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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـّي وشـرائطه فـي الإ

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

فـي 	  و)12(  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  ُيكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  علـى  الهامـش، 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـّم عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزّود البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو الُمراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر

تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـرّي لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 



تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
ُيبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقّومـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 3

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 4
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 5
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولوّية النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 3
ّ
تنّوع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، ول تعّبر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلمّيـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



كلمُة العدد
ير رئيس التحر

تحقيق النصوص ... إلى أين؟
نبيـاء والمرسـلين حبيبنا 

أ
الحمـد هلل رّب العالميـن، والصـاة والسـام علـى أشـرف ال

:
ُ

يـن.. وبعد محّمـد وعلـى آلـه الطيبيـن الطاهر

يـف بعلـم التحقيق أو فّن التحقيـق -كما يحلو لبعضهم أن يسـّميه-  لسـنا بصـدد التعر

ول أن نسـبر أغـواره أو نلـج فـي أعماقـه كـي نكشـف مـا فيـه، فقـد كفتنـا مؤنـة ذلـك 

فـت في هـذا المجال، وإن كانـت ل تخلو من حاجـٍة إلى وقفٍة 
ّ
ل
ُ
عشـرات الكتـب التـي أ

 على ما 
ّ

جـاّدٍة مـن ناقـٍد بصيـر، ولكّنـا علـى أّيـة حـال وِعْبَر هـذه النافذة نحـاول أن نطـل

آل إليـه تحقيـق النصـوص فـي عصرنـا الحاضـر علـى يـد البعـض )مؤّسسـات أو أفراد(، 

 عـن إجابـاٍت واقعيـة مبنيـٍة علـى أسـٍس علمّيـة رصينة  
ً
سـالكين جـادة السـتفهام، بحثـا

عـوام، فنقول متسـائلين: هل 
أ
 فـي هذه ال

ً
 وسـلبا

ً
ـل السـاحة التراثيـة إيجابا

ّ
لتقييـم مـا تخل

ر حجـم المسـؤولية الملقـاة علـى عاتقنـا فـي هـذا المجـال؟ أو بمعنـى 
ّ

 نقـد
ً
نحـن فعـا

ـمن  ـَ  نمتلـك ثقافـة الهتمـام بالمخطوط، ونعـي مدى أهمية أن نؤت
ً
أدق، هـل نحـن أصـا

ب 
ّ
جـداد بالمسـتوى المطلـوب ومسـؤوليته؟ بـل هـل حاولنـا أن نقل

أ
بـاء وال

آ
علـى إرث ال

كتنفت هـذا التراث،  حـداث التي ا
أ
يات ال يـخ بتمّعـن كـي نسـتقرئ مجر صفحـات التار

وكيـف وصـل إلينـا؟ ومـن أيـن؟ وإلـى أين؟ وبيـد من؟ 

كم أنفسـنا وعقولنـا، ونتقّبل النقد كي   هـذا؛ هـل نحـن قادرون على أن نحا
ّ

وبعـد كل

سـئلة وغيرهـا تحتاج إلى إجاباٍت شـافية، وبشـكٍل 
أ
 هـذه ال

ّ
فـه للتقييـم والتقويـم؟ كل

ّ
نوظ

 البعد عن المجامـات والمحاباة. 
ّ

 كل
ً
، بعيـدا علمـيٍّ ومهنـيٍّ

 
ّ

إل يستشـعرها  بأزمـٍة حقيقيـٍة ل  الحاضـر  فـي عصرنـا  يمـّر  النصـوص  تحقيـق   
ّ

إن

فهـا أو ناسـخها، 
ّ
ـه جـزٌء مـن عصرهـا، وجليـُس مؤل

ّ
َمـن عايـش المخطـوط لسـنواٍت وكأن



 
ٌ
 منصـف لظـروف تأليفهـا، وُملـمٌّ بمـا أحـاط بها من أحـداٍث ووقائع.  هـذه حقيقة

ٌ
ومـؤّرخ

 كبيـرة ل يعيهـا الكثيـر مـن أبنـاء جيلنا، وقـد ل يلتفت إليهـا بعضهم في خضّم 
ٌ
ومسـؤولية

مـا ترسـمه لـه نفسـه، وتتلفـظ بـه ألسـن المجامليـن من ألقـاٍب وكلمـات مدٍح وثنـاء فيما 

 
ٍ

 مـن غيـر تتّبع
ً
قـا

ّ
سـارى التـراث، فجعلـوه - بزعمهـم -محق

ُ
 مـن أ

ٌ
طلقـْت باسـمه أسـيرة

ُ
لـو أ

ـاع علـى مـا جنتـه يـداه فـي حـال هـذه المخطوطـة، مـع بعـده فـي منهجه عـن مراد 
ّ
واط

وراق، ومـا 
أ
ـى الـذي يعلـُم هللا مـا عانـاه لكـي يرقـم مـا سـطره فـي هـذه ال

ّ
ـف المتوف

ِّ
المؤل

قاسـاه مـن ظـروٍف صعبـة كـي تصـل إلينا.

ي َمـن ليـس لـه أدنـى معرفـٍة بتراثنا المخطـوط للتحقيق بحجـة إحياء 
ّ

 تصـد
ّ

نعـم، إن

 مـا نـراه 
ّ

ـق، وإن
ِّ
ـف قبـل المحق

ِّ
 علـى المؤل

ً
دواء وأعظمهـا ضـررا

أ
التـراث مـن أشـّر ال

يـام مـن فضـوٍل فـي تحقيـق النصـوص مـن قبـل البعـض مـن دون علـٍم أو درايـة 
أ
هـذه ال

ـم  لهـو مـن المهـازل التـي 
ّ
بأساسـيات هـذا العلـم وأدواتـه دون أدنـى رغبـة حقيقيـة للتعل

الثكالى.  بكـي 
ُ
ت

ي 
ّ

 انعـدام الرؤيـة الواضحـة -عنـد البعـض- لحيثيـات هـذا العلـم، وعـدم تصـد
ّ

وإن

الجهـات العلمّيـة الرصينـة لتقنينـه علـى َوفـق رؤى واضحـة المعالـم، وانعـدام الجهـة 

 أخـرى ل مجـال لذكرهـا فـي هـذه العجالـة جعلت 
ً
الرقابيـة المهنيـة المختّصـة، وأسـبابا

يـط لـدى  فـراط والتفر مـن جنبـة التعامـل مـع المخطـوط ضحيـة فهـٍم يتأرجـح بيـن  الإ

 ل يرقـى لصقـل 
ً
 سـها

ً
 التحقيـق أمـرا

ّ
 تعـد

ً
البعـض مـن مؤّسسـاتنا العلميـة، فتراهـا حينـا

 ل يمكـن التصدي 
ً
 ُعضال

ً
 أخرى تـراه أمـرا

ً
ذهنيـة طالـب شـهادة عليـا أو باحـٍث، وحينـا

لـه والخـوض فيه. 

صحـاب التخّصـص والمعرفـة وقفـة جـاّدة حيـال هـذه 
أ
ومـن هنـا يجـب أن تكـون ل

عمـال؛ كي نضع 
أ
 مـن أن يكـون هنـاك تقييم منطقـّي وعلمّي لهذه ال

ّ
شـكاليات، ول بـد الإ

ه، فليس 
ّ
ه بما يسـتحق

ّ
 حق

ٍّ
 ذي حق

ّ
النقـاط علـى الحـروف، ونحاول أن نقـّوم، فنعطي كل

 العيـب أن نسـتمر بالخطـأ ول نصغي 
ّ

مـن العيـب أن نغفـل أو نخطـأ، ولكـن العيـب كل

إلـى الكم العقـل والمنطـق أو نسـتمع للنقـد البّنـاء. فهـذا التـراث أمانـة فـي أعناقنـا، وهـو 

كملها.  مـة بأ
أ
 ل

ٌ
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الملّخص
كانـت حضارتنـا اإلسـالمية ومـا تـزال زاخـرة بعلمائها الذين لـم يألوا جهـداً في خدمة 

الدين واإلنسـانية عن طريق نتاجاتهم الفكرية التي أغنت المكتبة اإلسـالمية في مختلف 

العلـوم والمعارف؛ لذلك فالتعريف بهم، والكشـف عن سـيرتهم، وعـرض نتاجهم، وإبراز 

أثرهـم الفكـري هـو فرض يمليه الضمير والوجـدان، كي ال يُعفى أثرهـم، وتضيع على مرِّ 

أخبارهم.   األجيال 

فُكتـب هـذا البحـث تبيانـاً لهـذا القصد، وتضّمـن تعريفـاً بأحد األعالم األفـذاذ - وهو 

الشـيخ محّمـد بـن عبـد الوّهاب الهمدانـّي، الملقب بإمـام الحرميـن )ت1305هـ(- فضالً 

عـن ثالثـة محـاور، اختـص األول بنشـر الفهـرس المخطـوط لتأليفاتـه الذي كتبـه تلميذه 

)المولـى محّمـد سـميع ابـن الحـاّج محّمـد األرموّي(، واشـتمل المحـور الثاني على نشـر 

الفهـرس المخطـوط لمشـايخ إجازاتـه، أّما الثالث فاعتنى بنشـر عدد مـن إجازاته الخطية 

عـن مشـايخه المحفوظـة فـي مكتبة اإلمـام الحكيـم العاّمة في النجف األشـرف.
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Abstract

Our Islamic civilization was and still full of scholars who have 
spared no effort in the service of religion and humanity through their 
intellectual writings, which provided the Islamic library with various 
sciences and knowledge; therefore, defining them, unveiling their 
biographies, showing their works and highlighting their intellectual 
impact is dictated by conscience and affection, so as their traces not 
to be vanished, and generations might miss their works.

This research is written for this purpose, to define one of the 
great scholars )Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab al-Hamdani, 
nicknamed Imam of the Haramain )1305 AH(. In addition to three 
sections. The first is devoted to the publication of the manuscript 
index of his works written by his student )Mawla Muhammad Samea 
Bin Al Haj Mohammed Al-Armawi(.

The second section includes the publication of the manuscript index 
of the certificates of his Sheiks. Third, it is interested in publishing 
a number of his written certificates from his sheikhs found in the 
library of Imam al-Hakim in Najaf.
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه علـى نعمائه السـابغة، والشـكر لـه على آالئه السـائغة، والصالة والسـالم 

علـى نبيّـه المبعوث بالحّجة البالغـة، لهداية األمم الزائغة، محّمٍد أبي القاسـم، وآلِه 

األكارم، بـدور االهتـداء البارعة، وشـموس االقتداء البازغة. 

وبعُد: 

إّن هـذا البحـث يـدور حـول التعريـف بشـخصيٍة علميّـٍة، عـن طريـق نشـر بعـض 

النصـوص الخطّيّـة التـي ترتبط بمؤلّفاته وأسـاتذته وإجازاته، كاشـفًة عـن مكانته العلميّة 

العاليـة، وهّمتـه فـي التأليـف والتدويـن، فضـالً عـن كسـبه ثقـة علمـاء عصـره فأجازوه 

بروايـة العلـم؛ لـذا أصبـح مقصـداً مـن أعـالٍم آخريـن، فأجازهـم بمثل مـا أُجيز. 

إمـام الحرميـن محّمـد بـن عبـد الوّهـاب الهمدانـّي )ت 1305 هــ(، هـو مـدار هـذا 

البحـث المتضمـن أربعة محاور رئيسـة: األول: نبـذة مختصرة عن حياتـه، واختص الثاني 

بنشـر الفهـرس المخطـوط لتأليفاته الـذي كتبه تلميـذه )المولى محّمد سـميع ابن الحاّج 

محّمـد األرمـوّي(، واشـتمل الثالـث على نشـر الفهرس المخطـوط لمشـايخ إجازاته الذي 

كتبـه )محّمـد بـن الحسـين النجف آبـادّي( وفيه نسـختان، واعتنى الرابع بنشـر عدٍد من 

اإلجـازات الخطِّيّـة لـه مـن قبـل بعض أعالم عصـره، المحفوظة فـي مكتبة اإلمـام الحكيم 

العاّمـة فـي النجـف األشـرف، علمـاً أّن لبعضها أكثر من نسـخٍة، وترتيبهـا كاآلتي: 

اإلجـازة األولـى: إجـازة الشـيخ مرتضـى بـن محّمـد أميـن األنصـارّي )ت 1281 هـ(، 

ن. نسختا

اإلجـازة الثانيـة: إجـازة المولـى حسـين علـّي التويسـركانّي )ت 1286 هــ(، نسـخة 

واحدة.
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اإلجـازة الثالثـة: إجـازة المولى محّمـد بن أحمد بن محّمـد مهدي النراقّي الكاشـانّي 

)ت1297هـ(. نسـخة واحدة.

اإلجازة الرابعة: إجازة السـيّد علّي نقّي ابن السـيّد حسـن الطباطبائّي )ت 1289 هـ(، 

نسخة واحدة.

اإلجازة الخامسة: إجازة الشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ(، نسختان.

الطباطبائـّي  السـيّد حسـين  ابـن  العابديـن  السـيّد زيـن  السادسـة: إجـازة  اإلجـازة 

نسـختان.  )ت1292هــ(، 

الكاظمـّي  هاشـم  الشـيخ  ابـن  حسـين  محّمـد  الشـيخ  إجـازة  السـابعة:  اإلجـازة 

واحـدة. نسـخة  )ت1308هــ(، 

اإلجـازة الثامنـة: إجـازة الشـيخ محّمد رحيـم بن محّمـد البروجـردّي )ت 1309 هـ(، 

نسـخة واحدة.

اإلجازة التاسـعة: إجازة السـيّد محّمد باقر بن زين العابدين الموسـوّي الخوانسـارّي 

)ت1313هـ(، نسـخة واحدة.

أّمـا منهجـي الـذي اتبعتـه في المحـاور الثالثة التـي اختّصت بالنصـوص الخطّيّة، فهو 

ضبـط النـّص وتقطيعه، وعمدت في المحور الرابع )اإلجازات( إلى ترتيبها حسـب الِقَدم، 

وذكـر اسـم الُمجيـز والُمَجـاز، مع ذكـر عدد النسـخ الموجودة فـي المكتبة لـكّل عنواٍن، 

ورقـم النسـخة، وإدراج نـّص اإلجازة بعد ضبطه ومقابلته بالنسـخ األخـرى المتوافرة.

شكر وتقدير: 
وأخيـراً مـن واجبـي أن أذكـر كّل من أخذ بيـدي في هذا الطريـق، وكّل َمن آزرني في 

إنجـاز هذا البحـث، وهم كّل من: 

1. إدارة مكتبـة اإلمـام الحكيـم العاّمـة المتمثّلـة بأمينهـا العـاّم فضيلـة السـيّد جـواد 

السـيّد كاظـم الحكيـم، واألب الروحـّي األسـتاذ مجيد الشـيخ عبد الهـادي حموزي، 

الـذي سـاعدني فـي الحصول على النسـخ. 
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2. إدارة مجلّة )الخزانة( والعاملين فيها.

3. المحّقق أحمد علّي مجيد الحلّي )دام عزّه(؛ لحثّي على السير في العمل. 

فلهـم مّنـي جميل الشـكر واالمتنان، وجزاهم الله عّني خير جزاء المحسـنين، وأسـأل 

اللـه تعالـى حسـن النيّة والعاقبـة، والمغفرة لي ولوالدّي، ولمن شـاركني في هذا العمل. 

محمّد لطف زاده 

النجف األشرف/ جوار اإلمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب

21 جُمادى اآلخرة 1439 هـ
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المحور األول

نبذة مختصرة عن حياة إمام الحرمين الهمدانّي 

اسمه: 
أبـو المحاسـن، الميـرزا محّمـد بـن عبـد الوّهـاب بـن داود الهمدانـّي، الكاظمـّي، 

الملّقـب بـ)إمـام الحرميـن(. كان فقيهـاً إماميّـاً، نحويّـاً، لغويّـاً، مصّنفـاً، ذا يـد طولى في 

العلـوم األدبيّـة)1(.

إّن المصـادر التـي ترجمـْت لـه لـم تُِشـر إلـى تاريـخ والدته، ولـم تُعرِّف بأسـرته، وما 

كانـت عليـه مـن المكانـة العلميّة والعمليّـة، فالمعلومات لم تكن وافية بما يكفي لرسـم 

صـورٍة واضحـة الَمعالـم عن والدته وعن أسـرته وأثرهما في بناء شـخصيّته العلميّة، وجاء 

في )نقباء البشـر(: إنّه تزّوج سـنة )1273هـ(، فَهّنأه لعرسـه الشـعراء، وُرزق ولَده جمال 

الديـن عليّـاً فـي ليلة َعرَفة سـنة )1276 هـ(، وأختـه حور العين في سـنة )1278 هـ()2(. 

شيوخه: 
تتلمـذ علـى علمـاء عصره فـي مختلـف الفنـون، وروى باإلجازة عـن فريٍق مـن الفقهاء، 

منهم: 

الشيخ مرتضى بن محّمد أمين األنصارّي )ت 1281 هـ(.

المولى حسين علّي التويسركانّي )ت 1286 هـ(.

السيّد علّي نقّي ابن السيّد حسن الطباطبائّي )ت 1289 هـ(.

الشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ(.

السيّد زين العابدين ابن السيّد حسين الطباطبائّي )ت 1292 هـ(. 

)1( ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: السبحانّي: 14 ق1/ 542. 

)2( ينظر نقباء البشر: آقا بزرك الطهرانّي: 5/ 236. 
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الشيخ محّمد حسين ابن الشيخ هاشم الكاظمّي )ت 1308 هـ(.

الشيخ محّمد رحيم بن محّمد البروجردّي )ت 1309 هـ(.

السيّد محّمد باقر بن زين العابدين الموسوّي الخوانسارّي )ت 1313 هـ(. 

وحضـر الـدرس علـى زعيـم الطائفة مرتضى بـن محّمد أميـن األنصـارّي)ت 1281 هـ(، 

وولـع بالعلـوم العربيّة واألدبيّة، واعتنى بها اعتناًء بالغاً، ونظم الشـعر بالعربيّة والفارسـيّة، 

وأقام عالقاٍت واسـعًة مع أعالم عصره من العلماء واألدباء. واشـتهر في بلدة الكاظميّة )من 

ضواحـي بغداد(، وتصـّدى بها للقضاء)1(.

آثاره
ألَّف كتباً ورسائل عديدة، منها: 

1. إزهاق الباطل.

2. شرح القصيدة األزريّة.

3. عصمة األذهان في الكشف عن قواعد الميزان. 

4. الغنية في إبطال الرؤية.

5. كشف النقاب عن المسائل الصعاب.

6. المشكاة في مسائل الخمس والزكاة.

7. الموجز في شرح القانون الملّغز.)2(

وغيرها من المؤلّفات.

إجازاته: 
»الُمجيـز« و»الُمَجـاز« و»اإلجـازة«، هـي ألفـاظ ثالثـة قََرَعـْت - مـن قديـم الزمـان- 

)1( ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 14 ق1/ 542. 

)2( ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 14 ق1/ 543. 
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ثيـن، فلو كان العلماُء  قيـن، وأَنِس بها كّل المحدِّ أسـماع الباحثيـن، وعرفتْهـا أذهاُن المحقِّ

ثـون الماضـون قـد تسـاهلوا فـي تحّمـل الكتـِب عـن طريـق اإلجـازة والَسـماع  والمحدِّ

والقـراءة علـى اختـالف مراتبهـا، لم يبـَق من العلم إاّل أوهـاٌم؛ ألّن اإلجـازات الصادرَة عن 

الشـيوخ لتالمذتهـم هـي طرق علميَّـة التّصال األسـانيد إلى أصحـاب الكتـب والمؤلَّفات، 

ف، أو قائل كالٍم في كتـاٍب مدّون. وطـرق مْسـكوٌن إليهـا لنسـبة كتـاٍب في علـٍم إلى مؤلِـّ

لـذا فهنـاك عـدد كبيـر مـن اإلجـازات – قـد يصعـب اسـتقصاُؤها- صـدرْت عـن أعالم 

الطائفـة لتالمذتهـم، وَمـن قـرأ عليهـم الكتـب، وَمـن اسـتجازهم فـي الروايـة مـن أعـالم 

عصرهـم فـي كّل عصـٍر وطبقة، فترى بطـوَن المخطوطاِت مملوَءًة بإجازاتهـم وإنهاءاتهم 

وبالغاتهـم )قـّدس الله أسـرارهم(.

وإن كان بعـض تلـك الكتـب واألصـول المقـروءة والداخلـة فـي اإلجـازات معروفـة 

مشـهورة، ثابتـة نسـبتها إلـى مؤلِّفيهـا، فإّن في هـذه اإلجـازات وأسـانيدها وطرقها فوائد 

ـة، فيهـا تراجـم ذاتيّة  أخـرى مهّمـة جـّداً؛ فهـي تحتـوي علـى مـاّدٍة علميّـة تأريخيّـة جمَّ

وأسـماء  ووفياتهـم،  والداتهـم،  وتواريـخ  العلميّـة  مكانتهـم  وبيـان  للعلمـاء،  مسـتقلّة 

مؤلَّفاتهـم، وأسـاتذتهم، وتالمذتهم، وأدوار مـن حياتهم ودراسـاتهم..، وغيرها من المواّد 

العلميّـة المهّمـة التـي قـد ال توجـد فـي غيرهـا مـن الوثائـق والمخطوطات. 

وإّن مطالعتهـا تفتـح آفاقاً واسـعة جـّداً للباحث التاريخّي الذي قـد ال يكتفي بتجارَب 

شـخصيٍة لتفسـير ظاهـرٍة معيّنـة، بـل هـو يحتـاج إلـى مـاّدٍة علميّـة ملموسـة تتضمـن 

مجموعـًة مـن األحـداث والوقائـع التأريخيّة، ليصـل بعد دراسـتها إلى نتائـَج منطقيٍّة،لها 

شـواهُد ودالئـُل واقعيّـة خارجيّة.

لـذا فقـد آَن األوان فـي عصرنا الحاضر الذي تَوافرْت فيـه اإلمكانيات المختلفة لتظافر 

الجهـود العلميّـة وتكاتُـف األيـدي األمينـة؛ إلبـراِز إجـازات شـيوخنا وعلمائنـا التـي تُعـّد 

- مـن عظيـم تراثنـا، وجمعها عـن طريق تحقيقهـا وطباعتها ونشـرها. -بحـقٍّ

الهمدانـّي  بـن عبدالوّهـاب  الميـرزا محّمـد  الفاضـل  ويظهـر مـن مؤلّفـات عالمنـا 

)ت1305هــ( اهتمامـه باإلجـازات التي –حتماً- ال تخلو من وجود فوائَد شـتَّى في فحوى 

نُصوصهـا. فقـد جمع& مجموعـًة من إجازاتِه لبعض الشـيوخ والسـادة واألعالم وأخرى 
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كتبهـا لـه أكابر مشـايخ الشـيعة، وفيما يأتـي ثبـت بعناوينها: 

1. رسـالة فـي إجـازة إمـام الحرمين الشـيخ الميرزا محّمـد بن عبد الوّهـاب بن داود 

الهمدانـّي الكاظمـّي للسـيّد إسـماعيل الصـدر ابن السـيّد صـدر الدين الموسـوّي 

العاملـّي األصفهانـّي)ت 1337هــ(، أّولهـا: <أصـّح حديـٍث يُفتتـح بـه الـكالم .. >، 

وهـي إجـازة مبسـوطة أحـال فيهـا علـى كتابـه )شـجرة الخلد ألعـّز الولـد(، وذكر 

اثنـي عشـر طريقـاً مـن طرقـه، وتاريخهـا )1283هــ(، أدرجهـا بخطّـه فـي كتابـه 

)جمـع الشـتات فـي ذكر صـور اإلجـازات()1(.

2. رسـالة في إجازته لبعض المسـتجيزين منه، مبسـوطة تاريخها )1280 هـ(، توجد 

فـي ضمـن مجموعـٍة عنـد السـيّد آغا التسـترّي في النجـف. أورد فـي آخرها: <إن 

تجـد عيباً فُسـّد الخلال ..>)2(.

3. رسـالة فـي إجازتـه للشـيخ محّمـد علـّي ابـن الشـيخ جعفر التسـترّي، أبسـط من  

إجازتـه للسـيّد الصـدر، مدرجـة معهـا فـي )جمـع الشـتات(، أّولهـا: <الحمـد للـه 

الواحـد الـذي شـرّفنا بعلـّو اإلسـناد ..>، كتبهـا بعـد إجـازة الصـدر وأحـال الطـرق 

إليهـا)3( كمـا سـيأتي. والنسـخة بـدون كاتـب وتاريـخ، 36 ق، مكتوبٌة بخّط نسـٍخ 

جميـل، محفوظـة فـي مكتبـة السـيّد المرعشـّي فـي قم المقّدسـة، تحـت الرقم: 
)4(.5768

4. رسـالة فـي إجازتـه  للسـيّد عنايـة اللـه بن علّي بـن كرم علـّي السـامانّي، تاريخها: 

)1284 هــ(، ال تخلـو مـن بسـٍط، وهـي فـي ضمـن مجموعـٍة عنـد السـيّد آغـا 

التسـترّي فـي النجـف)5(.

5. جمـع الشـتات فـي ذكـر صـور اإلجـازات التي صـدرت عن جمـعٍ مـن المتأّخرين، 

)1( ينظر الذريعة : آقا بزرك الطهرانّي: 11/ 25/ الرقم 145.

)2( الذريعة: 11/ 25/ الرقم 146.

)3( ينظر الذريعة: 11/ 25/ الرقم 147. 

)4( ينظر فهرس المكتبة : 15/ 156.

)5( ينظر الذريعة:  11/ 26 / الرقم 148.
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مثـل السـيّد بحـر العلوم، والشـيخ جعفر كاشـف الغطـاء، والمحّقـق القّمّي، وفي 

ف، يوجـد منضّمـاً إلـى )الشـجرة  آخـره بعـض اإلجـازات التـي صـدرت عـن المؤلِـّ

المورقـة والمشـيخة المونقـة( لـه أيضاً، وهو فـي إجازاٍت صدرت عن مشـايخه له 

بخطوطهـم، والمجموعـة هـذه فـي مكتبـة الشـيخ محّمد السـماوّي فـي النجف، 

وفـي آخرهـا )اإلجـازة الكبيـرة( التي صـدرت عن المؤلِّف للسـيّد إسـماعيل الصدر 

)ت 133ه( المتقّدمـة، وإجازتـه للشـيخ محّمـد علـّي ابـن الحـاّج الشـيخ جعفر 

التسـترّي )ت 1322هــ()1( المتقّدمة.

6. شـجرة الخلـد فـي اإلجـازة ألعـّز الولـد، وهي إجـازة مبسـوطة كتبها لولـده، وقد 

أحـال عليهـا فـي إجازته للشـيخ محّمـد علّي التسـترّي)2(. 

7. الشـجرة المورقة والمشـيخة المونقة، أّوله: <الحمد لله الذي أجاز المسـتجيز 

مـن كريم ثوابه، وأجار المسـتجير مـن عظيم عقابه..>، جمع الميرزا الهمدانّي 

فيـه صـور إجـازات العلمـاء له، وهي تزيد علـى أربعين إجازًة، وقـد ضّم إليها 

فوائـد كثيـرًة أخـرى، منهـا مجموعـة إجـازات بخطـوط علمـاء إصفهـان، أتتـه 

منهـم فـي سـنة )1283 هــ( بعـد مـا أرسـل إليهـم عـدداً مـن تصانيفـه، وقـد 

هّنـأه بتلـك المناسـبة بعـض الشـعراء بقصيـدة مـاّدة التأريخ فيهـا قوله: )أتت 

إجـازات ابـن داود(، وتمـام األبيـات مذكـور فـي كتابـه )فصـوص اليواقيـت( 

المطبوع.

ومـن هـذه اإلجـازات )اإلجـازة الكبيـرة( التـي كتبها لـه السـيّد مهـدّي القزوينّي، 

وعمـدة مجيزيـه: الشـيخ مرتضــى األنصـارّي، والشـيخ عبـد الحسـين الطهرانـّي، 

والمولـى علّي الخليلّي)3(، والميرزا زين العابديـن الطباطبائّي الحائرّي)4(، والميرزا 

علـّي نقـّي الطباطبائـّي، والفاضـل األردكانّي، والفاضـل اإليروانّي، والسـيّد مهدّي 

)1( ينظر الذريعة:  5/ 138/ الرقم 575.

)2( ينظر الذريعة: 13/ 30/ الرقم95 .

)3( ينظر الذريعة: 11/ 22/ الرقم 126. 

)4( ينظر الذريعة : 11/ 19/ الرقم 101. 
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القزوينـّي المذكـور، والسـيّد الميرزا محّمد هاشـم الچهارسـوقّي)1(، والسـيّد علّي 

الجزائـرّي التسـترّي، واألميـر محّمـد علـّي الشهرسـتانّي، والشـيخ الميـرزا حسـين 

النـورّي)2(، والشـيخ محّمـد حسـين الكاظمـّي)3(، والسـيّد حسـين بحـر العلـوم، 

والشـيخ جواد نجف، والسـيّد أسـد الله اإلصفهانّي)4(، والشـيخ حسـن ابن الشـيخ 

أسـد اللـه الدزفولـّي)5(، والشـيخ راضـي النجفـّي، واآلغـا محّمـد باقـر بـن زيـن 

العابديـن الهمدانـّي، والسـيّد محّمـد رضـا بـن محّمد صالـح الحسـينّي، والمولى 

محّمـد تقّي الهـروّي الحائرّي)6(..، وغيرهم، وفي المجمـوع تقاريظ بعض العلماء 

د الميرزا  مؤلّفاتـه؛ منها: تقريظ الشـيخ محّمد حسـن آل ياسـين، والسـيّد المجـدِّ

محّمد حسـن الشـيرازّي، والسـيّد حسـين الحسـينّي الكـوه  كمـرّي..، وغيرهم)7(.

والنسـخة محفوظـة فـي مكتبة السـيّد المرعشـّي في قم المقّدسـة، تحـت الرقم 

.)8()5442(

8. إجازاته المحفوظة في مكتبة اإلمام الحكيم، ستُذكر الحقاً في ثنايا البحث.

إطراء العلماء عليه: 
قال السيّد حسن الصدر& )ت 1354 هـ(: 

، شـاعٌر، مصّنٌف، حسـُن المحاضرِة، جيّد  ، لغويٌّ <فاضـٌل، عالـٌم، أديٌب، كامٌل، نحويٌّ
الحفـِظ، حسـُن التحريِر، يعّد في الكاملين فـي العلوم األدبيّة ..

وكان المتصـّدي للقضـاء فـي بلـد الكاظميـن، وأخـذ فـي ذلـك منشـوراً من السـلطان 

)1( ينظر الذريعة: 11/ 29/ الرقم 166. 

)2( ينظر الذريعة: 11/ 18/ الرقم 91. 

)3( ينظر الذريعة: 11/ 19/ الرقم 97. 

)4( ينظر الذريعة: 11/ 14/ الرقم 64. 

)5( ينظر الذريعة: 11/ 16/ الرقم84. 

)6( ينظر الذريعة: 11/ 15/ الرقم 76.

)7( ينظر الذريعة:  13/ 37/ الرقم 123. 

)8( ينظر فهرس المكتبة: 14/ 223، فنخا: 18/ 810.
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ناصـر الديـن شـاه لــّما جاء إلـى الزيـارة، وكاتب السـلطان العثمانـّي بتواريـخ عملها في 

جلوسـه، وحّصـل لقـب )إمـام الحرميـن(، وكّنى نفسـه بأبـي المحاسـن..>)1(.

وقال الشيخ آغا بزرك الطهرانّي )ت 1389 هـ(: 

»كان عالمـاً، فاضـالً، أديبـاً، لبيبـاً، لغويّـاً، فقيهـاً، أصوليّـاً، متكلّمـاً، شـاعراً، مصّنفـاً، 

جامعـاً للفنـون، حسـن المحاضـرة، جيّـد الخـّط«)2(.

لقبه: 
لُّقـب رحمـه الله بـ)إمـام الحرمين(، والمـراد بـ)الحرمين( حرم اإلمـام الكاظم واإلمام 

الجـواد ، وهـذا اللقـب أطلقه عليه السـلطان عبـد العزيز خان العثمانـّي إبّان وصوله 

ة الحكم، فأرسـل إليه السـلطان هذيـن البيتين:  إلى سـدَّ

ُمْســتقيٍم فــي ِجــواِر الكاِظَمينأوجــَب الحــّق علــى كّل فتــًى

ُمقتديــًا دائمــًا  َيــراه  ــن)))أن  ــام الحرمي ــِن داود إم باب

بـه به ناصـر الدين شـاه بعد تصّديـه للقضاء  وفـي أعيـان الشـيعة: إّن هـذا اللقـب لقَّ

فـي الكاظميّة)4(.

وفـي الذريعـة: إنّـه لقـب أطلقـه عليـه سـلطان الـروم)5(، والمقصـود بسـلطان الـروم 

السـلطان العثمانـّي.

وفاته: 
قال الشـيخ الطهرانّي )ت 1389 هـ(: » فاتّفقت وفاته سـنة 1305 هـ، وكتب حسـين 

)1( تكملة أمل اآلمل:  5/ 5/ الرقم 2039. 

)2( نقباء البشر: آقا بزرك الطهرانّي: 5/ 236. 

)3( ينظر تكملة أمل اآلمل: السيّد حسن الصدر: 4/ 5. 

)4( ينظر أعيان الشيعة: السيّد محسن األمين: 9/ 394. 

)5( ينظر الذريعة: 2/ 70. 
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علّي محفوظ رسـالًة مبسـوطة في ترجمـة أحواله«)1(.

وعـن )كواكـب مشـهد الكاظميـن(: المشـهور أنّه توفّي سـنة 1303 هــ، والصحيح ما 

نقله األسـتاذ حسـين علّي محفوظ عن المجموعات الخطّيّة للشـيخ محّمد رضا الشـبيبّي، 

وعـن كشـكول السـيّد محّمـد الهنـدّي النجفّي )ت 1323 هــ(،ـ  الذي حضـر جنازتهـ  أنّه 

توفّي سـنة 1305 هـ)2(.

)1( نقباء البشر: 5: 236. 

)2( ينظر كواكب مشهد الكاظمين: 2/ 267/ الرقم 113. 
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المحور الثاني

فهرس تأليفات إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305هـ(

بقلم: تلميذه الشيخ محّمد سميع ابن الحاّج محّمد األرموّي

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )430(.

هـذا الفهـرس جاء فـي ضمن مجموعـٍة خطِّيٍّة بعد الرسـالة الرابعة مـن المجموعة، 

كُتبـت  المطالـب  ورؤوس  العناويـن  الثالثـة(،  الرسـالة  )ناسـخ  سـميع  محّمـد  وكتبـه 

بالمـداد األحمـر، فـي آخـر صفحاتهـا ُركابـة، عليهـا تقريظـان منظومـان؛ األول كتبـه 

السـيّد حيدر بن سـليمان الحسـينّي الحلّّي )ت 1304 هـ(، والثاني كتبه السـيّد حسـين 

آل بحـر العلـوم الطباطبائـّي النجفـّي )ت 1306 هــ( مـع ختمه: »عبده حسـين بن رضا 

الطباطبائـّي«، وفـي آخـر النسـخة تقريـظ ثالـث كتبه الشـيخ محّمد سـعيد ابن الشـيخ 

محمـود بـن سـعيد النجفـّي اإلسـكافّي )ت 1319هــ(، وهـذه النسـخة رآها الشـيخ آقا 

بـزرك الطهرانـّي )ت 1389 هــ(، وتحـّدث عنهـا بقوله: 

نة للمعاجز الفاخـرة للعترة الطاهرة،  »)البشـرى( فـي إنشـاء الصلوات الباهـرة، المتضمِّ
لميـرزا محّمـد بـن عبـد الوّهـاب آل داود الهمدانـّي، الملّقـب بـ)إمام الحرميـن(، المتوفّى 

بالكاظميّة سـنة 1303هـ...، والنسـخة بخّط تلميذه المولى محّمد سـميع ابن الحاّج محّمد 

األرمـوّي الـذي أنشـأ -مـن نفسـه أيضـاً- صلـواٍت بليغـًة موجزة مقـدار صفحـٍة على جميع 

المعصوميـن ، وكتـب بخطّـه الجيّـد جملًة من تصانيف المؤلِّف التـي رأيتها في النجف 

عند الشـيخ محّمد السـماوّي، مصرّحاً بأنّه أسـتاذه، وتاريخ كتابة بعضها سنة 1298، وكتب 

في آخر )البشـرى( فهرس سـائر تصانيفه البالغة إلى خمسـٍة وثالثين كتاباً ورسـالة«)1(. كتب 

الشـيخ آقـا بزرك الطهرانـّي )ت 1389 هـ( على أّول المجموعة فهرسـاً بالكتب التي تضّمها.

)1( الذريعة: 3/ 119/ الرقم 404.
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)نّص الفهرس(

»مثال خّط الكاتب
بسم الله الرحمن الرحيم

نحمـد اللـه ﴿الـذي َعلَّـَم بالقلـم﴾، ﴿َعلَّـَم اإلنسـاَن مـا لـم يَْعلَـم﴾)1)، 

ونُْهـدي ريحانتـي الصـاة والسـام إلـى مصابيـح الظُّلَم، ومفاتيـح الكرم، 

وشـفعاء األمـم، وَحَفظَـة الِذَمـم، وأنـوار الُبَهـم، محّمـٍد وآلـه الذين كلٌّ 

منهـم يجمـع هـذه المعجـزات وزيـادة، ويحوي هـذه الخصـاَل التي بها 

السـعادة، وال سـّيما ابـن عّمـه علـّي؛ الفاطـم للنـاس عـن ارتضـاع أثـداء 

اإللحـاد، السـّجاد لَسـْيفه رؤس أهـل البغـي والِعناد، الباقر بـه بطون كّل 

ُمرتـدٍّ وُمرتـاد، الصادق فـي الَوْعد واإليعاد، الكاظم َغْيظـه عّمن ماَل إلى 

الرَّشـاد، العافـي عن رضـًى عن تقّي الجوارح ونقي الفـؤاد، الهادي بخلقه 

الحسـن إلى ُسـُبل الَسـداد، القائـم بترويج الدين فـي كّل واٍد وناد، صلّى 

اللـه عليهـم ما صعـد إليـه الكَلِم الطيِّـب)2)، ونـزل إلينا المطـر الصّيب.

أّمـا بعـَد، فِمـن ِمَنـن اللـه العظيمـة، وِمَنِحـه الجسـيمة عمـارة األمصار، 

وتشـريف األعصـار، ببعث العلمـاء الهـداة، وتَْزيينهما بالفقهـاء الثقات؛ 

رحمـًة علـى األنـام، ولُطفاً بالخـواّص والعـواّم، وذلك بعد غروب شـمس 

الرسـالة، واحتجـاب بـدور اإلمامـة والداللـة، ليحيـى َمـن َحيَّ عـن بّينة، 

ويَْهلـك َمـن هلـك عن بّينـة، ومن أعظم ما نـّور الله تعالى بـه كّل ِمصر، 

وتَـَوجَّ بـه مفارق أهل هذا العصـر، أن تجلّى نور هدايته على هيكل فتًى 

تََفـرّد فـي العلـم والعمـل، وظهـر نـور نضارته في إنسـاٍن ُخلِـَق ِمن حاّق 

ـل، وقـد حـاز فـي َريْعـاِن الُعُمـر أصنـاَف الفضائل،  التحقيـق َففـاق الكُمَّ

وحـوى فـي عنفوان الشـباب ُصنـوَف المعـارف والخصائل]كذا[، ال يََسـُع 

علومـه الُغـّر الدفاتـر، وتنفد عـن ضبط فنونـه المحابر، وأْذَعَنـْت لفضله 

)1( سورة العلق اآليتان 4ـ5. 

)2( مقتبس من آية 10، سورة فاطر، وهي قوله تعالى: ﴿إلَيِْه يَْصَعُد الَْكلُِم الطَّيُِّب﴾. 
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األكابـر، وذلـك فضـل الله يؤتيه َمْن يشـاء، شـعر: 

ــٍر مشــكٍل أن َيجمــَع العاَلــم ذا فــي رجٍلليــس علــى اهلل بأم

أعنـي ذا السـجايا الكريمة، والشـيم اليتيمة، محيـي العلوم الخالية، والرسـوم البالية، 

المجبـول علـى الِخصـال الحميـدة، ِمـن صفـاء الباطن وخلوص العقيدة، وحسـن السـيرة 

وسـالمة السـريرة، المجتهـد فـي العلـم والعمـل، المعتَمـد الـذي عليـه المعـّول، العلـّي 

المقـام، الفاطـم بكالمـه الحسـن النظام عـن شـبهات األوهام، العالـم الربّانـّي، وَمن في 

ِحجـر ِبـرِّه ربّانـي، الشـيخ األجـل، إمـام الحرميـن أبـو المحاسـن اآلميـرزا محّمـد ابن تاج 

الحـاّج عبـد الوّهـاب بـن داود الهمدانـّي، جعـل الله شـريف عنصـره مصوناً عـن طَوارق 

اآلفـات، وجوهـَر ذاتـه مأمونـاً مـن العـوارض والمخافـات، المجـاور لمرقـد سـابع األئّمة 

األعاظـم، حّجـة اللـه علـى الخلـق اإلمـام موسـى الكاظـم، ال بَـِرَح جعفـر فضلـه مـورداً 

للصـادق فـي حبّـه، وسـفائن عيلـم علمه الباقـر منجاًة لَمـن ابتغـى الرضا من ربّـه؛ ولّما 

كان لـه فـي كّل قـدٍر ِمْغرفة، ناسـب أن نذكر بعـض كتبه ليحيَط الناظر ببعض شـأنه ُخبْراً 

ومعرفـة، قـال اللـه تعالـى في كتابـه المبيـن: ﴿وذكِّر فإّن الِذكرى َتنفـع المؤمنين﴾)1(.

منها: حواٍش على شرح التفتازانّي لتصريف الزنجانّي.

ومنها: منظومة موسومة بـ)حديقة الطاّلب( في علم الصرف، وهي نزهة الطرف. 

ومنها: حاشية وافية على شرح الجامّي للكافية 

ومنها: حواٍش تُطرُِب األديب على )مغني اللبيب(.

ومنها: )هبة الشباب( في علمي النحو والصرف، أبَْهرَْت أولي األلباب. 

ومنها: )جوامع الكلم( شرح الصمديّةللبهائّي، وهو شرٌح كبير، ليس له في النحو نظير.

ومنها: )غاية الغايات( في إعراب غريب اآليات.

ومنها: منظومة في علم الميزان، موسومة بـ)عصمة األذهان(.

)1( الذاريات اآلية 55. 
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ومنها: شرحها)1( العظيم، الموسوم بـ)الدّر النظيم(.

ومنها: مزج الرسالة )الشمسيّة(، بشرح فيه أفكاٌر قدسيّة.

ومنها: حواٍش على تعليقة عبد الله اليزدّي على )التهذيب(، وكم له فيها من نظر مصيب.

ومنها: )المحاسن( في اإلنشاء والترّسل، في جلدين.  

ومنها: المنظومة المسّماة بـ)الزّهرة البارقة( في فنون اللغة الفائقة.

ومنها: شرحها)2( الموسوم بـ)البهجة الرائقة(.

ومنها: )عبير التعبير(، وقد فاق )مقامات( الحريرّي في التحرير.

ومنها: )ملوك الكالم( في مسائل ِعظام، أُشكلت على األعالم.

ومنها: )العروة الوثقى( في أصول الدين.

ومنها: )إزهاق الباطل( في رّد الفرقة الوهابيّة.

ومنها: كتاب )الغنية في إبطال الرؤية(.

ومنها: )فصوص اليواقيت في نصوص المواقيت( في علم التاريخ.

ومنها: )المسائل الزنجانيّات(.

ومنها: )المسائل الحجازيّات(.

ومنها: )تفسير سورة العصر( على نَمٍط عجيب، وطَرٍز غريب.

ومنها: )نزهة القلوب والخواطر ببعض ما تركه األوائل لألواخر(.

ومنها: )شرح القول( في الكيمياء. 

ومنها: كتاب )المشكاة في مسائل الخمس والزكاة(، في مجلّدات.

ومنها: )كشف الحاجب عن وجه مقّدمة الواجب(.

)1( أي شرح منظومة )عصمة األذهان(. 

)2( أي شرح منظومة )الزهرة البارقة(. 
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ومنها: )ِعطر العروس(، وقد شرح فيه حديث النقطة على نهج مأنوس.

ومنها: )تحقيق الحّق في مسألة المشتّق(.

ومنها: )درّة األسالك في حكم دخان التنباك(.

ومنهـا: كتـاب )المواعظ البالغة(، في مجلّدات؛ وهو مشـتمل على غوامض التفسـير، 

وغوامض الفقه، ومشـاكل األخبار والروايات، وسـوانح الحكايات.

ومنهـا: كتـاب )الشـجرة المورقة والمشـيخة المونقة(، ذكر فيها صـور إجازات العلماء 

األعالم لجنابـه العلّي المقام. 

ومنها: كتاب )األدعية والُحروز والطالسم(.

ومنها: رسالة في قوله تعالى )عليُه الله( بضّم الهاء.

ومنها: )أدعية شريفة وصلوات منيفة(، أنشأها ارتجاالً على رأس القلم لحفظ األمم.

ومنها هذا الكتاب الموسوم بـ)البشرى(، وقد اتّخذه ذخراً لألخرى، ونال به فخرا.

وقـد تَشـرَّفَْت بكتابته أنامُل العبد الوضيع، المفتقر إلـى عفو ربّه الرفيع، أقّل الكتّاب 

محّمـد سـميع، أعـاذه اللـه مـن َسـخطه، وأجـاره مـن َشـططه، وعفـا بكرمه عـن َغلطه، 

وقضـى لـه بهبـاٍت وافـرة فـي درجـات اآلخـرة، ببركة كتابـة هذه الصلـوات الباهـرة، ابن 

الحـاّج محّمـد عليـه رحمـة الواحـد األحد مـن أهل دار النشـاط أرُميّـة - بلـد بأذربيجان- 

ُحّفـت باألمـان، والحمـد للـه تعالـى أّوالً وآخـراً وباطنـاً وظاهـراً، والصـالة والسـالم علـى 

أشـرف األنـام، محّمـٍد وآله، وَمـن جرى علـى منواله«
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المحور الثالث

فهرس مشايخ إجازات إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب 
الهمدانّي )ت 1305هـ(

عدد النسخ في المكتبة: )2(

)النسخة األولى) رقمها في المكتبة: )1745/1).

كتبـه محّمـد بـن الحسـين النجف آبادّي في جـوار الجوادين في حيـاة الهمدانّي، 

فـي آخراإلجـازة الرابعـة مـن اإلجـازات األربـع للهمدانـّي المحفوظـة فـي أول المجموعة 

الخطّيّـة، وترتيبهـا علـى الوجه اآلتي: 

اإلجازة األولى: للشيخ مرتضى بن محّمد أمين األنصارّي )ت 1281 هـ(.

اإلجازة الثانية: للشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ(.

اإلجازة الثالثة: للسيّد زين العابدين ابن السيّد حسين الطباطبائّي )ت 1292هـ(.

اإلجازة الرابعة: للشيخ محّمد حسين ابن الشيخ هاشم الكاظمّي )ت 1308 هـ(.

وقـد بلـغ عدد مشـايخه بعد إسـقاط المكـّررات ثالثين شـيخاً، وبعد الفهـرس تقريظ 

شـعرّي بمناسـبة حيازتـه مجموعـِة إجـازاٍت مـن علمـاء إصفهـان بخطوطهـم فـي سـنة 

)1283هـ(.

)نّص الفهرس(
».. وليعلـم أّن شـيخنا األجـّل اآلميـرزا محّمـد بـن عبـد الوّهـاب الهمدانّي لـه إجازات 
فاخـرة، تشـهد بمـا منحه اللـه من القّوة والملكة شـهادًة ظاهرة، لكّنه زاد الله في شـرفه 

وزّعهـا علـى كُتبـه وُصحفـه؛ فجعـل بعضهـا تاجـاً علـى أوراقهـا، وبعضهـا اآلخـر خلخـاالً 

لساقها.

فمنهـا: إجـازة َمن انتهت إليه الرئاسـة بعد شـيخنا المرتضى، وجـاء الخالفة وكانت له 
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قـدراً وقضـاًء، الحاّج السـيّد علّي بن محّمد الموسـوّي التسـترّي متّعنا الله به.

ومنهـا: مـا كتبـه مجتبـى الزمـن بعد شـيخنا المرتضـى، وَمن أَلَقـت إليه النـاس أعّنتها 

بالرغبـة والرضـا، اآلميـرزا حسـن الحسـينّي الشـيرازّي نزيل النجـف )دام فضله(.

ومنهـا: مـا كتبـه مقتـدى الخلق من ذليـل وعزيز، العالـم المطّلع المضطلـع المصّدق 

فـي دعوى التبريز، السـيّد حسـين الحسـينّي المنسـوب إلى )تبريـز( ِزيد عمره.

ومنهـا: إجـازة ذي القريحـة الوقّادة، أفضل السـادة والقـادة، والقائم مقـام اإلمام في 

عالم الشـهادة، السـيّد مهدي الحسـينّي القزوينّي، صهر الشـيخ علّي ابن كاشـف الغطاء 

على ابنتـه )دام ظلّه(.

ومنهـا: إجـازة شـمس سـماء الفقاهـة، وقمر فلـك النباهة، اإلمـام التقّي، البـّر الرضّي 

الزكـّي، السـيّد حسـين بن الرضا ابن سـيّدنا المهـدي الطباطبائّي، الملّقـب بـ)بحرالعلوم( 

)طـال بقاه(.

ومنهـا: إجـازة العالـم الَعلَـم العاّلمـة، مصبـاح الكـرم ومفتـاح الكرامـة، الرافـل فـي 

ُحلـل الزهـد والتقـى، والراقي من الشـرف أشـرف مرتقى، اآلميـرزا محّمد علّي الموسـوّي 

الحسـينّي الشهرسـتانّي.

ومنهـا: إجـازة شـهاب الفضل الثاقـب، الشـهير الفضائل والمناقـب، َمن يُشـتّق الِعلْم 

مـن لقائـه، ويُْستنشـق أََرُج الفضل من تِلقائه، وَمن تصانيفه فـي الفنون صنوٌف، وتآليفه 

فـي مسـامع الدهـر أقراٌط وُشـنوف، اآلميـرزا هاشـم الموسـوّي األصبهانّي الخوانسـارّي ـ 

متّعنـا الله به ـ.

ومنهـا: إجـازة أخيـه العالـم الفاخـر، وشـقيقه فـي المحاسـن والمفاِخر، وَمـن إذا ُعدَّ 

أربـاُب الفضائـل فهـو األّول واآلخـر، سـيّدنا األجـّل اآلميـرزا محّمـد باقر، وقد أرسـلها من 

أصبهـان إلـى بغداد.

ومنهـا: إجـازة مقتبس الفضل مـن آبائه األكارم، وُملتمس الزهد مـن أجداده األفاخم، 

ومفترِس األبطال والضياغم، الحاّج السـيّد أسـد الله الموسـوّي األصبهانّي.
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ومنها: إجازة َمن فاق في علمه وورعه وصفاء سـريرته العلماء، وشـاع له من الصيت 

مـا بلـغ عنان السـماء، الرئيس المطـاع الذي خضع له الداني والنائـي، الحاّج اآلميرزا علّي 

نقّي الطباطبائّي.

ومنهـا: إجـازة العالـم الفريـد، والعيلـم المديـد، المولـى محّمـد حسـين األردكانـّي 

الحائـرّي.

ومنهـا: إجـازة قطـب رحـى التقـوى، وقمـر فلك الفتـوى، الحـاّج المولى حسـين علّي 

التويسـركانّي، وقـد أرسـلها مـن أصبهان إلـى بغداد.

ومنها: إجازة شـعلة مقابيس الذكاء، وشـعاع الفضل المسـتنير َمن ذُكاء، ومن اسـتوى 

على عرش النزاهة فَغدا َملِكاً وَملَكاً، الشـيخ حسـن ابن العاّلمة السـرّي، الشـيخ أسـد الله 

التسترّي.

ومنهـا: إجازة اإلنسـان الكامل الـذي انطوى فيه العالم األكبر، وكيمياء السـعادة الذي 

ُملئـت يـده البيضاء ِصْفُر الكـفِّ بالكبريت األحمر، الحاّج المولى علـّي ابن اآلميرزا خليل 

الطبيب الرازّي الغروّي.

ومنهـا: إجـازة المولـى المقـّدس، وجامـع الفضائـل الذي على التقى مؤّسـس، الشـيخ 

محّمـد رحيـم البروجـردّي نزيل طوس.

ومنهـا: إجـازة العالـم الرفيـع الشـان، والفاضـل المنيـع المـكان، الحـاّج المولـى رفيع 

الرشـتّي دامـت رِفَْعتـه، وقـد أرسـلها لنـا من رشـت إلـى بغداد.

ومنهـا: إجـازة المحّقق الفاضل، وَمن فاق األوائـل بالفضائل، العالم الربّاني، والفاضل 

الصمدانـّي، المولى محّمد اإليروانّي نزيل النجف. 

ومنهـا: إجـازة عاّلمـة العلمـاء على اإلطـالق، وعالمة الفضـل في اآلفاق، وعّز الشـيعة 

فـي العـراق، المولى الحـّر األخالق، الشـيخ عبد الحسـين الطهرانّي. 

ومنهـا: مـا كتبـه فـارس ميـدان الفقاهـة، وَمـن اسـتوى على سـرير القـدس والنزاهة، 

الشـيخ محّمـد حسـن ابـن السـيّد ياسـين الكاظمّي.
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ومنها: إجازة َهيْكل الطلبة، وِفسـِكل)1( فرسـان الَحلَبة، المولى محّمدتقي بن حسـين 

علـّي الهـروّي، هداه الله تعالى إلى الصراط السـوّي.

ومنهـا غيـر هـذه المذكـورات، وقـد بلغـت ِعـّدة إجازاتـه -بعـد إسـقاط المكـّررات- 

ثالثيـن، وفـي تأريـخ حيازتـه إجـازات العلمـاء األفاضـل، وتفـرّده بهـا مـن بيـن األقـران 

واألماثـل يقـول القائـل: 

ــراه ــن َب ــَن داوَد م ــى اْب َوّقــاَد ِذهــٍن َفــا ُيبــارىأْعَط

أْبــَدى ِمــَن الِعْلــم مــا َتــوارىَولْيــس ِذْهنــًا َبــْل ُنــور ُقــْدٍس

ُيجــارىأحــاَط ُخْبــرًا بِــُكلِّ ِعْلــٍم فــا  َفــنٍّ  َوُكلِّ 

ــي ــة المعال ــي ُحّل ــاُل ف أنــارايخت إذ  البــدَر  َتخاُلــُه 

ــاراَوراَض مــا اْعتاَص ِمــن صعاٍب ــا ِغم ــْن ُلّجه ــاَض ِم َوخ

اْســَتناراَوكلُّ َمــن راَم نَيــَل َفضــٍل َفْضلِــِه  ُذكا  َفِمــْن 

ــاٍد ــه بِاْجتِه ــي الفِق ــاَز ف َفخــارًاَوف ُمْســَتوِعبًا  َفحــاَز 

َرأْوُه ُمــْذ  الَفضــِل  فــي َشــأنه َقــد َغــدوا َحيــارىأئّمــُة 

َمـــدٍح ُبـــُروَد  ــارًاَوألَبُســـوُه  ــه ِجه ــي َفْضل ــَر ف أْجَه

ــاراَوُمـــذ أجـــاُزوه بِاختيـــاٍر ــه َأرِّْخ اْفتِخـــ زاَد بِــــ

)1283هـ(«.

)النسخة الثانية) رقم النسخة في المكتبة: )1744/1).

كُتبـت فـي حيـاة الهمدانّي، بخّط محّمـد النجف آبادّي في جـوار الجوادين ، في 

ف، عناوينها هكذا:  أّول النسـخة صـورة إجازة العلماء للمؤلِـّ

اإلجازة األولى: للشيخ مرتضى بن محّمد أمين األنصارّي )ت 1281 هـ(.

)المحكم  تابع(  متأّخر  وفْسَكْول:  فُسُكول  الخيل. ورجل  آخر  الحلبة  في  يجيء  )الذي  )1( الِفسِكل: 

والمحيط األعظم: ابن سيده: 163/7( والمراد هنا أنه متابع للعلماء في عملهم وإن تأّخر عنهم.
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اإلجازة الثانية: للشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ(، مع ختمه.

اإلجازة الثالثة: للسـيّد زين العابدين ابن السـيّد حسـين الطباطبائّي )ت 1292 هـ(، 

ختمه. مع 

بعـد اإلجـازات المذكـورة فهـرس مشـايخ إمـام الحرميـن، محّمـد بـن عبـد الوّهـاب 

الهمدانـّي )ت 1305هــ( بقلـم تلميـذه، وبعدهـا قصيـدة فی وصـف كتاب )المشـكاة(. 

وفـي آخـر المجموعـة تقريـظ نثـرّي مـن محّمـد حسـن الكاظمّي مـع ختمـه، وإجازة 

المولـى حسـين علـّي التويسـركانّي )ت 1286 هـ( في ُجمـادی األّولى 1283هــ مع ختمه، 

وإجـازة السـيّد محّمـد باقـر بـن زيـن العابديـن الموسـوّي الخوانسـارّي )ت 1313 هـ( مع 

. ختمه

)نّص الفهرس(
»وليعلـم أّن شـيخنا األجـّل اآلميـرزا محّمـد بـن عبـد الوّهـاب الهمدانـّي لـه إجـازات 
فاخـرة، تشـهد بمـا منحه اللـه من القّوة والملَكة شـهادًة ظاهرة، لكّنه زاد الله في شـرفه 

وزّعهـا علـى كُتبـه وُصحفـه؛ فجعـل بعضهـا تاجـاً علـى أوراقهـا، وبعضهـا اآلخـر خلخـاالً 

. قها لسا

فمنهـا: إجـازة َمن انتهت إليه الرئاسـة بعد شـيخنا المرتضى، وجـاء الخالفة وكانت له 

قـدراً وقضـاًء، الحاّج السـيّد علّي بن محّمد الموسـوّي التسـترّي متّعنا الله به.

