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###
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الملّخص

بحـٌث يعـرِّف _ مـن خـالل فـّن الفهرسـة _ ببعـض المخطوطـات التـي كانـت بحوزة 

ـق العراقـّي الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ، وُوقفـت بعـد وفاتـه -مـن قبـل ولده  المحقِّ

األسـتاذ علّي حسـين محفوظ- على ِخزانة العتبة العبّاسيّة، لتكون مع مئات المخطوطات 

المحفوظـة فيهـا، حيـث العنايـة واالهتمام بالتـراث المخطوط. 

ويكشـف البحـث النقـاب عن كثيٍر من النسـخ التي لم تَر النور إلـى اآلن، والتي نأمل 

أن تـراه في القريب العاجـل بفضل جهود المحّققين. 

وهـذا هـو القسـم الثالث مـن البحث، وقد ضـّم تعريفاً لــ)6)) مجلّـداً مخطوطاً، في 

ضمنهـا )0)) عنوانًـا، شـملت مختلف العلوم؛ منهـا: )الحديث، والعقائـد، واألدب واللغة، 

واألخـالق)، وغيرهـا. وكان المنهـج المتّبع في الفهرسـة هو المنهـج التفصيلّي.
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Abstract

A search defines _ through the art of indexing  _ Some of the 
manuscripts which the Iraqi annotator Dr. Hussein Ali Mahfouz had 
, and they were endowed after his death - by his son, Ali Hussein 
Mahfouz - to the bookcase of Al-Abbas holy shrine to be with 
hundreds of manuscripts preserved therein, where care and interest 
in the manuscript heritage. It reveals a large number of copies that 
have not seen the light until now, and hope to see the light in the near 
future by virtue of the efforts of Iraqi annotators.

And this is the third part of the research included a definition of 
(26( volumes of manuscripts, including (30( titles, including various 
sciences, including (Hadith, Creeds, Literature, Language, Ethics(, etc. 
The procedure used in indexing is the detailed approach.
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المقدمة

الحمـد للـه الـذي جعـل العلمـاء ورثـة األنبيـاء، وفّضل مدادهـم على دماء الشـهداء، 

ووفّقنـا إلحيـاء آثارهـم النـادرة التـي وصلـت إلينا عبر السـنين الغابـرة، وصلّـى الله على 

المبعـوث رحمـة فـي الدنيـا واآلخـرة محّمد المصطفـى وعلى آلـه الطيبيـن الطاهرين. 

وبعـد، فإنّـي جعلت في مقّدمة القسـم الثانـي محوراً يرتبط بالمصيـر الذي آلت إليه 

مخطوطـات الدكتور حسـين علي محفوظ، وذكرت أّن بعضـه كان مصيره الضياع، وبعضه 

المصـادرة، وغير ذلك. 

والحمـد للـه فقد سـاقني التوفيـق للحصول على معلومـات ترتبط بهـذا المحور أيضاً 

وهـي تثبت أّن بعًضا من مخطوطات الدكتور حسـين علـّي محفوظ بخاّصة المخطوطات 

المكتوبـة باللغـة الفارسـية كانت قـد أُهديت من قبله إلـى جامعة طهران. 

وعثرُت على)14) مجلّداً بواقع )16) عنوانًا من المخطوطات التي أهداها، وسـأذكرها 

مـع بعـض المعلومـات عنهـا اعتمـاًدا على كتاب )فهرسـت نسـخه هـاى خطـى كتابخانه 

مركزى ومركز إسـناد دانشـكاه تهران) المجلد )0))، تأليف: السيّد محّمد حسين الحكيم، 

كاآلتي:  وهي 

1- مجموعة برقم)9)106)تحتوي على نسـختين: األولى: )سـي فصل)، تأليف: محمد 

ابن محمد بن الحسـن الطوسـّي)ت)67هـ). كُتبت بخّط النسـتعليق، بخّط حيدر 

قلي، بتاريخ )1 شـوال سنة 49)1هـ. 

الثانيـة: )بيسـت بـاب در اسـطرالب)، تأليـف: محّمـد بـن محّمـد بـن الحسـن 

الطوسـّي)ت)67هـ). كُتبت بخّط النسـتعليق، بخّط حيدر قلي، بتاريخ19 شـعبان 

سـنة 49)1هـ. 
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)- أحـكام النجـوم، تأليـف: محّمـد بـن محّمـد المشـهور بــ )بختيـار)، كُتبـت بخـّط 

النسـتعليق، بتاريـخ 8) محـرّم سـنة 00)1هــ، رقمهـا فـي مكتبـة جامعـة طهران 

.(106(0(

)- مجموعـة برقـم )1)106)، وفيهـا رسـالتان: األولـى: )منتخـب جمع السـؤول وبالغ 

المأمـول)، فـي علـم الكيميـاء لمؤلّـف مجهـول. الثانيـة: )أنـواع األمـالح)، تأليف: 

أحمد بن علي بن قيس المشـهور بـ )ابن وحشـيه) )ت96)هـ)، والرسـالتان بخّط 

النسـتعليق، مـن القرن )1هـ.

4- شـرح الملّخـص فـي الهيـأة، تأليـف: موسـى بن محّمـد القاضـي زاده )ت ق9هـ)، 

كُتبـت بخـّط النسـخ، بخـّط أحمد بن يوسـف اللـه الـ...فهـاوي، بتاريـخ 14 رجب 

سـنة ))10هــ بمشـهد اإلمـام الحسـين، ورقمهـا فـي مكتبـة جامعـة طهـران 

 .(106(((

)- اعتـدال در حسـاب، لمؤلّـف مجهـول، كُتبـت بخـّط النسـتعليق، بخـّط حسـن بن 

شـمس الديـن، بتاريـخ أواسـط رجـب سـنة 974هــ، ورقمهـا فـي مكتبـة جامعـة 

 .(106((( طهـران 

6- شرح األسباب والعالمات، تأليف: نفيس بن عوض بن حكيم الكرمانّي )ت)84هـ)، 

كُتبـت بخّط النسـخ، بخّط محّمـد بن علي بن محّمد نصير الهـزار جريبي، بتاريخ 

) شـعبان سنة 7))1هـ، رقمها في مكتبة جامعة طهران )9)106). 

7- منيـة المريـد فـي أدب المفيد والمسـتفيد، تأليـف: زين الدين بن علـي العاملّي، 

الشـهيد الثاني )ت)96هـ)، كُتبت بخّط النسـخ، بتاريخ 18 شـوال سـنة 4))1هـ، 

ورقمهـا فـي مكتبة جامعة طهـران )10640). 

8- أحـكام النجـوم، لمؤلّـف مجهـول، كُتبـت بخـّط النسـتعليق، ورقمهـا فـي مكتبـة 

جامعـة طهـران )10641). 

9- سـيّد اإلنشـاء نوظهـور، لمؤلّـف مجهـول، فيـه مجموعـة مـن المنشـآت باللغـة 
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الفارسـيّة، ورقمهـا فـي مكتبـة جامعـة طهـران ))1064). 

10- حـّل المسـائل، تأليـف: عبد الحي بن عـز الدين الالرّي، كُتبت بخّط النسـتعليق، 

تاريخهـا ق)1هــ، ورقمها في مكتبة جامعـة طهران ))1064).

11- تحفـة المنّجميـن، تأليـف: محّمد بن عبد الله اليـزدّي )ت ق11هـ)، كُتبت بخّط 

النسـتعليق، قسـم منهـا بخـّط محّمـد جعفر ابن الحـاج محّمد رضا، شـهر رمضان 

سـنة 8)11هــ، ورقمها في مكتبة جامعة طهـران )10644). 

)1- عيون الحقائق وإيضاح الطرائق، تأليف: أحمد بن محّمد العراقّي )كان حياًّ 80)هـ)، 

كُتبت بخّط النسخ، تاريخها ق 9هـ، ورقمها في مكتبة جامعة طهران ))1064).

)1- يادداشـتهاي معامالتـي: رسـالة باللغـة الفارسـيّة، كُتبـت بخـّط السـياق، بتاريـخ 

ق)1هــ، صفحاتهـا مجدولـة، ورقمهـا فـي مكتبـة جامعـة طهـران )10646). 

14- الوافي، تأليف: محّمد محسـن بن مرتضى الفيض الكاشـانّي )ت1091هـ)، كُتبت 

بخـّط النسـتعليق، بخـّط جعفر بن محّمد مؤمن القـاري، بتاريخ )111هـ، ورقمها 

في مكتبـة جامعة طهران )10647). 

ويظهـر لـي أّن الدكتور حسـين علي محفوظ قـام بإهدائها إلى جامعـة طهران لتكون 

بمتنـاول جملـة مـن الطلبة، فإنّهـم يحتاجون إليهـا كونها ترتبـط بلغتهـم واختصاصاتهم، 

فضـالً عـن صعوبـة الحصـول علـى المخطوطات لعـدم توافـر الوسـائل الحديثـة المتاحة 

حاليـاً، ومـا زالـت هـذه المخطوطات محفوظة فـي مكتبة جامعة طهـران، ويحتفظ مركز 

تصويـر المخطوطات وفهرسـتها بالعتبة العبّاسـيّة المقّدسـة بنسـخها المصّورة. 

وأخيـرًا أحمـد الله سـبحانه وتعالـى أن وفّقني لتتبـع آثار هذا العالـم العراقّي وتراثه، 

وأن يجزي عّني خيرًا كّل َمن كان سـببًا في إنجاز هذا القسـم، وأخّص: مالك قسـم تصوير 

المخطوطـات في العتبة العبّاسـيّة الذي قام بتصويـر المخطوطات، ومالك مجلّة الِخزانة؛ 

الـذي قـام بتصحيح البحث وإخراجه ونشـره، فلهم مّني وافر الشـكر والتقدير واالحترام. 

