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الملّخص

د حكيـم البافقـّي، َعلٌَم من أعـالم القرن الحادي عشــر،  أبـو الخيـر عمـاد الديـن محمَّ

بـزَغ فجـرُه واشـتََهَر أمـرُه فـي النجـف األشــرف فـي غضـون خمـس سـنواٍت قضاهـا في 

ـهرة التي  مجالـس الِعلـم والدرس، أسـتاًذا وتلميـًذا ومؤلًِّفا، لكن لم يصل إلينا من تلك الشُّ

نالَهـا إاّل القليـل، إذ لـم تذكـره كتـُب التراجـم بالنحـو الذي يكشـُف أســراَر تميُّزه بشـكٍل 

واِضـٍح صــريح، فبقـي أمـرُه حبيـَس الرفـوف التـي َحـَوت بعًضـا ِمن تراثِـه الفكـرّي الذي 

وصـَل إلينـا، والـذي ينتظـُر األيادي البيضاء لتخـُرَج به إلى عالَـم المطبوع، إذ لَم يـَر الُنوَر 

بعـُد، مـا خال الوثيقة التـي بين يدي القارئ الكريم، التي تدلُّ صــريًحا على عظيم منزلِته 

بين العلمـاء والفضالء.

فألجـل إحيـاِء ِذكـرِه الشــريف، بـاَدرُت إلـى نشــر هـذه التوثيقـات، عسـى أن تؤدِّي 

ـه على أهـل البحِث والتحقيق، ولتكوَن حافزًا لهم لنشــر مـا بقي من تراثِه  بعًضـا ِمـن حقِّ

المكتوب.
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Abstract

Abu Al-Khair Imad Al-Din Muhammad Hakim Al-Bafiqi was a 
scholar in the eleventh century (Hijri calendar(. He became famous 
during his five-year spell as a teacher, student, and author in the holy 
city of Najaf. However, very little of his reputation has reached us, 
as the biography books have not mention him in a detailed manner. 
This caused his character and scientific work to be trapped on selves 
and awaiting to be shed light upon. These endorsements between the 
reader’s hands is an exception, which clearly indicate the high status 
Al-Bafiqi possessed in the eyes if the great scholars. 

In his honor, I published these documents, hoping that it will 
fulfill some of his rights placed on the shoulders of researchers and 
investigators, and to be a motivation for them to publish the remainder 
of his written heritage 
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اإلهداء

.إلى بقيَّة الله األعظم

إلى أرواح الذين قََضوا في العاشـر من محرَّم في )ركضة طويريج) على 

.Aأعتاب باب الرجاء، عند َمن ال يخيُب لديه رجاء، سيِِّد الشهداء

إلى َمن ُجِمعت هذه التوثيقاُت اعترافًا بفضلِه؛ وأُخرَِج هذا العمُل إحياًء 

 لِِذكرِه؛ فقد ورَد في األثر عن سيِّد البشـر أنَّ «َمن َورََّخ مؤمًنا 

فكأنَّما أحياه«.

أرجو ِمن الله تعالى القبول، وِمنهم.
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مة المقدِّ

الحمُد لله ربِّ العالمين، والصالة والسـالم على سـيِّد األنبياء والمرسـلين، أبي القاسـم 

د، وآلـه الطيِّبين الطاهرين. المصطفـى محمَّ

ا بعُد.. أمَّ

فـإنَّ تاريَخنـا الِعلِمـيَّ الُمَشــرَِّف يزخـُر بأسـماء أعـالٍم كان لهـم دوٌر بـارٌز في مسـيرة 

ة علـى مرِّ القرون المتوالية، منهم َمن َشـَغلَْت سـيرتُه حيِّـزًا كبيرًا من كُتُب  الحيـاة الفكريَـّ

التـراث، ومنهـم َمـن ذُكِـَر فيهـا لكـن دوَن المسـتوى الـذي يجـُب أن يكـون عليـه ِذكـرُُه، 

ها بين أقرانِـه ِمن األعالم،  ومنهـم َمـن أغَفـَل التاريـُخ ِذكرَه، فَلَـم يََنل المكانَة التي يسـتحقُّ

وكان مـن أولئـك الذيـن أُغِفـَل ِذكرُهم عماد الديـن البافقّي، َعلٌَم من أعـالم القرن الحادي 

عشــر، بـزَغ فجـرُه واشـتََهَر أمرُه فـي النجف األشــرف بعَد أن أتـمَّ خمَس سـنواٍت أقاَمها 

فـي مدارسـها بيـن تدريـس ومباحثـة وتأليـف، لكـن أغفلَـت كُتُـب التراجـم ِذكـرَه، وهذا 

يجعـُل أمـَر الكشـِف عـن جوانِب حياتِـه العلميَّة واالجتماعيّة عسـيرًا، فكانـت اإلفادُة في 

بيان تلك المنزلة العلميَّة منحصــرًة في سلسـلة توثيقات العلماء وشـهاداتهم له بالفضل 

واالجتهـاد، وكذلـك عـن طريـق بعـض رسـائله التـي ُحِفظَـت بعيًدا عـن يِد الزمـن من أن 

تعبـَث بهـا، فوصلـت إلينا بحمـِد الله تعالى سـليمة.

وقد رتَّبُت هذا البحث على مبَحثَيِن:

ــَر ِمـن َحياة البافقـّي، وبياِن مـا يتعلَّق بالتوثيقات ونَُسـِخها،  ل: فـي ِذكـِر مـا تَيَسَّ األوَّ

وعملِنا فـي التحقيق.
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والثاني: في النصِّ المحقَّق.

م بالشـكر الجزيـل والثناء الجميل إلى كُلٍّ ِمن:  والتزاًمـا بواِجِب االعتراف بالفضل أتقدَّ

د  ـق الدكتور محمَّ ـق الفاضل الشـيخ قيس بهجـت العطَّار، والباحِث المحقِّ سـماحة المحقِّ

لِِهم عليَّ  د حسـين الواِعـظ النجفّي؛ لتفضُّ كاِظـم رحمتي الطهرانّي، والشـيخ المحقِّق محمَّ

بترجمة النصوص الفارسيّة إلى العــربيّة.

ـد الوكيـل )أبـي جعفر) مديـر مركز  والشـكُر موصـوٌل إلـى األخ الفاضـل األسـتاذ محمَّ

سـة، وإلـى اإلخوة  إحيـاء التـراث التابـع لمكتبـة ودار مخطوطـات العتبة العبَّاسـيَّة المقدَّ

العاِمليـن معـه جميًعـا؛ على سـعيهم الجادِّ فـي ِخدمة تراثِنـا الكبير، فجزاهـم اللُه تعالى 

خيـَر جزاِء الُمحسـنين.

وأرجـو ِمـن أصحـاب الفنِّ وأهلِـه أن ينظروا إلى هذا العمِل بعيـن الرضا والقبول، وأن 

يُهـدوا إلـيَّ مـا قد يجدونه فيه ِمن هفـوات؛ إذ ما زلُت متمثِّاًل بقوِل الشـاعر:

فُكلُّ كتاٍب ُخطَّ لم َيخُل ِمن َعيِبَفِإن َكاَن فيِه َبعُض َشـيٍء يعيُبه

وأسـأُل اللَه تعالى التوفيَق والسـداَد، وأن يتقبَّلَُه سـبحانَه بقبولِه الحسـن، والحمد لله 

أوَّاًل وآخـرًا، وظاهـرًا وباطًنا، وعلى كُلِّ حال.

كتبُه عبُد آل النبّي، أبو الَحَسِن الِحميَرّي، في َدوحِة الُعلَماء، الِحلَِّة الفيحاء صانَها 

ٍد وآلِه األتقياء اللُه وأهلَها ِمن كلِّ سوٍء وبالء، بُمَحمَّ

في يوم الجمعة 0) محرَّم الحرام سنة 1441هـ

الموافق 0)/019/9)م



317 هه ة يقالدل يلالرل هيتل

المبحُث األوَّل

ترجمة محمَّد حكيم البافقّي
ـد حكيـم بـن عبـد اللـه البافقّي ِمـن أعالم  هـو الميـرزا عمـاد الديـن أبـو الخيـر محمَّ

القـرن الحـادي عشــر، فيلسـوٌف متوغِّـٌل فـي العلـوم العقليَّة، مـَع جمِعِه أطـراف العلوم 

ة، فصاَر  ل علوًمـا جمَّ والمعـارف، وفقيـٌه إمامـيٌّ مجتهـٌد، تتلمذ على علماء عصــره، وحصَّ

عالًمـا كبيـرًا، جامًعـا للفنـون العلميّـة، والكمـاالت الصوريّـة والمعنويّـة، معروفًـا بالـورع 

والزهـد، وقـد ارتَحـَل إلى النجف األشـرف، عاكًفا على اإلفادة والتدريـس في فنون الِعلم، 

وقـد انتَفـَع بـه الجـمُّ الغفيـُر، وكان يُـدرُِّس - مثلمـا يقـول بعُضهم- خمسـَة عشــر درًسـا 

تقريبًـا كلَّ يـوم فـي المعقـول والمنقـول، وبـرز فـي علـوم االجتهـاد، وصـارت لـه مكانـة 

مرموقـة بيـن كبـار العلمـاء واألفاضـل، فَشـِهَد طائفـٌة منهـم - سـنة 1071هــ- باجتهـاِده 

ِمِه فـي العلوم)1). وقدرتـه علـى اسـتنباط األحـكام الشــرعيّة، وتقدُّ

ًمـا في العلوم  وكان المترَجـُم كثيـَر الصمـت، زاهـًدا، ُمعرًِضـا عن زخـارف الدنيا، متقدِّ

ـير والسـلوك، والزهد  والمعارف اإلسـالميّة، قاطًعا أشـواطًا بعيدًة في تهذيب النفس، والسَّ

ـرًا فـي أنـواع الخطـوط، يعيُش فـي ِغنى  والتقـوى، جامًعـا للفنـون، ذا خـطٍّ َحَسـٍن، متبحِّ

القناعـِة بأُجـرَِة نَسـِخ المصَحِف الشــريف، ويتجنَُّب االرتزاق بقبـول الوظائف والمناصب 

الرسـميّة)))، وهـذا واِضـٌح بَيٌِّن في نصوص شـهادات العلمـاء وتوثيقاتِهم، كما سـيأتي.

شيوُخه
قرأ على ُجملٍَة من أعالم الطائفة، ورََد ِذكُر بعِضهم في هذه الوثيقة، منهم:

د مؤمن السبزوارّي )ت1090هـ).. 1 د باقر بن محمَّ محمَّ

)1) وهذا ما سيتبيَُّن قريبًا في نصوص تلك التوثيقات، إن شاء اللُه تعالى. 

 ،((0/1 الرجال:  وتراجم   ،189/8 الشيعة:  أعالم  وطبقات   ،4(71 رقم   1(0/(1 الذريعة:  ))) يُنظَر: 

)/680-681، وموسوعة طبقات الفقهاء: 11/)))-6)).
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د الخوانسارّي )ت1098هـ).. ) آقا حسين بن محمَّ

تالمذُته
وتتلمَذ عليه ُجملٌَة ِمن طلبة الِعلم والفضالء، ذُكَِر بعُضُهم في هذه الوثيقة، منهم:

السيِّد حسن بن سليمان بن حسين بن حديد الحسينّي )حيًّا سنة 1071هـ).. 1

حسن بن شـريف الديار بكرّي )حيًّا سنة 1071هـ).. )

د چلبي االستانبولّي، الشهير بطاشجي زاده )حيًّا سنة 1071هـ).. ) ماّل محمَّ

تصانيُفه:
كان ِمن األعالم ذوي التصنيف والتأليف، ذكَر ذلك تلميُذه الطاشـجّي بقولِه: «َصاِحُب 

التَّصانِيـِف الَكِثيـرَِة النَِّفيَسـِة الَعِجيبَـِة الَعلِيَّـِة، في َجِميـعِ الُعلُـوِم الَعقلِيَِّة َوالنَّقلِيَّـِة«)1)، إذ 

ـة مجموعٌة موجودة في مكتبـة آية الله  َة كُتُـب بالعربيَّة والفارسـيَّة، وثمَّ َصنَّـَف ِعـدَّ

سـة، تحوي بين دفَّتيها ِسـتَّ رسـائل ِمـن مؤلَّفـات المترَجم،  المرعشــّي))) فـي قـم المقدَّ

، وهـي ُمرتَّبة علـى النحو اآلتي: فـي 170 ورقـة، فـي الفلسـفة والمنطـق والعقائد والخطِّ

إثبات الواجب، )فلسفة/ فارسـّي).. 1

بيضة البيضاء، )عقائد/ عـربّي).. )

قانون العصمة، )منطق/ عـربّي).. )

در بحر الحياة، )عقائد/ فارسـّي).. 4

عين الحكمة، )فلسفة/ عـربّي).. )

معلمه ميزان، )خّط/ فارسـّي).. 6

وقـد كُتـب فـي نهاية الرسـالة الرابعة منهـا تاريُخ التأليـف، وهو صفر سـنة 1081هـ، 

ـد حكيم البافقـّي كان حيًّا فـي هذا التاريـخ، فتنبَّه. وهـذا يـدلُّ علـى أنَّ محمَّ

)1) يُنظَُر: التوثيق رقم )7)) ِمن هذا البحث.

))) يُنظَر: فهرس مخطوطات مكتبة المرعشـّي العاّمة: 48/10)-1)) رقم 966).
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وذَكَـَر الشـيخ آقـا بزرك الطهرانيُّ )ت89)1هـ) أنَّ ِمن تصانيِفـه كتاَب )مصفاة الحياة) 

فـي أصول الدين، فرَغ منه سـنة 1067هـ)1).

وفاُته
لَــم تُسـِعفنا كُتُـُب التراجـم بمعلوماٍت تخـصُّ تاريَخ مولِِدِه، وكذا لم تذكُــر شـيئًا عن 

تاريـِخ وفاتِـه، لكـن ِمـن المؤكَّد أنَّه كان حيًّا سـنة 1081هـ، وهو تاريـخ انتهائِه من تأليف 

رسـالة )در بحر الحيـاة) في العقائد.

ولَـم أعثـر فـي حـدود تتبّعـي القاِصــر علـى ترجمـٍة وافيـة ومعلومـات كافيـة تخصُّ 

المترَجـم أكثـر مّمـا هـو فـي هـذه السـطور، واللـُه العالِــُم بحقائـق األمور.

شهادات العلماء وتوثيقاتهم
َة خمـس سـنوات، مفيًدا  لّمـا ارتحـَل البافقـيُّ إلـى النجـف األشـرف، اسـتقرَّ فيهـا مـدَّ

ة ذكرهـا كلٌّ ِمـن: ومسـتفيًدا فـي مختلَـف العلـوم والفنـون، وهـذه المـدَّ

مة . 1 ـد علـّي كتابـدار )كان حيًّا سـنة 1098هـ)، فـي المقدِّ ـد حسـين بـن محمَّ محمَّ

التـي كتبهـا لهـذه التوثيقات.

سـيِّد علـّي رضـا الطباطبائـّي الحسـنّي الشولسـتانّي )كان حيًّا سـنة 1081هـ)، في . )

التوثيـق رقم ))1).

د القارئ النجفّي )كان حيًّا سنة 1071هـ)، في التوثيق رقم )))).. ) الحاج محمَّ

الشيخ حسين بن عبد علّي الخمايسـّي )كان حيًّا سنة 1077هـ)، في التوثيق رقم )6)).. 4

ة جزيُل فضلِه، وعظيُم شـأنِه بين أهـل الِعلم والفضل، حتَّى صار  فـذاع فـي هذه المدَّ

ذلـك داعيًـا إلى أن يقيِّدوا شـهاداتهم له، وينزلوها ِمن الشـفاه على الورق؛ لتبقى شـاهًدا 

حيًّـا للعمـاد البافقـّي علـى علـوِّ منزلِتـِه العلميَّـة، فظهـَر مـن تلـك الكلمـاِت بالِـُغ ِعلِمِه، 

وكريـُم مقاِمـه، بنحـٍو يـدلُّ على براعِته فـي العلوم، ورفعـِة منزلِته في الَعمـل الصاِدق.

)1) ينظر طبقات أعالم الشيعة: 189/8.
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أقوال العلماء فيه
ُوِصـَف فـي أوَّل المجموعـة التـي فيهـا صـورة توثيقـات العلمـاء لـه وتأييـد اجتهـاده 

 بـ«الفاضـل الكامـل الشـهيم األلمعـّي، العـادل العاقـل الذكـّي المتّقـّي، لقمـان الحـال، 
مة الفهَّامة، الحاوي للفروع واألصول، الجامع للمعقول والمنقول،  ]إ[فالطون الكمال، العالَّ

قين، رشاد المعتِضدين، عماد المجتهدين«)1). سلطان المدقِّقين، برهان المحقِّ

وفـي التوثيقـات اآلتيـة ِمن أقـوال العلماء في مدِحـه ما يُغني في بيـان حالِه، فلتُنظَر 

هنـاك، فـال حاجَة إلى إعـادة ِذكرِها هنا.

األعالم الذين ُذِكرت توثيقاتهم في هذه الوثيقة
األعـالُم الـواردة أسـماؤهم فـي هـذه الوثيقـة هـم ِمـن أقطـاب الِعلـم والفضيلـة في 

النجف األشـرف في القرن الحادي عشــر الهجرّي، إذ يُفاُد ِمن هذه الوثيقة أنَّ كلَّ أولئك 

العلمـاء األعـالم كانـوا فـي النجف األشــرف حين تصديقهم عليهـا))) في تواريـَخ مختلَِفة، 

فجميُعهـم معاصــرون لبعضهـم، وربَّمـا قََرأَ بعُضهـم على بعض.

وقد بلََغ عدُد العلماء الذين قُيِّدت شهاداتهم في هذه الوثيقة )7)) عالًِما:

َم ِذكُر بعضهم. ِمنهم َمن كاَن شيًخا للبافقّي، وِمنهم َمن كان تلميًذا له، وقد تقدَّ

وِمنهـم َمـن اطَّلـَع على بعـِض ُمصنَّفاتِـه، فَجاَد يَراُعه بالشـهادِة لـه على َمبلَـغِ ِعلِمه، 

ِة طَرِحـِه وتفصيلِـه للمطالـِب العلميّة، وأنَّه ِمـن المجتهدين، مثل: ميـرزا رفيع الدين  ودقَـّ

ـد بـن حيـدر الحسـينّي الطباطبائـّي )ت)108هــ)، والشـيخ عبـد علـّي الخمايســّي  محمَّ

د صالـح المازندرانـّي )ت1086هـ). )ت1084هــ)، والشـيخ محمَّ

لين، والمخالِطين والمعاِشــرين،  ومنهم َمن اعتََمَد ُشهرََة البافقّي بين العلماء والمحصِّ

ِمـن سـّكان النجـف األشـرف وغيرهم مـن العلماء والفضـالء والزّهـاد واألتقياء، فََشـِهَد له 

)1) تراجم الرجال: 0/1)).

))) ينظر طبقات أعالم الشيعة: 6/8)).
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بالفضـِل والزهـد والـَوَرع، مثل: الشـيخ َخلَف بن حـردان الِحلِّّي )كان حيًّا سـنة 1081هـ)، 

والشـيخ فخــر الديـن الطريحـّي )ت)108هــ)، والشـيخ عبـد المجيـد بـن عبـد العزيـز 

الحويـزّي )ت 1088هـ).

فشـهادات أولئـك األفـذاذ لهذا الَعلَـم بالفضيلة، ووصفهـم إيَّاه بـ)فريـد دهره ووحيد 

عصــره ..) وغيــرها مـن كلمات المدح والثناء، تَشـهُد بعظيِم فضلِه، وعلـوِّ كعِبه، وطهارة 

ه جامـٌع لفنـون الِعلـم والمعرِفَـِة، وِمـن الُمَصنِّفين  نَْفِسـِه، وُحسـِن سيــرَتِه وسـلوكِِه، وأنَـّ

والمجتهدين.

ُنَسخ التوثيقات
لهذه التوثيقات نسختان نفيستان موجودتان في إيران:

سـة، تحمـُل الرقم  ـة فـي قـم المقدَّ األولـى: نُسـخة مكتبـة آيـة اللـه المرعشــّي العامَّ

1)84، عـدُد أوراِقهـا )10)، نََسـَخها بيـِدِه أحـُد األعـالم الُمصادقيـن عليهـا سـنة 1071هـ، 

د علّي كتابدار)1)، إذ َدوَّن تصديقـاِت العلماِء وتأييداتِهم عن  د حسـين بـن محمَّ وهـو محمَّ

خطوِطِهـم)))، وعُددهـا فـي هـذه النسـخة )7)) توثيًقا.

ة فـي تبريـز، عـدُد أوراِقهـا )46)، لَـم أهتـِد إلـى  والثانيـة: نُسـخة المكتبـة المركزيَـّ

معرفـة نَاِسـَخها، لكنَّهـا كُِتبـت فـي سـنة 1081هـ، وعـدُد التوثيقـات فيهـا )6))، إذ ليس 

د سـعيد الحسـنّي كوبائـي )القهبائّي) )ت )109هـ)، وربَّما سـقَط  فيهـا توثيـق مير محمَّ

سـهًوا ِمـن قَلَم الناِسـخ.

ـا ترتيُب التوثيقات فيختلُف في النسـختَيِن تقديًما وتأخيـرًا، فاعتمدُت في ترتيبها  وأمَّ

د حسـين الكتابدار  ؛ ألنَّهـا بخطِّ محمَّ علـى الموجـود في نُسـخة مكتبة السـيِّد المرعشــيِّ

)1) سنأتي على ترجمِته في التوثيق رقم )4))، فراِجع.

رقم   4(/(( العاّمة:  المرعشـّي  السيِّد  مكتبة  وفهرس   ،180/8 الشيعة:  أعالم  طبقات  ))) يُنظر: 

.84(1
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صور أول النسخ الخطية المعتمدة وآخرها
***

صور أوائل النسخ اخلطية 
املعتمدة وأواخرها

وترتيبـه، صاحـب التوثيق رقم )4)).

ـد حسـين  ـاًل الصديـُق الناِصـُح الشـيخ محمَّ وقـد زوَّدنـي بنسـَختَي التوثيقـات متفضِّ

الواعـظ النجفـّي، فجـزاُه اللـُه خيـَر جـزاء الُمحسـنين.

منهج التحقيق
اعتمـدُت نسـخَة مكتبـة السـيِّد المرعشــّي، ورمـزُت لهـا بالرمـز )ش)، وعضدتُهـا . 1

بُنسـخة مكتبـة تبريـز، ورمـزُت لهـا بالرمـز )ت).

قابلُت بين الُنسختين، وقيَّدُت ما بينهما ِمن اختالف في الهامش.. )

أثبـتُّ مـا في النسـخة )ت) ِمن كلمات أو تعليقات غيـر موجودة في )ش) بالنحو . )

الـذي يُسـِهم فـي إخراج النصِّ بأفضل وجٍه ممكن، وقد أشــرُت إلـى ذلك كُلِِّه في 

موِضِعه.

بـُت مـا فـي النـصِّ ِمـن ُعجمـة - وهـي قليلـٌة- ِمـن دون اإلشـارة إلـى ذلـك، . 4 َعرَّ

التذكيـر والتأنيـث عنـد اسـتعمال حـروف المضارعـة، وغيرهـا. كالتطابـق فـي 

( .. اعتمدُت قواعَد الخطِّ الحديثَة في ضبِط النصِّ

أبقيـُت النصـوَص الفارسـيََّة فـي المتـن، وأَثبَـتُّ ترجمتَهـا - بالمعنـى- إلـى اللغـِة . 6

العربيَّـة فـي الهامش.

ما كان زيادًة ِمنِّي يقتضيها السياُق فقد وضعتُه بين معقوفَيِن ] [.. 7

ا لَـم يكن لهـذه التوثيقات عنواٌن خـاصٌّ بها، وضعُت لها عنوانًا اسـتفدتُُه ِمن . 8 ولَــمَّ

د  مضمونهـا، وهـو )تأييـدات العلمـاء والمجتهديـن ألبي الخيـر عماد الديـن محمَّ

َحِكيـم البافقّي).