ومنهـا: مـا كتبـه مجتبـى الزمـن بعد شـيخنا المرتضـى، وَمن ألقـت إليه النـاس أعّنتها 

بالرغبـة والرضـا، اآلميـرزا حسـن الحسـينّي الشـيرازّي نزيل النجـف )دام فضله(.

ومنهـا: مـا كتبـه مقتـدى الخلق من ذليـٍل وعزيز، العالـم المطّلع المضطَلِـع الُمصّدق 

فـي دعوى التّبريز، السـيّد حسـين الحسـينّي المنسـوب إلى )تبريـز(، زيد عمره.

ومنهـا: إجـازة ذي القريحـة الوقّادة، أفضل السـادة والقـادة، والقائم مقـام اإلمام في 

عالـم الشـهادة، السـيّد مهـدي الحسـينّي القزوينّي، صهر الشـيخ علّي بن كاشـف الغطاء 

على ابنتـه )دام ظلّه(.
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ومنهـا: إجـازة شـمس سـماء الفقاهـة، وقمر فلـك النباهـة اإلمام التقـّي، البَـّر الرضّي 

الزكـّي، السـيّد حسـين بن الرضا ابن سـيّدنا المهـدي الطباطبائّي، الملّقـب بـ)بحرالعلوم( 

)طـال بقاه(.

ومنهـا: إجـازة العالِـم الَعلَـم العاّلمـة، مصبـاح الكـرم ومفتـاح الكرامـة، الرافـل فـي 

ُحلَـل الزهـد والتُّقـى، والراقي من الشـرف أشـرف مرتقـى، اآلميرزا محّمد علّي الموسـوّي 

الحسـينّي الشهرسـتانّي.

ومنهـا: إجـازة شـهاب الفضل الثاقـب، الشـهير الفضائل والمناقـب، َمن يُشـتقُّ الِعلْم 

مـن لقائـه، ويُْستنَشـُق أََرُج الفضل من تِلقائه، وَمن تصانيفه فـي الفنون صنوٌف، وتآليفه 

فـي مسـامع الدهـر أقـراٌط وُشـنوٌف، اآلميـرزا هاشـم الموسـوّي األصبهانـّي الخوانسـارّي 

متّعنـا الله به.

ومنهـا إجـازة ُمقتِبـس الفضل من آبائـه األكارم، وُملتمس الزهد من أجـداده األفاخم، 

وُمفتَـرِس األبطـال والضياغم، الحاّج السـيّد أسـد الله الموسـوّي األصبهانّي )دام عاله(.

ومنهـا إجـازة مالـك أِعّنـِة المحاسـن، والـوارد مـن مناهلهـا َعذبـاً غير آِسـن، العالم 

النبيـه، والفقيـه الوجيـه، الشـيخ محّمـد حسـين الكاظمـّي نزيـل النجـف أعاشـنا اللـه 

 . معه

ومنهـا إجـازة عاّلمـة العلمـاء على اإلطالق، وعالمـة الفضل في اآلفاق، وعّز الشـيعة 

فـي العـراق، شـيخنا الحّر األخالق، الشـيخ عبد الحسـين الطهرانـّي )دام ظلّه العالي(. 

ومنهـا غيـر هذه المذكـورات، وقد بلغت عّدة إجازاته بعد إسـقاط المكّررات خمسـاً 

وعشرين.

وفي وصف كتاب )المشكاة( يقول القائل من العلماءاألفاضل: 

الَكِلم ُمْعِجَز  أَرْتنا  فِْقٍه  والعجِم)ِمْشكاُة)  الُعْرِب  فقهاَء  وأْعَجْزت 

والظَلِمهي الدراري َسَمْت َعْن أن ُتناَل فما منها سوى اإلشراق  ُيناُل 

قد َضلَّ عن َدْرِك معنى بعضها الَحكميهلل درَُّك يا َمْن ُصْغَت من ِحَكٍم
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إْذ الهداية  بمصـــابيح  كانت سماًء َسمت عن كّل ُمْسَتنِمَزيَّنْتها 

َكَمٍه ذا  أْبصرن  َعَمٍه  ذا  َصَمِمأرشْدَن  ذا  أسمعن  َبكٍم  ذا  اْنَطْقن 

به جلْوَت  قد  دليٍل  ِمن  به  ُحكم الشريعة بل كم فيه من ِحَكِمَفَكْم 

َفُسْدَت فيه على َمن ساَد في الِقَدموكم حديٍث َحديث الفضل فيه َفشا

َقْطراً ِمن البحر أو َرْشفًا ِمَن الِدَيِمفلو ُيقاُس على ُصْحِف الورى َلَغدْت

.. القصيدة«.
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المحور الرابع

اإلجازات التي ُمنحت له من مشايخه الموجودة في مكتبة اإلمام 
الحكيم العاّمة في النجف األشرف

)اإلجازة األولى(
الُمجيز: الشيخ مرتضى بن محّمد أمين األنصارّي )ت 1281 هـ(.

المجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )2(.

رقم النسختين في المكتبة: )1744/1( األصل، و)1745/1(.

كُتبـت فـي حيـاة الهمدانـّي، بخـّط محّمـد بـن الحسـين النجـف آبـادّي، فـي جـوار 

الجواديـن÷. وقـد مـّر التعريـف بالنسـختين فـي المحـور الثالـث )فهـرس مشـايخ 

إجـازات إمـام الحرميـن(. 

)نّص اإلجازة(

»هو الموفّق
صـورة إجـازة العالـم الـذي َعِقمـت أرحـام حـّواء عـن مثلـه، والفاضل الـذي ال تكفي 

البحـار لَمـن يَبُـلُّ أنملَتَـه، ويَـروم َعـدَّ أوراق كتـاب فضلـه، فاتحـة قـرآن المحّققين، 

وخاتمـة المجتهديـن المدقّقيـن، الشـيخ مرتضـى األنصـارّي ـ عليـه الرحمـة ـ ألفضل 

تـالمذتـه الفـحـول، وأقربهـم مـنـه منـزلًة في الفـقـــه واألصـول، اآلميرزا محّمد بن 

الحـاّج عبـد الوّهـاب دام إفضالـه وُعاله 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمُد لله، وساٌم على عباده الذين اصطفى.

أّمـا بعـُد، فلّمـا كان علـى كّل شـيخٍ إجـازة الرواية لَِمـن يَْعَتمـد عليه من 



خامخم0م1خامإ48  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد

تامذتـه في ورعه وديانته وفضيلته، وكان ثمرة فؤادي، ومحّل اعتمادي، 

قـدوة العلمـاء وزبـدة الفقهـاء، قطب الشـيعة ومعقل الشـريعة، العالم 

العامـل األوحد، والنحرير الكامل األرشـد، ولدنـا األعّز األمجد)1)، اآلميرزا 

محّمـد بـن عبـد الوّهـاب الهمذانـّي)2) ـ أقـّر اللـه عيوننا بـه وكّثـر أمثاله 

ـ مسـتجيزاً مّنـي ذلـك، وسـالكاً مـن العلـم أحسـن المسـالك، أجـزُت له 

أن يـروي عّنـي مـا أجـاز لـي روايتـه، شـيخنا األوحـد والعلـم المفـرد، 

المولـى أحمـد ابـن الراقـّي مـن الفضـل أحسـن المراقـي، المولـى محّمد 

مهـدي النراقـّيـ  تغّمدهمـا اللـه برحمتـهـ  مـن كتب األخبـار؛ كالجوامع 

العظـام: )الكافـي)، و)الفقيـه)، و)التهذيب)، و)االسـتبصار)، وما جمعها 

كـ)الوافي)، و)الوسـائل)، و)البحار)، وغيرها من كتب الفقه، والتفسـير، 

والرجـال، واألصـول، واألدعيـة، وسـائر الكتـب الشـرعّية. بحـّق روايتـه 

عـن العالـم الجليل، والسـّيد النبيل، محّمـٍد المدعّو بمهـدي الطباطبائّي 

الملّقـب بـ)بحرالعلـوم)، عـن مشـايخه العظـام األجلّـة الكـرام، المّتصـل 

بكمـال  النقـل  فـي  يتمّسـك  أن  عليـه  وأشـترط   ،باإلمـام سـندهم 

االحتيـاط، وأن ال يَُعـوِّل إاّل على الكتب السـالمة من األغاط، وأرجو منه 

أن يُْشـركني فـي صالـح أدعيتـه المسـتجابة في مظـاّن اإلصابـة واإلجابة. 

َر عن األحقـر مرتضى األنصـارّي«. ُحـرِّ

)1( األمجد ليس في نسخة 1744.

)2( في نسخة 1744 : الهمدانّي.
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)اإلجازة الثانية(
الُمجيز: المولى حسين علّي التويسركانّي )ت 1286 هـ(.

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )1744(.

اإلجـازة بخـّط الُمجيـز، فـي ضمن مجموعـٍة، وقد تـّم التعريف بنسـختها في المحور 

الثالـث )فهرس مشـايخ إجازات إمـام الحرمين(. 

وتوجـد نسـخة أخـرى مـن هـذه اإلجـازة بخـّط الُمجيـز فـي نهاية كتـاب )المشـكاة( 

للهمدانـّي، رآهـا الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانّي )ت 1389هـ(، وقال: »المشـكاة في مسـائل 

الخمـس والـزكاة: للمولـى الفاضل، الميـرزا محّمد بن عبـد الوّهاب الهمدانـّي الكاظمّي، 

الملّقـب بـ)إمـام الحرميـن(، المتوفّـى سـنة نيِّف وثالثمائـة وألف ...، عند الشـيخ محّمد 

السـماوّي بالنجـف، وفـي آخره إجازتا المولى حسـين علّي التويسـركانّي، وإجازة صاحب 

الروضـات بخطّيهمـا له فـي 1283 هـ«)1(.

)نّص اإلجازة(

»بسم الله الرحمن الرحيم

األنبيـاء  أشـرف  علـى  والسـام  والصـاة  العالميـن،  رّب  للـه  الحمـُد 

والمرسـلين، محّمـٍد وآلـه الطّيبيـن الطاهريـن، ولعنة الله علـى أعدائهم 

ومخالفيهـم ومنكـري فضائلهـم أجمعيـن إلـى يـوم الديـن.

إلـى  وبعـُد، فقـد ظهـر وتبّيـن وتحّقـق لـي بالبّينـة الشـرعّية، مضافـاً 

)1( الذريعة: 21/ 52/ الرقم 3914.
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ماحظـة هذا الكتـاب)1) المسـتطاب، المحتوي على التحقيقـات األنيقة، 

والتدقيقـات الشـريفة، أّن مؤلِّفـه ومصنِّفـه وهـو جنـاب المسـتطاب، 

األديـب، األريـب، الحسـيب، النجيب، الفاضـل الكامل، والبحـر الزاخر، 

واألخ الروحانـّي، والعالـم الصمدانّي، اآلقا ميرزا محّمد الهمدانّي، سـلّمه 

اللّـه تعالـى، وكّثـر اللّـه فـي الفرقـة الناجيـة أمثالـه وأقرانـه، ومّتـع اللّه 

المسـلمين بوجـوده وبقائـه وإفاداتـه، قـد حصل لـه التمكّن مـن معرفة 

األحـكام الشـرعّية مـن المآلـي والمآخـذ، والقواعـد والقوانيـن الشـرعّية 

المعتبـرة، وبلـغ إلـى أوج )...))2)، بحيـث يجـوز لـه العمـل بمـا اجتهده 

واسـتنبطه وعرفـه مـن األدلّة الشـرعّية المقّررة لمعرفة األحكام ومسـائل 

الحـال والحـرام، و نسـأل اللـه أن يزيـد فـي توفيقاتـه وتأييداته وتسـديداته.

ثـّم أجزتـه -سـلّمه اللـه تعالـى- أن يـروي عّنـي جميع مـا أجازني سـلفنا 

بأسـانيدهم  ـ  مراقدهـم  اللـه  نـّور  ـ  الماضـون  ومشـايخنا  الصالحـون، 

المّتصلـة إلـى أربـاب العصمـة ووالة األّمـة صلـوات اللـه وسـامه عليهم 

أبـد اآلبديـن ودهـر الداهريـن، والمرجـّو مـن جنابـه أن ال ينسـاني مـن 

دعواتـه، ]ال[سـّيما في خلواته، ومن زياراته في تلك المشـاهد الشـريفة 

والمواقـف الكريمـة، وصلّـى اللـه علـى محّمـٍد وآلـه أّوالً وآِخـراً وظاهـراً 

وباطنـاً، حّررهـا اآلثـم الجانـي، حسـين علـّي التويسـركانّي في 15 شـهر 

ُجمـادى األولـى 1283 هـ«

محّل الختم: »عبده الراجي حسين علّي«. 

)1( أي »البشرى« الذي ذكره الشيخ آقا بزرك في الذريعة. 

)2( في األصل كلمة مطموسة والظاهر أنّها: )االجتهاد(.
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)اإلجازة الثالثة(
الُمجيز: المولى محّمد)1( بن أحمد بن محّمد مهدي النراقّي الكاشانّي )ت1297هـ(.

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )386(. 

كُتبـت اإلجـازة بخـّط الُمجيـز مـع ختمـه الشـريف فـي آِخـر نسـخٍة تضمّنـت كتـاب 

)نزهـة القلـوب والخواطـر ببعـض مـا تركـه األوائـل لألواخـر(، وكتـاب)درّة األسـالك فـي 

ُحكـم دخـان التنبـاك(، وفـي آخرهـا تقريظ السـيّد مهـدّي القزوينـّي )ت 1300 هـ( على 

المجموعـة بخطّـه الشـريف مـع ختمه. 

)نّص اإلجازة(
»بسم الله الرحمن الرحيم

ب البـارع الكامل، األلمعّي  قـد اسـتجازني العالم العامل الفاضل، والمهذَّ

ف هذا  المؤيّـد األوحـد، َسـميُّ رسـول اللّـه صلـى اللّـه عليـه وآلـه، مؤلِـّ

التصنيـف الرشـيق، الُمخِبـر عـن غـزارة علمه وجـودة فهمه فـي التدقيق 

والتحقيـق، أن يـروي عّني األخبار المسـطورة في كتـب أصحابنا األخيار، 

المنسـوبة إلى الحجج األطهار، فأجزُت له -أطال الله بقاءه ورفع شـأنه- 

أن يـروي عّني مـا رويُته.

منهـا: عـن الشـيخ األعظـم، واألسـتاذ األفخـم، البحـر الزاخـر القمقـام، 

والـدي العّامـة الهمام، المولى السـعيد أحمـد بن محّمد مهـدّي النراقّي 

-أسـكنه اللّـه أعلـى فراديـس جنانـه- بأسـانيده إلـى مشـايخه الخمسـة 

)1( المشهور بـ)عبد الصاحب(.  
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وهم:  العظـام، 

]1[ والـده اإلمـام الهمـام، طود العلم والتحقيق، وَمـن هو بالتقديم على 

الكّل حقيق. 

]2[ والسـّيد السـند، وأسـتاذه المعتَمد، بحر العلوم ومن أذعنت بفضله 

القـوم، السـّيد محّمد مهدّي ابن السـّيد مرتضـى الطباطبائّي النجفّي. 

ـق النحريـر، شـمس سـماء الفضائـل والمعالي السـّيد  ]3[ والعالـم المحقِّ

علـّي ابـن السـّيد محّمـد علـّي الحائرّي صاحـب )رياض المسـائل). 

الحبـر األجـّل المعظَّـم الشـيخ محّمـد جعفـر  ]4[ والشـيخ األوحـدّي، 

النجفـّي.

ث الباذل، كهف األنام ومرجع اإلسـام، الميرزا مهدي  ]5[ والعالم المحدِّ

بـن أبـي القاسـم الموسـوّي الشهرسـتانّي الحائـرّي ـ نـّور اللـه مضاجعهم 

الشـريفة وجمعهـم فـي الجنـان الواسـعة الرفيعـةـ  بأسـانيدهم وطرقهم 

المّتصلـة باألئّمـة المعصومين، صلـوات اللّه عليهـم أجمعين.

ووصّيتـي إليـه أن ال ينسـاني مـن الدعـاء، ويجعلنـي نصـب عينيه تحت 

القّبـة المقّدسـة المطّهرة.

كتبـه بيـده الداثـرة عبـد الصاحـب محّمـد بـن أحمـد بـن محّمـد مهـدّي 

النراقـّي عفـا اللّـه عنهـم بالنبـّي والوصـّي صلـوات اللّـه عليهمـا وعلـى 

الطاهريـن«. أوالدهمـا 

محّل ختمه، وهو غير مقروء.
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)اإلجازة الرابعة(
الُمجيز: السيّد علّي نقّي ابن السيّد حسن الطباطبائّي )ت 1289 هـ(.

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )1742(.

اإلجـازة فـي آخـر النسـخة، كُتبـت في حيـاة الهمدانـّي، مـن المحتمل بخـّط المولى 

. محّمـد سـميع ابـن الحـاّج محّمـد األرموّي، فـي جـوار الجوادين

)نّص اإلجازة(

»صـورة إجـازة َمـن فـاَق فـي علمـه وورعـه وصفـاء سـريرته العلمـاء، وشـاع لـه مـن 
الصيـت مـا بلـغ عنـان السـماء، الرئيـس الُمطـاع الـذي خضـع لـه الدانـي والنائـي، حّجة 

اإلسـالم اآلميـرزا علـّي نقـّي الطباطبائـّي )دام عـاله(.

بسم الله الرحمن الرحيم

أّما بَعُد: 

الحمـد للّـه والصـاة والسـام علـى رسـول اللّـه، فقـد اسـتجازني تيّمنـاً 

باالتّصـال بمشـايخ اإلجازة، وتبـّركاً بالدخول في سلسـلة الروايـة، العالم 

العامـل، والفاضـل الكامـل، َمـن أفكاُره تبصـرة للبلوغ إلى نهايـة المرام، 

وأنظاره تذكرة لإلرشـاد إلى تحرير قواعد األحكام، المحظوظ بالسـجّيات 

جامـع  واألصـول،  الفـروع  حـاوي  المستحَسـنة،  والملـكات  الحسـنة، 

المعقـول والمنقـول، وحيـد الدهـر، وإنسـان العصـر، فخـر المحّققيـن 

األعـام، وزبـدة العلمـاء الكـرام، قريـر الناظـر، وسـرور الخاطـر، ولـدي 

وقـرّة عينـي، وَمـن ال أجـد فرقـاً بينه وبينـي، اآلميـرزا محّمـد الهمدانّي، 
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نجـل الخيِّـر التقي، والورع المّتقي، الحاّج عبـد الوّهاب، المحفوظ بالله 

والنبـّي وآلـه األطيـاب، كّثـر الله فـي الفرقـة الناجية أمثالـه، وزاد بفضله 

فضلَـه وإفضالـه، وأيّـده الله تعالى فـي الدارين، ووّفقه لخير النشـأتين، 

وحبـاه بـكّل مـا تقّر بـه الَعين، ووجدتُه أهـاً لذلك، بل فـوق ما هنالك، 

ألنّـه بحمـد اللـه صاحب فضـٍل وَسـداد، وذهن وّقـاد، أجل ال غـرو؛ فإّن 

مـن َجدَّ َوَجـَد، وَمـن كَّد نـال المقصد.

ولــّما كان أهـاً ألن يُجـاز، وأن يسـارع إلـى طلبتـه باإلنجـاز؛ فأجـزت 

لـه ـ ِزيـد مجـده وعـا حـّده ـ، أن يـروي عّنـي جميـع مـا أودعتـه فـي 

كتبـي األصولّية والفقهّية، ]ال[ سـّيما كتابنا الموسـوم بـ)الـدّرة الحائريّة)، 

ومـا جـازت لـي روايتـه، وصّحـت لـدّي إجازتـه مـن الكتـب المؤلَّفـة في 

الحديـث، مـن قديـٍم وحديث، عن شـيخي وأسـتاذي ومعتمـدي، العالم 

العّامـة، والفاضـل الفّهامـة، والفقيـه الماهـر فـي المعقـول والمنقـول، 

حضرة الشـيخ محّمد حسـين صاحب )الفصول) فـي األصول، الُمجاز 

عـن شـيخه وأسـتاذه العالـم الَعلَـم الزكـّي النقـّي، أخيه المرحـوم حضرة 

الشـيخ محّمـد تقّي، عن شـيخه وأسـتاذه المؤيّـد الذي هو تالـي األئّمة، 

وفـوق األّمـة، حضرة جّدي الملّقـب بـ)بحر العلوم) السـّيد محّمد مهدي 

الطباطبائـّي، وعـن شـيخي اآلخـر الفقيـه الماهـر الشـيخ حسـن ابن 

الشـيخ األجـّل الشـيخ جعفر، وعن شـيخي وأسـتاذي بل شـيخ أكثرفقهاء 

العصـر المولـى المؤتمـن، صاحب )جواهر الـكام) حضرة الشـيخ محّمد 

حسـن )طاب ثراه)، عن شـيخه األكبر الشـيخ جعفر صاحب)كشـف 

الغطـاء)، عـن شـيخه وسـّيده حضـرة جـّدي بحرالعلـوم، عن شـيخه 

وأسـتاذه العْيلـم الزاخـر، والَعلَـم الزاهـر حضـرة جـّدي اآلخر الـذي ليس 

لـه ثاني]كـذا[، شـارح)المفاتيح)اآلقا محّمد باقـر البهبهانـّي، الُمجاز عن 

ث  والده األفضل، محّمد أكمل نّور الله مرقده، المُجاز عن شـيخه المحدِّ

الفقيـه الـذي لـم يُْعهد مثله فـي األعصار، ولم يوجد شـبهه في األمصار، 

خالـي العّامـة الثانـي اآلقـا محّمد باقر المجلسـّي.
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وأن يـروي عّنـي أيضـاً مـن كتـب جـّدي العّامـة المجاهد في سـبيل ربّه 

السـّيد مّحمـد الطباطبائـّي الحائـرّي، ]ال[ سـّيما كتابـه الكبيـر الـذي لـم 

يؤلّف مثله في اإلسـام، المسـّمى بـ)مناهل األحكام)، ومن كتاب)رياض 

األحكام)لجّدي الكبيرحّجة اإلسـام، اآلمير السـّيد علـّي الطباطبائّي الذي 

هـو كالـ)صحيفة السـجاديّة)بين العلمـاء األجلّة.

فلـه -وّفقـه اللـه- المداومـة في اسـتنباط األحـكام الشـرعّية الفرعّية من 

أدلّتهـا التفصيلّيـة، وبذل مجهوده فـي ترويج الدين، وإرشـاد المؤمنين، 

وهدايـة المسـتهدين، والتصـّدي لألحـكام فـي كّل مقـام، بنحـو مـا أمره 

بـه حضـرة خيـر األنـام، واألئّمـة الكـرام عليهـم الصـاة والسـام، بشـرط 

كمـال المازمـة لاحتيـاط والتقـوى، واالهتمام ألمر اآلخرة بمـا فيه تمام 

الفائـدة والجدوى.

والمأمـول منـه -ِزيـد فضلـه- أن ال ينسـاني مـن صالـح الدعـوات فـي 

جميـع األوقـات، ال سـّيما فـي الخلـوات، ومظـاّن اإلجابات، فإنّـه قاضي 

الحاجـات، ومجيـب الدعـوات، ومعطـي الخيرات، وولّي الحسـنات، وأنا 

الجانـي علـّي نقـّي ابـن المرحـوم السـّيد العالـم المؤتمـن السـّيد حسـن 

ابـن السـّيد العّامـة المجاهد في سـبيل ربّه السـّيد محّمد ابـن المرحوم 

المبـرور السـّيد اإلمـام، وحّجـة اإلسـام، األميـر السـّيد علـّي الطباطبائّي 

الحائـرّي الكربائـّي، سـنة 1282 هـ«. 
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)اإلجازة الخامسة(

الُمجيز: الشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ(.

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )2(.

رقم النسخة في المكتبة: )1744/1/األصل(، و)1745/1(.

كُتبـت فـي حيـاة الهمدانـّي، بخـّط محّمـد بـن الحسـين النجـف آبـادّي، فـي جـوار 

.الجواديـن

)نّص اإلجازة(

صورة إجازة الحسـام الماضي، شـمس سـماء الفقاهة السـاطعة على فقهاء األراضي، 

ابـن بنـت كاشـف الغطاء الشـيخ راضي، وفّقـه الله للمراضـي، للعالم الفاضـل والمجتهد 

العـادل، اآلميـرزا محّمد ابـن الحاّج)1( عبد الوّهـاب الهمدانّي، أنالـه الله األماني. 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـُد للـه الذي رفع قـدر العلماء، وفّضل مدادهم على دماء الشـهداء، 

والصـاة على أشـرف األنبياء، وآله األمنـاء، وأصحابه النجباء.

أّما بعُد)2)، فا يخفى على زمرة سـالكي مسـالك شـريعة سـّيد المرسلين، 

والمتمّسـكين بحبل طاعة)3) حجج رّب العالمين، أّن من عنايته الظاهرة، 

واقتضـاء حكمتـه الباهرة، إحداث العلماء األزكيـاء، والفقهاء األمناء، في 

)1( ليس في النسخة 1745/1 )الحاّج(.

)2( في النسخة 1745/1: )وبعد( بداًل من )أّما بعد(.

)3( في النسخة 1745/1: )إطاعة( بداًل من )طاعة(.



7م شحاز خطل دّخحم خيشلا

كّل عصـٍر مـن األعصـار؛ حفظـاً لشـريعة النبّي المختـار، وإبقـاًء للنظام، 

بترويـج األحـكام السـالفة عـن األئّمـة األعـام، بعـد مـا ُعلـم أّن طريـق 

االحتيـاط متعّسـرة، وأّن صّحة األعمال فـي التقليد واالجتهاد في األحكام 

الشـرعّية منحصرة، فمن ُرزق الملكة القدسـّية لزمه اسـتفراغ الُوسـع في 

اسـتنباط األحـكام الشـرعّية، وتفهيمها لمـن يرجع إليه من عـواّم البريّة، 

كمـا أنّـه يجب على َمـن لم يُرزق تلك القّوة اإللهّيـة، ولم يكن له هاتيك 

القابلّيـة الرجـوع إلـى علمـاء األّمة، ونـّواب األئّمة؛ فإنّهم حّفاظ الشـرع 

وحّراسـه، وبهـم قوامـه وأساسـه، وبيدهـم ميزانـه وقسطاسـه، وقد ورد 

مـا يُشـعر بتعظيمهـم، وعلـّو قدرهـم وتفخيمهـم، وأنّهـم فـي التعظيـم 

والتبجيـل كأنبيـاء بني إسـرائيل، ال يجـوز االسـتخفاف بحكمهم؛ فإنّه 

اسـتخفاٌف بحكـم الله، ويَحرم الرّد عليهـم؛ فإنّه رّد على األئّمة ، وهو 

رّد علـى اللـه، وهـو علـى حّد الشـرك بالله علـى ما قضت بـه مقبولة ابن 

. حنظلة

ومـن جملـة أصفيائهـم، وعمـدة أتقيائهـم، العالـم المعتَمـد، والعـادل 

المجتهـد، نخبة الفضاء المدّققيـن، وعمدة الفقهاء المجتهدين، المرّوج 

لشـريعة سـّيد المرسـلين، جامـع المعقول والمنقـول، وحـاوي)1) الفروع 

واألصـول، محّقـق الدقائـق، مدّقـق الحقائـق، ومنحـة الخالـق للخائـق، 

ـد،  األفضـل األكمـل، واألعلـم األعظـم، األورع األوحـد، واألفخـم الممجَّ

العالـم الربّانـي، ولدنا األرشـد، اآلميـرزا محّمد ابن تاج الحّجـاج الحاّج)2) 

عبـد الوّهـاب الهمدانـّي الشـهير بـ)ابـن داود)، أدام الله تعالـى أفضاله، 

وكّثـر فـي العلماء أمثاله، فإنّه -والحمد لله- مـن العلماء األعيان، وفقهاء 

الزمـان، قـد مـّن الله عليـه بملكة االجتهـاد، ورزقه تمام االسـتعداد، فهو 

الحـرّي بـأن ترجـع كاّفـة األنـام فـي معرفـة الحـال والحـرام إليـه، وأن 

يقَبلـوا قولـه، ويُْقِبلـوا عليـه، ويهَتدوا بهـداه، ويَْعملوا بفتـواه، وال يجوز 

)1( في النسخة 1745/1: )والحاوي( بداًل من )وحاوي(.

)2( ليس في النسخة 1745/1 )الحاج(.
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االسـتخفاف بحكمـه، وال الـرّد عليـه؛ فإنّـه رّد علـى الله، وقد اسـتجازني 

فأجزتُـه، ـ أيّـده الله ـ حيـث وجدتُه أهاً، وإجابَة مسـؤوله فرضاً ال نفاً، 

راجيـاً منـه أن ال ينسـاني من صالـح الدعوات فـي مظاّن االسـتجابات)1)، 

وأوقـات المناجـاة، كمـا أنّـي ال أنسـاه مـن الدعـوات الخيريّـة، فـي كّل 

بُكـرٍة وعشـّية، وأوصيـه باالحتيـاط التـاّم في جميـع المسـائل واألحكام، 

والتجّنـب عـن الشـبهات، والمواظبة علـى الطاعات في جميـع األوقات، 

وأن ال يكـون هّمـه إاّل ترويـج الشـريعة الغـّراء، وتأييد الملّـة البيضاء.

حـّرره الراجـي لطـف ربّـه الخفـّي، خـادم الشـريعة المطّهـرة راضـي ابن 

المرحـوم الشـيخ محّمـد النجفـّي ـ رحمه اللـه)2) ـ«. 

محّل الختم: »راضي بن محّمد 1279«.

)1( في النسخة 1745/1: )اإلجابات( بداًل من )االستجابات(.

)2( في النسخة 1745/1: )عفا الله تعالى عنهما( بداًل من )رحمه الله(.
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)اإلجازة السادسة(
المجيز: السيّد زين العابدين بن السيّد حسين الطباطبائّي )ت 1292هـ(.

المجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )2(.

رقم النسخة في المكتبة: )1744/1/األصل(، و)1745/1(.

كُتبـت فـي حيـاة الهمدانـّي، بخـّط محّمـد بـن الحسـين النجـف آبـادّي، فـي جـوار 

الجواديـن. وفـي هامشـها علـى النسـختين كُتب بقلـم المجيز ما نّصه: هـذه موافقة 

ألصلهـا الجانـي زيـن العابديـن الطباطبائـّي، مـع ختمـه المبارك. 

وقد رآها الشـيخ آقا بزرك الطهرانّي )ت 1389هـ(، وقال: »رسـالة في إجازة السـيّد 

الميـرزا زيـن العابديـن بـن حسـين بـن السـيّد محّمـد المجاهـد الطباطبائـّي الحائرّي، 

المتوفّـى )1292هــ(، للميـرزا محّمـد الهمدانـّي، مبسـوطة، أّولهـا: )الحمـد للـه الـذي 

وفّقنـا لترويـج األحـكام ..(، ذكر فيها من مشـايخه السـيّد إبراهيم صاحـب )الضوابط(، 

إجـازة  ولـه  بطرقهـم.  الفقاهـة(  و)أنـوار  )الجواهـر(  صاحبـي  الحسـنين  والفقيهيـن 

أخـرى مختصـرة، كلتاهمـا بإمضائـه وخاتمـه فـي )الشـجرة المورقـة(، وتأريـخ الثانيـة: 

)1281هـ(«)1(. 

)نّص اإلجازة(

»صـورة إجـازة علـم العلمـاء علـى اإلطـالق قديمـاً وحديثـاً، وشـمس الفقهـاء ال 
عصاميّـاً بـل وجـده إرثـاً موروثـاً، فاتـح مشـكالت المسـائل مـن كّل بـاب، مسـتخرج 

دقائـق الجـذر األصـّم فـي األصـول والحسـاب، اآلميـرزا زيـن العابديـن الطباطبائـّي 

سـلّمه اللـه تعالـى.

)1( الذريعة 11: 19/ الرقم: )101(. 
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه الذي تجلّـى للقلوب وعن األبصار اختفى، وصاة وسـام على 

عبـاده الذين اصطفى.

والمجتهـد  الربّانـّي،  العالـم  الروحانـّي،  لولدنـا  أجـزُت  فقـد  وبعـُد، 

الصمدانـّي، اآلميـرزا محّمـد ابـن الحـاّج عبـد الوّهـاب الهمدانـّي، أنالـه 

اللـه األمانـي، أن يـروي عّني مـا أرويه إجـازًة عن مشـايخي المعلومين، 

المعصوميـن،   ] ]باألئمـة)1)  المّتصـل سـندهم  المرحوميـن،  وأسـاتيذي 

سـام اللـه عليهـم أجمعين، وجـّوزُت له -سـلّمه الله- الفتـوى بين الناس 

والحكومـة، وقطـع الدعـوى والخصومـة؛ فإنّـه أهـل لذلـك، وسـالك من 

العلـم أحسـن المسـالك، موصيـاً إيّـاه بالتقـوى واالحتيـاط. وأنـا الجانـي 

أقـّل خـّدام الشـريعة المطّهـرة، زيـن العابدين بن حسـين بـن محّمد بن 

اآلميـر السـّيد علـّي الطباطبائـّي قّدس سـرّهم، حـّرره في اليـوم الخامس 

عشـر سـنة 1281 هـ«.

محّل الختمين: »زين العابدين بن حسين الطباطبائّي«.

)1( ليس في األصل )األئّمة(، وأثبتناها من النسخة 1745/1.
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)اإلجازة السابعة(
الُمجيز: الشيخ محّمد حسين ابن الشيخ هاشم الكاظمّي )ت 1308 هـ(. 

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )1745/1(.

كُتبـت فـي حيـاة الهمدانـّي، بخـّط محّمـد بـن الحسـين النجـف آبـادّي، فـي جـوار 

الجواديـن. وقـد رآهـا الشـيخ آقـا بـزرك الطهرانـّي )ت 1389 هــ(، وقال: »رسـالة في 

إجـازة الشـيخ محّمد حسـين بن الشـيخ هاشـم الكاظمـّي، المتوفَّى بالنجـف )1308 هـ( 

للميرزا محّمد الهمدانّي، ال تخلو عن بسـٍط، تاريخها )1281 هـ(، يروي فيها عن الشـيخ 

جـواد مـاّل كتـاب، والشـيخ األنصـارّي، توجد بخـّط الُمجيز في )الشـجرة المورقـة(«)1(. 

)نّص اإلجازة(
»إجـازة العالـم الزاهـد المؤتمـن، الشـيخ محّمـد حسـين الكاظمـّي األصـل النجفـّي 
المسـكن، للعالـم الفاضـل اآلميـرزا محّمـد الهمدانّي ابن الحـاّج عبد الوّهـاب، أعانه الله 

فـي كّل مآب.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـُد للـه الذي رفع قـدر العلماء، وفّضل مدادهم على دماء الشـهداء، 

والصـاة والسـام علـى أشـرف األنبيـاء محّمـٍد وآلـه، و]كـذا[ أهـل بيتـه 

األمنـاء الذيـن من أنوار أقمارهم أشـرقت معاهد الشـريعة الغّراء، وعلى 

أصحابـه األتقيـاء، البـررة النجبـاء، الذيـن مـن شـموس نفوسـهم أضاءت 

الملّـة الحنيفّيـة البيضاء.

)1( الذريعة: 19/11/ الرقم 97.



خامخم0م1خامإ62  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد

أّمـا بعـُد، فلّمـا كان مـن فضـل اللـه علـى العبـاد أن سـّهل لهـم طريـق 

الرَّشـاد، فجعـل لصون دينـه وإحكام أحكامه، وعـدم االختاف في حاله 

وحرامـه علماَء مسـتحفظين، وفضاَء مسـتودعين، يتلّقـف الخلف منهم 

عـن السـلف مـا اسـُتوِدعوا من أهـل بيت العصمة والشـرف صلـوات الله 

عليهـم؛ صونـاً لهـا مـن الضيـاع، وحفظـاً لهـا عن صـورة االنقطـاع، وكان 

العبـد الصالـح، التقـّي النقـّي، الـورع العالـم العامل، والفاضـل المقّدس 

الكامـل، اآلميـرزا محّمـد ابـن كهـف الحـاّج عبـد الوّهـاب الهمدانـّي، 

الشـهير بـ)ابـن داود) حرسـه اللـه تعالى قابـاً للرواية، مسـتعّداً للدراية، 

مطّلعـاً مضطلعـاً متتّبعـاً، محّققـاً مدّققـاً، زكّيـاً ذكّيـاً، مّمـن يُعتمـد على 

ورعـه وتقـواه، وضبطه واحتياطه فيما سـمعه ورواه، محتاطـاً في أقواله 

وأفعالـه، كّثـر الله فـي الفرقة الناجية أمثالَه، وأدام أيّـام توفيقه وإقباله، 

وزاده اللـه رغبـًة فـي جـّده واشـتغاله، أجزُت لـه أن يروي عّنـي ما قرأته 

وسـمعته وتناولتـه مـن شـيخي وأسـتاذي وجـّد أوالدي الشـيخ العّامـة 

الشـيخ محّمد حسـن ابـن المرحوم الشـيخ باقر النجفـّي صاحب )جواهر 

الكام في شـرح شـرائع اإلسام)، وقد اسـتجزته -رحمه الله- فأجاز لي أن 

أْروي عنـه جميـع كتب أصحابنـا المؤلّفة في العلوم الشـرعّية من الفقه، 

والحديث، واألخبار، واألصول، والتفسـير، وال سـّيما كتابه المذكور، وهو 

يَـْرِوي عـن العالم األكبر الشـيخ جعفر بن خضر النجفّي صاحب )كشـف 

الغطـاء)، عـن أسـتاذ الـكّل اآلقا محّمـد باقر الوحيـد البهبهانـّي، عن أبيه 

األفضل محّمـد أكمل.

وأجـزُت لـه أيضـاً أن يـروي عّنـي مـا أرويـه إجـازًة عـن العالـم العابـد، 

أميـن  محّمـد  بـن  مرتضـى  الشـيخ  األجـّل،  شـيخنا  الزاهـد،  والفاضـل 

األنصـارّي التسـترّي عليهمـا الرحمـة، عـن المولـى أحمـد النراقـّي، عـن 

اإلمـام األعظم السـّيد محّمد مهـدي الطباطبائـّي الملّقـب بـ)بحرالعلوم) 

صاحـب )المصابيـح) و)الفوائـد)، وهـذا السـّيد يـروي عـن ثاثـٍة: 

أّولهم: الوحيد البهبهانّي المذكور. 



م6 شحاز خطل دّخحم خيشلا

ثانيهـم: الشـيخ الفاضـل محّمـد مهـدي الفتونـّي، عـن المّا أبي الحسـن 

العاملـّي، عـن اإلمام المجلسـّي. 

ثالثهـم: العالـم المحـّدث الشـيخ يوسـف البحرانـّي صاحـب )الحدائق)، 

عـن المولـى محّمـد رفيـع، عن المجلسـّي.

وأجـزُت لـه أيضـاً أن يـروي عّنـي مـا أرويـه عـن المولـى العمـاد الشـيخ 

جـواد ابـن الشـيخ تقي مـّا كتـاب صاحب الشـرح النفيس علـى )اللمعة 

الدمشـقّية)، عن السـّيد السـناد، السـّيد جواد، صاحب )مفتاح الكرامة)، 

وهـو يـروي عـن جماعـٍة؛ منهـم: الوحيد البهبهانـّي ِبا واسـطة، عن أبيه 

محّمـد أكمـل، عـن اآلميـرزا محّمـد بـن الحسـن الشـيروانّي، والمحّقـق 

جمـال الديـن محّمد بن حسـين بـن جمال الديـن الخونسـارّي، والعّامة 

الشـيخ جعفـر القاضّي الشـيرازّي، عن المجلسـّي. 

ومنهـم: األميـر األجـّل السـّيد علـّي الطباطبائـّي صاحـب )الريـاض)، عن 

الوحيـد البهبهانـّي، عـن أبيه.

ومنهم: بحر العلوم السّيد مهدّي الطباطبائّي، عن مشايخه المتقّدمة. 

ومنهـم: اآلميـرزا أبوالقاسـم القّمـّي صاحـب )القوانيـن) و)الغنائم)، عن 

السـّيد الفاضـل حسـين ابـن السـّيد أبي القاسـم الموسـوّي، عـن الفاضل 

الحـاذق محّمـد صـادق بـن محّمـد بـن عبـد الفّتـاح المشـهور بـ)مـّا 

سـراب)، عن محّمد باقر بن محّمد مؤمن صاحب )الكفاية)، عن الشـيخ 

البهائـّي. وعـن محّمد صادق عن العّامة المجلسـّي، عن أبيه محّمد تقي 

بـن علـّي، عـن الشـيخ البهائـّي، عن والده حسـين بـن عبـد الصمد، عن 

الشـهيد الثانـي، عـن الشـيخ علـّي بن عبـد العالي الميسـّي، عن الشـيخ 

محّمد بن المؤذِّن ابن عّم الشـهيد، عن الشـيخ ضياء الدين ابن الشـهيد، 

عن والده الشـهيد السـعيد محّمد بن مكّّي، عن فخر المحّققين، والسـّيد 

عميـد الديـن، وأخيه السـّيد ضياء الديـن، ومحّمد بن القاسـم بن معيَّة، 
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وُمَهّنـا بـن سـنان، وقطب الديـن الرازّي، والسـّيد محّمد بن زهـرة، كلّهم 

عـن آيـة اللـه اإلمام العّامة، عـن المحّقق نجم الدين جعفر، عن الشـيخ 

نجيـب الديـن محّمـد بن نَمـا، عن محّمد بـن إدريس، عن الشـيخ عربي 

بـن مسـافر، عـن شـيخه إلياس بن هشـام الحائـرّي، عن شـيخه أبي علّي 

ابن الشـيخ، عـن والده شـيخ الطائفة. 

)حيلولـة) والشـهيد الثانـي يـروي عـن أحمـد بـن خاتـون، عـن المحّقـق 

الكركـّي، عـن الشـيخ علـّي بـن هال، عـن أحمد بـن فهد، عـن المقداد، 

عـن الشـهيد.. إلـى آخره.

وأجـزُت لـه سـلّمه اللـه أن يـروي عّنـي )الصحيفـة الشـريفة الكاملـة) 

باإلسـناد إلى الشـهيد)1)، وله إليها طريقان، وقد ذكر الشيخ في الفهرست 

إليهـا طريقيـن آخريـن، والـكّل غير السـند الموجود اآلن، وصورة السـند 

الموجـود في هـذا الزمان: 

حّدثنـا السـّيد األجـّل نجـم الديـن بهـاء الشـريف أبـو الحسـن محّمد بن 

الحسـن بـن أحمـد. واألظهـر أّن القائـل )حّدثنـا) فـي هـذا السـند عميـد 

الرؤسـاء هبـة اللـه بـن حامـد بـن أحمـد؛ ألنّـه قـد ُوجـد بخـّط الشـيخ 

الشـهيد - علـى مـا ُحكـي- علـى نسـخٍة معاَرضـة بنسـخة ابـن السـكون 

المرقـوم عليهـا بخـّط عميـد الرؤسـاء مـا صورتـه: 

قـرأ علَّي السـّيد األجـّل النقيب األوحـد العالم جال الدين عماد اإلسـام 

أبـو جعفـر القاسـم بـن الحسـن بـن محّمـد بن الحسـن بـن معّيـة )أدام 

اللـه تعالـى علـّوه)، قـراءًة صحيحة مهّذبـة، ورويُتهـا له عن السـّيد بهاء 

الشـرف أبـي الحسـن محّمد بن الحسـن بن أحمـد، عن رجاله المسـّمين 

فـي باطـن هـذه الورقـة، وأبَحُتـه روايتها على حسـب مـا وقفته. 

وكتـب هبـة اللـه بـن أحمـد بـن أيّوب بن علـّي بن أيّـوب في شـهر ربيعٍ 

)1( في األصل تحت كلمتي )الشهيد( و)له( رقم ا)2(، ويُقصد به الشهيد الثاني.
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اآلخـر سـنة ثاٍث وسـّت مائـة والحمد للـه انتهى.

ونُقـل عـن بعض األصحاب أّن القائل في أّولها )حّدثنا) هو ابن السـكون، 

وفيـه أّن نسـخة ابـن السـكون التـي بخطّـه علـى مـا ذكـره بعـض األعام 

فيمـا ُحكـي علـى هـذه الصـورة: )أخبرنـا أبوعلـّي، الحسـن بـن محّمـد 

بـن إسـماعيل بـن أشـناس البـزّاز، قرأتـه عليـه فأقـّر به. قـال: أخبرنـا أبو 

المفّضـل محّمـد بـن عبيـد الله بـن المطّلب الشـيبانّي .. إلى آخر السـند 

الموجـود فـي الصحائـف الموجـودة في هـذا الزمان).

ولها طريق آخر في نسـخة ابن إدريس التي بخطّه، وهو: )حّدثنا الشـيخ 

األجـّل السـّيد اإلمـام السـعيد أبو علّي محّمد بن الحسـن الطوسـّي، قال: 

أخبرنـا الحسـين بن عبيـد الله الغضائرّي، قال: حّدثنـا أبو المفّضل محّمد 

بـن عبيـد اللـه بـن المطّلـب الشـيبانّي فـي شـهور سـنة خمـٍس وثمانين 

وثـاث مائـٍة، قـال: حّدثنـا الشـريف أبـو عبـد الله جعفـر بـن محّمد بن 

الحسـن .. إلـى آخر السـند الموجود اآلن).

وأّمـا كتـب اللغـة، فإنّـا نـروي كتـاب )الصحـاح) باإلسـناد إلـى الشـيخ 

يوسـف بن المطّهر، بإسـناده إلى إسـماعيل بن حّمـاد الجوهرّي، ونروي 

)القاموس) باإلسـناد إلى شـيخنا البهائّي، بإسـناده إلى محّمد بن يعقوب 

الفيروزآبادّي.

وأّمـا كتـب النحـو والتصريـف، فإنّا نـروي )ألفّية ابن مالك) باإلسـناد إلى 

شـيخنا الشـهيد، بإسـناده إلى محّمـد بن عبد اللـه بن مالك.

وأّما كتب ابن الحاجب، فإنّا نرويها باإلسناد إلى العّامةالحلّّي.

وأّمـا )صحيـح البخـارّي) و)صحيـح مسـلم)، فإنّـا نرويهمـا باإلسـناد عـن 

شـيخنا البهائـّي، بإسـناده إلـى إسـماعيل البخـارّي، ومسـلم بـن الحّجـاج.

البهائـّي،  فإنّـا نرويـه باإلسـناد عـن شـيخنا  البيضـاوّي)،  وأّمـا )تفسـير 

بإسـناده إلـى عبـد اللـه بـن عمـر البيضـاوّي. 
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وأّمـا )الكّشـاف)، فإنّـا نرويه باإلسـناد إلى آيـة الله العّامة، بإسـناده في 

إجازتـه ألوالد زهـرة إلـى أبي القاسـم محمود بن عمر الزمخشـرّي. 

وبالجملة، قد أجزُت له أن يروي عّني عن مشـايخي جميع كتب أصحابنا 

المؤلّفة في الفقه والحديث من قديٍم وحديث، وال سـّيما كتاب )جواهر 

الـكام) لشـيخي وأسـتاذي وجـّد أوالدي الشـيخ محّمـد حسـن المرحوم، 

وأبحـُت لـه أن يروي عّني ما سـمعه من فمي أو رسـمه قلمي، وال سـّيما 

كتابـي الموسـوم بـ)هداية األنام في شـرح شـرائع اإلسـام)، موصيـاً إيّاه 

باالحتيـاط ولـزوم الطريقة الوسـطى، ومجانبـة التفريط واإلفـراط، راجياً 

منـه أن ال ينسـاني مـن الدعـاء فـي كّل مـكاًن وزمـان، كما أنّي ال أنسـاه 

مـن ذلـك إن شـاء الله تعالى، والحمد للـه أّوالً وآخـراً، والصاة على خير 

خلقـه محّمـٍد وآلـه الطاهرين صـاًة دائمة إلى يوم الديـن. حّرر ذلك كلّه 

الراجـي عفـو ربّـه الغفـور الراحـم، محّمـد حسـين ابـن المرحوم الشـيخ 

.»هاشم
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)اإلجازة الثامنة(
الُمجيز: الشيخ محّمد رحيم بن محّمد البروجردّي )ت 1309 هـ(. 

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(.

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )1742(.

اإلجازة بخّط الُمجيز.

)نّص اإلجازة(
»بسم الله الرحمن الرحيم

الطّيبيـن  وآلـه  محّمـٍد  علـى  اللـه  وصلّـى  العالميـن،  رّب  للـه  الحمـد 

الطاهريـن، الغـّر المياميـن، ورضوانـه وتحّياتـه على مشـايخنا األكرمين، 

والمتأّخريـن. المتقّدميـن  مـن  أحاديثنـا  ورواة 

وبعـُد، فقد اسـتجازني المولى المعظّم، العالـم الفاضل، والباذل الكامل، 

والعامـل العادل، سـالة األنجـاب واألطياب، موالنا ميـرزا محّمد بن عبد 

الوّهـاب، فأجـزُت لـه -دام ظلّـه وعـا مجـده- أن يـروي عّنـي جميـع ما 

رويُتـه عن مشـايخي وأسـاتيذي مّمن حضـرُت عندهـم وأدركتهم، وفزُت 

ببياناتهـم، وأودعـُت أسـرارهم في كتبي؛ السـّيما كتابي الكبير المسـّمى 

بـ)جوامـع الكام في شـرح قواعد األحكام) من شـيوخ المشـهد الغروّي، 

والمشـهد الحسـينّي، وبلـد مـوالي الكاظـم والجـواد )عليهمـا السـام)، 

وسـائر البـاد. وضيـق المجال منعني عـن إحصائهم، ومـن أجّائهم الذي 

كان أكثـر اشـتغالي عليـه شـيخ اإلسـام والمسـلمين، الـذي أقـّر واعترف 

جميـع َمـن عـداه فـي عصره لـه بالفقـه؛ أعني الشـيخ المؤتمن، الشـيخ 

محّمـد حسـن، غـّواص )جواهرالكام)، عـن بحار أنـوار أمناء الملـك العّام.
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وأنـا العبـد اآلثـم، ابـن الحـاّج مـرزا محّمـد، محّمـد رحيـم، المجـاور 

بالمشـهد المقـّدس الرضـوّي، حـّرره فـي ليلـة األحد رابع عشـر من شـهر 

ذي القعـدة الحـرام من شـهور ألـف ومائتين وثاث وثمانيـن من الهجرة 

النبـوّي ]كـذا[ صلّـى الله عليه وآله، ووقع التحرير في مشـهد الكاظمّيين 

.»]كذا[

محّل الختم: »العبد محّمد رحيم، 1260 هـ«.   
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)اإلجازة التاسعة(
الُمجيز: السيّد محّمد باقر بن زين العابدين الموسوّي الخوانسارّي )ت 1313 هـ(.

الُمجاز: إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(

عدد النسخ في المكتبة: )1(.

رقم النسخة في المكتبة: )1744(.

بخّط الُمجيز، وهي في مجموعٍة مّر التعريف بها في المحور الثالث )فهرس مشـايخ 

إجـازات إمـام الحرميـن(، وتوجـد نسـخة أخرى من هـذه اإلجازة بخـّط الُمجيـز أيضاً في 

نهايـة كتـاب )المشـكاة( للهمدانّي، رآها الشـيخ آقا بزرك الطهرانـّي )ت 1389هـ(، وقال: 

»المشـكاة فـي مسـائل الخمس والزكاة: للمولـى الفاضل، الميرزا محّمد بـن عبد الوّهاب 
الهمدانـّي الكاظمـّي، الملّقب بـ)إمام الحرمين(، المتوفّى سـنة نيّـف وثالثمائة وألف ...، 

عنـد الشـيخ محّمـد السـماوّي بالنجـف، وفـي آخـره إجازتَـْي ]كـذا[ المولى حسـين علّي 

التويسـركانّي، وإجـازة صاحـب الروضـات بخطّيهمـا لـه فـي 1283 هـ«)1(، وهـذه اإلجازة 

مطبوعـة فـي )ميـراث حوزه اصفهـان( ج2، ص251ـ 254. وهي غير اإلجـازة التي أوردها 

إمـام الحرميـن في آِخر كتابه الموسـوم بـ)الشـجرة المورقة(.

)نّص اإلجازة(
»بسم الله الرحمن الرحيم

والمـدرك  باالسـتحقاق،  والمالـك  اإلطـاق،  علـى  الكامـل  للـه  الحمـد 

باالسـتدقاق، والمنعـم باالسـتغراق، والُمنِفـق مـع اإلرفـاق، والمنِقذ من 

اإلمـاق، خالـق الخلق وخازن األرزاق، والخاطـب بـ﴿َما ِعنَدكُْم يَنَفُد َوَما 

ِعنَد اللَِّه بَاٍق﴾)2)، والصاة والسـام الراقيان الباقيان إلى أن تبلغ نفوسـنا 

)1( الذريعة: 21/ 52/ الرقم 3914.

)2( سورة النحل اآلية 96. 
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التـراق، ﴿َوِقيـَل َمـْن َراٍق﴾)1)، والسـائحان السـابحان مـع َمن﴿يَُسـبِّْحَن 

ِبالَْعِشـيِّ َواإلِْشـَراِق﴾)2)، إلى ميعاد يوم التاق، على سـّيد خائق الخّاق، 

وأشـرف أشـارف األطباق، ُمكِمل مكارم األخاق، وُمكِفل مراسـم األفاق، 

وَمـن كان لـه مـن كّل جميٍل َخـاق، وعلى كّل جيٍل أعـاق، وأوتي إجازة 

البـاغ إلـى جميع اآلفـاق، محّمٍد المصطفى المنتصـى المنتقى، المرتقي 

مـن حضيـض هـذه الداجيـة إلـى أوجٍ راق، ورفيـعٍ رقراق، والعـارج على 

متـن الُبـراق، إلـى ذروة سـنام األرواق، وعلـى آلـه األُلـى إلـى سلسـلة 

أسـانيدهم العاليـة تُمـّد األعناق، وعلـى َصلَصلة أحاديثهم السـامية تُدّق 

األوراق، مـا بقـي المؤمنون يُؤمنون بالغيب ويأمنون النفاق، ويحسـنون 

بإخوانهـم الظنون، ويحفظـون الميثاق.

أّمـا بعـُد، فلّمـا طـال ما أُنهـي إلّي بطريـق الرِسـال، وصال مـا أُلقي علّي 

علّي على سـبيل التوال. ِمن طلب)3) الُبقيا في عالم الِظال، وحليفنا يوم 

وقـوع األلفـة بيـن جواهر األمثـال، صفوة األحبـاب والقابـض على عروة 

محامـد األصحـاب األنجـاب عمـدة العلمـاء الماجديـن، وزبـدة الفضـاء 

الناجديـن، صاحـب الدرجات الرفيعة، وصاعد الرتبـات المنيعة البديعة، 

جامع مراسـم المعقول والمنقول، وقارع مسـامع الفـروع واألصول، بالغ 

مبالـغ المجتهديـن األعـام، وعـارج معارج المسـتنِدين في اإلسـام.وهو 

العالـم الربّانـّي، والحبـر الصمدانـّي، أبـو الفضائـل موالنا اآلميـرزا محّمد 

بـن الحـاّج عبـد الوّهـاب الهمدانـّي، بلّغـه اللـه غايـة األمانـي، وأذاقـه 

حـاوة الحقائـق والمعانـي، أن أُهـدي إلـى بابـه األكـرم، وأُتحـف إلـى 

جنابـه المحتـرم إجـازة ما صّحت لـي روايته وحلّت لي إجادتـه وإجازته، 

كمـا كان مـن َديْـَدن أسـافنا الصالحيـن، واسـتمرّت عليه شـيمة أشـياخنا 

السـابقين، رضـوان الله عليهـم أجمعين، مع أنّي لـم أُك من فوارس ذلك 

)1( سورة القيامة اآلية 27. 

)2( سورة ص اآلية 18. 

)3( كذا، والظاهر أنَّ الصواب )طالب(. 
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الميـدان، وال فـي ِعـداد مـن يُظـّن به اسـتعداد أولئـك األعيان الفرسـان، 

فطمعـت فـي نفسـي القاصرة الحاسـرة من حسـن هـذا الظـّن، وطفقت 

أقـول: اللهـّم اجعلنـي برحمتك خيـراً من ظّنه الحسـن.

ثـّم اسـتخرت اللـه الملـك العزيـز، فـي إجابـة جنابـه المسـتجيز، علـى 

النمـط الوجيـز، وأجزُت له أن يسـند إلّي أيضاً روايـة مؤلّفات األصحاب، 

ويـروي عّنـي جوامـع أحاديث الرسـول وأهل بيتـه األطياب عليهم سـام 

اللـه إلـى يـوم الحسـاب، وخصوصـاً األربعـة المقبولـة المشـهورة التـي 

عليهـا المـدار فـي جميـع األعصـار: )الكافـي)، و)الفقيـه)، و)التهذيب)، 

و)االسـتبصار)، وكذلـك األربعة األخرى التي جـاءت على أثر تلك األنوار، 

وهـي: )الوافـي)، و)الوسـائل)، و)جوامـع الكلـم)، و)البحار). 

