة أجزاء 

العبـادات مـن هـذا الكتـاب، وقًفـا مؤبًّدا مخلًّدا إلـى أن يرث الله األرض ومـن عليها على 

كافّـة علمـاء اإلماميّـة االثنـي عشـريّة حفظهـم اللـه تعالـى، المراعيـن الحافظيـن له عن 

التلـف واالضمحـلل، علـى أن يعوضوه على متولّيـه، ومن يقوم مقامه فـي كّل جمعٍة أو 

جمعتيـن إلى شـهر؛ قربـًة إلى اللـه تعالى، وطلبًـا لمرضاته.

وقـد جعـل الوالية له لولده السـيّد محّمد، ولمـن يقوم مقامه، وبعدهـم فإلى العالِم 

والمشـتغل بطلـب العلـم الموثـوق بـه، فمن بّدلـه بعدما سـمعه فإنّما إثمه علـى الذين 
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لين إلـى يوم الدين.  يُبّدلونـه إّن اللـه سـميٌع عليـم، ولعن الله المغيِّريـن والمبدِّ

وكتـب راجـي الدعـاء مـن إخوانـه المتولِّي له محّمـد غفر الله لـه ولوالديـه وإلخوانه 

المؤمنيـن فـي شـهر ذي القعـدة الحـرام سـنة 1273، وصلـى اللـه على خيرته مـن خلقه 

محّمـٍد وعترتـه الطيبيـن الطاهرين>.

وقيد استعارة تحته مباشرة<وقد استعرته منه وأنا األقّل مدن بن خنفر>.

كمـا يوجـد علـى الصفحة األولى قيـد تملّك <محّمد الجواد آل الشـيخ أحمد الجزائرّي 

سنة 1372>.

)فقه استداللّي(- 0	 حديقة المؤمنين وهادي المسلمين: 
الحائرّي، السيّد علّي الطباطبائّي )1161- 1231هـ(.

اسـم للشـرح الصغيـر للـ)مختصـر النافع(، للسـيّد علـّي الطباطبائّي الحائـرّي، مؤلّف 

الشـرح الكبيـر الموسـوم بـ )رياض المسـائل(.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه رّب العالميـن، وصلـى اللـه علـى خيـر خلقـه محّمـد وآله 

الطاهريـن، كتـاب الطهـارة وأركانـه أربعـة، األول فـي الميـاه والنَّظـر فـي المطلق>.

فـرغ منـه المؤلّـف سـنة 1200هــ، تملّكـه السـيّد خليفة، وأضـاف إليـه بخطّه بعض 

أجوبـة المسـائل للسـيّد الطباطبائـّي، وتاريخ كتابتـه 1218هـ)1(. 

)حساب(- )	 الحساب )رسالة(: 
األسفرايينّي، محّمد بن أحمد البهشتّي)ت 749هـ(. 

مختصـر فـي القواعـد الحسـابيّة والجبر والمقالـة، وهو في مقالتيـن ؛ أّولهما في قواعد 

الحسـاب، والثانية في الجبر، في ضمن مجموعة مع الجبر والمقابلة ألبي العلء البهشـتّي. 

أّول النسخة: <الحمد لله مبدع اآلحاد، ومؤلف األعداد..>.

)1( ينظر الذريعة: 389/6.



لع ل دحأ538 لعنيوررحأ معلانعرعلع رجتلعنيوررّأبفللانعنبلع وّأيلامّدبلع لفافسأ

آخـر النسـخة: <هـذا آخـر مـا أردت إيـراده فـي هـذه الرسـالة المعـرى مـن االطناب 

واالطالـة، والحمـد للـه علـى كل حـال>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 139/5[

ذكره الشيخ الطهرانّي في ضمن ِخزانة كتب السيّد خليفة األحسائّي)1(. 

)كالم(- 		 حكمة العارفين: 
الشيرازّي، السيّد محّمد القطب الذهبّي الحسينّي التبريزّي.

ويُعـرف الكتـاب بـ)فصل الخطاب(، أو )الحكمة العلويّة(، رأى الشـيخ الطهرانّي عدة 

نسـخ منه في ِخزانة السـيّد خليفة الموسـوّي األحسـائّي، وهو ما يقرب من 1000 بيت)2(.

]الذريعة: 229/16[

)رجال(- 		 خالصة األقوال في معرفة الرجال:  

الحلّّي، العّلمة الحسن بن يوسف بن المطّهر )648 - 726 ه (.

سـرد أسـماء الـرواة مـع شـيٍء مـن تراجمهـم على ترتيـب الحـروف ألّول األسـماء في 

قسـمين: الُموثَّقيـن الُمعتَمـد عليهـم، وغيـر الُموثّقيـن الذيـن ال يُعتَمـد علـى نقلهم.

أّول النسـخة: <الحمد لله مرشـد عباده إلى سـبيل السـداد، وهاديهم إلى طريق النفع 

في المعاش والمعاد..>.

آخـر النسـخة: <قـد اقتصـرت مـن الروايـات إلى هـؤالء المشـايخ بما ذكـرت، والباقي 

مـن الروايـات إلـى هـؤالء المشـايخ وإلـى غيرهم مذكور فـي كتابنـا الكبير>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 287/5[

)1( ينظر الذريعة: 176/11.

)2( ينظر الذريعة: 26 /279.
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كتبـه بقلمـه علـّي بـن محّمـد بـن الحسـن الخوراسـكانّي، وقـد فـرغ منـه فـي ليلـة 

الجمعة 25 شـعبان سـنة 1030هـ، كان موجوًدا في مكتبة السـيّد خليفة ابن السـيّد علّي 

األحسائّي)1(.

)رجال(- 		 خالصة األقوال في معرفة الرجال: 
الحلّّي، العّلمة الحسن بن يوسف بن المطّهر )648 - 726 ه (.

نسـخة أخرى من الكتاب، على النسـخة تملّك الشـيخ محّمد باقر الخليفة السـلطانّي 

اإلصفهانـّي )كان حيًّـا 1148هـ(، كانت موجودة في مكتبة السـيّد خليفة األحسـائّي)2(.

)نحو(- 		 الدّرة النحوّية في شرح اآلجرومّية: 
التلمسانّي، محّمد بن أحمد الشريف اإلدريسّي )ت 771هـ(.

مرتّـب علـى مقّدمـة وفصـول، وعناوينـه )درّة، فيروزجـة، لؤلـؤة، زبرجـدة..( وأمثال 

ذلك.

أّول النسـخة: <قـال المصّنـف: الكلم: هـو اللفظ المركّب المفيـد بالوضع، اللفظ: هو 

الصـوت المشـتمل على بعض الحـروف الهجائيّة بدًءا باأللف، وانتهـاء بالياء؛ مثل: محّمد 

يقرأ>.

آخـر النسـخة: <والحمـد للـه وحـده، وصلـى اللـه على مـن ال نبـّي بعـده، وعلى آله 

وصحبـه وعشـيرته إلـى يـوم الدين>.

نسـخة تملّكهـا الشـيخ محّمـد مّكـي مـن ذّريـة الشـهيد فـي سـنة 1162هــ، وأوصى 

لولـده بهـاء الديـن محّمـد بحفظ هـذا الكتاب ودرسـه وتدريسـه، رآها الشـيخ الطهرانّي 

فـي ِخزانـة السـيّد خليفة األحسـائّي)3(.

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 8/ 397.

)2( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 90/6.

)3( ينظر الذريعة: 297/26.
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الدروس الشرعّية في فقه اإلمامّية:  )فقه(- 6	
العاملّي، الشهيد األول، محّمد بن مّكي )734 - 786 هـ(. 

فقـه فتوائـّي مختصـر، مشـهور جـًدا وعليـه شـروح كثيـرة، فيـه إلمـاع لبعـض األدلّة 

واألقـوال، ألّفـه بعـد كتابيه)الذكـرى( و)البيـان(، ألّفـه لولديـه أبـي طالـب محّمـد، وأبي 

القاسـم علـّي، وهـو بعناويـن )درس - درس(.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه الـذي أنطـق ألسـنتنا بحمـده، وألهـم قلوبنـا شـكر رفده، 

وأطلـق جوارحنـا للقيام بـورده..>.

آخـر النسـخة: <فيحكـم بـه من غير عيـن الرهن، وهـذان الفرعان مع اشـتراط الرهن 

فـي البيع، هـذا آخر كلمه>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 415/5[

كانت النسخة في مكتبة السيّد خليفة األحسائّي)1(.

ديوان السّيد سلطان الشدقمّي:   )شعر(- 7	
المدنّي، السيّد سلطان بن محّمد بن خضر الشدقمّي)كان حيًّا سنة 1159هـ(.

كتـب بخطّـه )منهـاج النجاة( للفيـض، وفرغ منه فـي الثلثاء 6 رجب سـنة 1159هـ، 

وكتـب في آخـره ما لفظـه: لكاتبه: 

ــه وكــن ســاتر العيــب ككهــف مؤتمن.إن تــَر عيًبــا فغطِّ

ــه ــٌب ب ــن عي ــم يك ــّل مال وهو ســتار لــه الفعل الحســن.َج

والنسـخة فـي مكتبـة الشـيخ جـواد الجزائـرّي، وقـد كان مـن كتـب السـيّد خليفـة 

األحسـائّي)2(.

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 93/10.

)2( ينظر الذريعة: 9/ 457.
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)شعر(- 8	 ديوان الشيخ عبد اهلل الحويزّي:  
الحويزّي، الشيخ عبد الله)القرن الحادي عشر(.

من شـعراء القرن الثالث عشـر، في كتب السـيّد محّمد ابن السـيّد خليفة الموسـوّي 

األحسـائّي نسـخٌة, وعليهـا ثلثـة أبيـات فـي تهنئـة مالكها السـيّد خليفـة من إنشـاء هذا 

الشـاعر الحويـزّي بخطّـه وإمضائه، تاريخـه 1244هـ)1(.

ديوان محّمد بن أحمد:   )شعر(- 9	
األسدّي، محّمد بن أحمد الحلّّي)ت1246(.

تلميـذ السـيّد بحـر العلـوم, كتب بخطّه شـرح الوافية ألسـتاذه بعد خمسـة أشـهر من 

تأليفه 1196هـ، وكتب في آخره سـتة أبيات، وسـأل من السـيّد بعض الفروع نظًما. وهو 

مـن الكتـب التي كانت في خزانة كتب السـيّد خليفة األحسـائّي، انتقل بعده إلى السـيّد 

آقـا التسـترّي فـي النجـف في ضمن مجموعة فيها حاشـية إسـحاق على الحاشـية اليزديّة 

على التهذيب، وحاشـية سـلطان على المعالم كتابتها سـنة )2(1194.

الذخر الرائع في شرح مفاتيح الشرائع:   )فقه(- 0	
الجزائرّي، السيّد عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله )ت 1173هـ(.

شـرح ممـزوج متوسـط علـى كتاب)مفاتيـح الشـرائع( للمولـى محسـن بـن المرتضى 

الفيـض الكاشـانّي)ت1091هـ(، وفـي أّولـه فصـول فـي بعـض قواعـد أصـول الفقـه، ومـا 

يحتاجـه المجتهـد مـن المباحـث العاّمـة األوليّة.

أّول النسـخة: <بسـم اللـه يُبتـدأ كّل أمر ويُسـتتم، وبحمـده يُفتتح كّل مـرام ويُختتم، 

فصـّل اللّهـم على رسـولك األمين..>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 9/6[

)1( ينظر الذريعة: 695/9.

)2( ينظر الذريعة: 292/9.
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كانت في ضمن تملّكات خزانة السيّد خليفة األحسائّي)1(.

ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد:   )فقه(- )	
السبزوارّي، محّمد باقر بن محّمد مؤمن )ت 1090هـ(.

الكتـاب عبـارة عـن جـزء مـن كتاب)ذخيـرة المعـاد فـي شـرح اإلرشـاد( للمحّقـق 

السـبزوارّي، فـي شـرحه علـى كتـاٍب للعّلمـة الحلّـّي)ت 726هــ(، وهو شـرح اسـتداللّي 

كبيـر علـى الكتـب الفقهيّـة؛ كالطهـارة، والصـلة، والصـوم، والحـّج.

أّول النسـخة: <وبـه نسـتعين الحمـد للّـه رّب العالميـن والّصلـوة والّسـلم علـى خيار 

خلقـه سـادات األنـام محّمٍد وآله الطاهرين الكرام األجّلء العظـام. كتاب الطّهارة؛ أي هذا 

كتـاب الطّهـارة والكتـاب اسـم مفرد جمعه: )كُتـب( بضمِّ التّاء وسـكونها..>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 118/6[

نُسـخت فـي القـرن الثانـي عشـر، فيهـا حـواٍش، عليهـا تملّك عبـد الله بن مبـارك بن 

علـّي بـن عبـد اللـه بـن ناصـر آل حميـدان األحسـائّي أصـًل، والخطّـّي مولًدا ومنشـأً في 

سـنة 1222هـ، وعليها تملّك السـيّد خليفة بن علّي األحسـائّي في سـنة 1251هـ، وختمه 

بيضوّي نقشـه: )وأفوض أمري إلى الله عبده خليفة بن علّي(، وإعارة حسـن ابن الشـيخ 

أسـد اللـه بـن إسـماعيل الدزفولـّي الكاظمـّي )ت 1298هــ(، منـه، وإعارة السـيّد جعفر 

الخرسـان من السـيّد محّمد آل السـيّد خليفة األحسـائّي، عليها ختم مربع نقشـه: )ال إله 

إال اللـه الملـك الحق المبين محّمـد...()2(.

ذريعة المؤمنين ووسيلة العـــارفين في علم الكالم وأحوال - 		
)كالم( الدين: 

الماحوزّي، الشيخ سليمان بن عبد الله )ت 1121هـ(.

)1( ينظر الذريعة: 10 /9.

)2( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة اإلمام الخوئّي: 315-314/1.
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فـي بيـان األصـول الدينيّـة وجملـٍة مـن العقائـد علـى طريقـة الفلسـفة وأهـل النظر 

وأهـل الكشـف والشـهود، الرسـالة مختصـرة فـي ثمانيـة أنمـاط، وتـّم تأليفها في عشـرة 

جمـادى اآلخـرة سـنة 1101هـ.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 28/6[

ذكـره فـي إجازتـه للمولـى محّمـد رفيـع البيرمّي الـلرّي في سـنة )1111هــ(، وأحال 

إليـه أيًضـا فـي أجوبة بعض مسـائله، في ضمن مجموعـة رآها الطهرانّي في كتب السـيّد 

خليفة فـي النجف)1(.

ذريعة الهداة في بيان معاني ألفاظ الصالة:   )فقه(- 		
آل عصفور، حسين بن محّمد )ت 1216هـ(.

يتنـاول فيـه معاني ألفاظ الصـلة؛ من معاني ألفاظ األذان واإلقامـة، ومعاني التكبير، 

ومعانـي ألفـاظ أدعيـة التوجـه، وألفـاظ االسـتعاذة، وألفـاظ سـور: الفاتحـة، واإلخلص، 

والكافـرون، والقـدر، وألفاظ الركوع والسـجود.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه الـذي جعـل أسـرار الصـلة فـي معانـي ألفاظهـا وكلماتها، 

ِماتها>.  لتهـا ومتمِّ وجعـل ملحظـة تلـك المعانـي مـن المصلّيـن مـن مكمِّ

آخـر النسـخة: <وكيفيتـه هـو: أن يكبـر اللـه تعالـى أربًعـا وثلثيـن، ويحمد اللـه ثلثًا 

وثلثيـن، ويسـبّح اللـه ثلثًـا وثلثيـن. والحمد للـه أواًل وآخرًا، عليـه نتوكّل وإليـه نُنيب>.

]ذريعة الهداة في بيان معاني ألفاظ الصلة: 17، 111[

قـال الشـيخ الطهرانـّي: إنّـه من الكتـب التي رآها في مكتبة السـيّد خليفة ابن السـيّد 

علّي الموسـوّي األحسائّي)2(.

)1( ينظر الذريعة: 10 /32

)2( ينظر الذريعة: 10 /32.
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ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة:   )فقه(- 		
العاملّي، الشهيد األول محّمد مّكي )734 – 786هـ(.