وآخـُر دعوانـا أن الحمـُد للـه رَبِّ العالَميـَن علـى بلوِغ مـا قصدتُه، وحصوِل مـا أردتُه، 

ـٍد النَِّبـيِّ وآلِه الطيِّبيـَن الطاهرين. ى اللُه على سـيِّدنا محمَّ حمـًدا كثيـرًا، وصلَـّ
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صور أول النسخ الخطية المعتمدة وآخرها
***

صور أوائل النسخ اخلطية 
املعتمدة وأواخرها
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الصفحة األولى من نسخة مكتبة السّيد المرعشّي
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الصفحة األخيرة من نسخة مكتبة السّيد المرعشّي
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الصفحة األولى من نسخة المكتبة المركزية في تبريز 
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الصفحة األخيرة من نسخة المكتبة المركزية في تبريز 
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المبحُث الثاني
النَّصُّ المَحقَّق

هو الشاِهُد
َأقَوى ِمن ُكلِّ َقِوّي)1(

بسم اهلل الرحمن الرحيم
َوِبِه ِثَقتي)2(

ٍد سـيِِّد المرَسـلين، وخاتَـم النبيِّين،  الَحمـُد للـه َربِّ العالَميـن، والّصـالُة على ُمَحمَّ

والسـالم علـى آلـِه الطيِّبيـن الطاهريـن، َوأَصَحاِبـِه الَكاِملِيَن األَنَجِبيـَن)))، أّما بعد.

فيُسـتَعلَُم ِمـن جماعـِة المؤمنيـَن، ِمـن ُعَقـالِء الِعلـِم اليَقيـِن، ويُسـتَخبَُر َعـن طائَِفـِة 

ين الــَمتين)4)، الذيَن يَعلَموَن أو يَسـَمُعوَن ِمـن َجمعِ الّصاِدِقين،  الّصالِحيـن ِمن ُعلماِء الدِّ

ـِهيَم))) اأَللَمِعيَّ الَعـاِدَل)6) العاِقَل الّذكِـيَّ المتَِّقي، لُقمـاَن الحاِل،  أَنَّ الفاِضـَل الَكاِمـَل، الشَّ

)1) )أَقوى ِمن كُلِّ قَِوّي) زيادة من )ت).

))) )َوِبِه ثَِقِتي) زيادة من )ت).

))) )َوأَصَحاِبِه الَكاِملِيَن اأَلنَجِبيَن) زيادة من )ت).

)4) في )ت): الُمِبين.

ِهيم: ِصفٌة ُمشبَّهٌة، ِمن: َشُهَم فهو َشْهٌم وَشِهيم، أي َجلٌْد ذَكِيُّ الفؤاِد، ِمن باب )ظَرَُف)، قال أبو  ))) الشَّ

القاسم الزّجاجيُّ )ت7))هـ): «وهذا ُمطَّرِد فيما كان ِمن األفعال على )فَُعَل)، إذ يأتي اْسُم الفاعِل 

«، فيبدو أنَّ إطالَق )اْسِم الَفاِعِل) على هذا البناِء َمجاٌز؛  منه على )فَِعيل)، َوهو ِفْعٌل َغيْـُر ُمتََعدٍّ

الثُّبُوُت، وكذا  فاِت التي لَيست على زِنَِة )فاِعل) هي ِصفاٌت ُمَشبََّهٌة إن قُِصَد بها  ألنَّ جميَع الصِّ

ِهيم)، واللُه العالِم. المقصوُد في )الشَّ

حاح: )/)196، وأسـرار العربيَّة: 98، والممِتع في التصـريف:  يُنظَر: اشتقاق أسماء الله: 6)1، والصِّ

90)، 94)، وحاشية الصبّان على شـرح األشمونّي: )/)476-47.

الِح. )6) في )ت): الصَّ
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َمـَة الَفّهاَمـَة، الَحـاِوي للفـُروِع واألُصـوِل، الَجاِمـَع للَمنُقـوِل  ]إ[فالطـوَن الَكمـاِل، الَعالَّ

ِعمـاَد  الُمقتَِصِديـَن،  رََشـاَد  ِقيـَن،  الُمَحقِّ بُرَهـاَن  الــُمَدقِِّقيَن،  ُسـلطاَن  والَمعُقـوِل، 

ـد َحكيـم، أَبـا)1) الَخيــِر بن َعبـِد اللـه الباِفِقّي،  يـن محمَّ المجتَِهِديـَن، ميـرزا ِعمـاَد الدِّ

َسـِة  المَقدَّ الُمباَركَـِة)))  ِبالبَلـَدِة  ِسـِنيَن  َخمـِس  َة  ُمـدَّ كَاَن  بَّانِيِّيـَن،  الرَّ الُحَكمـاِء  ِمـن 

 ، ، ُمصاِحبًـا للَخـَواصِّ ــرَِف، الّنَجـِف األَشــرَِف فـي الّسـلُوِك الخـاصِّ المتَعالِيَـِة فـي الشَّ

َغفيـٌر  َجـمٌّ  منـُه  واسـتَفاَد  الُعَقـالِء،  المؤِمنيـَن  ِمـن  كَثيـٌر  َجمـٌع  منـُه  انتََفـَع  بحيـُث 

ِمـن الّصالحيـَن األَتِقيـاِء، حيـُث كاَن يُـدرُِّس كلَّ يَـوٍم ِمـن أَيّـاِم التّحِصيـِل - فـي تلـَك 

ِة- َخمَسـَة َعَشــَر َدرًسـا تَقريبًـا، ِمـن َمراتِـِب المعُقـوالِت والمنُقـوالِت للُفَهمـاِء  المـدَّ

ُف  ُه كاَن فـي كُلِّ ِعلـٍم ِمـن العلـوِم المتعاَرفَـِة بَيـَن الُعلمـاِء))) يَُؤلِـّ األَذكِيـاِء، علـى أَنَـّ

تَألِيفـاٍت َرِشـيَقًة، ويَُصنِّـُف تَصنيفـاٍت َوثيَقـًة َمقبولَـًة، ُمَحّسـَنًة لِــَمن كاَن يَراهـا ِمـن 

الُفَضـالِء الّنَجبـاِء، شـائَِعًة َمقـُروَءًة لَِكثيـٍر ِمـن الُعلمـاِء األَذكِيـاِء، وكاَن يَنـَزِوي علـى 

ِبَقـدِر طَلَِبـِه  الَحـقِّ  ويَهـدي طالِـَب  بالِـِه،  ِبَقـدِر طاقَـِة  َه  َربَـّ ويَعبُـُد  َويَزَهـُد  َحالِـِه، 

الَقناَعـِة  ِغنـى  الّضــُروَرِة، ويَعيـُش فـي  َمـَع  إِاّل  الّنـاَس  ُم  يَُكلِـّ َحالِـِه، وكاَن ال  ِة  َوقُـوَّ

ِبِتجـاَرِة الِكتابَـِة ِمـن بََركَـِة الـَكالِم الَمِجيـِد، َواَل يَحتـاُج إِلى أَخِذ َشــيٍء ِمـَن الَوظائِِف 

َخيـُر  فيـِه  َمـا  يَُقـوُل  دائًِمـا  وكاَن  الَحميـِد،  الملِـِك  اللـه  ِبِعنايَـِة  أََحـٍد  ِمـن  َوَغيرِهـا 

المؤِمنيـَن، َواَل يَفَعـُل مـا فيـِه َشــرُّ المسـلِِميَن.

فََمـن كاَن يَعلَـُم ُحْسـَن ُسـلُوكِِه بهـِذِه الخُصوِصيّـاِت، أَو كاَن يَسـَمُع َخيـَر ِفَعالِـِه 

ِبُدعـاِء  الُعَقـالِء  المؤِمنيـَن  ـِه قُلُـوِب  لِتََوجُّ قَاِبـاًل  ُه يَكـوُن  أَنَـّ َويَـَرى  الُجزئِيّـاِت،  بهـِذِه 

ـِه؛ الزِْديَـاِد البَـَركاِت َوالتّْوفيَقاِت، ويَكـوُن اَلئًِقا بِإعانَـِة ِهَمـِم الّصالِحيَن  َخيـٍر فـي َحقِّ

ن َحواِشــَي  األَتِقيـاِء بـأَداِء َحـقٍّ فـي ِصدِقـِه؛ الزِْديَـاِد الفيُوَضـاِت َوالتّأِييـَداِت، فَليَُزيِـّ

)1) في )ش) و)ت): )أبو)، واألصحُّ ما أثبتُّه؛ ألنَّ احتماَل أن تكون )أبو) هنا صحيحًة بناًء على القطع 

ل. عن البدليَّة بعيٌد، فتأمَّ

))) )الُمبَاَركَة) زيادة من )ت).

))) )بَيَن الُعلَماِء) زيادة من )ت).
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ـا ِعنـَدُه؛ لِتَكوَن َشـهاَدتُهم َوسـيلًَة لُِحصـوِل َخيِر  ِه الّشــِريِف ِممَّ هـِذِه الّصِحيَفـِة ِبَخطِـّ

الّداَريـِن، َوتَصيـَر َشـفاَعتُهم َذريَعـًة لُِوصـوِل فَيـِض الّنشـأَتَيِن.

بالَخيـِر  ُخِتـَم  الَحـَراِم،  الِقعـَدِة  ذي  َشـهِر  ِمـن  األَُوِل  الَعْشــِر  فـي  ذلِـَك  َر  ُحـرِّ

.1071((( َسـَنِة  ُشـُهوِر)1)  ِمـن  والِكـرام، 

)1) ليس في )ت): ُشُهور.

ـه: Sالَ يَخَفـى َعلـى أَهـِل الَعـدِل َواإِلنَصـاِف ِمـَن الُعَقـالَِء، أَنَّ َمـا  ))) جـاء فـي هامـش )ت) مـا نصُّ

ِحيَفـِة، لِــَمن اجتََهـَد فـي تَحِقيـِق َحـقِّ  كَتَـَب ُعـُدوُل الُمؤِمِنيـَن األَتِقيَـاِء فـي أَصـِل هـِذِه الصَّ

اَلئِـِل ِبَحـقِّ  َمـا اسـتََفاَد ِمـَن اآليَـاِت َواألََحاِديـِث، َوَحـلِّ ُمشـِكاَلِت الَمَسـائِِل، َوَحـقِّ َعـاِداَلِت الدَّ

َفـاِت التـي َشـاَهُدوَها ِبالَحِقيَقـِة فـي أَقَوالِـِه َوأَفَعالِـِه،  البُرَهـاِن، فـي َخيـِر االسـِتيَفاِء، ِمـَن الصِّ

ئَِقـُة ِباالجِتَهـاِد، َواليَِقيـُن الَمقـُروُن  َفـاُت الَواِقَعـُة الالَّ ِبُمَعايََنـِة الُعيُـوِن َوإِمَعـاِن اآلَراِء، ِهـَي الصِّ

ِبالبُرَهـاِن الَعقلِـيِّ َوالنَّقلِـيِّ َعلـى إِثبَـاِت الَحقِّ ِباالسـِتعاَلِء، اَل االجِتَهـاِد الظَّنِّيِّ الَمقـُروِن ِبالَقرَائِِن 

ـاًل َمشــُروًحا فـي  َعى ِباالسـِتقرَاِء، َوَمـا كَتَـَب الُعلََمـاُء َوالُفَضـاَلُء ُمَفصَّ َحـِة إِلِثبَـاِت الــُمدَّ الُمَرجِّ

َفـاُت الِتـي َعايَُنوَهـا  ـَهاَداِت الَعالِيَـِة فـي الَوفَـاِء، ِهـَي الصِّ ِحيَفـِة لَـُه، ِبالشَّ َحَواِشــي هـِذِه الصَّ

ِبالَحِقيَقـِة فـي ِعلِمـِه َوأَعَمالِـِه، َوِحَكِمِه َوآَمالِِه، ِبُمَشـاَهَدِة َعيِن الُعُقوِل، َوُحسـِن إِقبَـاِل الُقلُوِب 

فـي اإِللَقـاِء، َوِهـَي تَـُدلُّ َعلـى كََمـاِل فَضـِل كُلِّ َواِحـٍد ِمـَن الُفَضـاَلِء، َوَجَمـاِل َعقـِل كُلِّ َواِحـٍد 

كَاِء، َوُحسـِن َمَحبَِّتِهم  ِمـَن الُعَقـاَلِء، ِمـن َحـقِّ َمعرِفَِتِهـم ِبَحـقِّ الَعـارِِف َوالَمعُروِف َعلـى ُروِح الـذَّ

لِــُحسِن الَكاِشــِف َوالَمكُشــوِف َعلـى َذرَوِة الَعطَاِء، َوكََمـاِل قُرِبِهم ِمَن الَحـقِّ ِبالَعدِل َواإِلنَصاِف 

ِة َعـن النَِّبـيِّ َواألَوِصيَـاِء، َصلَّى  َوَخيـِر الَوفَـاِء، ِبَحـقِّ َمـا اسـتُِفيَد ِمـَن اآليَـاِت َواألََحاِديـِث الَمرِويَـّ

ٍم فـي ُحسـِن كََمـاِل َمَقالِـِه، يَـُدلُّ َعلى  اللـُه َعلَيـِه َوآلِـِه األَتِقيَـاِء، فَـِإنَّ ُحسـَن أََداِء كَاَلِم كُلِّ ُمتََكلِـّ

َحـقِّ َمعرِفَِتـِه، َوكََمـاِل فَضـِل َحالِـِه، ِمـن َحَقائِِق اإلِمَعـاِن، َوَدقَائِـِق اآلَراِء، فَهـذا َمحَضــٌر لَِكَماِل 

.Rاجِتَهاِدِهـم َوفَضلِِهـم أَيًضـا فـي اإِليَفـاِء
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ُصـوَرُة َخـطِّ ُسـلَطاِن الّنَجباِء، َوَسـيِِّد الُعَلمـاِء َوالُحَكمـاِء، َواأَلصِفَيـاِء، ِميرزا . 1
َرِفيَعـا)1(، َأداَم اهلُل ِظلَّـهُ اأَلبهـى)2(.

الِة على َسـيِِّد المرَسـليَن،  ا بَعَد َحْمِد رَبِّ الَعالَميَن، َوالصَّ ِبسـِم الله الرَّحمِن الرَِّحيِم، أَمَّ

الجّنات)  )روضات  في  ذُكَِر  الطباطبائّي،  الحسينّي  حيدر  بن  د  محمَّ ين  الدِّ رفيع  السيِّد  )1) هو 

في  وكذا  الحسنّي،  الحسينّي  أنَّه  الرواة)  )جامع  وفي  َحَسنّي،  أنّه  الفقهاء)  طبقات  و)موسوعة 

أنّه  )الذريعة)  من  المواضع  بعض  في  الطهرانّي  وذَكََر  الشيعة)،  و)أعيان  المستدرك)  )خاتمة 

َحَسنّي، وذَكََر في موضعٍ آخر - نقاًل عن مخطوطة لكتابه )الشجـرة اإللهيّة)- أنّه ُحَسينّي، وهذا 

ّي  القمِّ عبّاس  الشيخ  ذَكَرَُه  وكذا  التوثيق،  هذا  عن  نقاًل  األشكورّي  أحمد  السيِّد  ذكرَه  ما  يوافق 

)ت9))1هـ) في )الُكنى واأللقاب).

وَصَفُه الشيُخ أسد الله الكاظمّي )ت7))1هـ) بقوله: «السيِّد األجّل األسَعد، األوفى األمَجد، الفقيه 

المحدِّث، الحكيم المتكلِّم األوَحد«، قرأَ على بعض أعالم عصـرِه، منهم: الشيخ بهاء الدين العاملّي 

مة المجلسـّي  )ت0)10هـ)، وعبد الله بن الحسين التسترّي )ت1)10هـ)، وروى عنه كُلٌّ ِمن: العالَّ

)ت1111هـ)، والحّر العاملّي )ت1104هـ)، وغيرهما. له كتب، منها: شـرح أصول الكافي، والشجرة 

اإللهيّة في أصول الدين، وحاشية على مختلَف الشيعة.

في  )ت0))1هـ)  النورّي  ُث  المحدِّ ونََقَل  1080هـ،  سنة  تُُوفَِّي  أَنَّه  العصـر)  )سالفة  في  جاَء 

سنة  كانت  المترَجم  وفاة  أنَّ  )ت1101هـ)  لألردبيلّي  الرواة)  )جامع  عن  المستدرك)  )خاتمة 

1099هـ، بينما الموجود في )جامع الرواة) أّن وفاته كانت سنة 1079هـ، فالحظ. وكذا ذَكََر سيُِّد 

فَإنَّ  الله؛  َسهٌو منهم جميًعا رحمهم  تاريَخ وفاته سنة 1099هـ، وهو  أّن  األعيان )ت71)1هـ) 

قبـرَه موجوٌد ظاهٌر في )تخت فوالد) بإصفهان، بُنَي بأمر الشاه سليمان الصفوّي )ت)110هـ)، 

وهي  )108ه،  الشعرّي:  بالتاريخ  يوافق  وهو  رَفيٌع)،  َمقاٌم  رَِفيعٍ  )َمقاُم  لوحته:  على  أُرَِّخ  وقد 

سنة وفاته، وبهذا يندفُع سهُو سيِِّد األعيان، وكذا ما ذكره صاحُب السالفة، واألردبيلّي، 

ث النورّي، فتنبَّه. والمحدِّ

يُنظَر: جامع الرواة: 1/1))، وأمل اآلمل: )/09) رقم 9)9، وسالفة العصـر: 491، ومقابس األنوار 

والكنى   ،176/( المستدرَك:  84/7 رقم 600، وخاتمة  الجّنات:  األسـرار: 17، وروضات  ونفائس 

واألَلقاب: )/)7)، وأعيان الشيعة: 71/9)، والذريعة: 6/)19، و)8/1)- 9)، 96، وطبقات أعالم 

الشيعة: 6/8))، وموسوعة طبقات الفقهاء: 69/11).

))) قد تَلَِف جزٌء من هذا العنوان في )ش)؛ ألنَّه مكتوب على هامش الورقة، فجاَء هكذا: )صورة 
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وَآلِـِه الطّيِّبيـَن الطّاِهريـَن، بـر ضمائـر اهـل صفـا، وواقفيـن موقـف رضـا، يوشـيده نخـوا 

هدبـود كـه دريـن اوقـات واحـوال بنده قليـل البضاعه، رفيـع الدين الحسـينّي، را فرصت 

مالحظـه جميـع مـا في الرسـائل المذكوره نيسـت وانجه بر وفق مقتضـاى حال بمالحظه 

اجمالـى بنظـر قاصـر محـاط كرديـده اكثرش بـر قوانين طـرق تحصيل منطبـق وبموازين 

فكـرت سـنجيده صابـت بتحرير اليق محرر بنظر درمى ايد مسـاعى بليغه ارتضا مشـكور 

ُه يَسـَمُع َويُجيـُب. كُِتَب في ُغرَِّة َشـعباَن المعظَِّم َسـَنَة )1(1071. بـاد، إنَـّ

]َمْوِضُع مهرِِه العالي[

في  فاعتَمدُت  األسنى)،  ِظلُّه  داَم  ميرزا...  والعقالء،  الفضالء  سلطان...  والحكماء،  العلماء   ... خطِّ

تقييده على )ت).

سيِّد  على  والصالِة  العالَمين،  ربِّ  َحمِد  بعَد  ا  أمَّ الرحيم،  الرحمن  الله  بسم  بالمعنى:  )1) ترجمتُه 

فا، والواقفين َموِقَف الرِّضا، أنَّه  المرَسلين، وآلِه الطيِّبين الطاهرين، ال يَخفى على ضمائِر أهل الصَّ

في هذه األوقات واألحوال ال تُوَجد لهذا العبِد قليِل البضاعِة، رفيع الدين الحسينّي، فُرَصُة ُمالَحظَِة 

جميعِ ما في الرسائِل المذكورِة وما أحاَط به، َوفًقا لمقتضـى الحاِل، وبمالحظٍة إجماليٍَّة ِمن نَظَِر 

القاِصـر، أزعم أنَّ أكثرَُه ُمنطَِبٌق على قوانيِن طُرُِق التحصيِل، وُمَحرٌَّر بتحريٍر الئٍق بموازيِن الِفكِر 

الصحيح الثاقب، َشَكَر اللُه َمساعي َسالِكي َسبيِل االهتداِء البليغة، وطالِبي بُغيَِة الرِّضا، إنَُّه يسَمُع 

ويُجيُب. كُِتَب في ُغرَّة شعباَن المعظَّم سنة 1071ه.
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د . 2 ، َمواَلنا ُمَحمَّ ُصـوَرُة َخطِّ ُسـلطاِن الُفَضـالِء َوالّصَلحاِء، المجَتِهِد الّزَمانـيِّ
َصاِلح الماِزنَدَرانـّي)1(، َداَم ِظلُُّه الَعالي)2(:

ِبسـِم اللـه الرَّحمـِن الرَِّحيـِم، الَحمُد لله الـذي أَكـرََم الُعلَمـاَء بالَفَضائِِل، وأَنَعـَم َعلَيِهم 

بالَجاَلئِـِل، َوَجَعـَل الَعالِـَم الَكاِمَل الَعاّلَمـَة))) ِميرزا ِعماَد الّديـن، ِعماًدا للُمتَِّقيـَن، بارًِعا ِمَن 

)4) الــُمبيِن، َوأَنا َعلى َذلَِك ِمَن الّشـاِهِديَن.  العالَــِميَن، قارًِعـا لُبَـاَب اليِقيـِن، َصاِدًعا بالَحـقِّ

د َصالِـح المازِنَدَرانّي. كَتَبَـُه الَفِقيـُر إِلـى الله الَغِنـيِّ ُمحمَّ

َموِضُع ِسِجلِِّه الَعالي)5(

د صالح بن أحمد المازندرانّي، أحُد اأُلصوليِّين في العهد األخبارّي، ُوصَف في  )1) هو حسام الدين محمَّ

مة، المحقِّق المدقِّق، الرضـّي الزكّي، التقّي النقّي، جليل القدر، رفيع  )جامع الرواة) بـ: «اإلمام العالَّ

ٌر في العلوم العقليّة والنقليّة، ثقٌة  الشأن، عظيم المنزلة، دقيق الفطنة، فاضٌل كامٌل صالح، متبحِّ

ثبٌت عيٌن، له أخالٌق كريمة وخصاٌل حسنة«، ووَصَفُه الحرُّ العاملّي )ت1104هـ) بقوله: «فاضٌل، 

عالٌم، محقِّق«. قرأ على الشيخ بهاء الدين العاملّي )ت0)10هـ)، وكذلك على المولى محّمد تقي 

سة آمنة بيكم. المجلسـّي )ت1070هـ)، وتزّوج بابنته الكبرى الفاضلة الصالحة المقدَّ

األفندْي  الله  عبد  والميرزا  البحار،  صاحُب  الثاني  المجلسـّي  والمولى  العاملّي،  الحرُّ  عليه  قرأ 

شـرح  منها:  كتٌب،  له  )ت1091هـــ).  الكاشانّي  الفيُض  عنه  وروى  1)11هـ)،  سنة  حيًّا  )كان 

الكافي، وشـرح الفقيه، وشـرح المعالِم. تُُوفَِّي سنة 1086هـ، وقيل 1081هـ.

تهذيب  فهم  في  األخيار  ومالذ   ،816 رقم   (76/( اآلمل:  وأمل   ،1(1/( الرواة:  جامع  يُنظَر: 

األخبار: 8) المقّدمة، ورياض العلماء: )/110، واإلجازة الكبيرة للتسترّي: ))، وروضات الجّنات: 

وموسوعة   ،(88/8 الشيعة:  أعالم  وطبقات   ،((77 رقم   4((/( اآلمل:  أمل  وتكملة   ،118/4

طبقات الفقهاء: ) المقّدمة/407، و0/11)).

د صالح، أداَم الله ظلَّه  ))) في )ت): صورة خطِّ سلطان الصلحاء، وسنِد الفقهاء والحكماء، موالنا محمَّ

اآلخـرّي.

))) ليس في )ت): العالّمة.

)4) في )ت): بالحكم. 