بحـّق روايتـي إيّاهـا عـن جماعـٍة مـن مشـايخ هـذا الزمـان وِجلّـٍة مـن 

كبرائنا األعيان، وعلمائنا األركان، أعاهم سـنداً ومرتبًة، وأسـماهم سـمًة 

ومنقبًة، هو سـّيد الفقهاء الُمسـلَّمين، وحّجة اإلسـام والمسلمين، سمّينا 

األجـّل األعظـم والبحـر الخضـم، الحـاّج سـّيد محّمـد باقـر ابـن المرحوم 

السـّيد محّمـد تقـي الموسـوّي الجيانـّي، ثـّم األصفهانـّي صاحـب كتـاب 

)شـرح الشـرائع) الموسـوم بـ)مطالـع األنـوار) فـي سـّت مجلّـدات كبار، 

مـع كتـاب )تحفـة األبرار)، وكتـاب )الزهرة البارقة) فـي خصوص مباحث 

األلفـاظ مـن األصـول، وغيـر ذلك مـن المصنَّـف المطبوع المقبـول، في 

مراتـب المعقـول والمنقـول، بحـّق تحديثـه وروايتـه الحظـه اللـه بعيـن 

عنايتـه وحسـن رعايتـه، عـن ِجلّـٍة مـن مشـايخه الكابريـن، وِجلّـٍة مـن 

مراجعـه الفاخريـن؛ منهـم: المحّقق المدّقـق اآلميرزا أبوالقاسـم القّمّي، 

والفقيـه النبيـه الشـيخ جعفـر بـن الشـيخ خضـر الجناجـّي النجفـّي، عن 

شـيخهما األجـّل األفضل األنبل، موالنا اآلقا محّمد باقـر بن المولى محّمد 

أكمـل، عـن أبيـه المذكـور المبـرور، عـن الشـيخ جعفـر القاضـي، واآلقا 

جمـال الديـن محّمـد الخوانسـارّي، والمولـى ميـرزا محّمـد الشـيروانّي، 

عـن العّامـة المجلسـّي الثاني، عـن أبيه المولـى محّمد تقي بـن المولى 
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مقصـود علـّي المجلسـّي األصفهانـّي، عـن شـيخنا البهائـّي، عـن والـده 

الشـيخ حسـين بـن عبد الصمـد العاملـّي، عن الشـهيد الثانّي قـّدس الله 

تعالـى أرواحهـم ورّوح أشـباحهم. 

)حيلولـة) وأروي أيضـاً باإلجـازة عـن شـيخي وسـندي ووالـدي الماجـد 

البـارع، الـورع الجامـع، المطّلع الحـاّج أمير زيـن العابدين ابـن الفاضل 

الكامل السـّيد أبي القاسـم ابن الفقيه األوحد السـّيد حسـين ابن األديب 

األفقه األمجد السـّيد أبي القاسـم جعفر بن الحسين الحسينّي الموسوّي، 

عـن أبيـه، عـن أبيـه، عـن أبيـه، عـن مشـايخه الكابريـن المنتهيـن إلـى 

شـيخنا البهائـي أيضاً. 

)حيلولـة) وعـن أبيـه، عـن السـّيد محّمـد مهـدّي العّامـة الطباطبائـّي، 

المشـتهر بـ)بحـر العلـوم) عـن المـرّوج البهبهانـّي .. وغيـره.

)حيلولـة) وعـن أبيـه، عـن أبيـه، عـن المولـى محّمد صـادق بـن المولى 

محّمـد التنكابنـّي الشـهير بـ)سـراب)، عـن أبيـه المذكـور أحـد علمائنـا 

األقطاب، عن شـيخه المحّقق موالنا محّمد باقر السـبزوارّي الخراسـانّي، 

عن السـّيد حسـين بن السـّيد حيدر الكركّي العاملّي، عن شـيخه الشـيخ 

بهـاء الديـن محّمـد المقـّدم على اسـمه التعظيم.

)حيلولـة) ولـي الروايـة أيضـاً باإلجازة عن السـّيدين األيَِّديْـن المجتهَديْن 

سـين، اآلقا سّيد إبراهيم بن السّيد محّمد  المعتمَديْن، المدرسـتين المؤسِّ

باقـر الموسـوّي القزوينـّي المتوطّن بالحائـر المقّدس حّياً ومّيتـاً، واآلمير 

سـّيد حسـن بـن اآلمير سـّيد علـّي الحسـينّي األصفهانّي، عن مشـايخهما 

األجلّـة المنتهيـة أيضاً إلى الجماعـة المذكورين.

العلمـاء  وتراجـم  اإلجـازات  كتـب  مـن  ذلـك  علـى  يزيـد  مـا  وليطلـب 

والسـادات، وال سـّيما كتابنـا الكبيـر الـذي وضعنـاه فـي هـذا البـاب، 

وأودعنـاه فوائـد ال تُحصـى قـّل مـا يوجـد نظيرهـا فـي كتـاب، وسـّميناه 
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كتـاب )روضـات الجّنـات)، جعلـه اللـه تعالـى مـن الباقيـات الصالحات، 

ثـّم الملتَمـس مـن جنـاب المقصـود بهـذه الكلمـات، الدعـاء بالخير في 

مظـاّن اإلجابـات، والشـفاعة إلى الله تبـارك وتعالى فـي جميع الحاالت، 

كمـا أنـا من اآلن موطٌِّن نفسـي الخاطئة بمعونة الرحمن أن ال أنسـاه من 

الدعـاء فـي تلك المظـاّن، وأقرأ عليه السـام الوافر، وأسـتدعيه الجواب، 

وأحمـد إليه الله سـبحانه وتعالى، وأصلّي وأسـلّم علـى محّمٍد وأهل بيته 

األطيـاب، وأرجـو منـه الثواب.

وكُتـب هـذا فـي عصـر يـوم االثنيـن، الحـادي عشـر مـن رجـب المرّجب 

المكـرّم أحـد شـهور سـنة ثـاٍث وثمانيـن ومائتيـن بعـد األلف«. 

محّل الختم: »محّمد باقر بن زين العابدين الموسوّي«.
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يف مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة
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مالحق بالبحثملحق بالبحث
صور النسخ اخلّطّية املعتمدة يف البحث املوجودة 

يف مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة
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الملحق )1(

صورة فهرس تأليفات إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305 هـ(
رقم النسخة في المكتبة )430(
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الملحق )2(

صورة فهرس مشايخ إجازات إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305هـ(، 
وتأريخ مجيء اإلجازات بالنظم.)النسخة األولى( رقمها في المكتبة: )1745/1(.
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خامخم0م1خامإ88  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد

صورة فهرس مشايخ إجازات إمام الحرمين وتقريظ على كتاب )المشكاة في مسائل الخمس 
والزكاة(، )النسخة الثانية(. رقمها في المكتبة: )1744/1(.
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الملحق )3(
صور إجازات مشايخ إجازات إمام الحرمين، محّمد بن عبد الوّهاب الهمدانّي )ت 1305هـ(،
األولى: صورة إجازة الشيخ مرتضى  بن محّمد أمين األنصارّي )ت 1281 هـ( للهمدانّي.

)النسخة األولى( رقمها في المكتبة: )1744/1(.
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صورة إجازة الشيخ مرتضى  بن محّمد أمين األنصارّي )ت 1281 هـ( للهمدانّي.

)النسخة الثانية( رقمها في المكتبة: )1745/1(
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الثانية: صورة إجازة المولى حسين علّي التويسركانّي )ت 1286 هـ( للهمدانّي.

رقم النسخة في المكتبة: )1744(.
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الثالثة: صورة إجازة المولى محّمد بن أحمد بن محّمد مهدي النراقّي الكاشانّي )ت 1297 هـ( للهمدانّي.

رقم النسخة في المكتبة )386(
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الرابعة: صورة إجازة السّيد علّي نقّي بن السّيد حسن الطباطبائّي )ت 1289 هـ( للهمدانّي.

رقم النسخة في المكتبة: )1742(.
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خامخم0م1خامإ100  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد

الخامسة: صورة إجازة الشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ( للهمدانّي.

)النسخة األولى( رقمها في المكتبة: )1744/1(.
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صورة إجازة الشيخ راضي بن محّمد النجفّي )ت 1290 هـ( للهمدانّي.

)النسخة الثانية( رقمها في المكتبة: )1745/1(.
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السادسة: صورة إجازة السّيد زين العابدين بن حسين الطباطبائّي )ت 1292 هـ( للهمدانّي. 

)النسخة األولى( رقمها في المكتبة: )1744/1(.
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خامخم0م1خامإ108  طم خشحلدطزاخطل دّخلاخدبّخشح ادمحخشحي ّشلاد

صورة إجازة السّيد زين العابدين بن حسين الطباطبائّي )ت 1292 هـ( للهمدانّي. 

)النسخة الثانية( رقمها في المكتبة: )1745/1(.
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السابعة: صورة إجازة الشيخ محّمد حسين بن الشيخ هاشم الكاظمّي )ت 1308 هـ( للهمدانّي.

رقم النسخة في المكتبة: )1745/1(.
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الثامنة: صورة إجازة الشيخ محّمد رحيم بن محّمد البروجردّي )ت 1309 هـ( للهمدانّي.

رقم النسخة في المكتبة: )1742(.
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التاسعة: صورة إجازة السّيد محّمد باقر الموسوّي الخوانسارّي )ت 1313 هـ( للهمدانّي.

رقم النسخة في المكتبة: )1744(.
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119 شحاز خطل دّخحم خيشلا

المصادر والمراجع
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الملّخص
تقـُف مجلـة )معهد المخطوطات العربيـة( في صدارة المجالت العلميَّـِة التي أََخَذْت 

ِقيَن منذ صدورها فـي القاهرة سـنة 1955م، فكانْت  علـى عاتقهـا ِخدَمـَة التـراِث والُمَحقِّ

لسـاَن حـال معهـد المخطوطـات العربيَّـة، ثـم انتقلـت إلى الكويـت، ثم عادت لتسـتقرَّ 

فـي القاهرة مـن جديد.

وهذا المقاُل عقدناُه في هذه الصحائف يبحُث في أهميَّة هذه المجلَّة، واسـتقطاب 

ِقيـَن للنَّشـر فيهـا، ودورهـا الكبير منذ تاريـخ صدورها حتى نهاية سـنة  الباحثيـن والُمَحقِّ

2017م، وبيـان مـا قامت به من أجِل رعايِة المخطوط ونَْشـرِه، ونَْقـِد ما يَصدُر من أعالِق 

ًقـا فيهـا، أو مكاٍن آخـر، وألقينا األضواء على منهجها، ثـمَّ وأبوابها التي  المخطوطـات ُمَحقَّ

تغيَّـَر بعُضهـا فـي خالل عمرهـا الطويل، ولكْن بقيِت األبواب الرئيسـة لهـا، وهي الخاصة 

بالتعريـف بالمخطـوط، وتحقيقـه، ونقده، وقـد عرَّفنا برؤسـاء تحريرها كلّهم، وسـنوات 

هْت لها . خدمتهـم لها، وبالنَّقدات التـي ُوجِّ

والحمُد للِه ربِّ العالمين  
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Abstract

The Arabic Manuscripts Institute Journal stands at the forefront of 
scientific journals that have taken upon itself the service of heritage 
and annotators since its publication in Cairo in 1955. It was the 
mouthpiece of the Arabic Manuscripts Institute , then moved to 
Kuwait, and then returned to settle in Cairo again.

The article, we have written in these papers, examines the 
importance of this journal to attract researchers and annotators for 
publication , and its great role since the date of issuance until the end 
of 2017, and what it did to sponsor and publish a manuscript, and 
criticizing what issues of the related annotated manuscripts or other 
place. We shed light on its approach then its sections, some of which 
change during its long life, but the main sections remained which is 
specific to the definition of the manuscript, and its annotation and 
criticism. We have identified all their editors and their years of service, 
and the criticisms they have been given. 
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المقدمة
ال يخَفـى أَمـُر إحياء التـراث العربيِّ عن طريق حفِظ مخطوطاتِـِه بتصويرها وتقديمها 

للباحثيـن والمحّققيـن ؛ لتحقيقهـا وجلوهـا علـى وفـق المنهـج العلمـيِّ فـي تحقيـِق 

المخطوطـات.

ُت العربيـُة فـي هذا المجـاِل ِبَنْشـِر نفائس النصـوص المحققة،  وقَـد أَسـَهَمِت الَمَجـالَّ

ـافات ألماكن احتجان المخطوطات، ومنها )لغة العرب(  مع دراسـات علمية رصينة، وكشَّ

و)المـورد( و)مركـز إحياء التراث العربي( في بغـداد، و)مخطوطاتنا( التي تصدرها العتبة 

ُق(  العلويـة المقدسـة، و)الخزانـة( التـي تصدر عـن العتبة العباسـية المقدسـة، و)المحقِّ

التـي تصـدر عـن العتبـة الحسـينية المقدسـة، و)تراثيـات( فـي القاهـرة، )مـرآة التراث( 

فـي المغرب،و)رفـوف( فـي الجزائـر، و)آفـاق الثقافـة والتـراث( و)األحمديـة( و)عيـدان 

الخيـل( فـي دبـي، و)عالم الكتـب( وملحقها )عالـم المخطوطات والنوادر( فـي الرياض، 

و)الذخائـر( فـي بيـروت، فضاًل عن المجالت التـي تصدرها المجامع العلميـة العربية في 

ـان، والعالمية في الهنـد، وغيرها. بغـداد والقاهـرة ودمشـق وعمَّ

وتقـُف مجلـة )معهـد المخطوطـات العربية( في صـدارة تلك المجـالت العلميَِّة التي 

ِقيَن. أََخـَذْت على عاتقهـا ِخدَمَة التـراِث والُمَحقِّ

أسباب اختيار موضوع البحث: 
كان من أسباب اختياري لموضوع البحث يتمثل في اآلتي: 

تعد من أوائل المجالت الصادرة على المسـتوى العربّي في االهتمام بالمخطوطات . 1

وفهرستها وتحقيقها ودراستها.

الَعـرب . 2 قيـن  الُمحقِّ ِمـَن  البـارزة  واألسـماء  األَكَْفـاء  األسـاتذة  كبـاَر  ـْت  ضمَّ أنهـا 

فيهـا. وبحوثهـم  مقاالتهـم  حبَّـروا  الذيـن  الـرواد  والمستشـرقين 

ًة في مجال . 3 مثَّلـِت المجلـُة َمصـدًرا ُمِهًما للباحثيـن في مختلف دوِل العالـم، خاصَّ

أماكـن المخطوطات والنصـوص المحّققة والكاديكولوجيا.
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اسـتمرار صدورهـا منـذ نحو سـتة عقود، ومـا مرَّ بها مـن أحداث وأجيـال وتاريخ . 4

طويل حافل بالنشـاط.

واعتمـدُت فـي هـذا البحـث على المنهـج الوصفـي والتاريخـي، وذلَك بالرجـوع إلى 

أجـزاء المجلـة مباشـرًة، وبعـض ما نُشـَر عنها.

معهد المخطوطات
أًنشـئ معهـد المخطوطـات العربيـة فـي القاهرة سـنة)1946م( بقـرار مـن مجلـس 

جامعـة الـدول العربيـة - وحمـل أواَل اسـم »معهـد إحيـاء المخطوطـات« - وكاَن تَاِبًعـا 

وقتـذاك إلـى اإلدارة الثقافيـة باألمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة، وهـذه اإلدارة 

بإشـراف د. طـه حسـين وأحمد أمين)1(، ثُـمَّ اسـتََقلَّ عنها سـنة 1955م، وأُلِحَق بالمنظمة 

ـبعينات، وقد َهَدَف المعهـُد إلى العناية  العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلوم في بدايِة السَّ

بالتـراث العربـيِّ المخطـوِط بمختلـِف أَصعَدتِـِه؛ َجمًعا وإتاحـًة، صيانًة وترميًما، فهرسـًة 

وتعريًفـا، دراسـًة وتوظيًفا.

وصـدرت عـن المعهـد )مجلـة معهـد المخطوطـات العربيـة( عـام )1955م( فكانـْت 

لسـاَن حالـِه فـي رعايـِة المخطـوط ونَْشـرِه ونَْقـِد مـا يَصـدُر مـن أعـالِق المخطوطـات 

ًقـا، وبقيـْت هنـاك إلـى سـنة)1979م(، وآخـر مجلـد صـدر هـو مـج)26( بجزأيـِه  ُمَحقَّ

ٍد،  لسـنة)1401هـ/1980م(، ثُـمَّ انتَقلْت بعَدَهـا إلى تونـس، ولـم يصـدر منهـا أيُّ ُمجلّـَ

ى سـنَة)1990م(، إِذ اسـتؤنف إصدارهـا فـي كانـون  ثُـمَّ كانَـْت االنتقالـُة إلى الكويت حتّـَ

الثانـي)1982م(، وظهر تحت اسـمها عبارة “إصـدار جديد – الكويت”، ولكن بُِدئَ بترقيم 

جديـد خطـأً هـو “المجلـد األول – الجزء األول”، ثـمَّ ُعِدَل عن هذا، فـكان اإلصدار التالي 

يحمـل “المجلـد 26، الجـزء الثانـي”، وهـو خطـأ آخـر ؛ إْذ سـبَق أْن َصـَدَر هـذا الترقيـم 

للمجلـد 26 فـي القاهرة،فهـذا خلل فـي الترقيم والمتابعـة)2(، وتَتَابََعـِت المجلداُت حتى 

المجلـد 33 )1989م(، الـذي صـدر منـه الجـزء األول، لكـن لم يصدر الثاني بسـبب حرب 

الخليـج بدخـول الكويـت، ثـمَّ عاد المعهـد ومجلتُـُه إلى القاهرة عـام)1991م(، واسـتمرَّ 

الترقيـم ُمتسلسـاًل وكأنَّ الجـزَء المفقـوَد فـي الكويـت صادٌر! 

)1( في اللغة واألدب: 734/2.

)2( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج 59، ج 24،)1984م(، ص 878-877.
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وقد ظهر من المجلة حتى نهاية)2017م( واحٌد وستون ُمجلًَّدا)1(.

منهج المجلة وهدفها: 
تصدر المجلة مرتين في السنة بالحجم االعتيادي للكتاب، فهي نصف سنوية.

جـاء فـي فاتحـة الجزء األول منها »هـذه أوُل مجلة في البـالد العربية تخصص للبحث 

فـي المخطوطات وتاريخها«.

وجـاء فـي الترويسـة بعد اسـمها عبارة تعريفية هـي »مجلة ثقافية«، ثُـمَّ َصارْت هذه 

العبـارة فـي الثمانينـات »مجلـة علميـة محكَّمـة«، ولـذا اعتُِمـَدْت فـي بعـض الجامعـات 

ألغـراض الترقيـة العلمية)2(.

وجـاء أيًضـا فـي أوَّل صفحـٍة للتعريف بها: »تنشـر المجلة المـواد المتعلقة بالتعريف 

بالمخطوطـات العربيـة، والنصـوص المحّققـة، والدراسـات المباشـرة حولهـا، والمتابعـة 

النقديـة الموضوعيـة لها«.

ـدْت اإلداراُت المتعاقبـُة للمجلـِة قواعـَد فـي نشـر البحـوث الواصلـة لها، تمَّ  وقـد قعَّ

إثباتهـا فـي بدايـة كل جـزء منهـا، ثـم ُوِضَعْت فـي الختاِم.

أبواُب المجلَِّة: 
في بداية تأسيسها كانت أبوابها تُوضع في نهاية كلِّ جزٍء حيث )الفهرس(، وهي: 

1- المخطوطات العربية في العالم.

2- التعريف بالمخطوطات.

3- نقد الكتب.

4- نشاط معهد المخطوطات، ويعده مدير المعهد د. صالح الدين المنجد.

على  للحصول  ومؤسسات  ومستشرقين  ودارسين  وباحثين  علماء  من  طلبات  المعهد  )1( تلقَّى 

المجلدات السابقة النافدة، لذا بدأ المعهد من عام )1993م إلى عام 1997م( بإصدار طبعة ثانية 

للمجلدات السبعة عشر األولى )1955-1971م(.

ان. ينظر المخطوطات اإلخبارية، ع 150، 2016م، ص 3. )2( آخرها جامعة العلوم اإلسالمية في عمَّ
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5- أنباء وآراء.

ـا اشـتدَّ عودهـا وُعرفـْت فـي األوسـاط األكاديميـة تـمَّ إلغـاء البابيـن األخيريـن  ولمَّ

الخاصيـن بأخبـار المعهـد ونشـاطاته باسـتحداث نشـرة دوريـة تُعَنى بذلك وهي )نشـرة 

أخبـار التـراث العربـي( التي صـدر عددهـا األوَّل عام)1971م(، مـع َدْمِج البابيـن األولين 

فـي بـاٍب واحٍد.

ونتيجة لذلَك صارت عنوانات أبوابها: 

1- التعريف بالمخطوطات وفهرستها.

2- نصوص محّققة.

3- دراسات تراثية.

4- متابعات نقدية.

ولكـن في السـنين األخيرة لهـا وتحديًدا منذ إصدار الكويت عـام)1982م( تَمَّ اختصار 

كل باٍب إلى كلمـة واحدة، فصارت)1(: 

1- تعاريف.

2- نصوص.

3- دراسات.

4- متابعات.

واستُحدثَْت ثالثة محاور جديدة، وهي: 

1- ترجمات.

2- أعالم.

3- عروض.

)1( جاءت »محتويات العدد« خالية من أسماء األبواب في مج 28 )1984م(، ومج 29 )1985م(، و 

مج 30 )1986م(.
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فصـارت للمجلـة سـبعُة أبـواب، األربعة األولى تظهر بشـكٍل رئيس تقريبًـا، أما الثالثة 

األخيـرة ففـي فتـرات متقطَِّعـٍة، علـى وفـق مـا يـرد إلـى المجلـة، ومـن خـالل متابعتنـا 

للمقـاالت والبحـوث رأينـا أنهـا كانـت ضمن )الدراسـات(. 

االهتمام بالمخطوطات: 
نالـت المخطوطـات أهميـة كبيـرة منـذ مجلداتهـا األولـى، بوجـود د. صـالح الديـن 

المنجـد، إْذ أرسـل المعهـد بعـض منتسـبيِه إلى عـدد من البلـدان العربية لتصويـر ما بها 

مـن مخطوطـات، ومن ذلَك بعثتُه إلى المملكة العربية السـعودية)1(، التي كانت برئاسـة 

المستشـار قاسـم الخطـاط، وصـوَّرْت )428(كتابًا من نـوادر المخطوطـات العربية.

وكانـت بعثـة المعهـد األولى إلـى لبنـان لتصويـر مخطوطاتـه)2(، واسـتَطاَعْت تَصويَر 

)336( مخطوطـة.

وبعثـة المعهـد الرابعـة إلـى المغـرب حيـث مخطوطـات الخزانـة الحسـنيَّة)3(، ثـم الخامسـة 

لتصويـر مخطوطـات عـالل الفاسـي في طنجة برئاسـة منسـق برامـج المعهد ورئيـس تحريرها)4(.

كمـا انتقلـت لتصويـر المخطوطات إلـى إيـران عـام)1960م( وزارت مكتباتها غير 

المفهرسـة)5(، واالمبروزيانا )إيطاليا()6(، وأفغانسـتان)7(، واالتحاد السـوفيتي السابق)8(. 

وفتحـت صفحاتهـا لفهـارس المخطوطـات فـي العـراق، إْذ كتَب كوركيس عـواد ثالث 

)1( مج 23، ج 1،)1977م(، ص 23-3.

)2( بقلم د. فيصل الحفيان )الجزء األول( مج 46، ج 2،)2002 م(، ص 7-53، و)الجزء الثاني( مج 47، 

ج 1،)2003م(، ص7- 52.

)3( مج 49،)2005 م(، ص 7-34، مج 50، ج 1و2،)2006 م(، ص 7-31، مج 51، ج 1و2،)2007م(، 

ص 7 – 84.

)4( بقلم فيصل الحفيان، مج 56، ج 2 )نوفمبر 2012م(، ص 7 – 68.

)5( مج 6،)مايو – نوفمبر 1960م( ص 332-325.

)6( مج 3، ج 1 )مايو 1957م( ص 182، ج 2، ص 348-345.

)7( مج 1، ج 2 )نوفمبر 1955م( ص 339.

)8( مج 23، ج 2 )نوفمبر 1977م( ص 135-140، مج 24، ج 2 )نوفمبر 1978م( ص 227-219.
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مقـاالت عـن )مخطوطات مكتبـة المتحف العراقّي ببغداد()1(، و)مدينـة البصرة: مكتباتها 

ومخطوطاتهـا( )2(، و)تطـور فهـرس المخطوطـات في العـراق()3(.

ونشـر د. حسـين علـي محفـوظ: )المخطوطـات العربيـة فـي العـراق()4(، و)فهـرس 

 ،)5( )الخزانـة الغرويـة بالنجـف في مشـهد أميـر المؤمنين اإلمـام علي بن أبـي طالب

و)خزانـة الدكتـور حسـين علـي محفـوظ بالكاظميـة في العـراق()6(.

وكتب محّمد حسين الحسينّي الجاللّي )التحف من مخطوطات النجف()7(.

أّمـا السـيّد سـلمان هـادي الطعمة فحبََّر مقااًل بشـأِن )المخطوطات العربيـة في خزائن 

كربـالء()8(.

وحـاول طـه محسـن أْن يَحصَر )مخطوطات الظـاء والضاد في مكتبـة المتحف العراقّي 

.)9( ببغداد( 

َقـِة على أصـول خطيَّة  وفـي مجـال تحقيـق المخطوطـات بلـغ عـدد النصـوص المحقَّ

ـا، بعضهـا جزء مـن مخطـوط، كأْن يكون فصاًل منـه)10(، أو  أو بطريـق الصنعـة )150( نصًّ

َق محّمـد جبار المعيبد: المقصور  ُمَقّدمـًة لـُه)11(، وكان للعراقييـن حضوٌر في ذلك، إذ َحقَّ

)1( مج 1، ج 1 )مايو-1955 م( ص 38-37.

)2( مج 1، ج 2 )نوفمبر – 1955م( ص 169-163.

)3( مج 26، ج 1 )مايو 1980م( ص 50-3.

)4( مج 4، ج 2 )نوفمبر 1985م( ص 195- 258.

)5( مج 5، ع 1 )مايو 1959م( ص 30-23.

)6( مج 6، ج 1 و 2 )مايو، نوفمبر 1960م( ص 58-15.

)7( مج 20، ج 1 )مايو 1974م( ص 50-3.

)8( مج 27، ج 2 )يوليو – ديسمبر 1983م( ص 547- 596.

)9( مج 28، ج 1 )يناير – يونيو 1984م( ص 310-291.

)10( الفتح األيوبي لليمن: نّص من مخطوط السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن، 

لبدر الدين محمد بن حاتم، تحقيق محمد عبد العال أحمد، مج 10، ج 1، )مايو 1964م( ص 

.166-137

)11( حول كتابين هامين: المورد األحلى في اختصار المحلى البن حزم، والقدح المعلى في إكمال 
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والممـدود المنسـوب إلـى أبي عمـر الزاهد محّمد بـن عبد الواحد )ت354هــ( )1(، وهي 

َح أنها ليسـْت لُه.  رسـالة قصيـرة، رجَّ

ونََشـَر د. نوري حّمودي القيسـيُّ َجمَعُه وتحقيَقه ألربعِة شـعراء أُمويِّين، وهم: مالك 

بن الريب)2(، والشـمردل اليربوعّي)3(، ومزاحم الُعَقيلّي)4(، واألشـهب بن رُميلة)5(.

وقد بلغِت المتابعات والنقدات )146( مادًة، وتشمل ما يأتي: 

االستدراك على دواوين منشورٍة فيها أو خارجها بأبياٍت أو قطعٍ أخلَّْت بها.. 1

مالحظات نقديَّة تخص الدواوين أو الكتب األدبية واللغوية والتاريخية األخر.. 2

وكان لكاتـب السـطور ثالثـة بحـوث فـي: نقـد كتـاب )مسـالك األبصـار( للعمـريِّ في 

جزئه)6(16، واالسـتدراك على ديوان أبي النجم العجلّي ونَقد نشـراته السـابقة مجتمعًة)7(، 

ومالحظـات نقديـة فاحصـة تخـصُّ كتاب )جلـوة المذاكرة( للصفـديِّ في نشـرتِه الصادرة 

فـي القاهـرة)8(، ورجوعـي إلـى أجزائهـا للبحث عـن الدواويـن أو االسـتدراكات عليها)9(.

ولـم تخـل من نقـٍد لبعِض موضوعاتها، خاصـًة التصويبات التي ذكرهـا عبد الله كنون 

ـامرَّائِيُّ من قـراءات ووقَفاٍت  د الَخاِمـس منهـا)10(، ومـا أَورََدُه د. إبراهيم السَّ ِبَشـأِْن الُمجلّـَ

المحلى البن خليل، لمحّمد بن إبراهيم الكتانّي، مج 4، ج 2 )نوفمبر 1958م( ص 309-344. وفيه 

وردت مقدمة )المورد األحلى( محّققًة. 

)1( مج 20، ج2 )نوفمبر 1974م( ص 17-47.)اسم الباب »التعريف بالمخطوطات«(. 

)2( مج 15، ج 1 )مايو 1969م( ص 53-114، بعنوان )ديوان...(.

)3( مج 18، ج 2 )نوفمبر 1972م( ص 330-265. 

)4( مع د. حاتم صالح الضامن، مج 22، ج 1، )مايو 1976م( ص 146-85. 

)5( مج 26، ج 1 )يناير 1982م( ص 179- 208، بعنوان )شاعر أموي مغمور: ...(. 

)6( مج 55، ج 2 )نوفمبر 2011م(، 193-246، ولم يتم نشر »المصادر والمراجع«، ربَّما لطول البحث.

)7( مج 60، ج 1 )مايو 2016م(، ص 241-221.

)8( مج 61، ج 2 )نوفمبر 2017م(، ص 263-202.

)9( ينظر كتابنا معجم الدواوين والمجاميع الشعرية 117، 120، 129، 143، 187، وغيرها.

)10( مج 5، ج 2 )نوفمبر 1959م( ص 396-394.
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َخـصَّ بهـا المجلََّديـن 26 و 31 )1(، وكان أَقَسـاها مـا كتَبَُه د. محّمد شـفيق البيطار، وذلَك 

رِها في نَْشـِر مقاٍل  فـي رسـالٍة كتبهـا إلـى رئيس تحريـر المجلَّة، ُمستفسـرًا فيهـا عـن تأخُّ

نقـديٍّ طويـٍل علـى عمـِل د. عـادل عطـا اللـه الفريجـات الموسـوم بــ )زهيـر بـن جناب 

ة لـم تُعلـم د. البيطـار  ـى مـن شـعره()2(، ويبـدو أنَّ إدارَة المجلّـَ الكلبـّي: أخبـاره ومـا تبقَّ

ِبوصولِـِه، فظـنَّ أنهـا تجاهلتـُه، فََنَشـرَُه فـي بيـروت )1999م()3(، مـن دون أْن يطَّلع على 

َمقالـِه منشـوًرا بالفعـل قبل سـنٍة واحدة فـي المجلَّة)4(.

ـَص للكتابة عن أحـد األعالم فـي التحقيق أو الفهرسـة،  وفـي بـاب )أعـالم( الـذي ُخصِّ

بـرز مقـال )ميخائيـل عـواد حياتـه وجهـوده العلميـة( )5( الـذي كتبـه د. جليـل العطيـة، 

ومقـال )السـيّد أحمـد صقـر العالـم المحّقـق( )6( بقلـم د. عـادل سـليمان جمال.

ـا الحظنـاُه أنَّ مقـاَل )إحسـان عبـاس وأولـى تجاربـه فـي التحقيـق()7( مكانُُه في  وممَّ

هـذا البـاب، ولكـن نُشـَر خطأً فـي باب )نصـوص(، أما بحـث )الُمخبَّل السـعدي... حياته 

ومـا تبقـى مـن شـعره( الذي كتبـه د. وليـد السـراقبيُّ فهو نقـد للمجموع الشـعريِّ الذي 

قـام بـه د. حاتـم صالـح الضامـن، وقـد نُِشـَر فـي بـاب )أعـالم( )8(، وكان مـن الصحيح أْن 

يُنشـر في بـاب )متابعات(.

أمـا الدراسـات عـن المخطـوط والـورق فهـي كثيرة، منهـا ما كتبتـه د. ظميـاء محّمد 

عبـاس عـن )الـورق: صيانتـه والحفاظ عليـه( )9(.

)1( نََشَر ذلك تِبَاًعا في مج 27، ج 1،)1982م(، ص 327- 357، ومج 32، ج 1،)1988م(، ص 143-

.160

)2( مج 38، ج 1-2 )يناير- يوليو 1994م( ص 129- 182.

)3( مج 42، ج 2 )نوفمبر 1998م( ص 261-195.

)4( ديوان زهير بن جناب الكلبّي ص 203-139.

)5( مج 43، ج 1 )مايو 1999م( ص 149- 164.

)6( مج 47، ج 2 )نوفمبر 2003م(، ص 141- 165.

)7( بقلم عصام محّمد الشنطّي، مج 49، ج 1و2 )نوفمبر 2005م(، ص 161-145. 

)8( مج 54، ج 2 )نوفمبر 2010م(، ص 293-261. 

)9( مج 44، ج 1 )مايو 2000م(، ص 240-229. 
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أمـا قواعـد التحقيـق ونشـرها فكانـت فـي سلسـلة مقـاالت مهمـة، من أهمهـا مقال 

د. صـالح الديـن المنجـد )قواعـد تحقيـق النصـوص( )1( الـذي طُِبـَع كتابًا فيمـا بعد، وهو 

ثانـي أشـهر كتـاب عربـّي في هذا الفـن بعد كتاب عبد السـالم هـارون )تحقيق النصوص 

ونشـرها(، وتنـاول د. سـلمان قطايـة تحقيـق المخطوطات الطبية ونشـرها)2(.

وقـد تم نشـر مقاالت لبعض المستشـرقين، مثل كارل بتراشـك )3(، وجـون هانويك)4(، 

وديفيد كنج)5(، وسـتانفورد ج شو)6(.

وجميـع البحـوث والمقـاالت باللغـة العربيـة ما عدا بحثًـا واحًدا كان بالفرنسـية، ولم 

يُتَرَجـم، نُِشـَر فـي العدد الخـاص بالمخطـوط العربّي )7(.

َتنوُّع موضوعاتها: 
لـم يقتصـر اهتمـاُم المجلِة بالجانب األدبي أو اللغوّي، بل امتـدَّ الى العلوم التطبيقية 

األَُخـر، فكتبـت د. مهـا الشـعار )تقنيات تنقية المياه فـي المؤلفات الطبيـة العربية حتى 

نهايـة القـرن السـابع الهجـري( )8(، وكتـب د. مصطفـى مولـداي )مـن تـراث البوزجانـي 

ـَق د. داود مزبان الثامري  )ت388هــ( كتابـان نـادران في الرياضيـات التطبيقية( )9(، وحقَّ

)1( مج 1، ج 2 )نوفمبر 1955م( ص 337-317. 

)2( مج 29، ج 1 )يناير– يونيو 1985م( ص 284-273. 

)3( مج 6، )مايو – نوفمبر 1960م(، ص 3-14، مقال )المخطوطات العربية في تشكوسلوفاكيا(.

)4( مج 24، ج 1 )مايو 1978م(، ص 175-190، مقال )اللغة العربية ومظاهرها في غرب إفريقيا(.

)5( مج 25، )1979م(، ص 219-226، مقال )مشروع مؤسسة سميثونيان الخاص بتاريخ الفلك في 

العصور اإلسالمية األولى ن مركز البحوث األمريكي في مصر(.

)6( مج 2، ج 1 )مايو 1956م( ص 146- 161، مقال )الوثائق المصرية في العهد العثماني 1517-

1914م(.

 proportions remarquable dans« وهو   .238-227 ص  2011م(،  )مايو   1 ج   ،55 )7( مــج 

في  ملحوظة  »نسب  وترجمته   ،»des Manuscrits maghrébins du moyen-age au 19es

المخطوطات المغاربية من العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر«. 

)8( مج 56، ج 1 )2012م( ص 107- 135. 

)9( مج 48، ج 1-2 )2004م( ص 149-123. 
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)رسـالة فـي القولنج وتعديـد أصنافه وأسـبابه وعالماته( البن سـينا)1(.

شروط النشر: 
كانت شـروُط النشـر تُنشـُر في بداية كلِّ جزٍء، ولكن ِمَن المجلَِّد 33 )1989م( َصارَْت 

فـي نهايِة كُلِّ جزٍء.

فـي بدايتهـا لم يكـن هناك تحديٌد لعدد صفحاِت المادِة الُمرسـلة للنَّشـر، ولكن بدًءا 

مـن المجلـد المشـار إليِه اشـتُرَِط أاَلَّ تزيد على 35 صفحة كبيـرة )10 آالف كلمة(.

ومن الشروط أنها »تمنح صاحب المادة خمسين مستلة وال تعطي مكافآت ماديَّة«، وبدًءا 

من مج 59 )2015م( قرَّرت إداراتُها إعطاء مكافأة مادية مناسـبة، مع خمس نسـخ هدية.

ألقاب الباحثين: 
كانـِت المجلـُة - فـي بدايتهـا - تضـع الـدال للدكتـور وال تضـع شـيئًا لألسـتاذ؛ مما قد 

ـل علـى الدكتـوراه؛ لذلـك َعَمـَد رئيـُس التحريـر فـي  يُسـبب حرًجـا لـدى َمـن لـم يتحصَّ

عـام)2015م( إلـى َحـْذِف األلقـاِب حتَّى فـي صفحـة الهيئِة االستشـارية ورئيـس التحرير 

ومديـرِِه، علـى أن تُعـرَف الدرجـة العلميـة ِمـن الوظيفة غالبًـا)2(، ورأى أن يَبـدأ كلُّ بحٍث 

مـن جهـة اليميـن ال مـن جهـة اليسـار، على أن تحتـوي صفحتـه األولى من جهـة اليمين 

علـى اسـم البحـث واسـم صاحبـه ووظيفتـه وملخـٍص ال يزيُد عن عشـرة أسـطر، وهو ما 

ٍة)4(. ذكـرَُه لـي مديـر تحريرهـا د. أحمـد عبد الباسـط)3( فـي رسـالٍة خاصَّ

)1( مج 30، ج 1 )يناير – يونيو 1986م( ص 9 – 45، وج 2 )يوليو( 441- 500. 

)2( وهو ما قامْت به مجلَّة )عالم الكتب( وملحقها )عالم المخطوطات والنوادر( الصادران عن دار 

ثقيف بالرياض، ومجلة )جذور( الصادرة عن نادي جدة األدبّي. 

)3( ُولَِد في)1977م(. نال الماجستير في أصول النحو من كلية اآلداب بجامعة القاهرة عام)2008م(، 

والدكتوراه في الدراسات اللغوية )النحو( من الجامعة نفسها عام)2012م(. أصدَر خمسَة كُتٍب 

َقة، ولُه غيرها تحت الطبع، وأخرى في التأليف، ومقاالت في التعريف بالكتب ونقدها، مع  محقَّ

اهتمام خاص بفهارس المخطوطات والبرديات، ودورات تحقيق النصوص. )الترجمُة أرسلها لي د. 

ٍة(. أحمد برسالٍة َخاصَّ

)4( في 2018/3/30م.
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رؤساء التحرير: 
بقـي اسـم رئيـس التحريـر غيـر معروف مـدة اثنين وعشـرين عاًمـا في القاهـرة، من 

المجلـد األول 1955م حتـى آخر مجلد لهـا – وهو )26()1980م(، ولكن من خالل متابعة 

مـا نُِشـَر فيهـا يمكـُن القـول بوجود رئيَسـي تحريـٍر لهـا، وإْن لْم يَـرد اسـُمُهما َصرَاَحًة في 

هذا الَمنصـب، وهما: 

1- د. صـالح الديـن المنجـد)1(، الـذي شـغل منصـب مديـر المعهـد مدة سـتة أعوام، 

)1955 – 1962م( فهـو من دون شـك رئيـس تحرير المجلة، بدليل العبارة الواردة 

فـي صفحتهـا الداخليـة، وهـي: »المخابـرات والمقاالت ترسـل باسـم مدير معهد 

المخطوطـات بجامعـة الـدول العربيـة«، ومن الطبيعـي أن االتصـاالت والمقاالت 

تصـل إلـى رئيـس التحريـر، وكان أثره واضًحا فـي المجلدات التـي حملت مقاالته 

وتحقيقاتـه وتعقيباتـه فـي ذاك الوقـت، وقـد بلغـت نحـو )40( مـادة، فـي دأٍب 

مسـتمر، مـن غير كلـٍل أو ملل.

وبعد مغادرته لها توقفِت المجلُة عن الصدور عام)1964م( وما بعدها. 

2- توفيـق البكـرّي)2(. كاَن المديـُر المعهـد. وقـد وقفنـا علـى أرسـل أكثـر خطابَيـن 

أرسـلهما إلى الشـيخ شـريف مدير مكتبة اإلمام محّمد الحسـين آل كاشف الغطاء 

فـي النجف األشـرف: 

األوَّل مـؤرَّخ فـي)1968/1/22م(، وفيـه: »نود أن تتفضلوا بإرسـال نسـخة من الفهرس 

أو الفهـارس التـي تصدرهـا المكتبـة على سـبيل التبادل العلمي فيمـا بيننا«.

مئة  نحو  مؤلفاته  عدد  بلغ  باريس.  من جامعة  الدكتوراه  نال  عــام)1920م(.  دمشق  في  )1( ولد 

وخمسين كتاباً، ما بين نصوص تراثية محّققة، أو مؤلفات وكتب في القانون الدولي، والدبلوماسية 

في االِسالم، والتاريخ، واألدب واللغة وغيرها، ومنها: المنتقى من دراسات المستشرقين، ومعجم 

بيروت  إلى  وانتقل  الدمشقيين.  المؤّرخين  ومعجم  النساء،  ومعجم  الله،  رسول  عن  أُلِّف  ما 

ا اجتاحها حريٌق أثناء الحرب األهلية عام)  1975م( اضطرَّ  وأسس )دار الكتاب الجديد للنشر(، ولمَّ

تتمة األعالم  العربية  السعودية، وتُُوفَِّي هناك عام)2010م(  بالمملكة  الرياض  إلى  االنتقال  إلى 

.235-234/4

مة كتاب )الفهارس المفّصلة لمجلة معهد المخطوطات العربية(.  )2( لم يرد لُه أيُّ ِذكٍْر في مقدِّ
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واآلخُر في)1968/5/6م(، فيه: »يسرنا أن ننشر ما تودون نشره في مجلة المعهد>.

وفـي أواخـر عـام)1969م( عاد المعهُد إلى نشـاطِه، واسـتطاع أْن يصـدَر جميَع أعداد 

المتأخرة)1(. المجلة 

ا ُرَؤَساُء التَّحِريِر الذيَن َورََدْت أَسَماُؤُهم َصرَاَحًة في بدايِة األعداد التالية، فَُهم:  أمَّ

3- د. محّمـد مرسـي الخولـي)2(، الـذي عمـل بمعهـد المخطوطـات حتـى وفاتِـِه، إذ 

ـا، يجمع موادها، ويسـتكتب  َة، وكان »بمثابـة رئيـس تحريـر لهـا حقًّ رَعـى المجلّـَ

الباحثيـن«)3(.

4- د. خالـد عبـد الكريـم جمعة)4( )مدير المعهد في تلك المـدة بالكويت(، وهو أول 

رئيـس تحرير يثبت اسـمه، مدة سـتة أعـوام من)1982 إلـى 1987م(، من المجلد 

26 حتى المجلد 31.

5- عصـام محّمـد الشـنطّي)5(، الـذي شـغل منصـب مديـر المعهـد باإلنابـة، ورأس 

تحريرهـا مـدة عـام واحـد، هـو)1988م(، المجلـد 32.

)1( أخبار التراث العربّي، العدد 1،)1971م(، ص 6. 

»بهجة  التحقيقات  من  له  الدكتوراه.  ونال  األزهر،  في  َدرََس  سنة)1930م(.  القاهرة  في  )2( ولد 

المجالس« البن عبد البّر، و«البرصان والعرجان« للجاحظ. تُُوفَي سنة)1982م(. إتمام األعالم 268-

269، تتمة األعالم: 294-293/8.

)3( الفهارس المفصلة 16.

)4( خالد عبد الكريم جمعة الميعان. ُولَِد في الكويت سنة)1946م(. عضو هيئة تدريس سابق في 

العربية. مؤسس  المخطوطات  لمعهد  مدير سابق  وآدابها.  العربية  اللغة  الكويت. قسم  جامعة 

للفيروزأبادي،  العروس«  »تاج  من  وأجزاء  والتحف«،  »الذخائر  للنشر. حقق  العروبة  دار  مكتبة 

وله »التراث وقضية النشر«، و»مع ابن بابشاذ في شرحه للمقدمة النحوية«، و»شواهد الشعر في 

كتاب سيبويه«، وغيرها. توفي سنة 2013م. تتمة األعالم: 133-132/3.

)5( ُولَِد في قلقيلية بفلسطين سنة)1929م(، وانتقل إلى القاهرة، وحصل على الليسانس)1953م(، 

ثم حصل عام 1967 على دبلوم الدراسات العليا من مْعهد البحوث والدراسات العربيَّة. له اهتمام 

المقاالت  وعشرات  المصورة(،  المخطوطات  )فهرس  فيها  كتبه  وأشهر  بالمخطوطات،  خاص 

والمحاضرات والندوات واالجتماعات. تُُوفَي سنة)2012م(. 



7م1 خيخ يخليخدبمسخاملاخشحمدشأ

6- عبـد اللـه يوسـف الغنيم)1(، شـغل منصـب مدير المعهـد، لـذا َرأََس تحريرها لعام 

واحـد أيًضـا، هـو 1989م، المجلد 33.

وعند انتقال المعهد إلى القاهرة كان للمجلة رئيسا تحرير هما: 

ا ُمَسـاِعًدا لقطـاع الثقافة في المنظمة  7- عبـد الوهـاب بوحديبة)2(، بوصفه مديرًا عامًّ

العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، وقـد ظهَر اسـُمُه فـي ُمجلٍَّد واحـد فقط، هو 

34،)1990م(.

8- فيصـل الحفيـان)3(، عمل سـكرتيرًا لتحرير المجلَّة أثناء وجـوده في الكويت)1982 

– 1990م(، ثـم رئيًسـا للتحريـر لهـا بدًءا من مج 35،)1991م(، حتـى اآلن، أي إِنَّ 

خبرتَـُه فـي إدارِة المجلـة ورعايِتها تبلُغ أكثر مـن نصف عمرها.

ة:  األعداد الخاصَّ
ـّص الجـزء األول مـن مـج 55 الصـادر مايو فـي)2011م( عـن )صناعـة المخطوط  ُخصِّ

العربي(.

وقـاَل د. فيصـل الحفيـان فـي نهايـة مقدمـِة األخيـر: »نأمـل أن نجعـل مـن »العـدد 

الخـاص« تقليـًدا نحـرص عليـه فـي مسـتقبل األيـام«، ص 8.  

)1( ولد في الكويت سنة)1947م(. متخصص في الجغرافيا. نال الدكتوراه من جامعة القاهرة)1976م(. 

شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي، وعميد كلية اآلداب بجامعة الكويت، ورأس تحرير 

عدد من المجالت في الكويت. تتمة األعالم: 130/6.

)2( عبدالوهاب بوحديبة . ولَِد في تونس سنة)1932م(، شغل منصب أستاذ علم االجتماع بجامعة 

تونس، ورئيس المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون )بيت الحكمة(، وهو عضو في المجمع 

ولية  الدُّ الشارقة  سنة)2004م(جائزَة  اليونسكو  إليِه  أسندْت  والفنون.  واآلداب  للعلوم  األوروبي 

https: // للثقافة العربية. من مؤلفاته )اإلسالم والجنس(، و)ثقافة القرآن(. موقع ويكي الجندر

/genderation.xyz/wiki

)3( فيصل عبد السالم الحفيان. ُولَِد في حمص في)1959/1/1م(. نال الماجستير في اللغويات كلية 

معهد  مدير  نفسها)1988م(.  الجامعة  من  والدكتوراه  األزهــر،1999م،  بجامعة  العربية،  اللُّغة 

في  مراسل  وعضو  العربية،  والدراسات  البحوث  لمعهد  المكلف  العربية والمدير  المخطوطات 

مجمع اللغة العربية بدمشق، لُه كتٌب في التراث والكشافات، ومحاضراٌت في تحقيق النصوص.
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فهارس المجلة: 
فـي بداياتهـا كان لـكل مجلد منها فهـارس خاصة به ابتداًء مـن المجلد األول)1955م( 

حتـى المجلـد 32 )1988م( - مـا عدا سـتة منهـا)1( - ثم توقَّف ذلَك، حتـى ظهرَت للمجلة 

ثـالث فهارس خاصـة بها، وهي: 

األوَّل: الكشـاف التحليلـي لمجلة معهد المخطوطات العربيـة )القاهرة( مايو)1955م 

- نوفمبـر 1980م(، مـج 1 - مـج 26: إعـداد محّمـد نصـر محّمـد، إشـراف محّمـد بـن 

إبراهيـم الشـيباني، مركز المخطوطات والتـراث والوثائـق، الكويت،)1409هـ/ 1989م(. 

ووقـع فـي)107(ص، وضمَّ كشـًفا لسـتة وعشـرين مجلًدا، وجـاء ُمرتَّبًا علـى وفق مداخل 

المؤلفيـن والباحثيـن والنقاد.

الثانـي: )كشـاف مجلـة معهد المخطوطـات العربية(، وقد خصَّ ِبـه خمَس مجلدات 

منهـا فقـط )مـج 26، 1982م إلـى مـج 30، 1986م(، أي معظـم مـا صـدر منهـا فـي 

الكويـت، قـام به راشـد بن سـعد بن راشـد القحطاني)2(، إذ قـام هذا الباحُث بتكشـيف 

مقـاالت المجلـة، وإعـداد المداخـل التـي تربـط المحتـوى الداللـي لمقاالتهـا على وفق 

أسـماء كُتَّابها.

األخيـر: )الفهـارس المفصلـة لمجلـة معهـد المخطوطـات العربيـة 1955- 2000م(، 

صنعـة د. محّمـد فتحـي عبد الهـادي و د. فيصل الحفيـان، القاهرة،)1422هــ/ 2001م(. 

ووقـع فـي )271( صحيفـة، وضـمَّ عشـرة فهـارس دقيقة لسـتة وأربعيـن مجلًدا.

َهُة ِإلى الَمَجلَِّة:  النََّقَداُت الُمَوجَّ
تخلل تاريخ المجلة بعض الثغرات، ومنها: 

1- مجلدات حملت أجزاء مزدوجة: 

كلَّ مجلـد مـن مجلـدات المجلة يضم جزأين يصدران منفرَدين، ولكن حدَث أنَّ سـتة 

ًدا منهـا جـاءت مزدوجـًة، إْذ إنَّ كُلَّ ُجزأيـِن منها ظهـرَا في مجلـٍد واحٍد، وجاء  عشـَر مجلّـَ

)1( هي المجلدات: 8، 11، 12، 14، 16، 24.

)2( مجلة )عالم الكتب(، مج 11، ع 3، )1990م(، ص 408-400.
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بصيغتين:  هذا 

ة،  اًل: نَْشـُر َعَمـٍل خـاصٍّ يأخـُذ المجلـَد كاِمـاًل، إْذ تمَّ نشـر أربعة كتـب محّققة تامَّ أوَّ

بـدًءا مـن عـام 1962م، وانتهاء بعـام 1971م، وهي: 

)تحديـد نهايـات األماكـن لتصحيح مسـافات المسـاكن(، ألبي الريحـان محّمد بن 

أحمـد البيرونـي الخوارزمـّي )ت440هــ(، حققـه د. ب. بولجاكـوف، وراجعـه د. 

إمـام إبراهيـم أحمد، مـج 8 )1962م(. 

ثُـمَّ ظََهـرَْت ثالثـة دواويـن عنـي بتحقيقهـا وشـرحها والتعليـق عليِها حسـن كامل 

الصيرفـّي، وهـي )ديـوان عمـرو بـن قَِميئَـة( فـي مـج 11 )1965م(، و)ديـوان 

شـعر المتلمـس الضبعـي، روايـة األثـرم وأبـي عبيـدة عـن األصمعّي( فـي مج 14 

)1968م(، و)ديـوان شـعر المثقـب العبـدي(، فـي مـج 16،)1971م(.

وقـد انتقـد د. علي جـواد الطاهر هذا المنهج – وهو يتنـاول الديوان األول، ورأى 

أنَّ هـذا الديـواَن الـذي لم يُحقَّق “فََقـَد مكانَُه كتابًا كما فََقـَدُه َمَجلًَّة”)1(، في حين 

رأى د. فيصـل الحفيـان أنَّ في هذا خيرًا)2(.

ثانًيا: بسبب ضغط النفقات، وأسباٍب أُخر، وهذا يتمثَُّل في اثني عشَر ُمجلًدا)3(.

)1( مجلة )العرب(، مج 5، ع 6،)1971م(، ص 578، وأعاده في كتابه فوات المحّققين: 376-369. 

)2( الفهارس المفّصلة لمجلة معهد المخطوطات العربية: 14. 

)3( هي بالترتيب التاريخي لصدورها: 

مج 6، )ذو القعدة 1379- جمادى األولى 1380هـ/مايو – نوفمبر 1960م(. 387 صحيفة. 

مج 18، )ربيع الثاني 1392هـ/مايو 1972م. 433 صحيفة.

مج 25، )جمادى األولى- ذو الحجة، 1399هـ/نوفمبر -مايو 1979م(. 236 صحيفة.

مج 34، )جمادى اآلخرة- ذو الحجة 1410هـ/ يناير- يوليو1990م(. 240 صحيفة.

مج 35، )جمادى اآلخرة- ذو الحجة 1411هـ/ يناير- يوليو1991م(. 278 صحيفة.

مج 36، )جمادى اآلخرة- ذو الحجة 1412هـ/ يناير- يوليو1992م(. 288 صحيفة.

مج 37، )رجب - محرم 1413هـ/ يناير- يوليو1993(. 298 صحيفة.

مج 38، )رجب 1414هـ - محرم 1415هـ/ يناير – يوليو 1994م(. 340 صحيفة.

مج 48، )ربيع األول- رمضان 1425هـ/ مايو- نوفمبر 2004م(. 218 صحيفة.
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ين محّققين:   ا نصَّ 2- ظهر منها جزءان ضمَّ

- مـج 7، ع 1،)1961م(: )المرشـد أو الفصول مـع نصوص طبية مختارة( ألبي بكر 

محّمـد بـن زكريا الرازي، تقديم وتحقيق ألبير زكي إسـكندر.

- مـج 12، ج 1، مايـو،)1966م(: )الكافـي فـي العـروض والقوافـي(، ألبـي زكريـا 

يحيَـى بـن علـّي التبريـزي، تحقيق الحسـاني حسـن عبـد الله.

وقضيـُة َدْمـِج األجـزاِء لـم تحـدْث طيلة صدورهـا في الكويـت؛ نتيجًة للدعـم الماديِّ 

الـذي قدمتـه الحكومة الكويتيـة للمجلة.

مج 49، )ربيع اآلخر – شوال 1426هـ/مايو – نوفمبر 2005م(. 160 صحيفة.

مج 50، )ربيع اآلخر – شوال 1427هـ/مايو – نوفمبر 2006م(. 200 صحيفة.

مج 51، )ربيع اآلخر – شوال 1428هـ/مايو – نوفمبر 2007م(. 260 صحيفة.

مج 52، )ربيع اآلخر – شوال 1429هـ/مايو – نوفمبر 2008م(. 254 صحيفة.
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التوصيات والخاتمة: 
العمل على عقد اتفاقية تعاون للنشر المشترك مع المجلة.

تشجيع الباحثين والمحّققين على النشر فيها.

االشتراك السنوي للمؤسسات والجامعات وتوزيعها في المكتبات.

اإلفادة من خبراتها الفنية والبحثية.

ع  وتبقـى مجلـة معهـد المخطوطـات العربيـة عالمـة مضيئة في سـعة انتشـارَِها وتنوُّ

صهـا الدقيق، فكانت منهاًل عذبًا يرتادُه عاشـقو المخطوط، فيزدحُموَن على  كتَّابهـا وتخصُّ

أَبَواِبَهـا، والمنهُل العـذُب كثير الزحام.

والحمد لله ربِّ العالمين.
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مختارات من الوثائق العثمانيّة 

الشاهدة على عمارة العتبة العبّاسيّة المقّدسة

للمّدة من )1304 – 1317 هجرّي/ 1303 – 1315 رومّي( 

الباحث

حسني جعفر عبد الحسني املوسوّي
العتبة العباسيّة المقّدسة/العراق

A selection of Ottoman documents on the 
architecturing of  Al-Abbas holy shrine
(1304 – 1317 AH/ 1303- 1315 AD)

مختارات من الوثائق العثمانّية  الشاهدة على 
عمارة العتبة العّباسّية المقّدسة للمّدة من 

(١٣٠٤ – ١٣١٧ هجرّي/ ١٣٠٣ – ١٣١٥ رومّي) 

Hussein Jafar Abdul Hussein Al-Mousawi

Al-Abbas holy shrine

Iraq

الباحث

� ا�وسوّي � جعفر عبد ا�س�� حس��

سة
ّ

العتبة العباسّية ا�قد

العراق

المصادر
إتمام األعالم: نزار أباظة و محّمد رياض المالح، دار صادر، بيروت، 1999م.. 1

عدن، . 2 والنشر،  للدراسات  الوفاق  دار  الزبير،  وولده  يوسف  رمضان  خير  محّمد  األعالم:  ة  تتمَّ
1436هـ/2015م.

ديوان زهير بن جناب الكلبّي: صنعة محّمد شفيق البيطار، دار صادر، بيروت، 1999م.. 3

الفهارس المفّصلة لـ )مجلة معهد المخطوطات العربية( 1955- 2000م: صنعة: محّمد فتحي عبد . 4
الهادي و فيصل الحفيان، القاهرة، 1422هـ/ 2001م.