فقـه اسـتداللّي فـي أربعـة أقطاب)العبـادات، العقـود، اإليقاعـات، السياسـات(، في 

كلٍّ منهـا كُتـب علـى طريقـة بقية الُكتب الفقهيّـة، في المقّدمة كتب عـّدة بحوث فقهيّة 

وأصوليّـة ورجاليّـة ودرايـة؛ وهـي التي يحتـاج إليها الفقيه في اسـتنباط الحكم الشـرعّي، 

فـرغ منه في 21 صفـر 784هـ.

أّول النسـخة: <]المقّدمـة: و تحـوي علـى إشـارات سـبع[: بسـم اللّٰه الرحمـن الرحيم 

الحمد للّٰه الذي شـرع اإلسـلم، فسـّهل شـرائعه للواردين، وأوضح أعلمه للمرتادين، وأعّز 

أركانـه علـى المغالبين، وذلّل سـبيله للطالبين>.

آخـر النسـخة: <قلـت: الظاهـر أنّـه أراد بـه المعصـوم، والتأّسـي بـه واجـب، أّمـا في 

النقيصـة فلعـّل الميّـت مـن أهلهـا، وأّمـا فـي الزيـادة فكمـا مـّر مـن فعـل النبـّي وعلـّي 

)عليهمـا السـلم(>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 30/6[

الناسـخ أحمـد بـن حسـن بن محمود، فـي يوم الجمعـة 8 ربيع الثانـي 784هـ، عليها 

حاشـية وبلغـات، عليهـا تملّـك السـيّد محّمد ابن السـيّد خليفة الموسـوّي[ األحسـائّي]، 

في 1237هـ، وتملّك السـيّد محّمد باقر الموسـوّي الشـفتّي سـنة 1270هـ، ومحّمد شفيع 

اإلصفهانّي سـنة 1320هـ)1(.

)فقه(- 		 الروضة البهّية في شرح اللمعة الدمشقّية:  
العاملّي، الشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علّي )ت 966 هـ(.

شـرح مشـهور مختصر على كتاب)اللمعة الدمشـقيّة في فقه اإلماميّة( للشـهيد األول 

محّمـد مّكـي العاملّي)ت786هــ(، يوضـح مشـكلته مـع إشـارات عابرة إلى بعـض األدلّة 

)1( ينظر الفهرس الموّحد للمخطوطات اإليرانيّة )فنخا(: 152/16.
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االجتهاديّـة فـي المسـائل، ويتتبّع الشـارح آراء الماتن في سـائر كتبـه كثيرًا.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 230/6[

وقد قام بنسـخها الشـيخ مجد الدين بن أفضل الدين ابن المولى فيض الله التسـترّي 

سـنة 1111هـ، وقد اشـترى السـيّد خليفة هـذا المجلّد من الروضة وكتـب عليه ما لفظه: 

<بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، قـد دخـل فـي نوبـة األقّل الجانـي خليفـة ابن السـيّد علّي 
الموسوّي األحسـائّي، 20ربيع األول 1229>)1(.

زبدة األصول:   )أصول الفقه(- 6	
العاملّي، الشيخ البهائّي، محّمد بن الحسين )953 – 1030هـ(. 

متـن مختصـر، يحتوي على القواعد األصوليّة المهّمة في خمسـة مناهج، فيه مطالب 

تحتـوي علـى فصـول، عليـه تعليقـات بيانيّـة كثيـرة من الشـيخ البهائـّي نفسـه توجد في 

بعـض النسـخ، تّم تأليفه فـي 12 محرّم الحرام سـنة 1002هـ.

أّول النسـخة: <]وبـه نسـتعين[ أبهـى أصـل يبتنـي عليـه الخطـاب، وأولى قـول فصل 

ـد مـن تنـزّه عـن وصمـة التحديد والقيـاس، وتقـّدس عن  ينتمـي إليـه أولـو األلبـاب، ُحمِّ

إدراك العقـول والحـواس>.

آخـر النسـخة: <وفـرغ من نقله إلـى البياض مؤلّفه أقـّل العباد عمـًل، وأكثرهم رجاء، 

وأمـله محّمـد المشـتهر ببهاء الديـن العاملّي، عامله اللـه العالي بلطفه الخفـّي والجلّي، 

فـي ثانـي عشـر أول شـهور السـنة الثانية من العشـر الثاني بعـد األلف. والحمـد لله أواًل 

وآخرًا، وظاهرًا وباطًنا، وسـلّم تسـليًما كثيـرًا كثيرا>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 296/6[

عليه تملّك السيّد خليفة ابن السيّد علّي القاري األحسائّي النجفّي سنة 1216هـ)2(.

)1( من قناة- على التلغرام- التراث والتحقيق بين يديك للمحّقق والمفهرس الكبير األستاذ أحمد علّي 

مجيد الحلّّي النجفّي.

)2( ينظر من نّساخي الكتب في األحساء: 63.
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)أخالق(- 7	 زهر البساتين وبهجة السابحين:  

النعيمّي، محّمد بن علّي البحرانّي)ت1221هـ(.

نسـخة بخـّط المؤلّف في سـنة 1170هـ، فيهـا حواٍش، عليها تملّك السـيّد خليفة ابن 

السـيّد علّي الموسوّي)األحسـائّي(، في سنة 1232هـ)1(.

سداد العباد ورشاد العباد:   )فقه(- 8	
آل عصفور، الشيخ حسين بن محّمد )ت 1216هـ(.

رسـالة عمليّـة مشـهورة، موّجهـة للمكلَّفيـن والمقلّديـن، تعـرّض فيهـا إلـى األحـكام 

الفقهيّـة علـى سـبيل اإليجـاز علـى منهـج اإلخباريّـة، وإلـى جميع األبـواب الفقهيّـة التي 

يحتـاج إليهـا المكلَّف.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه الذي فّقهنا فـي أحكامه، وأوقفنا على مسـائل حلله 

وحرامـه، وأوعـز لنـا علـى لسـان رسـوله وخلفائـه كمـال بيانـه وأعلمـه، ووفّقنـا 

للسـتنان بسـنته للتوّصـل ألرفـع مقامـه، والصـلة والسـلم عليهـم من مبـدأ الدهر 

إلـى ختامه>.

آخر النسـخة: <وفي صحيح الحلبّي وغيره عن الصادق عليه الّسـلم في مشـتري دابة 

ويقـول اآلخـر: )انقـد عني والربـح بيننا( يوجب الشـركة بينهما إذا نقد داللـة على ما هو 

أعظم من المسـألة>.

ذكـره الشـيخ الطهرانـّي فـي )الذريعة(بقولـه: <رأيـت في مكتبـة السـيّد خليفة بخّط 

الشـيخ أحمـد بـن خلـف بـن عبـد علـّي مجلّـده األّول فـي العبـادات إلـى آخر الحـّج، و 

الثانـي مـن المتاجـر إلى آخر الديّات>)2(, وهي نسـخة مغايرة عن اآلتيـة؛ إذ إّن جزًءا منها 

بخّط السـيّد خليفة.

)1( ينظر الفهرس الموّحد للمخطوطات اإليرانيّة )فنخا(: 733/17.

)2( الذريعة: 153/12.
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سداد العباد ورشاد العباد:   )فقه(- 9	
آل عصفور، الشيخ حسين بن محّمد )ت 1216هـ(.

في مجلّدين، فرغ السيّد خليفة من نسخ المجلّد األول منه سنة 1219هـ)1(.

)كالم(- 60 سالسل الحديد لتقييد ابن أبي الحديد:  
الدرازّي، الشيخ يوسف بن أحمد البحرانّي )ت 1186(.

ذكر في أّوله مقّدمًة شـافية في اإلمامة، وهي بنفسـها تصلح ألن تكون كتابًا مسـتقلًّ 

فـي اإلمامـة والخلفة، ثّم ذكر جميع ما في الشـرح مّما يتعلـق بمباحث اإلمامة، وتعرّض 

إلـى مـا فيهـا من الفسـاد والخلل مفّصـًل، وجملة الكتـاب في مجلّدين، خـرج القليل من 

ثانيهمـا بعـد إتمام المجلّـد األول، وإنّما لم يتّم الثاني الشـتغاله بتأليف )الحدائق(.

أّول النسـخة: <الحمـد لله الذي جعل حّب السـادة األشـباح ومفاتيـح دار الفلح غذاًء 

لقلوبنا فـي عالم األرواح..>.

]الذريعة: 210/12 [

كان في كتب السـيّد خليفة، واشـتراه الميرزا محّمد الطهرانّي نزيل سـامراء لمكتبته؛ 

مكتبة الطهرانّي بسـامراء التـي ُوقفت بعد وفاته)2(.

شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك:   )نحو(- )6
ابن مالك، محّمد بن محّمد )ت 686 هـ(.

مـن الكتـب النحويّة المشـهورة علـى ألفيّة ابن مالـك البالغة)ألف بيٍت من الشـعر(، 

وقـد شـرحها الكثيـر من النحاة؛ ومنها هذا الشـرح البن الناظم، ويُعّد من أشـهر الشـروح 

. لها

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 10/ 87.

)2( ينظر الذريعة: 210/12.
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وقد انتهى من نسخها السيّد خليفة الموسوّي سنة 1221هـ)1(.

)حديث(- 	6 شرح األحاديث المتفّرقة:  

الماحوزّي، الشيخ سليمان بن عبد الله )1121 هـ(.

شـاهَده الشـيخ الطهرانـّي فـي مكتبـة السـيّد خليفـة ابـن السـيّد علـّي الموسـوّي 

األحسـائّي)2(.

)صرف(- 	6 شرح التصريف الغزّي:  
التفتازانّي، مسعود بن عمر )722 – 792هـ(. 

ناعـة: تحويل األصل  أّول النسـخة: <اعلـم أّن التصريـف فـي اللغـة: التغيير، وفـي الصِّ

الواحـد إلى أمثلـٍة مختلفة>.

آخـر النسـخة: <وكـذا دحرجتـه دحرجًة واحـدة، ودحرجـًة لطيفًة ونحوهـا، وانطلقة 

واحـدة للمـرّة، وحسـنة، أو قبيحة، أو غيرهمـا للنوع، وكذلك البواقـي. والله تعالى أعلم 

بالصـواب، وإليه المرجـع والمآب>.

نَسـخه السـيّد خليفة األحسـائّي، وقد فرغ منه في 11 رجب سـنة 1210هـ، وهو من 

مقتنيات مكتبته في النجف األشـرف)3(.

)نحو(- 	6 شرح الدمامينّي على مغني اللبيب:  
الدمامينّي، محّمد بن أبي بكر )ت828هـ(.

هشـام  ابـن  المعـروف  للنحـوّي  اللبيـب(  )مغنـي  كتـاب  شـرح  الكتـاب  يتنـاول 

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 11/ 504.

)2( الذريعة: 13 /65.

)3( من قناة- على التلغرام- التراث والتحقيق بين يديك للمحّقق والمفهرس الكبير األستاذ أحمد علّي 

مجيد الحلّّي النجفّي.
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761هــ(. المصرّي)ت

أّول النسخة: <بسم اللّه الرّحمن الرحيم أّما بعد، حمًدا على إفضاله.

الظـرف األول متعلـق عنـد بعـض إّمـا بفعـل الشـرط المحـذوف، أي: مهمـا يكـن من 

شـيء بعـد حمـد اللّه تعالى، أو بأّما لنيابتها عن فعل الشـرط، وعنـد بعض بالفعل الواقع 

بعـد الفـاء في الصلـة أو الصفة>.

آخـر النسـخة: <وعلـى آلـه وأصحابه الذين شـادوا لنا قواعد اإلسـلم، ومّهـدوا الدين، 

وأن يسـلّم تسـليما كثيـرًا إلـى يـوم الديـن، والحمـد للّـه رّب العالميـن، اللهّم صّل وسـلّم 

وبـارك علـى حبيبنـا محّمـد عـدد الرمل والدقيـق، وعدد الموج الدفيق، وسـلّم تسـليًما>.

ملكها السيّد باقر ابن السيّد خليفة األحسائّي سنة 1259هـ)1(.

)أصول الفقه(- 	6 شرح زبدة األصول 
الطبسّي، محّمد بن محمود )ق 11هـ(.

شـرح مفّصـل فـي أصـول الفّقه علـى )زبـدة األصـول( للشـيخ البهائـّي )ت 1030هـ( 

بعناويـن )قال-أقـول( للمولـى محّمـد بـن محمـود بـن علـّي الطبسـّي تلميـذ المصنِّـف، 

ألّفـه فـي شـيراز خلل عشـرة أشـهر، َشـرع فيه فـي 20 ذي الحّجة سـنة 1053 ه ـ، وفرغ 

منـه فـي الثاني من شـّوال سـنة 1054 هـ في المدرسـة الخانية في شـيراز، وقـد ألّفه في 

عشـرة أشهر.

]الذريعة: 301/13 الرقم 1107[

أّول النسـخة: <نحمدك يا من تفرّد بالِقدم والدوام، ويامن تنزّه عن مشـابهة األعراض 

واألجسـام.. وبعـد، فيقـول أقـّل الخليقة بل اللشـيء فـي الحقيقة محّمد بـن محمود ابن 

موالنا علّي الطبسـّي..>.

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 10/ 179.
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آخـر النسـخة: <وأسـأل اللـه أن ينفعنـي به وسـائر المحّصليـن من األنـام، وأن يجعله 

ذخـرًا ليـوم القيـام، إنّـه ولي ذلـك... الحمد للـه رّب العالميـن والصلة والسـلم على نبيّه 

محّمـد صلـى اللـه عليـه وآله وأهـل بيته الطيّبيـن الطاهرين وسـلّم تسـليًما كثيرًا>.

نسـتعليق، محّمـد رضـا بـن علـّي بيـك الفسـوّي، يـوم السـبت 28 شـّوال )ق 11هـ(، 

عليهـا كلمـات نُسـخ البـدل، كلمتـا )قال-أقـول( كُِتبـت بالمـداد األحمـر، عليهـا حـواٍش 

بإمضـاء )منـه(، و)خليفـة الموسـوّي(، و)خ ل ع(، و)جواد(، عليها نقـوالت توضيحيّة من 

الُكتـب مـع ذكـر المصدر، أُلحقت بالحواشـي بعُض الجذاذات، عليهـا تملّك ونّص عبارته: 

)عمـدة السـادة الكـرام وصفـوة العلمـاء األعلم السـيّد السـعيد السـيّد محّمد ابن السـيّد 

شـرف ابـن العّلمة السـيّد إبراهيم الحسـينّي الصنديـد ـ أصلح الله أعمالـه بمحّمٍد وآله ـ 

وذلـك فـي اليوم التاسـع عشـر من شـهر ذي القعدة الحرام سـنة 1178من الهجـرة. وكتبه 

أفقـر الـورى حسـين بـن محّمد بـن يحيى(، وتملّك السـيّد خليفـة بن علّي بـن أحمد بن 

محّمـد الموسـوّي األحسـائّي بتاريـخ ذي القعـدة سـنة 1229هــ وختمه البيضوّي نقشـه: 

)خليفـة علـّي أحمـد، 1206(، وتملّـك السـيّد هاشـم ابـن السـيّد جعفـر آل بحـر العلـوم 

الطباطبائّي بالشـراء من المزاد العلني يوم 25 شـهر ربيع األّول سـنة 1371هـ، عليها ختم 

وقفيّـة مكتبة السـيّد هاشـم ابن السـيّد جعفـر آل بحر العلـوم المثلّث)1(.

)صرف(- 66 شرح الشافية:  
اإلسترآبادّي، الشيخ نجم األئّمة، محّمد بن الحسن )ت686هـ(.

شـَرٌح فيه شـيٌء من التفصيل والمناقشـة واألخذ والرّد على قسـمي التصريف والخّط، 

كتبه الشـارح بعد شـرحه على )الكافية( البن الحاجب، وتّم تأليفه بعد سـنة 683هـ.

أّول النسـخة: <أّمـا بعـد حمـد للـه تعالى...فقـد عزمـُت علـى أن أشـرح مقّدمـة ابـن 

الحاجـب فـي التصريـف والخـّط وأبسـط الـكلم فـي شـرحها..>.

)1( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة آية الله السيّد جعفر وولده العلّمة السيّد هاشم آل بحر العلوم: 

.243 /1
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آخـر النسـخة: <قولـه: وإلـى وعلى، وذلـك لقولهم: إليـك وعليك، وأّما حتـى فللحمل 

علـى )إلى(، واللـه تعالى أعلـم بالصواب>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 293/7[

تاريخ كتابتها سنة 1195هـ، وهي ضمن خزانة السيّد خليفة األحسائي)1(.