))) في )ت): موضع مهر عالي.
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َمـاِن، َوحيـِد . 3 ُصـوَرُة َخـطِّ ُسـلطاِن الُعَلمـاِء، ُبرَهـاِن الُحَكمـاِء، ُمجَتِهـِد الزَّ
َوَراِن، آقـا ُحَسـيٍن)1(، َأداَم اهللُ ِظلَّـهُ اأَلبَهـى علـى ُرُؤوِس َأهـِل الُهـَدى)2(: الـدَّ

َوبَعـُد، فََقـد))) طَالَــَما تََشــرَّفُت بُصحبَـِة الــَمولى الَعالِــِم الكاِمـِل الفاِضـِل الَعالََّمـِة)4) 

)))، ُمشـتَِغالً ِبُمباَحثَِة فُنـُوِن الُعلُوِم، وُصُنـوِف الَمعارِِف،  الُمَشـاِر إِلَيـِه، وَكَثُـَر اخِتالفُـُه لَـَديَّ

ِة الَمِديـَدِة إاِلَّ َخيرًا َوَصاَلًحـا، َوزُهـًدا َوَعفافًا، ثُمَّ بَعـَد َذلَِك  َولَـم نَِجـْد ِمنـُه في هـِذِه الُمـدَّ

ت َسـعاداتُُه، َوتََضاَعَفت)6) توفيقاتُُه، وَكَُملَت كَماالَتُُه، َحْسـَب َما  قَد ازَداَدت َخيراتُُه، َوتَــمَّ

ذُكِـَر فـي الِكتَـاِب َمشــُروًحا، َواآلَن آِخٌذ لِلَكمـاِل ِبَمَجاِمِعِه، َجاِمـٌع لِلَفَضائِـِل ِبَجَواِمِعِه، قَد 

َغ أَقَْصى َمـا يَأَملُُه َويَتََمّنـاُه، ِبَمِعيَّـِة الَفِقيِر. ُجـوِزَي ِمـن ُحْسـِن َسـْعِيِه أَْحَسـَن الَجزَاِء، َوبُلِـّ

َمْوِضُع مهرِِه الـعالي)7(

الدروس)،  شرح  في  الشموس  )مشارق  كتاب  صاحُب  الخوانسارّي،  د  محمَّ بن  اآلقا حسين  )1) هو 

العلوم،  في  مِه  وتقدُّ ذكائه،  ة  بحدَّ ُعرِف  والكالم،  والفلسفة  بالفقه  اإلماميّة  علماء  أحُد مشاهير 

مُة العلماء، فريُد  ٌق مدقٌِّق.. عالَّ وَصَفُه في )أمل اآلمل) بقوله: «فاضٌل عالٌم، حكيٌم متكلٌِّم، محقِّ

د  د تقي المجلسـّي، وأخو زوجته محمَّ العصـر..«. أخذ عن طائفة ِمن العلماء، منهم: المولى محمَّ

باقر السبزوارّي )ت1090هـ)، وتتلَمَذ عليه ثلُلٌَّة ِمن العلماء، منهم: علّي رضا األردكانّي المعروف 

الله  عبد  والميرزا  )ت6)11هـــ)،  آبادّي  الخاتون  صالح  د  محمَّ والسيِّد  )ت)108هـــ)،  بالتجلّي 

د )ق11) المجاز منه في سنة 1064هـ،  األفندي، ويروي عنه باإلجازة الحرُّ العاملّي، وخواجة محمَّ

وغيرهم. له كتٌب وحواٍش، أَورََدها الطهرانيُّ في الذريعة والطبقات. تُُوفَِّي سنة 1098هـ.

يُنظَر: أمل اآلمل: )/101 رقم 76)، وسالفة العصر: 491، ورياض العلماء: )/7)، واإلجازة الكبيرة 

 ،(00/6 والذريعة:   ،149/6 الشيعة:  وأعيان   ،(19 رقم   (49/( الجّنات:  وروضات   ،(( للتسترّي: 

و1)/6) رقم1)8)، وطبقات أعالم الشيعة: 166/8، )1)، وموسوعة طبقات الفقهاء: 90/11- 91.

))) في )ت): صورُة خطِّ سلطان الفضالء، وسنِد العلماء والحكماء، آقا حسين، أداَم اللُه ظلَُّه األبهى.

رة. ))) في )ش): )لقد)، وما أثبتُّه من )ت) أنَسب؛ ألنَّها مقترنة بالفاء الواقعة في جواب )أّما) المقدَّ

)4) في )ت): الورع.

.( ) أو )َعلَيَّ ))) كذا في النُّسَختَين، والصواب )إِلَيَّ

)6) في )ت): وضاعفت.

)7) )العالي) زيادة من )ت).
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ُصـوَرُة َخـطِّ ُسـلطاِن الُفَضالِء، ُبرَهـاِن الُعَقـالِء، المجَتِهِد الّزَماِنـّي، َمْوالنا . 4
ـد باِقر الّسـبَزَواِرّي)1(، َأداَم اهلُل ِظلَّـهُ الَعالي)2(: ُمَحمَّ

ـد باِقر  ِبسـِم اللـه الرّحمـِن الرِّحيـِم، يَُقـوُل الــُمفتَِقُر إِلـى رَحَمـِة اللـه))) البَـاِري، ُمَحمَّ

ًة َمِديَدًة ِمَن الزَّماِن، َوِقْسـطًا طَِوياًل ِمـَن الّدهِر، ِبُصحبَِة  : إِنّـي قَـد تََشــرَّفُت ُمدَّ الّسـبزََواِريُّ

َمـِة)4)، الَعالِِم الَعاِمِل، الــُمَشاِر إِلى بَعِض أَلَقاِبِه الّشــريَفِة، َوأَوَصاِفِه  الَمولـى الَفاِضـِل الَعالَّ

))) في َمَجالِِس الــُمَذاكَرَِة، َوَمحاِفِل الــُمبَاَحثَِة َوالـُمناظَرَِة،  َر وَكَثَُر اخِتاَلفُُه لََديَّ البَِهيَِّة، َوتََكرَّ

ِة، َولَـم أَِجْد ِمنـُه - َمَع طُـوِل الزَّماِن  فـي طُـرُِق الُعلُـوِم الــُمختَلَِفِة، َوالّصناَعـاِت االجِتَهاِديَـّ

َوتََقـاُدِم)6) الّدهـِر- إاِلّ الَخيَر َوالّصالََح، َوالَعدَل َوالَعَفاَف َوالَفالََح، والِفقَه َوالّسـَداَد، َوالتّقَوى 

ِنيََّة، َوالــَمَفاِخَر البَِهيََّة، َوالزّهَد في الّدنيَا، َواالنِقطَاَع إِلى الــَمولَى،  َوالرَّشاَد، َوالَفضائَِل السَّ

د باِقر  ِهِه، َوُدُخولـي في َدَعواتِِه الّصالِــَحِة، وَكَتَـَب ]ُمَحمَّ َوقَـد كَتَبْـُت ذلِـَك طََمًعا فـي تََوجُّ

.] الّسبَزَواِريُّ
َمْوِضُع مهرِِه الـعالِي)7(

العالّمة  معاصـري  من  وهو  اإلماميّة،  أعيان  أحُد  السبزوارّي،  مؤمن  د  محمَّ بن  باقر  د  محمَّ )1) هو 

المجلسـّي،  تقّي  د  محمَّ المولى  عن  وروى  عنه،  وروى  البهائّي  الشيخ  على  تتلَمَذ  المجلسـّي، 

اآلقا حسين  أخِتِه  زوُج  عليه:  تتلَمَذ  تالميذه، ومّمن  لبعض  واإلنهاءات  اإلجازات  ِمن  كتَب عدًدا 

د بن عبد الفتَّاح التنكابنّي، المشهور بسـراب  د الخوانسارّي )ت1098هـ)، والمولى محمَّ بن محمَّ

األفندّي  الله  الجيالنّي )ت1144هـ)، والميرزا عبد  د شفيع بن فرج  )ت4)11هـ)، والمولى محمَّ

صاحب )رياض العلماء). تُُوفَِّي سنة 1090هـ.

يُنظَر: رياض العلماء: )/44، وروضات الجّنات: )/68 برقم 141، وتراجم الرجال: 470/1، وتالمذة 

المجلسـّي: 7)، 6)، 66، )16، وموسوعة طبقات الفقهاء: 17/11)- 18).

د باقر،  ))) في )ت): صورُة خطِّ سلطاِن العلماء، وسنِد الصلحاء والفقهاء، مجتهِد الزمان، موالنا محمَّ

أداَم اللُه ظلَُّه األسنى.

))) ليس في )ت): الله.

)4) ليس في )ت): العالَّمة.

.( ) أو )َعلَيَّ ))) كذا في النُّسَختَين، والصواب )إِلَيَّ

)6) في )ش) و)ت): )تقاوم)، والظاهر أنَّ الصحيح ما أثبتُّه.

)7) )عالي) زيادة من )ت).
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ُصـوَرُة َخـطِّ َسـيِِّد الُفَضالِء، ُسـلطاِن الُعَقـالِء، الــُمجَتِهِد في الّزَمـاِن، ِمير . 5
ـد َسـعيد الُكوبائـّي)1(، َداَم ِظلُّـُه الَعالي: ُمَحمَّ

َمِة، البَاِرِع الزّاِهِد، الَعزيِز الــُمَشاِر  ُهَو الــُمَوفُِّق. بَعَدما تََشــرَّفُت ِبُصحبَِة الفاِضِل الَعالَّ

إِلـى أَلَقاِبـِه الّشــِريَفِة في هـِذِه الّصِحيَفِة، ِعلمُت أنّه كاسـِمِه، َوالَفضُل كُلُُّه ِبرَْسـِمِه، يَأُخُذ 

ه، فَهـَو فـي الزّهـِد َوالتّقـَوى بَلَـَغ الَغايَـة، َوأََجـاَد إِلـى  بالِعلْـِم أَطَْوَريْـه)))، َوبالَفضـِل َحِريَـّ

الّنهايَـة، َوفََّقـُه اللـُه تََعالـى بالبُلُـوِغ إِلى أَعلَـى َما اشـتََهَر، َوَغايَِة َمـا اقتََدَر، َوتَمنَّيـُت أَن اَل 

يَنَسـاني فـي َمظانِّ اسـِتجابَِة الّدَعـَواِت، َوَخلََواتِـِه الّصالِحاِت))).

َمْوِضُع مهرِِه ]الـعالِي[

الُقهبائّي، أحُد أجالّء اإلماميّة، جليُل  د الحسنّي الطباطبائّي  د سعيد بن قاسم بن محمَّ )1) هو محمَّ

القدر، رفيُع المنزلة، عالٌم فاضٌل، كامٌل ورٌع، صالٌح ديٌِّن، قرأَ على والِدِه كُتَُب الحديث األربعة، 

د معصوم العقيلّي  وكان ذا اعتناٍء بُكتُب الحديث ومقابلَِتها وتصحيِحها وتدريِسها. قرأَ عليه محمَّ

الشيرازّي )ق11) كتاَب )َمن ال يحضـرُُه الفقيُه)، وقرأَ عليه غيرُه.

البيان)  )زبدة  على  شـرٌح  وهو  األحكام،  آيات  شـرح  في  األحكام  مفاتيح  منها:  ًة،  ِعدَّ كُتُبًا  أَلََّف 

حاشية  على  وحاشية  األبدان،  حياة  في  الجنان  وَرْوُض  )ت)99هـ)،  األردبيلّي  أحمد  للمحقِّق 

خطَّ  َرأى  أنّه  الطهرانّي  الشيُخ  ذَكََر  وقد  )ت981هـ)،  اليزدّي  الله  عبد  للمولى  المنطق  تهذيب 

المترَجم على ظَهر نسخة ِمن )الروضة البهيّة) في الفقه، وفيه أنّه قَرأَ على والِده، وأنَّ والَده قرأَ 

على بهاء الدين العاملّي. تُُوفَِّي سنة )109هـ.

د بن سعيد، وأعيان الشيعة: 44/9)، والذريعة: 61/6  يُنظَر: جامع الرواة: )/118 وفيه أنَّه: محمَّ

طبقات  وموسوعة   ،(4(/8 الشيعة:  أعالم  وطبقات   ،(167 رقم  و1)/99)  و)1/)0)،   ،(10 رقم 

الفقهاء: 8/11)).

يِه، يعني أوَّلَُه وآِخرَه، ومنه المثَُل  ))) )أَطَوَريه) أَي: غايته، والَغرَُض بالتثنيِة التوكيُد، وقيل: طَـرَفَيِه وَحدَّ

)بَلََغ في الِعلِم أَطَوَريِه)، يُضـرَُب للُمتَناِهي في الِعلِم. ويُروى: )أَطَوِريِه) - بَكسـِر الرّاء- على معنى 

الَجمع، أي: ُضـُروبُُه َوأَطـرَافُُه.

يُنظَر: مجَمع األمثال: 1/)9 رقم ))4، والمستقصـى في أمثال العرب: )/14 رقم 46.

))) هذا التوثيق بتمامه غير مذكور في )ت).
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الّزَمـاِن، . 6 ُمجَتِهـِد  اأَلصِفيـاِء،  ُبرهـاِن  الُعَرفـاِء،  ُسـلطاِن  َخـطِّ  ُصـوَرُة 
ِظلَّـُه  اهلُل  َأَداَم  الكاشـانّي)1(،  ُمحِسـن  ـد  ُمَحمَّ َمواَلنـا  الـّدَوَراِن،  َفريـِد 

الَعالـي)2(:

ِبسـِم اللـه الرّحمـِن الرِّحيـِم، ذِلَك الِكتاُب َل َريـَب فيِه )))، َوَخيُر الـَكالَِم َما قَلَّ 

د)4) بن ُمرتََضـى. . وَكَتََب الـُمِســيُء الــَمدُعّو ِبُمحِسن، ُمَحمَّ َوَدلَّ

َمْوِضُع مهرِِه الـعالِي)5(

د بن مرتضـى، المدعو بُمحسن الكاشانّي، والشهير بالفيض الكاشانّي،  )1) هو المولى الجليل محمَّ

التصنيف.  حسَن  أديبًا،  شاعرًا  ًقا،  محقِّ فقيًها  ثًا  محدِّ متكلًِّما،  حكيًما  ماهرًا،  عالـًما  فاضاًل  كان 

بن  الحسن  بن  د  محمَّ والشيخ  العاملّي،  الدين  بهاء  منهم:  عصـرِه،  أعالم  ِمن  جملٍة  على  قرأَ 

الشهيد الثاني )ت0)10هـ) وأجيز منهما، وقرأَ العلوَم العقليََّة على الماّل صدر الدين الشيرازّي 

د صالح المازندرانّي )ت1081هـ)، وتتلمَذ على السيِّد ماجد بن  )ت0)10هـ)، وروى عن محمَّ

مة المجلسـّي، والسيِّد  هاشم البحرانّي )ت8)10هـ). وقرأَ عليه جملٌة ِمن العلماء، منهم: العالَّ

نعمة الله الجزائرّي )ت)111هـ). صنََّف كتبًا ورسائَل، أشهـرُها: كتاب الوافي، جمَع فيه الكتَب 

األربعة مع شـرح أحاديثها المشِكلَِة. تُُوفَِّي سنة 1091هـ.

واإلجازة   ،180/( العلماء:  ورياض   ،،491 العصـر:  رقم))9، وسالفة   (0(/( اآلمل:  أمل  يُنظَر: 

والكنى  رقم)6)،   79/6 الجّنات:  وروضات   ،1(1 البحرين:  ولؤلؤة   ،(7 للتسترّي:  الكبيرة 

وموسوعة   ،491/8 الشيعة:  أعالم  وطبقات  رقم496،   1(4/( والذريعة:   ،((1/( واأللقاب: 

طبقات الفقهاء: 9/11)).

د محسن، أداَم اللُه ظلَّه  ))) في )ت): صورُة خّط سلطاِن العرفاء، وسنِد األصفياء والفقهاء، موالنا محمَّ

األبهى.

د ُحَسين الكتابدار لهذه  مة التي كتبها محمَّ ))) سورة البقرة: ). وفي هذا االقتباس إشارة إلى المقدِّ

التوثيقات، فالحظ.

د. )4) ليس في )ت): محمَّ

))) )عالي) زيادة من )ت).
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ُصـوَرُة َخـطِّ الَفاِضِل الَعـاِدِل، الَعاِقِل الّصاِلِح الــُمتَِّقي، ِمير ُمرَتَضــى ُقلي . 7
الَبختيـارّي)1(، َداَم ِظلُّـُه الَعالي)2(:

ِبســِم اللــه الّرحمــِن الّرِحيــِم، الَحمــُد للــه كــه قريــب بمــدت ده))) دوازده ســال 

يــن، نجيــب  بخدمــت عالــي حضـــرت مجتهــد الزمانــي، ملــك العلمــاء، شـــريف الجدَّ

الطرفيــن، ميــرزا عمــاد عالمــه مشـــرف بــودم وبقــدر وســع وطاقــت حقيقــت تمــام 

ــرب  ــن ع ــا ومجتهدي ــه علم ــه از هم ــد از انك ــودم، وبع ــتفاده نم ــوم از او اس عل

ــنيدم  ــن ش ــم يقي ــاد او در عل ــق اجته ــيدم تصدي ــان رس ــت ايش ــه بخدم ــم ك وعج

ــت را  ــن حقيق ــدم اي ــاد دي ــل زي ــم وعم ــدت او را در عل ــن م ــود دري ــه خ چنانک

ــاد نوشــتم. ــه اجته ــن صحيف دري

حلل مشكلت بيان ميرزا عماددارد بحق علم يقين خير اجتهاد

ــنهســت در اجتهــاد علــم يقيــن ــاد الدي ــرزا عم ــن مي بيقي

الَعبـــُد  َحـــرَّرَُه  الُمؤِمنيـــَن،  ُعَقـــالِء  ُرؤوِس  َعلـــى  الَعالـــي  ــُه  ِظلَـّ اللـــُه  أََداَم 

تصديقاتهم  كتبوا  الذين  العلماء  «ِمن  بقوله:  الطهرانّي  الشيُخ  وذكرَُه  ترجمة،  على  له  أِقف  )1) لَم 

د حكيم بن عبد الله البافقّي في 1071هـ ..«. وإجازاتهم للميرزا عماد الدين محمَّ

يُنظَر طبقات أعالم الشيعة: 60/8).

والصالح  الفضل  جامع  المرتقي،  العاقل  العادل،  المتَّقي  العامل،  الفاضِل  خطِّ  صورُة  )ت):  ))) في 

الواقعّي، مير مرتضـى قلي، ُمدَّ ظلُّه العالي.

))) )ده) زيادة من )ت).
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ُمرتََضـى قُليالبَختياِرّي)1).

َموِضُع مهره)2( العالي

عاًما،  اثني عشـر  ِمن  يقرب  ما  ُمنُذ  الله  بفضِل  الرحيم،  الرحمن  الله  بالمعنى: بسم  )1) ترجمتُه 

يِن، نَجيِب  كنُت تشـرَّفُت بخدمة الحضـرَِة العالية لمجتهد الزمان، َملِِك العلماء، شـريِف الَجدَّ

أن  وبعَد  العلوم،  كلِّ  حقيقَة  والطاقة  الوسع  بقدر  منه  واستفدُت  عماد،  الميرزا  الطَّرَفَيِن، 

الذين وصلُت بخدمتهم،  الَعرَب والَعَجم،  العلماء  اليقين ِمن  بالعلم  سمعُت تصديَق اجتهادِه 

ِة رأيتُه كثيًرا في َمقام الِعلم والَعمل، كتبُت هذه الحقيقة في صحيفة  كما أنّني في هذه المدَّ

االجتهاد هذه.

حّلل مشكلت البيان ميرزا عمادعنَده بحّق علم اليقين خير اجتهاد

اليقيــن  تقديــر  فــي  بالتأكيــد ميــرزا عمــاد الديــنهــو 

أداَم اللُه ظلَّه العالي على رؤوس عقالِء المؤمنين. حرَّرَُه العبُد مرتضـى قُلي البختيارّي.

))) )مهره) زيادة من )ت).
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8 . ، ُصـوَرُة َخـطِّ ُسـلطاِن الُفَقهـاِء، ُمجَتِهـد الَعصــِر َوالّزَمـاِن، الّشـيِخ اأَلَجـلِّ
الَوِحيـِد فـي الـّدَوَراِن، الَشـيِخ َفخـِر الّديـِن الّطَريِحـّي)1( الــّنَجِفّي)2(:

لِيـَن))) َوالُمَخالِِطيـَن  ِبسـِم اللـه الرّحمـِن الرِّحيـِم، قَـِد اشـتََهَر بَيـَن الُعلَمـاِء َوالُمَحصِّ

ـاِد  َوالُمَعاِشــريَن، ِمـن ُسـكَّاِن الّنَجـِف األَشــرَِف َوَغيرِِهـم ِمـَن الُعلَمـاِء َوالُفَضـالِء َوالزّهَّ

َواألَتِقيَـاِء)4) أَنَّ اأَلَخ اأَلَعـزَّ ِميـرزَا ِعمـاَد الّديـِن الَعالَّمـَة))) فـي المرتَبَـِة الُعليَـا ِمـَن الَفضـِل 

ن يُثَْنى َعلَيِه فـي الَمَحاِفِل َوالَمَجالِـِس، بَل ُربَّما زَاَد  ُه ِممَّ َوالَكمـاِل، َوالِعلـِم َواالجِتَهـاِد، َوأَنَـّ

علـى ذلِـَك. وَكَتَـَب تُـرَاُب أَقـَداِم الُمؤِمِنيـَن، الَفِقيـُر)6) فَخـُر الّديـِن طَُريـٌح الّنَجِفـّي.

َمْوِضُع مهرِِه العالِي)7(

د علّي بن أحمد األسدّي، النجفّي، الشهير بالطَُّريحّي، ِمن أعالم اإلماميّة،  )1) هو فَخـُر الدين بن محمَّ

الشولستانّي  الله  ِة  الدين علّي بن حجَّ السيُِّد شـرف  الِعلَم عن جماعٍة، منهم  أَخَذ  عالٌم متفنٌِّن، 

هاشم  والسيِّد  المجلسـّي،  تقي  د  محمَّ المولى  منهم:  األعالم،  ِمن  ثلُلٌَّة  عليه  وقرأَ  )ت)106هـ)، 

د أمين الكاظمّي )ق11) صاحب المشتَرَكات. صنََّف  البحرانّي الكتكانّي )ت1107هـ)، والشيخ محمَّ

في العلوم ما يربو على أربعين كتابًا، منها: مجَمُع البحرين، والمنتَخب في جمع المراثي، والضياء 

الاّلمع في شـرح مختصـر الشـرائع، وجامع المقال فيما يتعلَّق بأحوال الحديث والرجال.

النجف  إلى  ونُقل  بـ)الرّماحيّة)،   - السنِّ في  طََعَن  أن  بعد   - وقيل1087هـ  )108هـ،  سنة  تُُوفَِّي 

األشـرَف، وُدِفَن في ظَهـر الَغِرّي.

يُنظَر: أمل اآلمل: )/14)، ورياض العلماء: 4/)))، واإلجازة الكبيرة للتسترّي: 7)، ولؤلؤة البحرين: 

66، وروضات الجّنات: )/49) رقم 41)، وخاتمة المستدرَك: )/)7، والكنى واأللقاب: )/8)4، وأعيان 

الشيعة: 94/8)، وماضـي النجف وحاضـرها: )/4)4، والذريعة: )/74 رقم 87)، و0)/)) رقم 1768، 

وطبقات أعالم الشيعة: 4/8)4 ففيه تفصيُل الكالم في اسم والِدِه، وموسوعة طبقات الفقهاء: 1/11)).

))) في )ت): صورُة خطِّ سلطان الفقهاء، وسيِِّد الصلحاء واألمناء، شيخ فخر الدين طَُريح، أداَم اللُه 

ظلَّه األسنى.

ليَن. ))) في )ت): العلماء المحصِّ

)4) في األصل زيادة )هو).

))) ليس في )ت): العالَّمة.

)6) ليس في )ت): الفقير.