والحمد لله رّب العالمين وصلّى الله على محّمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 
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فهرس مخطوطات مكتبة الدكتور حسين علي محفوظ الموقوفة
على ِخزانة العتبة العباسّية المقّدسة )القسم الثالث واألخير(

)5013(

)أنساب/ عربّي( البلد األمين في أنساب العترة األكرمين  
تأليف: السيّد جعفر بن محمد األعرجّي )ت )))1هـ).)1) 

أّول المخطوط:
«الحمـد للـه الـذي جعـل شـرف بيرق األنسـاب واسـطة عقـد المـكارم مجـًدا وفخرًا، 

وجعـل قبائـل السـادات سـادات القبائـل، فهـم أعلـى العالمين..«.

آخر المخطوط:
« يوسـف المسـتنجد باللـه بـن محّمـد المتقـي، يوسـف المسـتنجد باللـه بـن محّمد 

المتـوكل، يوسـف بـن مظفـر، يوسـف بـن يحيـى، يعلى بـن رويد«.

التعريف بالمخطوط: 
كتـاب مهـم فـي األنسـاب، رتّبـه المؤلّـف علـى حـروف الهجـاء مـن األلف إلـى الياء 

مراعيًـا فيـه اآلبـاء، ونقـل فيـه عـن مجموعـة مـن تصانيفـه األخـر فـي األنسـاب، ومنهـا: 

«الصــراط األبلـج فـي نسـب بنـي األعـرج« و «معجـم األشـراف«،.. وغيرهـا. 

)1) > السيّد جعفر بن محّمد بن جعفر ابن السيّد راضي ابن السيّد حسن الحسينّي األعرجّي، عالم 

)الدّر  الـ )0)) مؤلّفاً، منها:  يُقارب  ُولد سنة 74)1هـ، له ما  فاضل، ونّسابة كامل، مؤلّف قدير. 

المنتظم في أنساب العرب والعجم(، )الدرّة الغالية في أخبار القرون الخالية(، )الصراط األبلج 

في نسب بني األعرج(، )ِعبَر أهل السلوك في تداول الدنيا بين الملوك(. تُوفّي بـ)بشت كوه) سنة 

)))1هـ. )ينظر: الذريعة: أغا بزرك الطهرانّي: 8/)10، معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: )/)14). 
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ومّمـا يُحسـب لهـذا الكتـاب هـو طريقـة ترتيبـه، فقـد رتّبـه بطريقـة مخالفـة لكتب 

األنسـاب، تُعيـن الباحـث في الوصول إلى المعلومة بأسـرع وقت ممكـن. إذا ما علمنا أّن 

السـبب الرئيـس مـن وراء التأليـف هو هـذا األمر.

حيـث يقـول السـيّد جعفـر فـي مقّدمتـه: «والسـبب الداعي لجمعـه وتأليفـه وترتيبه 

علـى هـذا األسـلوب وترصيفـه مـع كثـرة مصّنفاتي في هـذا البـاب، مضافًا إلى مـا بأيدينا 

مـن كتـب األصحاب ومشـّجرات النقباء واألطياب...وقد دخلـت ذات يوم على أحد األمراء 

األعيـان وكان حاكمـاً فـي كرمنشـاه وعنـده جماعـة مـن أشـراف أذربيجان وعلمـاء البلد، 

وبين أيديهم مشـجرة ابن طباطبا وهم مشـغولون في مطالعتها والتفتيش في صفحاتها، 

فلّمـا دخلـت عليهـم وسـلّمت وجلسـت التفت األميـر إليهم وقـال: دعوا الكتاب واسـألوا 

هـذا الجنـاب تجـدون عنـده خبـر ما اتعبتم أنفسـكم فـي فهمه وأشـغلتم نهاركـم لعلمه 

ومـا وقفتـم علـى شـيء...فحرّكتني العصبيّـة وبعثتني النفـس األبيّة علـى أن أصّنف كتابًا 

فـي أنسـاب آل أبي طالـب مرتّبًا على حروف المعجم، ينتفع بـه الفصيح واألعجم، يجمع 

الفـروع واألصـول، ويضـّم األجـذام إلى الذيول يسـتوعب ُشـَعب هذا العلم ويسـتقصيها، 

وال يغـادر مـن فوائده صغيـرة وال كبيرة«. 

ويقـول المؤلّـف: «لـم يُصّنـف أحـد مـن العلمـاء فـي أنسـاب الطالبييـن كتابًـا بهـذا 

األسـلوب، إذ فيه..مراجعـة تظفـر بالمطلـوب، غيـر أنّـه منطـوي علـى تكـرار كثيـر وذلك 

ألّن َمـن أولـد خمـس بطـون البـّد أن يُذكـر عنـد كّل بطن، فيكـون قد ذُكر خمـس مرّات، 

وهكـذا مـن أعقـب عشـرة بنيـن البـّد أن يُذكر عنـد كّل بطن، فيتكرر عشــر مـرّات، وفي 

ذلـك التكـرار كمـال الفائـدة للنظّار«. 

]الذريعة: 26 / 107، النسخة الخطّية نفسها[

المطالـب  رؤوس  كُتبـت  الهجـرّي،  عشـر  الرابـع  القـرن  المؤلّـف،  نسـخ، 

وأسـماء األشـخاص بالمـداد األحمـر، عليهـا تصحيحـات وتعليقـات بعضهـا 

20و38-39و42و44و55و88-90و112-  -  14 الصفحـات:  األزرق،  بالمـداد 

113و125و161و178و184-187و204و244-245و251و256-263و274-
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278و280و290-293و301-309و344-352و360-361و368-369و381-

393و396-397و405و409و411و433-435و451-459 بياض. والنسـخة قيد 

التحقيـق اآلن مـن قبـل بعـض المشـتغلين فـي هـذا الفـن. 

نوع الغاف: )جلد( بنّي اللون.

237ق، مختلفة السطور، 21.5 ×35. 

)5043(

قطعة من مصباح المتهّجد وسالح المتعّبد   )دعاء/ عربي( 
تأليف: شيخ الطائفة أبي جعفر محّمد بن الحسن الطوسّي )460هـ).

أّول المخطوط )ناقص(:

«وال لوعيـدك متهـاون، ولكـن خطيئـة عرضـت وسـولت لـي نفسـي وغلبنـي هـواي، 
وأعاننـي عليهـا شـقوتي، وغرنـي سـترك المرخـى علـي.. «.

آخر المخطوط )ناقص(:

«فـال توحـش اسـتيناس إيمانـي، وال تجعـل ثوابـي ثـواب مـن عبـد سـواك، فـإن قوما 
آمنوا«.

التعريف بالمخطوط: 

كتـاب كبيـر مهـم فـي األدعيـة المرويّـة عـن األئّمـة المعصوميـن فـي أعمـال كّل 

يـوم مـن أيّـام السـنة، ذكـر فيـه مـا يتكـّرر مـن األدعيـة ومـا ال يتكـّرر، قـّدم فصـوالً فـي 

الطهـارة والصـالة، وذكـر فـي آخـره مختــصرًا مـن أحـكام الجهـاد والـزكاة، وأورد األعمال 

واألدعيـة الـواردة فـي الشـهور وزيـارات األئمـة وأعمـال الحـّج ومـا يفعله الحـاّج في 

والمدينة. مّكـة 

]الذريعة 21/ 118 رقم4210 ؛ كشف الحجب واألستار: 528 رقم2968[
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 .اشتملت هذه النسخة على مناجاة اإلمام علّي بن الحسين السّجاد

نسخ، بياض، ناقص األول واآلخر. 

نوع الغاف: بدون غاف. 

16ق، 8س، 10,5× 16,5

)5044(

قطعة من العقد الجوهرّي          )نحو/ عربّي( 
تأليف: أحمد بن محّمد بن حمدون المرداسّي )ت ق)1هـ). 

أول المخطوط )ناقص(:

<فتحـة مقـدرة علـى األلف المحذوفـة اللتقاء السـاكنين وفي الجّر عالمة جرّه كسـرة 
مقدرة..>. 

آخر المخطوط)ناقص(:
<أو العلميّـة والعجمـة نحـو: إبراهيـم أو العلميّـة ووزن الفعـل نحـو: أحمـد ويزيـد، 

والعلميّـة وزيـادة األلـف والنـون >. 

التعريف بالمخطوط: 

حاشـية لُِزبَـد شـرح خالـد بـن عبد الله األزهـرّي على متـن اآلجروميّـة، وضعها بطلب 

مـن بعـض األصحـاب، وسـّماها بــ <العقد الجوهـرّي من فتح الحـّي القيّوم في حّل شـرح 

األزهـرّي علـى مقدمة ابن آجروم>، أسـلوبها سـهل العبارة، مسـتوٍف للشـرح والمعاني. 

]حاشية العّامة ابن الحاج: 3[

واشتملت هذه القطعة على جزء يسير من باب اإلعراب، وبعض من باب الصرف. 

نسخ، مصّححة، ُمّيز متن الشرح بخطٍّ باللون األسود واألحمر. 
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نوع الغاف: بدون غاف. 

8ق، 11س، 10.5×16.5

)5045(

الفقهّية المستطرفة        )فقه/ عربّي(
نظم: محسن بن حسن األعرجّي )ت7))1هـ))1). 