)صرف(- 67 شرح الشافية في الصرف:  
اإلسترآبادّي، نجم الدين محّمد بن الحسن الرضّي )ت 686هـ(.

أّول النسـخة: <بسـم اللـه الرحمـن الرحيم، وصلى الله على سـيّدنا محمـد، وعلى آله 

وصحبـه وسـلّم. أّمـا بعـد حمد الله على توالي نعمـه، والصلة على رسـوله محّمد وِعتْرَتِه 

المعصوميـن، فقـد عزمـت على أن أشـرح مقّدمة ابن الحاجب فـي التصريف والخط>.

آخـر النسـخة: <حـرف الـواو: الوليـد بـن عقبـة بـن أبـي معيـط: فـي الشـاهد الثامن 

والثلثيـن بعـد المائـة، وعـّدة الجميـع أربعـة وثلثـون>.

نسـخها الشـيخ خلـف بـن عبد علـّي العصفـور سـنة 1195هــ، تملّكها السـيّد خليفة 

األحسـائّي فـي مكتبته)2(.

شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب:   )نحو(- 68
األنصارّي، جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هشام )639 - 733 هـ(.

وشرحه الموسوم بـ)شفاء الصدور(، أو بـ)شرح الصدور( للقاضي.

ذي علّـم بالقلـم علّـم  أّول النسـخة: <أول َمـا أَقُـول: إنـي أَْحمـد اللـه العلـّي األكـرم الَـّ

َهب  اإلِنَْسـان َمـا لـم يعلم..وبعـد فََهَذا كتاب شـرحت ِبـِه مختصري الُمَسـّمى بشـذور الذَّ

ِفـي معرفَـة كََلم الَعـرَب تّممـت ِبـِه شـواهده، وجمعـت ِبِه شـوارده>.

)1( ينظر الذريعة: 13 /314.

)2( طبقات أعلم الشيعة: 10/ 95.
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آخـر النسـخة: <وإنّمـا لـم أذكر ِفـي الُْمقدَمة أَّن تَْمِييـز كم االسـتفهامية وتمييز األَحد 

عشـر والتسـعة َوالتْسـعين َوَما بَينهَمـا َمْنُصوٌب ألنّني قـد ذكرته ِفي بَـاب التَّْمِييز، فَلَذلِك 

اختصـرت إعادته ِفـي َهَذا الموضع مـن الُمقّدَمة>.

تملّكه السيّد خليفة في خزانته، وقد رآه الشيخ الطهرانّي في مقتنياتها)1(.

)منطق(- 69 شرح الشمسّية في المنطق:  

التفتازانّي، سعد الدين مسعود بن عمر )722هـ - 792هـ(.

شـرح توضيحـّي متوسـط فيـه بعـض مناقشـاٍت مع الكاتبـّي وغيـره، تناول فيه شـرح 

كلم قطـب الدين الـرازّي.

أّول النسـخة: <الحمد لله الذي بّصرنا بنور الهداية والتوفيق، ويّسـرنا بسـلوك مناهج 

التصـور والتصديـق، والصلة على محّمد الهادي إلى سـواء الطريق..>.

آخـر النسـخة: <ولنكتـف بهـذا القدر مـن مباحـث الموضوع واألعـراض الذاتيـة؛ فإّن 

االسـتقصاء فيهـا مّمـا ال يليق بهـذا الكتاب>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 315/7[

كتبـه السـيّد خليفـة الموسـوّي األحسـائّي عنـد قراءته لـه على السـيّد عبدالقـادر بن 

حسـين التوبلـّي البحرانـّي، وتاريـخ كتابته سـنة 1210هـ)2(.

)منطق(- 70 شرح الشمسّية في المنطق:  
التفتازانّي، سعد الدين مسعود بن عمر )722هـ - 792هـ(.

نسـخة أخـرى كتبهـا السـيّد خليفـة بخطّـه سـنة 1229هــ، وقـد دّون عليهـا حواشـي 

)1( ينظر ذيل كشف الظنون: 57.

)2( ينظر من نّساخي الكتب في األحساء: 63.
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السـيّد شـريف الجرجانـّي)1(.

)منطق(- )7 شرح الشمسّية القطبّية:  
الرضوّي، المير خليل القرمانّي ابن محّمد)القرن العاشر(.

مـن تلميـذ كمـال الديـن حسـين األردبيلـّي اإللهـّي)ت  950هــ(، كتـب حاشـيًة على 

مبحـث التصديقـات منهـا، وهـي بخـّط حيـدر بـن شـاه محّمـد، والنسـخة مـن تملّكات 

السـيّد خليفـة األحسـائّي)2(.

)فقه(- 	7 شرح كالم العاّلمة في المختلف:  
القطيفّي، الشيخ ناصر بن علّي آل أبي ذيب )القرن الثاني عشر(.

يتنـاول شـرح كلم العّلمـة الحلّـّي فـي كتابه)مختلـف الشـيعة في أحكام الشـريعة(، 

بيـن  الخلفيّـة  المسـائل  فيـه  المشـهورة، وهـو يسـتعرض  الفقهيّـة  الكتـب  وهـو مـن 

المتقّدميـن مـن أصحابنـا، دون التعـرّض إلـى المسـائل المتّفـق عليهـا بينهـم)3(.

]مختلف الشيعة في أحكام الشريعة: 173/1[

وهـو مـن ضمـن الكتـب التـي رآهـا الشـيخ الطهرانـّي فـي خزانـة السـيّد خليفـة 

األحسـائّي)4(.

)فقه(- 	7 شرح كالم العاّلمة في المختلف:  
القطيفّي، الشيخ ناصر بن علّي آل أبي ذيب)القرن الثاني عشر(.

وهـو شـرح كلم العّلمـة: )ال ينقـض الوضـوَء إاّل الحـدث، والنـوم حـدٌث(، فـي ضمن 

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 504/11.

)2( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 41/4.

)3( ينظر مختلف الشيعة في أحكام الشريعة: العلّمة الحلي: 173/1.

)4( ينظر الذريعة: 14 /38.
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مجموعـة كتـب السـيّد خليفة)1(.

شرح ما ُذكر من مسائل علم األصول:   )أصول الفقه(- 	7
األحسائّي، الشيخ أحمد بن زين الدين )ت 1241هـ(.

ف، ويدعـو لـه كثيرًا  فـي خاتمـة مقّدمـات )كشـف الغطـاء(، ألّفـه فـي حيـاة المؤلِـّ

بقولـه: »أدام اللـه بقـاءه« مـع اإلطـراء، والنسـخة فـي ضمـن مجموعـٍة مـن كتب السـيّد 

خليفـة فـي النجـف األشـرف، تزيـد علـى ألفي بيـت)2(.

)تفسير(- 	7  صفوة الصافي والبرهان ونخبة البيضاوّي ومجمع البيان:  
المقابّي، الشيخ محّمد بن علّي البحرانّي)كان حيًّا سنة 1167هـ(.

تفسـير كبيـر فـي ثلثـة مجلّدات ينتهي أّولها إلى سـورة )اإلسـراء(، و الثانـي إلى آخر 

سـورة )يـس(، و الثالـث إلـى آخـر القـرآن، و هـي صفـوة التفاسـير األربعة، مـزج القرآَن 

بتفسـيره كالصافـي، فـرغ مـن مجلّـده األول منتصف ليلـة 29 ربيع األول سـنة 1165هـ، 

والمجلّـدات الثلثـة موجودة فـي مكتبة السـيّد خليفة)3(.

الصيام لَمن أصبح ُجُنًبا:   )فقه(- 76
الدرازّي، الشيخ محّمد بن أحمد بن إبراهيم البحرانّي)1112- 1182هـ(. 

ضمن مجموعة فيها أربع عشرة رسالة من تأليفه بخط السيّد خليفة في )4(1221.

)نحو(- 77 الطيار في النحو:  
تأليف: مجهول.

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 771/6.

)2( ينظر الذريعة: 51/14.

)3( ينظر الذريعة: 15 /49.

)4( ينظر الذريعة: 102/15.
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وهو في ضمن كتب السيّد خليفة ابن السيّد علّي األحسائّي)1(.

)أصول الفقه(- 78 عّدة األصول:  

الطوسّي، شيخ الطائفة، محّمد بن الحسن )ت 460هـ(.

وهـي بخـّط كمال الديـن حيـدر اآلملّي)القرن الثامـن(، عليها تملّك الشـيخ أحمد بن 

محّمـد آل حسـن بـن إبراهيـم، يقـول اآلغا بزرك الطهرانـّي عن هذه النسـخة: <رأيت في 

مكتبـة السـيّد خليفـة األحسـائّي فـي النجف)عّدة األصول(للشـيخ الطوسـّي بخـّط كمال 

الديـن حيـدر اآلملـّي، اشـتراه المترَجـم فـي المـزاد فـي سـنة 1237هــ من كتب الشـيخ 

قاسـم محـي الديـن المتوفّـى بتلـك السـنة، وكتـَب المترَجـم تملّكـه علـى النسـخة بهذه 

الكيفية..>)2(.

)كالم(- 79 العصمة والرجعة:  
األحسائّي، الشيخ أحمد بن زين الدين )ت 1241 هـ(.

كتبهـا فـي جـواب سـؤال محّمـد علـّي ميـرزا بـن فتـح علـّي شـاه، فـي مجموعـٍة من 

رسـائله، تاريـخ كتابتها سـنة 1241هـ، نسـخٌة منها بخّط تلميذه الشـيخ مهـدي بن أحمد 

داعيًـا ألسـتاذه المصنِّـف بطـول البقاء، ثّم كتـب على ظهره أنّه تُوفّي فـي 22 ذي القعدة 

سـنة 1241هــ، وُدفـن فـي المدينة خلف حائـط حرم أئّمـة البقيع)3(.

أّول النسـخة: <بسـم اللـه الرحمـن الرحيم. الحمـد لله جزيل النعمـاء واآلالء، وجميل 

األفضـال والعطـاء، وحسـن البلء، وجليل العظمة والكبرياء، وصلّـى الله على محّمد وآله 

النبـلء الذين خّصهـم بالعصمة والوالء، وجّملهـم بأكمل الثناء..>.

)1( ينظر الذريعة: 194/15.

الماضين في سبعة  العلم واألدب من  األحساء في  أعلم  الشيعة: 111/10،  أعلم  )2( ينظر طبقات 

قرون: جواد بن حسين آل رمضان: 132.

)3( ينظر الذريعة: 274/15.
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آخـر النسـخة: <وباإلجابـة جديـر، والحمد للـه رّب العالمين، وصلّى اللـه على محّمد 

وآلـه الطيبين المعصوميـن الطاهرين>.

)حديث( )8 - عيون أخبار الرضا:  
القّمّي، الشيخ الصدوق، محّمد بن علّي بن بابويه )ت 318هـ(.

فيـه األحاديـث المرويّـة عـن اإلمام الرضـا، وما أُثر عنـه من الروايـات واألحاديث 

فـي مائـة وتسـع وثلثيـن بابًـا، واألحاديث كلّها مسـَندة، ألّفـه الصدوق لخزانـة الصاحب 

بـن عبّاد.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 181/9[

كتبـه بقلمـه حبيب الكشـميرّي، فـرغ منه في الثلثـاء 13 رجب سـنة 1073هـ، وهو 

من مقتنيات السـيّد خليفة الموسـوّي)1(.

غاية المأمول في شرح زبدة األصول:   )أصول الفقه(- 80
البغدادّي، الفاضل الجواد، الشيخ جواد بن سعد)ت1065هـ(.

كتبه السيّد خليفة الموسوّي عام 1213هـ)2(.

غاية المراد في شرح نكت الرشاد:   )فقه(- )8
العاملّي، الشهيد األّول، محّمد بن مّكي )ت786 هـ(.

شـرح اسـتداللّي متوسـط علـى كتـاب )إرشـاد األذهـان( للعّلمـة الحلّـّي، الحسـن بن 

مطّهـر)ت 726هــ(، وقـد تصّدى الشـهيد لبيان ما أُبهم من مسـائل المتـن ومقاصده، مع 

ذكـر بعض أقـوال مشـاهير الفقهاء، ومناقشـة بعضها. 

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 131/8.

)2( ينظر من نّساخي الكتب في األحساء: 63.
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أّول النسـخة: <الحمـد للـه علـى سـوابغ اإلنعـام وتـرادف األقسـام، كمـا أشـكره على 

جميـل اإلكـرام والهدايـة إلـى اإلسـلم، حمـًدا يبلغنـا أعلـى دار السـلم..>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 215/9[

على النسخة تملّك السيّد خليفة األحسائّي)1(.

)فقه(- 	8 فصل الخطاب وكنه الصواب في نجاسة أهل الكتاب والنصاب:  

البحرانّي، الشيخ سليمان بن عبد الله )ت 1121هـ(. 

توجد منه نسـخة ناقصة في ضمن مجموعة من رسـائل الشـيخ سـليمان بخّط تلميذه 

الشـيخ محّمد بن سـعيد بن محّمد بن عبد الله بن حسـين المقابّي.

أّول النسخة: <الحمد لله الذي نّور قلوب العارفين بأنوار عرفانه و كماله..> 

مرتّـب علـى مقّدمـٍة و ثلثـة أبـواب، في المقّدمـة أربع فوائـد: 1- فـي التراجيح بين 

األخبـار 2- فـي الحقيقـة الشـرعيّة 3- فـي اإلجماع 4- فـي لزوم اإلخلص فـي األعمال. لم 

يبـرز من األبواب شـي ء.

وتوجد هذه النسخة في خزانة السيّد خليفة ابن السيّد علّي األحسائّي)2(.

الفوائد السرّية في شرح االثني عشرّية:   )فقه(- 	8

الماحوزّي، الشيخ سليمان بن عبد الله )1121 هـ(.

شـرح مختصر لفوائد الشـيخ محّمد بن الحسـين البهائّي المعروفة بـ)االثني عشريّة(، 

في الصـلة والصوم والحّج.

)1( ينظر الذريعة: 17/16.

)2( ينظر الذريعة: 16 /233.
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تملّك النسخة السيّد خليفة ابن السيّد علّي الموسوّي األحسائّي)1(.

)فقه(- 	8 القالئد السنّية على القواعد الشهيدّية:  

الحريرّي، الشيخ محّمد بن علّي الحرفوشّي العاملّي)ت 1059هـ(.

شـرح مزجّي اسـتداللّي متوسـط علـى كتاب)القواعـد والفوائد( للشـهيد األول محّمد 

مّكـي العاملـّي)ت 786هــ(، كتبه الشـارح مقصـوًرا على ذكر األقـوال واألدلّـة االجتهاديّة 

مـن دون الدخـول في المناقشـات المبسـوطة، ألّفـه ِبطَلٍب مـن ابنه)إبراهيم(.

أّول النسـخة: <نحمـدك يـا مـن أوضح لنـا مناهج الوصول إلـى قواعد األصول، ويّسـر 

لنا مسـالك الحصـول علـى إدراك المأمول..>.

آخـر النسـخة: <ووسـيلة إلـى الفـوز بالحصـول علـى إحسـانك، إنّـك أنـت الكريم ذو 

العظيم>. الطـول 

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 125/10[

عليه تملّك السيّد خليفة ابن السيّد علّي القاري األحسائّي سنة1252هـ)2(.

)أصول الفقه(- 	8 القوانين في األصول:  
القّمّي، المحّقق أبو القاسم بن الحسن)1152 - 1231 هـ(. 

كتاب موّسـع في أصول الفقه بعنوان)قانون – قانون(، اعتنى به العلماء والمدرّسـون 

فـي الحـوزات العلميّـة، وكتبوا عليه شـروًحا وحواشـي كثيـرة، يتألّف من مقّدمٍة وسـبعة 

أبـواب وخاتمة، فرغ منه مؤلّفه سـنة 1205هـ.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه الـذي هدانا إلـى أصول الفـروع، وفروع األصول، وأرشـدنا 

)1( ينظر الذريعة: 16 /342.

)2( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 505/11.
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إلى شـرائع األحـكام، بمتابعة الكتاب وُسـّنة الرسـول..>.