)7) )العالي) زيادة ِمن )ت).
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، الّشـيِخ اأَلَجـلِّ المتَِّقي، . 9 ُصـوَرُة َخـطِّ ُسـلَطاِن الُفَقَهـاِء، الُمجَتِهـِد الّزَماِنـيِّ
الــّشيِخ َعبد علّي الَخَماْيســّي)1( الـّنَجِفّي)2(:

ــى  ــه َوعل ــِد الل ــِن َعب ــد ب ــى ُمَحمَّ ــالِم عل ــالِة َوالّس ــه، َوالّص ــِد الل ــَد َحم ــا بَع أَّم

د بن يحيى النجفّي، الشهير بالخمايسـّي. ذَكَر السيُِّد حسن الصدُر  )1) هو الشيخ عبد علّي بن محمَّ

ه: «هو والُد الشيخ عبد علّي تلميِذ  )ت4))1هـ) في ترجمة )يحيى) جدِّ آل الخمايسـّي ما نصُّ

د بن جابر«، فَيُفهُم من ذلك أنَّ المترَجم هو ابُن )يحيى) المباشـر، وذكر الطهرانّي  الشيخ محمَّ

د)، فاحتََمَل في نقل السيِّد الصدر تصحيَف )يحيى)  ابُن )محمَّ أنَّه  أنَّ المترَجَم ذَكََر في إجازته 

د) ال )يحيى)، ال سيّما إذا َعلِمنا - زيادًة على المذكور في هذا  د)، فاسُم ابيه هو )محمَّ عن )محمَّ

د)، وذَكَرُه عند ترجمة  التوثيق- أنَّ السيَِّد الصدر قد ترَجم للشيخ المترَجم باسم )عبد علّي بن محمَّ

د بن جابر العاملّي) كأَحد الرّاوين عنه، بقوله: «ويروي عنه أيًضا الشيخ عبد علّي  الشيخ )محمَّ

د بن  د الخمايسـّي النجفّي«، وبذلك يتَِّضُح االشتباُه ويرتَِفُع، فهو إًذا )عبد علّي بن محمَّ بن محمَّ

يحيى). وسيأتي مزيُد بياٍن عند ِذكِر االشتباه في سنة وفاة الشيخ يحيى جدِّ آل الخمايسـّي عند 

ترجمة حسين بن عبد علّي الخمايسـّي، فتنبَّه.

بالعلم  ُعرفت  أسـرة  ِمن  عصـره،  علماء  أجاّلء  ِمن  كبيٌر،  وفقيٌه  جليٌل،  عالٌم  علّي  عبد  والشيخ 

جملة  على  قرأ  الكامل«.  بـ«الفاضل  الكبيرة  إجازته  في  )ت)117هـ)  التستريُّ  َوَصَفُه  والتقوى، 

د علّي الطريحّي، وأجاز له عدٌد من األعالم، منهم:  من أعالم عصـره، منهم فخر الدين بن محمَّ

د بن جابر بن  السيِّد الحسين بن كمال الدين األبزر الحسينّي الحلِّّي )حيًّا سنة 1049هـ)، ومحمَّ

النجفّي  الشولستانّي  الله  ة  بن حجَّ علّي  والسيِّد  )حيًّا سنة 0)10هـ)،  النجفّي  المشغـرّي  عبَّاس 

)ت)106هـ)، حاَز على درجة االجتهاد، ودرَّس وصنَّف، وصار من مشاهير العلماء. مهر في الفقه 

البورانّي  د  محمَّ بن  الواحد  عبد  منهم:  األعالم،  من  ثلُلٌَّة  عليه  وتتلمذ  الفقه،  وأُصول  والحديث 

الحسين  عبد  بن  ويوسف  )ق11)،  الكاظمّي  الحسن  بن  وياسين  )110هـ)،  سنة  )حيًّا  النجفّي 

بَعّي )كان حيًّا  د البالغّي الرَّ د علّي بن محمَّ ار النجفّي )ق11)، والحسن بن عبَّاس بن محمَّ الصفَّ

ة. تُوفَِّي سنة 1084هـ. سنة )110هـ)، وقد أجاَز لبعضهم. له ُمصنَّفات عدَّ

اآلمل: 06/1) رقم )))، و)/)9) رقم 1)10،  أمل  للتسترّي: 88، وتكملة  الكبيرة  اإلجازة  ينظر: 

و6/))) رقم 680)، وأعيان الشيعة: 0/8)،، وماضي النجف وحاضرها: )/)))- 4))، والذريعة: 

الفكر  1/)0) رقم 8)10 - 1060، وطبقات أعالم الشيعة: 0/8))، 8)6، و7/9)4 ومعجم رجال 

الفقهاء:  طبقات  وموسوعة   ،16(( رقم   86(/( الرجال:  وتراجم   ،((7/( النجف:  في  واألدب 

11/))1، و)94/1.

))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل األجلِّ المتَّقي، المجتهد في ِعلم الدين، الكامل المرتقي، شيخ 
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لَيــِه،  آلِــِه ُحَجــِج اللــه، فَِإنَّــُه اَل َشــكَّ َواَل َريــَب فــي ِعلــِم الَفاِضــِل الَكاِمــِل الُمَشــاِر إِ

ــِف  ــاِد َوالتّصني ــِه لاِلجِتَه ــِه، َوأَْهلِيَِّت ــَهاَمِتِه)1) َوإِدَراكِ ــِه َوَش ِة َحَدِس ــوَّ ــِه، َوقُ َوَصالِحيِّت

ــيُر  ــا يُِش ــى َم ــوالِت، عل ــوالِت َوالمنُق ــِه فــي المعُق ــْذِل ُجهــِدِه َوطَاقَِت َوالتّدِريــِس، َوبَ

ــَك. ــوَق ذلِ ــل َوفَ ــاُب، بَ ــِه الِكت لَي إِ

َوِسـيرَتِِهم،  ـِة)))  فَّ الصُّ كَأَهـِل  ُهـَو  فَِإنَّمـا  َوأَهلَِهـا  الّدنيَـا  َعـن  َوَرغبَتُـُه  زُهـُدُه  ـا  َوأَمَّ

ـاِر،  َوالُحضَّ الباِديـَن  الزَّمـاِن،  َوأَهـِل  الّنفـِس  ِبُمَجاَهـَدِة  الُكّفـاِر  ُمَجاَهـَدِة  َوعـّوَض َعـن 

َولََقـد َشـاَهدُت الَعالِـَم الّربَّانِـيَّ ِميـرَزا ِعمـاَد الّديـِن فـي الّنَجـِف األَشــرَِف، َوطَالَعـُت 

بَعـَض ُمَصنََّفاتِـِه، فَـِإذا ِهـَي قَـد بَلََغـِت الَغايََة، َوتََجـاَوزَِت الّنَهايَـَة. َوأَنا الَفِقيـُر إِلى الله 

ـٍد الّنَجِفـّي، الُمشـتَِهُر بالَخَمايِْســّي. الَغِنـيِّ َعبـُد علـيٍّ بـُن ُمَحمَّ

َمْوِضُع مهرِِه العالِي)3(

عبد علّي الخمايسـّي، أدام الله ظلَّه العالي.

)1) ليس في )ت): وشهامته.

ــة -بَضــمِّ الصــاد وتشــديد الفــاء-: مــكاٌن ُمظَلَّــٌل يقــُع فــي المســِجد النبــوّي الشـــريف، وقــد  فَّ ))) الصُّ

ــن ال أهــل لهــم  ــن الذي ــن والوافدي ــن المهاجري ــاء ِم ــزول الغرب ــّي لنـ ــدَّ فــي زمــاِن النب أُع

ــة، وكان ُجــلُّ َعَملِهــم تعلُّــَم القــرآن الكريــم واألحــكام الشـــرعيّة  فَّ وال مــأوى، فُعرِفــوا بأهــل الصُّ

ــن يأمــرُه رســوُل اللــه بذلــك، فــإذا جــاءت غــزوٌة َخــَرَج القــادُر  ِمــن رســول اللــه أو ممَّ

ــَراِء  ــن )ســورة البقــرة: ) :((7لِْلُفَق ــى ِم ــِه تعال ــر قولِ منهــم للجهــاد فيهــا. وجــاَء فــي تفسيـ

ــُبُهُم  ــي اْلَْرِض َيْحَس ــا ِف ــَتِطيُعوَن َضْرًب ــبِيِل اهلل َل َيْس ــي َس ــُروا ِف ــَن ُأْحِصـ الَِّذي

اْلَجاِهــُل َأْغنَِيــاَء ِمــَن التََّعفُّــِف َتْعِرُفُهــْم بِِســيَماُهْم َل َيْســَأُلوَن النَّــاَس إِْلَحاًفــا َوَمــا 

ــٌم عــن اإلمــاِم الباقــر أنَّــه قــال: Sنَزَلَــت اآليــُة  ــِه َعلِي ــِإنَّ اهلَل ِب ــٍر َف ــْن َخْي ــوا ِم ُتْنفُِق

ــر: تفســير مجَمــع البيــان: )/)0)، ولســان العــرب: 9/)19. ــةR. يُنظَ فَّ فــي أصحــاِب الصُّ

))) )العالي) زيادة من )ت).



ي344  يل دلويلاعلل  ي.لاللثادلئينىايلاا تيلاب ملا.

ُصوَرُة َخطِّ ُسلَطاِن ُفَقَهاِء الّزَماِن، الـُمجَتِهِد في الّدَوَراِن، الّشيِخ اأَلَجلِّ . 10
)1(،َداَم ِظلُُّه الَعالي)2(. يِخ َخَلٍف الـّنَجِفيِّ اأَلعَرِف، الـشَّ

مـا اشـتََهَر بِه الفاِضـُل الَعاّلَمُة المذكُوُر، َوفَاَق بـِه الَعاِمُل الَفّهاَمُة الــَمزبُوُر، َونَطََق بِه 

الِكتاُب المسـطُوُر، َوَحكاُه الرِّقُّ المنُشـوُر)))، واستَهتَــَر)4) بِه الــَمرُدوُد َوالــَمبُروُر، ُعمَدُة 

الُفَضـالِء َوالُعلَمـاِء األَخيـاِر األَبرَاِر األَكرَِميَن، َمواَلنـا ِميرزَا ِعماُد الِملَِّة َوالَحـقِّ َوالّديِن، أَداَم 

اللـُه تَعالـى فََواِضـَل فََضائلِـِه علـى الَعالَميـَن، ِمـن اقِتنـاِص نَتائِِج أَبـَكاِر األَفـَكاِر، َواالطِّالِع 

علـى رُُمـوِز أََسـاِطيِن الِحكَمـِة َوَدقائِِق األَســرَاِر، َوالَخوِض فـي فنوِن الُعلوِم أُُصـواًل َوفُُروًعا 

د بن حردان الغطَّاوّي، الشهير بـ)خلف بن حردان)، الِحلِّّي أصالً، النجفّي مسكًنا،  )1) هو الشيخ محمَّ

عالٌم فقيٌه، وأصوليٌّ كبيٌر، ِمن أفاضل عصـرِه ومجتهديهم، قرأ على ُجملة ِمن األعالم، منهم شمس 

د اإلصفهانّي الشهير بماّل شمسا الجيالنّي )حيًّا سنة 9)10هـ), وقد أقَرأَ وأجاَز عدًدا ِمن  الدين محمَّ

تالمذتِه، منهم عبد الله بن عبّاس بن عيسى الرّماحّي النجفّي )حيًّا سنة 1077هـ) وله منه إجازة. 

له كتاب )تسلية العالِم في شـرح المعالِم) في أصول الفقه، ُوصف بأنَّه َشـرٌح جيِّد رَصين، يدّل 

على قََدم راسخة، وهو في طور التحقيق ِمن ِقبَِل كاتب هذه السطور إن شاء اللُه تعالى. كان 

حيًّا سنة 1081هـ.

ل عن شيخنا المترَجم، نُِشـر في مجلَّة )تراث الِحلَّة): ع99/4)،  ولكاتب هذه السطور بحٌث مفصَّ

تناوَل فيه تصحيَح ترجمتِه المذكورة في بعِض المصادر، فراجع.

رقم881،   178/4 والذريعة:   ،(7(/1 وحاضـرها:  النجف  وماضـي   ،((4/6 الشيعة:  أعيان  يُنظَر: 

وموسوعة   ،9((/( النجف:  في  واألدب  الفكر  رجال  ومعجم   ،(0(/11 الشيعة:  أعالم  وطبقات 

طبقات الفقهاء: )718/1.

))) في )ت): صورُة خطِّ الشيخ الجليل، الفاضل المتّقي، المجتهد الجامع، العادل الذكّي، شيخ خلف 

الغطّاوّي، أداَم اللُه ظلَّه العالي.

))) في )ت): المنثور.

ُث  )4) االستهتاُر في اللُّغة: الولوُع بالشـيء واإلفراُط فيه، يُقال: اْستُْهِتـَر بأَمر كذا، أَي: أُولَِع به، ال يُتَحدَّ

بغيرِه، وال يُفَعُل غيرُه. يُنظَر لسان العرب: )/49).
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ِبُحسـِن الّنظَـِر َواالعِتبـاِر، َوِمـَن الزّهـِد َوالّصـاَلِح، َوالَكمـاِل َوالّنَجاِح، هـو)1) الّشـائُع الّذائُع 

، َولَـم نَسـَمْع ِمـن َجانِـِب الّرُجِل  المسـتَِفيُض بَيـَن ُعلَمـاِء اإلِسـاَلِم، الخـاصِّ ِمنُهـم َوالعـامِّ

اًل َوآِخــرًا، َوظَاِهرًا  ِة الــَمزبُورَِة إِاّل َخيــرًا. َوالَحمُد للـه أَوَّ الــُمَشاِر إِلَيـِه فـي هـذِه الــُمدَّ

َوبَاِطًنـا، َوَعلـى كُلِّ َحاٍل.

َوكَتَـَب الَجاني الَفاني َخلَُف بُن َحرَدان)))، الّشِهيــُر بالَغطّاِوّي.

َموِضُع ِسِجلِِّه الَعالي)3(

)1) خبر للمبتدأ )ما).

))) في )ش) و)ت): جردان، والصواب ما أثبتُّه، اعتماًدا على ما كتبه الشيخ خلَف بخطِّه في إجازته 

العالم في شرح  )تسلية  كتابه  نُسخة من  الرّماحّي على  الله بن عباس  لتلميذه عبد  كتبها  التي 

المعالم)، وكذا باالعتماد على ِذكِر اسمه بقلم تلميذه الرّماحّي في أوَّل هذه النسخة من كتابه 

المقروءة عليه، فتنبَّه.

))) )ِسِجلّه العالي) زيادة من )ت).
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الّزَمـاِن، . 11 ُمجَتِهـِد  الُفَقهـاِء،  َوُبرَهـاِن  الّصَلَحـاِء،  ُسـلَطاِن  َخـطِّ  ُصـوَرُة 
)1(، َأَداَم ]اهلُل[ ِظلَُّه  الّشيِخ الَجليِل الّسِعيِد، الــّشيِخ َعبِد الــَمِجيِد الّنَجفيِّ

.)2 ( الَبِهيَّ

الّـذي بَلَـَغ َسـمِعي اشـِتَهاُر الرُّجـِل الَفاِضِل الَعاّلَمـِة))) الــَمزبُوِر في الّصِحيَفـِة ِبما ذُكَِر 

ِفيَهـا ِمـَن الّصَفاِت، فَالظّاِهـُر ُمطَابََقتُُه للَواِقعِ، أََداَم)4) اللُه فَضلَُه وَكَمالَـُه. وَكَتََب أَقَلُّ الِعبَاِد 

، نَِزيُل الّنَجِف األَشــرَِف. َعبـُد الــَمِجيِد بُن َعبِد الَعزيـِز الُحَويِزيُّ
َمْوِضُع مهرِِه الَعالي)5(

)1) هو الشيخ عبد المجيد بن عبد العزيز الحويزّي، ذَكرَه الشيخ جعفر آل محبوبه في كتابه )ماضـي 

النجف وحاضـرها) في جملة أعالم )آل الحويزّي)، وكذا ذكر الشيخ الطهرانّي في طبقاته جملًة 

من أعالم هذه األُسـرة، َعدَّ منهم عبد المجيد الحويزّي، فقال فيه: «عبد المجيد الحويزّي ابن عبد 

العزيز، نزيل النجف، من العلماء الذين أجازوا وصّدقوا اجتهاد المير عماد الدين محّمد حكيم بن 

عبد الله البافقي في 1071هـ. وُوصف هناك بـ)سلطان العلماء، وبرهان الفقهاء، مجتهد الزمان، 

الشيخ الجليل السعيد، الشيخ عبد المجيد بن عبد العزيز الحويزّي، نزيل النجف األشـرف)«. تُُوفَِّي 

سنة 1088هـ في النجف األشـرف.

الكبيرة للتستري:1)، وماضـي النجف وحاضـرها: )/184، وطبقات أعالم الشيعة:  ينظر: اإلجازة 

.((7 ،19(/8

))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الجليل الرشيد، العادل النَّبيل السعيد، المجتهد بعون الله الحميد، 

الشيخ عبد المجيد، دام ظلُّه المديد.

))) ليس في )ت): العالَّمة.

)4) في )ش): دام، وما أثبتُّه من )ت).

))) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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ـد َقاِسـم . 12 ُصـوَرُة َخـطِّ الّشـيِخ الَفاِضـِل، الَجليـِل الــُمسَتَنِد، الــّشيِخ ُمَحمَّ
الَقنِديـِل)1(، َأَداَم اهلُل ِظلَّـهُ الَعالـي)2(.

الّـذي َعلِمتُـُه ِمـن َحاِل الــَمولى الَعاّلَمـِة الَفّهاَمـِة، ِميرزَا ِعمـاِد الّديِن البَاِفِقـيِّ أَنَُّه في 

ِريَن أَمثَالَـُه، َوأََداَم إِقبَالَُه. َحرَّرَُه الَعبُد  ـَر اللُه ِمَن الُفَضالِء الــُمتَبَحِّ أَعلَـى َمرَاتِِب الَكماِل، كَثَـّ

. ـد قَاِسـم ابُن الّشـيِخ َعبِد الله ِقنِديـِل الَكرباَلئِيِّ ُمَحمَّ

َموِضُع مهرِِه)3( ]الَعالي[

الدين  عماد  المير  اجتهاَد  قوا  وصدَّ أجازوا  الذين  العلماء  «ِمن  بقوله:  الطهرانّي  الشيُخ  )1) ذكره 

د حكيم بن عبد الله البافقّي في النجف في 1071هـ .. وُوصف هناك بــ )الشيخ الفاضل،  محمَّ

د قاسم القنديل)«، وذكر أنَّه ابن الشيخ عبد الله قنديل، شيخ اإلسالم  الجليل النبيل، الشيخ محمَّ

بالكاظميَّة، الذي يروي عن عبد النبّي بن سعد الجزائرّي )ت1)10هـ)، ويروي عنه السيِّد حسين 

د تقّي المجلسـّي )ت1070هـ).  المجتهد الكركّي اإلصفهانّي ابن قمر )ت1041هـ) شيخ رواية محمَّ

كان حيًّا سنة 1081هـ.

ينظر طبقات أعالم الشيعة: 8/)))، 1)4.

د قاسم قنديل، خلََّد اللُه ظلَّه العالي. ))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل الجليل، الشيخ محمَّ

))) )مهره) زيادة من )ت).
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، الــُمجَتِهِد ابِن الــُمجَتِهِد، الــُمتَِّق، . 13 ُصـوَرُة َخـطِّ الّسـيِِّد الَفاِضـِل الّتِقـيِّ
الــّسيِِّد َعلـّي ِرَضـا ابـِن الـَأِميــِر َشــَرِف الّديـِن َعلـّيٍ)1(، ُمـدَّ ِظلُّـُه الَعالي)2(.

اَل َشـكَّ َواَل َريـَب فـي أَنَّ الَفاِضـَل الَعاّلَمـَة))) الــُمَشاَر إِلَيـِه فـي هـذِه الّصِحيَفـِة، ِمـن 

َق)4) للُمَجـاَورَِة فـي هـذِه الَعتَبَـِة  أَهـِل زََمانَِنـا هـذا، فَِريـُد َعصــرِِه، َوَوِحيـُد َدهــرِِه، ُوفِـّ

ِة قَــِريبًا ِمـن َخمـِس ِسـنيَن ُمشـتَِغاًل، واسـتََفاَد ِمنُه َجمٌّ َغفيــٌر ِمـَن الطّلَبَِة  الَعلِيَّـِة الَغَرِويَـّ

َوالــُمَجاِوِريَن، َمـَع انِزَوائِِه َوَعَدِم ُمــَخالَطَِتِه ألَكثَــِر الّناِس. َوفََّقُه))) اللـُه َوإِيّانَا لالرتَِقاِء إِلى 

أَعلَـى َدرََجـاِت الَكمـاِل، َوأَنـا الَفِقيــُر إِلـى اللـه الَغِنـيِّ َعلـّي رَِضـا ابُن َشــرَِف الّديـِن َعلّي 

.(6(
الَحَسـِنيُّ الُحَسـيِنيُّ

َموِضُع مهرِِه)7( ]الَعالي[

ة الله الطباطبائّي القزوينّي الحسنّي،  )1) هو السيِّد علّي رضا ابن السيِّد شـرف الدين علّي ابن حجَّ

الشهير بالشولستانّي، عالٌِم مجتهد، ذكر صاحُب الرياض في ترجمة والده السيِّد شـرف الدين علّي، 

المتوفّى بالنجف حدود 1060هـ أنَّه خلََّف ابًنا وهو السيِّد األمير علّي رضا، ووصَفه بأنّه: كان من 

عبّاد طلبة أهل العلم، وقال: «رأيتُه في النجف وأنا ابُن خمس عشـرة سنة تقريبًا«، ولذا استظهر 

الشيُخ الطهرانّي أن تكون هذه المالقاة في حدود سنة 1081هـ؛ ألنَّ والدة صاحب )الرياض) كانت 

سنة 1066هـ. وذكر أنَّ والَده ألََّف له شـرَح )االثني عشـريّة) الصالتيّة، تصنيف صاحب )المعالم)، 

َق  ن َصدَّ وسّماه: )توضيح األقوال واألدلَّة) أو )الفوائد الغرويّة)؛ ألنَّه ألَّفه في النجف. وذكَر أنَّه ممَّ

د حكيم في النجف سنة 1071هـ. كان حيًّا سنة 1081هـ. اجتهاَد الميرزا عماد الدين محمَّ

الفقهاء:  الشيعة: 99/8)، )40، وموسوعة طبقات  أعالم  العلماء: )/90)، وطبقات  رياض  ينظر: 

.19(/11

))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد األنَجب، العالي النََّسب، الفاضل العادل، المتَّقي مير علّي رضا ابن مير 

شـرف الدين علّي، المجتهد الزمانّي، ُمدَّ ظلُّه العالي.

))) ليس في )ت): العالّمة.

)4) في )ت): ووفِّق.

))) في )ت): ووفَّقه.

)6) في )ت): الحسينّي الحسنّي.

)7) ليس في )ت): مهره.
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ُصـوَرُة َخـطِّ الّسـيِِّد الّنِجيـِب اأَلنَجـِب، الّناِظــِر فـي َخيــِر الـَمناِظــِر، . 14
وَنـة)1(، َأداَم اهلُل ِظلَّـهُ الَعالـي)2(. الّسـيِِّد ناِصــر ِمـن آِل َكمُّ

الَفاِضـِل  الَعاِمـِل،  الَعالِــِم  الَحِكيـِم  فَضـُل  األَسـَماَع،  َوَخـَرَق  َوَذاَع،  َشـاَع  قَـد 

لَيـِه، َوزُهـُدُه َوقَناَعتُـُه، َوَصالُحـُه َوَسـعيُُه، َواجِتَهاُدُه  الَكاِمـِل، الَعاّلَمـِة))) الــُمَشاِر إِ

فـي الُعلُـوِم الــُمتََعاَرفَِة، َواعِتَنـاُؤُه بالّسـلُوِك الَخـاصِّ الّـذي لَـم يَقـِدْر َعلَيـِه أََحـٌد 

ِة ِمـن َجانِِبـِه إِاّل  ، َولَـم يَطــُرْق َسـمَعَنا فـي هـذِه الــُمدَّ ِمـن الّنـاِس َغيــُر الَخـَواصِّ

َخيـٌر، َوكَذلِـَك هـَو، لَـم يَظَهـْر ِمنُه في َحـقِّ أََحٍد ِمـن الــُمؤِمِنيَن إِاّل َما ِفيِه الـَخيــُر 

َرُه الَعبُد)4) اأَلقلُّ نَاِصــُر  َوالّصـَواُب، َوهـَو كَمـا هـو الــَمذكُوُر، بَل َوفَوَق ذلِـَك. َحـرَّ

بـُن ُحَسـين كَّمونَـة.
َموِضُع ِسِجلِِّه الَعالي)5(

ونة، كان نقيبًا ِمن العلماء، جليالً محترًما، ِمن أسـرٍَة  )1) هو السيِّد ناصـر ابن السيِّد حسين آل كَمُّ

العصـر،  الحجِّ في ذلك  إمارة  لهم  النجف األشـرف ألعوام، وكانت  نقابَة  أبناؤها  تولَّى  ُحسينيٍَّة، 

لهم ِذكٌر جميل، وفيهم علماء وفضالء كثيرون. ذكَر الشيخ الطهرانّي أنّه من العلماء الذين شهدوا 

رة ممضاة من  د الحكيم في النجف في سنة 1071هـ، وأنَّ له مشجَّ باجتهاد المير عماد الدين محمَّ

ابة) نزيل المدينة  ابة عصـره، وذَكََر بعَض َمن أمضـى عليها في ترجمة )نعمة الله النسَّ نسَّ

في القرن الحادي عشـر.