فوات المحّققين: علي جواد الطاهر، دار الشؤن الثقافة العامة، بغداد، 1990م.. 5

في اللغة واألدب دراسات وبحوث: محمود أحمد الطناحي، دار الغرب اإلسالمي.. 6

عباس . 7 1438هـ/2017م:  سنة  حتى  العراقيون  َقها  حقَّ التي  الشعريَّة  والمجاميع  الدواوين  معجم 
سة،  المقدَّ الكفيل، كربالء  المقدسة، مطبعة  العباسية  العتبة  التراث،  إحياء  الجراخ، مركز  هاني 

1438هـ/2018م.

الدوريات: 
عالم الكتب، مج 11، ع 3، 1990م: كشاف مجلة معهد المخطوطات العربية )مج 26،1982 إلى . 8

مج 30، 1986م(: راشد بن سعد بن راشد القحطاني.

المخطوطات اإلخبارية، ع 150، 2016م.. 9

مجلة )العرب(، س 5، ج 6، شباط 1971م: )ما هذا يا مجلة معهد المخطوطات العربية ؟!(، علي . 10
جواد الطاهر.

الوثائق: 
)رقم . 11  1968/1/22 في  بالقاهرة  العربية  المخطوطات  معهد  مدير  البكرّي  توفيق  من  خطابان 

12/1/10( و1968/5/6 )رقم 12/1/72(، في خزانة مخطوطات مكتبة اإلمام الشيخ محّمد الحسين 
آل كاشف الغطاء العامة.



م14 ّبزاخمجادخدبّخشحلبزاخشح  ن سد

مختارات من الوثائق العثمانيّة 

الشاهدة على عمارة العتبة العبّاسيّة المقّدسة

للمّدة من )1304 – 1317 هجرّي/ 1303 – 1315 رومّي( 

الباحث

حسني جعفر عبد الحسني املوسوّي
العتبة العباسيّة المقّدسة/العراق

A selection of Ottoman documents on the 
architecturing of  Al-Abbas holy shrine
(1304 – 1317 AH/ 1303- 1315 AD)

مختارات من الوثائق العثمانّية  الشاهدة على 
عمارة العتبة العّباسّية المقّدسة للمّدة من 

(١٣٠٤ – ١٣١٧ هجرّي/ ١٣٠٣ – ١٣١٥ رومّي) 

Hussein Jafar Abdul Hussein Al-Mousawi

Al-Abbas holy shrine

Iraq

الباحث

� ا�وسوّي � جعفر عبد ا�س�� حس��

سة
ّ

العتبة العباسّية ا�قد

العراق
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الملّخص
بحٌث يسلّط الضوء على مجموعٍة من الوثائق العثمانيّة الخاّصة بعمارة مرقد العبّاس 

بـن علـّي بـن أبي طالب، وهي وثائـق منتخبة من مئات الوثائـق المتعلّقة بالموضوع 

نفسـه، ويقـع فـي محوريـن؛ األول: يضـّم صـور الوثائـق األصليّة مـع فهرسـتها على وفق 

النظـام المعمـول به في فهرسـة الوثائق، ثّم المحـور الثاني؛ وفيه ترجمـة باللغة العربيّة 

للوثائـق مـع دراسـٍة وافيّة لألحـداث التاريخيّة، وتعريـٍف مفّصل بشـخوصها، وغيرها من 

األمـور التـي تحملهـا الوثيقـة، وكّل ذلـك ِعبْـر الوصف الدقيـق والتحليل العلمـي اعتماداً 

على أوثق المصـادر وأقدمها. 
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Abstract

A research highlights a selection of Ottoman documents on 
the architecturing of the shrine of Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib 
)peace be upon them(. They are documents selected from hundreds 
of documents on the same subject divided into two parts:  The first 
includes photos of the original documents with indexing according 
to the system of document indexing. The second part has an Arabic 
translation of the documents with an overall study of the historical 
events, a detailed definition of its people and other things that the 
document carries. All this is done through an accurate description 
and a scientific analysis based on the authentic and oldest sources.
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه رّب العالميـن، والصـالة التاّمة الدائمـة القائمة على خيـر خلقه أجمعين، 

محّمـٍد سـيّد المرسـلين، وخاتـم النبيّيـن، وأفضـل الصـالة والتسـليم علـى آلـه الميامين، 

األئّمـة الهاديـن المهديّيـن، ورضـي الله عـن الصحابـة المهتدين بهدي الرسـول من 

بعـده، فحملـوا سـننه إلـى التابعين لهم بإحسـاٍن إلى يـوم الدين. 

وبعد: فقد قّسمُت هذه المقّدمة إلى قسمين:

األول التعريـف بأبـي الفضـل العّبـاس ومرقـده الشـريف: هـو العبّـاس بـن 

أميـر المؤمنيـن علـّي بن أبـي طالب، يُكّنـى بـ )أبي الفضـل(، ويُلّقب بــ )قمر بني 

هاشـم(، وأّمه السـيّدة فاطمة بنت حزام، المكّناة بـ )أّم البنين(، استُشـهد مع أخيه 

الحسـين بكربالء سـنة )61هـ(.

وأّما مرقده الشـريف فبعد ثالثة أياٍم من الفاجعة العظمى ُووريت األجسـاد الطاهرة 

الثـرى، وقـد أُفـرد ألبـي الفضـل العبّـاس قبـٌر، وهـذا مـا فعلـه اإلمـام السـّجاد زين 

العابديـن إذ شـّق لـه ضريحـاً وأنزلـه وحـده، كمـا فعَل بأبيـه اإلمام الحسـين )عليه 
السـالم()1(، وفـي مصـدٍر آخر: )قبـره مفرد فـي كربالء(.)2(

وصـار قبره الشــريف مرقداً وَمعلماً إسـالميّاً بعـد تطّوٍر وعمران، وثانـي أهّم المعالم 

المعماريّـة اإلسـالميّة فـي مدينة كربالء المقّدسـة، ويُولـى من األهميّـة والعناية والتعمير 

بعـد مرقـد اإلمام الحسـين خـالل المراحـل التاريخيّة التـي مرّت بها مدينـة كربالء، 

فـي كّل يـوٍم يـزداد بهجـًة وبهـاًء، حتّـى تجلّـى- كما هو اليـوم- في أبهـج المناظـر بقبّته 

)1( ينظر العبّاس أبو الفضل ابن أمير المؤمنين سماته وسيرته: محّمد رضا الجاللّي: 216

)2( لباب األنساب: السيوطّي: 397/1.
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التـي تحاكي السـماء رفعًة.

الثانـي الوثائـق العثمانّيـة: تُعـّد الوثائـق مـن المصـادر األساسـيّة فـي كتابـة البحث 

التاريخـّي، فضـالً عـن األهميّـة العاّمة لهـا أهميّة خاّصـة؛ كونهـا توثّق مـّدًة زمنيّة طويلة 

لدولـٍة انتشـر نفوذهـا فـي قـاّراٍت وواليات عـّدة ومنها العـراق، وتمتلك خزينـاً هائالً من 

المعلومـات الفريـدة التي ال يمكن االسـتغناء عنها أو تجاهلهـا بالمرّة في كتابة أّي مرحلٍة 

مـن مراحـل التاريـخ العربـّي فـي العهد العثمانـّي، التي قـد ال ترد معظمها فـي المصادر 

التقليديّة.

 ،توّجهـْت أنظـاري إلى الوثائق العثمانيّة الخاّصة بعمـارة مرقد العبّاس بن علّي

وأحصيـُت الكثيـر منها ، واخترُت عيّنًة، ثّم أخضعتُها للدراسـة والتحليل. 

ويتكـّون البحـث مـن محوريـن؛ األول: تضّمن )أصـول الوثائق وفهرسـاتها وفحواها(، 

يليـه المحـور الثانـي: وهو )الدراسـة العلميّة(.

وكان المنهـج المتّبـع فـي الدراسـة هـو المنهـج التحليلـّي؛ ويتلّخـص بإيـراد صـورة 

الوثيقـة األصليّـة، ثـّم بطاقة الفهرسـة، ثّم ترجمتهـا إلى اللغـة العربيّة، وأخيـراً إخضاعها 

والتحليل.  للدراسـة 

وأخيـراً أرى لزامـاً علـيَّ أن أتقـّدم بالشـكر الجزيـل والثنـاء الجميـل إلـى مركـز إحيـاء 

التـراث علـى ثقتهـم بـي، وإلـى كّل َمـن أعاننـي علـى إنجـاز هـذا البحث، وأخـّص منهم 

الدكتـور سـامي المنصـورّي لترجمتـه الوثائـق العثمانيّـة، وأيضـاً أخـي وصديقـي األسـتاذ 

مصطفـى طـارق الشـبلّي الـذي حّفزنـي علـى اختيـار موضـوع البحـث، وأعاننـي علـى 

إتمامـه، فلهـم الفضـل والمّنة. 

والحمد لله أوالً وآخراً. 
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المحور األول

أصول الوثائق وفهارسها وفحواها
تعرضنـا آنفـاً إلـى األهميـة التاريخيّـة للوثائـق العثمانيّـة المقـّدر عددهـا بالماليين، 

وأصولها المحفوظة في دار األرشـيف العثمانّي في إسـطنبول، ومصّوراتها المنتشــرة في 

جميـع أنحـاء العالـم، واآلالف منهـا تخّص العتبات المقّدسـة فـي العـراق، والمئات منها 

 .تخـّص مرقـد العبّاس بـن علّي

ومـن هـذه المئـات الكثيـر من الوثائـق التي تـؤّرخ اهتمام الدولـة العثمانيّـة بتعمير 

العتبـات المقّدسـة فـي العـراق وعالقتهـا مـع إيـران بشـأن ذلـك، ومـا سـنورُدُه فـي هذا 

الفصـل هـو نمـاذج لبعض الوثائق التي تخـّص العمارة التي أُجريت في الروضة العباسـيّة 

الوثائـق المتعلّقـة  انتخبناهـا مـن مجموعـٍة مـن  المطّهـرة، وعددهـا )ثـالث( وثائـق، 

بالموضـوع نفسـه، علـى سـبيل االختصار ال الحصــر. 

ويتلّخـص المنهـج المتّبـع في هذا الفصل بنشــر أصول الوثائق مع فهرسـتها على وفق 

النظـام المعمـول بـه فـي فهرسـة الوثائق، ثـّم ترجمة تشـمل مجمل األفـكار الـواردة فيها، 

وحـذف مـا هو خارج عـن الموضوع؛ كأن يكون هناك ذكر لبقيّة العتبات- غير العبّاسـيّة-، 

أو ِذكـر ألحـد األشـخاص مـن َخَدَمة الروضـِة المباركة، وغير ذلـك من األمور. 
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)الوثيقة األولى(



1م1 ّبزاخمجادخدبّخشحلبزاخشح  ن سد

فهرستها: 

Y.PRK.UM.9/90-1رقم الوثيقة في األرشيف العثمانّي 

27/مارت/1303روميتاريخ الوثيقة

1عدد صفحات الوثيقة

1تسلسل الصفحة المعروضة من الوثيقة

خالصة الوثيقة

كتاب أرسله والي بغداد إلى السلطات 

 العثمانيّة بخصوص تعرّض مقبرة العبّاس

لالنهدام والميالن.

فحوى الوثيقة: 
الوثيقة عبارة عن كتاٍب أرسـله والي بغداد )مصطفى عاصم باشـا( إلى السـلطات 

الموافق)1304هــ/  1303رومـي(  مـارت)1(  بتاريـخ)27  إسـطنبول  فـي  العثمانيّـة 

1887م(، بشـأن تعـرّض أطـراف مقبرة حضرة العبّاس الشـهيد في كربالء لالنهدام 

والميـالن، وقـد تّم إجراء كشـٍف علـى المقبرة، وتحديـد نفقات اإلعمـار بمبلغٍ مالي 

قـدره )300000( ثالثمائـة ألـف قرش.

كمـا تـّم إبـالغ وزارة األوقاف العثمانيّة في إسـطنبول بهذا األمـر؛ من أجل الحصول 

علـى موافقتهـا علـى اإلعمـار، وقـد تـّم إخبار الـوزارة أيضـاً بمنـع الزائرين مـن دخول 

المقبرة لحيـن إعمارها.

وقـد طالـب والـي بغـداد الـوزارة بمخاطبـة الديـوان السـلطانّي؛ للحصـول علـى 

الموافقـة علـى اإلعمـار، وتخصيـص األموال مـن إيـرادات الدفنيّة في كربـالء، المقّدرة 

قرابـة )350000( ثالثمائـة وخمسـين ألـف قرش، واالسـتئذان مـن السـلطان العثمانّي 

بالموافقـة علـى ذلـك بصفتـه مهتّمـاً بالعتبات. 

)1( مارت أو )مارس(: الشهر الثالث من شهور السنة الشمسيّة الروميّة، يقابله شهر آذار ثالث شهور 

السنة الشمسيّة عند طائفة السريان. )ينظر معجم المصطلحات واأللقاب التاريخيّة: مصطفى عبد 

الكريم الخطيب: 383(
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)الوثيقة الثانية(
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فهرستها: 

DH.MKT. 2311/149-1رقم الوثيقة في األرشيف العثمانّي 

5 /شباط/1315روميتاريخ الوثيقة

1عدد صفحات الوثيقة

1تسلسل الصفحة المعروضة من الوثيقة

خالصة الوثيقة

كتاب صادر عن قلم الكتابة برئاسة الوزراء إلى 

والية بغداد بشأن طلب سفارة إيران القيام 

بإصالحات في مئذنة حضرة العبّاس ورواقها.

فحوى الوثيقة: 
الوثيقـة عبـارة عـن جواٍب عن كتاٍب سـابق كان قد أُرسـل من قبل والية بغداد بشـأن 

طلـب السـفارة اإليرانيّـة فـي العـراق اإلذن بإصـالح مذّهبـات مئذنة حضــرة أبـي الفضل 

العبّـاس، والعاكسـات المنفصلـة مـن رواق مقبرتـه؛ فـكان الجواب بأنّه سـبق أن قام 

اإليرانيّـون بإصـالح المئذنـة والتربـة الشـريفة لحضـرة أبـي الفضـل العبّـاس وترتيبها 

علـى أثـر المناشـدة الصـادرة فـي وقـٍت سـابق مـن شـاه إيـران المرحـوم )ناصـر الديـن 

شـاه(، ولكـن لـم يتحّقق اإلصالح و العمارة بسـبب وفاة المشـار إليه، وأنّـه ال بأس بقيام 

اإليرانيّيـن باإلصـالح مـن دون أّي تغييـٍر فـي حالتها.

ه السـؤال نفسـه إلى نظـارة الخارجيّة الجليلة بشـأن ذلك، فـورد الجواب بأّن  كمـا ُوجِّ

اإلذن المطلـوب ال يسـتند إلـى حـقٍّ عهـدي، بل عبارة عن إسـداء جميـل، وأنّه ال محذور 

فـي إعطاء الرخصـة المطلوبة.

و قـد صـدرت الموافقـة السـنيّة بتاريـخ )27كانـون الثانـي 1315 رومـي( الموافـق 

)1316هــ/ 1899م(، وبلغـت النظـارة المشـار إليهـا بالتبليـغ السـامي، وعليهـا إجـراء 

مقتضـى منطـوق األمـر الهمايونـّي.
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)الوثيقة الثالثة(
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فهرستها: 

I.DH.1371/27-1رقم الوثيقة في األرشيف العثمانّي

23 /تشرين الثاني/1315روميتاريخ الوثيقة

5عدد صفحات الوثيقة

1تسلسل الصفحة المعروضة من الوثيقة

خالصة الوثيقة

كتاب أرسله والي بغداد إلى الصدارة العظمى 

في إسطنبول حول االنحناء في منارة مرقد 

.العبّاس

فحوى الوثيقة: 
الوثيقـة عبـارة عـن كتـاٍب أرسـله والـي بغـداد )نامـق باشـا( إلـى الصـدارة العظمـى 

1315رومـي(  الثانـي  تشـرين   13( فـي  المؤرّخـة  المذكّـرة  عـن  جوابـاً  إسـطنبول  فـي 

الموافق)1316هــ/ 1899م(، بشـأن االنحنـاء فـي منارة مرقد حضـرة العبّاس، وطلب 

الجانـب اإليرانـّي إعمـار المنـارة والـرواق وفقـاً التفـاٍق قـد تّم منذ زيـارة الشـاه اإليرانّي 

)ناصـر الديـن القاجارّي( العتبات المقّدسـة في كربالء والكاظميّة وسـامرّاء، ووفقاً لما تّم 

إيضاحـه فـي التلغراف الصـادر عن مجلس والية بغـداد إلى الصدارة العظمـى؛ للموافقة 

علـى اإلعمـار، المؤّرخ فـي )11 نيسـان 1312رومـي( الموافق)1313هــ/ 1896م(. 
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المحور الثاني

الدراسة العلمّية
يسـلّط هـذا المحـور الضـوء علـى أهـم األحـداث التاريخيّـة الـواردة فـي الوثيقـة، 

والتعريـف باألعـالم، مـع شـرح األلفـاظ اللغويّـة والمصطلحـات التاريخيّـة، وغيرهـا مـن 

األمـور، كّل ذلـك مـن خـالل الوصـف الدقيـق والتحليـل العلمـّي، اعتمـاداً علـى أوثـق 

المصـادر وأقدمهـا. 

لقـد حــظي مرقـد أبـي الفضـل العبّـاس باالهتمـام والعنايـة مـن قبـل الملـوك 

والسـالطين، وسـنركّز فـي هـذا المحـور علـى اهتمـام الجانـب العثمانـّي بإعمـار المرقد 

الشـريف وعالقتـه بالجانـب اإليرانـّي، وتوّجهـات الطرفيـن تجـاه ذلـك. 

فعلـى الرغـم من الحروب الطويلة التي دارت بين العثمانيّين والصفويّين في عهد الشـاه 
إسـماعيل الصفوّي، إاّل أنّهما كانا يتسـابقان في إقامة أعمال العمارة في المراقد المقّدسـة.)1(

)الوثيقة األولى(

فنالحـظ فـي الوثيقـة األولـى المؤرّخـة بتاريخ)1304هــ/ 27 مـارت سـنة 1303 رومي( 

 ،اهتمـام الوالـي العثمانّي في بغداد مصطفى عاصم باشـا)2( بمرقد أبـي الفضل العبّاس

وتعيينـه لجنـًة متخّصصـة إلجراء كشـٍف خاّص عـن األضـرار الحاصلة في مقبرتـه، وتحديد 

النفقـات المتطلّبـة إلجراء العمارة، وكذلك إرسـاله التبليغات الخاّصـة بتعرّض أطراف مقبرة 

أبـي الفضـل العبّـاس لالنهدام والميالن إلى السـلطات العثمانيّة في إسـطنبول)3(، وفيها 

)1( ينظر كربالء في األرشيف العثمانّي: 94.

)2( مصطفى عاصم باشا: تولّى الوالية في بغداد في جمادى اآلخرة سنة )1304هـ(، جاء برتبة مشير وهو 

فّعال جداً وله مقدرة، أحسن إدارة بغداد، فارقها يوم الخميس 18 ربيع اآلخر سنة)1307هـ(، وتوفي 

في 8 ربيع اآلخر سنة 1309هـ. )ينظر تاريخ العراق بين احتاللين: عبّاس العزاوّي: 83/8، 97-96( 

)3( إّن الذي كان يشغل منصب السلطان العثمانّي في ذلك الوقت هو السلطان عبد الحميد بن عبد 

المجيد األول ابن محمود الثاني، وهو الرابع والثالثون من ساللة السالطين العثمانيّين، حكم بعد 
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نتائـج الكشـف مـن قبـل اللجنـة المتخّصصة؛ من أجـل اسـتحصال الموافقة الرسـميّة على 
العمـارة، وصـرف األموال المتطلّبة لذلـك، البالغ مقدارهـا )300000( ثالثمائة ألف قرش.)1(

وبعـد مـّدٍة كلّفـت الحكومـة العثمانيّـة والـي بغـداد بذلـك، وخّصصـت لـه المبالـغ 

المطلوبـة؛ فقـد تـّم البـدء بأعمـال الترميـم والتوسـيع فـي )21 نوفمبـر 1890م( )2(.

ويبـدو أنّـه كان للعثمانيّيـن عمـارة أخـرى بعد هـذا التاريخ؛ فمن أبرز مـا جرى على 

أيديهـم- وبأمـٍر مـن السـلطان عبـد الحميد الثاني- تسـقيف البهـو األمامي لمرقد سـيّدنا 

العبّاس المعروف بـ )إيوان الذهب( بالخشـب السـاج والزّان في سـنة)1306هـ(، كما 

يُقـرأ هـذا التاريـخ فـي أعلى البـاب القبلي للحرم الشــريف مع عشـرة أبياٍت من الشـعر 

التركـّي)3(، وقـد كُتبـت علـى الصفحـة الذهبيّـة المنصوبـة فـي اإليـوان الذهبـّي في حرم 

سـيّدنا العبّاس، وهـذا نّصها: 

ــي ــو المعال ــث أب ــي لي ــّي عال ــبل عل ش
كيم سطوتى ايدر در شجعان قومى تهديد تهديد

بــو الفضــل امــام عّبــاس كيــم مثال اســتان
برسـى ايتمد كجه حقمت بام سـهر خورشيد

ــدن ــم كاس كرامتن ــب ششــنه كي ســقاى ل
ســيراب در هميشــه دل تشــنكان اميــد

اهــل وقايــه ســردار شــكر شــكر علمــدار

ــد ــودر صنادي ــداد هل ــكاف اش ــادل ش ت

أخيه مراد الخامس سنة)1293هـ(، وتوفي سنة)1327هـ(، وخلفه أخوه محّمد الخامس. )ينظر 

تاريخ المراقد: 49/4 الهامش( 

)1( القرش: عملة فضيّة ُضربت ألول مرٍّة في تركيا في عهد السلطان سليمان الثاني )1687 – 1690م(، 

الموسوعة  )ينظر:  ذهبيّة.  ليرة  يعادل  قرٍش  مائة  وكّل  بارًة،  أربعون  وقيمته  حبة،   )248( يزن 

العربيّة الميّسرة والموّسعة: 2712/6، دائرة المعارف الحسينيّة )تاريخ المراقد(: 196/2 الهامش( 

)2( ينظر كربالء في األرشيف العثمانّي: 107. 

)3( ينظر مدينة الحسين، السلسلة األولى: ص )هـ- و( في المستدرك المطبوع في آخر السلسلة الثانية.
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ــى ــك رواق ــاق فل ــك ط ــهء رفع ــو بقع ب

اولمشــدى قبتــه ســيله محتاج زيــب تجديد

اشــته بــوكا موفــق اولــدى او ســايهء حــق

ــد ــرير توحي ــاه س ــر ش ــدل كت ــلطان ع س

ــه ســيله ــان كيــم عدلــى تران خاقــان مهرب

ــد ــزم فلكــده ناهي ــدر همشــيه ب ــك اي اهن

ــيله ــاهانه همش ــك ش ــسرو كريم ــر خـ ب

ــى روح آيــــــدر ابــــــك خطــــ

در أمــم  ملجــأ  معاتــا  طارمــه  بــر 

اولسـون كو پادشـا هك اقبال وعمـر جاويد

جار ذي خلوص يولمه تاريخ كلك فيصــى
ايتـدى بو بار كاهى سـلطان حميد تجديد)))

وهنـاك دالئـل أُخرى تُثبت أّن العثمانيّين قاموا في تلك المّدة بأعمال توسـيعٍ وترميم 

فـي األضرحـة المقّدسـة فـي كربـالء؛ ومنهـا قصيدة تـؤّرخ إحدى العمـارات التـي قام بها 

السـلطان العثمانـّي عبـد الحميد الثانـي، وهي مكتوبة فـي كتيبة اإليـوان الناصرّي)2( في 

الصحن الحسـينّي الشـريف، وهي: 

الورى كهُف  شاده  مجٍد  ســلطان غــازي عالم اإلنســاِنإيوان 

فــي كّل مكرمــٍة علــى كيــواِنعبد الحميــد المّتقــي والمرتقي

حفظــوا الثغور بســطوة اإليماِنمــن آل عثمــان الذين بســيفهم 

)1( وقائع األيام )مخطوط(: 28/10.

)2( وقد سّمي الحقاً باسم )اإليوان الحميدّي( نسبًة إلى السلطان العثمانّي عبد الحميد الثاني؛ ألنّه 

قام بإكمال بناء اإليوان سنة )1309هـ(، كما في التأريخ الشعرّي. )ينظر دائرة المعارف الحسينيّة 

)تاريخ المراقد(: 171/2 الهامش(
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وبنــوا بيــوت الذكــر للّرحمــِنحّل الحسـين برحبهم فسموا به

ــْم ــم َقْدَرُه ــّرفهم وعّظ فبناؤُهــْم مــن أشــرف البنيــاِناهلل ش

ــواِنحتــى إذا ورث الخافــة عنهم ــود بالعن ــلطاننا المقص س

بشذا سـليل المصطفى العدناِنشاد البناء بحــضرةٍ قد ُعّطرت

فيهــا تجّلى الــوارد الســبحانيهي حـضرٌة كحضيرةِ الُقدِس التي

ُشــّلْت لها كُف الشــقي ســناِنفيهــا ثــوى ســبُط النبــّي بطعنٍة

مـــضرًا كمــا تبكي بنو شــيباِنفغدا شـهيد الطّف يندب حوله

أدمعـًا ونسـكب  لنذكـره  ا  تجري علـى الوجنات كالمرجاِنإنـّ

كالفانــيوالصبر ُيحَمُد في المواطِن كّلها ـه  فإنـّ عليــه  إّل 

جــاءْت مبانيــه علــى اإلتقــاِنيــا حّبــذا اإليواُن فــي أوضاعه

فتــراُه بيــَن يديــِه فــي إذعــاِنقد قابَل القبَر الشــريَف بوجِهِه

فيــكال للقاليــن بالصيعــاِنينحــطُّ فيــه عن الــورى أوزاره

بيميــن يمــن العالــم الروحانيوسـما إلى الفلك األثير مسـّلمًا

حسنه يا  أّرخته:  ذا  أجل  الثاني)))من  الحميد  عبد  شاده  قد 

104+ 310+ 76+ 93+ 592) 1309هـ)431+

)الوثيقة الثانية(

1315رومـي(  الثانـي  كانـون  سـنة)27  المؤرّخـة  الثانيـة  الوثيقـة  لنـا  وتكشـف 

الموافق)1316هــ/ 1899م( عـن طلب السـفارة اإليرانيّة في بغـداد من والي بغداد اإلذن 

بإصـالح مذّهبـات مئذنتي مرقد أبي الفضل العبّاس، والعاكسـات المنفصلة من رواق 

مقبرتـه التـي سـبق أن قام اإليرانيّـون بإصالحها وترتيبهـا، وكذلك إصالح التربة الشــريفة 

)1( وقائع األيام )مخطوط(: 15/5 -16.
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علـى أثر مناشـدة شـاه إيـران ناصـر الديـن القاجـارّي)1( للحكومـة العثمانيّة. 

وكانت أول مسـاعي إيران في عمارة األماكن المقّدسـة من بعد اسـتئذان صدر الدولة 

اإليرانـّي)2( )سـنة 1263هــ / 1847م( الدولـَة العثمانيّـة تجديد بناء األماكن المقّدسـة في 

كربالء.)3( 

ويمكـن لفـت األنظـار إلـى النقـاط اآلتيـة التـي تتعلـق بإجراء العمـارة مـن قبل غير 

الدولـة العثمانيّـة، وهي: 

عـدم إمـكان قيـام أّي دولـٍة بعمـل في تلـك األضرحة متجاهلـة الدولـة العثمانيّة، . 1

باعتبارهـا  مناطـق محتلّـة مـن قبل الدولـة العثمانيّة.

يُمنـع الرعايـا أو غيـر العثمانيّيـن مـن القيـام بـأّي عمـٍل خـاّص باألضرحـة، ولكن . 2

يُسـمح لهـم فقـط بدفـع األمـوال لذلك.

أولـت الدولـة العثمانيّـة أهميّـًة كبـرى بالشـكل األصلـي لألضرحـة أثنـاء عمـل . 3

والتوّسـعات.  الترميمـات 

رأت الدولـة ضـرورة الحصـول على إذٍن من مقام الفتوى بخصـوص إذا ما كان هناك . 4

مانع دينّي من إجراء تلك الترميمات أو التوّسعات أم ال، واالبتعاد عن األعمال التي 

تخالف الدين أثناء عمل الترميمات لألضرحة والمسـاجد على يد الخبراء. 

لـم تـأذن الدولـة العثمانيّـة بتوقّف األعمـال اإلنشـائيّة في منتصفها ألّي سـبٍب من . 5

)1( ناصر الدين شاه بن محّمد بن عبّاس بن فتح علّي شاه القاجارّي، ُولد في)1831م(، اعتلى العرش 

سنة )1848م( وهو في السابعة عشرة من العمر، كان قبلها حاكماً على الواليات الشماليّة من إيران 

المعروفة بأذربيجان وعاصمتها تبريز، قام برحالٍت عّدة إلى أوربا، قُتل برصاٍص سّدده أحد رعاياه 

حين دخوله مشهد السيّد عبد العظيم الحسنّي بمدينة ري التابعة لطهران، وذلك في سنة )1896م(. 

)ينظر: موسوعة تاريخ إيران السياسّي: 248/3، 279، الموسوعة العربيّة الميّسـرة والموّسعة: 3447/8( 

)2( الصدر األصفهاني: هو محمد حسين الصدر األعظم األصفهاني، الملّقب أيضاً بنظام الدولة، تولّى 

رئاسة الوزراء في عهد السلطان فتح علي شاه القاجارّي بعد ميرزا شفيع وذلك سنة 1231هـ، وهو 

الجد األعلى آلل نظام الدولة وآل صدري في كربالء اليوم. )ينظر: تراث كربالء: 65، دائرة المعارف 

الحسينيّة )تاريخ المراقد(: 128/2 الهامش(

)3( ينظر كربالء في األرشيف العثمانّي: 97.
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األسباب.)1( 

والجديـر بالذكـر أّن ناصر الدين شـاه القاجارّي عند زيارتـه كربالء )1287هـ/ 1870م( 

شـاهد الكثيـر مـن المواضـع فـي مرقـد العبّـاس بـن علـّي التي تحتـاج إلـى العمارة؛ 

نسـتنتجها مـن خـالل أقواله في رحلته إلى العراق)2(، فيقـول فيما يخّص الفّضة التي حول 

ضريـح العبّـاس :أّمـا الفّضـة حـول ضريـح العبّاس فهـي من تبـّرع والـدة)3( المرحوم 

 .محّمـد شـاه، ولكّنها فّضـة خفيفة رقيقة السـمك جّداً وبعضها متسـاقط

 ،وذهبنا إلى زيارة العبّاس :ويقول كذلك واصفاً الطريق بين المرقدين الشريفين

وبينهما سـوق ضيّق سـيّئ، وسـرنا إلى بّوابة الصحن، وهناك دخلنا وكان الصحن واسـعاً، 

 .والقبّة مكسـوة بالكاشـي، وهي من تشييد أمين الدولة الصدر األصفهانّي

ويصـف سـرداب القبر الشـريف بوصٍف طويل، نقتبس منه ما يأتـي: إّن قبر العبّاس 

يقـع فـي سـرداب تحـت الضريـح، ولكـن مـن الصعـب جـّداً الوصـول إليـه،... ذهبنا من 

)1( ينظر كربالء في األرشيف العثمانّي: 108.

)2( أصل الرحلة باللغة الفارسية، كتب ناصر الدين شاه قبل أن يـشرع بـسرد يوميّات سفره العبارة 

اآلتية: )يوميّات السفر من طهران إلى كربالء والنجف وسائر المواطن والمراقد المطّهرة ألئّمة 

الهدى واألولياء والشهداء سنة 1287هـ(، وقد طُبعت هذه اليوميّات تحت عنوان: )سفرنامه 

طهران  ونشـر  إفشار(  )إيرج  بتحقيق  قاجار(،  شاه  الدين  ناصر  از  1287قمري،  ..سال  عتبات 

1363هـ، وقد قام األستاذ محّمد الشيخ هادي األسدّي بترجمة يوميّات الرحلة الخاّصة بأيام وجود 

ناصر الدين شاه في العراق، وطُبعت بعنوان: )العراق في مشاهدات ناصر الدين شاه(. )ينظر 

مجلّة المجمع العلمّي: مج61، ج1، 36 -37( 

والدته-،  السلطان محّمد شاه- وليست  أنّها جّدة  المحتل  لها، ولكن من  ترجمٍة  أقف على  )3( لم 

وهي السيّدة آسية حرم السلطان فتح علّي شاه القاجارّي، وكانت فاضلًة، شاركت زوجها في أمور 

 ،البالد، يُذكر أنها جاءت إلى كربالء مع نحو أربعين ألفاً من اإليرانيّين لزيارة اإلمام الحسين

العثمانيّة آنذاك،  الحكومة  البعض لإلغارة عليها؛ بسبب ضعف  وكانت كربالء قد حوصرت من 

وما إن شعرت زوجة السلطان بالخطر حتى نذرت إْن نجت من الحصار بسالٍم فسوف تكسـي 

اإليوان الحسينّي ذهباً، فضالً عن نذوٍر أخرى، وقد وفت بنذرها فور اإلفراج عنها، فقامت بعمارة 

واسعة في مختلف أرجاء المدينة، ورُفع الدمار الذي عّم المدينة والعتبات، إاّل أّن االنتهاء من 

تلك اإلصالحات كان في سنة )1232هـ(، أي بعد وفاتها، فقد توفيت في أصفهان سنة 1230هـ، 

ونقل جثمانها إلى كربالء وُدفنت في الروضة الحسينيّة المقّدسة. )ينظر دائرة المعارف الحسينيّة 

)تاريخ المراقد(: 127/2- 130( 
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خـالل الـرواق حيـث توجـد باب أرضيـة مقفلة]كـذا[، فتحوا البـاب، بعدها توجد سـاللم 

كثيـرة تنتهـي إلى األرضية، وهي عميقة جّداً ومظلمة، كان كّل واحٍد مّنا يُمسـك بشـمعٍة 

مضـاءة، ذهبنـا إلـى األسـفل داخـل الســرداب وممـرّه الضيّق، وبعـد أن مشـينا خطواٍت 

رأينـا ثقبـاً طويـالً فـي الجدار وهو ثقب صغيـر القطر وطويل، وسـقفه منخفض بحيث ال 
)1(....يسـتطيع المـرور منه إاّل شـخص واحد وبصعوبـٍة بالغة

يظهـر ممـا تقـّدم أّن ناصر الدين شـاه القاجـارّي الحظ الكثير مـن المواضع التي تحتاج 

إلـى العمـارة ؛ فقـّرر السـعي فـي عمـارة المرقـد الطاهـر، فالتقـى بمجموعـٍة مـن التّجار 

اإليرانيّين في كربالء، منهم الحاج هاشـم النمازّي والحاج أبو الحسـن البهبهانّي- وهما من 

التّجار اإليرانيّين السـاكنين في بمبي-، كانا قد جاءا مع جالل شـاه إلى كربالء المقّدسـة.)2( 

وبعـد ذلك ناشـد الحكومة العثمانيّة السـتحصال الموافقة على إجـراء العمارة الاّلزمة 

للمرقد الشــريف)3(، ولكن الوفـاة حالت دون إكمالها.)4( 

وحقّقـت الدولـة اإليرانيّـة- متمثلـًة بالسـفارة اإليرانيّـة فـي بغـداد- مـا كان يتمّنـاه، 

وطالبـت مـن الدولـة العثمانيّـة اسـتحصال اإلذن إلجـراء العمـارة فـي مرقـد أبـي الفضل 

)1( العراق في مشاهدات ناصر الدين شاه: 160- 162. 

)2( ينظر العراق في مشاهدات ناصر الدين شاه: 160 - 162. 

)3( اهتّمت الحكومة العثمانيّة اهتماماً واسعاً بزيارة ناصر الدين شاه وتلبية مطالبه؛ فعندما أُبلغ 

الوزراء  بعض  وبصحبته  خانقين،  في  باستقباله  قام  بذلك،  باشا-  مدحت  آنذاك  بغداد-  والي 

ورجال الحكومة، وثمانمئة من جنود المشاة، وثلّة من الفرسان، وبعض الدبلوماسيّين اإليرانيّين 

العاملين في الهيآت الدبلوماسيّة التابعة لبالدهم في بغداد، وعند وصول الشاه إلى بغداد خرج 

تزيين  وتّم  جيّد،  بشكٍل  الحدث  لذلك  استعّدت  قد  المدينة  إدارة  وكانت  الستقباله،  األهالي 

معظم شوارع المدينة، وقد استمرّت زيارته العراق نحو ثالثة شهور، وأقام مدحت باشا حفلة 

عظيمة الستقبال الشاه وحاشيته، وأنفق الكثير من المال ألجل تلك المناسبة، على الرغم من 

الوضع المالي المترّدي الذي كانت تعانيه والية بغداد، ولعّل ذلك يأتي في إطار حرص مدحت 

باشا على تعزيز العالقات بين البلدين، متجاوزاً بذلك كّل الخالفات السابقة، ولكي يبيّن للشاه 

وحكومته النوايا الحسنة للحكومة العثمانيّة تجاه بالده وشخصه. )ينظر تاريخ كربالء في العهد 

العثمانّي: 128- 130( 

)4( ذكرنا في ترجمته تاريخ وفاته بالميالدّي، أّما بالهجرّي ففي اليوم السابع عشـر من ذي القعدة 

سنة 1313هـ. 
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العبّـاس، ومنهـا مـا ذُكـر فـي هـذه الوثيقـة، وهو إصـالح المذّهبـات والعاكسـات.)1( 

حسـن  محّمـد  السـيّد  قـال  إصالحهـا،  المطلـوب  المذّهبـة  المـآذن  يخـّص  وفيمـا 

الكليـدار)2(: قـدم كربـالء مـن إيـران فـي عام)1309هــ/ 1891م( تاجر من أهالـي تبريز 

يُسـّمى عبد الجبار، فتبّرع بإكسـاء النصف األعلى من المئذنة الشــرقيّة وجميع المئذنة 

الغربيّـة فـي الروضـة الحسـينيّة، والنصـف األعلـى مـن مئذنتـي الروضـة العبّاسـيّة، وقد 

أّرخ ذلـك المرحـوم الشـاعر محّمـد علّي بدقت بقصيـدٍة آخرها )أّرخ فقل حـّي على خير 

 )3(. ويسـاوي 1309هـ ،)العمـل

)1( أي بعد )4( سنوات من وفاته. 

)2( السيّد محّمد حسن بن مصطفى بن علّي الكليدار آل طعمة، من أُسرة السدانة للروضة الحسينيّة 

المطّهرة بكربالء، ُولد بكربالء سنة 1334هـ، وأكمل دراسته االبتدائية والثانوية فيها، ثّم انخرط 

في سلك الوظيفة حتى أُحيل على التقاعد، وانقطع إلى كتابة تاريخ كربالء في عّدة أجزاء، وتوفي 

سنة 1417هـ. )ينظر فهرس التراث: 677/2(. 

)3( ينظر مدينة الحسين، السلسلة األولى: 43. 

ومن الجدير بالذكر أّن عملية التجديد والتذهيب الالحقة للمنائر تّمت سنة )1367هـ/ 1948م(؛ 

إذ تّمت إعادة بناء الجزء العلوّي من المئذنة الغربيّة بعد ميالنه،ثّم تذهيبه مع إعادة تذهيب 

الجزء العلوي من المئذنة الشرقيّة سنة )1404هـ /1984م(، وانتهى العمل فيها سنة )1411هـ/ 

للعتبة  والفنيّة  الهندسيّة  اإلنجازات  دليل  المقّدسة: 96،  العبّاسية  العتبة  دليل  )ينظر:  1991م(. 

العباسيّة المقّدسة: 33/1 – 35(

وأخيراً وبحمد الله سبحانه وتعالى، وبالهّمة التي بذلها سماحة السيّد أحمد الصافّي )دام عزه( 

تّم تذهيب المنارتين الشـريفتين للمرقد الطاهر بشكٍل كامل، وذلك في سنة)1431هـ/2010م(. 

وقد أقامت العتبة العبّاسيّة المقّدسة في مساء الرابع من شعبان المعظّم سنة)1431هـ( - ضمن 

مرقد  منارتي  تذهيب  الفتتاح  حفاًل  السادس-  العالمّي  الثقافّي  الشهادة  ربيع  مهرجان  فعاليات 

أبي الفضل العبّاس، وقد تّم إنجاز هذا المشـروع بأيدي مالكاٍت عراقيّة متمثّلة بـشركة أرض 

القدس، وقد حـضر االحتفال الكثير من الوجهاء والمسؤولين في الدولة العراقيّة. 

مع العلم أّن الذهب المستخَدم في تذهيب المنارتين ذهب خالص طُّعم بالمينا؛ للحفاظ على 

شكل المنارة القديم، وليبقى االختالف بينهما وبين منارتي مرقد سيّد الشهداء قائماً، لما له 

من معاٍن روحيّة، وليميّز الزائر من بعيد بينهما كالسابق. 

وكان ابتداء العمل في هذا المشـروع : يوم األربعاء 24 شهر ربيع األول 1429هـ/ 31 آذار 2008م، 

واستمر مّدة سنتين، وشمل: 

أوالً: صيانة جدران المنارة القديمة. 
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)الوثيقة الثالثة(

ونالحـظ فـي الوثيقـة الثالثة اسـتمرار الجانب اإليرانـّي في المطالبـة بإجراء العمارة 

الخاصـة بالروضـة العبّاسـيّة؛ واختّصـت هـذه المـرّة بتعميـر المنـارة والـّرواق، وكان 

الواسـطة بيـن الجانـب اإليرانـّي والحكومـة العثمانيّـة الوالي نامق باشـا)1(، الذي أرسـل 

كتابًـا إلـى الصـدارة العظمـى فـي إسـطنبول يوّضـح فيـه طلب الجانـب اإليرانـّي إعمار 

والّرواق.  المنـارة 

وعلـى الرغـم مـن موقف الدولة العثمانيّة السـابق برفض قيام إيران بعمل توسـيعاٍت 

أو ترميمـاٍت باألماكـن المقّدسـة فـي كربـالء والنجـف، وتبنيها أعمـال الترميـم واإلعمار، 

-مّمـا جعـل هـذا الموضـوع ُمثـاراً على الـدوام- فقد تقّدمت إيـران بطلٍب جديـد للدولة 
العثمانيّـة؛ للسـماح لها بتوسـيع األضرحة.)2(

وقـام صـدر الدولـة اإليرانـّي بزيارة كربـالء في )23 مـارس 1851م/ 21 ُجمـادى األول 

1267هــ(، وحـاول إصـالح عالقاته مع الدولة العثمانيّـة؛ وكان هدفه من ذلك تهيئة األمر 

لقبـول الدولـة العثمانيّة مطالبهم في االشـتراك بتوسـيع األماكن المقّدسـة وترميمها.)3( 

وإّن مـن المرّجـح أن يكـون صـدر الدولة اإليرانّي هو من قام بإكسـاء مئذنتي الروضة 

العباسـيّة المقّدسـة بالقاشـانّي - قبل هذه الزيارة بنحو أربعة عقوٍد ونصف- أي في سـنة 

ثانياً: تذهيب كّل جدران المنارة الخارجيّة، وتطعيم الكتابات واآليات القرآنيّة بالمينا، وإّن كّمية 
الذهب المستعمل في تذهيب كلتا المنارتين )108 كغم(، وإّن كّمية النحاس المستعمل 

لعمل الطابوق )12( طناً. 

ثالثاً: عدد الطابوق الذهبّي حجم )18×18سم( الصغير المستعمل للتغليف هو )5000( طابوقٍة، 
وكّل طابوقة مغطاة بـ )10( غم من الذهب الخالص. 

رابعاً: عدد الطابوق الذهبّي حجم )54×54سم( المستعمل للتغليف، والمطّعم بالمينا هو )200( 
طابوقٍة ذهبيّة. )ينظر مجلة صدى الروضتين: العدد: 10/88 -11(

)1( نامق باشا )الصغير(: والي طرابلس سابقاً، ُعهد إليه بإيالة بغداد، وصلها يوم الخميس 8 محرم 

سنة)1317هـ(، فاستقبله الوالي السابق عطاء الله باشا، واألعيان واألكابر واألهلون استقباالً الئقاً، 

وأُجريت له مراسيم التبريك، )ينظر تاريخ العراق بين احتاللين: 131/8( 

)2( ينظر كربالء في األرشيف العثمانّي: 100. 

)3( ينظر كربالء في األرشيف العثمانّي: 100. 



طَّماشمخطاخشح َملاخشحجت ملزد166ِ

)1221هـ/ 1806م(.)1( 

ويبـدو أّن إحـدى المئذنتيـن قد أصابهـا االنحناء بعد مرور قرابة القرن على إكسـائها، 

أي في مّدة حكم السلطان عبد الحميد الثاني )1293- 1327هـ/ 1876- 1909م(، وكذلك 

الـّرواق، ومـع وجـود رغبـٍة مـن قبل الجانـب اإليرانـّي باإلعمار، فقـد تّم ذلك بمسـاعدة 

والـي بغـداد )نامـق باشـا(، الـذي أرسـل كتاباً إلى الصـدارة العظمـى في إسـطنبول طالباً 

منهـم الموافقـة على العـرض المقّدم من الجانـب اإليرانّي إلعمار المنـارة والرواق.

وقـد سـاعد علـى الموافقـة أمـران؛ األول: اتفاق سـابق تّم بين الشـاه اإليرانـّي )ناصر 

الديـن القاجـارّي( والسـلطات العثمانيّـة بشـأن العمارة فـي العتبات، إاّل أنّه لـم يتحّقق- 

كمـا ذكرنـا-، والثانـي: السياسـة التـي انتهجهـا السـلطان عبد الحميـد الثانـي، التي كانت 

تسـتوجب تطويـر العالقـات العثمانيّـة- اإليرانيّـة، لـذا وجـب علـى الدولـة العثمانيّـة أن 

تتصــرّف بمرونـٍة أكثـر مـع رغبـات الدولـة اإليرانيّـة الخاّصـة بعمـل أيّـة نشـاطاٍت فـي 

األماكـن المقّدسـة، والسـماح لهـا بترميم األقسـام التي شـارفت على الخـراب)2(، ومنها ما 

هـو مذكـور فـي هذه الوثيقة، وقد قـام الجانب اإليرانّي بعمل تلـك الترميمات على وفق 

الشـروط التي ذكرناها سـابقاً.

وعـن هـذه المـّدة الزمنيّة ومـا رافقها من العمـارة، تُحّدثُنا إحدى المجالت الفرنسـيّة 

 أّن أحـد الفرنسـيّين تمّكـن مـن الوصول إلى حرم اإلمام الحسـين وحرم أخيـه العبّاس

في كربالء، وقال: <تُرى عن بعٍد من رؤوس النخل والَغرْب)3( والصفصاف وسـائر األشـجار 

قُبتـا صحنيهمـا القاشـانيّة اآلُجـّر المتأللئـة في الشـمس، ومآذنهما المغّشـاة مـن الذهب 

اإلبريـز، وإّن الصحنيـن وسـائر مسـاجد كربـالء تراهـا مزدانـًة بأفخـر مـا يجود بـه الحّب 

والديـن؛ فـإّن حيطانهـا مثالً مغّشـاة باآلُجـّر المطلي بالقاشـانّي باأللوان الزاهيـة العجيبة 

الصنـع، حتـى أنّـك لتقـول: إنّـه ال يمكـن لإلنسـان أن يحلـم ببناٍء أفخـر مّما يُـرى هناك؛ 

ففـي جوانـب األبـواب سـهوات محكمـة البنـاء، بديعـة الشـكل علـى هيـأة المحاريـب، 

)1( ينظر تراث كربالء: 64 – 65. 

)2( ينظر كربالء في األرشيف العثمانّي: 106. 

)3( الَغرْب: بسكون الراء، شجرة ضخمة شائكة خضراء حجازيّة. )لسان العرب: ابن منظور: 664/1( 
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مرّصعـة بقطـعٍ مـن المرايـا تأخـذ بمجامـع القلوب، وتـرى األبواب مقّوسـًة أقواسـاً فائقة 

الــُحسن، تـكاد تنطبـق علـى نفسـها انطباقـاً، وكلّهـا مخرّمـة، وتخاريمهـا مـن الطاباق)1( 

الغريـب القطـع والنحـت والحفر، هذا وال يمكننـا أن نغفل عن ذكر الُعُمد الرشـيقة القّد 

المتّخـذة مـن الخشـب الفاخر، وهي تدعُم البناء الذي يطـوف بالحرم أبدع طواف، وهل 

مـن مذخٍر أحسـن من هـذا المذخر>)2(.

هـذا مـا انتهـى إليه البحُث، ويحدوني األمل أن أكوَن قد َسـّجلُت شـيئاً جديداً ويكون 

مبعثـاً للولـوج إلـى األرشـيف العثمانـّي، وسـبر أغوار هـذه الوثائـق لكشـف الخبايا، وما 

أكثرهـا!. كمـا ألتمـس العـذر مـن القارئ الكريـم إْن عثر على خطـأ أو زلّـٍة؛ إذ جّل َمن ال 

يسـهو، ولَيصفـْح فالصفح من شـيم الكـرام، وأقول كما قـال الناظم: 

ــهرُه ــا َتش ــًا ف ــْد عيب ــاإْن تج ــدَّ الخل ــارئ وُس ــا الق أّيه

ــٌق ــي لئ ــُب بمثل ــا العي جــلَّ مــْن ل عيــَب فيــِه وعــاإّنم

والحمد لله على توفيقه، وصلّى الله على محّمٍد وآله الطيبين الطاهرين.

)1( الطاباق: الطَّابَق والطَّاِبق: اآلُجّر الكبير، وهو فارسي معرّب. )لسان العرب: 215/10( 

باللغة  باريس  الصادرة في  السنة: 1909م )1327هـ(،  العدد: 206/3448،  االلسترسيوان:  )2( مجلّة 

الفرنسيّة. 
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الملّخص
األصـل فـي تحقيـق المخطـوط أن ينجزَه باحث من البدء إلى الطبع، ولكّن أسـباباً قد 

تُوِجـب اشـتراك أكثـر مـن واحٍد فيه، ولذلك تؤلّف بعض المؤّسسـات لجانـاً تُوكِل إلى كلِّ 

ل اسـم كّل محّقٍق  لجنـٍة تحقيـَق مخطـوٍط يتقاسـم أعضاؤهـا أجـزاءه، وبعد الطبع يُسـجَّ

على الجزء الـذي أنجزه.

وربمـا يَحـدث االشـتراك بيـن باحثَين أو أكثـر يتفقان على تحقيق مخطـوط، فتتصدر 

أسـماؤهما غـالف الكتـاب بعـد طبعـه، ومـع مـا فـي هـذه الشـراكة مـن نفـعٍ إاّل أنّها قد 

تُسـبِّب البعـد عـن األمانـة فـي البحـث، والعدالـة فـي توزيـع العمـل، وحيفـاً علـى أحد 

الشـريكين، قـد ينـأى به عن ضوابط حـقِّ التأليف، واللياقة في التصرّف، وفي المشـاريع 

الجامعيـة يُضِعـف االشـتراك فيها رصانتهـا العلميّة.

وأثنـاء رحلتي مع المخطوط، وتتبُّعـي التجاهات المحّققين، رصدت مظاهر تصاحب 

نتُهـا فـي المحـاور اآلتيـة: األوَّل: التفـاوت  التحقيـق المشـترك؛ أفضـت إلـى مشـكالٍت دوَّ

بيـن المشـتركين فـي أُموٍر يحصـل بها تمايّز فـي حجم الجهـد المبذول وجودتـه، الثاني: 

القرابـة والصحبـة والتلمـذة  قد تُسـهم فـي انفراد أحـد الطرفين في العمل وإقحام اسـم 

الثانـي فيـه، الثالـث: مشـكالت تحّف بعمل المشـتركين وتوقّفه بعد المضـيِّ فيه، الرابع: 

التحقيـق المشـترك فـي الرسـائل الجامعيّة، الخامس: إسـقاط أحد الشـريكين من الطبعة 

الالحقـة للكتـاب، وصدوره باسـم اآلخر وحده.



طاشامخشحَلحزاخشح اَدم174

Abstract

The origin in annotating a manuscript is to be accomplished by 
a researcher from the beginning to the print, but there are reasons 
for sharing more than one in it, and therefore some institutions form 
committees entrust to each one annotating a manuscript shared by its 
members.   After printing, the name of each annotator is written down 
on the part he has completed

And perhaps the sharing occurs between two or more researchers 
agree to annotate a manuscript, so their names topped on the cover of 
the book after printing,

Thought this partnership is  useful , but it may cause a lack of 
honesty in research, injustice in the distribution of work, and an 
oppression on one of the partners, which may distance him/her from 
the regulations and decorum of copyright . In university projects, 
sharing weakens its scientific authenticity.   

During my journey with the manuscript and following the 
attitudes of the annotators, I observed some manifestations of the 
shared annotation led to problems in the following areas, the first is 
the disparity between participants in matters of differentiation in the 
size and quality of the effort. Second: kinship, companionship and 
apprenticeship may contribute to the exploitation of one of the parties 
in the work and interpolate the name of the second. 

Third: the problems about work of the participants they may stop 
them after moving. Fourth: shared annotation into university thesis.  
Fifth: One of the partners, of the subsequent edition of the book, 
might be dropped, and issuing it under the name of the other.
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المقدمة
ـم  حيـن اسـتجّدت العلـوم فـي عصـر النهضـة الحديثـة، وظهـرت المخترعـات، وُصمِّ

الحـرف الطباعـّي، وصـار وسـيلًة لنشـر المؤلّفـات، هـرع الباحثـون إلـى التـراث العربـّي 

عليـه  والتعليـق  نسـخه  ويُعيـدون  الدهـور،  غبـار  عنـه  ينفضـون  المكتـوب  اإلسـالمّي 

مون  ودراسـته، آخذيـن بقوانين أطلقـوا عليها )قواعـد تحقيق المخطوط(، ثـّم راحوا يقدِّ

قونـه إلـى المطابـع؛ ليصيـر المخطـوط كتابـاً منشـوًرا. مـا يحقِّ

وتولّـت دعـم هذا العمـل جهات رسـميّة حكوميّة، ومراكـز علميّة وجمعيـات أهليّة، 

وأضحـى التحقيـق مـن المشـاريع البحثيـّـة، تُقـرُّه الجامعـات، ويشـرف عليـه أسـاتذتها، 

وتمنحهـم به شـهاداٍت عليا.

واألصـل أن يقـوم بتحقيـق المخطـوط باحـث ينجـز مراحلـه مـن البدء حتى يسـتوي 

كتابـاً مطبوعـاً، ولكـّن أسـباباً قـد تُوِجـب إشـراك أكثـر مـن واٍحـد فيـه، وتكـون ضخامته 

غاً قويّـاً ألْن يتعاون علـى إخراجه جمٌع من المحّققيـن، وهنا تنبري  وتعـداد أجزائـه مسـوِّ

مؤّسسـات ثقافيّـة ورسـميّة؛ فتُكـّون لجانًـا تُوكل إلـى كّل لجنـٍة منها تحقيـَق مخطوٍط.

وهـذا هـو الـذي تحّقق في نشـر معجمات اللغة وكتبهـا، وكتب التفسـير والطبقات، 

وكتـب الفقـه وأُصولـه، وكتـب الجغرافيـا والبلـدان وغيرهـا مـن الموسـوعات التـي تنـوء 

باألفـراد إذا أقدمـوا علـى تحقيقهـا، وفي هذه الحال يتقاسـم أعضاء اللجنـة أجزاء الكتاب 

ُد لـكلٍّ منهـم حّصتـه، ثـّم تُراجـع عملهـم مكتمالً لجـاٌن لتسـويته وتنسـيقه، وبعد  ويُحـدَّ

ل اسـم عضـو اللجنة على ما حّقـق وأنجز، وبهذا أصبحت هذه الموسـوعات  الطبع يُسـجَّ

النفيسـة فـي متناول يـد القارئيـن والباحثين بعدمـا كان الوصول إليهـا متعذراً.

وفـي جانـٍب آخر قـد يتفق باحثان على تحقيق مخطوٍط؛ سـواٌء أكان كبيراً أم صغيراً، 

ويصدر الكتاب المطبوع باسـميهما، وربما يشـترك فيه أكثر من اثنين.

دة،  ومـع مـا فـي هذه الطريقة من فوائـد، إاّل أنَّها قد تبتعد أحياناً عـن األُصول المحدَّ

وتُوقـع الحيـف علـى أحـد الشـريكين؛ فتحـُدث مخالفـات تخـّل بلياقـة التعامـل، وتنأى 
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بالعمـل عـن الضوابـط الصحيحـة، فتُفضي إلى توقّف المشـروع.

قين وأعمالهم،  وفـي أثنـاء رحلتي مع المخطـوط وتحقيقه، وتتبُّعي التجاهـات المحقِّ

رصـدت مظاهـر تصاحـب التحقيـق المشـترك أو تعقب إنجازه؛ تسـبّبت عنها مشـكالت، 

سـّجلُت خالصتهـا في اآلتي: 

ُأموٍر يحصل بسببها تمايز في حجم  المشتركين في  التفاوت بين  أواًل: 
الجهد المبذول

إّن التفاوت بين المشـتركين يسـبّب تمايزاً في حجم الجهد المبذول، وجودة التحقيق 

ل لآلخر مثلـه، وفي ذلك  والدراسـة، فيقـع العـبء ويصـدر اإلبـداع مـن أحدهما، ويُسـجَّ

ابتعـاد عـن الصـدق في نسـبة عمـٍل إلى غير َمن هـو له. ومن هـذه األُمور اآلتي: 

ى لـه باحـث  األمـر األول: التفـاوت فـي المقـدرة والقابليـة علـى التحقيـق؛ فيتصـدَّ

، وأحكـم قواعـده، ويشـاركه مبتدئ ضعيف ال يُحسـن البحـث، ليس له  َدرَِب بهـذا الفـنِّ

اسـتعداد لممارسـته، فتكـون الجـودة فـي التحقيق من األول، ويُسـّجل للثاني ما يُسـّجل 

لـه، وربمـا يحصـل الثانـي بذلك علـى التكريـم والمكافأة والثنـاء، وهو بهمـا غير حقيق.