آخـر النسـخة: <وأقـال بهـا الـزاّلت والعثـرات، ونفعنا بها وجميـع المؤمنيـن، إنّه ولّي 

الخيـرات، وغافـر الخطيئـات، وصلـى الله على محّمـد وأهل بيتـه الطاهرين>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 156/10[

فرغ السـيّد خليفة ابن السـيّد علّي الموسـوّي األحسـائّي من نسـخه في كربلء سـنة 

1227هــ)1(، والنسـخة فـي مكتبة السـيّد الحكيم في النجف األشـرف)2(.

)حديث(- 86 الكافي الفروع وروضته:  

الكلينّي، الشيخ محّمد بن يعقوب )ت 329هـ(. 

أول الجوامـع الحديثيّـة، وأهّمهـا عند الشـيعة اإلماميّة، جمع بين دفتيـه المعتنى بها 

مـن األحاديـث فـي األصـول االعتقاديّة، واألخـلق، وأبواب الفقـه، يقع في ثلثة أقسـام: 

األصـول، الفـروع، الروضـة. وهي تحوي ما يقرب من سـتة عشـر ألـف حديٍث.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 186/10[

عليها تملّك السيّد خليفة بن علّي القاري األحسائّي سنة 1230هـ)3(.

كشف القناع عن صريح الدليل في الرّد على َمن قال في الرضاع - 87
)فقه( بالتنزيل: 

الدرازّي، الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم )ت1186هـ(. 

ألّفـه فـي شـيراز وفـرغ منـه فـي العشـرين من شـّوال سـنة 1149هــ، في الـرّد على 

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 504/11.

)2( ينظر معجم المخطوطات النجفيّة: محّمد زوين وآخرون: 675.

)3( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 261/10.
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بعـض آراء السـيّد الميرداماد في رسـالته الرضاعيّة، إضافة إلى مسـائل فـي أحكام الرضاع 

أضافهـا إليهـا، وهي فـي مقّدمٍة وثلثـة أبواب.

أّول النسـخة: <نحمـدك يـا من وفّقنـا للرتضاع من لبان العلوم بما اشـتدت عليه قوى 

النفوس منا ورتّب عليه الجسـوم..>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 305/10[

على النسخة تملّك السيّد خليفة األحسائّي)1(.

)فقه(- 88 كفاية المعتقد أو المقتصد في الفقه:  

الشريف، المحّقق السبزوارّي، محّمد باقر بن محّمد مؤمن، )1017 – 1090هـ(.

فقه اسـتداللّي كبير في عّدة مجلدات، مع نقل آراء الكثير من الفقهاء ومناقشـتها، ورد 

.فـي بعض النسـخ أنّه لم يكتب باب الحـدود والديات؛ ألنّه من مختّصات المعصوم

العالمين...كتـاب الطهـارة فيـه فصـول؛ األول: فـي  للـه رّب  <الحمـد  النسـخة:  أّول 

الواجبـة والطـواف..>. الوضـوء للصـلة  الوضـوء، وفيـه أبحـاث، األول: يجـب 

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 342/10[

توجـد منـه نسـخة بخـّط يـد المصّنـف، تاّمة إلى آخـر الديات عنـد الحاج سـيّد نصر 

اللـه األخـوّي فـي طهران، ونسـخة إلـى آخر الميراث اشـتراها السـيّد خليفة بـن علّي بن 

أحمد الموسـوّي األحسـائّي في سـنة 1247هـ)2(.

)فقه(- 89 لؤلؤ الصدف في جواب مسائل الشيخ خلف:  
السماهيجّي، الشيخ عبد الله بن صالح )1086- 1135 هـ(. 

)1( الذريعة: 53/18.

)2( ينظر الذريعة: 99/18.
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كتبـه فـي جـواب مسـائل الشـيخ خلف بـن عصفـور البحرانّي، بخـّط محّمـد بن مال 

اللـه بـن أحمـد بـن محّمـد البـورّي البحرانـّي، فـي ضمـن تملّـكات ِخزانـة السـيّد خليفة 

األحسائّي)1(.

)تفسير(- 90 ما نزل من القرآن في مكة:  
عبد الله بن عباس )ت 68هـ(.

ذكَر فيه ما نزل من القرآن في مّكة المكرّمة مرتّبًا حسب نزول اآليات.

]النسخة الخطّيّة نفسها[

أّول النسـخة: <قـال ابـن عبـاس: هـذا مـا نـزل بمّكة مـن القـرآن، أّول آية أنزلهـا الله: 

ِذي َخلََق..>.  َك الَـّ بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، والثانـي علـى ما نـزل: اقَْرأْ ِباْسـِم ربِـّ

آخـر النسـخة: <ثـّم يقول: اسـألني أعطيك، تمنَّ علّي ما شـئت بعد ذلـك؛ تفّضًل مني 

عليـك وعطاًء غير مجـذوذ ومنقوص>.

فـي ضمـن مجمـوع، نسـخ، محّمـد بن شـاه ولـّي سـلحدارّي )المجموعة(، يـوم عيد 

األضحـى فـي 10ذي الحجـة سـنة 1064هــ، خزائنيّة، أّولهـا لوحة فنيّـة، مجدولة بخطّين 

)أزرق، وأحمـر(، عليهـا بلغـات المقابلـة، عليهـا كلمات نسـخ البـدل، العناوين ورؤوس 

المطالـب كُِتبـت بالمـداد األحمـر، عليهـا شـرح غريـب اللغة مـع ذكـر المصدر)األولى(، 

يـوم عيـد األضحـى فـي10ذي الحّجة سـنة 1064هــ، مجدولـة بخطّيـن )أزرق، وأحمر(، 

عليهـا بلغـات المقابلـة، العناويـن ورؤوس المطالـب كُِتبـت بالمـداد األحمـر )الثانيـة(، 

عليهـا تملّـك الشـيخ علـّي بـن محّمـد العريـض بتاريـخ 7 صفـر سـنة 1233هــ ؛ والتملّك 

كتبـه السـيّد خليفـة ابـن السـيّد علـّي األحسـائّي، وختمـه بيضوّي نقُشـه: )نفـس محّمد: 

علّي(، وتملّك السـيّد خليفة ابن السـيّد علّي الموسـوّي األحسـائّي بتاريخ سـنة 1248هـ، 

وتملّـك محّمـد خليـل القزوينـّي بتاريـخ سـنة 1268هــ، وتملّك محّمد سـعيد الحسـينّي 

)1( ينظر الذريعة: 25 /75.
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وختمـه البيضـوّي نقشـه: )عبده محّمد سـعيد الحسـينّي(، وتملّك الشـيخ محّمد بن علّي 

بـن حيـدر النعيمـّي البحرانـّي، وتملّـك السـيّد هاشـم ابن السـيّد جعفـر آل بحـر العلوم 

الطباطبائـّي بتاريـخ 2 شـهر ربيـع اآلخـر سـنة 1371هــ، عليها ختـم وقفيّة مكتبة السـيّد 

هاشـم ابـن السـيّد جعفر آل بحـر العلـوم المثلّث)1(.

)علوم القرآن(- )9 ما يترتب على َمن ال يحّل نكاحها:  
الدرازّي، الشيخ محّمد بن أحمد البحرانّي)1112- 1182هـ(.

في ضمن مجموعة من أربع عشـرة رسـالة، أخو الشـيخ يوسـف دّونها وكتبها بخطّه, 

وبعضهـا بخـّط السـيّد خليفـة بن علـّي بن أحمد بـن محّمد الموسـوّي القاري األحسـائّي 

فـي سـنة 1221هــ ,وهـذا فهرسـها: 1ـ  الجهـر واإلخفـات فـي األخيرتيـن 2ـ  المتنّفل في 

وقـت الفريضـة 3ـ  الحـدث فـي أثنـاء الغسـل 4ـ  مـوت أحـد الزوجيـن قبل الدخـول 5ـ  

وجـوب االحتيـاط بركعـة أو ركعتيـن 6ـ  صيام مـن أصبح ُجنبًا 7ـ  شـرح حديث زرارة في 

يـن 10ـ  ثبـوت اليمين  صـلة الجماعـة 8ـ  منّجـزات المريـض 9ـ  إقـرار بعـض الورثـة بالدَّ

علـى المّدعـي علـى الميـت 11 ـ الطـلق ثلثًـا فـي مجلـس واحـد، فـرغ منهـا )5 ـ ذ ق 

1127( 12ـ  مـا يترتـب علـى مـن ال يحـّل نكاحهـا 13ـ  حكـم المفقودين 14ـ  االسـتيجار 

لرثـاء سـيّد الشـهداء )ع(. بخّط السـيّد خليفـة كتبها، سـنة 1221هـ)2(.

المبسوط:   )فقه(- 	9
الطوسّي، الشيخ محّمد بن الحسن )ت 460هـ(.

عرٌض جامع للمسائل الفقهيّة بألفاظ وعبارات مختصرة بعيدة عن التطويل، اكتفى فيه 

بالواجبات الفقهيّة، غير متعرٍّض إلى اآلداب والسـنن، وما إليها من األدعية والمسـتحبات، 

.مـع التعـرّض إلى أقوال المذاهب األخرى، أتبعـه بأدلّته وفق مذهب أهل البيت

)1( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة آية الله السيّد جعفر وولده العلّمة السيّد هاشم آل بحر العلوم: 

.432/1

)2( ينظر الذريعة: 93/20.
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أّول النسـخة: <الحمـد للـه الذي أوضـح لعباده دالئـل معرفته، وأنهج سـبيل هدايته، 

وأناب عـن طريق توحيـده وحكمته..>.

آخـر النسـخة: <ومـن قـال ضمانهـا عليـه صـار فـي ذّمتـه قيمتهـا ولـه في ذّمـة مانع 

يـن، فـإن كان الجنـس واحـًدا كان ِقصاًصـا>. الدَّ

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 37/11[

المجلّـد الثالـث منـه، بخـّط علـّي ابـن الميـر أحمـد اإلسـترآبادّي األصـل، القزوينـّي 

المسـكن، وقـد فـرغ منـه فـي سـلخ ذي الحجـة سـنة 1037 هـ)1(،عليهـا تملّـك السـيّد 

خليفـة ابـن السـيّد علّي القاري األحسـائّي، وتاريخ تملّكه على المخطوط يعود إلى سـنة 

1256هـ)2(.

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد األذهان: - 	9
األردبيلّي، الشيخ أحمد بن محّمد)ت 993هـ(. 

حاشـية اسـتدالليّة كبيـرة علـى كتاب)إرشـاد األذهـان( للعّلمـة الحلّـّي، الحسـن بـن 

يوسـف بـن المطّهر)ت726هــ(، بعـض أبوابـه غيـر تاّمـة، بـدأ به في شـهر رمضان سـنة 

977هــ فـي كربـلء، وفـرغ منـه في شـهر صفـر سـنة 985هـ.

أّول النسـخة: <الحمد لله خالق الهداية والرشـاد، ومميّز اإلنسـان من بين المخلوقات 

بالكرامة والوداد..>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 86/11[

نسـخ, من القرن الثاني عشـر، اسـتكتبها محّمد رضا في دار السـلطنة قزوين، وعليها 

ختمـه باسـمه، مصّححـة، عليها تملّك السـيّد خليفة بن علّي بن أحمد بـن محّمد القاري 

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 8/ 374.

)2( ينظر فهرس مكتبة العلّمة السيّد محّمد صادق بحر العلوم: أحمد علي مجيد الحلّي: 51، الفهرس 

الموّحد للمخطوطات اإليرانيّة )فنخا(: 796/27.
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األحسـائّي النجفـّي فـي شـهر صفر سـنة 1243هـ، واسـتعارة أسـد اللـه وعلّي ابن السـيّد 

رضا، وفي الصفحة األولى ختم مربّع نقشـه: )العبد محّمد مهدي الحسـنّي الحسـينّي()1(.

)متفرقات(- 	9 مجموعة رسائل:  

السماهيجّي، الشيخ عبد الله بن صالح )1086- 1135 هـ(.

دّونهـا محّمـد بـن مـال اللـه بـن أحمـد بـن محّمـد البـورّي مـن سـنة 1226هــ إلـى 

1229هــ، كانـت فـي مكتبـة السـيّد خليفـة وبيعـت فـي الهـرج)2(.

)متفرقات(- 	9 مجموعة رسائل:  
الـدرازّي  فيهـا أربـع رسـائل مـن تصنيـف الشـيخ محّمـد بـن أحمـد بـن إبراهيـم 

البحرانـّي)1112- 1182هــ(، بعضهـا بخطّـه، وبعضهـا بخـّط الشـيخ إبراهيـم بن عيسـى 

بـن درويـش الـدرازّي، وعلـى المجموعـة تملّـك الشـيخ أحمد بن زيـن الدين األحسـائّي 

فـي سـنة 1208هــ، أيًضـا كانـت في كتب السـيّد خليفـة وبيعت فـي الهـرج، وفهرس ما 

فـي مجموعـة الشـيخ محّمـد بـن أحمـد بـن إبراهيـم الـدرازّي بخّط السـيّد خليفة سـنة 

1221هـ)3(: 

ل في وقت الفريضة. 1 ـ المتنفِّ

2 ـ الحدث في أثناء الُغسل.

3 ـ موت إحدى الزوجين قبل الدخول.)4(

)1( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة العتبة العبّاسيّة المقّدسة: السيّد حسن الموسوّي البروجردّي: 2 

.33 /

)2( ينظر الذريعة: 114/20.

)3( ينظر الذريعة: 118/20.

السيّد  بخّط  البحرانّي)1112- 1182هـ(، في ضمن مجموعة  الدرازّي  أحمد  بن  للشيخ محّمد    )4(

خليفة الموسوّي، تاريخ كتابتها سنة 1221هـ..)ينظر الذريعة: 23/ 245(
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4 ـ وجوب االحتياط بركعٍة أو ركعتين.)1(

5 ـ صيام من أصبح ُجنبًا.

6 ـ شرح حديث زرارة في صلة الجماعة.)2(

7 ـ منّجزات المريض.)3(

8 ـ إقرار بعض الورثة بَدين الميِّت.)4(

عي على الميِّت.)5( 9 ـ ثبوت اليمين على المدَّ

10 ـ الطلق ثلثًا في مجلس واحد.)6(

11 ـ ما يترتّب على ّمن ال يحّل نكاحها.

12 ـ حكم المفقودين.

13 ـ االستيجار لرثاء سيّد الشهداء الحسين )ع(.

وهـي كانـت فـي مكتبـة السـيّد خليفـة، وقـد بيعـت فـي الهـرج فـي المحـرّم سـنة 

في  1221هـ،  سنة  كتابتها  تاريخ  1182هـ(،  البحرانّي)1112-  الدرازّي  أحمد  بن  محّمد  )1( للشيخ 

مكتبة السيّد خليفة.)ينظر الذريعة: 29/25(

)2( للشيخ محّمد بن أحمد الدرازّي البحرانّي)1112- 1182هـ(، في ضمن مجموعة من نسخ السيّد 

خليفة الموسوّي، تاريخ كتابتها سنة 1221هـ.)ينظر الذريعة: 13/ 199(

)3( للشيخ محّمد بن أحمد الدرازّي البحرانّي)1112- 1182هـ(، نسخها السيّد خليفة بتاريخ 1221هـ.

)ينظر الذريعة: 23/ 18(

)4( للشيخ محّمد بن أحمد الدرازّي البحرانّي)1112- 1182هـ(، في ضمن مجموعة تتألف من أربع 

عشرة رسالة، نسخها السيّد خليفة سنة 1221هـ في النجف األشرف.)ينظر الذريعة: 11/ 101(

)5( للشيخ محّمد بن أحمد الدرازّي البحرانّي)1112- 1182هـ(، نسخها السيّد خليفة.)ينظر الذريعة: 

)117/20

)6( للشيخ محّمد بن أحمد الدرازّي البحرانّي)1112- 1182هـ(، نسخها السيّد خليفة، وقد فرغ منها 

في الخامس من ذي القعدة سنة 1127هـ.)ينظر الذريعة: 117/20(
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1371هــ وانتقلـت إلـى بعـض النجفيّيـن)1(.

مجموعة)	(: - 96

والنُّسخ التي تتألّف منها المجموعة هي: 

)فقه( )ـ شرح قواعد األحكام:  

كاشف الغطاء، جعفر بن خضر النجفّي )ت1228هـ(.