جاء في )طبقات أعالم الشيعة) أنَّه توفَِّي في سنة )108هـ، وفي )ماضـي النجف) أنَّ وفاته كانت 

في 10 رجب سنة )108هـ.

ينظر: ماضـي النجف وحاضـرها: 07/1)، 10)، طبقات أعالم الشيعة: 607/8، 619.

ونة،  ))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد الجليل األنَجب، العادل النقيب العالي النََّسب، السيِّد ناصـر كَمُّ

َخلَّد اللُه ظلَّه العالي.

))) ليس في )ت): العالّمة.

)4) ليس في )ت): العبد.

))) في )ش): )موضع مهره) وما أثبتُّه من )ت).
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ُصـوَرُة َخـطِّ الّسـيِِّد الَعالـي النََّسـِب، ِمـن َنسـِل الّنقيـِب اأَلنَجـِب، الَسـيِِّد . 15
َعلـّي ابـن الَسـيِِّد ناِصــر َكّموَنـة)1(، َأَداَم اهلُل ِظلَّـُه الَعالـي)2(.

َمـا نَطَـَق بـِه الِكتـاُب الــَمسطُوُر ِمن ِصَفـاِت الفاِضـِل الَعالِــِم، الَعاِمـِل))) الَكاِمِل 

، َوهـَو فـي هـِذِه  َمـة)4)، ُهـَو الّشـائُِع الّذائِـُع بَيـَن الّنـاِس ِمـَن الَعـامِّ َوالَخـاصِّ الَعالَّ

ِة الـَمضــُروبَِة لَم يُسـَمْع ِمنُه إِالَّ الخيُر َوُحسـُن الّسـلُوِك، أَداَم اللُه تََعالى أَيّاَم  الــُمدَّ

َقـُه الَفِقيـُر إِلـى اللـه، علـّي بـن ناِصــر كَّمونَـة  يّاتِـِه. نَمَّ ـٍد َوآلِـِه َوُذرِّ إِفاَداتِـِه، ِبُمَحمَّ

الُحَسـيِنّي.
َمْوِضُع مهرِه الـعالِي)5(

ونة، فاضٌل جليٌل، كان أميَر الحاجِّ في  )1) هو السيِّد علّي ابن السيّد ناصـر بن حسين النجفّي آل كَمُّ

وقِته، إذ يُرسلُه والُة بغداد إلى إيران الستصحاب الحاجِّ َمعه، حتَّى أنَّه لم يكن عند وفاِة والِِده 

سنة )108هـ حاضـرًا في النجف األشـرف لهذا السبب. قال فيه الشيخ الطهرانّي: إنَّه «من العلماء 

ق أخوه زامل  د حكيم في 1071هـ، وكذا شهد وصدَّ قين باجتهاد المير عماد الدين محمَّ المصدِّ

مت ترجمُة والِده، وستلحُقه ترجمُة أخيه. لَم أِقف على تاريخ وفاتِه،  ووالُدهما ناصـر«. وقد تقدَّ

إاّل أنَّه كان حيًّا سنة )108هـ.

ينظر: ماضـي النجف وحاضـرها: 10/1)، وطبقات أعالم الشيعة: 8/)41.

ونة، َخلََّد اللُه  ))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد العالي النسب، العادل العاقل األنَجب، السيِّد علّي كَمُّ

ظلَّه العالي.

))) )العامل): زيادة من )ت).

)4) في )ت): )المزبور) بدل )العالّمة).

))) )العالي) زيادة من )ت).
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ُصـوَرُة َخـطِّ الّسـيِِّد الَفاِضـِل الَعالـي الّنَسـِب، ِمـن َنسـِل اأَلنَجـِب، الَعاِقـِل . 16
ـيِّدِ ناِصــر َكّموَنـة، َأَدامَ اهللُ ِظلَّـهُ الَعالـي)2(. ـيِّدِ َزاِمـِل)1( ابـِن السَّ الَكاِمـِل، السَّ

علـى  الِحكَمـَة  إِتَقانِـِه  فـي   ، الّسـاِطعِ الَفهـِم  ذي  تَحِقيَقـاِت  علـى  اطّلَعـُت  لََقـد 

، َواسـِتنبَاِطِه الُفـُروَع ِمـَن األُُصـوِل، َوَجمِعـِه  َمـا ِهـَي َعلَيـِه فـي نَفـِس األَمـِر َوالَواِقـعِ

الــَمعُقوَل َوالــَمنُقوَل، َوقَـد اتّبَـَع َمـا أََمـَر اللـُه بـِه، َوانتََهـى َعّما أُِمـَر ِبَنهِيـِه، فََعلِمُت 

ُه ِمـن أَفَضـِل الُعلَمـاِء فـي التّبِييـِن، َوأَصلَِحِهـم فـي الزّهـِد َواليَِقيِن، َصاِحـُب الّرأِي  أَنَـّ

، أََداَم اللـُه أَوقَـاَت ُوُجـوِدِه،  )4)، الَعالِــُم الَعاِمـُل اأَللــَمِعيُّ
َمـُة))) الّذكِـيُّ ، الَعالَّ البَِهـيِّ

َرُه أَقَـلُّ الَخلِيَقـِة، بَـل اَل َشــيَء فـي الَحِقيَقـِة، َزاِمـُل بـُن  ـٍد َوآلِـِه َوَصحِبـِه. َحـرَّ ِبُمَحمَّ

كَّمونَة. ناِصــر 

َموِضُع ِسِجلِِّه الَعالي)5(

ونة، فاضٌل جليل، قال فيه الشيخ الطهرانّي: «هو وأخوه  )1) هو السيِّد زامل ابن السيِّد ناصـر آل كَمُّ
علّي، ووالُدهما ناصـر، وغيرُهم من علماء العصـر كتبوا إجازاتهم وتصديقهم باجتهاد المير عماد 

د حكيم البافقّي في 1071هـ..«. كان حيًّا سنة 1071هـ. الدين محمَّ
ينظر: ماضـي النجف وحاضـرها: 10/1)، وطبقات أعالم الشيعة: 8/))).

))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد الفاضل، العالي النسب، العادل األنَجب، العاقل الكامل، السيِّد زامل، 

خلََّد اللُه ظلَّه العالي.

))) ليس في )ت): العالَّمة.

)4) في )ت): الزكّي.

))) )سجلّه العالي) زيادة من )ت).



ي352  يل دلويلاعلل  ي.لاللثادلئينىايلاا تيلاب ملا.

ُصـوَرُة َخـطِّ الّسـيِِّد الَفاِضِل اأَلنَجِب، الّسـيِِّد َمنُصـور َكّموَنة)1(، ُمـدَّ ِظلُُّه . 17
الَعالي)2(.

لََقـد َشـاَهدُت ِمـن ِصَفاِت الــُمَشاِر إِلَيـِه َما ُهَو ِزياَدٌة علـى َما ُذكَِر، ِمـَن التّحِقيِق 

َصـُه ِببَِدائـعِ))) أَيَاِديـِه، َوَرَوائِـعِ  فـي الِعلـِم، َواليَِقيـِن فـي الّديـِن، أََداَمـُه اللـُه، َوَخصَّ

َرُه أَقَـلُّ ِعبَـاِد اللـه)))، َمنُصوُر بـُن ُحَسـين كَّمونَة. َحَسـناتِِه)4). َحـرَّ

َموِضُع ِسِجلِِّه الَعالي)6(

الذين شهدوا  العلماء  «من  بقوله:  الطهرانّي  الشيُخ  ذكره  النجفّي،  ونة  كَمُّ آل  منصور  السيِّد  )1) هو 

د حكيم في النجف في سنة 1071هـ..«. كان حيًّا سنة 1071هـ. باجتهاد المير عماد الدين محمَّ

ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 87/8).

))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد الفاضل العالي النسب، العادل العاقل األنَجب، العالم المعمور، السيِّد 

منصور، خلََّد اللُه ظلَّه العالي.

))) في )ش): ببديع، وما أثبتُّه من )ت).

)4) في )ت): إحسانه. 

))) في )ت): أقلُّ العباد.

)6) في )ش): )موضع مهره) وما أثبتُّه من )ت).
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َوَأَهالـي . 18 اأَلبـَراِر،  َأَعالـي  ِمـن  الــُمتَِّقي،  الَفاِضـِل  الَعاِلــِم  ُصـوَرُة َخـطِّ 
الَعالـي)2(. ِظلُّـهُ  َدامَ  الَكِليـَدار)1(،  َطاِهـر  ـد  ُمَحمَّ َمواَلنـا  الّناِصــر،  اأَلْخَيـاِر، 

ـد الَكلِيـد َداِر يَشـَهُد َويَعتَِقُد ِبـأَنَّ ُخاَلَصـَة الُعلَماِء  أَقَـلُّ ِعبَـاِد اللـه طَاِهـُر بـُن ُمَحمَّ

ِمـن  الــَموُروثَِة  الّديِنيَّـِة  َوالُعلُـوِم  الَعالِيَـِة،  الــَمرَاتِِب  فـي  َوالــُمجتَِهَد  ِقيَن،  الــُمَحقِّ

ِقيَن، أَبـا)))  ِريَن َوالــُمَحقِّ ـِة الــُمؤِمِنيَن، َعاّلَمـَة الُعلَمـاِء الــُمتَبَحِّ َسـيِِّد الــُمرَسلِيَن َوأَئِمَّ

ـد بـَن َعبـِد اللـه البَاِفِقـّي، أََداَم اللـُه إِفَاَداتِِه، َوَحرََسـُه  الَخيـِر ِميـرزَا ِعمـاد الّديـن ُمَحمَّ

َة ِسـنيَن، نَاِفًعا ُوُجوُدُه الّشــِريُف ُعلَماَء  لِلُمسـتَِفيِديَن، أَقَاَم)4) في النََّجِف اأَلشــرَِف ِعدَّ

الّديـِن، َوفَائًِضـا فَيـُض فَْضلِـِه ]علـى[ فَُضالَء اليَِقيـِن، َوقَانًِعـا ِبما َرزَقَـُه اللُه، َوُمْسـتَغِنيًا 

َعـن ِعبَـاِد الله.

َمْوِضُع مهرِِه العالِي)5(

د  «محمَّ د طاهر الكليدار، كان من علماء عصـره، ذكره الشيخ الطهرانّي في طبقاته فقال:  )1) محمَّ

د  محمَّ المير  اجتهاد  تصديَق  كتَب  مّمن  الغروّي-..  الشـريف  الحرم  خازن  -يعني  كليدار  طاهر 

حكيم البافقّي سنة 1071هـ في جمعٍ كثيٍر ِمن علماء ذلك العصـر.. وُوصف هناك.. بــ )العالم 

باب  آخر  في  البحار  مزار  في  الثاني  المجلسـّي  د طاهر)، ووصفه  محمَّ موالنا  الناصـر،  الفاضل 

د طاهر الذي بيده  موضع قبر األميرA بقوله: )سمعُت من المولى الصالح التقّي، موالنا محمَّ

أيًضا  به  كما صـرَّح  للحضـرة في 4)10هـ  كان خازنًا  المولى محمود  ه  الروضة..).. وجدُّ مفاتيح 

المجلسـيُّ الثاني في الباب المذكور«.

ويُعلُم من قول صاحب البحار أنّه كان خازَن الحرم العلوّي في سنة )107هـ. وله ابٌن فاضٌل اسمه 

)عبد الله) ترَجمه الطهرانيُّ في طبقاته. كان حيًّا سنة 1081هـ.

ينظر: بحار األنوار: 6/97))، وطبقات أعالم الشيعة: 8/)0)، ))).

د طاهر  ))) في )ت): صورة خطِّ العالِم الفاضل المتَّقي، ِمن أعالي األبرار وأهالي األخيار، موالنا محمَّ

الكليد دار، أدام الله ظلَّه العالي.

))) في )ش) و)ت): )أبو)، واألصحُّ ما أثبتُّه؛ ألنَّ احتماَل أن تكون )أبو) هنا صحيحًة بناًء على القطع 

ل. عن البدليَّة بعيٌد، فتأمَّ

)4) ُجملَُة )أقاَم) هي خبُر )أنَّ خالصَة..).

))) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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ُصـوَرُة َخـطِّ الّشـيِخ الَجليـِل، الَفِقيـِه الّصاِلـِح الــُمتَِّقي الــّشيِخ ِإبَراِهيم . 19
.)2( ِرّي)1(، َداَم ِظلُّـهُ ـكَّ السُّ

الــَمزبُوُر اسـُمُه الّسـاِمي أَْعـاَلُه، كَمـا ُوِصـَف َوأََجـلُّ ِمـن أَْن يُوَصـَف، َوقَـد انتََفـَع ِمنُه 

َجـمٌّ َغِفيـٌر ِمـَن الــُمخلِِصيَن))) فـي أُُمـوِر الّدْولَـِة)4) َوالّديـِن ِبمـا يَُواِفـُق َشــِريَعَة َسـيِِّد 

. الــُمرَسلِيَن))). وَكَتَـَب إِبرَاِهيـُم بـُن علـّي الّسـكَِّريُّ
َمْوِضُع مهرِِه الَعالِي)6(

)1) ذَكََر الشيُخ الطهرانيُّ ترَجَمَة الشيِخ إبراهيم السكَّرّي بقوله: «مجاِوُر الغرّي، شيٌخ، ِمن العلماء الذين 

د حكيم بن عبد الله البافقّي في النجف  كتبوا إجازاتهم وشهاداتهم وتصديقاتهم باجتهاد المير محمَّ

1071هـ.. وُوصف هناك.. بــ)الشيخ الجليل الفقيه، الصالح المتّقي، الشيخ إبراهيم الشكرّي)«، كذا 

ذَكَرَُه في هذا النصِّ بالشين المعجمة، ثمَّ ذَكََر أنَّه رأى الجزَء المكتوَب فيه الشهادات عند السيِّد 

شهاب الدين المرعشـّي، واستظهر أن يكون هو بعينه إبراهيم بن أحمد بن شهاب اليشكرّي، 

الذي كتب لنفسه في )جرفادقان) بتاريخ رمضان سنة ))10هـ مجموعًة رجاليّة، فيها القسم األوَّل 

من )نهاية اآلمال في ترتيب خالصة األقوال) و)رجال ابن داود)، وذكَر أنَّ هذه النسخة عند جالل 

ث األرموّي. الدين المحدِّ

بين  والبَلَد  واللَّقب  األب  اسم  في  اختالٍف ظاهر  ِمن  ثبَت  لِما  محلِّه؛  غير  في  االستظهاُر  وهذا 

اليشكرّي  شهاب  بن  أحمد  بن  )إبراهيم  وبين  الحلِّّي)،  الُسكَّرّي  علّي  بن  )إبراهيم  له  المترَجم 

الجرفادقانّي)، وذلك باالعتماد على نصوِص جملٍة من إجازات السيِّد حسين ابن األبزر الحسينّي 

الحلِّّي )حيًّا سنة 1049هـ) لتلميذه الُسكَّرّي، التي ذَكََر فيها اسَم أبيه )علّي) ونِسبَتَُه إلى الحلَّة 

نُِشـَر في مجلَّة )تراث  الِحلِّّي مقااًل عن حياتِه وإجازاتِه،  صـريًحا. وقد كتَب األستاذ أحمد علّي 

الحلَّة) العدد الرابع لسنة 017)م، فراِجع. كان حيًّا سنة 1081هـ.

ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 7/8، 14، وفهرس مخطوطات مكتبة المرعشـّي العاّمة: )189/1 رقم 

7)46، ومجلَّة )تراث الحلَّة): ع107/4.

))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل الجليل األجَدر، شيخ إبراهيم الّسكر، ُمدَّ ظلُّه األنَور.

لين. ))) في )ت): المحصِّ

)4) في )ت): الدنيا.

))) هذه الصالُة زيادة من )ت).

)6) )العالي) زيادة من )ت).
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ـد الّنَباِطّي)1(، َداَم . 20 يِن ُمَحمَّ ُصـوَرُة َخـطِّ الّشـيِخ الَفاِضِل الَجليِل، َبهـاِء الدِّ
ِظلُّـهُ الَعالي)2(.

َة ]الــَمذكُورََة[، أََداَم اللـُه فَْضلَُه َوكَمالَُه، َوفي اشـِتَغالِِه  اَل ُشـبَهَة فـي ُمَجاَورَتِِه الــُمدَّ

، َوقَد َشـاَع َواشـتََهَر  ، َوالتّدِقيـِق األََدقِّ ِبالتّدِريـِس الــَمذكُوِر َعلـى َوجـِه التّحِقيـِق األََحـقِّ

فـي الَكمـاِل َوالَفْضـِل َوالِعلـِم، َوالّصـاَلِح َوالّسـَداِد َوالتّقـَوى، َواالنِفـرَاِد ِبَحالِـِه ُمشـتَِغاًل 

يِن بـِن علـّي الّنبَاِطّي. باألُُمـوِر الّديِنيَّـِة. َوكَتَـَب الَعبـُد الَخاِطـي، بَهـاُء الدِّ

َمْوِضُع مهرِِه العالِي)3(

د بن علّي النباطّي العاملّي، كان من الفضالء الصلحاء الفقهاء، معاصـًرا  )1) هو بهاء الدين محمَّ

للحرِّ العاملّي )ت1104هـ)، وَذكَر أنَّه سكن النجف وتُوفَِّي بالحلَّة، وتأليف )أمل اآلمل) كان 

الشيخ  على  تتلمذوا  الذين  العلماء  من  النباطّي  أحمد  بن  علّي  أبوه  كان  1097هـ.  سنة  في 

إجازات: بثالث  البهائّي )ت0)10هـ) فأجازه 

1011هـ. )الِقبلة)، في صفر سنة  األولى: على رسالته 

)101هـ. المعالم، في شهـر صفر سنة  لصاحب  لـ)االثني عشـريّة)  على شـرحه  والثانية: 

)101هـ. األولى سنة  )االثني عشـريّات)، في جمادى  والثالثة: على رسالته 

علم  في  المقال  )منهج  من  َل  األوَّ المجلََّد  1087هـ  سنة  في  تملََّك  محمود،  اسُمه  ولد  وله 

د بن علّي االسترآبادّي )ت8)10هـ)، وكان  الرجال) المعروف بـ)الرجال الكبير) للميرزا محمَّ

النباطّي)،  علّي  الشيخ  ابن  الدين  بهاء  الشيخ  المبرور  المرحوم  ابن  )محمود  فيه:  إمضاؤه 

فيظهر منه أنَّ والَده بهاء الدين قد توفَِّي قبل سنة 1087هـ.

 416  ،88/8 الشيعة:  أعالم  )))1، وطبقات  8/1)) رقم  1/)4، والذريعة:  اآلمل:  أمل  ينظر: 

)101هـ،  سنة  في  عشـريّة)  )االثني  شـرح  على  المترَجم  لوالد  البهائّي  إجازة  تاريخ  وفيها 

.((6 ،(46

د النباطّي، ُمدَّ ظلُّه العالي. ))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل الجليل الذكّي، الشيخ بهاء الدين محمَّ

))) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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ُصـوَرُة َخـطِّ الّسـيِِّد الَفاِضـِل الَجليـِل الــَمسُعوِد، الــّسيِِّد َمحُمـود)1(، ُمدَّ . 21
ِظلُّـهُ الَعالـي)2(.

قَـد اتََّضـَح ِعنـِدي فَْضـُل الــُمَشاِر إِلَيـِه، َوُمَجاَوَرتُـُه في الّنَجـِف األَشــرَِف، َوانِتَفاُع 

َر ذلِـَك الَعبُد  ـٍد َوآلِـِه. َوَحـرَّ أَكثَـِر الطّلَبَـِة ِمـن َجَناِبـِه، أََداَم اللـُه تََعالـى فَيَضـُه، ِبُمَحمَّ

. الُحَسـيِنيُّ َمحُموٌد  األَقَـلُّ 
َمْوِضُع مهرِه الـعالِي)3(

د الحكيم  )1) ذكرَه الشيخ الطهرانّي بقوله: «من العلماء الذين أمضوا اجتهاَد المير عماد الدين محمَّ

الحسينّي  الله  فتح  بن  محمود  هو  يكون  أن   واحتمَل 1071هـــ..«،  سنة  في  النجف  في 

الكاظمّي النجفّي بعيِنه، وهو احتماٌل غيُر بعيد. والكاظميُّ النجفيُّ سيٌِّد جليل، فاضٌل صالح، من 

علماء اإلماميّة، ُولد في الكاظمية، ونشأ بها طالبًا للعلم، ثُمَّ انتقل إلى النجف األشـرف فسكنها، 

 ة وأكمل دراسته بها. َوَصَفُه الحرُّ العاملّي بقوله: «فاضل معاصـر، له رسالة في أنَّ أبدان األئمَّ

في قبورهم«.

د جواد بن سعد الله األسدّي الكوفّي الشاعر  قرأ على جملة من أعالم عصـره، منهم: الشيخ محمَّ

بعد  )توفّي  النجفّي  الحلِّّي  علّي  درويش  بن  محمود  الدين  وحسام  )ت)106هـــ)،  الكاظمّي 

الثاني  الشهيد  بن  للحسن  الدين)  )معالم  كتاب  على  له  كتبها  إجازة  منه  وله  1070هـ)،  سنة 

د علّي الطريحّي النجفّي )ت)108هـ)، قرأ عليه )االستبصار). )ت1011هـ)، وفخر الدين بن محمَّ

ة، منها: رسالة في تقسيم الُخمس في عصـر الغيبة، وكتاٌب في أُصول الدين، وتفريج  صنََّف كُتبًا عدَّ

الكربة في إثبات الرجعة، ورسالة في بقاء جسد اإلمام والنبّي في قبورهم وعدم صعودهم 

بعد ثالثة أيام. تُُوفَِّي سنة )108هـ.

العلماء: )/04)، وتعليقة أمل اآلمل لألفندي: )1)، وروضات  ينظر: أمل اآلمل: )/16)، ورياض 

الجّنات: )/16)، وأعيان الشيعة: 109/10، ومعارف الرجال: 1/)18، والذريعة: 94/1 رقم ))4، 

و)/)19 رقم 6)7، و0/4))، 88) رقم )170، و1/11)1 رقم 811، وطبقات أعالم الشيعة: 0/8))، 

)))، 6))، وتراجم الرجال: )/808 رقم 18)1، ومعجم رجال الفكر واألَدب في النجف: )/6)10.

ظلُّه  ُمدَّ  محمود،  السيِّد  المسعود،  النجيب  الجليل،  الفاضل  السيِّد  خطِّ  صورة  )ت):  ))) في 

الممدود.

))) )العالي) زيادة من )ت).
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ـد الَكاِظِمـّي)1(، َداَم . 22 يِخ ُمَحمَّ ُصـوَرُة َخـطِّ الّشـيِخ الَفاِضـِل الّذِكـّي، الــشَّ
ِظلُّـهُ الَعالـي)2(.