أول المخطوط: 

ــل وجوبهــا بفضــل الكــرم« ســبحانه مــن محســن بالنعم قب

ــه ــى نوال ــكًرا عل ــده ش ــه.. «أحم ــي وآل ــى النب ــا عل مصّلي

آخر المخطوط )ناقص(: 

ضع سبعة في السجدتين اذكر تصب« قم كّبر اقرء اركع اذكر انتصب

ـــع جلســـتين وتشـــّهد ســـّلما وصّل في الولى واجلس فيهما.. «م

التعريف بالمخطوط: 

منظومـٌة ألفيـٌة فـي تمـام مسـائل الفقـه، وبيان أحكامـه المهّمـة، تنتهي بآخـر كتاب 

الديّـات، يُعبّـر عنهـا بــ «الـدرر البهيّـة«، والــ «ألفيّـة«، طُبعـت سـنة 71)1هـ، ولها نسـٌخ 

كثيـرٌة فـي إيـران، ومـن أهّمهـا: نسـخة تامة إلى آخـر الديّات مـع اختالف بعـض األلفاظ 

فـي كرمنشـاه فـي ضمن كتب المولى محسـن ابن المولى سـميع بخطّه، وهـو جّد الحاج 

آقـا محّمـد مهـدي الكرمنشـاهّي الـذي تُوفّي بها سـنة 46)1هـ، وكان يقـول: إنّه من نظم 

جـّدي المذكـور وفـي آخره بعـد إتمام الديّـات خاتمة. 

و)العدة  )المحصول)  صاحب  الكاظمّي  األعرجّي  بالمقّدس  الشهير  الحسن  بن  محسن  )1) السيّد 

في الرجال)،.. وغيرهما من التصانيف، له ديوان شعر فيه أشعار راقية في المراثي. تُوفّي سنة 

7))1هـ. )ينظر الذريعة: 9/ ق)، ص976).
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]الذريعة: 121/8 و297/16، فهرستگان نسخه های خطی ایران: 271/24[

واشـتملت نسـختنا هـذه علـى )180) بيتًـا، موزّعـة علـى العناويـن اآلتيـة: «مقّدمـة، 

فـي عـّدة العبادات، فـي أحكام المياه، في بيـان الطهارات الثالث، فـي موجبات الوضوء، 

فـي عـّدة الوضـوءات المندوبة، األغسـال المندوبة، مواضـع التيّمم، في عدة النجاسـات، 

المطّهـرات، المكروهـات، فـي عبـادات تقـّدم علـى األوقـات، تأخيـر العبـادات، عالمـات 

القبلـة، األجـزاء الواجبة مـن الصالة«. 

نسخ، ناقصة اآلخر، عليها تصحيحات.

نوع الغاف: بدون غاف.

6ق، 16س، 12.5×18.5.

)5046(

)عقائد/ عربّي( الشهاب الثاقب في الرد على ما لّفقه العاقب)1( 
نظم: السيّد محّمد باقر بن أبي القاسم الطباطبائّي )ت1))1هـ)

أول المخطوط:

َأبــدُأ باســـم اهلل ثم َأحَمـــــُد« قال الـشريُف الفاطمـي أحمُد

مدينِة العلـــِم وبابِهــا علي.. «مصلِّيــًا علــى النبي المرَســــِل

آخر المخطوط:

ومــن أضــاف صفة فقــد غلط« قد قيل فـي حدك عالم فقط

ودعــه تأريخــا فكــذاب أشــر«وقلــت مــذ قيــل لكذبــه أشــر

)1) طُبعت في طهران سنة )1)1ه . مع شرحها للشيخ محسن آل صاحب الجواهر، وسنة 18)1ه  

مع الهائيّة األزريّة، وسنة 1407ه  في قم في 64 صفحة. )ينظر: فهرست مشار - العربّي -: 77)، 

الذريعة 1/)46 و 48/4) - 49)، مجلّة تراثنا، العدد )41و)4)، ص81)). 
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التعريف بالمخطوط: 
أرجـوزة فـي اإلمامـة تقـرب من خمسـمائة بيٍت، وتشـتمل نسـختنا علـى )9)1) بيتًا. 

جلّها في إمامة أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب وفضائله، فبعد الشــروع بالتحميد 

والتهليـل ينتقـل إلـى حديـث النبـّي فـي افتـراق األمة بعـده إلى سـبعين فرقًة نيّـف، ثّم 

ينتقـل إلـى أهـل البيـت والنجـاة بهـم وفضائلهـم، ومنها: حديـث المنزلـة، وآيـة التبيلغ، 

وآيـة التطهير. 

وجـاءت المنظومـة بأسـلوب شـائق، وعبـارات جزلة، وأدلـة دامغة، وحجـج وبراهين 

سـاطعة مسـتمّدة مـن كتـاب الله والسـنة المطّهرة، حيـث كان االعتماد بالدرجة األسـاس 

علـى بعـٍض مـن آيـات الذكـر الحكيـم، وبعـض األحاديـث الـواردة فـي فضل أهـل البيت 

صلـوات اللـه عليهـم أجمعيـن، والمخرََجـة مـن كتـب الصحاح وبإقـراٍر وشـهادةٍ من أئمة 

الحديـث جميعـاً من السـنة والشـيعة بصحتها. 

ومّمـا تجـدر اإلشـارة إليـه أّن السـبب الحقيقـي فـي نظـم هـذه األرجـوزة هـو: إّن 

 ،للتشـرّف بزيـارة اإلماميـن الكاظميـن -- سـافر مـع والـده الحجـة --السـيّد

فاجتمعـت عندهمـا جماعـة من العلماء والوجهاء واألعيان مـن بلدتي الكاظمية وبغداد، 

فـكان حديثهـم عـن أحد علماء العامة الـذي تعرّض بالطعن والتهّجم على عقائد الشـيعة 

اإلمامية من دون حجة وال دليل، فكان أن طلبوا من سـماحة السـيّد الحجة --تعالى 

- تولّـي مسـؤولية الـرّد علـى هـذا الرجل، فأمر السـيّد الحجة ولـده بالرّد عليه، فـرّد عليه 

بهـذه األرجـوزة الرائعـة، فكان نتاجه هذه الـدرة الثمينة في إثبات اإلمامـة والوالية ألهل 

البيـت سـالم الله عليهـم أجمعين. 

]مجلة تراثنا: العدد 41 و42، ص281 - 285[

نسـخ، عليهـا ختم عبد الرحيم الحـاج إبراهيم العطّـار )الكاظمّية – العراق(، 

الورقـة األخيرة بياض. 

الغاف: )ورقي( بنّي اللون. 

6ق، 14س، 12×18.5
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)5047(

تحبير التيسير في القراءات العشر          )قراءات/ عربّي(
تأليف: شمس الدين محّمد بن محّمد ابن الجزرّي )ت))8هـ).

أول المخطوط )ناقص(:
«ورفـع الميـم نافـع وابـن عامر وخفضهـا الباقون ال يعـزب ومعجزين فـي الموضعين 

قـد ذكـر ابـن كثير وحفـص من رجـز أليم.. «.

آخر المخطوط )ناقص(:
«قـرأ حمـزة مـا هـي بغير هاء في الوصل والباقـون بإثباتها في الحاليـن، قرأ ابن عامر 

لتروّن بضـّم التاء والباقون.. «. 

التعريف بالمخطوط:
مـن أهـّم كُتـب القـراءات وأعظمها نفًعا وفائـدة، وهو جهد مكمل لمـا جاء في كتاب 

)التيسـير فـي القراءات السـبع) ألبـي عمر عثمان بن سـعيد الداني )ت444هــ)، وأضاف 

إليـه القـراءات الثالث، وجاء بشـكل موجز مشـتمل علـى زبدة القول في أصـول القراءات 

العشر المشـهورة ورواياتها العشرين. 

ويتلّخص منهج المؤلّف في الكتاب بذكر عبارة الداني في التيسير فيما يتعلّق بالكلمة 

وكيفيّـة قراءتهـا، وَمـن قرأ بها من القرّاء السـبعة على هذه الشـاكلة، مضيًفا إليهـا القراءات 

الثالث، وَمن قرأ منهم أيًضا بهذه العبارة، وهو مقّسـم بحسـب سـور القرآن الكريم. 

]تحبير التيسير في القراءات العشر: 2، 76[ 

اشتملت هذه النسخة على بداية سورة سبأ حتى سورة التكاثر. 

نسخ، ناقصة األول واآلخر، كُتبت أسماء السور على جانب الصفحات.

نوع الغاف: بدون غاف.



يهل،اف584 ماتحيها اي ويهأثب يلاد؟ثاةييد ئيدلا.

16ق، مختلفة السطور، 13× 19.

)5048(

)حديث/ عربّي( أحاديث متفّرقة     
تأليف: مجهول.

أّول المخطوط:
«عـن أبـي بصيـر قال: سـمعت أبـا عبد اللـه جعفريقول: إّن عيسـى مـّر بقوم 

فرحين..«.

آخر المخطوط )ناقص(:
«وكان لـه فـي المدينـة الرابعـة حـوض وكان يجلـس عليـه فـي كّل سـنة يومـاً ألهـل 

مملكتـه فيهيـئ لهـم الطعـام والغوالـي.. «.

التعريف بالمخطوط: 
مجموعـٌة مـن األحاديـث والروايـات الخاصـة بالواجبـات اإلسـالمية، واالبتعـاد عـن 

الحـرام، والمنقولـة عـن مجموعـة مـن المصـادر، ومن هـذه األخبـار: الحديـث األول في 

ذكـر الـزكاة وأثرهـا، ونقل قصة النبّي موسـى مع البنت التي دفعت عنـه الموت المحتّم، 

وقـول اإلمـام علـّي فـي آيـة المشـكاة، وحديـث سـؤال كميـل لإلمـام علـيًّ بخصوص 

تعريفـه نفسـه، وسـؤال اإلمـام علـّي عـن التصـّوف، وحديـث عالمـات اإليمـان، وحديث 

إبليـس والنبـّي يحيـى، وحديـث فـي أنـواع المالئكة، وغيـر ذلك. 