وهـو شـرح ممـزوج اسـتداللّي مختصـر لكتـاب البيـع مـن كتـاب )قواعـد األحـكام( 

للعّلمـة الحلّـّي )ت726هــ(، وصـل فيه إلـى أواخر بيع الثمـار، وأتّمه من الخيـارات ابنه 

الشـيخ حسـن وفـرغ منـه سـنة )1262 هـ (، ألَّفـه بعـد عودتـه من السـفر إلى خراسـان، 

بطلـٍب مـن بعـض األعيـان مـن أكابـر المحّصلين مـن اإلخوان.

]الذريعة: 131/13 رقم 435، التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 5/8[

أّول النسـخة: »الحمـد للـه الذي اشـتق نـور الوجود من ظلـم العدم... ]أّمـا بعد[ فإنّه 

كان يختلـج فـي خاطـري برهـة مـن الزمـان السـابق أن أشـرح قواعـد العّلمـة شـرًحا بها 

الئًقـا، ولنظـم عباراتهـا موافًقـا، فمنعتني صـروف الحدثان عـن الخوض بذلـك، حتّى َمّن 

لين  اللـه تعالـى علّي بالرجوع من خراسـان، وسـألني ذلك بعض األعيان مـن أكابر المحصِّ

مـن اإلخوان..«.

آخـر النسـخة: »بخرصهـا تمر األرطاب ونحوه، مّما يدخل فـي حكم المزابنة في أقوى 

الوجهيـن، وافـق الخرص الواقع أو خالفه عمًل باإلطلق«.

)1( ينظر الذريعة: 117/20.

)2( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة الشيخ محّمد الحسين آل كاشف الغطاء: أحمد علّي مجيد الحلّّي 

)قيد اإلنجاز(: 343.
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)أصول الفقه(  	 ـ الفوائد األصولّية:  

بحر العلوم، محّمد مهدّي بن مرتضى الطباطبائّي )ت1212هـ(. 

خمـس وأربعـون فائـدًة اسـتدالليّة لبعـض األبحـاث المهّمة فـي علم األصـول، كُتبت 

متفرّقـة، وقـال الحـاّج ميـرزا محمـود فـي )المواهـب السـنيّة(: الظاهـر أنّـه منتظـم عن 

الملتقطـات بيـن يديـه نظيـر )المصابيح(.

]الذريعـة: 16/ 325 الرقم1511، التـراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 

 ]402 /9

أّول النسـخة: »فائـدة: قـد جـرت عـادة األصوليّين بتعريـف أصول الفقه بـكل معنييه 

اإلضافـّي والعلمّي والوجـه ظاهر..«.

آخـر النسـخة: »تقليـًدا بل اجتهاًدا؛ لوجود السـبب المؤّدي إليه، وهـو العلم بكون ما 

تضّمنه هـو عين كلم الحّجة«. 

)أصول الفقه( 	 ـ حاشية معالم األصول:  
الوحيد البهبهانّي، محّمد باقر بن محّمد أكمل )ت 1205هـ(.

حاشـية مختصرة على كتاب )معالم الدين وملذ المجتهدين( للشـيخ حسـن بن زين 

الديـن الشـهيد الثانـي )ت1101هــ(، الذي هـو مقّدمة في أصـول الفقه، كتبهـا بالتماس 

ولـده اآلقـا عبـد الحسـين، وبحسـب صاحـب الذريعـة: إنّهـا آخـر حواشـي الوحيـد على 

المعالـم البالغة عشـرين حاشـيًة، بـل يُقال: إنّها آخـر تصانيف الوحيد أيًضا، إذ المشـهور 

بيـن المشـايخ أّن لـه حواشـي كثيرة علـى المعالـم، وحكى الميـرزا محّمـد الطهرانّي عن 

المولـى محّمـد حسـين الكرهـرودّي )ت1314هــ( أنّـه كان يقـول: )إّن تدريـس األسـتاذ 

الوحيـد كان فـي )المعالـم(، حتّـى درّس )المعالـم( عشـرين مـرّة، وكان يكتـب فـي كّل 

مـرّة حاشـيًة جديـدة عليـه، وقـد رأيـُت في بلدة بروجرد من تلك الحواشـي تسـع عشـرة 

حاشيًة(.
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]كشـف الحجـب واألسـتار: 189 الرقـم 976، الذريعـة: 205/6 الرقـم 1136، التـراث 

العربـّي المخطـوط فـي مكتبـات إيـران العاّمـة: 5/ 28[

 أّول النسخة: »قوله: )وباألفعال.. إلخ(، إن قلت: من جملة األفعال فعل المعصوم

وهـو حّجـة كقولـه: والعلـم به في األحـكام الشـرعيّة الفرعيّة، فكيف يخـرج عن تعريف 

الفقه..«.

آخـر النسـخة: )ناقصـة( »فإنّـه مأخوذ من شـرح مختصر العضـدّي، فـإّن الحاجبّي لم 

يـّدِع إاّل مجـرّد القطـع المذكـور، فلم يتفطّـن العضدّي بمـراده وظّن..«.

)أصول الفقه( 	. االستصحاب:  

الوحيد البهبهانّي، محّمد باقر بن محّمد أكمل )ت 1205هـ(.

اسـتداللّي في حّجيّة االسـتصحاب وذكر أقسامه، ومناقشـة آراء األصوليّين في الحّجيّة 

وعدمها.

]كشـف الحجب واألسـتار: 234 الرقم 1224، الذريعة: 24/2 الرقم 83، التراث العربّي 

المخطـوط في مكتبات إيران العاّمة: 557/1[

أّول النسـخة: »والحمـد للـه ربِّ العالميـن... مسـألة: االسـتصحاب عبـارة عـن الحكـم 

باسـتمرار أمـٍر كان يقينـّي الحصـول..«.

آخـر النسـخة: »مـن جهـة مصادفـة ما هـو أقوى منـه وأضعـف، وال بـّد للمجتهد من 

ملحظـة ذلـك، واللـه تعالـى هو العالـم بحقائـق أحكامه«.

الناسـخ السـيّد محّمـد بـن خليفـة الموسـوّي األحسـائّي، كتبهـا لنفسـه فـي سـنة 

1243هــ، وكتـب تملّكـه علـى المجموعـة، ويظهـر مـن تملّكـه أنّـه مـن تلميـذه، أُعلَم 

المتـن بخـطٍّ أحمـر فوقـه )األولـى(، محسـن بن إسـماعيل )ظاهـرًا(، عليها كلمات نسـخ 

البـدل، المطالـب المهّمـة عليهـا خّط أسـود، جـاء في آخرهـا: »هذا آخر ما اسـتُخرج من 

كلم فخـر المحّققيـن، ومـلذ المجتهديـن فـي المـكارم، والمجـد والفخر والبهـاء المؤيّد 
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مـن عنـد اللـه سـيّدنا وموالنـا ومقتدانـا السـيّد السـند السـيّد محّمـد مهـدي الطباطبائّي 

طاب]كـذا[ اللـه ثـراه وجعـل الجّنـة مسـكنه ومـأواه، وأكثـر هـذه الفوائـد اسـتُخرج من 

مسـّوداته )ره( بعـد وفاتـه، ولـذا تـرى فـي بعضهـا تطويـًل«، فـي آخرهـا أرجوزة السـيّد 

مهـدي بحـر العلـوم فـي تصحيـح ما يصـّح عـن الجماعة، عليهـا تملّـك السـيّد محّمد بن 

خليفة الموسـوّي األحسـائّي، وقد اسـتعارها من الشـيخ محّمد )كذا()الثانية(، محسن بن 

إسـماعيل )ظاهرًا(، ق 13 )الثالثة(، محسـن بن إسـماعيل، سـلخ شـهر ذي القعدة سـنة 

1233هــ، المطالب المهّمة عليها خّط أسـود )الرابعة(، فـي أّولها فهرس المجموعة بخّط 

المحّقـق السـيّد محّمـد مهدي الخرسـان.

مجموعة رسائل الماحوزّي: - 97
المقابّي، الشيخ محّمد بن سعيد)القرن الثاني عشر(. 

كتبهـا بيـن عامـي 1143ـ 1145 هـ، وذكر فـي أواخرها: <هذا آخر خطنا لولدنا السـار 

البـار السـالك سـلوك األخيار األبرار السـيّد األمجد األوحد السـيّد محّمـد>، وهي موجودة 

فـي كتب السـيّد خليفة، وصارت عند الشـيخ جـواد الجزائرّي)1(.

مجموعة رسائل: - 98
وتتألّف هذه المجموعة من ست رسائل وهي كما يأتي: 

)فقه( )- نزهة الناظر في الجمع بين األشباه والنظائر. 

ابن سعيد، يحيى بن أحمد )ت 690هـ(.

جمـع فيـه األحـكام الفقهيّـة المشـابهة بعضهـا ببعـض علـى ترتيـِب كُتـب الفقـه من 

كتـاب الطهـارة إلـى الديـات فـي فصول، مع اإلشـارة إلـى بعض األدلّـة واألقـوال، وهو ما 

يُصطلـح عليـه بين الفقهـاء باألشـباه والنظائـر الفقهيّة.

)1( ينظر الذريعة: 116/20.
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نسـبه البعـض إلـى الشـيخ مهـّذب الدين الحسـين بـن محّمد بـن عبد الله، وليسـت 

النسـبة صحيحة.

]الذريعة: 24/ 125 الرقم 636، التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 13/ 80[

أّول النسـخة: <الحمـد للـه ربِّ العالميـن، والصلة على رسـوله محّمـد وآله أجمعين، 

اعلـم أن قـد صنفـت لـك هذا الكتـاب، وجمعت فيه بيـن الحكم ونظيره، وسـّميته نزهة 

الناظر فـي الجمع..>.

آخـر النسـخة: <فأيّمـا فـارس أخـذ علـى جانبـي الطريـق فأصـاب رجـًل عيـب ألزمناه 

الديـة، وأيّمـا رجـل أخـذ فـي الطريـق فأصابـه عيـب فل ديـة له>.

)فقه( 	- مسائل ُسئل عنها فخر الدين محّمد بن الحسن بن المطّهر. 
تأليف: مجهول. 

مسـائل فقهيّـة عباديّـة ُسـئل عنهـا فخـر المحّققيـن الشـيخ محّمـد بـن الحسـن بـن 

المطّهـر الحلّـّي )ت 771هــ(. 

]النسخة الخطّيّة نفسها[

أّول النسـخة: <الحمد لله ربِّ العالمين... وبعد فهذه مسـائل سـأل عنها بعُض الفضلء 

الشـيَخ العالـم فخـر الديـن محّمد بن الحسـن بن المطّهر طّهر الله رمسـه وقّدس نفسـه. 

مسـألة: قوله وخّص رسـول الله )ص( بأنّه مبعوث إلى الكافة..>.

آخـر النسـخة: <المركّـب مـن مقّدمتيـن علميّتيـن بترتيـب علمـّي؛ كقولنـا: إّن العالم 

ُوجـد بعـد أن لـم يكـن، فلبـّد له مـن مؤثّـر يُوجـده، وال يمكن إمكانـه؛ السـتحالة الدور 

واللّبـس، ويُعلـم بطلنهـا؛ أّمـا الـدور فهـو معلـوم البطلن، وأمـا اللّبـس والتدلل>.

)رجال( 	-رجال ابن داود = الرجال 
ابن داود الحلّّي، حسن بن علّي )740هـ(.
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رتّـب رجـاَل الحديـث باختصـاٍر فـي قسـمين: الممدوحيـن، والمجروحيـن، وفـي كّل 

واحـٍد منهمـا رتّـب األسـماء علـى ترتيـب حـروف أوائلهـا فـي أبـواب، مـع رمـوز خاّصـة 

.للمصـادر وأسـماء األئّمـة

عـّدد فـي أول الكتـاب طُرقـه إلـى المشـايخ، وذكر فـي آخـر كلٍّ من القسـمين فوائد 

رجاليّـة قصيرة.

تـّم جمعـه في شـهر ذي القعدة سـنة 707هـ في المشـهد الغروّي )النجف األشـرف( 

كمـا فـي بعـض النسـخ، وُسـّمي فـي بعـض المصـادر )كشـف المقال فـي معرفـة أحوال 

الرجال(.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 6/ 63[

اشتملت النسخة على الجزء األّول والثاني.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه الـذي وفّقنـي للتخلـي عـن الحـركات الدنيويّـة، والنظـر 

فـي المهّمـات األخرويّـة، وصرفـت عزمـي عن الوجـه الذي انقضـى عليه أكثـر العمر من 

اإلعـراض..>.

آخـر النسـخة: <أبـو نجـوان، بالجيم بعـد النون والـواو، وقيل بالراء )كش( ذم بشـرب 

النبيذ..أبـو هـارون المكفـوف قـر )كـش( طعـن فيـه طعًنـا عظيًمـا.. أبو يعقـوب المقرئ 

)كـش( زيدي>.

)رجال( 	-تلخيص الفهرست للطوسّي:  

المحّقق الحلّّي، جعفر بن حسن )ت 676هـ(.

اقتصـر فيـه علـى ذكر المصّنفين نفسـهم وسـائر خصوصياتهم، مرتّبيـن على الحروف 

فـي األسـماء واأللقـاب والكنـى، أّول ترجمة إبراهيم بن صالـح األنماطّي.

]الذريعة: 4/ 425 الرقم 1872[
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أّول النسـخة: <تلخيـص كتـاب )فهرسـت المصّنفيـن( تأليـف الشـيخ نجـم الديـن أبي 

القاسـم جعفـر بـن الحسـن بن سـعيد رحمـه اللـه. إبراهيم بن صالـح األنماطـّي، كوفّي، 

يُكنـى أبـا إسـحق، ثقة، ذكـر أصحابنـا أّن كتبـه انقرضت..>.

ب الرازّي، وكان يقـول باإلرجاء، والبن  آخـر النسـخة: <..البغـدادّي ومخالفها أبو الطيِـّ

عبـدك كتـب كثيرة. والحمـد لله وحده>.

)فقه( 	-التكليفّية:  
العاملّي، الشهيد األّول، محّمد بن مّكي )ت786 هـ(.

بحـث لطيـف عـن حقيقـة التكليف وأحـكام المكلّفيـن، يقع في خمسـة فصول على 

أسـاس خمسـة مطالـب منطقيّـة هي: ما، هل، مـن، كيف، لم. فالفصـل األّول يُجيب عن 

المسـائل الثـلث األَُول، والفصـل الثانـي عن السـؤال الرابـع، والفصل الثالث عن السـؤال 

الخامـس، والفصـل الرابـع والخامـس ملحقـان، فـرغ من تأليفـه ليلة السـبت 21 جمادى 

األولـى سـنة 769هـ كما في بعض النسـخ.

عناوين الفصول هي: 

الفصل األول: في ماهية التكليف وتوابعها.

الفصل الثاني: في متعلّق التكليف.

الفصل الثالث: في غاية التكليف.

الفصل الرابع: في الترغيب.

الفصل الخامس: في الترهيب.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 3/ 434[

أّول النسـخة: <الحمـد للـه الـذي لم يخلق الخلـق عبثًا، ولم يدعهم همـًل، بل كلّفهم 

بالمشـاّق ِعلًمـا وعمًل؛ لينزجروا عـن قبائح األعمال..>.
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آخـر النسـخة: <يراوحـون بيـن أقدامهـم وجباههـم، يناجـون ربهـم ويسـألونه فـكاك 

رقابهـم مـن النـار، وإاّل لقـد رأيتهـم علـى هـذا وهـم خائفـون متّفقون>.

)دعاء( 6-نبذة الداعي في مختصر عّدة الداعي:  

ابن فهد الحلّّي، أحمد بن محّمد )ت 841هـ(.

مختصـر مـن كتـاب )عـّدة الداعي ونجاح السـاعي( للمؤلّف نفسـه، ذكر فيـه ما البّد 

مـن آداب الداعـي وكيفيـة الطلـب والدعـاء، وهو فـي ثلثة أبـواب، فيها أقسـام وفصول 

كاآلتي: 

الباب األول: في أسباب االستجابة.

الباب الثاني: في الداعي.

الباب الثالث: في كيفية الدعاء.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 13/ 19[

ح الرشـاد، ومرِشـد العباد، والصلوة على سـيّدنا محّمد  أّول النسـخة: <الحمد لله موضِّ

الهـادي إلـى السـداد وعلـى آله األمجـاد صلوًة مترادفة األمـداد، وباقية إلى يوم المحشـر 

والمعـاد، وبعد؛ فهذه نبذٌة يسـيرة تشـتمل على ما ال بّد منه مـن آداب الداعي، اختصرنا 

من كتـاب العدة..>.