اُه، إِنَُّه َعلى  يَـّ ُه فَِريُد َعْصــرِِه، َوَوِحيُد َدهـرِِه، َوفََّقنا اللُه َوإِ ، إِنَـّ َخيـُر الـَكاَلِم َمـا قَلَّ َوَدلَّ

د  قين الجتهاد المير عماد الدين محمَّ )1) ذكرَُه الشيخ الطهرانّي بقوله: «من العلماء المجيزين المصدِّ
د  حكيم في النجف 1070هـ ]1071- ض[، موصوفًا هناك بـ)الشيخ الفاضل الذكّي، الشيخ محمَّ

الكاظمّي)«.
د ابن شمس الدين القاري الكاظمّي)؛ ألنَّ األخيَر  َق هو غيُر )محمَّ واستظَهَر -- أنَّ هذا المصدِّ
ين  كان في إيران، بل في إصفهان خاّصًة، وصاحُب الترجمة مجاور بالنجف مع سائر علماء الدِّ

قوا كلُّهم باجتهاد الميرزا عماد المذكور. الذين كانوا بها في ذلك العصـر، والذين صدَّ
منهم  واِحٍد  كلِّ  ِبِذكر  واكتُِفي  بتماِمه،  األعالم  من  أحٍد  اسُم  فيها  يُذكَر  لم  الصحيفَة  ألنَّ  أقول: 
بلقِبه واسِمه ونِسبَِته، وربَّما ِزيَد اسُم أبيه، أو بعض ذلك فحسب، فإنَّه يُحتَمل أن يكون )الشيخ 
د علّي بن فرج الله  د أمين بن محمَّ د الكاظمّي) الوارد اسُمه في الصحيفة هو نفُسه )محمَّ محمَّ
ثين) المعروف بمشتركات الكاظمّي، فإنَّه ال يُعلَم عن  الكاظمّي)، صاحب كتاب )هداية المحدِّ
الثاني  أنَّه ِمن أعالم القرن الحادي عشـر، وربَّما أدرك القرن  تاريخ والدته أو وفاته شـيء، غير 
تُُوفَِّي سنة  ن قرأ وتتلمذ على الشيخ فخـر الدين الطريحّي، الذي  عشـر- كما سيأتي-؛ ألنَّه ممَّ
قين عليها.  ا، والوارد اسُمه في الصحيفة كأحد المصدِّ َر وطعن في السنِّ جدًّ )108هـ بعد أْن ُعمِّ
فإنَّ الكاظميَّ شـرَح كتاَب شيِخِه الطريحّي )جامع المقال) في سنة 1079هـ، ووهم فيه الميرزا 
األفندي فَذكََر أنَّ للكاظميِّ كتابًا اسُمه )جامع المقال)، والحال أنّه لشيِخِه الطريحّي، وللكاظميِّ 

ثين) في سنة )108هـ. شـرٌح عليه، وبعد هذا الشـرح ألَّف كتابَه )هداية المحدِّ
لتلميذه  إجازته  رأى  أنَّه  وذَكََر  الثاني عشـر،  القرن  أعيان  الطهرانّي في  بزرك  آقا  الشيخ  ترَجمه 
ثين) يروي فيها عن  د حسين التبريزّي بتاريخ 1091هـ على ظهر نسخة من )هداية المحدِّ محمَّ

شيخه فخر الدين الطريحّي.
وذكره الحرُّ العامليُّ بقوله: «فاضل فقيه، صالح جليل، معاصـر«، وكذا عبَّر عنه الميرزا األفندي 
في رياضه، وِمن قول الشيخ الُحـرِّ استظهَر الشيُخ الطهرانيُّ حياَة الكاظميِّ في سنة تأليف )أمل 
التقريب في شـرح  )نهاية  رأى نسخًة من  أنّه  أيًضا  الطهرانيُّ  اآلمل) وهي سنة 1097هـ. وذكر 
د أمين الكاظمّي بخطّه في سنة 1118هـ فيظهر منه أنّه  التهذيب) عليها تملُّك َسّميِّ الشيخ محمَّ

رين أيًضا كشيخه الطريحّي، فالحظ. كان حيًّا في هذا التاريخ، إذ ليس يبعُد أن يكون ِمن المعمَّ
د  ينظر: أمل اآلمل: )/46)، ورياض العلماء: )/7)، وروضات الجّنات: 8/1)1 )ضمن ترجمة محمَّ
 ،((6/8 الشيعة:  أعالم  رقم )0)، وطبقات  والذريعة: )1/)17، و))/190  آبادّي)،  األستر  أمين 

81/9، وموسوعة طبقات الفقهاء: )47/1).

د الكاظمّي، ُمدَّ ِظلُّه العالي. ))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الجليل، النبيل الفاضل الزكّي، الشيخ محمَّ
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 . ـٌد الَكاِظِميُّ َما يََشـاُء قَِديـٌر. وَكَتََب ُمَحمَّ

َموِضُع مهرِِه)1( ]الَعالي[

)1) )مهره) زيادة من )ت).



359 هه ة يقالدل يلالرل هيتل

ُصـوَرُة َخـطِّ الّسـيِِّد الّنِجيـِب، الَفاِضِل الّذِكيِّ الــُمتَِّقي، ِمير َأُبـو)1( َطاِلٍب . 23
الــُحَسيِنّي)2(، َداَم ِظلُُّه الَعالي)3(.

، َمالِـَك الَكمـاِل  َق األَلــَمِعيَّ َعلِْمـُت َوَشـاَهدُت األُسـتَاَذ األَفَضـَل األَعَقـَل، الــُمَحقِّ

، ُسـلطَاَن الــُمَدقِِّقيَن، ِعمـاَد الــُمجتَِهِديَن)4)، أَبـا))) الَخيـِر ِميرَزا  الّصـَوِريِّ َوالــَمعَنِويِّ

ُه  ِظلَـّ اللـُه  -أََداَم  الّربّانِيِّيـَن  الُحَكمـاِء  ِمـَن  لَيـِه،  إِ الــُمَشاَر  الَعاّلَمـَة)6)  الّديـِن  ِعَمـاد 

االرتَِقـاِء،  َسـِبيِل  فـي  الّسـلُوِك  ُحسـِن  كََمـاِل  علـى  األَشــرَِف،  النََّجـِف  فـي   - البَِهـيَّ

وانتََفـَع ِمـن ِعلِمـِه)7) َعقُل كَِثيـٍر ِمَن الُعَقالَِء َوالُعلَماِء)8)، ِبأَيِّ ِعلٍم َشـاَء، َوَشـاَهدُت)9) 

تََصانِيَفـُه  ُمطَالََعِتـِه  بَعـَد  ُه  أَنَـّ َرِفيَعـا)10)-  ِميـرزا  -َوهـَو  الّنَجبـاِء  ِمـَن  الُفَضـالِء  بَعـَض 

ها الخفض، وألنّي لم أِقف له على ترجمة أبقيتُها على  )1) كذا وردت )أبو) في النسختَين بالرفع، وحقُّ

حالِها؛ الحتمال أن يكوَن اسُمه )أبو طالب) فيالزم حالًة واِحدة. 

الشيُخ  ذَكَرَُه  ترجمة،  له على  أِقف  لَم  )حيًّا سنة 1071هـ)،  الحسينّي  أبي جعفر  بن  ))) أبو طالب 

د حكيم في النجف  قوا اجتهاَد المير عماد الدين محمَّ الطهرانّي بقوله: «هو أحُد العلماء الذين صدَّ

عام 1071هـ، وُوصف هناك بــ)السيِّد النجيب الفاضل، الزكّي المتَّقّي، المير أبو طالب بن أبي 

جعفر الحسينّي)«. ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 00/8).

))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد الفاضل الفهيم الذكّي، العادل العاقل المتَّقي، مير أبو طالب الحسينّي، 

دام ظلُّه البهّي.

)4) في )ش): المجتهد.

))) في )ش) و)ت): )أبو)، واألصحُّ ما أثبتُّه؛ ألنَّ احتماَل أن تكون )أبو) هنا صحيحًة بناًء على القطع 

ل. عن البدليَّة بعيٌد، فتأمَّ

)6) ليس في )ت): العالمة.

)7) في )ت): وانتفع منه.

)8) في )ت): العلماء والعقالء.

)9) في )ت): وعاينُت.

)10) يُنظَر توثيُقه بالرقم )1).
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ـلَِف  ـَح تَحِقيَقاتِـِه الَعلِيَّـَة علـى تَحِقيَقـاِت فَُضـالَِء))) السَّ النَِّجيبَـَة، َوتََكلُِّمـِه)1) َمَعـُه، َرجَّ

كَمـاِل  َعلـى  يَـُدلُّ  َمـا  كِتَاِبـِه)4)-  ِضْمـِن  لَـُه - فـي  َوكَتَـَب  َوالُحَكمـاِء)))،  الُعلَمـاِء  ِمـَن 

فَضلِـِه فـي كُلِّ َمعلُـوٍم، َوُعلُـوِّ اجِتَهـاِدِه فـي َجِميـعِ الُعلُـوِم، َوَجَمـاِل ِعلِمـِه، ُوُحْسـِن 

، ِببَــَركَِة ُمَسـاَرَعِتِه فـي َخيــِر الــُمَجاَهَداِت 
اعِتَقـاِدِه باألُُمـوِر الّديِنيَّـِة علـى الُعُمـوِم)))

رَُه الَعبـُد الــُمحتَاُج إِلى  علـى َمْوِقـِف الرَّضـاء، ذلِـَك فَْضـُل اللـه يُؤتِيـِه َمن يََشـاء. َحــرَّ

. ، أَبُـو طَالِـٍب بـُن أَبـي)7) َجعَفــر الُحَسـيِنيُّ َرحَمـِة اللـه)6) الَغِنـيِّ
َمْوِضُع مهرِِه الَعالِي)8(

)1) في )ش): قد كلَّمه، وما أثبتُّه من )ت).

))) في )ت): الفضالء.

))) ليس في )ت): من العلماء والحكماء.

)4) )في ضمن كتابه) زيادة من )ت).

))) ليس في )ت): على العموم.

)6) في )ت): )ربِّه) بدل )الله).

)7) في )ش): )أبو)، وما أثبتُّه من )ت).

)8) )العالي) زيادة من )ت).
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د ُحَسـيٍن)1( . 24 ، َمواَلنـا ُمَحمَّ ُصـوَرُة َخـطِّ الَعاِلــِم الَفِصيـِح، الَفاِضـِل الّذِكـيِّ
الَعالـي)3(. ِظلُّـُه  َداَم  َدار)2(،  الِكَتـاب 

َق،  الــُمَحقِّ الَحِكيـَم  ِبـأَنَّ  ُمِبيًنـا،  تَحِقيًقـا  قـُت  َوَحقَّ يَِقيًنـا،  ِعلًمـا  َعلِمـُت  قَـد 

َصـدِر هـذا  فـي  الّسـاِمي  اسـُمُه  الــَمذكُوَر  الّنحِريـَر،  الَعاّلَمـَة)4)  الَفاِضـَل،  الــُمَدقَِّق 

ِة الــَمرقُوَمِة في هذا الــَمَكاِن  اإِلنَشـاِء َوالتّحِريـِر، قَـد بَـَذَل ُجهـَدُه َوطَاقَتَُه في الــُمدَّ

ِس الّشــِريِف، فـي َمـا هـو َمذكُـوٌر فـي هـذا الِكتَـاِب، ِمـَن الزُّهـِد َوالَقَناَعـِة،  الــُمَقدَّ

ِة في  ُه- فـي هِذِه الــُمدَّ َوالتَّدِريـِس َواالشـِتَغاِل ِبالتَّصِنيـِف، لَـم يُسـَمْع ِمنـُه -َداَم ِظلُـّ

ِهـم َغايََة  ـَواِب، ُمجتَِنبًـا َعـن قَوِل الّشــرِّ في َحقِّ َحـقِّ الــُمؤِمِنيَن إِاّل قَـوُل الَخيــِر َوالصَّ

)1) في هامش )ش): وهو منشُئ أصِل الصحيفِة وراِقُمها.

د علّي الكتابدار، ذَكََر الشيخ الطهرانيُّ أنَّ أباه كان خادَم الحرم الغروّي  د حسين بن محمَّ ))) هو محمَّ

ق على اجتهاد البافقّي سنة 1071هـ، فقال: «هو من العلماء  ن صدَّ الشـريف، وأنَّ المترَجم ممَّ

د الحكيم في النجف في 1071هـ، وكتَبَُه - أي تصديَقه-  قين باجتهاد المير عماد الدين محمَّ المصدِّ

كبار  نيِّف وثالثون من  فيها تصديقاِت كلِّ هؤالء عن خطوطهم، وهم  بخطِّه في صحيفٍة كتَب 

العلماء، والصحيفة كلُّها بخطِّ صاحب الترجمة..«، ثمَّ ذَكََر أنَّ هذه النسخَة من الصحيفة موجودة 

عند السيِّد شهاب الدين المرعشـّي.

ة سنة  نََسَخ بخطِّ يِده كتاَب )األنوار البدريّة في دفع ُشبَه القدريَّة)، فرغ منه بتاريخ سلخ ذي الحجَّ

ّي النجفّي، أصاًل ومولًدا،  د علّي القمِّ د حسين بن محمَّ 1086هـ، وكان إمضاؤه عليها بقوله: «محمَّ

د لقراءة  الخادم الكتابدار في الغرّي«. وذكر -- أنَّه كتََب إجازًة بخطِّه للسيِّد قوام الدين محمَّ

ّي النجفّي الخادم الكتابدار في الغرّي،  د حسين القمِّ دعاء االحتجاب، وإمضاؤه فيه: «العبد محمَّ

ِعنبة  في شهـر شعبان المعظَّم 1098هـ«. له تعليقات لطيفة على كتاب )ُعمدة الطالب) البن 

)ت8)8هـ)، طُِبعت في العدد األوَّل ِمن مجلَّة )مخطوطاتنا) الغرَّاء، الصادرة عن العتبة العلويَّة 

سة. ُولَِد سنة 1)10هـ، وكان حيًّا سنة 1098هـ. المقدَّ

ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 180/8، ومجلَّة مخطوطاتُنا: ع1/)11.

د حسين الكتابدار، ُمدَّ ظلُّه العالي. ))) في )ت): صورة خطِّ العالم العادل، الذكّي النظَّار، موالنا محمَّ

)4) ليس في )ت): العالّمة.
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االجِتَنـاِب، فََمرتَبَتُـُه فـي هـِذِه الخُصوِصيّـاِت أَعلَى الــَمَراتِِب، َوهـِذِه َموِهبٌَة لَُه ِمن 

َواِهـِب الــَمَواِهِب، َرزَقَـُه اللـُه َسـَعاَدَة الّداَريـِن، َوَحبَـاُه ِبَما تََقـرُّ ِبِه الَعيـُن. َوكَتََب 

ـد علـّي الَخـاِدم،  ِه الّدائِـِم، ُحَسـيُن بـُن ُمَحمَّ َداِعيـِه أَقَـلُّ األَقَلِّيـَن، فَِقيــُر َعفـِو َربِـّ

ُعِفـَي َعنُهمـا.

َمْوِضُع مهرِه الـَعالِي)1(

)1) )العالي) زيادة من )ت).
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د الَقـاري)1(، َداَم ِظلُُّه . 25 ُصـوَرُة َخـطِّ الَفاِضِل الــُمتَِّقي، َمواَلنا َحاِجـي ُمَحمَّ
الَعالي)2(.

َم الَفهَّاَم، النَِّجيَب الّشــريَف، الَفاِضَل الَكاِمَل،  الــَمعلُوُم الــُمَشاَهُد ِعنِدي أَنَّ الَعالَّ

َل، الّذكِيَّ الــُمتَِّقي، ِعمـاَد الــُمجتَِهِديَن، ِميرزا  ، الــُمؤِمَن الــُمَكمَّ َق األَلــَمِعيَّ الــُمَحقِّ

ِعمـاد الّديـِن، الَعاّلَمـَة))) الــُمَشاَر إِلَيـِه -أََداَم اللـُه فََضائِلَـُه َوإِفَاَداتِِه َعلـى الَعاِملِيَن)4)- 

ُر َما فَوقَُه، َوكَاَن  ِة إِقَاَمِتِه في النََّجِف األَشــرَِف َعلى ُحسـِن ُسـلُوكِِه اَل يُتََصوَّ كَاَن في ُمدَّ

ِة))) -ِبالِتَمـاِس الــُمؤِمِنيَن- ُمشـتَِغالً ِبالتَّدِريِس،  َخمـَس ِسـِنيَن تَقِريبًـا فـي هـِذِه الــُمدَّ

َوُمبَاَحثَـِة أَيِّ ِعلـٍم يُـَراُد، علـى كََماِل االسـِتعَداِد، فَاسـتََفاَد ِمـن فَيِض إِفَاَداتِِه كَثيــٌر ِمَن 

الُعلََمـاِء األَذكِيَـاِء، ِبَواِسـطٍَة، أَو ِبـاَل َواِسـطٍَة، َوكُلُُّهـم كَانُـوا َشـاكِريَن لِِنعَمـِة ُوُجـوِدِه، 

العلماء  من  النجف،  «ساكُن  بقوله:  الطهرانّي  ذكره  )حيًّا سنة 1071هـ)،  النجفّي  القارئ  د  )1) محمَّ

في  النجف  في  حكيم  د  محمَّ الدين  عماد  المير  باجتهاد  وشهاداتهم  تصديقاتهم  كتبوا  الذين 

د القاري  د) إلخ، والظاهر أنَّه غير محمَّ 1071هـ، وُوصف هناك بـ)الفاضل النقّي، موالنا الحاج محمَّ

عالء الدين«.

د القارئ ِمن أعيان القرن الحادي عشـر، ذَكََر الطهرانيُّ أنَّ تلميَذه صفيَّ  أقول: عالء الدين محمَّ

د ظهير قد نَقَل في سنة 1081هـ في كتابه )السفينة) كثيرًا من الفوائد الِعلميَّة  الدين بن محمَّ

د  عن خطِّ أُستاذه هذا، واصًفا إيَّاه بقوله: «.. لؤلؤ بحـر الفضل والكمال، موالنا عالء الدين محمَّ

.» ،القارئ

ق باجتهاد البافقّي، فإنَّ حياتَه في سنة 1071هـ  فال يبعُد أن يكون هو عينه )النجفّي) الذي صدَّ

في  عليه  تلميذه  ِم  ترحُّ ِمن  يظَهُر  كما  1081هـ،  سنة  قبل  توفَِّي  حال  كلِّ  على  ألنَّه  محتَملة؛ 

م عليه فيها تلميُذه، ونُِسَخت فيها هذه  السنة المذكورة، وربَّما تُُوفَِّي في السنِة نفِسها التي تَرحَّ

التوثيقات في نسخة تبريز، والله العالِم.

ينظر: الذريعة: )1/)19 رقم 94)1، وطبقات أعالم الشيعة: 8/)))، 4)).

))) في )ت): صورة خطِّ العالِم الفاضل المتَّقي، العابد الصالح الواقعي، الساِجد الخالص للباري، موالنا 

د القاري، داَم ظلُّه العالي. حاجي محمَّ

))) ليس في )ت): العالّمة.

)4) ليس في )ت): على العاملين.

ة. ))) ليس في )ت): المدَّ
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ُد ذلَِك  َوُمعتَِقِديـَن ِبـأَنَّ كُلَّ َمـا لَـُه إِنَّمـا ُهـَو ِمـن تَأِييـَداِت اللـه تََعالـى َوُجـوِدِه، َوُمَؤيِـّ

َمـا كَتَـَب لَـُه - فـي ِضْمـِن كِتَاِبِه)1)- بَعـُض الُفَضـالَِء ِمـَن النَُّجبَاِء -َوهـَو ِميـرزا َرِفيَعا)))- 

َمـا يَـُدلُّ علـى ُعلُـوِّ َحالِـِه، َوفَضـِل كََمالِـِه فـي َمرتَبَـٍة أَعلَـى ِمــّما فَـوَق االجِتَهـاِد)))، 

ِة  َوَدَرَجـٍة أَقَصــى ِمن ُحسـِن االعِتَقـاِد؛ لَِكثرَِة ُمَسـاَرَعِتِه في الَخيــَراِت باالرتَِقاِء، َوِشـدَّ

رَُه  ُمَجاَهَدتِـِه فـي الطّاَعـاِت علـى َموِقِف الرَِّضـاِء، ذلَِك فَضُل اللـه يُؤتِيِه َمن يََشـاُء. َحرَّ

، الــُمَجاِوُر ِبالَغــِرّي. د الَقـاِري اإلصَفَهانيُّ الَعبـُد الــُمذنُِب، َحاِجـي ُمَحمَّ

َمْوِضُع مهرِِه العالِي)4(

)1) )في ضمن كتابه) زيادة من )ت).

))) )وهو ميرزا رفيعا) زيادة من )ت).

ا) بياٌن لـ)أعلى)، والمراد بـ)ما فوق االجتهاد) - المصطلح  ))) جاء في هامش )ت): )ِمن) في )ِمـمَّ

الظنِّّي البيانّي- هو االجتهاد اليقينّي البرهانّي، الذي هو تحت االعتضاد العينّي اللَُّدنِّي.

)4) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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ُصـوَرُة َخـطِّ الّشـيِخ الَفاِضـِل الَجِلّي، الــّشيِخ ُحَسـين الخمايِســّي)1(، َداَم . 26

د بن يحيى النجفّي الشهير بالخمايسـّي، فاضٌل محقِّق  )1) هو الشيخ حسين بن عبد علّي بن محمَّ

َس بنيانَها  زاهد، ِمن أجلَّة العلماء األفاضل، والفقهاء األماثل، من أسـرة ُعرِفت بالعلم والتقوى، أسَّ

هم األعلى الشيخ يحيى الخمايسـّي )ق10) الذي هاَجـَر كهاًل ِمن قريِتِه في )المكريَّة) ِمن  جدُّ

ضواحي الِحلَّة إلى النجف األشـرف، فَجدَّ في طلب الِعلم حتَّى صاَر ِمن العلماء المرموقين، فكان 

أوََّل المهاجـرين من الخمايسيِّين لطلب الِعلم.

وصفه تلميُذه أحمد بن إسماعيل الجزائرّي )ت1)11هـ) صاحب )آيات األحكام) في إجازته لولده 

بقوله: «شيخنا األجّل، الفاضل األكمل«، ووصفه السيِّد عبد الله التسترّي )ت)117هـ) سبط السيِّد 

مة الفهَّامة، المحقِّق الزاهد«.  نعمة الله الجزائرّي )ت)111هـ) في إجازته الكبيرة بـقوله: «العالَّ

مت ترجمتُه. وذكَر الطهرانيُّ  يروي عن والِده الشيخ عبد علّي الخمايسـّي )ت1084هـ) الذي تقدَّ

أنَّه رأى نسخًة من كتاب )االستبصار) بخطِّه، فرغ منها في النجف األشـرف بتاريخ يوم الثالثاء سنة 

1077هـ. تُوفَِّي في حدود سنة 1107هـ.

ترجم له الشيخ آقا بزرك الطهرانّي في موضعين من طبقاته، األوَّل: في أعالم القرن الحادي عشـر، 

طبقات  )موسوعة  في  العلميَّة  اللجنُة  ذلك  في  وتبعته  عشـر،  الثاني  القرن  أعالم  في  والثاني: 

الفقهاء)، فالحظ.

ا ذَكَر في كتابه )معارف الرجال) أنَّ الجدَّ  وللفائدة أقول: الظاهر أنَّ الشيخ حرز الدين قد َوهَم لَـمَّ

الشيخ  تتلمَذ على  قد  وأنَّه  تُُوفَِّي في سنة 1160هـ،  قد  -الشيخ يحيى-  الخمايسـّي  األعلى آلل 

د بن جابر بن عبَّاس النجفّي )حيًّا سنة 7)10هـ، وقيل 0)10هـ) وهو أيًضا شيُخ حفيِدِه عبد  محمَّ

علّي الخمايسـّي )ت1084هـ)، وهذا األمر غيُر وارٍِد مطلًَقا؛ إذ كيف يمكن أن تتَّفَق وفاُة الحفيد 

 ( ه األعلى بحدود )76) سنة؟! بل كيف يمكن للشيخ يحيى )الجدِّ العالِم عبد علّي قبل وفاة جدِّ

د بن جابر المتوفَّى حدود سنة  المتوفَّى -على زعِمه- سنة 1160هـ أن يتتلمَذ على الشيخ محمَّ

0)10هـ والفارُق بينهما أكثر من )110) سنة؟! فهذا غير صحيح كما سيأتي.