]النسخة الخطّية نفسها[ 

نسخ، ناقصة اآلخر، مصّححة، عليها كلمات نسخ البدل وعامات الباغ.

نوع الغاف: بدون غاف.

4ق، 21س، 15×21.5. 
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)5049(

)أخالق/ عربّي( أخالق بحرانّي)1(     
تأليف: الشيخ حسين بن علّي البحرانّي النجفّي )كان حيًا سنة 7))1هـ).)))

أّول المخطوط:
«الحمـد للـه رّب العالميـن والعاقبـة للمتقيـن وصلـى اللـه علـى خيرتـه المنتجبيـن 

وصفوتـه المنتخبيـن ومظهـر لطفـه فـي العالميـن..«.

آخر المخطوط )ناقص(:
«شـيء يصـدق اللـه ظّنـه ويجـري لـه األمر علـى وفق ظّنـه الحسـن..أو حسـن الظّن 

بالله«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالٌة فـي األخـالق حـوت نبـًذا مـن نصائـح أهـل البيـت لشـيعتهم، وإرشـادهم 

لمواليهـم، التـي بهـا حيـاة قلوبهـم واسـتنارة عقولهـم المظلمـة مـن مخالطـة األهـواء 

والشـهوات. 

يقول السـيّد حسـن الصدر واصًفا النسـخة ومؤلِّفها: «ما رأيُت كالماً أحسـن من كالمه 

فـي بـاب األخـالق اللّهم إاّل بيانات جمال السـالكين السـيّد رضي الدين علـّي بن طاوس«. 

وقـال عنهـا السـيّد محسـن األميـن: «وقـال بعـض َمن رآهـا: إنها من أحسـن مـا كُتب في 

هـذا الفـن، وبعـٌض قال: إنها رسـالٌة في السـلوك على طريقة أهـل البيت «. 

)1) حّققها وعلّق عليها الشيخ حبيب الكاظمّي تحت عنوان: «الطريق إلى الله تعالى«، وقّدم للتحقيق 

الشيخ مهدي السماوّي، وطبعت سنة 1404هـ، منشورات حرمين.

))) حسين بن علّي بن صادق البحرانّي، من فقهاء النجف وعلمائها في الحديث والرجال، صاحب 

اطاّلع واسع وعرفان متقن وغزارة في المعرفة بالفنون األخالقيّة، تُوفّي بعد سنة 7))1هـ. )ينظر 

مقّدمة الطريق إلى الله: 1)- ))). 
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]الذريعة: 327/1، أعيان الشيعة: 119/6[ 

نسخ، ناقصة اآلخر، مصّححة، رؤوس المطالب كُتبت بالمداد األحمر.

نوع الغاف: بدون غاف.

6ق، 19س، 3. 13×20.

)5050(

]كشكول[             )كشكول/ عربّي(
تأليف: الشيخ وادي ابن الشيخ حسن الكاظمّي

أول الدفتر األول:
 في أمالي الصدوق باإلسـناد إلى محمد بن عمير قال: حّدثني من سـمع الصادق»

يقـول: ما أحّب الله َمن عصاه، ثّم تمثّل..«. 

آخر الدفتر األول:
«قال: الزاهد، قال: فمن السـفلة، قال: الذي يأكل بدينه، قال: ومن كالمه سـبحان 

من جعل االعتراف بالعجز عن الشـكر شـكرا«.

أول الدفتر الثاني:
«قال: الفصل الحادي عشر في اإلمامة وفيه مباحث، األول: اإلمامة رئاسة عامة..«. 

آخر الدفتر الثاني:

ــُل « أل ُكلُّ شــيٍء ما َخل اهلل باِطُل ــةَ  زاِئ ــٍم ل َمحال وكلُّ نعي

يكّران من سبت جديد إلى سبت «ألــم تــَر أّن الدهــر يــوٌم وليلــة

أول الدفتر الثالث:
«إرشـاد الديلمـي قـال رسـول اللـه: العقـل نـور فـي القلـب يفـرّق بـه بيـن الحّق 
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والباطـل، وفـي الكافـي عـن محّمـد بن مسـلم..«. 

آخر الدفتر الثالث:

«وأّمـا عقوبـة الدنيـا فقوله عـّز وجل وليخش الذيـن لو تركوا من خلفهـم ذريّة ضعافًا 
خافوا«.

أول الدفتر الرابع:

 لـو شـك فـي صحة الواقع وفسـاده ال في أصل الوقوع لم يلتفـت، قال أبو جعفر»
يـا أبا حمـزة إنّما يعبد الله.. «. 

آخر الدفتر الرابع:
«مـن المعاصـي والذنـوب فمـا أقرب الراحـة من التعب والبـؤس من النعيم وما شـرّه 

بّشـر بعده الجنة«. 

التعريف بالمخطوط: 

كشـكول يتكـّون مـن أربعـة دفاتـر تضـّم مجموعـة مـن األحاديـث واألقـوال ألئمـة 

أهـل البيـت فـي الوعـظ واإلرشـاد والنصيحـة، وتنبيه الغافليـن، جمعها الشـيخ وادي 

مـن أّمـات مصـادر الحديـث، وكذلـك تضـّم مجموعـة مـن المسـائل العقائديّـة، واألبيات 

الشـعريّة، ومـن أهـّم المصـادر التـي اعتمـد عليهـا الجامـع: )األمالـي) للشـيخ الصدوق، 

)مجموعة الشيخ وّرام)، )نهج المسترشدين)، و)تفسير البرهان)، و)االحتجاج) للطبرسّي، 

و )البحـار)، و)الكافـي) و)تفسـير علـّي بـن إبراهيـم)، و)تحـف العقـول)،.. وغيرها. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، عليهـا تملّك الشـيخ وادي ابن الشـيخ حسـن الكاظمـّي، كُتبت رؤوس 

الموضوعـات بخـطٍّ مغاير للمتن، الدفتر الرابـع أُدِرج في ِخزانة المخطوطات 

برقـم )5052(، وعـدد أوراقـه )16(، ولكـن لوجـود اسـم الشـيخ وادي علـى 
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أوراقـه وعبـارة: )مجموعـة:4(، فقـد أدرجتـه مـع الدفاتر الثاثـة تحت الرقم 

 .)5050(

نوع الغاف: )جلد( أحمر اللون. 

89ق، مختلفة السطور، 10 ×16.

)5051(

)حديث/ عربّي( مكارم األخالق      
تأليف: أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسّي )ت 48)هـ). 

أول المخطوط )ناقص(:
«الكتـاب أو الرقعـة المشـتملة علـى الحاجـة حتّى ال يخلو أسـطر منها مـن حرف من 

هـذه الحروف.. «. 

آخر المخطوط )ناقص(:
«أنّـه علـى غيـر وضـوء فليتيمـم مـن دثـاره كائًنـا مـا كان فـإن فعـل ذلك لم يـزل في 

صـالة مـا ذكر اللـه عّز وجـل.. «. 

التعريف بالمخطوط: 
اثنـا عشـَر بابًـا ذات فصـول، فـي أحاديـث مرويّـة عـن أهـل البيـت فـي اآلداب 

الدينيّـة والسـنن واألخـالق اإلسـالميّة ومحاسـن األفعـال التـي ال بـّد للمؤمـن مـن التحلّي 

واالتصـاف بهـا، ُجمعـت مـن سـيرة النبـّي واألئمـة الطاهريـن بحـذف األسـانيد، 

وعناويـن األبـواب هي: 

<األول: فـي خلـق النبّي، الثاني: فـي آداب التنظيف وغيره، الثالث: في آداب الحّمام، 
الرابـع: فـي آداب تقليـم األظافر، الخامس: في آداب الخضاب وغيره، السـادس: في آداب 

اللبـاس وغيـره، السـابع: فـي آداب األكل والشــرب، الثامن: في آداب النكاح، التاسـع: في 
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آداب السـفر، العاشـر: في آداب األدعية، الحادي عشــر: في آداب المريض، الثاني عشـر: 

في نـوادر الكتاب>. 

]التراث العربي المخطوط: 226/12 - 227[

واشـتملت نسـختنا هـذه علـى فصـول مـن بـاب النـوادر، وهـي: الفصـل الخامـس 

فـي نـوادر األدعيـة، والفصـل السـابع فـي حسـن القيـام على الـدواّب، الفصـل الثامن 

فـي نـوادر السـفر، وبـاب األدعيـة ومـا يتعلّـق بهـا وفيـه فصـول، األول: فـي فضـل 

االستشـفاء  فـي  الثالـث:  الدعـاء،  إلجابـة  المرجـوة  األوقـات  فـي  الثانـي:  الدعـاء، 

والدعاء،..وغيرهـا.  بالصدقـة 

نسـخ، ناقصة األول واآلخر، عليها حواٍش، عليها نقوالت من الصّحاح وكلمات 

نسخ البدل.

نوع الغاف: بدون غاف. 

32ق، 17-18س، 15,6 × 20,5. 

)5054(

أخبار فاطمة الكبرى وفاطمة الزهراء          )تاريخ معصومين/ عربي(
تأليف: مجهول. 

أول المخطوط:
«بسـملة، روي أّن فاطمـة الكبـرى بنت الحسـين كانت مريضة يـوم خروج والدها 

من المدينة إلـى العراق..>. 