آخـر النسـخة: <مـا يتأخـر عـن الدعـاء مـن اآلداب وهو خمسـة: معـاودة الدعـاء مع 

اإلجابـة وعدمهـا، وأن نختـم دعـاءه بالصـلة على محّمد وآله عليهم السـلم ثـّم نقول: ما 

شـاء اللـه ال قـوة إاّل باللـه، وأن يكون بعد الدعـاء خيرًا منه قبله، وأن يمسـح بيده وجهه 

وصـدره، وليكـن هـذا آخر ما نورده فـي هذه النبذة، ومن أراد االسـتقصاء في هذا الباب 

فعليـه بكتـاب )عـّدة الداعي( فإنّه كَاْسـمه. والحمـد لله وحده>.

رقعـة، عبـد اللـه بـن علـّي بـن سـيف الصيمـرّي الجزائـرّي، سـنة 960هــ، أردبيـل 
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)المجموعـة(، رؤوس المطالـب كُِتبـت بالمـداد األحمـر، عليها بعض الحواشـي )األولى(، 

بتاريـخ 20 صفـر، رؤوس المطالـب كُِتبـت بالمـداد األحمـر )الثانية(، في ظهـر يوم 6 من 

تاريـخ شـهر ربيـع األّول، عليهـا كلمات نُسـخ البـدل، العناويـن ورؤوس المطالـب كُِتبت 

بالمـداد األحمـر )الثالثـة(، عليها بعض الحواشـي )الرابعة(، الثلثـاء 27 ربيع اآلخر، عليها 

بعـض الحواشـي، فـي آخـر الرسـالة فائـدة فقهيّة )صـلة الحاجـة(، وختٌم بيضوّي نقشـه 

غيـر واضـح )الخامسـة(، عليهـا بعـض الحواشـي، فـي آخـر الرسـالة فائـدة فـي )حديـث 

دعلـب أو ذعلـب(، وفوائـد متفرقة )الرسـالة السادسـة(، عليهـا تملّك نـور الدين بن عبد 

اللـه البحرانـّي بتاريـخ 19 محرّم سـنة 1086هـ وختمه البيضوّي نقشـه: )الواثـق بالله نور 

الديـن بـن عبد الله(، وتملّك خليفة ابن السـيّد علّي، وختم بيضوّي نقشـه: )وكذلك مكنا 

ليوسـف فـي األرض1065(، وتملّـك محّمد بـن علّي بن حيـدر النعمّي البحرانـّي، وتملّك 

الشـيخ علـّي بـن محّمـد العريـض، وختمه نقشـه غير واضـح، وتملّك جمـال الدين نعمة 

اللـه بـن يوسـف الكعبـّي، وتملّـك حسـن ابـن سـيّد ماجـد الموسـوّي البحرانـّي، وتملّك 

هاشـم آل بحـر العلـوم الطباطبائّي بتاريخ يوم الجمعة 3 صفر سـنة 1371هـ، عليها ختم 

وقفيّـة مكتبـة السـيّد هاشـم ابن السـيّد جعفر آل بحـر العلـوم المثلّث)1(.

)أصول الفقه(- 99 المحصول في علم األصول:  

األعرجّي، السيّد محسن بن حسن )1130 – 1227هـ(.

كَتـب القواعـد األصوليّـة باالسـتدالل، فـي مطالب، تحـّدث فيه عن مباحـث األلفاظ، 

ومـدارك األحـكام، وفيـه شـرح كبيـر علـى كتـاب )الوافية(للتونـّي المسـّمى )الوافـي في 

شـرح الوافية(.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه ربِّ العالمين..هـذا ما كنُت وعدُت بـه جماعة الطلب من 

تأليـف كتـاٍب محـّرر في أصول الفقـه ينتظم فيه ما يحتـاج إليه..>.

)1( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة آية الله السيّد جعفر وولده العلمة السيّد هاشم آل بحر العلوم: 

.343/1
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]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 163/11[

نُسـخت قبـل سـنة 1238هــ، عليهـا تملّـك محّمـد ابـن السـيّد خليفـة الموسـوّي[

األحسائّي]في 1238هـ، ومصطفى الصفائّي الخوانسارّي في قّم سنة 1374هـ، كما عليها 

تملّـك محّمـد بن مولـى عبد الغني القزوينّي الطارمّي في مشـهد اإلمام الحسـين في 

1255هـ)1(. سنة 

المحّمدية في أحكام الميراث األبدّية:   )فقه(- 00)
الدرازّي، الشيخ يوسف بن أحمد البحرانّي )ت1186هـ(. 

كتبهـا ألخيـه الشـيخ محّمد بن أحمد البحرانّي وسـّماها باْسـمه، لطيفـة جيدة مفيدة، 

قـال: ] وقـد سـألني األخ الصالـح بـل الميـزان الراجـح األجـّل األمجـد الشـيخ محّمـد ابـن 

المرحـوم الشـيخ أحمد البحرانـّي. [ ورتّبها على مقّدمٍة ذات مباحث وفصول سـتة وختام، 

كتبهـا فـي شـيراز وفـرغ منهـا فـي سـلخ رمضـان سـنة )1155هــ( في ضمـن كتب السـيّد 

خليفة األحسـائّي، نسـخة بخّط السـيّد هاشـم بن مال الله بن محّمد الموسـوّي البحرانّي، 

فرغ من الكتابة في 19 جمادى اآلخرة سـنة 1238هـ، وفي خاتمته فوائد في الحسـاب)2(.

)فقه(- )0) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة:  
العّلمة الحلّّي، الحسن بن يوسف المطّهر)648 - 726هـ(.

جمـع فيـه المسـائل الخلفيّـة بيـن علماء الشـيعة مع أدلّتهـا االجتهاديّة فـي مختلف 

أبـواب الفقـه، ورأي العّلمـة فـي كلِّ واحـدة منها، والمسـائل المتّفقة بينهـم لم يذكرها، 

وإنّمـا يُحيلهـا إلى كتابه)منتهـى المطلب(.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه محـّق الحـّق ومظهـره، وقامـع الباطـل ومدّمـره، مميّـز 

اإلنسـان عـن غيـره مـن أنـواع الحيوانـات بقـوة العرفـان..>.

)1( ينظر الفهرس الموّحد للمخطوطات اإليرانيّة )فنخا(: 492/28.

)2( ينظر الذريعة: 224/11.
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]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 228/11[

الناسـخ الشـيخ علـّي بـن إبراهيم بن عبد الله بـن ثامر البحرانّي، فـرغ من كتابته في 

5 ربيـع الثانـي سـنة 988هـ، النسـخة مـن مقتنيات مكتبة السـيّد خليفة ابن السـيّد علّي 

الموسـوّي القاري األحسـائّي في النجف األشرف)1(.

)فقه(- 	0) المسائل البغدادّية:  

المحّقق الحلّّي؛ الشيخ جعفر بن الحسن بن يحيى الهذلّي الحلّّي )602 - 676 هـ(.

فقـد وّجـه الشـيخ يوسـف بـن حاتـم )42( مسـألًة فـي فـروٍع فقهيّـة متفرّقـة ُعرفت 

بالمسـائل البغداديّـة؛ قـال المحّقـق الحلّـّي في جوابهـا: <فإنّا مجيبون عّمـا تضمنته هذه 

األوراق مـن المسـائل لداللتهـا علـى فضيلـة موردهـا ومعرفـة ُممّهدهـا؛ فهـو حقيـق أن 

نحّقـق أملـه، ونجيبـه إلـى مـا سـأله، وباللـه التوفيـق وهي تشـتمل على 42 مسـألة>.

[الدّر النظيم: 7، الذريعة: 93/20[

كانت في مكتبة السيد خليفة األحسائّي)2(. 

)فقه(- 	0) المسائل البهبهانّية في بعض أحكام البيانّية:  

السماهيجّي، الشيخ عبد الله بن صالح )1086- 1135 هـ(. 

بخـّط محّمـد بـن مال الله بن أحمد بـن محّمد البـورّي البحرانّي، عليها تملّك السـيّد 

خليفة األحسـائّي في خزانته)3(.

]الذريعة: 20 /239[

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 181/8.

)2( ينظر الذريعة: 93/20.

)3( ينظر الذريعة: 25 /75.
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)فقه(- 	0) المسائل السروّية:  
مجموعـة مـن المسـائل بُعثـت إلى السـيّد المرتضى، كانـت في خزانة السـيّد خليفة 

ابن السـيّد علّي األحسـائّي)1(.

المسائل العكبرّية: - 	0)
العكبرّي، الشيخ المفيد، محّمد بن محّمد بن النعمان )336 – 413هـ(.

المتشـابهة  اآليـات  عـن  كلميّـة  مسـألًة  وخمسـين  إحـدى  علـى  يشـتمل  الكتـاب 

واألحاديـث المشـكلة، سـأل الحاحـب أبـو الليث بن سـراج شـرَحها وبيانهـا، فأجاب عنها 

الشـيخ المفيـد محّمـد بن محّمـد بن النعمـان العكبرّي في بغـداد؛ أجاب عليهـا بطريقة 

)سـؤال – جـواب()2(.

والكتاب كان موجوًدا في ضمن مكتبة السيّد خليفة األحسائّي كما يذكر الطهرانّي)3(.

)فقه(- 06) المسائل الوادية:  
الشريف المرتضى، السيّد علّي بن حسين بن موسی )355 - 436 هـ(.

مجموعـة مـن المسـائل أجاب عنها السـيّد المرتضـى، كانت في مكتبة السـيّد خليفة 
األحسائّي)4(

)فقه(- 07) مسالك األفهام إلى آيات األحكام:  
الكاظمـّي، الشـيخ جـواد بـن سـعد اللـه بـن جـواد البغـدادّي )أوائـل القـرن الحـادي 

 . ) عشر

)1( ينظر الذريعة: 93/20.

)2( ينظر المسائل العكبريّة: الشيخ المفيد: 5.

)3( ينظر الذريعة: 93/20.

)4( ينظر الذريعة: 93/20.
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شـرٌح كبيـر ممزوج على كتاب)شـرائع اإلسـلم( للمحّقـق الحلّّي، قسـم العبادات منه 

مختصر، أّمـا المعاملت فأكثـر تفصيًل.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه الـذي أوضـح مسـالك األفهـام إلـى تنقيح شـرائع اإلسـلم، 

وشـرح صـدور مـن اختارهـم مـن األنـام بإيضاح مسـائل الحـلل والحـرام..>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 329/11[

وهـي بخـّط ناصـر بـن فضـل اللـه فـي 24 شـهر رمضان سـنة 1044هــ، وفـي آخرها 

كتـب المصّنـف بخطّـه إجـازة لتلميـذه بعد سـماعه الكتاب؛ وصفـه بقوله: شـيخنا األجّل 

الفاضل الكامل الشـيخ شـاهين. وتاريخ اإلجازة سـادس ذي الحجة سنة 1044هـ، النسخُة 

فـي كتـب السـيّد محّمـد ابن السـيّد خليفـة األحسـائّي، وصارت عنـد الشـيخ محّمد رضا 

مظّفر)1(.

)فقه(- 08) مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم:  
العاملّي، الشـهيد الثاني، زين الدين بن علّي )911 - 965هـ(. 

قـد أمـر بنسـخ المجلـس الثالـث منهـا مسـلم بـن ناصـر بـن أحمـد بـن إبراهيـم 

النجـدّي، فكتبـه لـه ناصـر بـن خميس بن ناصـر البـلدّي البحرانّي وفرغ منه سـنة 991 

هــ، وقـد استنسـخه ناصـر عن نسـخة خّط تلميذ الشـهيد؛ وهـو محمود بـن محّمد بن 

علـّي اللهيجـّي، كانـت النسـخة فـي خزانـة السـيّد خليفـة ابـن السـيّد علّي الموسـوّي 

األحسائّي)2(.

)فقه(- 09) مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم:  
العاملّي، الشهيد الثاني زين الدين بن علّي )911 – 965هـ(. 

)1( ينظر الذريعة: 378/20.

)2( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 248/4، الفهرس الموّحد للمخطوطات اإليرانيّة )فنخا(: 368/29.
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فـي مجلّـٍد كبيـر، مـن أول بـاب العتق إلى آخـر باب اللقطة)1(، نسـخه السـيّد خليفة 

األحسـائّي، ووقفه البنه السـيّد محّمد بن خليفة ومن بعده من ولده في سـنة 1230هـ، 

وابنـه السـيّد محّمـد في هـذا التاريخ كان مـن الرجال البالغين إلى حـدود الثلثين)2(.

)فقه(- 0)) المستحلى المختار من المحّلى:  

أبو الثناء.

يقـع فـي عـّدة مجلّـدات؛ المجلّـد الثالـث يشـتمل علـى خمسـة عشـر بابًا مـن كتب 

الفقـه: أّولهـا الشـفعة، وآخرهـا النفقـات، مجلّـد، كانـت نسـخة عتيقة منه موجـودًة في 

مكتبـة السـيّد خليفة األحسـائّي)3(.

)فقه(- ))) مصابيح الظالم في شرح مفاتيح شرائع اإلسالم:  

الوحيد البهبهانّي، محّمد باقر بن محّمد أكمل )ت1205هـ(

شـرح معـروف بعناويـن )قوله-قولـه(، فيـه نقد كثير علـى المؤلّف الفيض الكاشـانّي 

الـذي يذهـب إلى مذهـب اإلخباريّين فـي كيفية االجتهـاد واالسـتنباط، فالوحيد يتصدى 

لـرّده ومناقشـته فـي كثيٍر مـن آرائه الفقهيّـة على مبانـي األصوليّين.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 8/ 78[

تشتمل نسختنا هذه على المجلّد الثاني من كتاب الصلة إلى كتاب الزكاة والخمس.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه ربِّ العالميـن، حمـًدا كثيـرًا كمـا هـو أهلـه ويسـتحقه، 

والصـلة علـى محّمـٍد وآلـه الطاهريـن؛ أوليائـه وحججـه، نشـكره علـى مـا هـدى، وعلى 

)1( ينظر من نّساخي الكتب في األحساء: 63.

)2( من قناة- على التلغرام- التراث والتحقيق بين يديك للمحّقق والمفهرس الكبير األستاذ أحمد علّي 

مجيد الحلّّي النجفّي.

)3( ينظر ذيل كشف الظنون: 87.
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ِحفظـه إيّانـا مـن الهلكـة والـردى..>.

آخـر النسـخة: <كمـا حّقـق فـي محلّه مـن دون فرق أصـًل بيـن األب واألم وطرفيهما، 

والله تعالـى يعلم>.

رقعـة، األحـد جمـادي األّول سـنة 1241هــ )كتـاب الصـلة(، عليهـا بلغـات المقابلة 

والتصحيـح، كُتـب فـي آخرهـا: )بلغ تصحيًحـا وقبااًل فـي أزمنة متعددة وأوقـات متبّددة، 

مـع تعـب شـديد ومشـّقة عظيمـة؛ لجهالـة كاتبـه، وكثـرة غلطـه، مضافًـا إلـى غلطـه 

المكتـوب عليـه، واللـَه أسـأل أن يوفّقنـي لمطالعتـه، وفهـم ما فيـه من صعبـِه وخافيه... 

علـى مـا نالنـي في ذلك من التعب والنصب، وكان ذلك في 19شـهر رمضان المبارك سـنة 

1242، وكتـب األقّل األحقر محّمد ابن السـيّد خليفة الموسـوّي عفي]كـذا[ الله عنه بمّنه 

وكرمـه(، عليهـا كلمـات نُسـخ البدل، عليهـا تملّك السـيّد خليفه بن علّي الموسـوّي الذي 

كُتـب بخـّط محّمـد ابـن الّسـيد خليفة، وتملّك السـيّد هاشـم ابن السـيّد جعفـر آل بحر 

العلـوم الطباطبائـّي بتاريـخ 1صفـر سـنة1370هـ، عليها ختم وقفيّة مكتبة السـيّد هاشـم 

ابـن السـيّد جعفر آل بحـر العلـوم المثلّث)1(.

)فقه(- 	)) المصابيح في الفقه المستنبط على الوجه الصحيح:  
بحر العلوم، السيّد محّمد مهدي )1155 – 1212هـ(. 