الطريحّي  الدين  فخر  منهم:  آخــرون،  عنه  وروى  جماعٌة،  عليه  قرأ  المذكور  جابر  بن  د  فمحمَّ

د  )ت)108هـ)، وعبد علّي الخمايسـّي النجفّي - والد المترَجم، وحفيد الشيخ يحيى الجّد-، ومحمَّ

ّي )ت1100هـ)، والسيِّد مرتضـى الحسينّي السـروّي المازندرانّي  د حسين النجفّي القمِّ طاهر بن محمَّ

د بن  الذي أجاز له في سنة 7)10هـ، فكيف يمكُن أن يكون أحفاُد الشيخِ يحيى الجدِّ تالمذًة لمحمَّ

ريَن عنه بطبقة أو أكثر؟! جابر؟! وكيف يمكُن أن يكون تالمذُة ابن جابر من المتأخِّ

م أنَّ تتلمَذ حفيِده عبد علّي الخمايسـّي على ابن األبزر الحسينّي الحلِّّي )كان حيًّا  َوزِد على ما تقدَّ
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اِرُف)1(. الـوَ ِظلُُّه 

قيَن،  قَـد َعلِمـُت َوَشـاَهدُت األُسـتَاَذ األَفَضـَل، َواألََجـلَّ األَكَمـَل)))، ُسـلطَاَن الــُمَحقِّ

َة  ِعمـاَد الــُمجتَِهديَن، ِميـرزا ِعمـاد الّديـن الَعاّلَمـَة)))، كَاَن فـي الّنَجـِف اأَلشــرَِف ُمـدَّ

ُه  َوأَنَـّ اليَِقيـِن،  الــُمؤِمِنيَن َوِخـالَِّن  ِمـَن  ِمنـُه َجماَعـٌة  َخمـِس ِسـِنيَن قَـد اسـتََفاَدْت)4) 

َوتَحِقيِقـِه  َوإِدَراكِـِه،  َحَدِسـِه  ِة  َوقُـوَّ َوبََراَعِتـِه،  َوِعلِمـِه  ِتـِه،  َوِعفَّ زُهـِدِه  فـي  َشـكَّ  اَل 

ِة وفاِة الشيخ يحيى جدِّ آل الخمايسـّي في سنة 1160هـ. سنة 1049هـ) يؤكُِّد نفَي صحَّ

القرن  أواِخر  أنَّه ِمن أعالم  م-  بناًء على ما تقدَّ  - الجّد، لكن يبدو  ولم أجد أحًدا ذَكََر سنَة وفاة 

وكان  األشـرف  النجف  في  العلم  لطلب  الخمايسيِّيَن  المهاجريَن من  أوَّل  ألنَّه  الهجرّي؛  العاشـر 

حينها كَهاًل، فصار غارَس بذرِة طلب الِعلم عند آل الخمايسـّي هناك.

نعم، قد يكون السبُب وراَء هذا الَوهم الذي حصل عند الشيخ حرز الدين هو اشتراُك اسِم الَجدِّ 

للتفخيم  يحيى)  د  بـ)محمَّ المعروف  علّي)،  عبد  بن  حسين  بن  )يحيى  حفيِدِه  حفيِد  اسم  مع 

ه، وهذا الحفيد )يحيى) قد تُُوفَِّي  والتبجيل، وكان له ولٌد عالٌم أيًضا اسُمه )عبد علّي) كَاسِم جدِّ

ام )ت)0)1هـ): )العلُم ماَت  سنة 1161هـ، كما هو مثبت في التاريخ الشعرّي للسيِّد صادق الفحَّ

لموِت يحيى واألدب)، المكتوب على لوح قبـره بالنجف في اإليوان الثاني على يمين الداخل إلى 

الصحن الغروّي الشـريف من باب القبلة، وهو يوافق سنة 1161هـ، وليس كما ذكَر الشيخ جعفر 

محبوبة ِمن أنَّه يوافق )116هـ، وال ما ذَكَرَه الشيخ حرز الدين ِمن أنَّه يوافق 1060هـ، فتنبَّه.

وِمن ذلك يظهر أنَّ القبر والتاريخ الذي عليه هو للحفيد وليس للجّد، خالفًا لما ذهب إليه حرُز 

الدين، والله العالم.

ينظر: اإلجازة الكبيرة للتسترّي: 87- 88، ولؤلؤة البحرين: )11، وخاتمة المستدرك: )/148، وتكملة 

أمل اآلمل: )/479 رقم )6)، و6/))) رقم 680)، وديوان السيِّد صادق الفّحام: 7))، ومعارف الرجال: 

) /88)- 90) رقم 40)، وأعيان الشيعة: 66/6، وماضـي النجف وحاضـرها: )/)))- 7))، والذريعة: 

140/1 رقم 7)6، وطبقات أعالم الشيعة: 166/8، 0))، 8)6، و 9/)0)، 7)4، ومعجم رجال الفكر 

واألدب في النجف: )/7))، 8))، وموسوعة طبقات الفقهاء: 400/11، )))، و)461/1.

)1) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل الجليل المتَّقي، العادل العاقل النبيل الزكّي، الشيخ حسين 

الخمايسـّي، أدام الله ظلَّه العالي.

))) في )ت): األستاذ األعلم األفضل األكمل.

))) ليس في )ت): العالّمة.

)4) في )ت): استفاد.
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بَّانِيِّيـَن، َوالُعلَمـاِء  ُه ِمـَن الُحَكمـاِء الرَّ لِلَمعُقـواَلِت، َوتَدِقيِقـِه فـي الــَمنُقواَلِت)1)، َوأَنَـّ

ِقيَن، كَمـا ُهـَو َمْعلُـوٌم ِعنـَد َذِوي الُعُقـوِل َواآلَداِب، َوُمَعيَّـٌن ِعنَد أُولِي اإلِدَراِك  الــُمَحقِّ

َواألَلبَـاِب، َوُهـَو كَمـا ُهـَو الــَمذكُوُر، َوفَـوَق َمـا فـي َهـذا الــَمزبُوِر، َوأَنَـا الَفِقيُر إِلى 

ـِهيُر بالَخمايِْســّي. ، ُحَسـيُن بـُن الـــَشيِخ َعبـد َعلـّي النََّجِفـّي، الشَّ اللـه الَغِنـيِّ

َمْوِضُع مهرِِه الــعالِي)2(

)1) في )ت): للمنقوالت.

))) )العالي) زيادة من )ت).
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ـد الَخَماْيِســّي)1(، َداَم . 27 ـيِخ ُمَحمَّ ـيِخ الَفاِضـِل الَجِليِل، الشَّ ُصـوَرُة َخـطِّ الشَّ
.)2 ( ِظلُُّه

ِة الــَمِديَدِة، َواالْسـِتَفاَدِة ِمـَن التَّحِقيَقاِت  أَيَقنـُت ِبَمـا َعلِْمـُت ِبالـُمَعاَشــرَِة فـي الــُمدَّ

ـيِخ  ـموَس الطّالَِعـَة فـي آفَاِق الُعلُـوِم الِحْكِميَِّة لِلشَّ ـِديَدِة، َوالتَّدِقيَقـاِت الــُمِفيَدِة، الشُّ السَّ

لََحـاِء، أَفَضـِل)4) الَفائِِقيـَن الُعلَماِء،  األََجـلِّ األَكبَــِر)))، اأَلعَقـِل اأَلسـَعِد، أَكَمـِل الــُمتَِّقيَن الصُّ

ـَهَداِء، َوَجَعلَُهـم كَأَنِبيَاِء  َل ِمَداَدُهـم َعلى ِدَماِء الشُّ الذيـَن َجَعلَُهـُم اللـُه َورَثَـَة األَنِبيَـاِء، َوفَضَّ

رََجاِت الُعلَى، يَرفَـُع اللُه الذيِن أُوتُـوا الِعلَم َدرََجاٍت،  بَِنـي إِســرَائِيَل األَصِفيَـاِء، َورَفََعُهـم الدَّ

ـيرَِة باإلِفَـاَدِة  ِة الــَمذكُورَِة ُمنَفـرًِدا بََخـَواصٍّ ِمـَن الّسـلُوِك، َوُحسـِن السِّ ُه كَاَن فـي الــُمدَّ إِنَـّ

َوالتَّعلِيـِم َعلـى نَهِج قَانُوِن الِحْكَمِة النَّبَِويَِّة، َوَضبِط الَقاِعـَدِة))) الَعْقلِيَِّة، َعاَملَُه اللُه ِبأَلطَاِفِه 

ٍد َسـيِِّد البَــِريَِّة، َوالَحمُد لله رَبِّ الَعالَــِميَن،  ــرَْمِديََّة، ِبُمَحمَّ الَخِفيَِّة، َوَرزَقَُه الّسـَعاَداِت السَّ

ـِهيُر  ُد بُن الـــّشيِخ َعبد َعليٍّ النََّجِفّي، الشَّ ، ُمَحمَّ ِه الَعلِيِّ َوأَنَـا الَعبْـُد األَْحـَوُج إِلـى رَحَمِة َربِـّ

بالَخمايِْسـّي.

َمْوِضُع مهرِِه الــعالِي)6(

د بن يحيى النجفّي، الشهير بالخمايسـّي )كان حيًّا سنة  د بن عبد علّي بن محمَّ )1) هو الشيخ محمَّ

مت  1071هـ)، كان من أهل العلم والفضل، وفي طبقة أخيه الشيخ حسين الخمايسـّي الذي تقدَّ

ترجمتُه، ولكن لم تكن له الشهرة التي كانت ألخيه، إالَّ أنَّه ِمن العلماء، ويظهر من هذه الصحيفة 

التي كتب فيها كثيٌر من المجتهدين أنَّه في ِعدادهم.

ينظر: ماضـي النجف وحاضـرها: )/4))، وطبقات أعالم الشيعة: 8/)1).

د - دام ظلُّه-  ))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل األرشد، القابل لفيضات الواحد األحد، شيخ محمَّ

الشهير بالخمايسـّي، أدام الله ظلَّه العالي.

))) في )ت): )األمجد) بدل )األكبر).

)4) ليس في )ت): أفضل.

))) في )ت): قاعدة.

)6) )العالي) زيادة من )ت).



369 هه ة يقالدل يلالرل هيتل

يِِّد َحسـنِ بِن ُسـَليماَن)1(، َداَم . 28 ـيِِّد الَفاِضِل النَِّجيِب، الـــسَّ ُصـوَرُة َخـطِّ السَّ
ِظلُُّه)2(.

ـاِمي أَْعـاَلُه - اَل زَالَـْت ُشـُموُس فََوائِـِدِه ُمِضيئَـًة فـي))) أَفْـالَِك  الــَمزبُوُر اسـُمُه السَّ

َضَمائِـِر الــُمستَِفيِديَن، َوُمَؤلََّفاتُـُه يَلزَُمَهـا لَِذاتَِهـا ِهَدايَـُة الطَّالِِبيـَن- كََمـا ُذكِـَر، َوفَـْوَق 

َمـا ُذكِـَر، َو)4) ِمـن ُجملَـِة َمـن تََشــرََّف))) ِبِخْدَمِتـِه َواالنِتَفـاِع ِمـن ِحْكَمِتـِه)6) - َداَم ِظلُُّه 

ِه الَغِنيِّ الَحِميِد)8)، َحسـُن بُن ُسـلَيماَن بِن ُحَسـيِن بِن َحِديٍد  )7)- فَِقيـُر َرحَمـِة َربِـّ
البَِهـيُّ

ِبيَِدِه)9). َوكَتَـَب   ، الُحَسـيِنيُّ

َمْوِضُع مهرِِه الــعالِي)10(

َق للبافقّي باالجتهاد،  )1) لَم أقف له على ترجمة، وقد َذكَرَه الشيُخ الطهرانيُّ في ُجملَة َمن صدَّ

الشيعة:  أعالم  طبقات  يُنظَر:  للبافقّي.  تلميًذا  كان  أنَّه  والظاهر  الفضالء،  من  كان  أنَّه  وذكَر 

.141/8

))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد العالم الفاضل الرشيد، الكيِّس العاقل العادل السعيد، السيِّد حسن 

حديد، دام ظلُّه المديد.

))) في )ش): )وفي) بزيادة الواو، وما أثبتُّه من )ت).

)4) )الواو) زيادة من )ت).

))) في )ش): )تشـرَّفُت)، وما أثبتُّه من )ت) وهو أوفُق للسياق.

)6) في )ت): )منه) بدل )من حكمته).

)7) ليس في )ت): البهّي.

)8) )الحميد) زيادة من )ت).

)9) ليس في )ت): الحسينّي وكتب بيده.

)10) )العالي) زيادة من )ت).
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، َنَجف ُقلي اأَلْلـَمِعّي)1(، َداَم ِظلُُّه)2(.. 29 ِكيِّ ُصوَرُة َخطِّ الَفاِضِل الذَّ

ِحيَفـِة ِمـَن الَفَضائِـِل َوالَفَواِضـِل -أَْعِنـي النَّْفِسـيََّة َوالُخلُِقيَّـَة-  كُلُّ َمـا َوقَـَع فـي الصَّ

اتِيَِّة، بَل ُعْشــٌر ِمن ُعْشــِر ُرُسـوِمِهَما الطَِّبيِعيَّـِة؛ أِلَنَّ إِْدَراكَُهَما  َوْجـٌه ِمـن ُوُجوِهِهَما الذَّ

ًرا. َوأَنا  ــًرا، بَْل ُمتََعذِّ ــًرا، بَْل يَُكوُن ُمتََعسِّ ُهَمـا َوَحِقيَقتُُهَما- اَل يَُكوُن ُميَسَّ -كَمـا ُهـَو َحدُّ

ٍة قَلِيلَـٍة َولِكنِّي اسـتَنبَطُْت ِمن َشـَمائِِل كََمالِِه  الَفِقيـُر الَحِقيـُر َوإِْن كُنـُت َرأَيتُـُه فـي ُمـدَّ

َمْقـُدوَرًة  ]فَـ[ــلَيَسْت  نَْشــَرَحَها  أََردنَـا)))أَن  إِْن  َوفََضائِـَل  كََمـااَلٍت  َوالُخلُِقيَّـِة  النَّفِسـيَِّة 

لََنـا، َولَْسـَنا فـي قَولَِنا َهـذا ِمَن الــُمتََكلِِّفيَن، كََما ُهـَو َدأُب بَعِض أَْهِل زََمانَِنا، بَْل نََشـأَ 

َذلِـَك َعـن كََمـاِل اعِتَقاِدنَـا، َوخلُـوِص َعِقيَدتِنـا. َزاَد اللـُه تَوِفيَقاتِـِه فـي َمرَْضاتِـِه، ِبَحقِّ 

اللَُّهـمَّ  الطَّاِهِريـَن.  ـَة  َواأَلئِمَّ النَِّبيِّيـَن،  َخاتِـَم  ُخُصوًصـا  الــَمْعُصوِميَن)4)،  ]و[  األَنِبيَـاِء 

َرُه َوكَتَبَـُه  الِحيـَن. َحـرَّ ـَت الــُمْخلِِصيَن ِمـن ِعبَـاِدَك الصَّ َوفِّقِنـي فـي َمرَضاتِـَك كَمـا َوفَقَّ

الَفِقيـُر الــُمستَِخيُر ِمـن كُلِّ طُـاّلِب اليَِقيـِن، الَعبـُد نََجـف قلي.

َمْوِضُع مهرِِه العالِي)5(

َق للبافقّي باالجتهاد. يُنظَر:  )1) لَم أقف له على ترجمة، وقد ذَكَرَه الشيُخ الطهرانيُّ في ُجملَة َمن صدَّ

طبقات أعالم الشيعة: 609/8.

))) في )ت): صورة خطِّ العالم الفاضل الذكّي، الحكيم الفهيم العادل المتَّقي، نجف قلي بيك، َخلََّد 

الله ظلَّه السنّي البهّي.

))) في )ت): أراد.

)4) في )ت): )والمرسلين) بدل )المعصومين).

))) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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30 ..)2( ُصوَرُة َخطِّ ُزبَدِة الُفَصَحاِء َوالُبَلَغاِء، ِميرزا َأَسِد اهلل)1( الـَجوَهِريِّ

أَقَـلُّ َخلـِق اللـه، َوأَحَقـُر ِعبَـاِد اللـه أََسـُد اللـه را علـم قطعـى حاصـل اسـت كـه انجه 

صاحـب نظـران معنـى بنـاه وديـده وران از حقيقت اكاه كـه هريك يكانه عصــر ووحيد 

زمـان خودنـد در بـاب كيفيـت احـوال وحقيقـت حـال حضــرة مخـدوم الفضالء واسـتاذ 

العلمـاء ودسـتور الحكمـاء قدوة السـالكين وزبـدة العارفيـن عالم مرتـاض وتربيت يافته 

مبـدا فيّـاض برهـان قوانيـن دانائـى وببنائـى عمـاد الديـن محمـد الحكيـم البافقـى بقلم 

حقيقـت رقـم مرقـوم سـاخته انـد هـر جنـد دراداى حق شـهادات اغمـاض جايز نداشـته 

انـد ليكـن اختصار كالم بمقتضاى قانون فصاحت منطق برداشـته اند بمنشـتى از خرمنى 

قناعـت نمـوده انـد الله تعالـى ببركت نفوس قدسـيّة همكى را توفيق حـق كوهى وحق 

ـد وآله األمجـاد))))4).  كنـى وحـق جوئـى نصيب كنـاد بمحمَّ

َموِضُع ِسِجلِِّه الَعالي)5(

أنَّه من الفضالء األدباء  الله الجوهرّي، لَم أقف له على ترجمة، وقد ذكَر الشيُخ الطهرانيُّ  )1) أسد 
الشعراء، وهذا ظاهٌر ِمن وصِف جامع هذه التوثيقات له بـ)ُزبَدة الفصحاء والبلغاء)، وكذا يبدو 
يُنظَر  حيًّا سنة 1081هـ.  كان  األتقياء.  العلماء  ِمن  كان  أنَّه  التوثيقات  لهذه  الثانية  الُنسخة  من 

طبقات أعالم الشيعة: 8/)4.

))) في )ت): صورة خطِّ العالم الفطن من زبدة األذكياء، والعاقل الكيِّس من زمرة األتقياء، ميرزا أسد 

الله، أدام الله ظلَّه على السناء.

د وآله األمجاد) زيادة من )ت). ))) )بمحمَّ

)4) ترجمتُه بالمعنى: َحَصَل ألقلِّ َخلِق الله، وأحَقر عباِد الله، أسِد الله الِعلُم القطِعيُّ بأنَّ ما رَقََمُه 

بَقلَم الحقيقة أُولُو النظر لُِكْنِه المعنى، والمشاِهدون المطَّلِعون على الحقيقة، والذين كلُّ واحٍد 

منهم فريُد َعصـرِه ووحيُد زمانِِه، في باِب أحوال مخدوِم الفضالِء وأستاذ الُعلَماِء ودستوِر الحكماِء، 

قدوِة السالكين، وزبدِة العارفين، العالِم المرتاض والمربَّى لدى المبَدأ الفيَّاض، برهاِن قوانيِن الِعلم 

د الحكيم البافقّي وحقيقِة حالِه،  والشهود، عماد الملَّة والدين، أبي الخير الميرزا عماد الدين محمَّ

زوا اإلغماَض في أداء حقِّ الشهادة، إاّل أنَّهم َعِملوا بمقتضـى قانون الفصاحة،  وإنَّهم وإن لم يجوِّ

 ، وقنُعوا بَغرفة من البحر. رزَق اللُه الجميَع ببركِة النفوِس القدسيَِّة قوَل الحقِّ والَعمَل بالحقِّ

ٍد وآلِه األمجاد. ، بمحمَّ والبحَث الكثيَر عن الحقِّ

))) )موضع سجلِّه العالي) زيادة من )ت).
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د)1( علّي)2(.. 31 يِّد ُمَحمَّ يِِّد الَفاِضِل الـُمتَِّقي، الــسَّ ُصوَرُة َخطِّ السَّ

لِيَن، َوالــُمَخالِطيَن َوالـُمَعاِشــريَن، ِمـن ُسـكَّاِن  قَـد اشـتََهَر بَيـَن الُعلَمـاِء َوالــُمَحصِّ

اأَلَخ   ((( أَنَّ َواألَتِقيَـاِء،  ـاِد  َوالزُّهَّ َوالُفَضـالِء،  الُعلَمـاِء  ِمـَن  َوَغيرِِهـم،  األَشــرَِف  النََّجـِف 

َمَة)4) فـي الــَمرتَبَِة الُعليَا ِمـَن الَفضِل َوالَكمـاِل، َوالِعلِم  األََعـزَّ ِميـرزا ِعمـاد الّديـِن الَعالَّ

ـن يُثَنـى َعلَيِه في الــَمَحاِفِل َوالــَمَجالِِس، بَل ُربَّمـا زَاَد َعلى ذلَك.  ُه ممَّ َواالجِتَهـاِد، َوأَنَـّ

ـُد عليٍّ بـُن َعبـِد الله الــُحَسيِنّي. ))) ِعبَـاِد اللـه ُمَحمَّ رَُه أَقَـلُّ َحـرَّ

َمْوِضُع مهرِِه العالِي)6(

د علّي بن عبد الله الحسينّي، لم أقف له على ترجمة وافية، وقد ذكره الشيخ الطهرانيُّ  )1) السيِّد محمَّ

قين باجتهاد البافقّي في هذه الوثيقة. ويُحتََمل أنَّ هذا السيَِّد هو عيُنه  في ُجملة العلماء المصدِّ

صاحب )فهرست أبواب الكافي وأحاديث كلِّ باب) الذي ذكَرَه السيِّد إعجاز حسين )ت86)1هـ) 

وقد وصَفُه بـ)الفاضل العالِم). كان حيًّا سنة 1081هـ.

يُنظر: كشف الُحُجب واألستار: 77) رقم 1486، والذريعة: 87/16) الرقم 1801، وطبقات أعالم 

الشيعة: 8/)9).

د علّي، دام ظلُّه العالي. ))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد الجليل، الفاضل المتَّقي، السيِّد محمَّ

ت َوجٌه لوجودِه. ))) في )ش) و)ت): )هو أنَّ األخ..) بزيادة الضمير )هو) فيهما، وليس ثمَّ

)4) ليس في )ت): العالّمة.

.. ))) في )ت): حرَّرَه العبد أقلُّ

)6) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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ـيِخ . 32 يِخ َمجـِد الّديِن)1( ابِن الشَّ ـيِخ الَفاِضـِل الَجليـِل الــشَّ ُصـوَرُة َخـطِّ الشَّ
َفخــِر الّدين)2(.

ـيِخ الَجليـِل النَّبيِل، ِذي  ِحيَفِة ِمـَن الَفَضائِـِل َوالَفَواِضـِل لِلشَّ َمـا َوقَـَع فـي هـذِه الصَّ

ـيَِم الــَمرِضيَِّة، الَ ُشـبَهَة فيِه، َوالَ َشـكَّ يَعتَــريِه، َحيُث َحَصَل  ـِخيَِّة)))، َوالشِّ النَّفِس السَّ

َرُه أَقَـلُّ ِعبَـاِد اللـه، َمجـُد الّديـِن َولَـُد فَخــِر  ِعنـدي ذلـَك بالـُمبَاَشــرَِة البَاِطَنـِة. َحـرَّ

طَُريْح. الّديـِن 

َمْوِضُع مهرِِه العالِي)4(

)1) بعد بذل الجهد في البحث، لَم أقف على أيِّ ِذكٍر لـ)مجد الدين) في أوالِد فخِر الدين الطُريحّي، 

ا أنَّه أُغِفَل ِذكرُه في كُتُب التراجم، أو أنَّ )مجد الدين) لقٌب ثاٍن غير معروف ألحِد  ولِذا يُحتََمل: إمَّ

أوالِد فخر الدين المعروفين، واللُه العالِم.

ُعمَدِة  نتائج  خير  وهو  لين،  المحصِّ بين  الرشيد  الجليل،  الفاضل  الشيخ  خطِّ  صورة  )ت):  ))) في 

المجتهدين، الشيخ مجد الدين، دام ظلُّه.

))) في )ت): النجيبة.

)4) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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ِكّي، َعبِد الـُحَسيِن)1( النََّجِفّي)2(.. 33 يِخ الذَّ ُصوَرُة َخطِّ الَفاِضِل الَجليِل، الشَّ

َمٌة))) ِمـن أَهِل الَفِضيلَـِة)4) َواالجِتَهاد،  ُه َعالَّ ـاِمي قَـد ظََهَر ِعندي أَنَـّ الــَمزبُوُر اسـُمُه السَّ

يَّاُه. كَتَـَب الَفِقيُر َعبُد  ـَداِد، باشـِتَغالي َعليه، َوُمَعاَشــرَتي إِ الِح َوالتَّقَوى َوالسَّ َوِمـن أَهِل الصَّ

الــُحَسيِن بُن َمنُصوٍر النََّجِفّي.