آخر المخطوط )ناقص(: 

وصاحبهـا حتى الممـات عليلأرى علــل الدنيــا علــّي كثيــرة

دليــل علــى أن ل يــدوم خليلوإن افتقــادي فاطــم بعد أحمد
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التعريف بالمخطوط: 
رسـالٌة صغيرة تقع في )11 سـطرًا، متضّمنة في قسـمها األول: أحوال السـيّدة فاطمة 

الكبـرى بنـت اإلمـام الحسـين وأخبارهـا بعـد هجـرة والدهـا إلـى كربـالء، وفيهـا نّص 

.رسـالة فاطمـة الكبرى إلـى والدها اإلمام الحسـين

وفـي قسـمها الثانـي: خبر استشـهاد السـيّدة فاطمة الزهـراء مرويًّا عـن ابن عبّاس 

 .رضـوان اللـه عليه، وفيه نـّص وصيّة السـيدة الزهراء لإلمـام علي

الصفحـة  هامـش  علـى  كُتـب  بـدل،  كلمـات  عليهـا  اآلخـر،  ناقصـة  نسـخ، 

األخيـرة ثاثـة أبيـات بحـّق فاطمة الزهـراء للشـاعر محمد كاظـم األزرّي 

)ت1211هــ(. 

4ق، مختلفة السطور، 15,5×21.

)5056(

)أخالق/ عربّي( أخالق بحرانّي       
تأليف: الشيخ حسين بن علي البحرانّي النجفّي )كان حيا سنة 7))1هـ). 

أّول المخطوط:
«الحمـد للـه رّب العالميـن والعاقبـة للمتقيـن وصلـى اللـه علـى خيرتـه المنتجبيـن 

وصفوتـه المنتخبيـن ومظهـر لطفـه فـي العالميـن..«.

آخر المخطوط:
«يسـوغ تـرك المعاملة مـع هذا الكريم والتغافـل عن معاملته طرفة عين وبأي شـيء 

يسـتبدل عنـه ومن فاتته لحظـة لم يعمل«.

التعريف بالمخطوط: 
عرّفنا بالنسخة تحت الرقم )5046(، فاحظ. 
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نسـخ، ناقصـة اآلخر، يتبعها ثاث أوراق من النسـخة نفسـها بعنـوان: «مكارم 

األخـاق«، مكتوبـة بخـّط مختلـف وهـي تحـت الرقـم )5084( فـي الِخزانة، 

كُتـب فـي أعلـى الصفحـة األولى وجانبها األيســر اآليـة )61( من سـورة يونس. 

نوع الغاف: بدون غاف.

15ق، مختلف السطور، 15×20.

)5057(

)شعر/ عربّي( قطعة من ديوان الكاظمّي شاعر العرب 
نظم: عبد المحسن بن محمد بن علّي الكاظمّي )ت4))1هـ))1). 

أّول المخطوط )ناقص(: 

برًقــا بحافــات الظــلم لموحــا« ولمحت جري جيادهم فحسبتهم

قدحت بقلبي زندها المقدوحا..«قدحت بهم زنـد الحصاة وإّنما

آخر المخطوط )ناقص(: 

كم رعت مثلي في سالف الزمان« يا يوم وصلي ل شبت بالهجران

الولدان يا زينة  نـفسي  قد تّم أنـسي في وصلك الغشان«تفديك 

التعريف بالمخطوط: 
ديـوان ضـّم شـعرًا لمختلـف األغراض الشـعريّة، وامتـاز بمتانـة التعبير وقـوة المعنى 

وشـحذ الهـــــمم، واالبتعـاد عن المـــدح الـكاذب، وتجّنب األقوال الهزيلـــة.

توّجـه الشـاعر بالكثيـر من قصائده إلى الزعمـاء والمفّكرين، وللمناسـبات االجتماعية 

)1) الشيخ عبد المحسن بن محّمد بن علّي النخعي الكاظمّي، شاعر عراقي مشهور، ُولد في الكاظمية 

سنة )8)1هـ، ُعرف بشاعر البداهة واالرتجال ومن ثّم ُعرف بشاعر العرب، تُوفّي في مصر سنة 

4))1هـ.
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نصيـب وافـر فـي شـعره، مـن تهنئة بزفـاف، إلى رثـاء لفقيد، إلـى احتفاء بوفـد زائر، إلى 

شـكر لصديـق، وتمتـاز معظـم قصائـده بالطـول وجزالـة األلفـاظ، وبغلبـة نغمـة الحـزن 

واألسـى على شـعره. 

طُبـع نصـف الديـوان فـي مجلدين بإشـراف صهره حكمـة الچادرچي البغـدادّي، طُبع 

األول سـنة 9)19م، وطُبـع الثانـي سـنة 1947م، أّمـا النصف الثاني فطُبـع في مجموعتين 

1987م. سنة 

واإلعـام،  للثقافـة  النـور  مؤّسسـة  موقـع  ص902،  ق3،  ج9/   ]الذريعـة: 

مقال بعنوان: عبد المحسن الكاظمّي،  للكاتب صادق درباش الخميس[

واشـتملت نسـختنا هـذه علـى )1))) بيتًا شـعريًا، موزّعة على ))1) قصيـدة، كاآلتي: 

قصيـدة )ولمحـت جـري جيادهم فحسـبتهم)، وقصيـدة )أجيراننا)، وقصيـدة )قربت أيام 

سـعد)، وقصيـدة )دع الحـّب يكثـر الشـارة)، وقصيدة )في هجـاء أمين أفنـدي العمرّي)، 

وقصيـدة )أحديـث أحمـد أم شـمول)، وقصيـدة )أال هـل إلـى مـاض مـن الدهـر عائـد)، 

وقصيـدة )أبـا محّمد العلّي رسـالة)، وقصيـدة )أروح بوجدي بين جنبـي غائض)، وقصيدة 

)لئـالء دّر بـدا فـي السـلك منضـود)، ومقطوعـة )وكـم قائل سـر نحـو مصر تـرى المنى)، 

وقصيـدة )رحلـت ولـي قلـب)، وأخيرًا قصيـدة )عج نحو سـلمى).

نسـخ، اعتنـى الناسـخ بتشـكيل األبيات الشـعريّة، عليها إحاالت إلـى الديوان 

المطبوع.

نوع الغاف: بدون غاف.

12ق، مختلفة السطور، 14،5×20،5.

)5058(

الكافية البديعّية             )بالغة/  عربّي(
نظم: صفي الدين عبد العزيز بن السرايا الحلّي )ت0)7هـ). 
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أّول المخطوط )ناقص(: 

قالوا اسلهم قلت وّدي غير منصرم« قالوا اصطبر قلت صبري غير متَِّسع

روحي وأحييت بعد الموت والعدم..«وإِنني سوف أسلوهم إذا عدمت

آخر المخطوط )ناقص(: 

مـا نالـه أحـد قبلي مـن المم«فقلـت هذا قبول جاءني سـلفا

لكان في الحشر عن مثواه لم يرم«لصدق قولك لو حب امرؤ حجرا

التعريف بالمخطوط: 

قصيـدٌة ميميـٌة نظمهـا الصفـّي الحلّـي فـي مـدح النبّي محّمـد، وهي فـي مائة 

وخمسـة وأربعيـن بيتـاً مـن البحـر البسـيط، ضّمنهـا مائـة وخمسـين نوًعـا مـن أنـواع 

لبديع.  ا

]التراث العربي المخطوط: 27/13[

واشتملت نسختنا هذه على )109) أبيات من أصل ))14) بيتًا. 

األسـود،  باللـون  المنظومـة  أبيـات  كُتبـت  واآلخـر،  األول  ناقصـة  نسـخ، 

والفـّن الباغـي الـذي تضّمنـه البيـت باللـون األحمـر فـوق البيت الشـعرّي، 

عليهـا تعليقـات، وعليهـا ختـم رسـمه: عبـد الرحيـم الحـاج إبراهيـم العطّـار 

العـراق(. )الكاظمّيـة– 

نوع الغاف: بدون غاف.

6ق، 9س، 14،5×20.

)5059(

مجموع شعرّي        )شعر/ عربّي(
الجامع: مجهول.
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أول المخطوط: 

فعــّم الكــون مــن نـــشر العبير«بــدا يختــال في ثــوب الحرير

ــتطير ــر مس ــور فج ــا ن جبينك أم ســنا القمــر المنير..«فقلن

آخر المخطوط: 

ــا ــّم اســتوى جالًس ــام««فشــّمها ث ــاعته بالقي ــن س ــم م وه

التعريف بالمخطوط: 

مجموع شـعرّي ضّم موشـحات للشـيخ داود ابن أبي شـافين البحرانّي )ت)101هـ)، 

ومجموعـة مـن المقطّعـات الشـعريّة للشـاعر صفـّي الديـن الحلّـي )ت))7هــ)، وبيتين 

لجمـال الديـن ابن نباتـة )ت768هـ)، وقصيدًة في )0)) بيتًا لبعض الشـعراء، وبيتين البن 

عائشـة، وبيتًـا لُكثَيْـر عزّة، وتخميًسـا للشـيخ علي ابن الشـيخ أحمد زيـن الدين. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، منقولة عن نسـخة األصل التي بخّط السـّيد حسن الصدر، ويظهر ذلك 

مـن الهامـش المكتـوب علـى التخميـس في آخـر صفحـة بعنـوان: )تخميس 

للشـيخ علّي نجل شـيخنا الشـيخ أحمد زيـن الديـن (، والهامش: «يؤخذ 

مـن هـذا التعبيـر أّن جامـع هـذا المجمـوع رجـل مـن الشـيخّية، كـذا ما في 

األصـل المخطـوط من تعاليق السـّيد حسـن الصدر«.