المجلّـد األول منـه فـي الطهـارة ومهمـات الميـاه، وأحـكام الخلـوة، والمحـدث ومـا 

يشـرع لـه الوضوء والغسـل من الغايـات، وما يتعلق بأفعـال الوضوء، والغسـل المندوب 

والواجب، اسـتكتبه لنفسـه الشـيخ قاسـم ابن الشـيخ محّمد الدليزّي في 18 ربيع الثاني 

سـنة 1231هـ، ثّم اشـتراه السـيّد خليفة األحسـائّي في سـنة 1239هـ وكتب]كذا[ الشـيخ 

قاسـم بـن محّمد بن حمزة الملّقـب بالدليزّي المنصورّي أصًل النجفّي مسـكًنا، وفرغ من 

الكتابـة 5 جمـادي الثاني سـنة 1231هـ، وعـدد المجلّدات من المصابيـح ثلثة مجلدات: 

)1( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة آية الله السيّد جعفر وولده العلمة السيّد هاشم آل بحر العلوم: 

.335 /1
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الطهـارة، الصـلة، التجـارة، الطهـارة والصلة بخّط الشـيخ محّمد قاسـم الدليزّي في كتب 

السـيّد خليفـة، اشـتراه السـيّد خليفـة ابـن السـيّد علـّي القـاري األحسـائّي لمكتبتـه فـي 

النجف األشـرف سـنة 1229هـ)1(.

)كالم(- 	)) معنى الشيعة:  

الماحوزّي، الشيخ سليمان بن عبد الله )ت1121 هـ(. 

رسـالة قصيرة، تحّدث فيها الشـيخ الماحوزّي عن كلمة)الشـيعة( ومعناها في روايات 

أهل البيت، عليها تملّك السـيّد خليفة األحسـائّي)2(.

)فقه(- 	)) مقالة في مضطربة الدم:  

الماحوزّي، الشيخ سليمان بن عبد الله )1121 هـ(. 

فـي ضمـن مجموعـة مـن رسـائل الماحـوزّي، كلّهـا بخـّط تلميـذه الشـيخ محّمـد بن 

سـعيد بـن محّمـد المقابـّي، فرغ مـن كتابة بعضها سـنة 1144هــ، والمجموعة في كتب 

السـيّد خليفة)3(.

)فقه(- 	)) مناسك الحج:  

آل عصفور، الشيخ أحمد بن إبراهيم البحرانّي. 

وهـي رسـالة مختصرة مع رسـالة في غسـل األمـوات، للسـيّد خليفة األحسـائّي تملٌّك 

على النسـخة)4(.

)1( ينظر الذريعة: 21 / 82.

)2( ينظر الذريعة: 21 /375.

)3( ينظر الذريعة: 405/21.

)4( ينظر الذريعة: 22 /254.
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)رجال(- 6)) منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال:  
تأليف الميرزا محّمد بن إبراهيم اإلسترآبادّي)ت 1028هـ(.

وهـو الكتـاب المعـروف بـ)الرجـال الكبيـر(، معجـم لرجـال الحديـث علـى ترتيـب 

حـروف أوائـل األسـماء، تـّم تأليفـه بيـن سـنتي )984 – 986هــ(.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه المتعالـي فـي عـّز جللـه عـن االشـتباه والنظائـر، المنـزّه 

بكمـال ذاتـه عـن إدراك األبصـار والنواظـر، المحيـط على ما تخبئـه األفئـدة والضمائر..>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 12/ 446[

نسـخة بخـّط محّمـد بـن خميـس بـن داود الجزائـرّي، وقـد كتبهـا عـن نسـخة بخـّط 

المؤلّـف، تملّكهـا السـيّد خليفـة ابـن السـيّد علـّي الموسـوّي)1(.

)أصول الفقه(- 7)) منية اللبيب في شرح التهذيب:  
الحلّّي، السيّد ضياء الدين عبد الله بن محّمد الحسينّي )القرن الثامن(. 

شـرح توضيحـّي اسـتداللّي علـى كتاب)تهذيـب األصـول إلـى علـم األصـول( للعّلمـة 

الحلّـّي، فيـه نقـل آراء األصوليّيـن مـع مناقشـٍة للبعـض منها، تـّم تأليفه يـوم األربعاء 15 

رجـب سـنة 740هـ.

أّول النسـخة: <الحمـد للـه أنّـي أحمـدك حمـًدا ال يقـدر حصـره، وال يُحصـر قـدره، 

وال يُنسـى ذكـره، وال يُطـوى نشـره، وال ينتهـي عـدده، وال ينقضـي أمـده... أّما بعـد، فإّن 

االلتفـات إلـى علم األصـول..>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 12/ 451[

نسخه كتبها السيّد خليفة الموسوّي، فرغ من نسخها سنة 1228هـ)2(.

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 8/ 506.

)2( ينظر الكرام البررة: 504.
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)متفرقات(- 8)) ائية )أجوبة مسائل(:   الُمَهنّٰ
العّلمة الحلّّي، الحسن بن يوسف المطّهر)648 - 726هـ(.

مسـائل ورسـائل مـن السـيّد مهّنـا بـن سـنان بن عبـد الوهاب الحسـينّي المدنـّي إلى 

العّلمـة الحلّـّي، فأجـاب عنها سـنة 717هـ.

أّول النسـخة: <فـإّن اللـه سـبحانه ميّز نوع اإلنسـان عـن غيره من أنـواع الحيوان على 

تفـاوٍت بيـن أشـخاصه فـي الكمال والنقصـان، وخّص بطـرق الكمـال أجلَّ البريّـة محمًدا 

النبـّي وعترتـه المرضيّـة، صلـوات الله عليهـم أجمعين صـلًة باقية إلى يـوم الدين..>.

نسخة عليها تملّك السيّد خليفة األحسائّي في خزانته في النجف األشرف)1(.

)نحو(- 9)) الموّشح في شرح الكافية:  
الخبيصّي، شمس الدين محّمد بن أبي بكر بن محرز بن محّمد)ت 731هـ(.

شـرح علـى كتـاب )كافيـة ابـن الحاجـب(، والكتـاب مـن الشـروح المهّمـة فـي علوم 

العربيّـة، وذو فضـٍل علـى دارسـيها، يمتـاز بكثرة نُسـخه واسـمه المميّز، فضـًل عن كونه 

شـرًحا مختصـرًا، سـهل العبـارة، غزير الشـواهد.

نسـخ فـي 17 جمـادى األولـى سـنة 1096هــ، يقـول آغـا بـزرك الطهرانـّي: <رأيتـه 

فـي كتـب السـيّد خليفـة األحسـائّي فـي النجـف، كبيـر وعليه حـواٍش منقولـة عن خّط 

المؤلّـف رحمـه الله>)2(.

)فقه(- 0	) الناصرّيات )مسائل(:  
الشريف المرتضى، السيّد علّي بن حسين بن موسی )355 - 436 هـ(.

أّول النسـخة: <اعلم أّن الفقه المسـتنبط من األدلّة الشـرعيّة قد كثر فيه الخلف بين 

)1( ينظر الذريعة: 93/20.

)2( الذريعة: 23/ 263،وينظر فهرس مخطوطات مكتبة اإلمام الخوئّي: 1 / 174.
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المجتهديـن باختلف مداركهـم وأنظارهم خلفًا البّد مـن وقوعه..>)1(.

)فقه(- )	) نضد القواعد الفقهّية على مذهب األمامّية:  
السيورّي، المقداد بن عبد الله بن محّمد بن الحلّّي األسدّي )ت 826 هـ(.

آخـر النسـخة: <وليكـن هـذا آخر ما رتّبناه على حسـب ما وجدنا إاّل مسـألة القسـمة؛ 

فإنّـي أضفتهـا إلـى مـا وجدته في نسـخة المصّنـف رحمه الله وقـّدس سـره، والحمد لله 

رّب العالميـن، والصـلة والسـلم على أكرم المرسـلين سـيدنا محّمد وآلـه الطاهرين>.

الناسـخ: علـّي بـن أحمـد بـن علـّي بن فضـل الله، وقـد فرغ منهـا 12 جمـادي الثاني 

885هـ. سنة 

وأنهـى الناسـخ الرسـالة بقولـه: <وكتـب المقـداد بـن عبـد الله بـن محّمد بن حسـين 

السـيورّي، عفـى ]كـذا[ اللـه عنـه رّب العالميـن بالخير يـا كريم.

وافـق الفـراغ من نسـخه هذا الكتاب عصر الجمعة الثاني عشـر شـهر جمـادي الثاني؛ 

أحد شـهور سـنة خمس وثمانين وثمانمائة على يدي العبد األقّل علّي بن أحمد بن علّي 

بـن فضل الله..، عفى ]كـذا[ الله عنهم

اكتب لكاتبه عتًقـا من الناِر>))). يا خالق الخلق يا سـتار يا باري

204ق، 19س، 13/20سم.

]المخطوطة بجامعة الملك سعود بالرياض، رقم المخطوط: 7ر217.ج])3(

حوت النسخة على عدد من القيود والتملّكات: 

للشـيخ محّمـد بـن حيـدر النعيمـّي قيـد تملّـك فـي أّول النسـخة نّصـه: <مّمـا جارتـه 

)1( ينظر الذريعة: 93/20.

)2( الذريعة: 24 /187. 

)3( وقد زودنا ببعض صفحات المخطوط الدكتور الباحث محّمد كاظم رحمتي.
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يـد األقـدار لحيـازة العبـد الجانـي والمملـوك الفانـي محّمـد بن علـّي بن حيـدر النعيمّي 

البحرانـّي>. ثـّم ختمـه بختمـه البيضوّي. 

فـي آخـر النسـخة قيـد تملّـك نّصـه: <تملّـك األقـّل الجاني محّمـد بن علّي بـن حيدر 

البحرانّي>. النعيمـّي 

وقيـد تملّـك لِخزانة السـيّد خليفة الموسـوّي األحسـائّي، باسـم ابنه السـيّد باقر نّصه: 

<ملكه سـيّد باقر السـيّد خليفـة دام مجده>.

كمـا على النسـخة قيد تملٍّك آخر للشـيخ علـّي العريض نصه: <قـد تملّك هذا الكتاب 

المسـتطاب الشـيخ علـّي العريـض في حدود سـنة األلـف والمائتين والتاسـع والعشـرين 

من الهجـرة النبويّة، وكتـب هذه..>.

ويوجـد على النسـخة عّدة تعليقات وتهميشـات نقًل عن تلميـذه صاحب التعليقات، 

وقـد ضّمنهـا قولـه: <شـيخنا حسـين بـن مفلـح دام ظله>، فـي إشـارة إلـى أّن التعليقات 

فـي حيـاة الشـيخ حسـين ابـن الشـيخ مفلـح بـن الحسـن بن رشـيد بـن صـلح الصيمرّي 

السـلمابادّي )قبل853-933هــ(، أي خـلل النصـف األول مـن القـرن العاشـر الهجـرّي، 

والشـيء المؤسـف أّن التلميـذ المعلّـق لـم يذكر اسـمه.

)فقه(- 		) نهاية اإلحكام في معرفة األحكام:  

العّلمة الحلّّي، الحسن بن يوسف المطّهر)648 - 726هـ(.

لّخـص فيـه العّلمة المسـائل الفقهيّة وفتـاوى علماء اإلماميّة على نحـو االختصار، مع 

اإلشـارة إلـى أدلّتهـا وعللهـا، مع مراعاة عـدم اإلطالة واإلكثـار، وقد ألّفه بطَلـٍب من ولده 

فخـر الديـن محّمـد ولـم يتّمـه؛ بل كتب منـه كتاب الطهـارة والصـلة والـزكاة والبيع إلى 

آخر بيـع الصرف.

أّول النسـخة: <الحمـد لله المتقّدس عن مشـاركة الممكنات بوجـوب ماهيته، المتنزّه 

عـن مشـابهة المخلوقات بجلل صمديته، المتعالي عن الشـريك والضـّد والمعاند بكمال 
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وحدانيتـه، الدالة مصنوعاته على عـدم تناهي قدرته>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 13/ 186[

الناسـخ الشـيخ جعفـر ابـن الشـيخ عبـد الحسـين ابـن الشـيخ بهـاء الديـن الطريحّي 

النجفـّي، تملّـك النسـخة السـيّد خليفـة ابـن السـيّد علـّي الموسـوّي األحسـائّي)1(.

)دراية(- 		) هداية المحّدثين إلى طريقة المحّمدين= مشتركات الرجال:  
الكاظمّي، محّمد أمين بن محّمد علّي )ت 1088هـ(. 

فـي تمييـز أسـامي الـرواة المشـتركة المتشـاكلة والمتقاربـة التي يمكن االشـتباه فيها 

عنـد المشـتغلين بعلـم الرجـال، وهو مآخـذ وتكملة للباب الثاني عشـر من كتاب أسـتاذ 

ف فخـر الدين الطريحّي )جامع المقال(؛ الذي هو في المشـتركات، وتسـّربت إليه  المؤلِـّ

أغـلط كثيـرة، ويعتنـي الكاظمّي كثيرًا بأسـانيد المجاميع الحديثيّة األربعـة )الكافي، من 

ال يحضــره الفقيه، التهذيب، االسـتبصار(

[الذريعـة: 190/25الرقـم 205، التـراث العربـّي المخطوط في مكتبات إيـران العاّمة: 

]293/13

نسـتعليق، ق11، كُتبـت العناويـن واألسـماء بالمـداد األحمـر، عليها حاشـية بإمضاء: 

»م«، والنسـخة كُتبـت بخطّيـن، عليهـا تملّـك السـيّد خليفة ]األحسـائّي[، وتملّـكات أُخر 
ممسـوحة، وتملّـك السـيّد هاشـم ابـن السـيّد جعفـر آل بحر العلـوم الطباطبائـّي بتاريخ 

سـنة 1371هــ، عليهـا ختـم وقفيّة مكتبة السـيّد هاشـم آل بحـر العلـوم المثلّث)2(.

)حديث(- 		) الوافي:  
الفيض الكاشانّي، محّمد بن شاه مرتضى )1006-1091هـ(.

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 261/10.

)2( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة آية الله السيّد جعفر وولده العلّمة السيّد هاشم آل بحر العلوم: 

.248/1
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أّول النسـخة: <بسـم الله. الحمد لله والصلة والسـلم على رسـول الله، ثّم على أهل 

بيت رسـول الله..>.

آخـر النسـخة: <فلْيبلّغِ الشـاهد الغائب آخـر أبواب العتق واالنعتاق مـن كتاب الزكاة 

والمبرات..>. والخمس 

نسـخها محّمد بن سـعد الديـن محّمد جعفر الغفارّي، فرغ مـن كتابتها ليلة الخميس 

آخـر ذي الحجـة سـنة 1082هــ، علـى النسـخة تملّـك السـيّد خليفـة ابـن السـيّد علـّي 

الموسـوّي األحسـائّي، وقـد وقفها سـنة 1245هـ)1(.

)نحو(- 		) الوافية في شرح الكافية:  
اإلسترآبادّي، ركن الدين، حسن بن محّمد الحسينّي )645 - 715 هـ(. 

شـرح متوسـط علـى شـرح )الكافيـة( البـن الحاجـب النحوّي)ت646هـ(، كتبه باسـم 

شـمس اإلسـلم يحيـى بـن جـلل الديـن بـن يغـرش المعـروف بابـن بيلـكا حين اشـتغاله 

بقـراءة الرسـالة لديه.

أّول النسـخة: <أحمـد اللـه علـى عظمة جلله، حمـَد غريٍق بمطالعة جماله، وأشـكره 

لجزيـل نواله، شـكَر معتقٍد لمعاده ومآله، وأمجده بأشـرف أسـمائه..>.

]التراث العربّي المخطوط في مكتبات إيران العاّمة: 13/ 272[

علـى النسـخة تملّـك ابـن علـّي بـن إبراهيـم بـن عبد علـّي بن مسـلم، النسـخة عند 

السـيّد خليفـة األحسـائّي فـي خزانتـه فـي النجف األشـرف)2(.

)فقه(- 6	) وجوب االحتياط بركعة أو ركعتين:  
الدرازّي، الشيخ محّمد بن أحمد البحرانّي)1112- 1182هـ(.

)1( ينظر الفهرس الموّحد للمخطوطات اإليرانيّة )فنخا(: 95/34.

)2( ينظر الذريعة: 25 /18.
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الموسـوّي  السـيّد خليفـة األحسـائّي  بخـّط  النسـخة فـي ضمـن مجموعـة رسـائله 

تاريخهـا)1( سـنة 1221 هــ. 