َمْوِضُع مهرِِه العالِي)5(

)1) لم أقف له على ترجمة، وقد ذكره الشيخ الطهرانّي بقوله: «من العلماء الذين كتبوا تصديقهم 

 -- َّد حكيم البافقي في النجف في 1071..«، وظن وشهادتهم باجتهاد المير عماد الدين محمَّ

أنَّ المترَجم هو نفُسه عبد الحسين النجفّي تلميذ فخـر الدين الطريحّي، الذي قابل نسخة من 

حها في سنة 1086هـ، واللُه العالِم. أُصول الكافي وصحَّ

يُنظَر طبقات أعالم الشيعة: 14/8).

))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل الفهيم، المنظور لذوي األنظار في الغيب والحضور، الشيخ 

عبد الحسين ابن شيخ منصور، دام ظلُّه.

))) ليس في )ت): عالّمة.

)4) في )ت): الفضيلة الُفضلى.

))) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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ـــماِعيل)1( . 34 يِِّد ِإْس ـــسَّ ـــِل، الــ ـــِل النَّبي ـــِل الَجلي ـــيِِّد الَفاِض ـــطِّ السَّ ـــوَرُة َخ ُص
الّشولْســـَتانّي)2(.

ـٌد ُمتٍَّق ُمرتَاٌض،  َمـَة الَكاِمَل الَفاِضَل، الــُمَشاَر إِلَيِه، ُمَوحِّ اَل َشـكَّ َواَل ُشـبَهَة فـي أَنَّ الَعالَّ

َماِهـٌر فـي أَكثَـِر الُعلُـوِم، ُخُصوًصا فـي اإِللِهـيِّ َوالطِّبيِعيِّ َوالّريَّاِضــيِّ بَأَقَسـاِمِه، َوَجميعِ َما 

ُف هـِذِه الُعلُوُم َعلَيِه. كَتَبَُه الَعبُد إِْسـماِعيل الــُحَسيِنّي الّشولْسـتَانّي))). تَتََوقَـّ

َمْوِضُع مهرِِه العالِي)4(

)1) هو السيِّد إسماعيل الحسينّي الشولستانّي النجفّي، ذَكَرَه الشيُخ الطهرانّي في ُجملَة العلماء الذين 

د باقر الحسنّي الحسينّي )ق)1) مّمن  قوا باجتهاد البافقّي، وذَكََر أنَّ السيِّد أبا الحسن بن محمَّ صدَّ

ة سنة 1106هـ كتاَب )إثبات الواجب) للسيِّد  تتلَمذ عليه، إذ كتب بخطِّه في منتصف ذي الحجَّ

نظام الدين أحمد بن إبراهيم الحسينّي الدشتكّي )ت)101هـ)، وذَكََر أنَّه قرأُه على الشولستانّي 

في عنفوان الشباب.

يُنظَر: الذريعة: 1/)10، وطبقات أعالم الشيعة: 47/8.

))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد الحكيم، الفاضل الجليل، السيِّد إسماعيل، دام ظلُّه الظليل.

))) )الشولستانّي) زيادة من )ت).

)4) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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يِخ َناِصـر)1()2(.. 35 يِخ الَفاِضِل، الّناِظِر في َخيـِر الـَمَناِظِر، الــشَّ ُصوَرُة َخطِّ الشَّ

َمَة)))،  َعاَشــرُْت األُسـتَاَذ الَفيّـاَض األَنَجـَب، األَعلَـَم األَعَمـَل، األَفَضـَل األَعَقـَل الَعالَّ

بًا  ًة، نَاكِبًـا)4) أَعمالََه في أَحَوالِـِه، ُمجرِّ َة اثَنتـي َعَشــرَة َسـَنًة تَقِريبًـا، ُمَعاَشــرًَة تَامَّ ُمـدَّ

أَفَعالَـُه فـي أَقوالِـِه، أَداَم اللـُه تََعالـى فَضـَل َخيــِر ُوُجـوِدِه َوكَمالِـِه، َوفَيـَض ُحْسـِن 

األَْوقَـاِت  َجميـعِ  فـي  َوَشـاَهدتُُه  َوآلِـِه،  الــُمصطََفى  ـٍد  ُمَحمَّ ِبَحـقِّ  َوإِقبَالِـِه،  ُجـوِدِه 

دِق في  َواألَْحـَواِل َمْحـَض الـَخيــِر َوالَحـقِّ فـي األَفَعـاِل، َوِصــرَف نَفـِس األَْمـِر))) َوالصِّ

ِمـَن  ِعلـٍم  كُلِّ  ُه فـي  أَنَـّ الَحـاِل-  ِة  قُـوَّ قَـدِر  يَِقيًنـا -علـى  ِعلًمـا)6)  َوَعلِمـُت  األَقـَواِل، 

)7) كَمـاٍل ِمـَن الَكمـاالَِت اإِلنَسـانِيَِّة فَِريـُد  الُعلُـوِم الــُمتََعاَرفَِة َوِحيـُد زََمانِـِه، َوفـي كُلِّ

اِت أَحَوالِـِه، َحَكـَم  أََوانِـِه، َوَرأَيـُت كُلَّ َعاِقـٍل َعـارٍِف ِبَحالِـِه)8)، اطّلَـَع علـى ُخُصوِصيَـّ

ُه َمجَمـٌع لَِكمـااَلِت)9) اأَلكَملِيـَن، َوَمنبَـٌع لِــَحيِثيّاِت اأَلعَقلِيـَن، َحيـُث َمـا َرأَى أََحٌد  بأَنَـّ

)1) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل، الكيِّس الناظـر، الشيخ ناصـر، دام ظلُّه الظاهر.

ن شهدوا  ))) لَم أقف له على ترجمة، وقد ذَكَرَه الشيخ الطهرانيُّ بما ال مزيد على ِذكر اسِمه، وأنَّه ممَّ

للبافقّي. ينظر طبقات أعالم الشيعة: 607/8.

النجفّي)  الظّن أن يكون )الشيخ ناصر) المذكور هو نفسه )ناصر بن الحسين الخطيب  وأغلُب 

الذي ترجم له الشيخ الطهرانيُّ في طبقاته، فهو في طبقة األعالم المؤيِّدين الواردة أسماؤهم في 

هذه التوثيقات، واللُه العالِم. يُنظر: طبقات أعالم الشيعة: 8/ 08). 

))) ليس في )ت): العالّمة.

العرب:  لسان  يُنظر  كَبَبتُها،  أي  عيَدانَها)  فَعَجَم  كَِنانَتَه  )نََكَب  الحديث  ، وفي  كَبَّ بمعنى  )4) نََكَب: 

770/1 )ماّدة نََكَب).

))) أي: الحقيقة بما هي هي.

)6) )ِعلًما): زيادة من )ت).

)7) ليس في )ت): كّل.

)8) )بحاله) زيادة من )ت).

)9) في )ش): الكماالت، وما أثبتُّه عن )ت).
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يَّـِة فـي الَفضـِل َوالَكمـاِل، َوَمـا َسـِمَع أََحـٌد ِمـن أََحـٍد  أََحـًدا)1) بهـِذِه الَجمِعيَّـِة َوالَكمِّ

ُه ِمـن أَولِيَـاِء اللـه  بهـِذِه الُخُصوِصيَّـِة َوالَكيِفيَّـِة فـي الَخيــِر َوالِخَصـاِل، فَاعتََقـدُت أَنَـّ

ٌد ِمـن ِعنـِد الله فـي َمعـَرِج االرتَِقـاِء، َوانِتَخاٌب ِمـن َعطَاِء  فـي َموِقـِف االرتَِضـاِء، َمَؤيَـّ

اللـه علـى َســريِر الرَّضـاِء، وانتجـاٌب))) ِمـن َغَنـاِء اللـه فـي تَـاِج االعِتـالَِء، ذلـَك فَْضُل 

َقـُه الَعبـُد نَاِصــُر بـُن ُحَسـيٍن الَكاِظِمـيُّ الَكرباَلئِـيُّ َمولِـًدا  اللـه يُؤتِيـِه َمـْن يََشـاُء. نَمَّ

َوَمسـَكًنا))).

َمْوِضُع مهرِِه العالِي)4(

)1) ليس في )ت): أحًدا. وال يبدو أنَّ ناسَخ )ت) كتب )رأى) بصيغة ما لم يَُسمَّ فاِعلُه، ليكون )أحد) 

نائبًا عن الفاعل؛ ألنَّه رََسَم )رأى) بنحِو ما كتبتُها هنا، وأعرَب )أحًدا) بالنصب على المفعوليّة، وكذا 

بقرينة ما سيأتي ِمن قولِه )وما َسِمَع أحٌد ِمن أحٍد..)، وعليه يكون )أحٌد) الفاعُل قد سقَط ِمن 

قلِمه. فتنبَّه.

))) في )ش): وانتخاب.

))) في )ت): الكاظمّي أصالً، الكربالئّي موطًنا، النجفّي مسكًنا.

)4) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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يار َبكرّي)1()2(.. 36 ُصوَرُة َخطِّ الّرُجِل الَفاِضِل الّذِكّي، ُماّل َحَسن الدِّ

فـاِت))) الَجِميلَِة إِلـى ِبالِدنَا،  ا َوَصلَـْت أَخبَـاُر هـذا الرَُّجـِل الــَموُصوِف بهـذِه الصِّ َولَــمَّ

ِبيـن ِمـن)4) َجمِعيَّـِة هـذِه الَكمـاالَِت فـي َشـخٍص َواِحـٍد، إِذ لَم  وَكَاَن ُعلَمـاُء َعصــرِنَا ُمتََعجِّ

يَسـَمُعوا إِلـى اآلن أَْن يَجتَِمـَع أَمثَاُل هِذِه األَوَصاِف على َحدِّ الَكمـاِل في أََحٍد ِمَن الُحَكماِء 

َن على قَدِر الُقدرَِة  ِميَن َوَغيــرِِهم ِمن أَهِل كَماِل الَحاِل، أَرَْدُت))) أَن أَُشـاِهَد َوأَتَيَقَّ الــُمتََقدِّ

هـذا األَمـَر الَغِريـَب، َوالَفضـَل الَعِجيَب، فَلَِقيتُُه َوَسـأَلتُُه)6) عـن التَّحِقيَقاِت، فَـِإذا)7) َوَجدتُُه 

، َوُمتَِّصًفا  ُه علـى الَوجِه)8) الَخـاصِّ اًجـا، ُمِحيطًـا بآََللِـئ َجميعِ الُعلُـوِم، كَما هو َحقُّ بَحــرًا َموَّ

، فَاختَــرُت التَّتَلُمَذ)9)  ِة ِبَخاصِّ الَخَواصِّ َفـاِت الَحِميـَدِة، َواألَخاَلِق الــَمرِْضيَِّة، الــُمختَصَّ بالصِّ

ِة ِبِه في  ِعنـَدُه، َوِصــرُت ُمشـتَِغاًل ِبتَحِصيِل الَكمااَلِت الَغــِريبَِة النَِّجيبَـِة الَوِحيَدِة الــُمختَصَّ

أَحَسـِن الَحـااَلِت، ذلـَك فَضـُل اللـه يُؤتِيـِه َمـن يََشـاُء، زَاَد اللـُه فََضائِلَـُه وَكَمااَلتِـِه، َوَوفََّقَنـا 

يَّاتِِه. كَتَبَُه الَفِقيــُر الَحِقيــُر  ٍد َوأَصَحاِبِه َوُذرِّ لاِلسِتَفاَضِة)10) ِمن فيُوَضاِت إِفَاَداتِِه، ِبَحقِّ ُمَحمَّ

َحَسـُن بُن َشــِريف)11) الّديار بَكِرّي.
َموِضُع مهرِِه)12( ]الَعالي[

ِنّي. )1) في )ت): صورة خطِّ الفاضل الفهيم الذكّي، ُمالّ حسن الديار بكرّي، دام ظلُّه السَّ

ة، فالحظ. يُنظَر طبقات أعالم  ))) لَم أِقف له على ترجمة، وظنَّ الشيُخ الطهرانيُّ أنَّه من أبناء العامَّ

الشيعة: 189/8.

))) في )ت): األوصاف.

)4) في )ش) و)ت): )عن)، والصواب ما أثبتُّه.

ـا). ))) جواب لـ)لَـمَّ

)6) في )ت): وسألُت منه.

)7) في )ت): فإذن.

)8) في )ش): وجه، وما أثبتُّه عن )ت).

ذ، والصواب ما أثبتُّه. )9) في )ش) و)ت): التلمُّ

)10) في )ت): لالستفادة.

)11) في )ت): الشـريف.

))1) )مهره) زيادة من )ت).
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37 ..)2()1( د َچَلِبي االسَتانُبوليِّ ، ُماّل ُمَحمَّ ُصوَرُة َخطِّ الّرُجِل الَفاِضِل الّذِكيِّ

ِبسـِم اللـه الّرحَمـِن الرَِّحيـِم، الَحمـُد للـه الَحِكيـِم الَخبيــِر، الَعلِيـِم الَقِديــِر، الذي 

ـَص ِبأَسـمائِِه الُحسـَنى َوِصَفاتِـِه، َوالّصـاَلُة علـى  تََفـرََّد ِبُوُجـوِب الُوُجـوِد لَِذاتِـِه، َوتََخصَّ

َواِب، َوأَفَضَل َمـن أُوتَِي الِحكَمـَة َوفَْصـَل الِخطَاِب، َوَعلى  ـٍد َخيــِر َمـن نَطَـَق بالصَّ ُمَحمَّ

آلِـِه الطّيِِّبيـَن الطّاِهِريـَن أَجَمِعيـَن، أَّمـا بَعـُد، فََقد َشــرَّفَنا اللـُه تََعالى ِبَخدَمـِة َمن ُهَو 

، ُمَزيُِّن  َنـا، بَـل ُهـَو أَعلَـُم َوأََخـصُّ ِبَخـَواصِّ الَخـَواصِّ أَفَضـُل أَهـِل زََمانَِنـا، َوأَعبَـُد َخَواصِّ

ُن))) الُفُنـوِن ِبأَســرَِها، َصاِحـُب التَّصانِيِف الَكِثيـرَِة النَِّفيَسـِة الَعِجيبَِة  الُعلُـوِم كُلَِّهـا، ُمبَيِـّ

الَعلِيَّـِة، فـي َجِميـعِ الُعلُـوِم الَعقلِيَّـِة َوالنَّقلِيَّـِة، َوُهَو فـي الِحكِميَّاِت أٌَب ألَبـي عليٍّ ابِن 

ـّكاكِّي)))  ِسـينا)4)، َوفـي الّرياِضيّـاِت َجـدٌّ لَُه، َوفـي الــَمَعاني َوالبَيَـاِن َوالبَِديـعِ ِمثُل السَّ

د جلبي االستانبولّي. )1) في )ت): صورة خطِّ الفاضل الفطن الذكّي، الطاشجّي محمَّ

ة، فالحظ. يُنظَر طبقات أعالم  ))) لَم أِقف له على ترجمة، وقد ظنَّ الشيُخ الطهرانيُّ أنَّه من أبناء العامَّ

الشيعة: 189/8.

))) في )ت): مؤيِّد.

)4) هو الشيخ أبو علّي الحسين بن عبد الله بن الحسين )أو الحسن) بن علّي بن سينا، المعروف 

الرئيس)، فيلسوٌف رياضـيٌّ طبيب، وهو أشهـر ِمن أن يُعرَّف، اشتغل بالعلوم صغيرًا،  بـ)الشيخ 

ا بَلََغ عشـر سنين من ُعُمره كان قد أتقن علوم القرآن الكريم واألدب، وحفظ أشياء من أصول  ولَـمَّ

الدين، وحساب الهندسة والجبر. ثمَّ قرأ علم المنطق وإقليدس والمجسطي، واشتغل بعد ذلك 

بًا، حتّى فاَق  بتحصيل العلوم كالطبيعّي واإللهّي، ورغب في علم الطبِّ فأتقنه وعالج تأدُّبًا ال تكسُّ

ة  فيه األوائل واألواخـر، وأصبح فيه عديَم القـرين وله ِمن الُعُمر آنذاك ستَّ عشـرة سنة. وفي مدَّ

اشتغاله لم ينم ليلًة واحدة بكمالها، بل كان يضُع السـراَج بين يديه ويشتغل بالقراءة والكتابة. 

قرأ الطبَّ على الحسن القمرّي الطبيب )توفَِّي قبل 8)4هـ)، وتتلمَذ عليه ُجملة من األعالم، منهم: 

8)4هـ) صاحب  )ت  وبهمنيار  )ت440هـ)،  زيلة  ابن  والحسين  )ق))،  الجوزجانّي  الواحد  عبد 

كتاب )التحصيل) في المنطق. و له تصانيُف كثيرة، منها: القانون في الطب، والشفاء، والنجاة في 

المنطق واإللهيات، وغيرها. تُُوفَِّي سنة 8)4هـ.

يُنظَر: الوافي بالوفيات: )1/)4)، وأعيان الشيعة: 69/6، ومعجم المؤلِّفين: )/81، 99)، و4/)1، 

0)، و07/6)، ومعجم المطبوعات العربيَّة: 7/1)1.

د بن علّي السّكاكّي، الخوارزمّي،  ))) هو سـراج الدين، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمَّ
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ِبـاَل اشـِتبَاٍه، َوَمـَع هـذا الَفضـِل لَـُه َخـطٌّ َحَسـٌن ِمـن َجميـعِ الُخطُـوِط ِمثـُل يَاقُوت)1)، 

َولَـُه َخـطُّ تَعلِيـٍق ِمثـُل َخطِّ ميـر ِعماد))).

إِلـى  ـبَاِب  الشَّ ــِريِف))) -ِمـن ِسـنِّ  الشَّ ُعُمـرِِه  الَفاِضـُل قَـد َصــرََف َجميـَع  َوذلـَك 

وافٌر  نَصيٌب  وله  والشعر،  والَعروض  والبيان،  والمعاني  والتصـريف،  النحو  في  عالِـٌم  إماٌم 

ِعلَم الكالم.  الَكالم، وسائر الفنون. قرأَ عليه مختار بن محمود الزهدّي )ت8)6هـ)  في ِعلم 

وتُُوفَِّي  )))هـ،  ُولِد سنة  المناظـرة.  ِعلم  في  ورسالة  العلوم،  مفتاح  أشهـرها:  مصنَّفات،  له 

6)6هـ. أوائل رجب سنة  بخوارزم في 

المؤلِّفين:  ومعجم   ،((0/8 الجّنات:  وروضات  و71/48)،   ،(7(/4( اإلسالم:  تاريخ  يُنظَر: 

)1/)8)، واألعالم: 8/))).

)1) هو جمال الدين ياقوت بن عبد الله الرومّي المستعِصمّي، ِمن َمَوالي المستعِصم بالله العبَّاسـّي 

)ت6)6هـ)، ِمن أهل بغداد، كان عارفًا بعلوم العربيَّة، كاتبًا، أديبًا ناثرًا، ولَه ِشعـر رقيق، اشتهر 

َل ُخطُوطًا  . نشأ بدار الخالفة، وأحبَّ الكتابَة واألدَب، فَلَّما أُِخَذت بغداُد َسلَِم، َوَحصَّ بُحسن الخطِّ

َد  فََجوَّ الخلفاء،  كُتُِب  يعـرفُها بخزانة  الكاتب )ت)41هـ) وغيـرِه، وكان  البوَّاِب  ابِن  إلى  منسوبًة 

عليها، َوُعِنَي بذلك ِعنايًة ال مزيَد عليها، َوقَِويَت يُدُه، َوَركِبَت أسلوبًا غريبًا في غاية القوَّة، وصار 

إماًما بالخطِّ يُقتَدى به. 

) الكثيُر ِمن أبناء  تعلََّم الخطَّ على صفيِّ الدين عبد المؤمن األرموّي )ت)69هـ). وأخَذ عنه )الخطَّ

األكابر ببغداد. وروى عنه آخـرون. كتَب بخطِّه كُتُبًا عديدة ومصاحَف كثيرة. وصنََّف كُتُبًا، منها: 

، ورسالة في اآلداب والِحكم واألخبار. تُُوفَِّي  أخبار وأشعار، وأسـرار الحكماء، ورسالة في ِعلم الخطِّ

سنة 698هـ.

يُنظَر: الحوادث الجامعة: 41)، وتاريخ اإلسالم: ))/)7)، وفوات الوفيات: )/)9)، واألعالم: 1/8)1، 

اًل الدكتور صالح الدين  ومعجم المؤلِّفين: )180/1، وفهرس التراث: 679/1. وقد بحَث فيه مفصَّ

المنِجد في كتابه )ياقوت المستعِصمّي).

حدِّ  إلى  )النستعليق)  في خطِّ  بارًعا  كان  المشهور،  الخطَّاط  القزوينّي،  الحسين  عماد  مير  ))) هو 

الشاعـر  الخطَّاط  اإلصفهانّي  تراب  أبو  عليه:  تتلمَذ   . الخطِّ هذا  ُركُن  إنَّه  قيَل  حتَّى  اإلعجاز، 

له  األوَّل )ت8)10هـ).  عبَّاس  شاه  )ق11) حفيد  الشاعـر  الخطَّاط  قورجي  وتقي  )ت)107هـ)، 

ابٌن اسُمه إبراهيم أيًضا كان خطَّاطًا ماهـرًا، وكذا ابنتُه )گوهـرشاد) وجملة من أحفاده وأقاربه.

خطَّ بيِده كثيرًا ِمن الكتب والرسائل، منها مختصـر بالفارسيَّة لكتاب )بحر المناقب في فضل علّي 

بن أبي طالب)، نَسَخه سنة 984هـ. له ديوان شعـر. قُِتَل في َسلخ رجب سنة 4)10هـ.

يُنظَر: أعيان الشيعة: 1/8)1، الذريعة: 9ق169/1 رقم 1066، و9ق)/767 رقم 186).

))) ليس في )ت): الشـريف.
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آِخــِر  إِلـى  اللَّيـِل  ِل  أَوَّ ِمـن  يَُقـوُم  ُه  أَلنَـّ َوالَعَملِيَّـِة؛  الِعلِميَّـِة  الَكمـاالَِت  إِلـى  اآلن)1)- 

النََّهـاِر، َويُطَالِـُع الُكتُـَب َويُـَدرُِّس ِمـن أَيِّ فَـنٍّ كَاَن، َوَمـَع َهـذا لَـُه أَوَصـاٌف َحَسـَنٌة 

نَِة كَِثيــٌر))) مّما يُحَصــى  َخارَِجـٌة َعـن طَـوِق الُقـدَرِة البََشــِريَِّة، َوِمـن تََصانِيِفِه الــُمَدوَّ

ِعنَدنـا، َونَحـُن اَل نَقـِدُر علـى ُشـكِر هـذِه النَِّعـِم الَجلِيَّـِة الَجليلَـِة، أَعنـي بهـا الِخدَمـَة 

ـد َحِكيـم أبـي الَخيــِر بـِن  َمـِة))) ُمَحمَّ ِعنـَد ُسـلطَاِن الُحَكمـاِء ِميـرزا عمـاِد الّديـِن الَعالَّ

اللـُه  َسـلََّمُه   ، النَِّقـيِّ التَِّقـيِّ  الَكاِمـِل)4)  الَعاِمـِل  الَعالِــِم  الَفاِضـِل   ، البَاِفِقـيِّ اللـه  َعبـِد 

تََعالـى، َوأَطَـاَل ُعُمـرَُه َمـاَداَم يَـُدوُر األَفـاَلُك، َويَتََعاقَـُب األَزِمَنـُة َواألَوقَـاُت، آِميـَن يَـا 

ـٍد َوآلِـِه األَبـَراِر. ُمِجيـَب الّسـائِلِيَن، ِبُحرَمـِة ُمَحمَّ

ٌد االستَانبُولّي، الّشِهيـُر ِبطَاشِجي زَاَده. َقُه الَفِقيُر ُمَحمَّ نَمَّ

َموِضُع ِسِجلِِّه الَعالي)5(

)1) في )ت): إلى هذا اآلن.

))) في )ت): كثيرة.

))) ليس في )ت): العالَّمة.

)4) )الكامل) زيادة من )ت).

))) )سجلّه العالي) زيادة من )ت).
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