األمـر الثانـي: التفـاوت في الحرص على التحقيق ودقّته واالسـتمرار فيه وإنجازه؛ فقد 

يشـترك اثنـان أحدهمـا حريٌص جـّداً واآلخر ال حرص لـه، وال متابعة، فيقع عـبء الَمهمة 

علـى األول، ويأخذهـا علـى عاتقـه فينجزه مـع تلكؤ شـريكه وتقصيره، ويكـون تملّكهما 

الكتاب بالتسـاوي، وذلـك مجانب لإلنصاف.

ر الوقـت لـكلٍّ مـن المحّقَقيـن؛ فمنهم َمـن ليس له  األمـر الثالـث: التفـاوت فـي توفُـّ

وقـت يكفيـه للتحقيق؛ لمشـاغله ومسـؤولياته وعجزه عن المتابعة واللقـاء بصاحبه، في 

حيـن يكـون اآلخـر متفّرغـاً ولديـه فسـحة مـن الوقـت للعمـل، وإذا مضـى فيـه إلى آخر 

الشـوط وأنجـزه مـع فتـور صاحبـه فـإّن الكتاب يصدر باسـم االثنيـن، متسـاويين فيه مع 

التفـاوت فـي عطائهما.

األمـر الرابـع: التفـاوت فـي المرتبـة اإلداريّـة والموقـع الوظيفـّي؛ فيكـون للمسـؤول 

األعلـى تأثيـر في شـريكه؛ إذ يسـّخره للتحقيق لمكانته، ثم يُنَسـب إنجـازه إليهما كليهما 



177 خيخليخط خطلبا

علـى حـدٍّ سـواء، ويتحّقـق لَمن لـم يقّدم جهـداً منافع النشـر.

وقـد يحصـل هـذا لـدى أنماٍط من المشـتركين فـي التحقيق؛ مثل اشـتراك أسـتاٍذ مع 

ل اسـم  طالـب، فيطلـق لـه عنـان التحقيـق مـن دون متابعـة، وإذا ما أنجزه الطالب سـجَّ

أسـتاذه معـه علـى غالف الكتـاب، وليس له مـن األمـر إال اللّمم.

أو  األُسـتاذ عنهـم  افتـراق  بعـد  باللسـان والقلـم  اعترفـوا  وتحّقـق هـذا مـع طلبـٍة 

ل فـي الحاشـية )1( صفحـة )5( مـن النشـرة الثانيـة لكتـاب )دقائـق  وفاتـه؛ كالـذي ُسـجِّ

التصريـف(، ألبـي القاسـم محّمـد بن سـعيد المـؤّدب )ت بعد سـنة 338هــ(، طبعة دار 

اإلرشـاد بدمشـق سـنة )2004م(. وكالذي ُدوِّن في صفحة )5( من مقّدمة كتاب )التذكرة 

الفخريّة( للصاحب بهاء الدين المنشـئ اإلربلّي )ت692هـ(، طبعة دار اإلرشـاد بدمشـق 

سـنة )2004م(. وفـي كال الموضعيـن اعتـراف مـن طالـٍب بإقحـام اسـم أُسـتاذه معـه في 

ا اضطره فـي الطبعة الالحقة إلى  التحقيـق؛ مّدعيـاً أنَّه لم يشـاركه في إنجـاز الكتاب، ممَّ

حذف اسـمه مـن غـالف الكتاب.

قاً حين يوضع اسـُم عالٍم له دالّة في البحـث، ومقدرٌة على  ويبـدو األمـر نفسـه متحقِّ

التأليـف فـي مطبـوٍع، َعلَّق علـى متن مخطوطه، وبيَّض مسـوَّدته مؤلّف آخـر غير مكين 

فـي هـذا األمر، ليكون اسـم العالم جوازاً إلى تسـهيل نشـره أو طبعـه أو ترويجه.

ولعـّل الكتـاب ذا العنـوان )رسـائل في اللغة( فيـه داللة على ما ذكرت؛ وهو يشـتمل 

علـى ثـالث رسـائل، اثنتيـن ألبي الحسـن الرمانـّي )ت384هــ(، والثالثة ألحمـد بن فارس 

)ت395هــ(، نسـخها الكاتـب يوسـف يعقـوب مسـكوني عـن مخطـوٍط يمتلكـه وعلّـق 

عليهـا، وألصـق علـى مـا أرى اسـم الدكتـور مصطفـى جـواد معـه، وقامـت وزارة الثقافة 

واإلعـالم فـي بغـداد بطبعها سـنة )1969م(.

والمطبوعـة تحفـة فـي كثرة األخطـاء والتحريف وضعف التحقيق، وهـي آية على أنَّ 

مصطفـى جـواد العالـم بأُصول التحقيق والتوثيق بريء منها ومن االشـتراك فيما نُشـر.

وال أظـّن كتـاب )المقرِّب( ألبي الحسـن ابـن عصفور )ت669هـ( إاّل مـن هذا القبيل؛ 

ويصـدق فـي وصـف رداءة تحقيقـه ما قلته في سـابقه، وهو الذي طبعتـه وزارة األوقاف 
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فـي بغـداد سـنة )1972م(، وقد صدر بتحقيـق الدكتور أحمد عبد السـتار الجوارّي، وهو 

عضـٌو فـي المجمـع العلمـّي العراقـّي، وعبداللـه الجبـورّي أميـن مكتبـة األوقـاف العاّمة 

ببغـداد آنذاك.

ثانيًا: القرابة والصحبة والتلمذة 
وتتّسـع هـذه الظاهـرة غالبـاً فـي المشـاريع البحثيّـة الجامعيّـة، وفي بحـوث الترقية 

العلميّـة، حيـن يكـون االتفـاق بيـن قريبيـن كالزوجين، أو بيـن صديقيـن أو متصاحبين؛ 

ه أو ُجلّه، ثّم يصـدر المطبوع باسـم صاحبه مع  فيحّقـق أحدهمـا المخطـوط وينجـزه كلّـَ

اسـمه احتفـاًء بـه، وتكريمـاً لـه، ورغبـًة فـي نفعـِه، أو التحـّرج من إغفال اسـم األسـتاذ؛ 

والسـيّما إذا كانـت لـه لمسـات ولـو قليلة فـي الكتاب.

وقـد وقـع لي في كتاب )الخصائص في العربيّة( لشـهاب الديـن القرافّي )ت682هـ(، 

الـذي أعطيـت مخطوطـه إلـى أحـد طلبتـي الفضـالء مّمـن اختـّص بدراسـة آرائـه وآثاره، 

وخولتـه تملّكـه وتحقيقـه والتصـرّف بـه؛ فمضـى يحّققـه مـع الرجـوع إلـيَّ فـي بعـض 

المسـائل، واالنتفـاع بمـا كتبتـه عـن حيـاة القرافـّي وآثـاره سـابقاً، ولّمـا كان عملـه كبيراً 

ومتميِّـزاً، وطَغـى جهـده في الدراسـة والتعليق على المتن، طلبت إليـه أن يُصدر الكتاب 

باسـمه وحـده، وال يشـركني معـه وإْن كان المخطـوط مّنـي، ولكّنـه أبَى، وطَبـع الكتاب 

باسـمي وباسمه.

لقـد تحـّرج هـذا الطالـب المحّقـق من أن يلغي اسـمي مـن العمل؛ ألنَّ لي مشـاركة 

. ضئيلـًة فيـه، لكـن أصابنـي وابـٌل من السـمعة وحّصتي بالنسـبة إلـى عمله طلٌّ

ثالثًا: مشاكل تحّف بعمل المشترَكين وُتوّقف مشروعهما
هناك جملة من المشاكل تحّف بعمل المشتركَين وتوقف مشروعهما، منها: 

قـد يتفـق اثنان علـى التحقيق ويَقتسـمان العمل، فيمضي أحدهمـا فيه، ويتباطأ . 1

صاحبـه ويؤّخـره لديـه وقتـاً طويـالً، ثّم يتركـه، ويعتذر عـن المواصلـة، أو يردُّ ما 

تسـلَّمه مـن حصتـه. وهنـا يأتي اإلحـراج في إكمالـه، فيـؤّدي ذلك إلـى توقّفه أو 

انفـراد اآلخر بـه على مضض.
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وحـدث مثـل هـذا فـي كتـاب )تحفـة اإلحظـاء فـي الفـرق بيـن الضـاد والظـاء( 

لجمـال الديـن بن مالـك )ت672هـ(؛ إذ عرض عليَّ أُسـتاٌذ االشـتراَك في تحقيقه، 

دًة بخـّط يده، فشـرعت في نسـخ المخطوط ثانيـًة، وعلّقت عليه  وسـلّمني مسـوَّ

مـا وسـعني، فصّوبـت أخطـاءه وتحريفـه، وضبطـت كلماتـه بالحـركات، وُجملـه 

بعالمات الترقيم، ورتّبت شـواهده وفصوله وعباراته، وأحكمت بدءها وانتهاءها، 

ثـم سـلَّمته مـا قمـت بـه علـى أمـل أن يُكملـه، لكّنه ركـن المسـوَّدة عنـده، ولم 

ل شـيئاً عليهـا مـدًة تزيـد علـى العشـرين سـنًة، ثـّم أعـاد أوراقي بعد سـنة  يسـجِّ

)2008م( لـم يمسْسـها تعليـق، ولـم يقرنهـا بسـبب، سـوى رقعـة مكتـوب عليها: 

)إلـى الدكتـور طـه محسـن المحتـرم من الدكتـور حاتـم الضامن(.

وحيـن أشـفقت مـن ضيـاع جهـدي اضطـررت إلى المضـيِّ فـي التحقيـق منفرداً، 

وبذلـت مـا بوسـعي حتـى أنجزته وللـه الحمد.

ثـّم إنّـي بعـد الفـراغ من طبع هـذا البحث قـرأت بتاريـخ 2015/8/14 فـي مجلّة 

)العـرب( ج1 وج2/ سـنة )1450هــ/ 2009م( مقـاالً عنوانـه: )تحفـة اإلحظـاء في 

الفرق بين الضاد والظاء(؛ كتبه صاحبي الذي اشـتركت معه واطّلع على تحقيقي، 

وقـد تضّمـن المقـال نـصَّ )الفصـل الثاني(منتزعاً من الكتـاب الذي علّقـُت عليه، 

مـًة تَحـّدث فيهـا عـن الكتـاب؛ قـال فـي الصفحـة التاسـعة منهـا:  وكتـب لـه مقدِّ

<مخطوطـة الكتـاب نسـخة نفيسـة أتحفنـي بها قبل عشـرين سـنًة أخـي الفاضل 
د. علـّي حسـين البـّواب، وبقيـْت حبيسـًة عنـدي لتصدر في سلسـلة كتـب الضاد 

والظـاء، وحالـت موانـع مـن إتمـام هـذه السلسـة، فارتأيت نشـر الفصـل الخاّص 

فيمـا يُقـال بالظـاء والضـاد كمـا جـاء بالمخطوطة، من غيـر تعليٍق إاّل مـا ورد من 

أوهـام الناسـخ فقد نبّهـُت عليه>.

مت لـه الكتاب محّققاً لم يذكر اسـمي،  الالفـت لالنتبـاه أنَّ هـذا الكاتـب الذي قدَّ

ولـم ينبّـه علـى شـراكتنا فـي العمـل، فضـالً عـن أنَّ الفصـل الذي نشـره هـو مّما 

حّققتـه ورتّبته وعلّقـُت عليه.

ابتعـاد الشـريَكين بعضهمـا عـن بعض بسـفٍر أو وفاة، يـؤدي إلى تأخيـر التحقيق . 2

أو توقّفـه بعـد أن بدءا به.
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وهـو الـذي حصل لي مع األسـتاذ حسـين تورال لدى اشـتراكنا في سـنة )1970م( 

فـي تحقيـق كتـاب )الجمـل( للخليـل بـن أحمـد )ت170هــ(، وكان قـد جلـب 

مخطوطته من إسـتانبول، وتتابع لقاؤنا في بغداد في سـنتي )1970م و 1971م(، 

وقطعنـا شـوطاً فـي تحقيقـه، ثـّم غـادر العـراق إلـى تركيـا بلـده فـي نهاية سـنة 

)1971م( ولّمـا يكتمـل الكتـاب الـذي أصبـح فـي عهدتي، وبسـبب األحـوال التي 

مـرّت بـي لـم أتمّكن من متابعة التحقيـق، وتوقّف المشـروع بالكامل بعد الجهد 

الـذي بذلنـاه فيـه، حتـى حّققه الدكتـور فخر الديـن قباوة من سـوريا.

ما يتحّمله الشريك أحياناً بغياب شريكه: . 3

إذا ابتعد أحد الشـركاء أو سـافر بعيداً قبل طبع الكتاب يتحمل المقيم مسـؤولية 

تسـلّم الكتـاب المطبـوع، وإذا كان معّضـداً من جهٍة رسـميّة عليه إتمـام معاملته 

بـدءاً بتسـلُّم النسـخ مـن المطبعـة، حتى تسـلُّم القسـط األخيـر من المسـاعدة، 

وهـي أعبـاء مزيـدة عليه، ال يشـعر بها إاّل مـن كابدها، وهذا األمـر حصل لي في 

كتابين: 

الكتـاب األول: )االعتضـاد فـي الفـرق بيـن الظـاء والضـاد( لجمال الديـن بن مالك 

)ت672هــ(؛ الـذي اشـتركت مـع األسـتاذ حسـين تـورال فـي تحقيـق مخطوطـه 

الـذي نسـخه مـن تركيـا بخطِّ يـده، وبعـد إنجـاز المبيَّضـة حصلنا على مسـاعدٍة 

ماليـة مـن وزارة التربيـة، واتفقنـا مع مطبعـة )النعمان( في النجـف على طبعه؛ 

وبسـبب تلّكـؤ الطبـع ومماطلـة الطبّـاع لـم يُنجـز إاّل فـي عـام )1972م(، بعد أن 

غادر األسـتاذ حسـين العراق عـام )1971م( وترك لي األمر؛ فـكان نتيجة ذلك أنّي 

تحّملـُت عنـاء متابعـة الطبع والتصحيح خـارج بغداد، وصنع الفهـارس المتنّوعة، 

وتسـديد مـا زاده صاحـب المطبعـة على السـعر المتّفق عليه من عندي، وتسـلُّم 

)1000( نسـخٍة منـه، ومتابعـة بيعهـا، وتوزيع الهدايا لمن أوصى األسـتاذ حسـين 

بإهدائهـم، وإرسـال حّصتـه إلـى تركيـا بالطـرود البريديـة تباعـاً، وإنجـاز معاملة 

تسـلّم القسـط األخير من المسـاعدة، وتسـليم وزارة التربية حّصتها من النسـخ، 

وفضـالً عـن هذا أُحرجـت في طريقة تقسـيم الحصص بيننا، والتصـرّف في أثمان 

المبيع منها، واالحتفاظ بها لحين إمكان تسـليمها إلى األسـتاذ حسـين بعد مّدٍة، 
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حيـن لقائـي به عـام )2006م( فـي تركيا.

الكتـاب الثانـي: )دقائـق التصريـف( الـذي اشـترك فـي تحقيقـه الدكتـور أحمـد 

ناجـي القيسـّي، والدكتـور حاتـم الضامـن، والدكتـور حسـين تـورال؛ الـذي غادر 

العـراق عـام )1971م( قبـل إتمامـه، وخّولني متابعة شـؤونه، ولـدى إنجاز الطبع 

سـنة )1987م( تسـلّمت مكافأتـه النقديّـة، ولكـن ظـروف العـراق األمنيـة حالت 

دون تحويلهـا إليـه، وأّن مْنـَع السـفر حـال دون إرسـالها إليه، وخشـيًة مـن ترّدي 

قيمتهـا اشـتريت بهـا كتبـاً بناًء على طلبـه، لكنَّ حظـر إخراجها من العـراق عطّل 

إيصالهـا إليـه، فبقيـت أمانات عندي حتى عام )2006م(؛ إذ قمت بتقييم سـعرها 

بالـدوالر، وأضفـت إليهـا ديون كتاب )االعتضاد(، وسـافرت إلى تركيـا والتقيت به 

بعـد فرقـٍة دامت خمسـاً وثالثين سـنًة، وسـلّمتها إليه.

أّمـا حّصتـه مـن نُسـخ )دقائـق التصريـف( فلم تصل إليه سـوى ثـالٍث أو ما يقرب 

منهـا، وبهـذا وقع عليه الحيف، وعليَّ المشـّقة في االحتفـاظ بأماناته، وتقييمها، 

وحملهـا إلى تركيا، وتسـليمها إليه بعد عشـرين سـنًة من طبـع الكتاب.

رابعًا: التحقيق المشترك في الرسائل الجامعّية
صـار تحقيـق المخطـوط القديـم مشـروعاً بحثيّـاً تقـرّه الجامعـات. وقد أُجيـزت أثناء 

القرنيـن: الحالـي والماضـي جمهـرة مـن الرسـائل القائمـة علـى هـذا العمـل، وحصـل 

بهـا أصحابهـا علـى مراتـب علميّـة، وشـهادات الدكتـوراه والماجسـتير والدبلـوم العالـي؛ 

اتَّسـم أغلبهـا بمسـتوًى عـاٍل مـن حسـن االختيـار، وجـّدة الموضـوع، ورصانـة التحقيـق 

ودقّـة الدراسـة، وكان قسـم منهـا فـي عـّدة أجـزاء، وتتفـق هـذه الصفـات مـع تعليمات 

ـت علـى أنَّ مـن أهـداف الرسـالة الجامعيّـة أن تقـّدم إضافـًة  الدراسـات العليـا التـي نصَّ

جديـدة للمعرفـة.

وعلـى هـذا فليس كلُّ مخطوٍط يصلح مشـروعاً للدكتوراه أو الماجسـتير؛ وإنّما يجب 

أن يكـون ذا قيمـٍة علميّـة، متميّـزاً بِقَدمـه، ومكانـة مؤلّفـه، وأصالـة ماّدتـه، ولم يُسـبق 

طبعـه بـأيِّ وسـيلٍة وبأّي حـرف طباعـّي، وأن يُقرن التحقيق بدراسـٍة على حسـب ماّدته، 

وغالبـاً مـا تتضّمـن الـكالم عـن مؤلّـف الكتاب وآثـاره وعلمـه- إْن لم يكن مدروسـاً- وعن 
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دراسـٍة لمتـن المخطوط نفسـه؛ ِبدءاً بتحقيق عنوانه، وصحة نسـبته إلـى مؤلّفه، وتأريخ 

تأليفـه، ومنهجـه، وأسـلوبه، وماّدتـه ومـوارده، وأهميتـه، والجديـد الـذي اشـتمل عليه، 

وبيـان خصائـص نُسـخه المخطوطة، وهذا من أساسـيات التحقيق في الرسـائل الجامعيّة.

ولّمـا فتـرت الهمـم، واتّسـع القبـول فـي الدراسـات العليـا، وكثُـرت أعـداد الطلبـة 

احتملـت الجامعـات قبـول ذوي المسـتويات المتدنِّيـة، والمعـّدالت الضعيفـة فيها، وعّز 

علـى هـؤالء التعرّف علـى عنوانات الموضوعات القيِّمة، واكتشـاف الجديد منها؛ فاتّجهوا 

صـوب المخطوطـات لعلّهـم يجدون ما يلبّـي حاجتهم؛ على أنّه ليس فـي هذا األمر ضير 

لـوال أنَّ اختيارهـم وقـع علـى ما ضُعـف منها، وأنَّ األقسـام العلميّة تسـاهلت في إقرارها 

وقبول تسـجيلها.

والـذي أقصـده فـي هـذا الشـأن هـو إشـراك أكثـر مـن طالـٍب فـي تحقيـق مخطوٍط 

لكتاٍب واحد؛ تُقسـم صفحاتُه أو أجزاؤه عليهم؛ ليُمنح كّل واحٍد شـهادًة عليا على الجزء 

الـذي يعلّـق عليـه، ويقابل بيـن نَُسـخه إْن توفّرت.

والسـؤال هنـا: َمـن الذي يصـّدر الكتاب بالمقّدمـة؟ وَمن يكتب الدراسـة عن المؤلّف 

وآثـاره، والكتـاب وخصائصـه، وعـن الموضـوع الذي يتضّمنـه؟ وهل توزّع هذه المسـائل 

عليهـم، أو يكتبهـا محّقق الجزء األول؟ وكيف يُنّسـق العمل وتوّحـد تعليقات المحّققين؟ 

ومـا الموقف مـن المكّرر والتخالـف في األجزاء؟

الـذي أراه أنَّ اضطرابـاً وخلـالً يحدثـان في هذا التحقيق المشـترك؛ ألنّه سـيُنجز على 

؛ بسـبب فقـدان الوحـدة المنهجيّـة، فربما تتحّكـم فيه أمزجـة الطلبة،  غيـر نسـٍق سـويٍّ

وآراء المشـرفين، وبـذا سـتُمنح شـهادات علـى رسـائل لـم تسـتوف األسـاس الموضوعّي، 

واألصـل المعتمـد فـي ميـدان التحقيـق العلمـّي وأصولـه، وسـيتخّرج طلبـة ال علـم لهـم 

بأصـول البحـث والدراسـة المنهجيّة.

ويزيـد المشـروع إخفاقـاً اشـتراك طلبـٍة في تحقيق مخطـوٍط جرى طبعـه، ونظر فيه 

الباحثـون، وأخـذ مكانه في المكتبـات العاّمة والخاّصة، فذلك يُلغـي جدة الموضوع، وال 

يُظهـر مقـدرة الطالـب على قراءة النصـوص القديمة المكتوبة باليد، وعلى فكِّ إشـكاالت 

ـر عليه  هـذه الكتابـة إْن وجـدت؛ ألنّه يسـتعين بحـرٍف طباعي منتظـم واضح موّحد، يسَّ
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مـا يقـرب من 25% مـن العمل قبـل البدء به.

واألمثلـة علـى هـذا النمط من الرسـائل واألطاريح كثيـرة جّداً؛ أذكر منهـا كتاب )روح 

المعانـي فـي تفسـير القـرآن العظيم والسـبع المثاني( ألبي الثناء شـهاب الدين اآللوسـّي 

)ت1270هــ(، وهـو كتـاب بلغـت مجلداته الثالثيـن، وزادت طبعاته علـى الخمس؛ منها 

طبعـة بتحقيـق محّمـد زهـري النَّجار في مؤسسـة الحلبـّي بالقاهرة سـنة )1964م(، وقد 

تقاسـم أجـزاء مخطوطتـه طلبـة الدكتوراه فـي كلية اإلمام أبـي حنيفة، وحصـل كلُّ واحٍد 

منهـم علـى شـهادة الدكتوراه لقـاء التعليق علـى الجزء الُموكل إليـه تحقيقه.

وقـد وصل إلى علمي شـكوى األسـاتذة المناقشـين وانتقادهم لطريقـة التحقيق، وما 

د المحّققين، وهم مبتِدئـون، وأّن  أصـاب األجـزاء مـن اختالٍل فـي المنهجيّة بسـبب تعـدُّ

المطبوع كان خيراً وأحسـن.

ومّمـا ال يسـتحق أن يُمنـح شـهادة جامعيـة مـن المخطوطـات الُمسـّجلة للدكتـوراه 

األطروحتان المطبوعتان في دمشـق من دون تاريخ بجزءين؛ تحت عنوان )غاية الوصول 

إلـى شـرح لـبِّ األصول( ألبي زكريـا األنصارّي )ت926هـ(؛ وأصلهما مخطوط سـبق طبعه 

مـراراً ثـّم اقتسـم المخطـوَط المطبـوع طالبـان، اختـّص كلٌّ منهما بجزٍء، وحصـل به على 

الدكتـوراه تحـت إشـراف ثالثٍة من أسـاتذة كلية العلوم اإلسـالميّة.

لقـد جـاء فـي )ج1( من المقّدمة التـي كتبها أحد الطالبين <هـذا الكتاب متداول بين 

أيـدي العلمـاء وطـاّلب العلم، ومتوفر في كثيـٍر من المكتبات العاّمـة والخاّصة، ومطبوع 

لعـّدة طبعـات... بمصر، وطبعة إيـران، وغيرهما من الطبعات>.

أقـول: ومنهـا أيضـاً طبعـة دار الفكـر ببيروت سـنة )2002م( فـي )300صفحة(، وهي 

التـي جعلهـا الطالبـان أصـالً في التحقيـق، وقّدماها علـى المخطوط لرداءتـه ونقصه.

ره في )ص5- 106( بدراسٍة عن حياة المؤلّف وآثاره  الجزء األول أنجزه أحدهما، وصدَّ

وشيوخه، وعن الكتاب وأصوله، ثّم حّقق حّصته من المتن المطبوع أو المخطوط.

أّمـا الطالـب الثانـي فكانـت حّصتـه هـي التعليـق علـى المتـن فـي الجـزء الثاني من 

صفحـات المخطـوط أو المطبـوع مجـرّداً مـن الدراسـة، سـوى أربـع صفحـاٍت ذكـر فيها 
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طريقتـه فـي التحقيـق، مـع أّن األول ذكـر الطريقـة فـي مقّدمـة الجـزء األول.

وهنـا يتبيّـن الفارق بيـن عمليهما والتباين فـي الجهدين؛ فأحدهما كتـب زيادًة على 

صاحبـه دراسـًة عـن المؤلّـف والكتـاب فـي )80 صفحـًة(، واكتفـى اآلخـر بالتعليـق على 

المتـن مـن دون دراسـة؛ وفـي هذا من الخلل فـي التوزيع ما فيه، والـذي حتَم هذا األمر 

هـو تقسـيم الكتـاب إلى جزءين بيـن طالبين.

إاّل رسـالة  المكـّرر ال يصلـح  الكتـاب فـي مثـل حجمـه وموضوعـه  أّن  أراه  والـذي 

ماجسـتير لطالٍب واحد، لو أجزنا تسـجيل المطبوع، لكّنه مخالف لشـروط إقرار تسـجيل 

المخطـوط؛ ألنّـه سـبق طبعه طباعًة جيّـدة بحرٍف واضح، فضالً عـن أّن مؤلِّفه متأخر في 

الزمن، والموضوع ال يعدو شـرحاً لمتٍن مختصر لكتاٍب ثالث؛ سـبقه إلى شـرحه أكثر من 

ثالثة عشـر مؤلّفاً، قسـم منهـا مطبوع.

خامسًا: إسقاط اسم المحّقق الشريك من الطبعة الالحقة للكتاب: 
األصـل فـي الشـراكة بيـن المحّققين المسـاواة فـي توزيع المـاّدة، والتـوازن في بذل 

الجهـد مـا أمكـن؛ بحيـث ال يطغـى جهد أحدهمـا على حجم عمـل صاحبـه، وال يتقاصر 

عمـل اآلخـر عّما يبذله شـريكه، وحين تتحّقق العدالة في تقسـيم العمل والقناعة بينهما 

يظهر المطبوع بأسـميهما.

وإذا كان ثَّمـة تفـاوت فـي العطاء، وتمايـز في الجهد كبير فيمكـن التنبيه عليهما في 

المقّدمـة، ويُشـار إلـى عمـل كّل واحٍد وحجمـه؛ إذ تقصير أحدهما أو تدنّـي عطائه ربما 

يتـرك شـعوراً بالغبـن لدى صاحبه، وفـوات حّقه بعد ظهور الكتـاب وتداوله.

ولقد وجدت َمن يصرّح بذلك من أحد الطرفين مرّجحاً جهده ومقلاّلً من شـأن شـريكه 

وجهده، حتى وصل به األمر إلى إسـقاط أسـماء الشـركاء في نشـرٍة للكتاب جديدة، ويفرد 

اسـمه فـي واجهته معتـذراً أو مبّرراً هذا التصرّف، أو ال ينبّـه أصالً على ما أقدم عليه.

وهذا السلوك تحّقق في المحيط الثقافّي؛ منه على سبيل المثال في اآلتي من الكتب: 

الكتـاب األول: )التذكـرة الفخريّة( للصاحب بهاء الدين المنشـئ اإلربلّي )ت692هـ(، 

طَبَعـه المجمـع العلمّي العراقّي سـنة )1984م( بتحقيق الدكتور نوري حّمودي القيسـّي، 
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والدكتور حاتـم صالح الضامن.

وفي النشـرة الالحقة التي ُوسـمت بـ )األولى( في دار البشـائر بدمشق سنة )2004م( 

أُسـقط االسـم األول وهو متوفّى، وبقي اسـم الثاني وحده، وقد جاء في )ص5( من هذه 

النشـرة مـا نّصـه <وكنـت قد حّققت الكتـاب قبل عشـرين عاماً، وطبعه المجمـع العلمّي 

العراقـّي، وقـّدم لـه زميـل بصفحاٍت معـدودة، وقد حذفت هـذه الصفحات مـن طبعتي 

هـذه ليكـون هذا الكتـاب خالصاً لي من غير مشـاركة أحد>.

الكتـاب الثانـي: )دقائـق التصريـف( للقاسـم بـن محّمـد بـن سـعيد المـؤّدب )القرن 

الرابـع الهجـرّي(. طَبََعـه المجمع العلمّي العراقّي سـنة )1987م(، بتحقيـق الدكتور أحمد 

ناجـي القيسـّي، والدكتـور حاتـم الضامـن، والدكتور حسـين تورال.

وفي النشـرة الالحقة الموسـومة بـ )األولى( في دار البشـائر بدمشـق سـنة )2004م( 

أُسـقط االسـم األول بعـد وفاتـه، واالسـم الثالـث لسـفره إلـى بلـده تركيـا وغيابـه، وأُفرد 

قـاً للكتـاب وحـده، وسـّجل فـي الحاشـية )1( مـن )ص 5( مـا نّصـه <كان د.  الثانـي محقِّ

أحمـد ناجـي القيسـّي )رحمـه الله تعالى( قـد طلب إلـيَّ تحقيق هذا الكتاب لنشـره في 

المجمـع العلمـّي العراقّي ولكن بشـرطين: األول: أن يكون مشـاركاً فـي التحقيق. والثاني: 

أن يكـون حسـين تـورال مشـاركاً أيضـاً؛ ألّن الفضـل يعـود إليـه فـي تصويـر المخطوطة، 

فأنجـزت تحقيـق الكتـاب في ثالث سـنواٍت لم يشـاركني فيه أحـد، وأخي الشـاعر الحاّج 

وليـد األعظمـّي علـى علـٍم بذلك، وهكـذا كان أمـر الطبعة األولـى سـنة 1987م، واليوم، 

وبعـد مضّي سـبع عشـرة سـنًة أعلن هـذه الحقيقة، أقّدم هـذه الطبعـة المنقَّحة والحمد 

للـه أوالً وآخراً>.

أقول: أَو ليس هذا االتجاه وأمثالُه من: )مشكالت التحقيق المشترك(؟.
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الملّخص
هـي من الرسـائل الرجاليّـة لمؤلّفها محّمد صادق بن محّمد بن عبـد الفتّاح التنكابنّي 

مـن أعـالم القـرن الثانـي عشـر، ويتلّخـص موضوعها فـي البحث عـن )عبدالله بـن بَُكير( 

ووثاقتـه، ومـا اتُّهـم به من الوضـع، وكان الباعث مـن وراء تأليفها هو اختـالف الرجاليّين 

فـي )عبـد اللـه(  هـذا، فذكر المصنِّـف أقوالهم فيه وإشـكاالتهم عليه، ثّم تصـّدى لتفنيد 

تلـك اإلشـكاليات، كمـا تعـرّض أيضاً لَمن روى عـن ابن بَُكير وَمـن روى عنه.

اعتمدنـا فـي تحقيـق هذه الرسـالة علـى نسـخٍة يتيمة لهـا حصلنا علـى مصّورتها من 

دار مخطوطـات العتبـة العبّاسـيّة المقّدسـة، وقـد عملنـا علـى ضبـط النـّص وجهدنـا في 

إخراجـه بصـورٍة صحيحة وسـياق تاّم، ونسـأله تعالـى أن يجعل عملنا هـذا خالصاً لوجهه 

الكريم.
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Abstract

It is one of the biographical evaluation letters for the author 
Mohammed Sadiq bin Mohammed bin Abdul Fattah Al-tankabni, a 
prominent scholar in the 12th century. Its theme is the search for 
Abdullah bin Bakir and his documentation, the motive behind writing 
this letter is the differences of scholars in )Abdullah(. 

The author mentioned their sayings and their viewpoints on 
him, and then he addressed to refute these viewpoints, as well as he 
addressed those who narrated depending on Ibn Bukair and those 
whom he narrated from them.  

In this letter, we relied on the only copy which we obtained a 
photocopy from the House of Manuscripts of the Holy Shrine of 
Abbas. We have worked to set up the text to bring it out correctly and 
a complete context. 

We dedicate this effort for the sake of Almighty Allah
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مقّدمة التحقيق 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصالة والسـالم على أشـرف الخلق وأعّز المرسـلين سـيّدنا محّمد وعلى آله الطيّبين 

الطاهريـن، واللعـن الدائـم المؤبّد على أعدائهم أجمعين إلـى أبد اآلبدين.

أّمـا بعـُد، فال يخفى مدى أهميّة الرسـائل الرجاليّة ودورها فـي تطّور البحث الرجالّي؛ 

العتمادهـا علـى محاولـة االسـتقصاء التـاّم لقرائـن التوثيـق والتضعيف وغيرهـا، والبحث 

فـي الجزئيّـات، والتنبيـه على ما غفل عنه السـابقون، والتوّسـع والبسـط في طـرح األدلّة 

النافيـة أو المثبتـة لموضـوع الرسـالة، إذ إّن نظـر مصّنفيهـا مقتصـٌر علـى موضـوٍع فارد، 

مّمـا يقتضـي اإلحاطة بجميع حيثيّات البحث واسـتفراغ الوسـع في حشـد الدالئل، وذلك 

يميّزهـا عـن البحـث الرجالـّي العاّم بمـا ال يخفى على أهـل االختصاص.

وكثيـراً مـا يحتـاج الباحـث إلـى تلـك الجزئيّـات وال يجـد مرامـه إاّل في تلك الرسـائل، 

مّمـا يسـّهل عليـه البحـث والتنقيـب فـي مسـائل مهّمـٍة ال يجدهـا إاّل فـي بطـون الكتب 

والمخطوطـات.

كما أّن ما تجده في حياة هؤالء الرواة مّما يُسـطَّر في هذه الرسـائل يمكن االسـتفادة 

منـه - فضـالً عـن الهـدف األساسـي مـن البحـث- فـي علـوٍم مختلفـة، كالسـيرة والتاريخ 

والعقائـد وغيرها مـن العلوم.

وهـذه المميّـزات وغيرهـا دعـت بعـض علمائنـا إلى تأليـف مثل هذه الرسـائل، ومن 

هـؤالء األعـالم مصّنـف هذه الرسـالة التي بيـن يديك.

وقـد جعلنـا المقّدمـة فـي مبحثيـن وخاتمـة؛ ففـي المبحـث األول تعرّضنـا لترجمـة 

المصّنـف، وفـي الثانـي للرسـالة وموضوعهـا ومباحثها،في حيـن تحّدثنا فـي الخاتمة عن 

النسـخة المعتمـدة ومنهـج التحقيق.
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المبحث األول:
ترجمة المصّنف)1(

هـو الفقيـه الرجالـّي المحـّدث الشـيخ محّمـد صـادق بـن محّمـد السـراب ابـن عبـد 

الفتّـاح التنكابنـّي األصفهانـّي، مـن أعـالم القـرن الثانـي عشـر الهجـرّي.

وكان مشـهوراً فـي زمانـه بالفضـل والعلـم والصـالح، عاصـر فتنـة األفغـان وحروبهـم 

واحتاللهـم بـالد العجم وظلمهم وبأسـهم وقتلهـم ونهبهم، حيث كان العلمـاء يفّرون من 

شـرّهم مـن بلـٍد إلـى بلد ومـن صقع  إلـى صقع)2(.

من تواريخ حياته: 
ُولد سنة اثنتين وثمانين وألف)3(.. 1

وفـي يـوم االثنيـن غـرّة جمادى اآلخرة سـنة 1122هــ أجاز المولى محّمد حسـين . 2

الكيالنـّي في نسـخٍة ِمـْن )َمْن ال يحضـره الفقيه( )4(.

وفـي يـوم االثنيـن ثامـن شـهر ربيـع األّول مـن سـنة 1123هــ أنهى هذه الرسـالة . 3

التـي بيـن يديك.

فـي الرابـع مـن جمـادى اآلخـرة مـن سـنة 1123هــ أجـاز المولـى محّمد حسـين . 4

بـن حسـن بـن علـّي بن فقيـه حسـن التنكابنـّي الجيلّي، مصرّحـاً فيها بـأّن له في 

)1( مصادر الترجمة: اإلجازة الكبيرة: السيّد عبدالله الموسوّي الجزائرّي 183، إجازات الحديث: السيّد 

محّمد مهدي بحر العلوم: 200، روضات الجّنات: محّمد باقر الموسوّي الخوانسارّي: 7/ 109-106، 

المنتثرة:  الكواكب   ،196-195 النورّي:  المحّدث  المجلسّي:  العاّلمة  ترجمة  في  القدسّي  الفيض 

آغا بزرك الطهرانّي: 360-361، الذريعة: آغا بزرك الطهرانّي: 147/13، تالمذة العاّلمة المجلسّي 

 ،720/2 الحسينّي:   أحمد  السيّد  الرجال:  تراجم  الحسينّي: 120،  أحمد  السيّد  منه:  والمجازون 

إجازات خاندان روضاتيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر جهارم: 501، شرح زبدة البيان، ميراث 

حوزة أصفهان، دفتر هشتم: 259، فقه القرآن في التراث الشيعّي، الشيخ محّمد علّي الحائرّي 

الخرّم آبادي، نشرة تراثنا: 113/18، موسوعة طبقات الفقهاء: اللجنة العلميّة في مؤّسسة اإلمام 

.382-381/2 الصادق

)2( ينظر إجازات خاندان روضاتيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر جهارم: 501.

)3( ينظر الكواكب المنتثرة: 360.

)4( ينظر الكواكب المنتثرة: 237.
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التاريـخ المذكـور إحـدى وأربعين سـنة)1(.

وفـي أواخـر شـهر جمـادى األولـى سـنة 1124 هــ أنهى تدوين شـرح والـده على . 5

زبـدة البيـان، إذ قال:

<قـد وقـع الفـراغ عـن جمعهـا وتأليفها في أواخر شـهر جمـادى األولى سـنة أربعِ 
وعشـرين ومائة بعـد األلف>.)2(

وفـي سـنة 1125هــ سـافر من أصبهـان إلى العتبـات العاليـات، فلّما وصـل قريباً . 6

مـن جردبقـان نـزل بقريٍة يُقال لها )قودجـان(، ونزل دار الفقيـه المحّقق المدقّق 

السـيّد أبي القاسـم جعفر ابن السـيّد حسـين الموسـوّي أعلى الله مقامهما، الجّد 

األعلى للميرزا محّمد هاشـم جهار سـوقي)1235-1318ه(، فاسـتجاز منه السـيّد 

أبو القاسـم وولده السـيّد حسـين، فأجاز لهما بإجازٍة شـريفة، كانت عند حفيده 

الميـرزا محّمد هاشـم بخطّه)3(.

وفـي سـنة 1128 هــ كتـب نسـخًة مـن حاشـية والـده علـى زبـدة البيـان، توجد . 7

نسـختها فـي مكتبـة الوزيـري فـي يـزد، برقـم 1290 )4(.

كلمات األعالم فيه وجمل الثناء عليه
1- قـال عنـه السـيّد حسـين الموسـوّي الخونسـارّي فـي إجازته للسـيّد محّمـد مهدي 

بحـر العلـوم: <المولـى األّول، الفاضـل الكامـل و الفقيـه النبيـه، العالـم العامـل، 

المحـّدث التقـي الفائـق، آقـا محّمـد صـادق التنكابنّي، ثـّم األصفهانـّي، رفع الله 

درجتـه وأجـزل مثوبته>)5(.

)1( وهي على ظهر سفينة النجاة لوالده، كتبها بخطّه وفرغ من الكتابة سنة 1122هـ. )ينظر الكواكب 

المنتثرة: 361(

)2( شرح زبدة البيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر هشتم: 259.

)3( ينظر إجازات خاندان روضاتيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر جهارم: 501.

تراثنا:  نشرة  آبادّي،  الخرّم  الحائرّي  علّي  محّمد  الشيخ  الشيعّي،  التراث  في  القرآن  فقه  )4( ينظر 

.113/18

ترجمة  في  القدسّي  الفيض  في  النوري  المحّدُث  الوصف  نفس  وكّرر   ،200 الحديث:  )5( إجازات 

العاّلمة المجلسّي: 196-195.
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2- وقـال عنـه الميـرزا محّمد هاشـم جهـار سـوقي)1235-1318ه( في ضمـن إجازته 

للميـرزا  محّمد بـن عبدالوّهـاب الهمدانّي:                                

<العالم العامل، والفاضل الكامل المولى محّمد صادق التنكابنّي>.)1( 
أساتذته)2(

1 - والده العاّلمة المولى محّمد بن عبدالفتّاح التنكابنّي المشهور بـ)سراب( أو )فاضل سراب(.

2 - العاّلمة الشيخ محّمد باقر المجلسّي.

3 - اآلقا حسين المحّقق الخونسارّي.

إجازاته في الرواية
لـه إجازتـان في الرواية: واحدة من والده العاّلمة سـراب، والثانية من أسـتاذه العاّلمة 

المجلسّي)3(.

تالمذة المصّنف والمجازون منه)4(
المولـى محّمـد حسـين بـن حسـن بـن علـّي بـن فقيـه حسـن التنكابنـّي، له من . 1

المصّنـف إجـازة كمـا تقّدم.

المولى زين الدين علّي بن عين علّي الخونسارّي.. 2

المولـى محّمـد حسـين الكيالنّي ابن محّمد سـعيد بـن إبراهيم، له مـن المصّنف . 3

إجازة كمـا تقّدم.

المولـى جعفـر بـن أبي القاسـم الحسـين بن جعفـر الخونسـارّي، وابنه الحسـين . 4

بـن جعفر الخونسـارّي. 

)1( إجازات خاندان روضاتيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر جهارم: 501.

)2( ينظر: تالمذة العالّمة المجلسّي والمجازون منه: 120.

)3( ينظر تالمذة العالّمة المجلسّي والمجازون منه: 120.

)4( ينظر: الكواكب المنتثرة: 360-361، تراجم الرجال:  720/2، موسوعة طبقات الفقهاء: 381/12-

.382
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المولى محّمد بن حسين بن محّمد سعيد بن إبراهيم الجيالنّي.. 5

المولى محّمد حسين بن الحسن بن علّي التنكابنّي.. 6

ُأسرته العلمّية
والده: المولى محّمد بن عبدالفتّاح التنكابنّي المشتهر بــ )سراب(.

ُولـد فـي محرّم سـنة 1040هـ في قرية )سـراب( من قرى )تنكابـن(، وتُوفي بأصفهان 

يـوم عيـد الغديـر المبـارك سـنة 1124 هــ، ولـه مقبـرة معروفـة فـي محلّـة )بـل خاجو( 

بجنب مقبـرة )تخت فـوالذ()1(.

قال عنه المصّنف في مقدمة تعليقة زبدة البيان لوالده:

الفضـالء  وقـدوة  المحّققيـن،  العلمـاء  أُسـوة  المدقّـق،  والفّهامـة  العاّلمـة  <والـدي 
المدقّقيـن، فريـد دهـره وأوانـه، ووحيـد عصـره وزمانـه، مـرّوج آثـار األئّمـة الطاهرين، 

وسـالك مسـالك الزاهديـن المتّقيـن، الـورع الزكـّي، والزاهـد التقـّي، موالنـا محّمـد بـن 

التنكابنـّي>)2(. عبدالفتّـاح 

وقال عنه أغا بزرك الطهرانّي:

<الفقيـه الفيلسـوف، األديـب، تلميـذ المحّقـق السـبزوارّي فـي الفلسـفة، كان يعـّد 
مـن المدرسـة المعتدلـة الملتئمـة نسـبيّاً مـع الحكومـة- مدرسـة رجـب علـّي التبريزّي - 

المعارضـة للمدرسـة الصدرائيّـة الحاّدة؛ ولذلك نرى العاّلمة النورّي- في الفيض القدسـّي- 

يعـّده السـادس والعشـرين من تالميذ المجلسـّي، أي أنّـه كان مـن أركان جامعة أصفهان 

بزعامـة معاصـره المجلسـّي، ومن تالميـذ العاّلمة المجلسـّي، تتلمذ على يديـه المصّنُف 

عنه>)3(. وروى 

أخوه: آقا رضا بن محّمد سراب التنكابنّي األصفهانّي.

)1( ينظر: روضات الجّنات: 7/ 106-109، الكواكب المنتثرة: 671-673، تراجم الرجال: 1/ 520-519.

)2( شرح زبدة البيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر هشتم: 41.

)3( الكواكب المنتثرة: 671.
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ذكره أغا بزرك قائالً:

<ذكـر علـّي الحزيـن فـي تذكرته الـذي ألّفه سـنة 1165 أنّه بعد توطّن والـده المعروف 
بسـراب في أصفهان ُولد له صاحب الترجمة، وهو أرشـد ولده،  تتلمذ على أبيه وأخذ عنه 

العلوم، وكان له رغبة في الشـعر، وتُوفّي قبل ثالثين سـنًة، أي من زمان تأليف التذكرة>)1(. 

ابنه: محّمد قاسم. 

كان عالماً صالحاً، تولّى القضاء بمدينة مازندران.

قـال عنـه السـيّد حسـين بـن محّمـد إبراهيـم الحسـينّي القزوينّي فـي إجازته للسـيّد 

محّمـد مهـدي بحـر العلوم:

<المولـى األلمعـّي، والفاضـل اليلمعـّي، موالنـا محّمد قاسـم سـبط المولـى المدقّق، 
والحبـر المحّقـق موالنا محّمـد التنكابنّي الشـهير بسـراب>)2(.

وقال عنه السيّد عبدالله الجزائرّي:

<كان عالمـاً صالحـاً، اجتمعـُت به في طريـق آذربايجان، ثّم في المعسـكر، وقد َولِي 
القضـاء بمازنـدران، وقـد رأيـُت عنـده إجـازًة مـن بعـض علمـاء أصفهـان، ثـّم انقطـع به 

العهـد، رحمـُة الله عليـه حيّاً أو ميّتـاً> )3(.

مصّنفاته ومدّوناته
رسـالة فـي )عبداللـه بـن بَُكيْـر(، وهـي التـي بيـن يديـك، ولـم تُذكـر فـي ضمـن . 1

مصّنفاتـه.

شرح تشريح األفالك، نسبه إليه في )الذريعة( في موضعين قائالً:. 2

<شـرح تشـريح األفـالك: للمولـى محّمـد صـادق التنكابنـّي تـاّم، ذكـره بعـض 
الفضـالء>)4(.

)1( الكواكب المنتثرة: 264.

)2( إجازات الحديث: 238.

)3( اإلجازة الكبيرة: 183.

)4( الذريعة: 13/ 147.
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<تشـريح األفالك: شـرح المولى محّمد صادق التنكابنّي، ذكر بعض المطّلعين 
أنّه تامٌّ مبسـوط> )1(.

ولكّنـه فـي )الكواكـب المنتثـرة( شـّكك فـي نسـبة الكتـاب إليـه قائـالً: <وقد 

يُنسـب إليـه )شـرح تشـريح األفـالك( >)2(.

حواٍش على كتاب الدعوات، ذكرها أغا بزرك الطهرانّي قائالً:. 3

<كتـاب الدعـوات: لبعـض األصحـاب، مجموعة عليها حـواٍش بخـّط محّمد صادق 
ابـن موالنـا محّمـد التنكابنّي المشـتهر بسـراب، توجـد بمكتبة ) فخر الديـن( > )3(.

َجَمَع المصّنف ودّون تعليقة والده على )زبدة البيان(، كما تقّدم.)4(. 4

وفاته ومدفنه
لـم نعثـر علـى تاريـخٍ دقيـق لوفاتـه بعـد البحـث والتتبّـع، ويظهـر أنّـه كان حيّـاً سـنة 

1128هـ، إذ كتب في هذا التأريخ نسـخًة من حاشـية والده على )زبدة البيان(، كما تقّدم)5(.

أّما مدفنه فهو في أصفهان منتهى )پل خاجو(، بجنب قبر والده السراب)6(.

المبحث الثاني
موضوع الرسالة 

يتلّخـص موضـوع هـذه الرسـالة بالبحث عـن )عبدالله بـن بَُكيْـر الفطحـّي( ووثاقته، 

ومـا اتُّهـم بـه مـن الوضـع؛ بسـبب ما نُسـب إليه مـن جعلـه خـروج المطلّقة مـن العّدة 

)1( الذريعة: 186/4.

)2( الكواكب المنتثرة: 361.

)3( الذريعة: 8/ 200.

)4( ينظر شرح زبدة البيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر هشتم: 41.

تراثنا:  نشرة  آبادّي،  الخرّم  الحائرّي  علّي  محّمد  الشيخ  الشيعي،  التراث  في  القرآن  فقه  )5( ينظر 

.113/18

)6( ينظر الكواكب المنتثرة: 361-360.
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هادمـاً للطـالق، فللـزوج حينئـٍذ نكاحها بعـد الثالث بال محلّل، ونسـبته هـذا القول لرأيه 

تـارًة، وللرواية تـارًة أخرى.

ترجمة عبداهلل بن ُبَكْير
ال يخفى أّن هذا العنوان مشترٌك بين جماعة، منهم:

]1[ عبدالله بن بكير بن أَْعيَن)1(. 

]2[ عبدالله بن بكير األرجانّي)2( أو الرّجانّي)3(.

]3[ عبدالله بن بكير بن عبد ياليل)4(.

]4[ عبدالله بن بكير الهجرّي)5(.

]5[ عبدالله بن بكير المرادّي)6(.

ولكـن أشـهرهم هو عبدالله بـن بَُكيْر بن أَْعيَن الفطحّي، وهو موضوع هذه الرسـالة، 

فـال بـأس بذكـر ترجمتـه بصورة مختصـرة، ولّما كانـت ترجمته في هامـش تحقيق معالم 

العلمـاء وافيًة بغرضنـا نقلناها بنّصها:

<هو عبدالله بن بَُكيْر بن أَْعيَن بن ُسْنُسْن، أبو علّي الشيباني، موالهم.
.فقيٌه، محّدٌث، كثيُر الرواية، فطحيُّ المذهب، من أصحاب الصادق

ذكـره النجاشـّي سـاكتاً عـن بيان حاله ومذهبه، وعّده الكّشـي من فقهـاء أصحابنا من 

الفطحيّـة، ومّمـن أجمعـت الصحابة على تصحيح ما يصّح عنهـم وتصديقهم لما يقولون، 

وأقـّروا لهم بالفقه.

)1( ينظر فهرست أسماء مصّنفي الشيعة: الشيخ النجاشّي: 222، رقم 581.

)2( ينظر رجال الطوسّي: الشيخ الطوسّي: 264، رقم 3791.

)3( ينظر اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسّي: 605/2، رقم 573.

)4( ينظر: رجال الطوسّي: 88، رقم 906. ذكره ضمن ترجمة )ابن أبي الجوشاء(، وفي نقد الرجال: 

90/3، رقم 3017: )يائيل(.

)5( ينظر رجال الطوسّي: 139، رقم 1472.

)6( ينظر رجال الطوسّي: 231، رقم 3132.
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وعـّده المفيـد مـن الفقهاء األعـالم، والرؤسـاء المأخوذ عنهـم الحالل والحـرام والفتيا 

واألحـكام، الذيـن ال يُطعـن عليهـم، وال طريـَق إلى ذّم واحـٍد منهم.

وذكـره الشـيخ في) الفهرسـت( وقـال: فطحّي المذهـب، إاّل أنّه ثقـة، ... وظاهره في 

)العـّدة( اتّفـاق األصحاب على العمـل برواياته.

وذكـره العاّلمـة فـي القسـم األّول من )الخالصة( ونقل عبارتي الكّشـي و)الفهرسـت(، 

ثـّم قـال: فأنا أعتمد علـى روايته وإن كان مذهبه فاسـداً.

وعـّد فـي )المختلـف( حديثه مـن الصحيح تـارًة )5: 141 و 147(، ومن الموثّق أُخرى 

)1: 453، و 2: 97(، ومـن الضعيـف ثالثة )7: 367(.

وضّعفـه جماعـٌة مـن الفقهـاء؛ منهـم: ابـن إدريـس فـي )السـرائر(، والمحّقـق فـي 

)المعتبـر(، ويحيـى بـن سـعيد فـي )نزهـة الناظـر(، وفخـر المحّققيـن فـي )اإليضـاح(، 

والفاضـل اآلبـي فـي )كشـف الرمـوز(، وغيرهـم.

واضطربـت كلمـات كثيـٍر منهـم، فقبلوا أحاديثـه تـارًة ورّدوها أُخـرى، يُطلب تفصيل 

ذلك من المصـادر>)1(.

مباحث الرسالة 
تتلّخص مباحث هذه الرسالة في نقاٍط أربع: 

األولـى: السـبب الـذي دعا المصّنـف إلى تأليف رسـالته، وهو اختـالف الرجاليين في 

)عبدالله بـن بَُكيْر(. 

الثانيـة: ذكـر المصّنـف بعـد ذلـك أقـواَل َمـْن عثر علـى قوله فـي هذا البـاب، ومنهم 

والـده العاّلمة سـراب. 

الثالثة: ذكر المصّنف َمْن روى عن )ابن بَُكيْر(، وَمْن روى عنه )ابن بَُكيْر(. 

الرابعـة: بعـد نقـل أقـوال العلمـاء فـي )عبداللـه بـن بَُكيْـر( وإشـكاالتهم عليه شـرع 

)1( معالم العلماء:412/2.
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بتفنيـد عباراتهـم ومناقشـتها.

الخاتمة
النسخة المعتمدة

اعتمدنـا فـي تحقيـق هذه الرسـالة على نسـخٍة يتيمة لهـا، حصلنا علـى مصّورتها من 

مركـز تصويـر المخطوطات وفهرسـتها التابع لدار مخطوطات العتبة العبّاسـيّة المقّدسـة، 

جـزى الله تعالـى القائمين عليها خيـر الجزاء.

وتقع في تسع عشرة صفحًة، ومعّدل مسطرتها 16 سطراً في الصفحة الواحدة.

عملنا في الكتاب
د مع المخطوط.. 1 مقابلة المنضَّ

تقويـم النـّص وتقطيعه وفـق األصول المعتمدة والمتّبعة عند أهـل الفّن، وحاولنا . 2

قـدر اإلمـكان إخـراج النـّص بصـورٍة صحيحـة وسـياق تـاّم؛ ولذلـك اضطررنـا إلـى 

إضافـة حـرٍف يقتضيـه سـياق الـكالم، ووضعنا اإلضافـة بيـن معقوفين ] [.

قمنا بوضع عناوين لبعض فقرات الرسـالة؛ تسـهيالً لتناول مطالبها، وقد أدرجناها . 3

بين معقوفين ] [.

قمنـا بتخريـج اآليات واألحاديث واألقـوال، كما أثبتنا في الهامش بعض الحواشـي . 4

سـواء التـي كانت من المصنِّف أو من نسـخة بدل. 

تشكيل بعض الكلمات بالحركات اإلعرابيّة رفعاً لاللتباس.. 5

لـم نترجـم لألعـالم المشـهورين المذكوريـن فـي الرسـالة اعتمـاداً على شـهرتهم، . 6

وإنّمـا ترجمنـا للمغموريـن منهم.

وقـد بذلنـا قُصـارى جهدنـا فـي إخراج هذه الرسـالة وتحقيقها،  نسـأل اللـه تعالى أن 

يجعـل عملنا هـذا خالصاً لوجهـه الكريم.

وآخـر دعوانـا أن الحمـد للـه رّب العالميـن، والصـالة والسـالم علـى أشـرف األنبيـاء 

والمرسـلين سـيّدنا محّمـٍد وعلـى آلـه الطيّبيـن الطاهريـن.
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صورة أول النسخة الخطّية المعتمدة وآخرها

صورة أول النسخة 
اخلطّية املعتمدة وآخرها
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صورة أول النسخة الخطّية
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صورة آخر النسخة الخطّية
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)النّص المحّقق(
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه الـذي جعـل الرجال بموهبـة القابليّـة لتحصيل الكمـال خيراً من النسـاء، 

والصـالة والسـالم علـى أفضـل المرسـلين وخاتم األنبيـاء وعلى آلـه الطاهريـن الذين هم 

ـبق رجـاٌل أبطال. خيـر آل، وفـي ميادين السَّ

أّمـا بعـُد، فيقـول الواثـق بلطـف ربّـه الخالـق ابـن محّمـد بـن عبدالفتّـاح التنكابنـّي 

محّمـد المدعـو بصـادق:

لّمـا اختلـف األصحـاب - رحمهم الله - في )عبدالله بن بَُكيْر( فأردت أن أكتب رسـالًة 

مشـتِملًة علـى نقـل أقـوال َمـْن عثـرُت على قوله في هـذا البـاب، مغِنيًَة للناظـر فيها عن 

الرجـوع فـي كتـب األصحـاب، وأزيُد عليه مـا خطر بفكـري الفاتر ونظري القاصـر؛ تقليالً 

لمشـّقة الرجـوع إلى المآخذ لنفسـي ولإلخـوان، والله المسـتعان وعليه التكالن.

]األقوال في المسألة[
]قول صاحب نقد الرجال[

قـال السـّيد السـند، والفاضـل المعتمـد مصطفى بن الحسـين الحسـينّي 

التفرشـّي- حشـره اللـه مـع النبـّي والوصـّي- في كتـاب رجاله:

<عبدالله بن بُكَْير بن أَْعَين بن ُسنُسن، أبو علّي الشيبانّي، موالهم.
روى عـن أبـي عبداللـه، له كتاب كثيـر الرواة، روى عنـه عبدالله بن 

جبلة)1).