الوسيلة إلى تحصيل األماني في ضبط أيام التعازي والتهاني:  )تاريخ(- 7	)
السماهيجّي، الشيخ عبد الله بن صالح )1086- 1135 هـ(.

فـي تعييـن مواليـد المعصوميـن ووفَياتهم في 27 مسـألًة، ألّفه لسـلم اللـه بن رضّي 

الدين بن سـلم الله السـلمّي الكازرونّي، وأطرأه بما يظهر منه أنّه من األفاضل المقيمين 

للمآتـم واألعيـاد لوفيـات المعصومين ووالدتهم، ودعا له بقوله: ]ال زال ظًل لألنام وشـيًخا 

لإلسـلم ألجل إقامة مآتمهم و تعازيهم و بسـط بسـاط الفرج لموائد مواليدهم [. 

أّول النسـخة: ]الحمـد للـه الـذي أكرمنـا بـوالء أهل بيـت العصمة و سـادات األئّمة..[ 

فـرغ منـه المؤلّـف فـي يـوٍم واحـد؛ هـو الثلثـاء 9 صفـر سـنة 1133هــ. أورد فيـه لـكّل 

معصوٍم مسـألًة لوالدته، و مسـألًة لوفاته، إاّل الحّجة المنتظر؛ فله مسـألة واحدة لوالدته، 

فالمجمـوع 27 مسـألًة، والنسـخة في ضمن مجموعة بخّط محّمد بـن مال الله بن أحمد 

بـن محّمـد البـورّي البحرانّي في مكتبة السـيّد خليفة األحسـائّي. فرغ من كتابة النسـخة 

فـي 9 رجب سـنة 1226هـ)2(.

نهاية المكتبة
يذكـر الشـيخ الطهرانـّي النهايـة المأسـاويّة لهـذه المكتبـة العظيمـة، والحسـرة التـي 

أقرحـت قلبـه، وكان ذلـك علـى يـد آخـر أعـلم )آل السـيّد خليفة( وهو السـيّد عبـد الله 

ابـن السـيّد محّمـد علـّي ابـن السـيّد محّمد ابن السـيّد خليفـة القاري، الـذي وجد عجزه 

عـن الحفـاظ علـى المكتبـة، وربمـا الحاجـة الماّديّة؛ فقـام باتخـاذ القرار الصعـب، وهو 

عـرض المكتبـة فـي المـزاد العلنّي، في محرّم سـنة 1317هـ، ليقضي علـى َمْعلٍَم من أهّم 

معالـم العلـم فـي النجف األشـرف، ويضيع جهد سـنواٍت طوال في جمع الكتب ونسـخها 

)1( ينظر الذريعة: 29/25.

)2( ينظر الذريعة: 25 /75.
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وشـرائها. يقـول صاحـب الذريعة: »وفي سـنة 1317هـ ُعرضت في سـوق الكتب، فِبيعت 

بثمـٍن بخـس للغايـة، ال يسـاوي ُعشـر قيمتهـا، وتوزَّعـت تلـك المخطوطـات القديمـة 

والنفائـس، ووقعـت بيـد أهـٍل وغير أهـل، وأسـف عليها الكثيـُر من أهـل الفضل«)1(.

كمـا ال نغفـل دوَر األرََضـة التـي سـاهمت فـي تلـف العديـد مـن ُدرر هـذه المكتبـة 

وكنوزهـا الثمينـة؛ يقـول صاحـب كتـاب )الحصـون المنيعـة في طبقات الشـيعة( الشـيخ 

علـّي كاشـف الغطـاء فـي كتابه)نهج الصـواب في الكاتـب والكتابة والكتـاب( في معرض 

الحديـث عـن هـذه الخزانـة ومـا ضّمته من كتـٍب قيمـة: <ومنها مكتبـة المرحوم السـيّد 

محّمـد خليفـة البحرانّي نزيـل البصرة...ومرجًعا لألحكام الشـرعيّة في عصر جدي الشـيخ 

جعفر)قـّدس سـرّه(، فإنّهـا قـد اشـتملت على نفائـس الكتب العلميّـة القديمـة المذّهبة 

الحسـنة الخـّط، ومـن بعده انتقلت إلى ولده المرحوم السـيّد محّمد والسـيّد باقر، وإلى 

اليـوم جملـة وافـرة منها عند بعض أحفاده نقلها إلى النجف األشـرف َحاليًا موجودٌة فيها، 

وقـد أتلفـْت ُجملـًة منهـا األرََضُة، وقد شـاهدت بعضها عندهـم واسـتعرتها وأرَجعتُها>)2(.

ومن المكتبات والشخصيات العلميّة التي حظيت ببعض كتب المكتبة ما يأتي: 

مكتبـة الشـيخ محّمـد جـواد الجزائـرّي، في النجـف األشـرف)3(، وكانت مكتبة السـيّد 

خليفـة قـد ُحفظـت فيهـا إلـى حين البيـع، وكان الشـيخ الطهرانـّي قد اطَّلـع على معظم 

كتب )آل السـيّد خليفة( في هذه المكتبة قبل بيعها، وقد ضّمت هذه المكتبة مجموعًة 

جيدة من مخطوطات المكتبة؛ منها )الحدائق الناظرة(، للشـيخ يوسـف البحرانّي وغيره.

الخزانة العلويّة المقّدسة.

مكتبة السيّد محّمد علّي السبزوارّي، في الكاظميّة)4(.

)1( طبقات أعلم الشيعة11/: 505.

)2( نهج الصواب في الكاتب والكتابة والكتاب: الشيخ علّي آل كاشف الغطاء: 348/6 )قيد الطبع(.

)3( ينظر الذريعة: 16 /342، الذريعة: 20 /116. 

)4( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 349/11.
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مكتبة الشيخ مشكور الحوالوّي، في النجف األشرف)1(.

مكتبة السيّد صادق كمونة المحامي، في النجف األشرف)2(.

مكتبة الميرزا محّمد الطهرانّي بسامراء)3(.

مكتبة اإلمام الشيخ محّمد حسين آل كاشف الغطاء في النجف األشرف.

مكتبة الشيخ محّمد السماوّي في النجف األشرف)4(.

مكتبة الشيخ محّمد ابن الشيخ عبد الحسين الرشتّي النجفّي)5(.

مكتبة السيّد هاشم ابن السيّد جعفر بحر العلوم.

مكتبة العّلمة السيّد محّمد صادق بحر العلوم.

مكتبة اإلمام الخوئّي في النجف األشرف.

مكتبة العتبة العبّاسيّة المقّدسة.

مكتبة الملك سعود في الرياض.)6(

مالمح المكتبة وسماتها: 
1- كان مقـّر المكتبـة فـي النجـف األشـرف، ومّما ال شـّك فيـه أّن النجـف كانت أهّم 

هات الكتب،  المراكـز العلميّة الشـيعيّة في تلك الحقبة، مّما يّسـر الوصـول إلى أمَّ

ونسـخها، أو شرائها.

)1( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 504/11.

)2( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 505/11.

)3( ينظر الذريعة: 12 /211.

)4( ينظر طبقات أعلم الشيعة: 505/11.

)5( ينظر الذريعة: 19 /54.

)6( وهذا يستفاد من خلل وجود عدد من كتب السيّد خليفة وأسرته في ضمن فهارسها، وقد أشرنا 

إلى ذلك في طيّات البحث.
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2- كان المؤّسـس حريًصـا علـى جمـع الكتـب، ويظهـر أنّـه اسـتخدم شـتى الوسـائل 

والطـرق لجمعهـا ؛ كالشـراء، والنسـخ، والتبادل، واإلهـداء، وهي منهجيّـة علميّة 

تسـاعد علـى جمـع الكتـب، وحفظها مـن الضيـاع، والتلف.

3- ضّمـت المكتبـة - كمـا يظهـر مـن حديـث اآلغـا بـزرك عنهـا -كميـًة مـن الكتـب 

ـس، وهذه خطـوة جبارة  النـادرة؛ التـي ترجـع إلـى القـرون السـابقة لعصر المؤسِّ

ـس، تكشـف عـن مـدى الجهـد المبـذول فيها. مـن قبـل المؤسِّ

4- إّن المكتبـة كانـت كبيـرًة وغنيـة بالكتب، وما ذكره صاحـب الذريعة - رغم كثرته- 

ال يشـّكل إاّل الشـريحة النـادرة مـن الكتـب المخطوطـة، أّمـا الكتـب المطبوعة - 

وهـي التـي قـد تكـون فـي الغالب متاحـًة للجميع - لم يـأِت على ذكرهـا؛ ألنّها ال 

تشـّكل أهميًة لديه.

5- إّن المكتبة كانت متاحًة للجميع، األمر الذي أعطى المكتبة سـمعًة وشـهرة جيدة 

فـي الوسـط العلمـّي فـي النجف األشـرف، وهـذا أحد أهّم أسـباب الحسـرة التي 

تكبَّدهـا صاحب الذريعة لضيـاع المكتبة.

إّن ضيـاع مكتبـٍة بهـذا الحجم واألهمية، وبهذه الطريقة المؤلمة، هي خسـارة كبرى، 

وَدرٌس ينبغـي أخـذ العبـر منـه، وأّن المكتبـات، وإْن كانـت خاّصـة، فهـي تـراث معرفـّي 

إنسـانّي ال ينبغـي التفريـط فيـه، بـل جعلـه وقًفـا عـل الذريـِة أو طـلب العلـم، أو علـى 

طـلب الفائـدة؛ لمنـع بيعه أو تشـتّته، وليكـون في خدمـة الجميع.

مكتبة السّيد خليفة الموسوّي األحسائّي
بقلم الشيخ آغا بزرك الطهرانّي، كتبه بخطّه الشريف)1(

ومّمـن ملكـه بعـد المذكوريـن- لكـن ليـس لخطّـه تاريـخ- المولـى محّمـد هـادي 

بـن محّمـد حسـين بـن محّمـد جـواد األسـفرايينّي، والمولـى عبـد الرحيـم بـن رمضان، 

)1( من قناة- على التلغرام- )التراث والتحقيق بين يديك( للمحّقق والمفهرس الكبير األستاذ أحمد 

علّي مجيد الحلّّي النجفّي.
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والمولـى محّمـد مؤمـن التبريـزّي، حسـب المكتـوب مـن تملّكاتهـم، إلـى أن وصلـت 

النوبـة إلـى ملكيّـة هـذا المجلّـد ودخولـه بمكتبـة السـيّد خليفـة ابـن السـيّد علـّي بن 

أحمـد بـن محّمد بن علّي الموسـوّي األحسـائّي المولد والمنشـأ والمسـكن، كما وصف 

ه علـى ظهـر المجلّد الثانـي من الروضـة البهيّة الداخل فـي مكتبته،  نفسـه كذلـك بخطِـّ

والمكتـوب 1111 هــ، وهـو بخـطِّ الشـيخ مجـد الديـن بـن أفضـل الديـن ابـن المولى 

فيـض اللـه التسـترّي الـذي كان مـن خيـار العلمـاء والصلحـاء، واجتمـع معه ومـع أبيه 

األفضـل السـيّد عبـد اللـه الجزائـرّي كثيـرًا كمـا ذكره كذلـك في إجازتـه الكبيـرة، وقال: 

توفّـي مجـد الديـن في عشـر الخمسـين 1150، وتوفّي أبوه 1126، وقد اشـترى السـيّد 

خليفـة هـذا المجلّـد مـن الروضـة وكتـب عليه مـا لفظه: )بسـم اللـه الرحمـن الرحيم، 

قـد دخـل فـي نوبـة األقـّل الجانـي خليفـة ابن السـيّد علـّي الموسـوّي األحسـائّي، 20/

ه تمـام نَسـبه المنتهـي إلـى محّمـد العابـد ابن اإلمام موسـى  ع1229/1(، وكتـب بخطِـّ

الكاظـم، ولـم يكتـب تاريـخ تملّكـه لهـذا المجلّـد مـن )المبسـوط(، وياليـت كتبه كما 

كتـب تاريـخ تملّـك )الروضـة(، وكذا لـم يتحّقق عندنـا تاريخ والدته، وال تاريخ تأسـيس 

مكتبتـه إاّل ظنًّـا؛ فإنّـه كانـت في مكتبته نسـخة )شـرح التصريف( بخطِّ السـيّد خليفة، 

وقـد فـرغ منه في 11 رجب 1210، وكذا نسـخة من جوابات مسـائل صاحب )الرياض( 

ه فـي 1224، وكـذا  ه فـي 1218، وكـذا نسـخة )شـرح ابـن الناظـم( لأللفيّـة بخطِـّ بخطِـّ

ه  ه مجلّـدي ]ظ- مجلـدا[ القوانيـن فـرغ منهمـا فـي كربـلء 1227، وكتـب بخطِـّ بخطِـّ

)المسـالك( مـن كتـاب العتق إلـى آخر اللقطـة، ووقفه البنه السـيّد محّمد بـن خليفة، 

ومـن بعـده مـن ولـده في 1230، وابنه السـيّد محّمد فـي هذا التاريـخ كان من الرجال 

ه وإمضائـه  البالغيـن إلـى حـدود الثلثيـن؛ فإنّـه كتـب السـيّد محّمـد بـن خليفـة بخطِـّ

جملـًة مـن رسـائل صاحـب الريـاض؛ مثـل: حّجيّـة الشـهرة واألولويّـة وفرغ مـن الكتابة 

1228 معبّـرًا عـن صاحـب الريـاض بـ)سـيّدنا وموالنـا ومقتدانـا وملذنـا(، داعيًا لنفسـه 

بتوفيـق العلـم والعمـل بـه. فيظهـر أنّه فـي التاريـخ كان من المشـتغلين المسـتفيدين 

مـن السـيّد صاحـب )الريـاض( بالجملـة، فظهـر مـن خطوطـه وتواريخها، وكـذا تواريخ 

خطـوط ولـده السـيّد محّمـد الذي هـو أكبر ولـده على حسـب الظّن العـادي أّن والدة 

السـيّد خليفـة كانـت حدود 1180، وتأسـيس مكتبته حـدود 1210، وكان يقتني الكتب 
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نسـًخا واستنسـاًخا وبيًعـا طـول عمـره الشـريف، ومنهـا: )القلئد السـنيّة علـى القواعد 

الشـهيديّة(؛ فإنّـه كتـب عليـه تملّكـه فـي 1252، ولم يعلـم تاريخ وفاته، وقـد ضّم إلى 

مكتبتـه ولـُده العالـم الجليـل السـيّد محّمـد خليفـة كُتبًـا كثيرة بعـد أبيه إلـى أن تُوفّي 

هـو فـي 1281 بعيـن السـنة التـي توفّـي فيهـا العّلمـة األنصـارّي، وُدفـن فـي الُحجـرة 

األولـى مـن الُحَجـر التـي أُدخلـت قبـل نيّف]كـذا[ وعشـرة سـنين فـي المسـجد الكبير 

الواقـع فـوق الـرأس الشـريف الـذي كان تصلّـي فيه العاّمة فـي زمن التـرك، وُدفن معه 

فـي الحجـرة المذكـورة ولـُده القائـم مقامه بعده السـيّد محّمـد علّي ابن السـيّد محّمد 

خليفـة الـذي توفّـي أوائـل عمـره فـي 1305، وخلّف ولـده المعروف بالسـيّد عبـد الله 

خليفـة الـذي كان عالـم البصـرة مقيًمـا فـي مقـام أبيـه وجـّده، ونزل إلـى بغـداد أخيرًا 

للعـلج وقـّدم مكتبتـه للبيـع فِبيعـت فـي الهـرج بثمـٍن بخـس دنانيـر معـدودة، وظّني 

أنّهـا كانـت تسـوى أضعـاف تلـك الدنانير؛ فتـرى أّن هذا المجلّد اشـتراه الشـيخ الفاضل 

المعاصـر الشـيخ محّمـد ابـن آيـة اللـه الشـيخ عبـد الحسـين الرشـتّي الحائـرّي النجفّي 

بأقـّل مـن ثلثـة دراهـم مع أنّه مـن الجواهـرات )ظ– الجواهـر(، وِقس عليـه ما عداه. 

حـّرره األحقـر محّمـد محسـن المدعـّو بآغـا بـزرك الطهرانـّي فـي ع1، 71]13 هــ[«، 

وختمـه الشـريف المربّـع: »آغا بـزرك 1320«.
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