نوع الغاف: بدون غاف. 

5ق، مختلفة السطور، 13,5× 20,5.

)5060(

حاشية على الرسائل        )أصول فقه/ عربّي(
تأليف: مجهول. 
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أّول المخطوط:
أردت  إذا  أي  المحـذوف  الشـرط  بجـواب  رابطـة  الفـاء  أقـول:  فاعلـم،   :قولـه»

الوصـول..«.

آخر المخطوط:
«مـا لـم ينـه الشـارع عنه وفيمـا إذا نهى فليس بحّجـة فعلى هذا إّن القطـع ليس علّة 

تامة بـل مقتضى«.

التعريف بالمخطوط: 
تعليقـٌة علـى الكتـاب المعـروف بــ )فرائـد األصـول) أو )الرسـائل) للشـيخ األنصـارّي 

مرتضـى بـن محّمـد أمين )ت81)1هــ)، في أصول الفقـه من بيان حجيـة القطع والظن، 

واألصـول العمليـة مـن البـراءة واالسـتصحاب والتعـادل والتراجيح. 

]الذريعة: 152/6[

نسـخ، ناقصة اآلخر، عليها اسـم حسـين علي محفوظ وتوقيعه باللون األحمر 

علـى ظهر الغاف الخلفـّي، عليها تعليقات وتصحيحات.

نوع الغاف: )ورقّي( بنّي اللون. 

6ق، مختلفة السطور، 14,5 ×19,5. 

)5073(
مجموعة:

1- ]أخبار النبّي يوسف[ )1و-5ظ(  )قصص األنبياء/ عربي(
تأليف: مجهول.

أول المخطوط)ناقص(:
«من ال يرجع إليهم فقال التاجر لبعض غلمانه امِض بهذا إلى مواليه يوّدعهم..«.
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آخر المخطوط )ناقص(:
«بذلت أنا جميع أموالي حتّى أظفر به، قال الناقل لهذا الحديث: فلّما كان العام..«.

التعريف بالمخطوط: 
أوراٌق متفرقـٌة متعلّقـٌة بالنبـّي يوسـف، وفيهـا اآلتـي: الفصـل األول: )فـي مجيء 

النبـّي يوسـف إلـى مصــر وما يجـري عليه مـن المصائب)، فصـل: )في دخـول النبّي 

يوسـف إلـى مدينـة مـن مدائن مــصر وهـي بالد مـن العرب). 

]النسخة الخطّية نفسها[

2-حكاية ذريح العابد وإبليس)6و-15ظ(    )قصص/ عربّي(
تأليف: مجهول.

أول المخطوط)ناقص(:
«وتقدمـت إلـى صومعـة ولدهـا التـي فـي أرض عسـقالن فنادتـه فلـم يجبهـا أحـد 

فدخلـت أمـه إلـى داخـل الصومعـة..«.

آخر المخطوط:
«فعفـا عنـه الملـك ومضـى إلـى منزلـه، وهذا مـا انتهى إلينا مـن حكاية ذريـح العابد 

والعبـاد وإبليـس والحمد للـه رّب العالمين«.

التعريف بالمخطوط: 
حديـٌث مـروّي عـن بعـض الصحابـة، وفيـه قصـة لرجـل يُسـّمى )جريـح أو ذريـح)، 

ويُسـتنتج منهـا أهّميـة طاعـة األم، وأّن طاعتهـا مـن طاعـة اللـه سـبحانه وتعالـى.

]النسخة الخطّية نفسها[

نسخ، ناقصة األول واآلخر، األوراق األخيرة فيها خرم.
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نوع الغاف: بدون غاف. 

15ق، مختلفة السطور، 16،5 ×23. 

)5074(

مجموع شعرّي         )شعر/ عربّي(
الجامع: مجهول.

أول المخطوط)ناقص(: 

ـــُد  ـــن هوام ـــم بالبرقي رزقن عهاد المزن تلك المعاهد«معاهده

رواعد..«ولول احمرار الدمع لنبعثت بها بالحنين  دمع  سحائب 

آخر المخطوط )ناقص(: 

بـينـهـم اهلل  رسـول  بنـات  والـدين غـض المبـادي غير مستـور«ُتسبى 

منجـبة  بابن  منه  المـوت  يظفـر  فطـالـمـا عـاد رّيان الظـافـيــر«إن 

التعريف بالمخطوط: 
مجمـوٌع ضـّم ))))) بيتًا من الشـعر العمـودّي، موزّعة على ))1) قصيـدة، األولى: دالية 

فـي ))7) بيتًـا في رثاء اإلمام الحسـين، للشـيخ جعفـر بن محّمد الخطـّي )ت8)10هـ)، 

الثانيـة: القصيـدة األزريّـة فـي )79) بيتًـا فـي رثـاء المولـى أبي الفضـل العبّاس، للشـيخ 

محّمـد رضـا األزرّي )ت40)1هـ)، الثالثـة: قصيدة: )هذي المنازل بالغميم فنادها)، في )8)) 

بيتًا للشــريف الرضّي )ت406هـ) في رثاء اإلمام الحسين، الرابعة: قصيدة )ما لعيني قد 

غاب عنها كراها) في ))7) بيتًا في رثاء السيّدة فاطمة الزهراء، الخامسة: قصيدة )هـــي 

الـمـعالم أبـلتها يـد الـغير)في ))9) بيتًا للشيخ كاظم األزرّي )ت11)1هـ)، السادسة: قصيدة 

)خــذ بالبكــاء فمــا دمع بمذخور) في )))) بيتًا، للشـيخ محّمد رضا األزرّي )ت40)1هـ)، 

السابعة: قصيدة )وراءك عن شاك قليل العوائد) في )4)) بيتًا للشريف الرضّي )ت406هـ)، 

الثامنـة: قصيـدة )نهاري نهار الناس)، األبيات الثالثة األولى لقيس ابن الملوح واألربعة عشـر 
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بيتًـا األخرى لغيره، وأخيرًا ثالث قصائد للشــريف الرضـّي في )60) بيتًا.

]أنوار البدرين: 291، النسخة الخطّية نفسها[

نسخ، ناقصة األول واآلخر، أبيات القصائد أغلبها مشكَّلة.

نوع الغاف: بدون غاف. 

18ق، 15س،16 ×21. 

)5075(

أنوار الروض         )نحو/ عربّي(
تأليف: السيّد محمد باقر بن حيدر الحسنّي الكاظمّي )ت90)1هـ))1).

أول المخطوط:
«أحمـدك اللهـّم حمـًدا ال يحصيـه عـدد وأصلـي علـى نبيّـك األميـن محّمـد وعلى آله 

المياميـن وصحبـه المتقيـن أّمـا بعـد فيقـول المفتقر..«. 

آخر المخطوط )ناقص(:
«يفصـل بيـن الحـرف والصوت وهـو كما ترى نعم هـذا التعريف ال يخلـو عن تزييف 

حيث ينتقض عكسـه بالحركات مطلًقـا والحال..«.

التعريف بالمخطوط: 
شـرٌح نحـويٌّ علـى األرجـوزة الموسـومة بــ «الـروض« أو «خالصـة النحـو«)))، للشـارح 

)1) السيّد محّمد باقر ابن السيّد حيدر ابن السيّد إبراهيم الحسنّي الكاظمّي، شاعٌر، أديٌب، فاضٌل 

مترّسل، فقيه أصولّي، إمام في العربية، ولد نحو سنة )))1هـ، وتربى في حجر أبيه ونهل منه، من 

آثاره: )الروضة البهية فيما يثمر بتحقيق الكلمة النحوية)، )الروضة البهية في أصول الفقه بحسب 

أجزائه اإلضافية). تُوفّي في الكاظمية سنة 90)1هـ، وُدفن في النجف األشرف )ينظر: تكلمة أمل 

اآلمل: )/08)، أعيان الشيعة: )/))))

))) أرجوزة في مئة بيت للسيّد محمد باقر بن حيدر الحسنّي )ت90)1هـ)، جمع فيها جميع مباحث 

النحو، ورتّبها على اثنتي عشرة حديقة. )ينظر الذريعة: 4/7))) 



599 اّايهث ،بيي ة يدبديلنه تيلاببلا.

نفسـه، أودع فيـه الشـارح فرائد نفيسـة، وغرائب نكـت اطّلع عليها فيمـا بعد، ومجموعة 

مـن الشـواهد الشـعريّة، وآراء النحـاة كسـيبويه والخليـل، ويتلّخـص منهجـه بعـدم ذكـر 

أبيـات األرجوزة في أثناء الشــرح، بل يكتفي بذكر اسـم الحديقـة يعني )الحديقة األولى، 

الحديقة الثانية..إلخ)، سـوى بعض الموارد كالمقّدمة، إذ ذكر منها سـبعة أبيات وشـرحها 

بثالث فوائـد نحويّة. 

]الذريعة: 60/26، النسخة الخطّية نفسها[

واشـتملت نسـختنا هـذه علـى شـرح الحديقـة األولـى فقـط مـن أصـل اثنتـي عشـرة 

 . حديقة

نسـخ، عليهـا عاريـة نّصها: <قد اسـتعرته من السـّيد باقر دام ظلّه إلى السـّيد 

حيـدر طـاب ثـراه شـع 21/12>، وختـم مربـع رسـمه: <محّمـد أميـن سـنة 

1308>، كُتبـت رؤوس المطالـب وأبيـات األرجـوزة باللـون األحمـر. 

نوع الغاف: بدون غاف. 

8ق، 20س، 16,5 ×21,5. 

)5077(

نصائح ومواعظ            )مواعظ/ عربّي(
تأليف: مجهول. 