)فطحـيُّ المذهـب إاّل أنّـه ثقـة، له كتـاب، روى عنه الحسـن بن علّي بن 

)الفهرست))2). فّضال) 

)1(  فهرست أسماء مصّنفي الشيعة: 222، رقم 581.

)2( الفهرست: الشيخ الطوسّي:173-174، رقم 461.
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وقـال الكّشـّي: )قـال محّمـد بن مسـعود: عبدالله بـُن بُكَْيـر وجماعة من 

الفطحّيـة هـم فقهـاء أصحابنـا، منهـم: ابـن بُكَْيـر، وابـن فّضـال، يعنـي 

الحسـن بن علـّي))1).

وقـال فـي موضـعٍ آخـر: )عبداللـه بـن بُكَْير مّمـن أجمعـت العصابة على 

تصحيـح مـا يصـّح عنهم وأقـّروا لهـم بالفقه))2).

وقـال العّامـة فـي الخاصـة: )وأنـا أعتمـد علـى روايتـه وإن كان مذهبه 

فاسداً))3).

ونقـل ابـن داود عـن الكّشـي: )أنّـه ليـس هـو مـن أوالد أَْعَيـن، لـه ابن اسـمه 

انتهى. الحسـين))4). 

وفيـه نظـر؛ ألّن الكّشـيَّ ذكر هذا في شـأن )عبدالله بُن بُكَْيـر الرّجاني))5) 

نقلناه. كما 

ونقلـه)6) ابـن داود مـرّة فـي بـاب الثقـات ولـم يوثّقـه)7). ومـرّة فـي باب 

الضعفـاء ووثّقـه)8)>.

انتهى ما في رجال السيّد)9(.

]المحتمالت في عبارة النقد[
أقـول: يُحتمـل أن يكـون )قـال(- في قوله <وقـال في موضع آخر.. إلخ>- قوَل الكّشـي 

)1( اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسّي: 635/2، رقم 639.

)2( ينظر اختيار معرفة الرجال:673/2، رقم 705. 

)3( خالصة األقوال: العالّمة الحلّّي: 195، رقم 24.

)4( رجال ابن داود: الحسن بن علّي بن داُود الحلّّي: 117، رقم 842.

)5( اختيار معرفة الرجال: 605/2، رقم 573.

)6( في األصل:)نقل(، وما أثبتناه من المصدر. 

)7( ينظر رجال ابن داود: 117، رقم 842.

)8( ينظر رجال ابن داود: 253، رقم 266.

)9( نقد الرجال: السيّد مصطفى بن الحسين الحسينّي التّفرشّي: 3/ 90-89.
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فيكـون المسـتكّن فيه راجعاً إلى محّمد بن مسـعود.

ويُحتمل أن يكون قوَل السيّد، فيكون المستكّن فيه راجعاً إلى الكّشّي.

فعلـى األّول يكـون مّدعـي اإلجمـاع العيّاشـّي، وعلـى الثاني الكّشـّي، لكّن المسـتفاد 

مـن الرجـال الكبيـر)1( أّن المّدعـي لإلجمـاع هو الكّشـّي.

]الراوون عن ابن ُبَكْير وَمن يروي هو عنهم[ 
وقال والدي العاّلمة- سلّمه الله- في حاشيته على رجال السيّد: 

<وروى عنـه- أي عـن عبداللـه بـن بَُكيْـر- محّمـد بن خالـد األصّم كما يظهـر من باب 
)الرجـل يتـزّوج بامـرأٍة ثـّم علـم بعدمـا دخـل بهـا أّن لهـا زوجـاً( مـن االسـتبصار)2( >)3(. 

نتهى. ا

أقـول: وروى عنـه: ابـن سـماعة)4(، والحسـن بـن محبـوب)5(، وحسـين بـن هاشـم)6(،   

وعبداللـه بن المغيـرة)7(.

وهـو يـروي عـن زرارة وعـن رفاعـة كمـا يظهـر مـن أوائـل باب )أحـكام الطـالق( من 

)1( ينظر منهج المقال: الميرزا محّمد بن علّي بن إبراهيم اإلسترآبادي ّ: 454/6.

)2( ينظر لرواية األصّم عن ابن بَُكيْر االستبصار: الطوسّي: 3/ 190 )باب الرجل يتزّوج بامرأٍة ثّم علم 

بعدما دخل بها أّن لها زوجاً( ح6.

)3( ينظر إكليل المنهج في تحقيق المطلب: محّمد جعفر الكرباسّي: 209، فقد نقل هناك كالم والد 

الماتن ورمز له بـ<م ح د>.

الكلينّي: 77/6-78 )باب ما يهدم الطالق وما ال  الكافي:  بَُكيْر  ابن  ابن سماعة عن  )4( ينظر لرواية 

يهدم(  ح3.

)5( ينظر لرواية الحسن بن محبوب عن ابن بَُكيْر تهذيب األحكام:284/7 )باب من أحّل الله نكاحه 

من النساء وحرّم منهّن في شرع اإلسالم(  ح40.

)6( ينظر لرواية حسين بن هاشم عن ابن بَُكيْر الكافي: 77/6-78 )باب ما يهدم الطالق وما ال يهدم(  

ح3.

ليلة  في  العمل  )باب  األحكام:239/3  تهذيب  بَُكيْر  ابن  عن  المغيرة  بن  عبدالله  الرواية  )7( ينظر 

الجمعة ويومها( ح20.
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)التهذيـب()1(، ومـن بـاب )أّن مـن طلّـق امرأتـه ثـالث تطليقـاٍت للُسـّنة ال تحّل لـه حتّى 

تنكـح زوجـاً غيـره( مـن )االسـتبصار()2(، وسـننقل مـن الكتابيـن ما يـدّل على مـا قلنا. 

ويمكـن أن يـروي عنـه عبداللـه بـن سـنان)3( كمـا يظهـر مـن )التهذيـب( فـي أوائـل 

البـاب المذكـور)4(.

وروى عنه عمر بن أُذَيَْنة)5( وصفوان)6( كما يظهر من )االستبصار( في الباب المذكور.

ويظهـر مـن أوائـل بـاب )كيفيّة الصـالة وصفتها والمفـروض من ذلك والمسـنون( من 

)التهذيـب( روايـة صفـوان بـن يحيى عنـه، و روايته عـن زرارة)7(.

]نسبة الشيخ البهائّي إلى العاّلمة عّده رواية ابن ُبَكْير من الصحاح[
وقال َمْن ألّف كتاباً مقتَصراً في رجال )من ال يحضره الفقيه(:

)1( ينظر لرواية ابن بَُكيْر عن زرارة تهذيب األحكام:35/8 )باب أحكام الطالق( ح 26، و51 ح82-81، 

ولرواية ابن بَُكيْر عن رفاعة تهذيب األحكام:30/8 )باب أحكام الطالق( ح 7.

)2( ينظر لرواية ابن بَُكيْر عن زرارة االستبصار: الكافي: 3/ 276  )باب أّن من طلّق امرأة ثالث تطليقات 

للسّنة ال تحّل له حتّى تنكح زوجاً غيره( ح24.

)3( حيث روى الشيخ رحمه الله عن عبدالله بن سنان روايًة توافق رأي عبدالله، ثّم قال: <فأّول ما 

المصدر[؛ ألّن  أثبتناه من  أنّها موقوفٌة غير مسندة]في األصل: )مستندة(، وما  الرواية  في هذه 

.عبدالله بن سنان لم يسندها إلى أحٍد من األئّمة

وإذا كان األمر على ذلك جاز أن يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبدالله بن بَُكيْر.

أو يكون عبدالله بن سنان قد أخذه من عبدالله بن بَُكيْر وأفتى به كما سمعه>]تهذيب األحكام: 

31/8 ذيل ح 90[.)منه ُعفي عنه(.

)4( ينظر تهذيب األحكام: 8/ 30-31 )باب أحكام الطالق( ح 9.

)5( لم نجد رواية ابن أَُذيَْنة عن ابن بَُكيْر في االستبصار في الباب المذكور، وإنّما وجدنا روايته عنه 

في تهذيب األحكام: 44/8 )باب أحكام الطالق(، ح52.

تطليقات  ثالث  امرأة  طلّق  َمن  أّن  )باب   274 االستبصار:3/  بَُكيْر  ابن  عن  صفوان  لرواية  )6( ينظر 

للسّنة ال تحّل له حتّى تنكح زوجاً غيره( ح16.

)باب  األحكام:71-70/2  تهذيب  زرارة  عن  بَُكيْر  ابن  ورواية  بَُكيْر  ابن  عن  صفوان  لرواية  )7( ينظر 

كيفيّة الصالة وصفتها وشرح اإلحدى وخمسين ركعًة، وترتيبها والقراءة فيها، والتسبيح في ركوعها 

وسجودها، والقنوت فيها، والمفروض من ذلك والمسنون( ح26.
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)قـال الشـيخ البهائـّي- عطّـر اللـه مرقـده المنـّورة)1(-: إّن العاّلمـة عـّد روايـة عبدالله 

بـن بَُكيْـر - فـي )المختلـف()2( فـي بحث ما لـو تبيّن فسـق اإلمام بعد الصـالة خلفه- في 

انتهـى. الصحـاح)3(()4(. 

أقول: لعّل هذا اشتباٌه؛ إّما من الناقل وإّما من الشيخ البهائّي.

]نقل كالم العاّلمة[
قـال العاّلمـة رحمـه اللـه  فـي )المختلف( في مسـألة َمن صلّـى خلف إماٍم ثـّم تبيّن 

أنّـه كان كافـراً أو فاسـقاً: <ومـا رواه فَضالـة في الصحيح عـن عبدالله بَُكيْـر> الحديث.

ثّم قال بعد نقل الحديث:

>- إلـى أن قال- <ألنّا نقول: عبداللـه بن بَُكيْر وإْن  <ال يُقـال: عبداللـه بـن بَُكيْر فطحيٌّ
كان فطحيّاً إاّل أّن المشـايخ وثّقوه.

وقـال الكّشـيُّ عـن العيّاشـّي: )عبداللـه بـن بَُكيْـر وجماعـة مـن الفطحيّـة كعّمـار 

السـاباطّي، وعلـّي بـن أسـباط، والحسـن بـن علـّي بـن فّضـال فقهـاء أصحابنـا()5(.

وقـال فـي موضـعٍ آخـر: عبداللـه بـن بَُكيْـر مّمـن أجمعـت الِعصابـة علـى تصحيح ما 

يصـّح عنـه وأقّروا لـه بالفقـه)6(>)7(.

ولعـّل فـي نسـخة الشـيخ البهائّي-  إن صّح النقـل-  )في الصحيـح( كان بعد )عبدالله 

بـن بَُكيْـر(، عكس ما وجدنـا في نسـختين إحداهما مصّححة.

)1( كذا في األصل.

)2( ينظر مختلف الشيعة: العالّمة الحلّّي: 71/3.

)3( ينظر مشرق الشمسين: بهاء الدين العاملّي: 270.

)4( لم نعثر عليه.

)5( اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسّي: 635/2، رقم 639.

)6( ينظر اختيار معرفة الرجال:673/2، رقم 705.

)7( مختلف الشيعة:3/ 71.



ِزد212 خللشا ّقش خلاق ب َقاخدا خ ِِ مح اقنا

]موافقة المحّقق الداماد للمنسوب إلى العاّلمة[
ثّم بعد ذلك بأزيد من أربع سـنين تشـرّفُت بمطالعة )الرواشـح السـماويّة في شـرح 

أحاديـث اإلماميّـة( تأليف المحّقق النّقاد السـيّد الداماد، فوجدته قائـالً بمثل ما نُِقل عن 

الشـيخ البهائـّي رحمـه الله؛ حيث نقل في الراشـحة الثالثة عن الكّشـّي أنّه:

<أورد فـي كتابـه جماعـًة أجمعت الِعصابة علـى تصحيح ما يصّح عنهـم، واإلقرار لهم 
بالفقه، والفضل، والضبط، والثقة وإن كانت روايتهم بإرسـال، أو رفع، أو عّمن يسـّمونه 

ـٌة منهـم في أنفسـهم فاسـدو العقيدة، غير مسـتقيمي  وهـو ليـس بمعـروف الحـال، ولُمَّ

المذهـب>)1(، ثّم نقل عبارات الكّشـّي.

ومن جملة من أورده عبدالله بن بَُكيْر، ثّم قال رحمه الله:

<وبالجملة، هؤالء مراسـيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسـانيدهم إلى َمن يسـّمونهم 
مـن غيـر المعروفين معـدودٌة عند األصحاب-  رضوان الله عليهـم-  من الصحاح>.)2(

ثّم أخذ بنقل بعض عباراتهم الدالّة-  بزعمه-  على ما اّدعاه، بقوله:

<ومـن ذلـك مـا في )المختلف( للعاّلمة-  في مسـألة ظهور فسـق إمـام الجماعة-  أّن 
؛ اسـتناداً إلـى اإلجمـاع المذكـور>)3(.  حديـث عبداللـه بـن بَُكيْـر صحيـٌح مـع أنّـه فطحـيٌّ

انتهى.

]جواب المصّنف عّما ُنسب إلى العاّلمة[ 
وقـد نقلنـا عبـارة )المختلـف( وعرفت عـدم داللتهـا عليـه؛ ألّن )في الصحيـح( مقّدٌم 

علـى )عبدالله(.

وال تظّنـّن أّن فـي نُسـخ )المختلـف( التـي عندنـا ِمـْن تقـّدم )فـي الصحيـح( علـى 

)عبداللـه( وقـع غلطـاً؛ ألنّه نقل عبارة الشـهيد األّول في )شـرح اإلرشـاد( لالسـتدالل على 

)1(  الرواشح السماويّة: المحّقق الداماد:  78. 

)2( الرواشح السماويّة: 80.

)3( مختلف الشيعة:3/ 71.
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مـا اّدعـاه، والحـال أّن العبارة التي نقلها)1( من قبيل العبـارة التي نقلناها عن )المختلف(. 

فالظاهـر أنّـه زعـم أّن )فـي الصحيـح( يـدّل على صّحـة َمن تأّخـر أيضـاً ال على صّحة 

من تقـّدم فقط.

ثّم أقول: والمستفاد من )الرواشح( أّن مّدعي اإلجماع هو الكّشّي.

وأّما قول العاّلمة في )المختلف( ال يخفى ضعفه.

وقال في موضعٍ آخر: فاالحتماالن كما مّر.

ولعـّل األخيـر-  وهـو كـون قـول العاّلمـة والمسـتكّن فيـه عائداً إلـى الكّشـّي في هذا 

الموضـع- أظهر.

]كالم العاّلمة في الخالصة[ 
لكن قال في )الخالصة( مثل ما في رجال السيّد؛ حيث قال:

<عبدالله بن بَُكيْر: قال الشيخ الطوسّي رحمه الله: )إنّه فطحيُّ المذهب إاّل أنّه ثقة()2(.

وقـال الكّشـي: )قـال محّمد بن مسـعود: عبدالله بـن بَُكيْر وجماعة مـن الفطحيّة هم 

فقهـاء أصحابنـا، وذكـر جماعـًة: منهـم: عّمـار السـاباطّي، وعلـّي بـن أسـباط ]32[, وبنـو 

الحسـن بن علـّي بن فّضـال: علّي وأخـواه( )3(.

)1( حيث قال: <وفي )شرح اإلرشاد(]ينظر غاية المراد في شرح نكت اإلرشاد: الشهيد االّول:413/1[ 

لشيخنا المحّقق الفريد الشهيد  في كتاب الحّج في مسألة تكّرر الكّفارة بتكّرر الصيد عمداً أو 

سهواً: وصّرح الصدوق]ينظر المقنع: 251[، والشيخ في )النهاية(]226[ و)االستبصار(]211/2 ذيل 

الحديث 720[، وابن البرّاج]ينظر المهّذب البارع:228/1[ بعدم التكرار عمداً؛ لقوله تعالى: ﴿َوَمْن 

َعاَد َفَينَتِقُم اهلُل مِْنُه﴾، المائدة:95، والتفصيل قاطع للتّشريك، فكما ال انتقام في األّول فال جزاء 
الصحيح عن بعض  ُعَميْر في  أبي  ابن  رواية  بذلك في  اآلية  فّسر   الصادق الثاني؛ وألّن  في 

أصحابه>]ينظر: الكافي: 394/4، باب المحرم يصيب الصيد مراراً ح 3، الرواشح السماويّة: 80[. 

انتهى. فظهر أنّي فيما أسندته إليه صادق. )منه سلّمه الله(.

)2( خالصة األقوال:195، رقم 24.

)3( اختيار معرفة الرجال: 635/2 رقم 639.
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وقـال فـي موضعٍ آخـر: )إّن عبدالله بـن بَُكيْر مّمن أجمعت العصابـة على تصحيح ما 

يصـّح عنه، وأقّروا لـه بالفقه()1(.

فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً>)2(. انتهى.

]كالم الشيخ في التهذيب[
وقال الشيخ رحمه الله في أوائل باب )أحكام الطالق( من )التهذيب(:

)فأّمـا مـا رواه محّمـد بـن علـّي بـن محبوب، عـن أحمد بـن محّمد، عن 
الحسـن بـن محبـوب، عـن عبداللـه بـن بُكَْير، عـن زرارة بن أعَيـن، قال: 

سـمعُت أبـا جعفـٍر يقـول: الطـاق الـذي يحّبـه اللـه، والـذي يطلّـق 

الفقيـه، وهـو العدل بيـن المرأة والرجـل: أن يطلّقها في اسـتقبال الطهر 

بشـهادة شـاهدين وإرادة من القلب، ثّم يتركها حّتى تمضي ثاثة قروء، 

فـإذا رأت الـدم فـي أّول قطـرة مـن الثالثـة- وهو آخـر القـرء؛ ألّن األقراء 

هـي األطهـار- فقـد بانت منـه، وهي أملك بنفسـها، فإن شـاءت تزّوجته 

وحلّـت لـه بـا زوج، فإن فعل هـذا بها مائة مرّة هدم مـا قبله وحلّت با 

زوج، وإن راجعهـا قبـل أن تملـك نفسـها، ثّم طلّقها ثاث مـّرات يراجعها 

ويطلّقهـا لـم تحّل لـه إاّل بزوج.

فهـذه الروايـة آكـد شـبهًة مـن جميـع مـا تقـّدم مـن الروايـات؛ ألنّهـا ال 

تحتمـل شـيئاً مّمـا قلناه؛ لكونهـا مصرّحًة خاليـًة من وجـوه االحتمال، إاّل 

أّن فـي طريقهـا )عبداللـه بـن بُكَْير)وقـد قّدمنا من األخبار مـا تضّمن أنّه 

قـال حيـن ُسـئل عـن هذه المسـألة: )هـذا مّمـا رزق الله مـن الرأي(.

ولو كان سـمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سـأله الحسـين بن هاشـم 

وغيـره عـن ذلـك، وأنّـه هـل عنـدك فـي ذلـك شـيء؟ كان يقـول: نعـم، 

روايـة زرارة، وال يقـول: نعـم، روايـة رفاعـة، حّتـى قـال لـه السـائل: إّن 

)1( اختيار معرفة الرجال: 673/2، رقم 705. 

)2( خالصة األقوال:195، رقم 24.
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روايـة رفاعـة تتضّمن أنّـه إذا كان بينهما زوج، فقال هـو عند ذلك: )هذا 

مّمـا رزق اللـه مـن الـرأي(، فعـدل عن قولـه: )إّن هذا في روايـة رفاعة( 

إلـى أن قـال: )الـزوج وغيـر الزوج سـواء عنـدي( فلّمـا ألّح عليه السـائل 

قـال: )هـذا مّمـا رزق الله مـن الرأي(.

وَمـْن هـذه صورته فيجوز أن يكون أسـند ذلك إلـى زرارة؛ نُصرًة لمذهبه 

الـذي كان أفتـى)1) بـه، وأنّه لّما رأى أّن أصحابـه ال يقبلون ما يقوله برأيه 

.أسـنده إلى َمن رواه عـن أبي جعفر

وليـس )عبداللـه بـن بُكَْيـر) معصومـاً ال يجوز هـذا عليه، بل وقـع منه)2) 

مـن العـدول عـن اعتقـاد مذهب الحـّق إلى اعتقـاد مذهـب الفطحّية ما 

هـو معروٌف مـن مذهبه.

والغلـط فـي ذلـك أعظـم )مـن الغلط) فـي إسـناد فتيـا الغلـط-  مّمن)3) 

.يعتقـد صّحتهـا لشـبهٍة )دخلـت عليـه)-  إلـى بعـض أصحـاب األئّمة

وإذا كان األمـر علـى مـا قلنـاه لـم تعتـرض])4) [هـذه الروايـة أيضـاً مـا 

قدمنـاه()5).

هذه كلماته ُرِفعت درجاته.

]كالم الشيخ في االستبصار[
ومثلـه قـال فـي )االسـتبصار( بأدنـى تفاوٍت فـي اللفظ في أواخـر بـاب )أّن َمن طلّق 

امرأتـه ثـالث تطليقـاٍت للُسـّنة ال تحّل له حتّـى تنكح زوجـاً غيره()6(.

)1( في نسخة بدل:)يفتي(، وما أثبتناه من المصدر.  

)2( في نسخة بدل: )عليه(، وما أثبتناه من المصدر. 

)3( في األصل: )من(، وفي المصدر: )فيمن(، والصواب ما أثبتناه.

)4( في األصل:)يعترض(، وما أثبتناه من المصدر. 

)5( ينظر تهذيب األحكام:35/8-36 )باب أحكام الطالق( ح 26.

)6( ينظر االستبصار:276/3-277 )باب أّن من طلّق امرأة ثالث تطليقات للسّنة ال تحّل له حتّى تنكح 

زوجاً غيره( ح 24.
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وقولـه فـي )الكتابيـن( قـّدس سـرّه: <وقّدمنـا مـن األخبـار.. إلـخ> إشـارٌة إلى مـا رواه 

رحمـه اللـه فـي البابيـن المذكوريـن مـن الكتابين: 

]1[ عـن محّمـد بـن يعقـوب، عـن حميـد بن زياد، عـن ابن سـماعة، عـن محّمد بن 

زيـاد وصفـوان، عـن رفاعـة، عـن أبـي عبداللـه، قـال: سـألته عن رجـٍل طلّق 

امرأتـه حتّـى بانـت منه وانقضت عّدتها، ثـّم تزّوجت زوجاً آخـر فطلّقها أيضاً، ثّم 

تزّوجـت زوجهـا األّول، أيهـدم ذلـك الطالَق األّول؟ قـال: <نعم>.

قـال ابـن سـماعة: وكان ابن بَُكيْر يقول: المطلّقة إذا طلّقهـا زوجها، ثّم تركها حتّى 

تبيـن، ثـّم  تزّوجها فإنّما هي عنده على طالق مسـتأنف.

قـال ابن سـماعة: وذكر الحسـين بن هاشـم أنّه سـأل ابـن بَُكيْر عنهـا فأجابه بهذا 

الجـواب، فقـال له: سـمعَت فـي هذا شـيئاً؟ فقال: روايـة رفاعة، فقـال: إّن رفاعة 

روى أنّـه إذا دخـل بينهمـا زوج، فقـال: زوج وغيـر زوج عنـدي سـواء، فقلـُت: 

سـمعَت فـي هـذا شـيئاً؟ فقـال: ال، هـذا مّمـا رزق الله مـن الرأي.

قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بَُكيْر؛ فإّن الرواية: إذا كان بينهما زوج)1(.

]2[ وعـن محّمـد بـن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن عبداللـه بن المغيرة، قال: 

سـألُت عبداللـه بـن بَُكيْـر عن رجـٍل طلّق امرأتـه واحدًة، ثـّم تركها حتّـى بانت منه، 

ثـّم تزّوجهـا، قـال: هي معـه كما كانت في التزويج، قـال: قلُت: فإّن روايـة رفاعة: إذا 

كان بينهمـا زوج، فقـال لـي عبدالله: هـذا زوٌج، ]وهذا [)2( مّما رزق اللـه من الرأي)3(.

]قول الشهيد الثاني[
وقـال الشـهيد الثانـي رحمه الله في )المسـالك( بعد نقل رواية عبداللـه بن بَُكيْر عن 

)1( تهذيب األحكام:30/8 )باب أحكام الطالق( ح 7، االستبصار:271/3 )باب أّن من طلّق امرأة ثالث 

تطليقاٍت للسّنة ال تحّل له حتّى تنكح زوجاً غيره( ح 5.

)2( ما بين المعقوفين من المصدر. 

)3( االستبصار:271/3-272 )باب أّن من طلّق امرأة ثالث تطليقاٍت للسّنة ال تحّل له حتّى تنكح زوجاً 

غيره( ح 6.
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زرارة التـي نقلناها عن الشـيخ رحمه الله:

<وهـذه الروايـة-  مع شـذوذها-  رواها )عبدالله بـن بُكَْير)، وهو فطحيُّ 
المذهـب، ال يُعتمـد علـى روايتـه، خصوصاً مـع مخالفتها لغيرهـا)1)، بل 

للقـرآن الكريم)2).

ومـع ذلـك ففيهـا قـادح آخـر: وهـو أّن عبداللـه كان يُفتـي بمضمونهـا  

وُروجـع فـي أمرهـا، فقـال: )هـذا مّمـا رزقنـي اللـه مـن الـرأي).

قال الشـيخ: )وَمْن هذه حالته يجوز أن يكون أسـند ذلك إلى زرارة؛ 

نصـرًة لمذهبـه الـذي كان أفتـى بـه، وأنّه لّمـا رأى أصحابـه ال يقبلون ما 

.يقولـه برأيه أسـنده إلـى َمن رواه عن أبـي جعفٍر

وليـس )عبداللـه بـن بُكَْيـر) معصوماً ال يجوز عليه هذا، بـل وقع منه من 

العـدول عـن اعتقـاد مذهـب الحّق إلـى اعتقـاد مذهب الفطحّيـة ما هو 

معـروٌف مـن مذهبـه، والغلـط فـي ذلـك أعظـم من إسـناد فتيـا- يعتقد 

صّحتهـا لشـبهة-  إلـى بعض أصحـاب األئّمة.

وإذا كان األمـر علـى مـا قلنـاه لـم يُعتـرض بهـذه الروايـة مـا ذكـر فـي 

غيرهـا))3).

والعجـب- مـع هـذا الَقـدح العظيم من الشـيخ فـي )عبدالله بـن بُكَْير)- 

أنّـه قـال فـي كتاب الرجـال: )إّن الِعصابـة أجمعت على تصحيـح ما يصّح 

منـه، وأقـّروا لـه بالفقـه والثقـة))4)، وذكر غيره مـن علماء  الرجـال كذلك)5).

وهـذا الخبـر مّمـا صّح عـن )عبدالله بن بُكَْير)؛ ألّن الشـيخ فـي التهذيب 

الطالق  أقسام  أبواب  من  الثالث  )الباب   ،118-110/22 العاملّي:  الحّر  الشيعة:  وسائل  )1( ينظر 

وأحكامه(.

)2( }َفِإْن َطلََّقَها َفَا َتِحلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه َفِإْن َطلََّقَها َفَا ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن َيَتَراَجَعا 

ِ ُيَبيُِّنَها لَِقْوٍم َيْعَلُموَن{، البقرة:230. ِ َوتِْلَك ُحُدوُد اهللَّ إِْن َظنَّا َأْن ُيقِيَما ُحُدوَد اهللَّ
)3( تهذيب األحكام: 36/8، ذيل ح 107.

)4( ينظر اختيار معرفة الرجال: 673/2، رقم 705.

)5( كالعالّمة في خالصة األقوال:195، رقم 609.
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رواه عـن محّمـد بـن محبـوب، عـن أحمـد بـن محّمـد، عـن الحسـن بن 

محبـوب، عنـه، عـن زرارة)1)، والجميـُع ثقات.

وكيـف كان فهـو باإلعراض عنـه حقيق؛ لَِما ذكرناه من شـذوذه ومخالفته 

للقرآن، بل لسـائر علماء اإلسـام>)2).

انتهى كالمه رُِفع مقامه.

]قول الشهيد األول[

وعّد الشهيد في اللّمعة )عبدالله بن بَُكيْر( من األصحاب؛ حيث قال:

<وقـد قـال بعـض األصحـاب)3): إّن هذا الطـاق ال يحتاج إلـى محلٍّل بعد 
الثاث>)4).

كما قال الشهيد الثاني في شرحه عليها بقوله:

<وهو-  أي بعض األصحاب-  عبدالله بن بُكَْير>)5).
ثّم أخذ في ذكر مستند قول بعض األصحاب بقوله:

<استناداً إلى روايٍة أسندها- أي )عبدالله بن بُكَْير)- إلى زرارة>)6).
ونقل بعض الرواية السابقة فقال:

<وإنّمـا كان ذلـك قـول )عبداللـه)؛ ألنّه قال حين ُسـئل عنه: )هـذا مّما رزق 
الله مـن الرأي).

ومع ذلك رواه بسنٍد صحيح.

وقـد قال الشـيخ رحمـه الله: )إّن الِعصابة أجمعـت على تصحيح ما يصّح 

)1( ينظر تهذيب األحكام: 35/8 ح 107.

)2( مسالك األفهام: الشهيد الثاني: 129-128/9.

)3( حكاه الشيخ عن عبدالله بن بَُكيْر في تهذيب األحكام:8 /30، في ضمن الحديث 88.

)4( اللّمعة الدمشقيّة: الشهيد األّول: 180.

)5( الروضة البهيّة: الشهيد الثاني: 38/6.

)6( الروضة البهيّة: 38/6. 
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عـن عبداللـه بن بُكَْير وأقّروا لـه بالفقه والثقة).)1) 

وفيه نظٌر؛ ألنّه فطحيُّ المذهب، ولو كان ما رواه حّقاً لما جعله رأياً له.

ومـع ذلـك فقـد)2) اختلـف سـند الرواية عنـه: فتارًة أسـندها إلـى رفاعة، 

وأُخـرى إلـى زرارة، ومـع ذلك نسـبه إلى نفسـه.

والعجـب مـن الشـيخ رحمه اللـه- مع دعـواه اإلجماع المذكـور- أنّه قال: 

)إّن إسـناده إلـى زرارة وقـع نصـرًة لمذهبـه الـذي أفتـى بـه لّمـا رأى أّن 

أصحابـه ال يقبلـون ما يقولـه برأيه).

قـال: )وقـد وقع منه من العـدول عن اعتقاد مذهب الحـّق إلى الفطحّية 

مـا هـو معـروف، والغلـط فـي ذلـك أعظـم مـن الغلط فـي إسـناد فتيا- 

.(3(< (يعتقـد صحتهـا لشـبهٍة دخلت عليـه-  إلى بعـض أصحاب األئّمـة

]ظاهر عنوان )أصحابنا( في الّلمعة ودعوى شموله البن ُبَكْير[
ثـّم تصـّدى- بعد قول الشـهيد: <واألصّح احتياجه إليه>)4( أي إلـى المحلّل بفاصلٍة هي 

بيـان أدلّـة االحتيـاج إلى المحلّل-)5( لتوجيه عّد الشـهيد )عبدالله( من األصحاب بقوله:

<وعبداللـه بـن بَُكيْـر ليس من أصحابنا اإلماميّة، ونسـبُة المصّنف رحمه الله ]له[ إلى 
أصحابنـا التفاتـاً إلـى أنّـه من الشـيعة فـي الجملة بـل من فقهائهـم)6( على مـا نقلناه عن 

الشـيخ وإن لم يكـن إماميّاً.

)1( ينظر اختيار معرفة الرجال: 673/2، رقم 705.

)2( في األصل: )قد(، وما أثبتناه من المصدر.

)3( الروضة البهيّة: 39-38/6.

)4( اللّمعة الدمشقيّة: 180.

)5( بقوله: <لألخبار الصحيحة الدالّة]عليه[، وعموم القرآن الكريم بل ال يكاد يتحّقق في ذلك خالف؛ 

ألنّه لم يذهب إلى القول األّول أحٌد من األصحاب على ما ذكره جماعة>. )منه( .]ومن الذين ذكروا 

عدم ذهاب أحٍد إلى القول األّول: الفاضل المقداد السيورّي في التنقيح الرائع: 320/3، وابن فهد 

الحلّي في المهّذب البارع: 465/3[.

)6( في األصل: )ثقاتهم(، وما أثبتناه من المصدر.
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ولقد كان ترُك حكاية قوله في هذا المختصر أولى>)1( انتهى.

أقـول: إطـالق األصحـاِب)2( )األصحـاَب ( علـى مثـل عبداللـه- وإن كان ثقـًة-  من غير 

نصـب قرينـٍة معيّنـة)3( غيـُر الئـٍق، فضاًل عـن حكاية رأيه بهـذا العنوان كما فعله الشـهيد 

علـى مـا حمله الشـهيد الثاني؛ لفوات الغرض العمدة في نقل األقـوال في الكتب الفقهيّة 

واالسـتدالليّة من معرفة كون المسـألة عند اإلماميّة االثني عشـريّة اتفاقيًّة أو خالفيّة، بل 

يلـزم اإلغـراء بالباطـل أيضـاً؛ لداللتها داللة ظاهـرة على كون القائل مـن اإلماميّة.  

]توجيه عبارة الّلمعة[
ثـّم أقـول: ظاهـر كالم الصـدوق في بـاب )طالق الُسـّنة( مـن )الفقيه( أنّـه قائل بهذا 

القول؛ حيـث قال:

<ُروي عـن األئّمـة أّن طـالق الُسـّنة هـو أنّـه إذا أراد الرجُل أن يطلّـق امرأته تربّص 
بهـا حتّـى تحيـض وتطهـر، ثم يطلّقهـا في قُبُل عّدتها بشـاهدين عدلين فـي موقٍف واحد 

بلفظـٍة واحـدة، فـإن أشـهد علـى الطـالق رجـالً وأشـهد بعـد ذلـك الثانـي لـم يجـز ذلـك 

الطـالق؛ إاّل أّن يُشـهدهما جميعـاً فـي مجلـٍس واحـد، فـإذا مضـت بهـا ثالثة أطهـاِر فقد 

بانـت منـه، وهـو خاطـب من الخطّـاب، واألمـر إليها إن شـاءت تزّوجته وإن شـاءت فال، 

فـإن تزّوجهـا بعـد ذلـك تزّوجهـا بمهـٍر جديـد، فـإن أراد طالقهـا طلّقهـا للُسـّنة علـى مـا 

وصفـُت، ومتـى طلّقهـا طـالق الُسـّنة فجائـز لـه أن يتزّوجها بعـد ذلك.

وسـّمي طالق الُسـّنة طالق الهدم؛ متى اسـتوفت قروءها وتزّوجها ثانيًة هدم الطالق 

)1(  الروضة البهيّة: 38- 40.

)2( المراد من أحدهما: اإلماميّة االثنا عشريّة، ومن اآلخر لفظ )األصحاب(.)منه عفي عنه(. 

)3( قوله: )من غير نصب قرينٍة معيّنة( ال يخفى أنّه يندفع به ما ربّما يُقال في مقام االعتذار:من أنّه 

قد استعمل األصحاُب لفظ )األصحاب( على شيٍخ من أصحابنا في غير اإلمامّي من فرق الشيعة، 

وإن توقّف في ثقته. 

قال العاّلمة في )الخالصة(: <إسحاق بن عّمار بن حيّان، مولى بني تغلب، أبو يعقوب الصيرفّي، 

كان شيخاً من أصحابنا، ثقة، روى عن الصادق والكاظم، وكان فطحيّاً.

قال الشيخ: إاّل أنّه ثقٌة وأصلُه معتمٌد عليه، وكذا قال النجاشّي، فاألولى عندي التوقّف فيما ينفرد 

به> انتهى. )منه عفي عنه(.]ينظر خالصة األقوال: 317-318، رقم 1244.[
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األّول>)1(. انتهى.

]حكم الفاضل التفرشّي بموافقة الصدوق البن ُبَكْير[
وقـد حكـم الفاضـل التفرشـّي- رضـي اللـه عنـه- في )حاشـيته علـى الفقيـه()2( بكون 

الصـدوق قائـالً بـه، حيـث قال:

<قولـه: )هـدم الطـالق األّول(، هـذا المذهب منسـوٌب إلى ابن بَُكيْر، والمشـهور بين 
الفقهـاء- رضـي الله]تعالـى[ عنهـم- أّن اسـتيفاء العّدة ال يهـدم الطـالق األّول، بل متى)3( 

اسـتوفت الطـالق الثالـث)4( ال تحّل إالّ بالمحلّـل>)5( انتهى.

ويؤيّـد كونـه قائـالً بـه أنّـه رحمـه اللـه في بـاب )طـالق العـّدة( المتّصل بهـذا الباب 

قـال: )إن كان طلّـق للعـّدة ثالثـاً ال بـّد مـن محلّـل()6(، ولـم يذكـره ههنـا، ولـو لـم يكـن 

قائـالً بالهـدم مطلقـاً لـكان الظاهـر ذكـر االحتياج إلـى المحلّل ههنـا أيضاً؛ ألنّـه في مقام 

لتفصيل. ا

وإذا عرفـت هـذا فـال يمكـن لنـا الحكـم بـأّن مـراد الشـهيد رحمـه اللـه مـن بعـض 

األصحـاب هـو )ابـن بَُكيْـر( مـع عـدم نصـب القرينـة الدالّـة عليـه.

وّممـا يؤيـد أنّـه مـا أراد مـن بعـض األصحـاب )ابـن بَُكيْـر( قولـه: <واألصـّح احتياجـه 

إليـه>)7(؛ لداللتـه على عدم حكمه - رحمه اللـه - حكماً قطعيّاً على االحتياج إلى المحلّل.

)1( من ال يحضره الفقيه: الصدوق: 495/3 )باب طالق الُسّنة(.

)2( هو المولى مراد بن علّي خان التفرشّي، العالّمة المحّقق المدقّق، جليُل القدر، عظيُم المنزلة، 

دقيُق الفطنة، فاضٌل كامٌل، عالٌم متبحٌر في جميع العلوم، وأمره في علّو قدره وعظيم شأنه وسمّو 

رتبته وتبّحره في العلوم العقليّة والنقليّة ودقّة نظره وإصابة رأيه أشهر من أن يُذكر، وفوق ما 

يحوم حوله العبارة.]جامع الرواة:223/2[.

وأّما شرحه على الفقيه الذي نقل عنه المصّنف فقد سّماه: )التعليقة السجاديّة(. 

)3( في المصدر: )إذا( بدل )متى(.

)4( في المصدر: )الطلقات الثالث( بدل )الطالق الثالث(.

)5( التعليقة السجاديّة: 249-250، س 16)مخطوط(.

)6( ينظر من ال يحضره الفقيه:500/3 )باب طالق العّدة(.

)7( اللّمعة الدمشقيّة: 180.
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ونقـُل جماعـٍة عـدم ذهـاب أحـد مـن األصحـاب إلـى مذهـب ابـن بَُكيْـر - كمـا قـال 

الشـهيد- مـع مشـاهدة االشـتباه كثيـراً فـي دعـوى اإلجمـاع، واالتّفـاق ال يوجـب القطـع 

بصـرف العبـارة عـن ظاهرهـا إلى معنى بعيٍد عنهـا غاية البعد مع تحّقـق الموافق لظاهر 

العبـارة بيـن األصحـاب ظاهراً.

وال يبعـد أن يُقـال: إّن فـي كلمـة )قال( في قولـه: <وقد قال بعض األصحـاب.. إلخ>)1( 

إشـارًة إلـى تمريض دعوى االتّفـاق في المسـألة، فتدبّر هذا.

]قول صاحب الوافي[
قال الفاضل القاسانّي  في الوافي- بعد نقل رواية )عبدالله بن بَُكيْر( عن زرارة-:

<هـذا الخبـر رّده فـي التهذيبيـن بالطعن في ابـن بُكَْير، وأنّـه رواه نصرًة 
لمذهبه.

أقـول: كيـف يطعـن هـو فـي ابـن بُكَْير وهـو الذي وثّقـه في فهرسـته)2)، 

وعـّده الكّشـّي من فقهاء أصحابنا، ومّمن أجمعـت الِعصابة على تصحيح 

مـا يصّح عنـه، واإلقرار لـه بالفقه)3).

ولـو كان مطعونـاً وال سـّيما بمثل هـذا الطعن المنكر الرتفـع الوثوق عن 

كثيـٍر مـن أخبارنا الذي هـو في طريقه.

ومضمـون هـذه الروايـة أيضاً ليس منحصـراً فيما رواه، بل هـو مّما تكّرر 

فـي األخبـار، ونقله غيُر واحـٍد من الرجال كمـا مضى ويأتي. 

فالصـواب أن يُحمـل أحد الخبريـن المتنافيين في هذا الباب على التقّية، 

وكذا كام ابن بُكَْير.

ونسـبة قولـه تارًة: إلـى رواية رفاعة، وأُخـرى: إلى الـرأي، فإنّه ينبغي أن 

يُحمـل علـى ضرٍب من التقّيـة>)4) انتهى.

)1( اللّمعة الدمشقيّة: 180.

)2( ينظر الفهرست: 173-174، رقم 461.

)3( ينظر اختيار معرفة الرجال:673/2، رقم 705.

)4( الوافي: الفيض الكاشانّي: 23/ 1031-1030.
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]خالصة ما تقّدم[
هـذا مـا وجدنـا من قـول األصحاب- رضي اللـه عنهم-  في شـأن )عبدالله بـن بَُكيْر(، 

وال يمكـن القـول بـكّل مـا قالـوا، وال الجمع بين أقوالهـم، فلْننظر أّن الحـقَّ أيُّ ذلك حتّى 

نتّبـع؛ ألّن الحقَّ أحـقُّ أن يُتّبع.

]التحقيق في المسألة[
فنقـول: ال يبعـد أن يكـون توثيـق )عبداللـه(- مّمـن وصل إلينـا توثيقه- نشـأ من كالم 

العيّاشـّي والكّشـّي، بـل ال يبعـد أن يكون منشـأ توثيق الكّشـّي أيضاً كالم العيّاشـّي.

بـل الظاهـر ذلـك؛ أي كـون كالمهمـا أو كالم أحدهما منشـأً للتوثيـق؛ ألّن الموثّقين ما 

أدركـوا أوان )عبداللـه( وال أوان مـن أدركهـا حتّـى يُقـال: إنّهـم عرفـوا حاله بالمعاشـرة أو 

بالتفتيـش عّمـن عاشـره، فليـس ذلك منشـأ توثيقهم.

ا. فمنشؤه إّما كالم العيّاشّي والكّشّي فقط، أو كالم غيرهما كذلك، أو منضمًّ

وعلى التقديرين األخيرين كان الظاهُر نقَل كالم غيرهما.

ومـا وصـل إلينـا منحصـٌر في نقـل كالمهما ليـس إاّل فالموثّـق الحقيقي الثابـت عندنا 

منحصـٌر فيهمـا، بل في العيّاشـّي.

وإذا عرفـَت هـذا عرفَت أنّه ال يمكن االسـتدالل على ترجيح جانـب المعّدل باألكثريّة 

الجارح. على 

]اإلجماع والكالم فيه[
واإلجماع الذي اّدعى العيّاشـيُّ أو الكّشـيُّ وإن دّل على توثيق َمن تقّدمهما، لكن لّما 

كان الناقـل إلينا واحداً يكون بمنزلة الواحد.

وال يبعـد أن تكـون دعـوى الشـيخ رحمـه الله اإلجماع ناشـئة مـن دعوى العيّاشـّي أو 

الكّشـّي؛ بـأن يكـون اإلجمـاع المنقول بخبـر الواحد حّجـة عنده.

مع أّن اإلجماع المنقول يضّعفه ما ّمر من سـياق كالم )حسـين بن هاشـم(،  وصريح 

كالم )ابـن سـماعة( مـن عـدم اعتمادهمـا بمجـرّد نقـل )عبداللـه(، وإن كان المـراد مـن 
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الِعصابـة الفرقـة الناجيـة ال مطلـق فـرق الشـيعة؛ ألنّهمـا وإن كانـا مـن وجـوه الواقفـة، 

لكّنهمـا مّمـن ُوثّـق فـي الرجال، فال يحصـل حينئٍذ الوثـوق بتحّقق اإلجمـاع المنقول وإن 

قطعنـا النظـر عـن شـيوع االختالل ووفـوره فيمـا اّدعوا مـن اإلجماعات.

هذا بالنظر إلى بادئ الرأي.

وأّمـا بالنظـر إلـى التأّمـل الصـادق، فالحـّق ما سـنبيّن لك مـن أّن الروايَة ال تـدلُّ على 

عـدم اعتمادهمـا بنقل )عبداللـه(، فانتظر.

]الرّد على ترجيح الجارح[ 
ال يُقـال: ال بـّد حينئـٍذ مـن ترجيـح جانب الجـارح؛ فإّن المعـّدل  والجـارح إذا تعارضا 

يُقـّدم الجارح.

أّمـا علـى قـول َمن يقّدم الجـارح مطلقاً عند التعارض؛ فألّن فيه جمعـاً بينهما؛ إذ غاية 

قـول المعّدل أنّه لم يعلم فسـقاً، وقـول الجارح أنا علمته.

ولو حكمنا بعدالته كّذبناه، وإذا حكمنا بفسقه صّدقناهما، والجمع أولى ما أمكن.

وأّمـا علـى القـول بالتوقّـف؛ فـألّن أصحـاب هـذا القـول إنّمـا يقولـون بـه عنـد فقـد 

المرّجـح فـي أحد الجانبيـن، وأّما عند وجوده فال، وههنا جانب الجـارح راجح ألكثريّتهم.

ألنّـا نقـول: هـذا- أي تقديـم قول الجـارح- إذا كان الجرح والتعديـل مجرّدين عن ذكر 

السـبب، وما نحن فيـه ليس كذلك.

فـال بـّد فـي الترجيح مـن النظر والتأّمل في علـل الجرح؛ ليُعلم أّن الرجحـان مع أيّهما 

إن ظهـر المرّجـح، وإن لم يظهر فال محيـَص من التوقّف.

]مناقشة كالم الشيخ في التهذيب[
قـول الشـيخ رحمـه اللـه: <إنّـه قال حين ُسـئل عن هذه المسـألة <هذا مّمـا رزق الله 

مـن الرأي> ولو كان سـمع ذلك مـن زرارة.. إلخ>)1(. 

)1( تهذيب األحكام: 35/8.
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فيـه: أنّـه يجـوز أن يكـون سـمع ذلك بعـد الحكايـة المنقولة فـي روايتْي ابن سـماعة 

وعبدالله بـن المغيرة.

وقـد يقـال: إّن قولـه: <هـذا مّمـا رزق اللـه مـن الـرأي> ال يدّل علـى كونه رأيـاً له من 

غيـر روايـٍة دالّة عليـه عنده.

وقـد يُنسـب قـول فقيٍه أخـذه من ظاهر القـرآن والحديث إليه، وقد يَنسـب هو أيضاً 

إلـى نفسـه، وهذا وإْن لم يكن شـائعاً في زمـان )عبدالله(، لكّن االحتمال غير مسـدود.

أقول: الظاهر أّن االحتماَل ههنا مسدوٌد.

أّمـا فـي روايـة ابـن سـماعة؛ فألنّـه بعدمـا ُسـئل عنه أنّـك: <سـمعَت في هذا شـيئاً؟> 

فقـال: <روايـة رفاعة>فكّذبـه السـائل وأقـّر به هو.

ثّم ُسئل عنه: <سمعَت في هذا شيئاً؟> قال ذلك.

وأّمـا فـي روايـة عبدالله بن المغيرة؛ فألنّه قـال ذلك)1( بعدما قال الـراوي: <فإّن رواية 

رفاعـة إذا كان بينهما زوج>.

وبالجملـة، ال شـّك فـي أّن الروايتيـن ظاهرتـان غايـة الظهـور- ]ال[سـيّما روايـة ابـن 

سـماعة- فـي أّن ابـن بَُكيْـر لـم يُـرِد مـن الـرأي هـذا المعنى.

وقوله: <بل وقع منه)2( من العدول عن اعتقاد مذهب الحّق.. إلخ>)3(.

فيرد عليه ما أورده والدي العاّلمة - سلّمه الله-:

<من أّن الغلط في المذهب ال يدّل على عدم ثقته في الرواية وإن كان أعظم>)4(.

أقـول: وأيضـاً لـو تـّم هـذا لمـا جـاز العمـل بأخبـار الموثَّقين، وهـو باطل كمـا يظهر 

بالتأّمـل فـي محلّه.

)1( أي قوله: <هذا مّما رزق الله من الرأي>. )منه(.

)2( في األصل: )عليه(، وما أثبتناه من المصدر.

)3( تهذيب األحكام:35/8-36 )باب أحكام الطالق( ح 26.

)4( لم نعثر عليه.
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مع أّن الشيخ أيضاً عمل بها كما هو ظاهر لمن تتبّع )التهذيب واالستبصار(.

نعـم، إذا لـم يكـن للمخالف معـّدل يُحكم بالضعف، وههنا ليس كذلـك؛ ألّن المعّدل 

موجود.

وربمـا يُقـال: يمكـن أن يكـون غـرض الشـيخ رحمـه اللـه رفـع اسـتبعاد الجعـل عـن 

)عبداللـه(، بأنّـه وقـع فـي غلـٍط عظيـم مـن العـدول عـن المذهـب الحـّق القويـم، فـال 

اسـتبعاد في وقوعه في غلٍط دون ذلك من إسـناد فتيا غلط- يعتقد صحتها لشـبهة- إلى 

.بعـض أصحـاب األئّمة

وال يخفـى أنّـه ليـس بضائـر لمـا نحـن بصـدده؛ ألّن الغـرض األصلـّي ههنا رفـع توّهم 

كـون مـا ذكـر جرحـاً، ال بيـان عدم صّحـة كالم الشـيخ رحمه الله  في نفسـه، فـكان على 

الشـيخ رحمـه اللـه االقتصـار في الجـرح بما ظهر من رواية ابن سـماعة- وأشـار هو أيضاً- 

وهـو كذبـه؛ ألنـه بعـد مـا أسـند رأيـه إلـى رواية رفاعـة وقال حسـين بـن هاشـم: )رواية 

رفاعـة ليسـت كذلـك بـل إذا دخل زوج(، قـال: <زوج وغير زوج عندي سـواء> الظاهر في 

إقـراره بعدم كـون رواية رفاعـة كذلك.

ثـّم اعتـرف صريحـاً بذلـك فـي جوابـه عـن قـول السـائل: <سـمعَت فـي هذا شـيئاً؟> 

بقولـه: <ال، هـذا مّمـا رزق اللـه مـن الـرأي>.

]توجيه كالم ابن ُبَكْير[ 
وحمـُل كالم )عبداللـه( علـى اإلنـكار المشـتمل علـى االسـتهزاء والتوبيـخ فـي غايـة 

البعـد، ال يمكـن التعويـل عليـه حتّـى يحكـم بثقتـه)1(.

ويبّعـده أيضـاً قـول )عبداللـه( فـي روايـة عبدالله بـن المغيرة السـابقة: <هـذا زوج، 

هـذا مّمـا رزق اللـه مـن الرأي>.

وكـذا القـول: )بـأّن اعترافـه بأنّـه لـم يسـمع شـيئاً بعد إسـناده إلـى رفاعة ال يسـتلزم 

كذبـه؛ ألنّـه يمكـن أن يعتقـد )عبداللـه( أّوالً أنّـه سـمع ذلـك عـن رفاعـة، ثـّم بعـد تنبيه 

)1( كذا في األصل، والصحيح: وثاقته.
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حسـين إيّـاه تنبّـه بأنّـه)1( لم يكن سـمع.

واحتمـاُل السـهو إنّمـا ينسـّد عـن المعصـوم ال غير، وسـهُو الثقـة غيُر عزيـٍز وال ضائٍر 

وإاّل الرتفـع األمـان فـي العمـل باألخبـار(، بعيـٌد)2( يأبى عنـه ظاهر سـوق الرواية.

أقـول: وههنـا احتمـال آخـر، وهو أن يكون إسـناد )عبداللـه( ما قاله إلـى رواية رفاعة 

توّسـعاً وتجـّوزاً؛ باعتبـار كونهـا منشـأً لرأيه، باعتبار انضمـام القياس كما هـو ظاهر قوله: 

<زوج وغيـر زوج عنـدي سـواء>، ويكـون مـراد السـائل بقولـه ثانيـاً: <سـمعَت فـي هـذا 
شـيئاً؟>، أنّـك سـمعَت  سـماعاً حقيقيّـاً مـن غيـر تجـّوٍز في مسـاواة الـزوج وغيره شـيئاً، 

ليعلم صريحاً أّن منشـأ قول )عبدالله( بمسـاواة الزوج وغيره منحصٌر في الرواية المنضّم 

إليهـا القيـاس، أم ال بـل سـمع روايـًة دالّة عليه بنفسـها أيضاً.

فأجـاب بقولـه: <ال>؛ أي مـا سـمعُت شـيئاً يـدّل عليه بنفسـه، بـل هذا مّمـا رزق الله 

مـن الرأي.

وال يلـزم مـن هـذا عـدم سـماعه ما هو مسـتند إلـى ذلك بمعونـة القياس عنـده، فال 

يلـزم منـه الكـذب؛  ألّن النفـي واإلثبـات ليسـا واردين على شـيٍء واحد كمـا عرفت.

وعلـى هـذا االحتمـال أيضاً ال يجـوز االعتماد على روايـة )عبداللـه(؛ ألّن احتمال كون 

إسـناده أمـراً إلـى روايـة أحـد إسـناداً تجّوزيّـاً-  باعتبـار كونهـا منشـأً للقياس الـذي يجوز 

عنـده-  قائٌم فـي أخباره.

ولعّل هذا االحتمال- بالنظر إلى الرواية- ليس أبعد من االحتمال األّول إن لم يكن أظهر.

و حمُل كالم الشيخ رحمه الله على هذا االحتمال ال يخلو عن تكلّف.

قولـه: <فمـن كان هـذا صورته>)3(؛ أي يسـند رأيه إلى رواية أحٍد كذبـاً صريحاً)4(, أو ما 

)1( كذا في األصل.

)2( خبٌر لقوله: ) كذا( في قوله )وكذا القول(.

)3( تهذيب األحكام: 36/8.

)4( على االحتمال األّول. )منه(.
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يـؤول إليه)1( فال اعتماد علـى نقله وروايته. 

]مناقشة كالم الشهيد الثاني في المسالك[
ومّمـا ذكرنـا ظهـر أّن فـي المسـالك فـي نقـل كالم الشـيخ رحمه اللـه - بقولـه:) وقال 

الشـيخ ومـن هذا حالته..الـى آخر]ه[(- قصوراً؛ ألّن حاصل مراد الشـيخ رحمه الله -  كما 

عرفـَت-  أّن َمـن أسـند رأيـه إلى روايـٍة كذباً ال اعتمـاد على نقله.

وعبارة الشهيد رحمه الله تدّل على أّن َمن قال بالرأي ال وثوق على روايته.

هـذا، وال يخفـى أنّـه علـى االحتمـال األخيـر يجـوز االعتمـاد علـى روايتـه إذا صـّرح 

أو نصـب قرينـًة علـى أنّـه سـمع مـا رواه بخصوصـه وبعينـه؛ لبقـاء التوثيـق المنقول عن 

األصحـاب حينئـٍذ سـالماً مـن المعارض.

]الفرق بين )سمعت في هذا شيئًا( و )سمعت هذا([
ثـّم أقـول: ال يبعـد أن يُقال: فرٌق ظاهر بين )سـمعَت في هذا شـيئاً؟( وبين )سـمعَت 

هـذا؟(؛ ألّن اسـتعمال األّول فيمـا لـه مدخليّة غيـر بعيد، بخالف الثانـي؛ ألّن المتبادر منه 

كونه بعينه مسـموعاً.

فعلـى هـذا ال يلـزم كـذب )عبداللـه( وال إسـناد رأيـه إلـى روايـة أحـد إسـناداً مجازيّاً 

باعتبـار كونهـا منشـأً له.

فـإن قلـت: فعلـى هـذا ال يصـّح قـول عبداللـه <ال>- في جواب السـائل <سـمعَت في 

هـذا شـيئاً؟>-  ثانياً.

قلـت: صـّح ذلـك؛ لداللة القرينة على أّن مراد السـائل من السـؤال الثاني هو السـماع 

بعينـه- وهـي: أنّـه علـم من جـواب )عبداللـه( عن السـؤال األّول أنّه سـمع ما لـه مدخٌل 

فـي ذلك فـال وجه إلعادة السـؤال عنـه-  فتدبّر.

وبما ذكرنا اتّضح أّن سياق الرواية ال يدّل على تكذيب الحسين لعبدالله.

)1( على االحتمال الثاني. )منه(.
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وأّمـا قـول ابن سـماعة في تلك الرواية فال يدّل على عدم اعتمـاده على نقل )عبدالله(، 

بـل إنّمـا يدّل علـى عدم أخذه بقول )عبدالله(، والقول غير النقـل، وهذا ما وعدناك.

]مناقشة كالم الشهيد الثاني في الروضة[
قـوُل الشـهيد الثانـي رحمـه اللـه فـي شـرحه علـى اللّمعـة: <وفيه نظـٌر؛ ألنّـه فطحيُّ 

المذهـب>)1( مبنـيٌّ علـى عـدم تجويـزه العمـل بروايـة المخالف.

وأّما َمن يجّوزه- كما هو مختاُر جماعٍة، منهم الشيخ)2(- فليس هذا اعتراضاً عنده.

قولـه: <ولـو كان مـا رواه- أي عـن زرارة- حّقـاً لمـا جعلـه رأيـاً لـه>)3( فـي روايتْي ابن 

سـماعة وعبداللـه بـن المغيـرة، ففيه مـا مّر.

قولـه: <ومـع ذلـك فقـد)4( اختلف سـند الرواية عنه، فتارًة أسـندها إلـى رفاعة وأُخرى 

زرارة>)5(. إلى 

ففيـه: مـا أورده والـدي العاّلمـة- سـلّمه اللـه-:  )مـن أّن نسـبة الرواية تـارًة إلى زرارة 

وتـارًة إلـى رفاعـة إنّمـا تـدّل علـى االختـالق لو علـم عـدم روايـة كّل منهما، وليـس عليه 

دليل()6(.

أقول: وإن ُوجد دليٌل يدّل على ذلك فهو دليل االختالق دون االختالف في اإلسناد.

]المحتمالت في قول الشهيد الثاني: <ومع ذلك نسبه إلى نفسه>[ 
قولـه: <ومـع ذلك نسـبه إلى نفسـه>)7( إن كان اعتراضاً بنفسـه بأن يكـون حاصله: أنّه 

)1( الروضة البهيّة: 39/6.

)2( ينظر العّدة في أصول الفقه: الطوسّي:149/1.

)3( الروضة البهيّة: 39/6.

)4( في األصل: )قد(، وما أثبتناه من المصدر.

)5( الروضة البهيّة: 39/6.

)6( لم نعثر عليه.

)7( الروضة البهيّة: 39/6.
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مّمـن يفتـي بالـرأي، فيـرد عليـه: أّن الغلط فـي الـرأي)1( ال ينافي االعتماد عليـه في النقل 

باعتبـار ثقته فيه.

وإن كان مـن تتّمـة السـابق وتكلّـف بـأّن مـراده رحمه الله أنّه نسـبه إلى نفسـه بعد 

مـا نسـبه إلـى رفاعـة وكذبّـه حسـين بن هاشـم، فليس هـذا مغايراً لما أشـار إليه الشـيخ 

رحمـه اللـه في الكتابيـن لو سـاعدته العبارة.

وإن ُحمـل علـى أّن مـراده رحمه الله أنّه أسـند إلى نفسـه مع إسـناده إليهما فلو كان 

إليهمـا حّقـاً لمـا أسـند إلى نفسـه، فمع عـدم كونه مغايـراً لقولـه: <ولو كان مـا رواه حّقاً 

لمـا جعلـه رأياً لـه>)2( قد عرفَت ما يـرد عليه.

وإن ُحمـل علـى أّن مـراده رحمه اللـه ههنا أّن أحد األمرين الزم إّما كذبه في إسـناده 

إليهمـا أو كذبـه فـي إسـناده إلـى نفسـه، ففيـه: أنّـه ال يلـزم شـيٌء منهمـا بعيـن مـا مّر، 

فتدبّر.

ال يُقـال: مـا ذكـره الشـهيد الثانـي رحمـه اللـه فـي بيـان قـول المصّنـف رحمـه اللـه 

فـي الكتابيـن مـن عمـوم اآليـة الكريمـة واألخبـار الصحيحة الدالّـة عليه يـدلُّ على كذب 

)عبداللـه( فـي نسـبة الروايـة إلـى زرارة ورفاعـة.

ألنّا نجيب عنه بما أفاده والدي العاّلمة- سلّمه الله-  بقوله:

<لـو صـّح مـا ذكرتـه يلـزم كـذب كّل راٍو روى مـا ينافـي األخبـار الصحيحـة الموافقـة 
للقـرآن، وهـم ال يقولـون بـه وال وجـَه لـه؛ ألّن القانـون إنمـا يقتضـي العمـل باألقوى من 

المتعارضيـن.

وتجويـُز مـا يحتمـل األضعف من االشـتباه مـن بعض الـرواة أو التقيّـة أو غيرهما مّما 

ال اطّـالع لنا به>)3(.

)1( في حاشية األصل: من تجويز الفتيا بالقياس والعمل به. )منه عفي عنه(.

)2( الروضة البهيّة: 39/6. 

)3( لم نعثر عليه.
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هذا عيُن كالمه شفاه اللُه من أمراضه وأسقامه.

]جواب المحّقق الداماد عن إشكال الشهيد الثاني على الشيخ[
قوله: <والعجب من الشيخ.. إلخ>)1(. 

قال المحّقق السيّد الداماد قّدس سرّه  في الراشحة السابعة من )الرواشح( مجيباً عن ذلك:

<وليـس ببعيـٍد أن يكون الشـيخ مشـترطاً فـي صّحة مـروّي الثقة غيـر)2( اإلمامّي أن ال 
يكـون هـو محتاجـاً إلـى روايتـه إيّاه في تقويـة وترويج معتقـده، كما اشـترطه غيره.

ومغـزى كالمـه تجويـز أن يكـون ابـن بَُكيْـر قد أسـند ذلـك إلـى زرارة نصـرًة لمذهبه؛ 

لشـبهٍة دخلـت عليـه، فزيّنـت له رأيـه ورّوجتْه عليه، فتأكّـد في ذلك ظّنـه إلى حيث قد 

ظـّن اسـتناده فيـه إلى زرارة عن أبي جعفر، فسـّوغ ذلك اإلسـناد لمجـرّد هذا الظن- 

وهـذا كثيـراً مـا يقـع لإلنسـان فيما يعتقده ويـراه ويحبّه ويهـواه، إذ حبّك للشـيء يعمي 

ويصـّم- ال تجويـز وقـوع ذلك منه على سـبيل االختـالق والوضع.

فإذن ال تصادم بين هذا التجويز وبين نقل ذلك اإلجماع>)3(.

هذه كلماته رُِفعت درجاته، فتأّمل فيه.

قوله: <قال إّن إسناده.. إلخ>)4(

فيـه: أّن الشـيخ لـم يحكم باإلسـناد بل جّوزه؛ ألنّـه قال: <وَمْن هـذه صورته فيجوز أن 

يكون أسـند ذلك الى زرارة نصـرًة لمذهبه>)5(.

]مناقشة كالم صاحب الوافي[
قول الفاضل القاسانّي: <وأنّه رواه نصرًة لمذهبه>.

)1( الروضة البهيّة: 39/6.

)2( في األصل: )الغير(، وما أثبتناه من المصدر.

)3( الرواشح السماويّة: 91.

)4( الروضة البهيّة: 39/6.

)5( تهذيب األحكام: 36/8.
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]فيه[: قد عرفَت أّن الشيخ  لم يحكم بأنّه رواه نصرًة لمذهبه.

قوله: <كيف يطعن هو.. إلخ>)1(.

فيـه: أنّـه ال يمكـن الطعـن علـى مـن قـال بالمتنافيين بـأّن قولـك الفالني باطـل؛ ألنّه 

منـاٍف لقولـك اآلخـر، ألّن مجـرّد التنافـي لـو كان مبطـالً لكانـا معـاً باطلين، وهـذا ظاهر 

البطالن.

نعم يمكن اإليراد عليه: بأّن أحد قوليك ال على التعيين ال على التعيين)2( باطل. 

والظاهر أّن توثيق الشـيخ رحمه الله )عبدالله( كان ألجل حسـن ظّنه بمن وثّقه قبل 

تفطّنـه بمـا ذكـره فـي الكتابيـن مـن األدلّة القادحـة بزعمـه، وبعدما تفطّن بـه عدل عنه 

وقـال بمقتضى األدلّة.

وليس أمثال هذا عن غير المعصوم بنادٍر وال قادٍح بجاللته.

وال يخفى أنّه ليس من آداب المناظرة االعتراض على مّدعٍ مدلٍِّل إاّل بإبداء ضعف دليله.

قوله: <وعّده الكّشّي من فقهاء أصحابنا.. إلخ>)3(. 

فيـه: أنّـه إنّمـا ينفع هذا ويصـّح التعويل عليه إذا لم يعارضه معارٌض مسـاٍو أو أقوى، 

وأّمـا مع وجوده- كما وجده الشـيخ رحمـه الله - فال.

فاتّضـح بمـا ذكرنـا ضعـف كالمه، سـواء كان كّل واحد مـن قوله: <وثّقه في فهرسـته> 

وقولـه: <وعـّده الكّشـّي.. إلخ> اعتراضاً على ِحـَدٍة، أو كان مجموعهمـا اعتراضاً واحداً.

ثـّم إّن فيـه سـهواً أو مسـامحًة؛ ألنّـه يظهـر مـن كالمـه أّن الكّشـيَّ عـّد )عبدالله( من 

فقهـاء األصحـاب، ومـا نقلنا عـن )رجال السـيّد( و)المختلـف( و)الخالصة( يـدّل على أنّه 

ناقل عـن العيّاشـّي، فتذكّر.

)1( الوافي: 23/ 1030.

)2( في حاشية األصل: < المكّرر ليس بمكّرر>. )منه ُعفي عنه(.

)3( الوافي: 23/ 1030.



مم2 شحاز خلملسخجمز خجاباخشحجمطشاد

قوله: <ولو كان مطعوناً.. إلخ>)1(. 

فيـه: أنّـه أيُّ مفسـدٍة في ارتفـاع الوثوق باألخبـار التي كان )عبدالله( فـي طريقها إذا 

دّل الدليـل على عدم الوثـوق بروايته.

ولـو كان هـذا مفسـدة للـزم أن ال يكـون أحٌد من الـرواة مطعوناً وإن بلـغ ضعفه إلى 

الغايـة؛ للـزوم ارتفـاع الوثـوق عن أخباره، وهـو كما ترى.

نعـم، لـو ُعلـم أّن الشـيخ رحمـه الله اعتمد في موضـعٍ على روايـة )عبدالله( من غير 

معاضـدة روايٍة أو قرينة.

يرُد عليه: أّن هذا مناٍف لتضعيفك إيّاه، فبطالن أحد األمرين الزم.

قوله: <وأيضاً مضمون هذه الرواية.. إلخ>)2(. 

فيـه: أّن ليـس جـرح الشـيخ رحمـه اللـه باعتبار كـون مضمـون روايته مخالفـاً لألخبار 

والمذهـب المختـار، بـل باعتبـار اشـتماله على أمـوٍر زعم أنّهـا تدّل على عـدم ثقته، كما 

عرفَت سـابقاً.

قوله: <كذا كالم ابن بَُكيْر.. إلخ>)3(.

فيـه: أنّـه إن صـّح احتمـال حمـل كالم )عبداللـه( علـى التقيّـة فهـو مـن االحتمـاالت 

البعيـدة التـي ال يحصـل معهـا الوثـوق علـى نقلـه.

فـإن قلـت: وإن كان مثـل هـذا االحتمـال بعيـداً لكـن ال بـّد مـن المصيـر إليـه؛ ألنّـه 

معـارٌض بإجمـاع العصابـة علـى تصحيـح مـا يصـّح عنـه.

قلت: قولك )ال بّد من المصير إليه(.

)1( الوافي: 23/ 1030.

)2( الوافي: 23/ 1030.

)3( الوافي: 23/ 1031-1030.
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ففيـه: أنّـه ليـس كذلـك؛ لِما بيّّنا لك سـابقاً أّن الروايـة ال تدّل على عـدم كونه ثقًة في 

النقـل، فال تَعارض بينهـا وبين التوثيق.

]المراد من اإلجماع في كالم الشيخ[

وقولك: )معارض بإجماع الِعصابة(.

ففيـه: أنّـه ليـس مثل هـذا اإلجماع مـن اإلجماعات التـي يُعلم دخول قـول المعصوم 

عـن)1(  السـؤال  علـى  تَوقّـف  التـي  المسـائل  مـن  ليـس  )عبداللـه(  توثيـق  ألّن  فيهـا؛ 

.المعصوميـن^ حتّـى يكـون إجماعهـم كاشـفاً عـن قولهـم

ولـو سـلّمنا كونـه مـن تلك المسـائل ال يمكننـا الوثوق بتحّقـق اإلجماع الكاشـف عن 

قـول المعصـوم؛ لشـيوع االشـتباه فـي دعـوى اإلجماع فـي المسـائل التوقيفيّـة كما يظهر 

بالتتبّـع في الكتـب الفقهيّة واالسـتدالليّة.

هذا إن أُريد باإلجماع ظاهره.

وإن أريـد بـه الشـهرة، فهـي وإن كانـت حّجًة في علم معرفـة الرجـال؛ إلفادتها الظّن 

علـى تقديـر ثبوتهـا وكفايتـه فيـه، لكّنـه)2( منقول بخبـٍر واحد كما مـّر، وتعارضـه الرواية 

المنقولة.

مـع أّن مطلـق الشـهرة وإن ثبتـت ال تفيـد الظـّن، بـل إنّمـا تفيـد إذا لـم يكـن لهـا 

معـارٌض، وهـو فيمـا نحـن فيـه- لـو سـلّمناها- موجـوٌد؛ لمـا عرفَت مـن معارضـة الرواية 

المذكـورة إيّاهـا.

والله أعلم بحقائق الحال.

هذا آخر ما أردناه.

)1( كذا في األصل، واألولى: )التي تتوقّف على سؤال المعصومين(.

)2( أي اإلجماع.
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قـد وقـع الفـراغ عنـه)1( مـع تفرّق البال وتشـتّت األحـوال ليلـة الخميس، وهـو الرابع 

عشـر شـرعاً مـن ذي حّجـة الحـرام مـن شـهور السـنة التاسـعة مـن العشـر الثانـي مـن 

المائـة الثانيـة مـن األلـف الثاني مـن الهجـرة النبويّة علـى مهاجرها أفضٍل صـالة وتحيّة، 

بيـد مؤلّفـه الفقيـر الحقيـر الغريـق فـي بحـار التقصيـر، حامـداً للـه علـى فضائـل آالئه، 

وشـاكراً لـه على فواضـل نعمائه، مصلّياً على محّمٍد المصطفى سـيّد أنبيائـه وعلى األئّمة 

المعصوميـن مـن أبنائه.

والمرجـّو مّمـن عثـر على الخطأ فيه أن يتفّضـل علّي بتعليمه وإرشـاده ما دمت حيّاً، 

ويرجـو مـن اللـه تعالـى الثـواب العظيم بسـبب التعليـم، وال يعيـب علّي إن كنـت ميّتاً، 

فإنّـي معتـرف بالجهل وقلّة البضاعة، وجعلت هذه الرسـالة وسـيلة لالسـتفادة.

تّمـت بالخيـر والصـواب فـي عصر يـوم االثنين ثامن شـهر ربيـعٍ األّول من سـنة ثالٍث 

وعشـرين ومائـة بعد ألـٍف من الهجـرة النبويّة.

)1( كذا في األصل.
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الملّخص
يحوي هذا البحث تعريًفا موجزًا برسـالة السـيّد مرتضى النونهروّي في شـرح حديث: 

»َوَمـا َعَسـيْتُْم تَـْرُووَن ِمـْن فَْضلَِنـا إاِلَّ أَلًفا َغيْـَر َمْقطُوَعة« المروّي في مجمـع البحرين، مع 
بيان مصادر رواية الحديث وسـنده، وبيان أهميته وَمن شـرحه من العلماء، كما اشـتمل 

علـى تعريـٍف موجـز بما توفّر عن حيـاة المصّنف، ثّم تحقيق رسـالته المزبورة.

وقـد تنـاول السـيّد النونهــروّي فـي رسـالته هذه الحديـَث المزبــور بالشـرح اعتماداً 

علـى عبـارة مجمـع البحريـن مـن دون غيره من المصـادر، ونقل ما ذُكر فـي المجمع من 

قـول بعـض الشـارحين، ثـّم تناول الحديـث شـرًحا وتحلياًل، وإبـداع معاٍن أُخـر في ذلك.

وُذيّلـت هـذه الرسـالة بتعليٍق ألخي المصّنف السـيّد محّمـد علّي النونهـروّي، يُوّضح 

فيـه بعض عبـارات المصّنف.

ويتّضـح ِعبْـر هـذه الرسـالة إتقـان المصّنـف لعلـوم الحكمـة والفلسـفة، وال جـرم أن 

يصفـه الواصفـون بالحكيـم الماهـر والفيلسـوف الكامـل.



خطاِحمل داِش244 ِزدا خخاحَامخعا خطقِاخَاِ شقلامخ ق   خِاِدجلجلا َِ ِزَل طامخدابا لدوخّّقَمخَجا

Abstract

This research contains a brief definition of the message of sayyid 
Murtadha  Al-Nunhrui in explaining the Hadith: "What you have 
learned from our virtues is only a tiny thing" which is narrated in 
Majma'a Al-Bahrain, with stating the sources of the narration of 
the Hadith and its evidence, its importance and its explanation by 
the scholars. It also contained a brief biography of the author then 
annotating his authentic letter. 

In his letter, Al-Nunhrui addressed the authentic Hadith with 
explanation depending on a phrase of Majma'a Al-Bahrain without 
any other sources, and he transferred , of what was mentioned in 
that source, some of the explainers, then he tackled the Hadith with 
explanation and analysis creatively.

The letter was footnoted by a comment of his brother, Sayyed  
Mohamed Ali Al- Nunhrui, in which he explained some of the terms 
of the work. It is clear through this letter that the author  mastered the 
sciences of wisdom and philosophy. It is a must he is described as the 
skilled wise and the complete philosopher. 
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مقّدمة التحقيق
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه رّب العالميـن، وصلّـى اللـه علـى محّمـٍد وآلـه الطاهرين، واللعـن الدائم 

علـى أعدائهـم أعـداء الديـن مـن األوليـن واآلخرين إلـى قيام يـوم الدين.

لـم يـأُل علماؤنـا جهـًدا فـي إثـراء مكتبـة اإلماميّـة بمصّنفاتهـم الرائقـة، وخدماتهـم 

الجليلـة في شـرح األحاديـث، وتبيين الغريب منها وإيضاحـه، إاّل أّن كثيرًا من العلماء لم 

يحـَض تُراثهـم باالهتمـام واإلحيـاء، وكان مـن بين العلمـاء الذين أُهمل إحيـاء تراثهم في 

ذلـك علمـاُء الهنـد، ومـن أجلّتهم: السـيد مرتضـى النونهـروّي، ومّما ترك لنا هـذا الحكيم 

الماهـر: هذه الرسـالة التي بيـن يديك.

حول الرسالة
هـذه الرسـالة هي شـرح الحديث المـروي في مجمـع البحرين: »َوَمـا َعَسـيْتُْم تَْرُووَن 

ِمـْن فَْضلَِنـا إاِلَّ أَلًفـا َغيَْر َمْقطُوَعة«)1) للسـيّد مرتضـى النونهروّي.

وقد ذكر هذه الرسـالة الشـيخ الطهرانّي في نقباء البشـر، فقال: »شـرح حديٍث مروي 

فـي مجمـع البحرين«)2). ولم يُسـّمها المصّنف، فأسـميناها: )شـرح حديث: »َوَما َعَسـيْتُْم 

تَـْرُووَن ِمـْن فَْضلَِنا إاِلَّ أَلًفا َغيْـَر َمْقطُوَعة«(.

حول الحديث
اعتمـد المصنِّـف في هذا الحديث على رواية الشـيخ الطريحّي له في مجمع البحرين، 

بينمـا روى هـذا الحديث ثقة اإلسـالم الكلينـّي في الكافي)3) باختالٍف فـي آخر الحديث؛ إذ 

إنَّ مـا فـي المجمـع: )ألًفا غير مقطوعة(، وما في الكافـي: )ألًفا غير معطوفة(.

)1( ينظر مجمع البحرين: فخر الدين الطريحّي: 5/ 27، )ألف(.

)2( الطبقات )نقباء البشر(: الطهرانّي: 331/17 رقم458.

)3( ينظر الكافي: الكلينّي: 2/ 34 ح774.
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ٍد َعْن  والحديـث فـي مجمع البحرين مرسـٌل، أّمـا في الكافي فسـنده: )َعلِيُّ بْـُن ُمَحمَّ

يْرَِفيِّ َعـْن يُونَُس بِْن ِربَاط(، وفي السـند  ـِد بِْن الَْولِيِد َشـبَاٍب الصَّ َسـْهِل بْـِن ِزيَـاٍد َعْن ُمَحمَّ

ضعـٌف على المشـهور بسـهل بن زياد)1)، وكذلـك بمحّمد بن الوليـد الصيرفّي.

ومـن تعـرَّض لبيـان الحديـث مـن علمائنـا إنّمـا شـرحه علـى ألفـاظ الكافـي، ومنهم: 

الفيـض الكاشـانّي في الوافـي)2)، والمولى صالح المازندرانّي في شـرح الكافي)3)، والعاّلمة 

المجلسـّي في مـرآة العقول)4).

ولهـذا الحديـث أهميـة بالغـة؛ لبيانـه فضـل أهـل البيـت، وجليـل خطرهـم، وما 

تحـوي صدورهـم مـن علـوٍم ال يُدركهـا النـاس، وال يبلغونهـا ولـو بشـّق األنفـس.

ترجمة المصنِّف
علـّي  نجـف  السـيّد  جـّده  الهنـدّي،  الغازيپـورّي  النونهـروّي  مرتضـى  السـيّد  هـو 

الهنـد. فـي  الشـيعة  علمـاء  كبـار  أحـد  النونهـروّي)5)، 

يُنسـب إلـى قريـة )نونهـره( إحـدى قرى مدينـة غازيپور من مـدن والية أتـر برديش، 

إحدى واليـات الهند.

ترجمه الطهرانّي، فقال: »حكيٌم ماهٌر، وفيلسوٌف كامٌل«)6).

)1( ينظر معجم رجال الحديث: السيد الخوئّي: 354/9 رقم 5639.

)2( ينظر الوافي: الفيض الكاشانّي: 324/2.

)3( ينظر شرح الكافي: المولى المازندرانّي: 6/ 133.

)4( ينظر مرآة العقول: العالّمة المجلسّي: 3/ 290.

)5( كما ذكر أخوه في تذييل هذه الرسالة.

هو السيّد الفاضل نجف علّي الحسينّي النونهروّي الغازي پورّي، أحد كبار علماء الشيعة في الهند، 

ُولد ونشأ في نونهره من قرى غازيپور، وطلب العلم في مدينة لكنهؤ على أساتذة فرنگي محل، 

وتفّقه على السيّد دلدار علّي بن محّمد معين الحسينّي النصيرآبادّي، له مصّنفات عديدة، منها: 

)شرح على القصيدة الحميريّة(، و)حاشية على مبحث المثناة بالتكرير(، و)رسالة في األنساب(،.. 

وغيرها، مات سنة إحدى وستين ومائتين وألف. )ينظر اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم: 

عبد الحّي الحسنّي: 7/ 1121 رقم940(

)6( الطبقات )نقباء البشر(: 17/ 331 رقم458.
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وله مصّنفات أخرى غير هذه الرسالة، منها: 

اللوائح الليليّة: في شرح دعاء الليل، مطبوع)1).- 

معراج العقول: في شرح دعاء المشلول، مطبوع)2).- 

آب زر: في بعض المسائل الحكميّة)3).- 

تُوفّي المصّنف سنة 1336 هجريّة، وتأريخ وفاته: )فاضل نونهروي وإال نهاد()4).

وله أخ اسمه محّمد علّي النونهروّي ذيّل هذه الرسالة، لم نعثر له على ترجمة.

النسخة المعتمدة
اعتمدنـا فـي التحقيـق علـى النسـخة الحجريّـة المطبوعـة في حيـاة المصّنـف، وقد 

طُبَعـت فـي آخـر لؤلـؤة البحرين للشـيخ يوسـف البحرانـّي )ت 1186هــ( المطبوعة في 

)بمبئـي( علـى الحجـر، ولم يُعيّـن المصّنف تأريخ انتهائـه من تأليفها، وفـي ذيلها تذييل 

ألخـي المصّنـف السـيّد محّمد علـّي النونهروّي كمـا تقّدم.

وقد وقع في النسخة مجموعة من األخطاء اإلمالئيّة والتصحيفات.

منهجية التحقيق
 ، ـص العمـل فـي تحقيـق هـذه الرسـالة بعـد إعـادة صـّف النـّص بتقويـم النـصِّ تلخَّ

وإصـالح التصحيفـات واألخطـاء مع اإلشـارة إلـى ذلك، ثـّم تقطيعه إلى فقـراٍت، وتخريج 

النصـوص واألقـوال مع مقارنتها بالمصدر وإثبات االختـالف، والتعريف باألعالم، والتعليق 

علـى المـوارد الاّلزمـة، ومـا كان فيهـا بين قوسـين معقوفين فهو زيـادة مّنا، وقـد أدرجنا 

)1( ينظر الذريعة: الطهرانّي: 18/ 375 رقم519.

)2( ينظر الذريعة: 21 /232 رقم4769.

)3( ينظر الذريعة: 1/ 2 رقم7.

)4( الطبقات )نقباء البشر(: 17/ 331 رقم458.

ووفق حساب الجّمل يكون: فاضل نونهروي  وإال  نهاد

1336 = ) 60 + 38 + 327 + 911(
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صـورة النسـخة كاملـًة فـي آخر البحـث؛ نظرًا لصغرهـا، وإتماًمـا للفائدة.

والحمُد لله رّب العالمين، وصلّى الله على محّمٍد وآله الطاهرين.

حسن بن علّي بن محّمد آل سعيد
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هذه تحقيقاٌت أنيقة وتدقيقاٌت رشيقة في حلِّ بعض األحاديث الُمْشِكلة واألخباِر 

الُمعضلة، للسّيد الّسند والحبر المعتمد الحكيم اإللهي)1) األلمعي والعالم الفاضل 

اللَّوذعي، ذي الَحَسب والنَّسب والمجد والُعا، موالنا السيد مرتضى النونهروّي)2) 

الغازيفورّي، أدام الله إفاضاته وإفاداته.

]ديباجة[
بسم الله الرحمن الرحيم

الة  ـارقة، والصَّ ـاهقة الشَّ ذي جّل عـن العقول اكتنـاه)3) أنوارِِه العلِيَِّة الشَّ الحمـُد للـه الّـَ

عليهـم ما طلعـْت طالِعٌة وبرقَـت بارِقٌة.

ث البارع  ـيخ الُمحدِّ ي كُنـُت ذات يوٍم أُقَلُِّب أوراَق الِكتاِب الُمسـتطاِب للشَّ وبعـُد، فإنِـّ

اه بـ)مجمـع البحرين(،  يـِن الطَُّريِْحـّي النََّجِفـّي)4) )طيَّـب)5) الله ثراه(، الَّذي سـمَّ فخـِر الدِّ

فوجـدُت فيـِه حديثًـا صعبًا على أكثر األفهام حلُّه، فأردُت شـرَحه ]علـى[ )6) ُعجالة الوقِت 

علـى وجـِه اإلجماِل؛ لعـلَّ الَكَملَة الكرام تقبَلُُه وتحّسـنه)7)، وإن جحـده النََّقَضة اللِّئام فال 

أبالـي بهـم، وال أتعرّض)8) لشـأنهم. والله الموفِّق.

)1( في األصل: )إلهي(.

)2( في األصل: )التهوري دي(، وصّححناه. 

)3( أي: استيعابها وبلوغ جوهرها وحقيقتها.

)4( هو الشيخ فخر الدين بن محّمد بن علّي بن أحمد بن طريح النجفّي، عالم فاضل، زاهد ورع 

جليل القدر، له مصّنفات، منها: )مجمع البحرين(، و)الفخرية( في الفقه، وغيرهما. )ينظر أمل 

اآلمل: الحّر العاملّي: 2/ 214 رقم648(

)5( في األصل: )طاب(.

)6( ما بين المعقوفين ليس في األصل.

)7( كذا في األصل. 

)8( في األصل: )التعرض(.
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]شرح الحديث[
كتـاب مجمـع البحرين، لغة )ألف): »فـي حديث األئّمِة: )َوَما َعَسـيْتُْم تَْرُووَن ِمْن 

فَْضلَِنـا إاِلَّ أَلًفا َغيَْر َمْقطُوَعة()1).

قـال بعـض الشـارحين: قَْولُـُه: )إاِلَّ أَلًفـا َغيـَر َمْقطُوَعـة()2)، احتـرازًا عن الهمـزة وكناية 

عـن الوحـدة)3). قـال: ويمكـن أن يكون إشـارة إلى أَلٍف منقوشـة ليس قبلهـا صفر وغيره، 

ة«)4) انتهى. لُـُه: لـم تـرووا مـن فضلنا سـوى القليل المتناهـي في القلّـَ وُمَحصَّ

أقول: 

ويمكن أن يُبَدَع فيِه معاٍن أَُخر، فإنَّ كالمهم ينصرف إلى سبعين وجًها)5).

فمنهـا أن يُقـَرأ هـذا اللَّفـُظ: أَلًْفـا، بفتـح األول وسـكون الثانـي، وهـو مـن مراتـب 

األعـداد يُقـال لعشـر)6) ِمَئـاٍت.

والمعنـى: ومـا عسـيتم تـروون مـن فضلنـا – في األكثـر – إاّل بقـدر األَلْـف، فغايُة ما 

تبلغـون مـن كثـرة الحفـظ والفهم هـذا القدر، وهـو ليس بغايـٍة حقيقيّة؛ ألنّـه في نفس 

ذي رويتموه، وذلك كناية إلـى أّن بلوغكم  األمـر غيـر مقطوعـٍة ومنتهيـة إلى هذا الحّد الّـَ

فـي الكثـرة إلـى أيِّ حـدٍّ كان فهـو باعتبـار ما هو مسـتور عنكـم، مجهول لكـم، كأنّه ذرّة 

)1( الكافي، الكلينّي: 2/ 34 ح774، باختالف، وتمام الحديث: َعْن يُونَُس بِْن ِربَاٍط، قَاَل: َدَخلُْت أَنَا 

فََقاَل:  فاَُلٌن؟  َرَواُه  َحِديٌث  ِفَداَك،  ُجِعلُْت  كَاِمٌل:  لَُه  فََقاَل   ،اللَِّه َعبِْد  أَِبي  َعلى   اُر  التَّمَّ وكَاِمٌل 

َث َعلِيًّا ِبأَلِْف بَاٍب يَْوَم تُُوفَِّي رَُسوُل اللَِّه، كُلُّ   َحدَّ ثَِني أَنَّ النَِّبيَّ »اذْكُرُْه«. فََقاَل: َحدَّ
بَاٍب يَْفتَُح أَلَْف بَاٍب، فَذلَِك أَلُْف أَلِْف بَاٍب؟ فََقاَل: »لََقْد كَاَن ذلَِك«. قُلُْت: ُجِعلُْت ِفَداَك، فَظََهَر 

ذلَِك لِِشيَعِتُكْم وَمَوالِيُكْم؟ فََقاَل: »يَا كَاِمُل، بَاٌب أَْو بَابَاِن«. فَُقلُْت لَُه: ُجِعلُْت ِفَداَك، فََما يُْروى  ِمْن 

فَْضلُِكْم ِمْن أَلِْف أَلِْف بَاٍب إاِلَّ بَاٌب أَْو بَابَاِن؟! قَاَل: فََقاَل: »َوَما َعَسيْتُْم أَْن تَْرُووا ِمْن فَْضلَِنا، َما تَْرُووَن 

ِمْن فَْضلَِنا إاِلَّ أَلًفا َغيَْر َمْعطُوفٍَة«.

)2( في المصدر: )إالّ ألًفا مقطوًعا( .

)3( في األصل: )الواحدة(. 

)4( مجمع البحرين: فخر الدين الطريحّي: 5/ 27، )ألف(.

)5( في األصل: )أوجه(. )ينظر بصائر الدرجات: الصّفار: 1/ 328 باب9 ح15-1(

)6(  في األصل )عشرة(.
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مـن األرض، وقطرة مـن البحر.

والسـّر فيـه أّن سـائر العقول من شـعاع أنوارهم، وأثٌر من آثارِهـم، والمعلول ليس له 

ة، وهـي حدٌّ تام له، وهـو حدٌّ ناقص لها، فافهـم، فإنّه دقيق! ـة بالعلّـَ إحاطـة تامَّ

ى لهـذه العقول البشـرية أْن يحصـَل لها الوصـوُل إلى كُنـه الحقيقة  وبوجـٍه آخـر: وأنّـَ

النورانيّـة لهـم، وهـي تعَجـز عـن إدراك كُنـه تشـبُّه النفـوس الفلكيّـة المجـردة بالعقـول 

ة، وتقعـد)1) وتُحـّد عـن إحاطته. النوريّـَ

قـال الشـيخ الرئيـس)2) فـي )اإلشـارات(: »اآلن ليـس لـك أن تكلّف نفسـك إصابـة كُنه 

هـذا التَّشـبُّه بعـد أن تعرفـه بالجملـة؛ فإّن قوى البشـر – وهم في عالم الغربـة – قاصرٌة 

عـن اكتنـاه مـا دون هذا، فكيـف هـذا؟!«)3) انتهى كالمه.

وجملـة النفـوس والعقـول كلّها شـذرة من فيوضهـم، فَمن لم يبلغ إلـى األقرب األدنى 

كيـف يصـل إلى األبعـد األعلى؟! ويؤيّد ذلـك بعض األحاديث. 

ـي، ويُـراد بـه عـدده؛ ألنّـه روحـه، وهـو  ومنهـا: أن يُقـرأ )أَلًِفـا) مـن حـروف التهجِّ

الواحـد)4).

والوحـدة علـى أنـواع، ووحـدة الواجـب تعالـى ليسـت عدديّـة علـى الحقيقـة؛ ألنّها 

عـرٌض، ومـن المعقـوالت الثانية)5)علـى مـا هـو ظاهر كتـاب التجريـد للحكيـم الفريد)6)، 

ًسـا. والواجـب مقـّدس عـن التبعيّـة والمحلِّية تقدُّ

)1( في األصل: )نقعد(.

المشهور،  الحكيم  الفيلسوف  الحسن بن علّي بن سينا،  الله بن  الحسين بن عبد  أبو علّي  )2( هو 

الملّقب بـ)الرئيس(، له تصانيف على سائر مذاهب الفالسفة، منها: )كتاب الشفاء(، و)اإلشارات(، 

و)القانون(، وغيرها، توفّي سنة 428 هجريّة. )ينظر وفيات األعيان: ابن خلكان: 2/ 157/ رقم190(

)3( اإلشارات والتنبيهات: ابن سينا: 302 رقم14.

)4( في األصل: )الوحد(.

)5( المعقوالت الثانية هي التي ال وجود لها في الخارج. 

)6( ينظر تجريد االعتقاد: المحّقق الطوسّي: 77.
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َس سـره( في كتاب  هـذا ولقـد أجـاد فـي إفادة هذا الَمراِم سـيُِّد حكماء اإلسـالم)1) )قُدِّ

)التقديسات()2).

وكّل ممكـٍن زوج تركيبـّي ولـو مـن الماهيـة)3) والوجود)4)، فوحدته ال تخلو عن شـوب 

الكثـرة بوجـه، فوحدتـه)5) بالكثرة، بخالف الواجب )جلَّ مجـده( فإنه وجود بحت، وتأكُّد 

ة  ِصـرْف، ال يتحلّـل وال يتكثّـر إلـى شـيٍء وشـيء في سـنخ ذاته المقّدسـة، فوحدتـه الحقَّ

المتأّصلـة)6) غير مقطوعة.

ا قبله، والمـراد المحّصل ترخيص  وإذا تقـرر ذلـك، فالمعنى: إّن االسـتثناء منقطـع عمَّ

روايـِة كّل شـيء فـي فضلهـم سـوى روايـة الوحـدة غيـر)7) المقطوعـة فيهـم، فـإّن هـذه 

الروايـة مقطوعـة عنهـم؛ الختصاصهـا بالواجب.

بُوِبيَّـِة، َوقُولُوا  وعلـى هـذا فهـو يطابـق)8) معنى حديـٍث آخر، وهـو: »نَزُِّهونَـا َعـِن الرُّ

ـر بعًضا. ِفيَنـا مـا ِشـئتُْم«)9)، ولقد صـدق الحديـُث؛ بعُضه يفسِّ

جليل  فاضل،  عالم  الداماد،  اإلسترابادّي  الحسينّي  محّمد  بن  باقر  محّمد  الكبير  األمير  )1( هو 

القدر، متكلّم ماهر في العقليّات، معاصر للشيخ البهائّي، له عّدة مصّنفات، منها: )القبسات(، 

هجريّة.   1041 سنة  توفّي  وغيرها،  المتين(،..  و)الحبل  المستقيم(،  و)الصراط  و)التقديسات(، 

)ينظر رياض العلماء: األفندي: 5/ 40(

.IR21607 :2( ينظر التقديسات )مخطوط(: المير داماد: 242، مكتبة مجلس الشورى اإليرانّي، رقم(

)3( في األصل: )المهنة(.

والماهية من  له ماهية،  لكان  لو كان كذلك  التركيب محال عليه سبحانه؛ ألنّه  النوع من  )4( هذا 

شأنها أن تكون عاريًة عن الوجود والعدم قابلًة لعروضهما عليها، فيطرح السؤال: ما العلّة التي 

أفاضت الوجود على الماهية؟ والمحتاج إلى غيره ليفيض الوجود على ماهيته ال يكون واجبًا، بل 

ممكًنا مفتقرًا، وهذا محال على الله الواجب الغنّي سبحانه!

)5( في األصل: )فوجدته(.

)6( في األصل: )المناصلة(.

)7( في األصل: )الغير(.

)8( في األصل: )بطابق(.

)9( لم يرد هذا النّص بهذه الصيغة، ولكّنه مستفاد من مروياٍت أُخر، منها: ما في الخصال عن أمير 

يَّاكُْم َوالُْغلُوَّ ِفيَنا، قُولُوا إِنَّا َعِبيٌد َمْربُوبُوَن، َوقُولُوا ِفي فَْضلَِنا َما ِشئْتُْم«. )الخصال:  المؤمنين: »إِ



مم2 خا خنجزّ شحاز خشح يلّسخّباخلاخدشاد

وأّمـا النبـوة، فهـي وإن كانـت منفيّـًة عنهـم بحسـب الظاهـر، ولكن هي ثابتـة فيهم 

بحسـب الباطـن؛ ألّن الواليـة هـي باطـن النبـوة علـى مـا تقـّرر، أو يُقـال: هي مـن قبيل 

المسـتثنيات العرفيّـة، والمسـتثنيات العرفيـة ال تحتـاج إلـى البيان.

وأّمـا األلوهيّـة، فقـد أثبتها بعـض المالحدة فيهم، فال بـّد من البيـان والتبيان؛ ولذلك 

رجِة الرَّفيعة)3). وردت)1( األحاديـث الكثيرة)2)عنهـم بالتنزيه عن هـذه الدَّ

ولـم يذهـب أحـد إلى نبّوتهم، ولم يثبت مـن طرفنا الفرقة القائلـة بنبّوتهم، أو يقال: 

إّن الجمعية المسـتفادة من الضمير شـاملة للنبّي، والمعنى: قولوا في مجموعنا – ال 

فـي كّل فـرٍد فرد مّنا – ما شـئتم من المدائح سـوى الربوبيّة، والنبـوة للنبّي ثابتة في 

. مجموعهـم، وإن لـم تتحقق فـي كلِّ فرٍد فرد منهم

هـذا، والكالم في شـأنهم واسـتخراج معاني أحاديثهم طويل كثيـر، وإّن باَع مثلي عن 

حملهـا بُجلّهـا لمبتـور قصيـر، وأنا العبد األحوج إلى ربّه الغنّي السـيّد مرتضى ابن السـيّد 

الجليـل ذي الشـرف األنَفـس والجاه األقعس)4( السـيّد زين العابدين الحسـينّي النونهروّي 

الغازيفـورّي، )حقَّق الله آمالهما، وأحسـن مآلهما(.

]تذييل للسّيد محّمد علّي النونهروّي أخي المصّنف[

قوله: )فوحدته مقطوعة(.

بُوِبيَِّة، َوارْفَُعوا  الصدوق: 2/ 614 ح10( نعم، ورد في كتاب إثبات الهداة عنهم: »نَزُِّهونَا َعِن الرُّ

َعنَّا ُحظُوَظ البََشِريَِّة، يَْعِني: الُحظوَظ الَِّتي تَُجوُز َعلَيْكم، فاَل يَُقاُس ِبَنا أََحٌد ِمَن النَّاِس، فَِإنَّا األَْسرَاُر 

بَّانِيَُّة النَّاِطَقُة ِفي األَْجَساِد التُّرَاِبيَِّة، َوقُولُوا بَْعَد  اإِللَِهيَُّة الُموَدَعُة ِفي الَْهيَاكِِل البََشِريَِّة، َوالَكلَِمُة الرَّ

َذلَِك َما اْستَطَْعتُم، فَِإنَّ البَْحَر ال يَْنزف، َوَعظََمة اللّه ال تُوَصُف«. )إثبات الهداة: الحّر العاملّي: 5/ 

394 ف18 ح70(

)1( في األصل: )ورد(.

)2( في األصل: )لكثيرة(.

)3( نحو ما روي عن أبي عبد الله: »يَا إِْسَماِعيُل الَ تَرْفَعِ الِْبَناَء فَْوَق طَاقَِتِه فَيَْنَهِدَم؛ اْجَعلُونَا َمْخلُوِقيَن 

َوقُولُوا ِبَنا َما ِشئْتُْم فَلَْن تَبْلُُغوا«. )بصائر الدرجات: للصفار: 1/ 236/ باب 10 ح5(

)4( الَقَعس نقيض الَحَدب وهو خروج الصدر ودخول الظهر، )لسان العرب: ابن منظور: 177/6(
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توضيحـه: إّن الممكـن من حيث نفس ماهيّته متسـاوي الوجـود والعدم، وإنّما يجب 

بالوجوبيـن: الوجـوب السـابق والوجـوب الالحـق بالغيـر. والوحـدة والوجـود متسـاويان 

متسـاوقان، فالوجـود عـدم ثبوتـه للماهيّـة من حيث نفسـها هـو قطعه عنهـا، كأنّه عين 

قطـع الوحـدة عنها، والقـوة واإلمكان منبـع الكثرة.

ذي يجب وجـوده بغيـره دائًما، فهو  قـال الشـيخ الرئيـس فـي )إلهيات الشـفاء(: »والّـَ

ذي له من غيـره، وهو  ذي لـه مـن)1) ذاتـه غيـر الّـَ –أيًضـا – غيـر بسـيط الحقيقـة؛ ألّن الّـَ

حاصـل الهويـة منهمـا جميًعـا فـي الوجـود، فلذلك ال شـيء غير واجـب الوجـود تعرَّى)2) 

عـن مالبسـة ما بالقـوة واإلمكان باعتبار نفسـه، وهو الفرد، وغيـره زوج تركيبي«)3) انتهى 

كالمه، رُفـع مقامه.

والماهيّـة لّمـا كانـت مناطًـا لإلمـكان)4)، وهـو – سـبحانه – بـريء مـن)5) كل شـائبة 

اإلمـكان، فهـو معـرَّى عـن الماهيـة، فالواجـب هـو الواحـد بالوحـدة الحقيقيّة فـي ذاته 

وصفاتـه األوليّـة؛ ألنّهـا عيـن ذاتـه، فهـو الواحد الوجـود الّصـرف؛ وذلـك ألّن وحدته غير 

مقطوعـٍة بالكثـرة، ووجـوده غيـر مقتـرٍن بالماهيّـة، بخالف غيـره من الممكنـات. فافهم 

ذلـك فإنّـه يحتـاج إلى مزيـد دقّـٍة وفطانة!

قوله: )باطن النبوة(.

للنبوة جهتان: جهة إلى عالم الغيب، و جهٌة إلى عالم الشهادة.

واألول: اشـتغاله بالحـّق، والبقـاء بعد الفنـاء، والصحو بعد المحو، قـال: »لِي َمَع 

ِه َوقٌْت اَل يََسـُعِني َملٌَك ُمَقرٌَّب َواَل نَِبيٌّ ُمرَْسـٌل«)6). اللّـَ

)1( في المصدر: )باعتبار( بدل )من(.

)2( في األصل: )بعري(، وصّححناه على ما في المصدر.

)3( الشفاء: ابن سينا: 1/ 47.

)4( في األصل: )إلمكان(.

)5( في األصل: )عن(.

)6( بحار األنوار: العالّمة المجلسّي: 79/ 243.
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والثاني: اشتغاله بالخلق، ووضع القوانين في معاشهم ومعادهم.

واألول هـو الواليـة، والثانـي هـو النبـوة، وال شـّك أّن األول أفضـل مـن الثانـي، وإنّما 

الفضـل للثانـي إذا اجتمـع مـع األول، كمـا فـي نبيِّنـا . وهـذا معنـى قولهـم: »النبـوة 

وضـع اآلداب الناموسـيّة، والواليـة كشـف الحقائـق اإللهيّـة«)1).

قوله: )لمبتور قصير(. كيف ؟

وقـد أورد فـي البـاب الحـادي عشـر مـن كتـاب )بصائـر الدرجـات( أحاديـث متكثـرة 

ـٍد َصْعـٌب ُمْسـتَْصَعٌب،  متوافقـة المعنـى عـن المعصوميـن: »إِنَّ َحِديـَث آِل ُمَحمَّ

يَمـاِن«)3)، وفي  ُه قَلْبَُه باإلِْ اَل يَحتَِملُـُه)2) إاِلَّ َملَـٌك ُمَقـرٌَّب أَْو نَِبـيٌّ ُمرَْسـٌل أَْو َعبْـٌد اْمتََحـَن اللّـَ

حديـٍث آخـر: »إِنَّ أَْمرَنَـا َصْعـٌب ُمْسـتَْصَعٌب«)4) ..الخبر.

قـال جّدنـا العاّلمـة موالنا السـيّد نجف علّي )روَّح اللـه روحه(: »المـراد باألمر هاهنا: 

ده لفظ  معرفتهـم، فالمعنـى: معرفتنـا صعبـٌة)5( مسـتصعبٌة؛ أو أمرهـم التشـريعّي، ويؤيِـّ

ـٍد..«، أو أمرهـم التكوينـّي، والمراد بها:  الحديـث المنقـول أواًل: »إِنَّ َحِديـَث آِل ُمَحمَّ

المعجـزات الصـادرة عنهـم، فـإّن أكثـر النـاس الذاهلـة عـن الحـقِّ حملوهـا على السـحر 

والشـعبدة، وال يعرفهـا حـقَّ المعرفـة – مـن أصولهـا الثالثـة، وهي كمال قوة اإلحسـاس، 

وقـوة التخيّـل، وقـوة التعّقـل، علـى ما تقـّرر في مـدارك أكابـر الحكماء وأسـفارهم – إاّل 

س الله سـرَّه(. القليـل مـن أبنـاء الحقيقـة«)6). انتهـى ملّخص ما أفـاده )قدَّ

أقـول: ويحتمـل أن يُقـال هـذا اللَّفـظ – أي: األمـر – بكسـر األلف، وهـو العجب من 

الشـيء، فـي القرآن: ﴿َلَقْد ِجْئَت َشـْيًئا إِْمـًرا﴾)7)، أي: عجبًا؛ فالمعنـى: إّن عجائبنا –من 

)1( شرح األسماء: المالّ هادي السبزوارّي: 552.

)2( في المصدر: )يؤمن به(.

)3( بصائر الدرجات: محّمد بن الحسن الصّفار: 1/ 21 باب11 ح1.

)4( بصائر الدرجات: 1/ 26 باب12 ح1.

)5( في االصل ) صعب مستصعب(.

)6( لم نقف على مصدر النّص أعاله بحسب االطاّلع. 

)7( سورة الكهف: من اآلية 71.
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ملحق بالبحثملحق بالبحث
صورة النسخة احلجرّية املعتمدة كاملة

تقلّـب)1) أحـوال ما فـي العالم من خوارق العادات وغرائب المعجزات، مثل: شـّق القمر، 

ورّد الشـمس، وأمثالهـا – ال يؤمـن بهـا إاّل الخـواّص؛ أو العجائـب من أحوال أنفسـهم من 

دون قصـد التحـّدي – وهـي ال تـكاد تُحصر لكثرتهـا – ال يؤمن بهـا إاّل المنتَجبون. فافهم!

سّيد محّمد علّي أخ المصنِّف

تـّم الكتـاب بعـون الملـك الوّهـاب علـى يـد أقـّل خلـق اللـه ميـرزا فتـح الله حسـب 

الفرمايـش)2) أقـّل األنـام آقـا ميـرزا محّمـد شـيرازّي الملّقـب بـ)ملـك الكتـاب()3).

)1( في األصل: )تيقلب(.

)2( أي: أمر أو توصية.

آل سعيد  محّمد  بن  علّي  بن  عليه: حسن  وعلَّق  وحّققه وضبطه  الفانية–  –بيده  كتابته  )3( وأعاد 

العسكرّي أصاًل المعاميرّي منزاًل البحرانّي –غفر الله له ولزوجه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات– 

اآلخر سنة 1439 هجريّة، الموافق 8 يناير 2018م،  ضحى يوم االثنين العشرين من شهر ربيعٍ 

يِف، وصلّى الله على محّمٍد وآله الطاهرين. يِف وقاها الله من الَحيِف والسَّ بضاحية السِّ
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ملحق بالبحثملحق بالبحث
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الملّخص
انبـرى علماؤنـا األعـالم منـذ عهـد اإلسـالم األول للتدويـن والتأليف في شـتّى مجاالت 

الحيـاة، وأولـوا علـوم الديـن ومـا يتعلّـق بهـا عنايًة خاّصـًة، فتنّوعـت مدوناتهم بحسـب 

مواضيعهـا بيـن الموسـوعات والكتـب والرسـائل الصغيرة، فأمسـى تراثنا ثرّاً زاخـراً، وكان 

علـم الـكالم أحـد تلـك العلـوم التي أشـبعوها بحثـاً وتحليالً، وكان مـن بين ما وصـل إلينا 

ِب  منه الرسـالة الموسـومة بـ)العلِل في َخلِْق الکافِر( ألحمَد بِن عبد الرِّضا المشـتهِر بمهذَّ

الّدیـن البصرّي.

والرسـالة على إيجازها أجابت عن تسـاؤل كثيراً ما يتداوله اإلنسـان المسـلم مع ذاته؛ 

)مـا هـي العلّـة من َخلق الكافر؟(، فكشـفت هذه الرسـالة عن صورٍة من صـور عدل الله 

تعالـى وحكمتـه، وأنّـه ال یفعُل قَبیحاً، وال یُِخـلُّ بواجٍب، فجمیُع أفعالـِه موافقٌة للِحْكَمة 

وإْن لـم یظهـر لنـا َوْجُههـا، فُعلم أّن في خلـق الکافر أَیضـاً حكمًة، مع أّن الِحَکـَم الخفیَّة 

فـي أفعالـه تعالـی أکثـُر مـن أَْن تُحصی، وقد أظهـر المولِّف ذلك من عّدة وجـوٍه أوجزها 

بيـن طيّـات رسـالته، وانتهـى إلـى حقيقـٍة مفادهـا أّن خلـق الَکافـِر ال يخلـو مـن منفعٍة؛ 

فکفـرُُه علی نَفِسـِه، وَخلُْقـُه ال یَُنافي الِحکَمَة.
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Abstract

Since the first era of Islam, our scholars have made the science of 
writing and authoring in various walks of life, and gave the science of 
religion a special attention. Their writings varied according to their 
themes like, encyclopedias, books and small letters so our heritage has 
become rich. Theology was one of those sciences that it was saturated 
with research and analysis. 

Among the things that reached us was a letter named "Causes 
of creating Infidel" by Ahmad ibn Abd al-Ridha, who is known as 
Muhadhab Al-din Al-Basri. Thought it was a short letter but it had 
an answer to the doubt in the mind of a Muslim )What is the cause of 
creating an infidel?(. This letter revealed a picture of Allah's justice and 
wisdom. He )Allah( neither does ugliness, nor violates an order, all of 
His actions agree to the wisdom and even if they are not very clear. 
It is known that there is a wisdom in creating an infidel. The hidden 
wisdoms in His actions are more than to be accounted. The author 
has shown this in several ways and outlined it in the folds of his letter. 
He concluded that the creation of an infidel is not without a benefit. 
The infidel may hurt himself but his creation never contradicts the 
wisdom. 
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المقدمة
مازالـت هنـاك مسـائُل کالمیّـة صعبة لـم يتعرّض المتکلّمـون للبحث عنهـا أو تعرّضوا 

ولکـّن البحث لـم یکن وافیـاً بالغرض.

ومـن جملـة هـذه المسـائل، مسـألة علّـة خلـق الکافـر التـي تختلـُج فـي أذهـان 

المتعلّمیـن والعاّمـة مـن الّنـاس؛ ألنّهـا صعبة المسـلك وغامضة المـدرك، بحیث حار في 

الجـواب عنهـا بعـض العلمـاء.

ومّمـن قـام بمهّمـة الجواب عن هذه المسـألة في رسـالته المسـماة )العلـَل في َخلِْق 

الكافـِر()1) مهـّذب الّديـن أحمُد بـن عبد الرّضا البصـرّي، الذي درس ومارس الکالم بشـتّی 

فنونـه، وجمـع األدلّة العقلیّة والنقلیّة بشـأن هذه المسـألة.

قـة لعالٍم من علمـاء القرن الحادي عشـر، فقد  فهـا نحـن نقـّدم فيمـا يلي رسـالةً محقَّ

ث الّشـهير محّمــد بن الحسـن الحّر  كان حيّاً سـنة 1086هـ، وهو من أجلّة تالمذة المحدِّ

العاملـّي رضـوان اللـه تعالى عليه -المتوفّى سـنة 1104 هـ- .

وهـذه الرّسـالة تبحـث في )علـل خلق الکافر(، ُمسـتنبَطًة مـن الکتاب المنـزّل واألخبار 

المرویّة عن المعصومین - علیهم أفضل صلوات رّب العالمین - وآراء المتکلّمین، وقد کتبها 

إجابـًة لبعـض عبـاد اللـه الصالحین، وقّدم فیها اثني عشـر دلیالً علی حكمـة خلق الکافرین.

ترجمة المؤّلف: 

اسمه وإطراء العلماء علیه: 

هو الّشيخ األجّل الحافظ مهّذب الّدين أحمد بن عبد الرِّضا البصرّي. 

قـال ثقـة اإلسـالم التّبريـزّي فـي )الّنجـوم( ُمعنِونـاً إيّـاه بـ )أحمد بـن الرِّضـا(: <فاضل 

)1( أخذنا اسم الرسالة من کالم المصّنف؛ حیث کتب )هذا ما خطَر بالباِل الفاتِر، من العلِل في َخلِْق 

الکافِر، جواباً لسؤالَك أَیُّها الخلیُل الّصالُح، والجلیُل الرّاجُح(. 
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خبيـٌر، وعالـم نحريـٌر، مـن أصحـاب الرّجـال وأرباب الكمـال>)1(.

وقال السـيّد محسـن األمين: <نزيل بالد الهند وخراسـان، معاصر لصاحب الوسائل الحّر 

العاملـّي، ومـن أجلّـة تالميذه، فاضـل خبير، محّدث رجالّي، حافظ، كان يحفظ اثني عشـر 

ألـف حديـٍث بال إسـناد، وألفاً ومائتي حديٍث مع اإلسـناد، أقام بمشـهد الرّضـا وتوابعه 

من سـنة 1068هـ، ثّم سـافر إلى بالد الهند، فكان في حيدرآباد سـنة 1085ه>)2(.

وقـال السـيّد حسـن األميـن: <كان فقيهـاً، أصوليّـاً، محّدثـاً، متِقنـاً لعلمـي المعانـي 

والفلكيّـات>)3(. والبيـان، 

ومـا ورد فـي طبقـات الفقهـاء أکمـل وأوفـى: <الحافـظ اإلمامـّي، ذوالفنـون، مهـّذب 

الّديـن البصـرّي، نزيل خراسـان ثّم بالد الهند، أقام في مشـهد اإلمام الرّضا بخراسـان، 

وفـي القـرى التّابعـة لـه، وزار كابـل وقندهـار وشـاه جهان، ثم سـكن حيدرآبـاد، وصّنف 

فيهـا وفـي المـدن والقـرى التي زارهـا جملًة مـن الكتب.

تلّمـذ علـى المحـّدث الكبيـر محّمـد بـن الحسـن الحـّر العاملـّي، وحصـل منـه علـى 

إجـازٍة، وُعنـي بالحديـث ومهر فيه، وصـار من حّفاظ عصره، كان يحفظ اثني عشـر ألف 

حديـٍث بـال إسـناد، وألفيـن ومائتـي حديـٍث مـع اإلسـناد، وتبّحـر فـي أكثر علـوم وفنون 

زمانـه، وصّنف كتبـاً>)4(.

مولده: 
لـم نقـف علـى تأريـخ والدته بشـكٍل دقيـق. نعم، ذكر السـيّد حسـن األمين أنّـه ُولد 

سـنة 1020هــ)5(، ولـم نعلـم له سـلفاً في ذلك.

)1( مرآة الكتب: 274. نقالً  عن النجوم.

)2( أعيان الشيعة: 2/ 624.

)3( مستدركات أعيان الشيعة: 5/ 88.

)4( موسوعة طبقات الفقهاء: السبحانّي: 11/ 32، و ينظر أیضاً ترجمة المؤلّف في: نجوم السماء في 

تراجم العلماء: الكشميرّي: 199، طبقات أعالم الشيعة: الطهرانّي: 8/ 60، معجم أعالم الشیعة: 

44، معجم طبقات المتکلّمين:السبحانّي: 384/3، الذريعة إلى تصانيف الشيعة في عّدة موارد.

)5( ينظر مستدركات أعيان الشيعة: 88/5.
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ثقافته: 
يعـّد مهـّذب الّدين البصـرّي من العلماء المكثرين تأليفاً وتدريسـاً؛ فهو فقيه أصولّي، 

محـّدث رجالـّي، ضليـع مـن علـم الكالم، متقـن علمـي المعاني والبديـع، وعالـم بالَفلك 

، وعلـم النفس، وتجويد القرآن، وفنِّ الخـّط، وقد ألّف في جلّها ما  والّرياضيـات، والطـبِّ

بيـن رسـالٍة مختصـرة، أو إجابـٍة عن أسـئلٍة، أو تلبيـة التماس أحد األهالي فـي البالد التي 

يحـّل بهـا؛ إذ كان كثيـر التنقُّل في البالد اإلسـالميَّة، وبخاّصٍة خراسـان، وكابـل، وقندهار، 

وحيدرآبـاد، ودهلي، وغيرها.