أول المخطوط )ناقص(:
«رّب العالميـن وحكـي أّن مجوسـياً تصـدق يومـاً دينـاراً فـرآه الشـبلي وقـال لـه: مـا 

تنفعـك.. «. 

آخر المخطوط )ناقص(:
«ثـّم تنـاول بيـده ما عليها فـأكل فطار الحلي والحلل عن جسـده فوضـع آدم يده 



يهل،اف600 ماتحيها اي ويهأثب يلاد؟ثاةييد ئيدلا.

علـى أّم رأسـه وبكى فتـاب الله تعالى«. 

التعريف بالمخطوط: 
أوراٌق متفرقـٌة فيهـا مجموعة مـن الحكايات والقصص في الموعظـة وغيرها، وبعضها 

منقـول مـن كتـاب )التبـر المسـبوك فـي نصيحـة الملـوك) ألبي حامـد محّمد بـن محّمد 

)ت)0)هـ).  الغزالّي 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسخ، كُتبت رؤوس المواضيع باللون األحمر.

نوع الغاف: بدون غاف

19ق، 20س، 14,5×20,5.

)5078(

قواعد المرام في علم الكالم      )كالم/ عربّي(
تأليف: كمال الدين ميثم بن علّي البحرانّي )ت679هـ)

أول المخطوط:
«الحمـد للـه الولي الحميد ذي العرش المجيد الفّعال لما يريد عالم الغيب والشـهادة 

المتفرد باسـتحقاق العبادة أحمده والحمد من نعمه«. 

آخر المخطوط )ناقص(:
«يسـتحيل قطعـه إاّل بعـد قطـع نصفه وقطع نصفه إاّل بعد قطـع ربعه وهلم جرا فإذا 

كان فيه أجزاء بالفعل غير متناهية اسـتحال أن..«. 

التعريف بالمخطوط:
متٌن مختصٌر جيُّد التحرير في أصول الدين الخمسـة، يبحث فيها من الجانب الكالمّي 
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والفلسـفّي، أُلّـف باسـم غيـاث الديـن أبـي المظفـر عبـد العزيـز بن جعفـر النيسـابورّي 

)ت)67هــ)، وكمـل تأليفه في 0) ربيع األول سـنة 676هـ ببغداد، وقد يُسـّمى في بعض 

المصـادر بــ )القواعد اإللهيـة) أو )مقاصد الكالم) أيضاً. وهو فـي ثماني قواعد فيها أركان 

وأبحاث، وعلـى النحو اآلتي: 

القاعـدة األولـى: فـي المقّدمـات، الثانيـة: فـي أحـكام كليـة للمعلومـات، الثالثة: في 

حـدوث العالـم، الرابعـة: فـي إثبـات العلـم بالصانـع وصفاتـه، الخامسـة: فـي األفعـال 

وأقسـامها وأركانهـا، السادسـة: فـي النبـوات، السـابعة: فـي المعـاد، الثامنة: فـي اإلمامة. 

]التراث العربي المخطوط: 152/10 - 153[

واشـتملت نسـختنا هـذه علـى القاعـدة األولـى والثانية والثالثـة حتّى البحـث الثالث 

منها فـي الجسـم المركّب. 

نسخ، ناقصة اآلخر، عليها بعض آثار الرطوبة. 

نوع الغاف: )ورقّي( بنّي اللون.

16ق، 13س، 17×21.

)5080(

مقتل اإلمام الحسين     )تاريخ/ عربّي(
تأليف: مجهول.

أّول المخطوط )ناقص(:
«مـن رسـول اللـه فهذه وصيتـي إليك فكن بها حافظًـا ولعهدي راعيًا ثـّم طوى الكتاب 

ودفعه..«.

آخر المخطوط )ناقص(:
« يعّزونهـا إلـى ثالثـة أيـام وكلّمـا نظـرت إلـى علـّي بـن الحسـين زاد حزنهـا واشـتّد 
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وأّما..«. بكاؤهـا 

التعريف بالمخطوط: 
مجموعـٌة مـن األحاديـث والروايات واألشـعار الخاصة بواقعة كربالء المقّدسـة، ابتداًء 

مـن خـروج اإلمام الحسـين من المدينة وصواًل إلى كربالء وخـوض المعركة، ينقل فيه 

ف فـي كثير مـن المواضع عن أبي مخنف صاحب )مقتل الحسـين)، وغيره من  المؤلِـّ

المصـادر الخاصة بواقعة كربالء.

]النسخة الخطّية نفسها[

نسخ، ناقصة األول واآلخر.

نوع الغاف: بدون غاف.

118ق، 12س، 5، 14 ×20.

)5082(

مراسالت الميرزا جعفر القزوينّي      )أدب/ عربّي(
إنشاء: أبي موسى جعفر بن معز الدين الحلّي)ت 98)1هـ).)1)

أول المخطوط:
<حمـًدا لمـن أجـرى سـائل الهـواء على جـاري المـاء فجمد، وجعـل الّنار علـى خليله 

بـرًدا فكأنّهـا برد..>. 

آخر المخطوط: 

منك الحماسة تستهل نصول.. ««حّتى إذا انجلت الكريهة أقبلت

)1) أبو موسى جعفر بن معز الدين مهدي بن حسن بن أحمد بن محّمد القزوينّي، أشهر مشاهير أعالم 

عصره، وأحد زعماء الحركة العلمية واألدبيّة في عهد والده، من مؤلّفاته: )التلويحات الغرويّة)، 

و)اإلشراقات). توفّي أول المحرّم سنة 98)1هـ. )ينظر البابليات: 1/1)1-))1). 
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التعريف بالمخطوط: 
مجموعٌة من المكاتبات اإلخوانية واالجتماعية، امتازت بقــّوة العرض، ودقّــة البيان، 

وُحســن األُسـلوب، واالبتعـاد عن اإلطنـاب، واإليجاز غيـر المخّل بالمعنى. وهي تكشـف 

لنا عن جملة من األعالم، وتسـلّط الضوء على األوضاع في ذلك الزمان، والرسـائل كاآلتي:

رسـالة إلى خاله الشـيخ مهدي ابن الشـيخ علّي، رسـالة إلى الشـيخ خالد يذكّره بوعد 

كان قـد وعـده إيـاه، رسـالة إلى خالـه أيضاً الشـيخ مهدي وقـد كان قاصـًدا الحلّة بخدمة 

والده، رسـالة إلى السـيّد جعفر الخرسـان سـنة )9)1هـ في النصح والموعظة، رسـالة إلى 

السـيّد المذكـور كذلـك فـي الوعظ واإلرشـاد، رسـالة إلـى قائمقام الحلّة السـيفيّة، رسـالة 

إلـى حبيـب أفنـدي قاضـي كربـالء طالبًـا منـه التدخل في حـّل النزاع فـي قضيّـة معيّنة، 

رسـالة إلى إبراهيم بيك في التشـّوق إليه، رسـالة إلى خاله الشـيخ عبّاس يخبره بخروجه 

مـن النجـف علـى عجلـة، رسـالة إلـى خاله الشـيخ عبّاس، رسـالة بمناسـبة سـنة 98)1هـ 

السـنة التـي وقـع الطاعون فيها بالنجف األشـرف وهاجـر أغلب الّناس بمـا فيهم العلماء، 

وكان أجابـه السـيّد جعفر زويّن بقصيـدة مطلعها:

ــل ما فّر يوم الزحف عن أرض الحمى ــه بدي ــغ عن ــم يب ــر ل متحّي

وحوت النسـخة على مجموعة من المراسـالت لعدد من األعالم، أمثال: رسـالة حبيب 

أفنـدي إلـى الميـرزا صالـح، ورسـالة السـيّد محّمد إلـى مّدعي عمـوم كربالء علـّي أفندي 

يرجـو منـه أن يجعـل السـيّد نجـم أفنـدي قاضيًـا علـى النجـف األشـرف، ورسـالة السـيّد 

محّمـد أيًضـا إلـى السـيّد محّمـد حسـين ابن السـيّد ربيع بشـأن حادثـة مع مـؤذن منارة 

أميـر المؤمنيـن، رسـالة الميـرزا صالح إلى مّدعي العمـوم علّي أفنـدي العمرّي، وهي 

مـن الرسـائل اإلخوانية. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، ق13هــ، عليهـا ختـم رسـمه: عبـد الرحيـم الحـاج إبراهيـم العطـار 

العـراق(.   – )الكاظمّيـة 

نوع الغاف: )ورقّي( بنّي اللون.
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16ق، مختلفة السطور، 16× 5. 21.

)5083(

الحصون السبعة      )تاريخ/ عربّي( 
تأليف: أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البكرّي )ت ق 10هـ).

أول المخطوط )ناقص(:
«بـه سـرورا عظيمـا، ثـم أن مداعـس أطلق عنانـه وجعل حـول اإلمـام يطلب منه 

فرصة..«. 

آخر المخطوط)ناقص(:
«نؤكـد الحجـة، فإنـه مـا هلكـت أمـة من األمـم إال بعد نذير ثـم نادى اإلمـام ابن 

همام فأجابـه لبيك«. 

التعريف بالمخطوط: 

الحصـون السـبعة عبـارة عـن قصة لحروب اإلمام علـّي بن أبي طالب ضـّد الهضام بن 

الجحـاف ملـك الجـن، وصلـت إلينـا عـن طريق أحـد الرواة فـي مصر، وهي قصـة تنطلق 

مـن شـخصيات تاريخيـة دينية حقيقية إلى شـخصيات ووقائـع خيالية.

وُحكـي أّن أحـد الجـان المسـلمين جاء إلى رسـول الله يشـكو له ملك الجـان الكفرة، 

وأكـد لـه أنـه يسـّخر قبيلته وبعـض قبائل الجـن لعبادة األصنـام، وأنه صنـع صنًما وجعل 

لـه حفـرة سـّماها النـار وأخـرى الجنـة يعاقب ويحسـن فيها ألتباعـه، وطلب من الرسـول 

أن يسـاعدهم علـى التخلـص منـه ومـن جبروته وكفره، وأكـد على أّن اإلمـام علي بن أبي 

 الوحيـد الـذى يسـتطيع هزيمتـه والقضاء عليـه، وتذكر السـيرة أّن جبريل طالـب

نـزل علـى الرسـول صلـى اللـه عليـه وآلـه سـلم، وأخبـره أّن ابن عّمـه اإلمام علـي بن أبي 

طالـب هـو المكلّـف بالقضـاء على هذا الجـن الكافر، واسـمه الهضام بـن الحجاف. 
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]تراثنا: العدد 23 ، ص68، النسخة الخطية نفسها[

نسخ، كثير من أوراقها ناقصة، بعض أوراقها ممزّقة عليها آثار رطوبة. 

نوع الغاف: بدون غاف. 

79ق، مختلفة السطور، 16×22.

)5085(

نسخة في طب األعشاب      )طب/ فارسّي(
تأليف: مجهول. 

أول المخطوط)ناقص(:
«طـال كـردن وسـعوط كـردن وبا شـراب آشـاميدن نافـع بود رطوبـت معـده را باد كه 

در معـده بـود ورحم..«. 

آخر المخطوط)ناقص(:
«باشـند وسـنك سـياه شـده باشـد ماننـد قيـر بود تنـك ودر ادويـه اسـتعمال كنند كه 

جـذام را سـود دهد«. 

التعريف بالمخطوط: 

نسـخٌة فـي طـب األعشـاب، مرتبة بحسـب ترتيب حـروف الهجـاء العربيـة، وفي كّل 

بـاب يعـّدد العالجـات العشـبية التي تبـدأ بالحرف الخـاص بالباب، ثم التعريـف به وذكر 

فوائـده وأهميته. 

]النسـخة الخطية نفسها[

واشـتملت نسـختنا هذه على باب السـين، والشـين، والخاء، والدال، والصاد، والضاد، 

والطـاء، والظـاء، والعين، والغين، والفـاء، والراء، والزاء. 
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نسـتعليق، مصّححـة، عليها حواٍش، كُِتبت العناويـن ورؤوس المطالب باللون 

األحمـر، عليهـا ختم بيضوّي رسـمه: «أفـوض أمري إلى لله عبـده حبيب الله«. 

نوع الغاف: بدون غاف. 

104ق، 17س، 18,5×25,5سم.

 )5111(

الصافي في شرح الكافي            )حديث/ فارسّي(
تأليف: أبي المظّفر خليل بن غازي الرازّي القزوينّي )ت 1089هـ).

أول المخطوط)ناقص(:
«بسـبب شمشـير او شـد بقا واسـتمرار آن نيز بحمايت شمشـير اوشـد اإلقامة مصدر 

بـاب أفعال..«. 

آخر المخطوط:
«محّمد نبي وآل اوكه پا كانند وال حق ميشود..كتاب الحدود إن شاء الله تعالى«. 

التعريف بالمخطوط:
شـرٌح كبيـٌر فـي اثنـي عــشر مجلّـًدا علـى كتـاب )الكافـي) ألبـي جعفـر محّمـد بـن 

يعقـوب الكلينـّي )ت 9))هــ)، ألّفه في أثناء شـرحه العربي على كتاب الكافي الموسـوم 

بــ: )الشـافي فـي شـرح الكافـي)، كتبـه بأمر الشـاه عبّـاس الصفـوّي الثانـي. أورد نصوص 

الروايـات بعناويـن « أصـل «، ثّم بياناته بعناوين: « شـرح «، تعرّض فيه إلى جوانب لغويّة 

أللفـاظ األحاديـث وضبطهـا وإعرابها.

وقد شرع فيه سنة 1064هـ في محلّة ديلميّة القزوين، وفرغ منه سنة 1084هـ.

]الذريعة: 14/ 27، فهرست نسخ مركز اإلحياء: 2/ 238 رقم593، فهرست مشار )فارسي(: 3369/3[

اشـتملت هـذه النسـخة علـى تمـام شـرح كتـاب المواريـث، وفـرغ منه الشـارح يوم 
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الثالثـاء )1 شـهر ذي القعـدة سـنة 1078هــ بـدار الموحديـن بقزوين. 

نسـخ، يـوم االثنيـن سـنة 1116هــ، ناقصـة األول، مجدولـة، كُِتبـت رؤوس 

المطالـب باللـون األحمـر.

نوع الغاف: )كارتونّي( بنّي اللون.

431ق، 33س، 33×21.5.
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الخاتمة: 

الحمـد للـه الـذي وفّقنـي إلتمـام فهرسـة األقسـام الثالثـة مـن )مخطوطـات الدكتـور 

حسـين علـّي محفـوظ الموقوفة علـى ِخزانة العتبة العبّاسـيّة المقّدسـة)، وخالل مسـيرة 

البحـث ظهـرت مجموعـة مـن النتائج نوجزهـا بالنقـاط اآلتية: 

إّن عـدد المجلـدات الخطيّـة المفهرسـة فـي هـذا القسـم)6)) مجلـًدا مخطوطًا، . 1

فـي ضمنهـا )0)) عنوانًـا، وبذلـك أصبـح العـدد الكلـي فـي األقسـام الثالثـة )86) 

مجلـًدا بواقـع )1)1) عنوانًـا، شـملت مختلف العلـوم، منها: )الحديـث، والعقائد، 

واألدب واللغـة، واألخـالق)، وغيرها. وكان المنهج المتّبع في الفهرسـة هو المنهج 

لتفصيلّي.  ا

كشـف البحـث بأقسـامه الثالثـة عن جملة من النسـخ التي لم تَر النـور إلى اآلن، . )

وذلـك بحسـب تتبـع الباحـث القاصـر، وكان عـدد العناويـن فـي األقسـام الثـالث 

تقارب الــ )0)) عنوانًا.

اإلهـداء، . ) عـن طريـق  علـّي محفـوظ جـاءت  الدكتـور حسـين  إّن مخطوطـات 

والميـراث مـن تـراث آبائـه وأجـداده، وتوزّعـت فيما بعـد بيـن دار المخطوطات 

العراقيّـة، وِخزانـة العتبـة العبّاسـيّة المقّدسـة، ومكتبة جامعة طهـران، وعدد غير 

قليـل أصابـه الضياع. 

إنَّ مخطوطـات الدكتـور محفوظ الموجودة في الِخزانـة جاءت عن طريق الوقف . 4

الصحيح الشـرعّي من قبل ولد الدكتور محفوظ األسـتاذ علّي حسـين محفوظ. 

هنـاك عـدد من الوثائق الخطيّة التي ُوِقفت مـع المخطوطات، لم يتناولها البحث . )

بالدراسـة والفهرسـة، وعددهـا )7)) وثيقـة باللغتيـن العربيّة والفارسـيّة، وأرقامها 

فـي الِخزانـة محصورة بيـن )7)49 – ))49، 014) – )04)، 061) – )07)). 
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اسـتثنى البحـث من الفهرسـة بعـض األوراق المتفرقـة الخاصـة بالمقاتل وبعض . 6

قصـص األنبياء، والمسـجلة تحـت األرقام اآلتية: )))0)، ))0)، 076)، 079))، 

والسـبب أّن أمرهـا لـم يُحسـم من قبل لجنـة الِخزانة الخاصة بالجـرد فقد تكون 

جميعهـا عائـدة إلـى نسـخة واحـدة، فتركهـا أولـى مـن أن أفهرسـها كالًّ علـى 

حـدة، فضـال عـن أنّها سـتفهرس فيمـا بعد في ضمـن فهارس مخطوطـات العتبة 

المقّدسة.  العبّاسـيّة 

وأخيـرًا أسـأل الله سـبحانه وتعالـى أن يوفّقني لفهرسـة المخطوطـات التابعة لمكتبة 

الدكتـور حسـين علّي محفوظ الموجودة في دار المخطوطـات العراقية، إنّه ولي التوفيق 

والحمـد للـه رّب العالميـن وصلّى الله على سـيّدنا محّمد وعلى آلـه الطاهرين. 



يهل،اف610 ماتحيها اي ويهأثب يلاد؟ثاةييد ئيدلا.
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615 اّايهث ،بيي ة يدبديلنه تيلاببلا.

أول نسخة )البلد األمين في أنساب العترة األكرمين( ألبي الفوز جعفر بن محّمد الحسينّي 
األعرجّي المدعو بأمير األشراف )ت 1332هـ(.



يهل،اف616 ماتحيها اي ويهأثب يلاد؟ثاةييد ئيدلا.

الصفحة األولى من مراسالت السّيد جعفر القزوينّي



617 اّايهث ،بيي ة يدبديلنه تيلاببلا.

الصفحة األولى من نسخة )أنوار الروض( للسّيد محّمد باقر الكاظمّي )ت1290هـ(



يهل،اف618 ماتحيها اي ويهأثب يلاد؟ثاةييد ئيدلا.

الصفحة األولى من نسخة )قواعد المرام في علم الكالم( لكمال الدين ميثم بن علّي البحرانّي 
)ت679هـ(



619 اّايهث ،بيي ة يدبديلنه تيلاببلا.

الصفحة األخيرة من نسخة )الصافي في شرح الكافي( ألبي المظّفر خليل بن 
غازي القزوينّي )1089هـ(
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