تفّوقه في علم الكالم: 
إّن مهـّذب الّديـن علـى الّرغم من كونه فقيهـاً وعالماً و محّدثاً و..، فهـو يمتاز بإتقانه 

علـم الـکالم؛ إذ ألّـف رسـائل کالمیّـة فـي الـرّد علـی الصوفیّـة والقائلیـن بِقـَدم العالـم، 

ورسـائل في إثبـات المذهـب الجعفرّي. 

وتظهـر براعتـه وقدرتـه العلميّـة والکالمیـة بشـكٍل واضـح من خـالل رسـائله؛ إذ نراه 

ـکاً بآیـات القـرآن الکریـم واألخبـار المرویّة عـن المعصومین -  فـي کّل اسـتدالالته متمسِّ

صلـوات اللـه علیهـم أجمعین- .

تصانيفه: 
لقـد ألّـف مهـّذب الّديـن البصـرّي كتبـاً ورسـائل في شـتّى العلوم مـن اللّغـة بأنواعها 

وحقولها، والفقه واألصول، والكالم، والحديث، والّدراية والرّجال، والحسـاب، والفلكيّات. 

وقـد عـّد لـه فـي )أعيـان الّشـيعة( تسـعة عشـر كتابـاً ورسـالًة، وقـال: <ولـه رسـائل غيـر 

ذلـك لـم تحضرنـا أسـماؤها ألّفها من سـنة 1077-1085هـ، وتوجد ضمـن مجموعة بعض 

مكتبـات الّنجف>)1(.

والّـذي يجـدر بنـا ذكرُه هنا هـو أّن مصّنفاته كثيـرة، و جميعها مخطـوط ماعدا كتاب 

)فائـق المقال فـي الحديث والرجال( و )المقنعة األنيسـة والمغنية النفيسـة(.

ومـا يهّمنـا هـو أن نشـير إلـى بعض كتبـه ورسـائله المرتبطة بالـکالم الّتـي ذُكرت في 

)1( أعيان الشيعة: 5/ 88.
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)أعيـان الّشـيعة(، وضمـن المجموعـة المصّورة عندنا المسـّماة بـ )رسـائل المهّذب( الّتي 

تحتـوي علـى ثالثين رسـالًة، ومنها: 

)آداُب المناظرة(.. 1

)االعتقاديّة(.. 2

)علُل َخلِْق الكافِر(، وهي هذه الرّسالة الماثلة بین یدیك. . 3

)رسالٌة في القيامة(.. 4

)غوُث العالِم في حدوث العالَم وردُّ أدلِّة القائلين بالِقَدم(.. 5

راط المستقيم(.. 6 )المنهُج القويُم في تفضيِل الصِّ

وفاته: 
أّمـا وفاتـه، فلـم تذكرهـا المصـادر والمراجـع على وجـه التّحديد، والّـذي ذكره أغلب 

َمـن ترجـم لـه أنّـه كان حيّاً سـنة 1085هــ)1(. وقـال اآلقا بـزرك: <تُوفّي بعـد 1085هـ كما 

يظهـر مـن تصانيفه>)2(. 

لكن ورد في آخر رسالة المترَجم )التحفة العزيزة في أصول الفقه( أّن تأريخ فراغه منها 

سنة 1086هـ)3(، فعلى ذلك يمكن أن نقول في تاريخ وفاته: إنّه كان حيّاً سنة 1086هـ.

وورد فـي مـرآة الكتـب: أنّـه كان حيّـاً في شـهر ربيع األّول سـنة تسـعين بعـد األلف، 

وهـو تأريخ ختـم كتابـه )ريحانة روضـة اآلداب()4(.

وصف المصّورة المعتمدة: 
هـذه الرّسـالة تقـع ضمن مجموعة رسـائل مختلفٍة للمؤلّف، مسـّماة بـ)رسـائل مهّذب 

)1( ينظر: أعيان الشيعة: 2 /624، مستدركات أعيان الشيعة: 88/5، فهرس التراث: الجاللي: 878/1، 

موسوعة طبقات الفقهاء: 32/11.

)2( الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 7 / 228.

)3( ينظر فهرست کتابهاى خطّي كتابخانۀ ملّي ملك: 6/ 496. وهذه الرسالة في المجموعة المرقّمة 

.3572

)4( ينظر مرآة الكتب: 276.
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الديـن(، وهـي محفوظة لدى مكتبة )مجلس الشـورى( في طهران، برقـم المصّورة 28639. 

وهـي بخـّط النَّسـخ، عـدد أوراقهـا: 2. عدد سـطور صفحاتهـا: مختلف. مجهولـة تأريخ 

الكتابة.

فـي هـذه الّنسـخة ُحذفـت الهمـزة المتطرّفـة، والهمـزُة المتوّسـطة كُتبت يـاًء، نحو: 

قایـل، و خایـف، وجایـع، وبعـض الكلمات جاءت بالرسـم القديم مثل: الصلـوة والحیوة.

منهج الّتحقيق: 
كتبنا الّنّص وفقاً للكتابة الحديثة. . 1

وضعنا اآليات القرآنيّة بين قوسين مزّهرين ﴿ ﴾.. 2

تخريج األحاديث الّشريفة، ونّصصنا كالم المعصوم بين األقواس المزدوجة » «.. 3

كّل ما بين معقوفين ] [ أشرنا إلى مصدرنا فيه، فإن لم نُشر، فهو من عندنا.. 4

علّقنا بعض التّعليقات الّضروريّة إليضاح إبهاٍم أو بيان غامض.. 5

شفعنا كّل ذلك بفهرٍس لمصادر التحقيق ومراجعها.. 6

ختامـاً: لقـد بذلنـا قصـارى جهدنـا إلخـراج هـذه الرّسـالة بأفضل شـكٍل يليـق بها من 

حيـث التّحقيـق، فمـا كان مـن خلـٍل فلتسـعه عيـن الرّضا، فهو عـن قصـوٍر ال تقصير، وال 

ننسـى أن نقّدم جزيل الّشـكر ألسـتاذنا سماحة الشـيخ قيس بهجت العطار؛ إلشرافه على 

هـذا العمـل، وآخـر دعوانـا أن الحمد للـه رّب العالمين.

علّي فاحّي لیاب - رضا غامي

27 جمادی اآلخرة 1439ه
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او واخر النسخة المعتمدة 

صورة أول النسخة 
اخلطّية املعتمدة وآخرها
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صورة الصفحة األولى من النسخة الخطّية المعتمدة
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صورة الصفحة األخيرة من النسخة الخطّية المعتمدة
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)النّص المحّقق(

بسم الله الرّحمن الرّحیم
وبه نستعین. 

أَْحَمُدَك یا َمْن أَظهَر في األشیاِء قُدرتَه، وأَْوَدعها ِحْکَمتَه.

تَه. تَه، وعلی آلِه الَّذین أَتمَّ بهم فُتُوَّ وأُصلّي علی َمْن َختََم به نُبُوَّ

ه والرِّضـا، أَحـوُج خلیقِتـه إِلیـه، المشـتهُر  أَّمـا بعـُد، فیقـوُل الجانـي الرَّاجـي َعْفـَو ربِـّ

ِب أحمـُد بـُن عبـد الرِّضا: هذا مـا خطَر بالباِل الفاتـِر، من العلِل في َخلْـِق الکافِر،  بالمهـذَّ

جوابـاً لسـؤالَك أَیُّهـا الخلیُل الّصالـُح، والجلیـُل الرّاجُح.

اعلـم - وفَّقـك اللـُه تعالـی - أنّه قد ثبَت باألدلَّة العقلیّة والّنقلیّـة؛ أّن اللَه تعالی َعْدٌل 

حکیـٌم)1(، الیفعـُل قَبیحـاً، وال یُِخلُّ بواجٍب، فجمیُع أفعالِه موافقـٌة للِحْكَمة وإن لم یظهر 

لنـا َوْجُههـا، فُعلِـم أّن فـي خلـق الکافـر أَیضـاً کذلـك، مـع أّن الِحَکـَم الخفیّـَة فـي أفعاله 

تعالـی أکثـُر مـن أَْن تُحصـی، وقد ظهر لنـا منها وجوٌه: 

منهـا: إرادُة وقـوِع العبـادة، الموجبِة للّسـعادة منه باختیـارِه وتکلیِفِه بهـا کالمؤمن، 

کمـا قـال عـّز مـن قائـٍل: ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجـنَّ َواإْلِْنَس ِإلَّ لَِيْعُبـُدون﴾)2(، والِعلُّة شـاملٌة 

ِف ظاهٌر. لهمـا، وخـروُج غیِر المکلّـَ

َه ِإلَّ  َه ِإلَّ ُهَو َواْلَمَائَِكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآئَِمًا بِاْلِقْسِط َل إِلـَ )1( قال تعالى: ﴿َشِهَد اهللَُّ َأنَُّه َل إِلـَ

ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴾. )سورة آل عمران: اآلية 18(.
کما جاء في الحدیث –مثالً- قَال اإلمام الصادق: <َو لَْو كَانَِت النِّيَّاُت ِمْن أَْهِل الِْفْسِق يُؤَْخُذ ِبَها 

رِقَِة، وكُلُّ َمْن نََوى الَْقتَْل ِبالَْقتِْل؛  رِقََة ِبالسَّ أَْهلَُها، إِذاً أَلُِخَذ كُلُّ َمْن نََوى الزِّنَا ِبالزِّنَا، وكُلُّ َمْن نََوى السَّ

ولِكنَّ اللََّه َعْدٌل  َحِكيمٌ  لَيَْس الَْجْوُر ِمْن َشأْنِِه، ولِكنَُّه يُِثيُب َعلَى نِيَّاِت الَْخيِْر أَْهلََها َو إِْضَمارِِهْم َعلَيَْها، 

َو اَل يُؤَاِخُذ أَْهَل الُْفُسوِق َحتَّى يَْفَعلُوا>. )بحار األنوار: 111/ 306، وسائل الشیعة: الحّر العاملّي: 

 .)40 /1

)2( الّذاریات)51(: 56.



خشحشمَد282 ِشاق خَاخلا شحجشلل

ومنهـا: إرادُة کونـِه دلیـالً مـن سـائر األدلّـة علـی معرفـة اللـه تعالـی، کمـا ورد فـي 

الُقدسـّي)1(:  الحدیـث 

»ُكنُت َكنزًا َمْخفِّيًا، َفَأحَببُت أن ُأعرَف، َفَخَلقُت الَخلَق«)2(.

)1( الفرق بين القرآن والحديث القدسّي: 

القرآُن نَزََل به جبريُل على نبيّنا محّمد، والوحي أنواع. 

أّما الحديُث القدسّي فال يُشترُط فيه أْن يكون الواسطة فيه جبريل، فقد يكون جبريل هو الواسطة 

فيه، أو يكون باإللهام، أو بغير ذلك.

القرآن قطعي الثبوت، فهو متواتر كلّه، أّما الحديث القدسّي فمنه الصحيح والضعيف والموضوع.

القرآن ُمتعبّد بتالوته، فَمن قرأه فكّل حرف بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، أّما الحديث القدسّي 

فغير ُمتعبد بتالوته.

القرآن ُمعجز بلفظه ومعناه، أّما الحديث القدسّي فليس كذلك على اإلطالق.

القرآن جاحده يكُفر، بل َمن يجحد حرفاً واحداً منه يكُفر، أّما الحديث القدسّي فإّن َمن جحد 

حديثاً أو استنكره نظراً لحال بعض روايته فال يكُفر.

القرآن الیمّسه إاّل المطّهرون، أّما الحدیث القدسّي فیجوز لمسه دون الطهارة. 

القرآن ال تجوز روايته أو تالوته بالمعنى، أّما الحديث القدسّي فتجوز روايته بالمعنى.

 .القرآن كالم الله لفظاً ومعنى، أّما الحديث القدسّي فمعناه من عند الله ولفظه من عند الّنبّي

الفرق بين الحديث القدسّي و الحديث النبوّي: 

الحديث القدسّي ينسبه النبّي إلى الله، أّما الحديث النبوّي فال ينسبه إلی الله.

األحاديث القدسيّة أغلبها تتعلّق بموضوعات الخوف والرجاء، وكالم الرّب جّل وعال مع مخلوقاته، 

وقليل منها يتعرض لألحكام التكليفية، أّما األحاديث النبوية فتتطرق إلى هذه الموضوعات فضالً 

عن األحكام.

األحاديث القدسيّة قليلة بالنسبة إلى مجموع األحاديث، أّما األحاديث النبوية فكثيرة جداً.

األحاديث القدسيّة قولية،لکن األحاديث النبوية قولية وفعلية وتقريرية. 

انظر: الّرواشح الّسماوية في شرح األحاديث اإلمامية: محّمد باقر الميرداماد: 204. قواعد التحدیث:  

القاسمّي: 65. منهج النقد: نور الدين العتر:323. علوم الحدیث و مصطلحه: صبحي صالح:11. 

مستدرکات مقباس الهدایة في علم الّدرایة: المامقانّي: 5/ 45.

)2( عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية: ابن أبي جمهور  56/1، روضة المتقين في شرح من 

ال يحضره الفقيه )ط - القديمة(: المجلسّي:  2/ 710 و 162/8، الكشف الوافي في شرح أصول 

المازندرانّي(:  )للمولى صالح  والروضة  الكافي-األصول  الشيرازّي(: 449، شرح  )للشريف  الكافي 

 1/ 10و106، الشافي في شرح الكافي )للماّل خليل القزوينّي(:  87/1، الهدايا لشيعة أئّمة الهدى 

)تكملة  األئّمة  أصول  في  المهمة  الفصول   ،114 التبريزّي(:  1/  للمجذوب  الكافي  أصول  )شرح 
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وفي الخبر: » إّن الله ما َخلََق الِعباَد إاّل لِيَعرِفوُه، فَِإذا َعرَفوُه َعبَدوُه«)1( .. الحدیث.

ومنهـا: اإلشـارُة إلی بُطـالِن الَجبِْر؛ فِإنَّ وجوَد الکافِر والمؤمِن، وکـوَن الکافِر قد یُْؤمُن 

والمؤمـِن قـد یکفـُر، ونحـو ذلـك، دّل علی بطالنـه)2( قطعاً؛ إذ لـو کاَن)3( لکاَن المناسـُب 

بحکَمِتـِه تعالـی وعدلِِه أن یجبَر اإلنسـاَن علی اإلیماِن والخیـر والطّاعة، ال علی أَضدادها.

ومنهـا: إظهـاُر کمـاِل القـدرِة والحکمـِة فـي َخلِْقـِه؛ فقـد َخلَـَق الَخلْـَق مـع االختالِف 

فـي األقسـام واأللسـن واأللـوان والطبائـع واألحوال، وَخلَـَق ما ِحْکَمتُـُه جلیٌّة ومـا ِحْکَمتُُه 

خفیّـٌة؛ ولـوال ذلـك لَظـنَّ القاِصـُر کونَـُه تعالـی عاِجـزاً ال قـادراً، و ُموَجبـاً ال ُمختـاراً، کما 

نَطََقـْت بـه األخبـاُر الّصحیحـُة واآلثـاُر الّصریحُة)4(.

بـِر والّنعمِة بِإمهاِل العاصي والظّالم؛ لیَتُوَب  ومنهـا: إظهـاُر تماِم الحلِم والرَّحمِة، والصَّ

إلیـه َمـْن یَتُـوُب، وألنّـه لـو أّن َمْن کَفر أو فَسـق َهلَك، وَمـْن آمَن وأَصلََح َملَـك؛ لَدلَّ ذلك 

بـِر، وعدِم  ِة والَعَجلَـِة وِقلَِّة الصَّ ْعـِف والَجهِل؛ کالِحـدَّ علـی صفـاٍت ِمـن لـوازِم الَعْجِز والضَّ

الُمهلـِة، وهـي َمْذمومـٌة قطعـاً- تعالی اللُه عن ذلك علـّواً کبیراً -.

ومنهـا: إرادُة ظهـوِر أَحسـنیَِّة اإِلیمـاِن، عنـد ظهوِر قُبْـِح الُکفِر والُعْدواِن؛ فإّن الّشـيَء 

یُْعـرَُف بضـّده کالّنعمـِة ِبَفْقِدهـا، قـاَل بَعُضهم ]صلوات اللـه علیهم أجمعیـن[: )أَربعٌة ال 

الوسائل(:  1/ 148، بحار األنوار)ط - بيروت(:  84 /199و344، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: 
163/5، منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )خوئى(:  6/ 342 و11/ 127و131 و 13/ 216.

التحقیق  کالٌم، و لمزید  العرفاء والصوفيّة. وفیه  الحديث مشهوٌر على األلسن وفي كتب  وهذا 
راجع: بحار األنوار: 84/ 199، باب كيفية صالة الليل، ذيل الحديث، الهدايا لشيعة أئمة الهدى 
)شرح أصول الكافي للمجذوب التبريزّي(:  1/ 114، شرح الكافي- األصول والروضة )للمولى صالح 
المازندرانّي(:  1/ 11، الكشف الوافي في شرح أصول الكافي )للشريف الشيرازّي(: 449، كشف 

الخفاء: 2/ 117، ح2016 .

)1( علل الشرائع: ابن بابويه:  1/ 9، كنز الفوائد: الكراجكّي: 1/ 328، نزهة الناظر: الحلوانّي: 80، بحار 

األنوار )ط - بيروت(:  5/ 312.

)2( أي بطالن الجبر.

)3( »کان« هنا تاّمٌة.

)4( ينظر علل الشرائع: 1/ 9-14، الباب 9)علّة خلق الخلق واختالف احوالهم(، السيّما الحدیث األخیر 

من هذا الباب.
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ـباِب ال یَعرِفُـُه إاّل الّشـیوُخ، وقـدُر العافیَـِة ال یَعرِفُُه إاّل  یَعـرِف قدرَهـا إاّل أَربعـٌة: قـدُر الشَّ

ـِة ال یَعرِفُـُه إاّل الَمرْضـی، وقدُر الَحیـاِة ال یَعرِفُـُه إاّل الَمْوتی ()1(. حَّ أهـُل البَـالِء، وقـدُر الصِّ

والحاصـُل: أَّن فـي ُمقابلِة کلِّ شـيٍء ِبِضّده ِحَکمـاً عظیمًة وَمصالَح َجسـیَمًة؛ فََخلُْقُه)2( 

لُطْـٌف لَطیـٌف للُمؤمـِن، موِجٌب لِثَباتِـه علی الَمنَهِج الَقویـِم، کما ال یخفی.

ـِل واالِْمِتنـاِن؛ حیُث إنّه تعالـی یَرزُق  ومنهـا: إظهـاُر ُوفـوِر الجـوِد واإلِْحَسـاِن، والتََّفضُّ

اني و الَقاصي، ِمَن الُمسـتَحقِّ وغیـره، وذلك داٍع إلی  الُمطیـَع والعاصـَي، ویُْنِعـُم علی الدَّ

زیـادِة الرَّجـاِء منـه تعالی، وتـرك القنوِط مـن رحمِتِه واالعتمـاِد علی غیره.

ومنهـا: إرادُة الَمْنـعِ مـن الَقـوِل ِبالُغلُـوِّ فـي األَنبیـاِء واألَوصیـاِء واألَولیـاِء؛ ألنّهـم مـع 

األَعـداِء واألَْضـداِد تارًة َغالِبون وأُخـری َمغلوبون، ولََعلَُّه لوال ذلك اَلعتَقـَد بعُض الَقاِصرین 

ِة َمواِضَع)4(. ذلـك األمـَر الفاسـَد)3( فیهم، ونحو هـذا َمرِويٌّ فـي ِعـدَّ

نیَّـِة؛ فإنّها لِلمؤمـِن والکافـِر، والبَرِّ والَفاجـِر، بخالِف  نیـا الدَّ ومنهـا: إظهـاُر حقـارِة الدُّ

اآلخـرِة العلیَّـِة؛ فإنّهـا مخصوَصـٌة بالَخـواّص، فیکـوُن ذلك موِجبَـاً للزُّهِد فیهـا والرَّغبَِة في 

نیا  اآلخـرِة بأعمالهـا)5(، وإلـی هـذا أشـاَر ِبَقْولـه - َصلّـی اللـُه علیـِه وآلِـِه -: <لـو کانَـِت الدُّ

تُسـاوي عنـَد اللـِه َجنـاَح بَعوَضـٍة لََما َسـَقى الكاِفـَر ِمنها َشـربًة ِمْن مـاٍء >)6(.

)1( ينظر المواعظ العددیّة: الحسينّي العاملّي: 275 .ونّص الحديث في المصدر: قال أمیر المؤمنین 

باُب ال یَعرُِف قدره إاّل الّشیوُخ، و العافیَُة  علي: <أَربعُة أشیاٍء ال یَعرِف قدرَها إاّل أَربعٌة: الشَّ

ُة ال یَعرِف قدرها إاّل الَمرْضی، والَحیاُة ال یَعرِف قدرها إاّل  حَّ ال یَعرِف قدرها إاّل أهُل الباَلِء، والصِّ

الَمْوتی>.

)2( أي خلق الکافر. 

)3( أي الَقوَل ِبالغلُّو.

)4( ينظر علل الشرائع: 1/ 241-243، الباب 177 )العلّة التي من أجلها لم یجعل الله تعالی األنبیاء 

واألئمة في جمیع أحوالهم غالبین(. 

)5( أي األعمال الموجبة للّسعادة في اآلخرة. 

الوصية:  إثبات  التمحيص: اإلسكافّي: 49،   ،506 :العسكرّي الحسن  إلى اإلمام  المنسوب   )6( التفسير 

المفيد: 243،  االختصاص:  الفقيه: 363/4،  يحضره  ال  من  الصدوق: 234،  األمالي:   المسعودّي:  77، 

 تحف العقول: البحرانّي: 40، روضة الواعظين و بصيرة المتّعظين )ط - القديمة(:  2/ 444، االحتجاج 
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ذي هـو َمرکـُز دائـرَِة اإِلمکاِن، وأَْشـرَُف ِمـن الَمالئکة  ومنهـا: إرادُة تَکثیـِر النَّـْوِع)1(، الّـَ

والَجـاّن، وتَوفیـِر نَْسـلِِه، وتَعریـِض نَْسـِل الکافـِر لإلیمـاِن؛ فـإّن کثیـراً مـا - جـّداً - یَتََحلّی 

أَوالُدهـم ِبِحلْیَـِة اإلیمـاِن، وهـذا َمـْرويٌّ في بْعـِض کُتُِب الحدیـث الُمْعتَبَـرِة)2(.

ومنهـا: إظهـاُر کَـْوِن الُمؤمـِن خائفـاً ِبالتَِّقیَّـِة ِمـَن الکافـِر - وقـد ُروَي: أنّـه کان أحـّب 

األشـیاِء إلـی رسـوِل اللـِه - صلّی اللـُه علیِه وآلِِه - أْن یُـری خائفاً جائعاً)3(؛ فـإنَّ ذلك ِعباَدٌة 

َعِظیَمـٌة، کَمـا نَطَـَق بـه الخبُر غیَر َمـرٍَّة، وداٍع إلی الَخـوِف من اللِه - وأنّـه تعالی أَحقُّ أْن 

یُخـاُف منـه، وإلـی)4( زواِل الُعْجـِب والظُّلِم والُعدواِن، وربَّما یَترَتَُّب علـی ذلك قتُل الَکاِفِر 

ـعاَدُة الُعظمی،  الُمؤِمَن، وهي َمنزِلٌَة عالیٌَة، وَدرََجٌة سـامیٌَة، وهي الشـهادُة الُکبری، والسَّ

قـد تَشـرََّف بها األَنبیـاُء واألَوصیاُء – علیهم الّسـالم -.

ـا  وُرِوَي أّن أمیـَر المؤمنیـن - علیـه صلـواُت رّب العالمیـن - ]علیـه السـالم[ قـال - لَمَّ

َضَربَـُه ابـُن ُملَجـٍم علیـه اللّعنـة: <أآلَن فُـزُت وربِّ الَکعبـِة >)5(.

على أهل اللجاج: الطبرسّي:  1/ 32، مكارم األخالق: 439، جامع األخبار )للشعيرّي(: 177، تفسير 

الصافي:  389/4، الوافي:  26/ 175، وسائل الشيعة:  16/ 18، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات: 

مستنبط  و  الوسائل  مستدرك  االختصاص،  عن  نقالً  بيروت(:  54/74   - األنوار)ط  بحار   ،34  /4 

المسائل:  227/16، سفينة البحار:  3/ 125.

)1( أي نوع اإلنسان. 

عّدة مواضع: 261/ح128 و513  العسکرّي في  الحسن  اإلمام  إلی  المنسوب  التفسیر  )2( ينظر 

وص514/ أواخر ح314 وص 635/ح368.

کتاب  المزجاة )شرح  البضاعة  اإلسالميّة(:  8/ 129، مجموعة ورام:  2/ 138،   - الكافي)ط  )3( ينظر 

الروضة من الكافي البن قارياغدي(:  2/ 307، الوافي:  3/ 710-711، الفصول المهّمة في أصول 

،214/1  :األئمة )تكملة الوسائل(:  436/2، حلية األبرار في أحوال محّمٍد و آله األطهار

« بدٌل عن »یُری« و جاء في آخر الّروایات ».. جائعاً خائفاً في الله«.  في کّل المصادر »یظَلَّ

)4( أي: وَداٍع إلی زوال الُعجب.

)5( خصائص األئمة )خصائص أمير المؤمنين(: 63، بحار األنوار)ط - بيروت(:  148/20، عوالي 

اللئالي العزيزيّة في األحاديث الدينيّة:  387/1، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات:  3/ 374، 

المسترشد في إمامة علّي بن أبي طالب: 4، إعالم الورى بأعالم الهدى)ط - القديمة(: 87، 

مناقب آل أبي طالب )البن شهرآشوب(:  2/ 119، طرف من األنباء و المناقب: 349، األربعون 

حديثاً)للشهيد األول(: 3، شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار:  2/ 442، النور المبين في 
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ٌن؛ إذ کثیراً ما  ومنهـا: إرادُة نَفـعٍ ُدنیـويٍّ مـن الکافِر اللَّعیِن لِلُمؤمـِن األَمیِن، وذلك بَیِـّ

ناعاِت والزِّراعـاِت والتِّجاراِت،  تَـری الکافـر یَنفـُع المؤمَن في إقامِة نظاِم َمعاِشـِه فـي الصِّ

بـل فـي الجهـاِد والِقتَـاِل کالُمَؤلََّفـِة قُلوبُُهـم، ویَغتنـُم مـن أموالِهـم الَجزیلَـِة، وأوالِدهـم 

الَجمیلـِة، واسـِترقَاِق ذراریهـم واسـتخداِمهم)1(، و هـذا نفٌع ال یتأتّی من بعض المسـلمین 

ِببَعـٍض َشـْرعاً وال عقالً.

ِة فـي عظیـِم المنفعـِة، بـل منفعتُـه أَعظُم مـن منفعِتها،  ابّـَ فََخلْـُق الَکافـِر کََخلـِق الدَّ

وکفـرُُه علـی نَفِسـِه، وَخلُْقـُه ال یَُنافـي الِحکَمـَة کََخلِقها)2(.

ـالُة علی محّمٍد سـیِِّد األناِم، وعلی  وهـذا مـا َخطـر ِبالباِل، والَحمُد للـِه الُمتعاِل، والصَّ

آلـه َمَصابیِح الظَّالِم.

ـابعِة مـن الَعْشـِر  ـهِر األَّوِل مـن الَسـَنِة السَّ ِة َمْشـِقها فـي الشَّ َوقـع الَفـراُغ مـن َمَشـقَّ

الِة وأَتمُّ  َجـٍة من الِهجـرَِة النَّبَویَِّة، علـی ُمهاِجرِها أَکمـُل الصَّ الثَّاِمـِن بعـَد ُمضـيِّ عیـٍن ُمتَوَّ

. لتَّحیَِّة ا

 :)قصص األنبياء والمرسلين)للجزائرّي(: 351، تسلية المجالس وزينة المجالس)مقتل الحسين 

  1/ 483، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد:  9/ 207، الدّر النظيم في مناقب األئّمة اللهاميم: 

271، الذريعة إلى حافظ الشريعة)شرح أصول الكافي جيالنى(:  84/2.

)1( عندما بُعث النبّي محّمد وانبثق فجر اإلسالم كان المجتمع كلّه -وخصوصاً االقتصاد- قائماً على 

واستحّب  الكفارات،  في  العتق  لذلك جعل  الرّق؛  لتذويب  أحكاماً  اإلسالم  فوضع  الرّق،  نظام 

المذاهب  بعض  اإلماميّة، وذهبت  عند  عتقه  استحّب  العبد  أسلم  فإذا  أكيداً،  استحباباً  العتق 

إلى انعتاقه تلقائياً، وقد كان األئّمة يحّررون العبيد ويعتقونهم ويعطونهم ما يتاجرون به 

ليستغنوا بمتاجرهم، لذلك كان اإلمام السّجاد يُعتق في كّل سنٍة ألفاً من العبيد، وكذلك 

تذويب  من  قلناه  لما  إاّل  ذلك  وما  لعتقهم،  أتباعهم  ويدعون  العبيد  يُعتقون  كانوا  األئمة  كّل 

الرّق ثم إلغائه شيئاً فشيئاً. 

)2( أي کخلق الّدابَّة.
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الملّخص
مـن المعلـوم أّن النقـد عمـل علمـي يضـرب بجـذوره فـي تاريـخ الحضـارة العربيّـة 

اإلسـالميّة، مارسـه علمـاء كّل علـٍم اسـتقالالً فـي عـدٍد مـن الكتـب حملت عنوانـاٍت تدّل 

علـى عمليـة النقـد، مـن مثـل: التصحيـح والتنبيـه واالسـتدراك.

وهـذه المراجعـات العلميّـة النقديّـة بما تحتوي عليه من جهٍد تَُعـدُّ أعماالً علميّة في 

حـّد ذاتهـا؛ فضـالً عّما تقدمـه إلى مجالهـا المعرفّي من تعميـٍق لبحوث العلم ومسـائله، 

وتفـادي القصور، والسـعي إلـى تجويد العمل العلمـّي بعد ذلك.

ومـن هـذا المنطلـق فإنه ال يسـعني إال أن أتوفَّر على مراجعٍة علميّـة نقديّة لمحتوى 

)فهـرس المخطوطـات العربيّـة فـي مكتبة ستراسـبورج الوطنيّة والجامعيّة بفرنسـا( الذي 

ه د. نزيـه كسـيبي، وقراءته قـراءًة علِميًَّة، ومن ثَـّم تقييمه ونقده. أعـدَّ

جـاءت هـذه الدراسـة فـي تمهيٍد جعلتـه للتعريـف بالفهـرس، تبعه أربعـة مباحث، 

وهـي: األول: ترجمـة موجزة لمعدِّ الفهرس، الثاني: حـدود تغطية الفهرس، الثالث: البنية 

الداخليـة للفهـرس وطريقـة تنظيمـه، الرابـع: المنهـج المتّبـع فـي وصـف المخطوطات، 

وأخيـراً الخاتمـة، وقـد ضّمنتها خالصـات البحث وأهـم النتائج.
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Abstract

It is known that criticism is a scientific work rooted in the 
history of Arab Islamic civilization, The various scholars practiced it 
independently in a number of books with titles that show the process 
of criticism, such as: correction, noticing and retractation. These 
critical scientific reviews with their effort are purely scientific; As well 
as what they provide to the cognitive field of deepening the research 
and science, and avoiding the shortcomings, and seek to improve the 
scientific work after that.From this point of view, I can only provide 
a critical scientific review of the contents of the Arabic manuscript 
index at the Strasbourg National and University Library, prepared 
by Dr. Nazih Kassibi, read it scientifically, then evaluate and criticize 
it. This study came in a preface that made it introduce to the index 
followed by four sections: First: a biography of the indexer, Second: 
index coverage , Third: The internal structure of the index and its 
method of organization, Fourth: Methodology in the description 
of manuscripts, Finally, the conclusion is included in the research 
abstracts and the most important results. 
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المقّدمة
)تعريف موجز بالفهرس(

فهـرس المخطوطـات العربيّـة فـي مكتبـة ستراسـبورج الوطنيّـة والجامعيّة بفرنسـا )1(، 

ه د.نزيـه كسـيبي؛ وهـو من منشـورات معهـد المخطوطـات العربيّة أثنـاء انتقاله إلى  أعـدَّ

الكويـت الشـقيق، وقد صدرت طبعته األولـى 1406هـ/1985م، وهو فـي )204( صفحاٍت.

يشـتمل هذا الفهرس على وصٍف لـ )199( مخطوطاً حسـب عدِّ الُمفهرِس، ويشـتمل 

علـى وصـٍف لــ )272( عنوانـاً، رُتِّبَـت فيه النصوص حسـب الترتيـب الهجائّي المشـرقّي، 

ووضعـت أرقـام داخليـة لرسـائل المجمـوع الواحـد الـذي يحوي أكثـر من عنـوان، مثال: 

)68-1(، )68-2(؛ فالرقـم األول للمجمـوع، والثانـي للرسـالة التـي بداخلـه وهكذا.

بـدأ الفهـرس بتصديـٍر للدكتـور خالـد عبد الكريم جمعة، شـغل صفحتيـن ص )8-7(، 

تبعـه مقّدمـة ُمِعـدِّ الفهـرس د.نزيـه كسـيبي؛ تحـّدث فيهـا أوالً عـن مدينـة ستراسـبورج 

الفرنسـيّة، التي تقع على نهر الراين، التابعة لمحافظة األلزاس الواقعة شـرق الجمهوريّة 

الفرنسـيّة بمحـاذاة الحـدود األلمانيّة والسويسـريّة، ثّم تحّدث عن تاريخ نشـأة المكتبة، 

وكيفية تكويـن مجموعاتها.

ـل الحديـث بعـد ذلـك عـن ممتلـكات المكتبـة المتعلّقـة بالحضـارة العربيّـة  ثـّم فصَّ

والقطـع  والمسـكوكات،  والنقـود  البـردي،  أقسـاٍم: ورق  أنّهـا سـبعة  اإلسـالميّة، وذكـر 

الفخاريّـة والعظميّـة، واألختـام والموازيـن والمشـغوالت الزجاجيّة اإلسـالميّة، والخرائط، 

)1( تُعدُّ مكتبة ستراسبورج ثاني مكتبة في فرنسا من حيث عدد ما حوته من الكتب؛ فهي تحتوي على 

أكثر من ثالثة ماليين ونصف المليون كتاب في مختلف التخّصصات العلميّة واللغات المتنوعة: 

)الفرنسيّة واأللمانيّة واإلنجليزيّة والعربيّة والفارسيّة واأللزاسيّة(. ]نقالً عن مقّدمة الفهرس حاشية 

)1( ص)15([.

ولمزيٍد من الفائدة راجع مقالة د.محّمد أمين الميدانّي, وعنوانها: المخطوطات العربيّة واإلسالميّة 

في مكتبة مدينة ستراسبورغ, مجلة العربّي الكويتيّة, العدد 704/ رمضان 1438هـ/يوليو 2017م/ 

.)53-36(
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وأوائـل المطبوعـات النـادرة، وأخيـراً المخطوطـات.

وذكـر أّن المكتبـة تمتلـك مجموعـًة قيّمـًة مـن المخطوطـات الشـرقيّة يصـل عددهـا 

إلـى )814( مخطوطاً: )319( بالسنسـكريتيّة، و)7( بالسـامريّة، و)27( بالسـريانيّة، و)9( 

بالحبشـيّة، و)185( بالعبريّـة، و)32( بالفارسـيّة، و)20( بالتركيّـة، و)214( بالعربيّـة. 

فضـالً عـن المخطوطـات الالتينيّـة والفرنسـيّة واأللمانيّـة، التـي لـم يتعـرّض لذكـر 

أعدادهـا، ثـّم عـرَّج علـى ذكـر المحـاوالت األولى لفهرسـة مخطوطـات المكتبـة، وهي : 

فهـرس المخطوطـات العبريّـة والعربّية والفارسـّية والتركّية، للدكتـور ص.النداور . 1

)1846ـ1937م(، وقـد عـرض فيـه لــ )26( مخطوطـًة عربيّة فقط، وهـذا الفهرس 

صـدر باأللمانيّة سـنة 1881م.

نولدكـه . 2 لتيـودر   ،w.spitta العربّيـة  ْسـبيتَّا)1)  ِفلِْهلْـم  مخطوطـات  فهـرس 

)1836ـ1930م(، وقـد عـرض فيـه لــ )30( مخطوطـًة عربيّـة، ونشـره بالمجلـة 

1886م. سـنة   )40( العـدد  األلمانيّـة،  الشـرقيّة 

فهـرس مخطوطـات مكتبـة ستراسـبورج، ألرنسـت فيِكـْر ْسـهايِْمر وكان مديـراً . 3

للمكتبـة مـن سـنة 1918حتى1950م بمسـاعدة بعـض المستشـرقين، وصدر هذا 

الفهـرس بالفرنسـيّة سـنة 1923م.

وبعـد هذا العرض التاريخي للفهارس السـابقة لمجموعات المكتبـة الخطّيّة، تحّدث عن 

منهجـه فـي إعداد هـذا الفهرس، وهو ما سـأعرض لذكره الحقاً في المبحثين الثالـث والرابع.

وقد شغلت هذه المقّدمة 13صفحًة من ص )22-9(.

شـرع بعـد ذلـك فـي الفهرسـة التحليليّـة للمخطوطـات، وشـغلت )126( صفحًة من 

اها: الفهارس، وشـغلت  ص )25-150(، وبعـد نهايـة الفهرسـة تأتـي الكّشـافات، وقد سـمَّ

)44( صفحـًة مـن ص )151-193(. ثـّم ثبـت المراجـع فـي صفحتين مـن ص)195-194(، 

وأتبعهـا بخمسـة نمـاذج مصّورٍة للمخطوطـات، وأخيراً فهرس المحتـوى في صفحتين من 

ص)204-203(.

)1( ُولد سنة 1818م, حصل على الدكتوراه برسالٍة عن أبي الحسن األشعرّي ومذهبه سنة 1875م, أقام 

مّدًة بمصر, وُعيِّن مديراً لدار الكتب المصريّة, وصنع لها فهرساً لمخطوطاتها, تُوفّي سنة 1883م.



299 نممطمـخشحبمجزممّ

المبحث األول : ترجمة موجزة للقائم بالفهرسة: 

ـل علـى الدكتـوراه سـنة 1983م مـن  أعـّد هـذا الفهـرس د. نزيـه كسـيبي، وقـد تحصَّ
جامعـة ستراسـبورغ عـن أطروحتـه: القطامـّي شـاعر العصـر األمـوّي وديوانـه .)1(

وهـو أسـتاذ فـي المعهـد التجـارّي المتوسـط، ومحاضـر فـي تعليم الفرنسـيّة بقسـم 

إعـداد المدرّسـين بجامعـة مـارك بلـوك بمدينـة ستراسـبورغ الفرنسـيّة.

ومن مؤلّفاته: 

حقوق اإلنسان في مجموعة وثائق أوربيّة؛ دار البشير سوريا، ط1، 1992م.. 1

أميـن . 2 د.محمـد  مـع  بالتعـاون  اإلنسـان؛  حقـوق  لحمايـة  األوربيّـة  االتفاقيـات 

الميدانـّي، مركـز القاهرة لدراسـات حقوق اإلنسـان، اإلصدار )22( ضمن سلسـلة 

تعليـم حقـوق اإلنسـان، ط1، 2010م. 

ومن كتاباته المنشورة في الدوريات العربيّة: 

رسـالة ستراسـبورغ: علـى هامـش النـدوة االستشـراقيّة حـول حياة الرسـول؛ . 1

مجلـة المعرفـة دمشـق، عـدد )227( ينايـر 1981م، 9صفحـات، مـن ص 

.)218-210(

أبو ُسـلَْمى: حياته وشـعره في رسـالة دكتوراه؛ مجلة المعرفة دمشـق، عدد . 2

)269( يوليـو 1984م، 6صفحـات، من ص )178-172(.

البعد الفلسـفّي في شـعر القطامـّي؛ مجلة التراث العربـّي فصليّة تصدر في . 3

سـوريا، عدد )21( أكتوبر 1985م، 14صفحة، من ص )148-135(.

قـراءة فـي طبعتـي ديـوان القطامـّي؛ مجلـة المناهـل المغـرب، عـدد )56( . 4

ديسـمبر 1997م، 11صفحـًة، مـن ص )477-467(.

الوطنيّة والجامعيّة: 76، وتقع رسالته  العربيّة في مكتبة ستراسبورغ  المخطوطات  )1( ينظر فهرس 

في )294( صفحة.
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قصـة أول ترجمـٍة للقـرآن الكريـم وطباعتهـا بالالتينيّـة؛ مجلة مجمـع اللغة . 5
العربيّـة بدمشـق، مجلـد )86( الجـزء )2(، 11صفحـة، 2011م. )1(

هـذا مـا وقفـت عليه حتى اآلن، ولم أسـتطع التَّهـّدي إلى معرفة المزيد عنه، السـيّما 

تاريـخ مولده، أو جنسـيته، و مراحـل تحصيله العلمّي.

وقد علمت من مقالة المخطوطات العربيّة واإلسـالميّة في مكتبة مدينة ستراسـبورغ، 

للدكتـور محّمـد أميـن الميدانـّي، أنّـه مـازال حيًّـا يُـْرزَق؛ فقـد التقـاه أثناء إعـداده هذه 
المقالة.)2(

وعسى أن تكشف األيام القادمة ما خفي عليَّ اآلن. 

)1( نقاًل عن موقع: ))أرشيف المجالت األدبيّة والثقافيّة العربيّة(( على الشبكة الدوليّة.

)2( مجلة العربّي الكويتيّة، العدد 704/ 42.
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المبحث الثاني : حدود تغطية الفهرس: 

الهدف من الفهرس: 
وصـف المخطوطـات العربيّـة المحفوظـة بمكتبـة ستراسـبورج الوطنيّـة والجامعيّـة، 

بها.  والتعريـف 

عدد المخطوطات
قـال ُمِعـدُّ الفهـرس: » إّن بعـض المجلّـدات المخطوطـة يشـتمل أحيانـاً علـى أكثـر 

مـن كتـاٍب مخطـوط؛ ولـذا يمكـن أْن نقـول: إّن مخطوطـات ستراسـبورج تتجـاوز )225( 
مخطوطـًة، وإن كانـت أرقامهـا فـي المكتبـة ال تتجـاوز )214( مخطوطـًة> .)1(

فـإذا نظرنـا للترقيـم الـذي وضعـه الُمفهـرِس نجـده مشـتمالً علـى وصـٍف لــ )199( 

مخطوطًـا، ولكـن بعـد قـراءة الفهـرس بعنايـٍة عـّدة مـرّاٍت ال أكاد أحصيهـا تبيّن اشـتماله 

علـى وصـٍف لــ )272( عنواناً، من ضمنهـا )23( مجموًعا: تتضمن في داخلها )91( رسـالًة 

بالعربيّـة و)4( بالفارسـيّة.

وهذا بيان بالمجاميع داخل الفهرس: 

)1( ثالث رسائل: 
اآلداب، لمجهول.- 

شرح ملحة اإلعراب، للحريرّي.- 

مواعظ دينيّة ومسائل فقهيّة. ص25 - 

)14( كتابان: 
المجلد األول من ألف ليلٍة وليلة )ال تدخل في النقد؛ ألنّها مطبوعة قديمة(.- 

ديوان عبد الرحيم بن أحمد البرعّي اليمانّي. ص34-33- 

)1( ينظر مقّدمة الفهرس: 20.
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)39( خمس رسائل: 
ترجمة كتاب نكت رموز بليانوس الحكيم.- 

قصائد الحكيم الوزير مؤيّد الدين علّي بن إسماعيل الطغرائّي.- 

رسالة من كتاب الجامع في الحيوان والحجر واألشجار، ألرسطاطاليس الحكيم.- 

فصل األرماز، ألفالطون وهرمس وجالينوس وهرقل وأبي جعفر الفارسّي وخالد - 

بن يزيد.

هيكل سراسدوس لقراطس الروحانّي. ص46- 

)41( خمس رسائل: 
تعليقة على عقيدة أبي حامد الغزالّي، ألبي العبّاس أحمد بن أحمد المعروف - 

بُزرُّوق.

الفوائد المدنيّة في بيان اختالف العلماء من الشافعيّة، لمحّمد بن سليمان - 

الكردّي المدنّي.

اإلشكاالت، لعبد الرحمن بن إبراهيم الفزارّي البدرّي الشافعّي.- 

حمزة -  بن  أحمد  بن  لمحّمد  واإلمام،  المأموم  شروط  شرح  في  المرام  غاية 

الموصلّي الشافعّي.

ال الخزرجّي، وغيرهما. -  رسائل ومسائل في الفقه، للسيوطّي، ولعلّي بن الجمَّ

ص47- 48

)48( كتابان: 
تهذيب المنطق والكالم، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانّي. - 

التعريفات، لعلّي بن محّمد الجرجانّي. ص52- 

)52( خمس رسائل: 
جواب رسالة البابا جريجوريوس.- 

جزء من كتاٍب في الفقه.- 

قصة الجارية، لمصطفى بن المالكّي.- 
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المبين في التعبير، لعبد الغني النابلسّي.- 

تعليق على البسملة، ألحمد النفزاوّي. ص55- 56- 

)54( كتابان: 
أسعد -  بن  لمحّمد  العقائد،  في  الكالم  لتجريد  القوشجّي  شرح  على  حاشية 

انّي. وَّ الدَّ

انّي. ص56- 57-  وَّ شواكل الحور في شرح هياكل النور، لمحّمد بن أسعد الدَّ

)55( كتابان: 
حاشية على شرح العقائد العضديّة، لمجهول.- 

الحسينّي -  محّمد  بن  الشريف  لمحّمد  العضديّة،  العقائد  شرح  على  حاشية 

العلوّي. ص57- 58

)68( سبع رسائل: 
الدرجة العليا في تفسير الرؤيا، لتقيِّ الدين إبراهيم الجناعّي.- 

تعبير المنام وتفسير األحالم، إلبراهيم بن يحيى الخزالّي.- 

تفسير االختالجات على خمس مقاالت.- 

مختصر في تفسير الرؤيا، لمحّمد بن سيرين البصرّي.- 

تفسير السنة إذا دخلت بأول يوٍم من الشهر المحرّم، لمجهول.- 

باب في النيّات، لمجهول.- 

باب ضرب الفأل بالقرآن العظيم، لمجهول. ص67- 69- 

)72( مجموع فيه مؤّلفات عن الدروز )15 رسالة(: 
نسخة الّسجل المعلّق على المشاهد في غيبة اإلمام الحاكم.- 

الّسجل المنهّي فيه عن الخمر. - 

خبر اليهود والنصارى.- 

نسخة ما كتبه القرمطّي إلى الحاكم بأمر الله. - 

ميثاق ولّي الزمان.- 
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النقض الخفّي.- 

 -. بُُدّو التوحيد لدعوة الحقِّ

ميثاق النساء.- 

ين من التلحيد. -  البالغ والنهاية في التوحيد إلى كافّة الموّحدين الُمتَبرِّ

الغاية والنصيحة.- 

ام موالنا جلَّ ذكره من الهزل.-  حقائق ما يظهر قُدَّ

السيرة المستقيمة.- 

كشف الحقائق.- 

سبب األسباب والكنز لمن أيقن واستجاب. - 

ملحق بعنوان: صفات العلّة )سّت ورقاٍت(. ص71- 73- 

)98( مجموعة رسائل عن السحر والتنجيم والتفسير، لمجهول. ص90

)100( أربعة كتب: 
السوانح الغيبيّة واللوامع النوريّة، إلسماعيل بن سليمان الكردّي البصرّي.- 

مقتطفات شعريّة، لمحيي الدين بن عربي.- 

رسالة في معرفة الكنز العظيم.- 

النفحات اإللهيّة، لصدر الدين محّمد بن إسحاق القونوّي، ص91ـ92- 

)103( مجموع فيه )10( رسائل في تاريخ العهد القديم والجديد. ص94- 95
سيرة النبّي أيّوب. - 

شرح خبر بني إسرائيل وخروِجهم من أورشليم وُمضيِّهم إلى بابل. - 

يسة دميانة وسيرتها. -  شرح يوحنا أسقف البرلس في شهادات القدِّ

قول األب ماري يعقوب الطوبانّي في وفاة هارون. - 

خمس عشرة مسألًة في مبادئ النصرانيّة. - 

عشر مسائل في التثليث والتوحيد. - 

سبع مسائل في الديانة النصرانيّة. - 
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الخبر العجيب في سبب إقبال اليهود على المسيح وتعظيمه. - 

مسألة كشف رأس الكاهن وقت القّداس. - 

كتاب يشوع بن شيراخ. - 

)104( ثالث رسائل: 
ر بمجيء يسوع.-  سيرة النبّي حبقوق الطاهر بن داكور الُمبَشِّ

قصة امرأة يشوع بن شيراخ مع سليمان الحكيم ابن داود.- 

فتوح مصر، البن عبد الحكم المصرّي. ص95- 96- 

)117( رسالتان: 
اّي.-  شرح الميّة األفعال، ألبي عبد الله محّمد بن الشيخ الفقيه ابن البجَّ

شرح الميّة األفعال، لمحّمد بن عمر الشهير بـ)بـَْحرَق( الحضرمّي. ص106- 

)118( رسالتان: 
شرح المعلّقات، للزوزنّي.- 

ديوان أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان الكلبّي الغزّي. ص106- 107- 

)119( أربع رسائل: 
شرح ملحة اإلعراب للحريرّي، لمجهول.- 

التقريب، ألبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الزوّي.- 

ملحق في النحو. - 

قصيدة لقطرب موّجهة ألحمد النحوّي البصرّي. ص107- 108- 

)122( مجموع في الفلسفة: قسم بالعربّية يتضّمن كتابين، وهما: 
شرح هداية الحكمة، لمجهول.- 

حاشية على شرح هداية الحكمة. ص110- 111- 

وقسـم بالفارسـيّة يتضمن أربع رسـائل )القسم الفارسـّي ال يدخل ضمن نطاق 

الفهـرس كما مّر(.
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)142( ثالث رسائل: 
قاموس كردّي عربّي.- 

كُتيّب في الشعر الكردّي.- 

قصيدة عربيّة مع ترجمتها للكرديّة في مدح السلطان عبد المجيد. ص123- 

)163( ثالث رسائل: 
قطعة من الكافية في النحو، البن الحاجب.- 

إعراب ديباجة المصباح من فوائد غرائب المفتاح )للسّكاكّي(، لمجهول- 

المصباح في النحو، للمطرزّي. ص131- 

)169( ثالث رسائل: 
اه من األمكنة والمواضع، ألبي بكر الحازمّي.-  ما اتفق لفظه واختلف ُمَسمَّ

اإلنباه في ذكر أصول القبائل والرواة، البن عبد البر القرطبّي.- 

القرطبّي. -  البر  عبد  البن  والعجم،  العرب  أنساب  أصول  في  واألََمم  القصد 

ص134- 135

)179( سّت رسائل: 
مسألة ألف وخمسمئة مسألة، رواية ابن عبّاس.- 

أحاديث وتفاسير وروايات فقهيّة.- 

حوار بين النبّي وأبي هريرة.- 

بيان في الصالة.- 

رسالة في الفقه.- 

بحوث في الكيمياء والتنجيم والقواعد. ص140- 

)198( رسالتان: 
الوقف في قراءة القرآن.- 

تعليقات على العقيدة، ألبي عبد الله محّمد بن يوسف السنوسّي. ص149- - 

150
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المجاالت الموضوعّية داخل الفهرس: 
أثنـاء تكشـيف الُمفهـرِس لعناويـن المخطوطـات آخر الفهـرس وجدت أنّـه قد صّنف 

المخطوطـات موضوعيـاً إلى سـبعة أقسـاٍم، وهي: 

اآلداب والفنون.. 1

البالغة والنحو واللغة.. 2

التاريخ والجغرافيا والعمران.. 3

العلوم والطّب.. 4

المخطوطات اإلسالميّة: )القرآن والحديث والفقه والمواعظ(. 5

المخطوطات الفلسفيّة: )التنجيم والتصّوف والمنطق(. 6

المخطوطات النصرانيّة.)1( . 7

الجوانب اللغوّية بالفهرس: 
يصـاً للمخطوطات المكتوبة باللغة العربيّـة، ورغم ذلك فقد أدخل  أُِعـّد الفهـرس خصِّ

المفهـرس )11( مخطوطـًة ليسـت علـى شـرطه مـن حيـث اللغـة؛ السـيّما وقـد ذكر في 

المقّدمـة أّن المكتبـة تحتـوي علـى مخطوطـاٍت باللغـات األخـرى فقـال: <فهـي تملك...

)814( مخطوطاً شـرقيّاً، منها )319( بالسنسـكريتيّة، و)32( بالفارسـيّة، و)9( بالحبشيّة، 

و)214(  بالتركيّـة،  و)20(  بالسـامريّة،  و)7(  بالسـريانيّة،  و)27(  بالعبريّـة،  و)185( 

بالعربيّة«.)2( 

وهذه المخطوطات هي: 

)74( الكتـاب الخامـس مـن مؤلّف جان )يوحنـا( بالديوس عن الديانـة النصرانيّة، 1. 

بالسريانيّة، ص74.

)77( ديوان عبد الرحمن األفغانّي، بلغة البشتو، ص2.28. 

)101( سيرة الرسول وصحابته، وميزات القرآن، لمجهوٍل، بالتركيّة، ص3.93. 

)1( ينظر الفهرس: 190-178.

)2( ينظر مقّدمة الفهرس: 16.
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)116( شـرح علـّي الصـدرّي القونـوّي علـى كتـاب البركـوّي فـي الفقـه، بالتركيّة، 4. 

ص105.

مجموع رقم )122( القسم الثاني، ويضّم أربع رسائل بالفارسيّة، ص111.. 5

رسالة در منطق.	 

رسالة ئي در علم برين )إلهيات(.	 

علم زين وعلم طبيعي.	 

رسالة در موسيقى، ألبي علّي الحسين بن عبد الله بن سينا. 	 

)125( صلوات وأدعية مسيحيّة مشروحة بالالتينيّة، ص6.113. 

)154( قرق سوال لموالنا فراقي، بالتركيّة، ص7.127. 

)170( مجادلة بين الراهب جرجي وثالثة مسلمين، بالسريانيّة، ص8.136. 

فئات المخطوطات )الجوانب النوعّية(: 
أدخل المفهرس أشـياء ليست على شـرط الفهرس؛ مثل: الوثائق واللفائف والمصّورات، 

يصاً للمخطوطات. فالفهرس أُعدَّ خصِّ

والمخطـوط كمـا عرَّفـه العلمـاء: هـو الكتـاب المخطوط بخـطِّ اليد على شـكل كتاٍب 

بيـن دفتيـن، فيخـرج بذلك اللفائـف والوثائق واللوحـات الخطّيّـة والمصّورات. 

)14ـ-1(: المجلد األول من ألف ليلٍة وليلة، مطبوعة قديمة، ص34-33.. 1

)24( أوراق ورسـائل لمحّمـد حسـين الكتبـّي الحنفـّي وغيـره فـي قضايـا خاّصـٍة . 2

يوميّـٍة، وهـي مغلّفـة فـي ظـرٍف ورقـّي، وال تدخـل ضمـن نطـاق الفهـرس؛ ألنّها 

وثائـق وليسـت مخطوطـات، ص38 .

)18( جـزء مـن ألف ليلٍة وليلة، نسـخة مصّورة طبق األصـل المحفوظ بالفاتيكان، . 3

تحت رقم )782(، ص 35.

)125( صلـوات وأدعيـة مسـيحيّة مشـروحة بالالتينيّـة، في لفافٍة من الـرَّق طولها . 4

275سـم، وعرضها 11.5سـم، ص113.
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)151( نصـوص قرآنيّـة وأدعيـة، فـي لفافتيـن مـن الـرَّق؛ األولـى )3م×7سـم(، . 5

ص126. )8.5م×7سـم(،  والثانيـة 

وعليـه فإنّـي سأسـتبعد هذه العناوين السـتة عشـر كلّهـا من النقد مطلقاً، وسـتقتصر 

عمليـة النقـد على الـ )256( تسـجيلة الباقيـة في الفهرس. 
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المبحث الثالث: البنية الداخلّية للفهرس وطريقة تنظيمه: 

ترتيب الفهرس: 
قـال ُمِعـدُّ الفهـرس: » لقـد رتّبنـا المخطوطـات حسـب تسلسـل الحـروف الهجائيّـة، 

آخذيـن بعيـن االعتبـار المخطوطـة األولى مـن المجلد الـذي يحتوي مخطوطـاٍت عديدة 

]يقصـد: المجمـوع[ منّوهيـن بأرقامهـا العربيّـة كمـا هـي عليـه في المكتبـة >)1(.

وكمـا هو واضح فإنّه رتَّب الفهرَس حسـب الترتيب الهجائـّي للعناوين، وهي الطريقة 

األكثر اسـتعماالً في فهارس المخطوطات.

الكّشافات داخل الفهرس : 
صنـع ُمِعـدُّ الفهرس ثالثة كّشـافاٍت سـّماها فهـارس؛ أّولها لألعـالم، وثانيهـا للعناوين، 

وآخرهـا لألماكن، شـاغلة الصفحـات )193-151(.

أواًل: كّشاف األعالم: 
قـال ُمِعـدُّ الفهـرس: » لقـد رتّبنـا األعالم حسـب شـهرة المؤلّـف؛ فبدأنا طـوراً باللقب 

وطـوراً بالكنيـة وأحيانـاً باالسـم األول، آخذيـن بعيـن االعتبـار: األحـرف كلّها فـي الترتيب 

الهجائـّي مـا عـدا )أل( التعريـف، وذاكريـن بجانـب االسـم رقـم المخطوطة، مـا عدا من 

ورد اسـمه فـي المقّدمة فقد ذكرنا رقم الصفحة مـن المقّدمة«.ا.هـ انظر ص )153(، وقد 

شـغل هذا الكّشـاف )25( صفحة.

قلـت: إّن ترتيـب األسـماء حسـب الشـهرة ترتيـب خادع جّداً؛ ألّن الشـهرة أمر نسـبّي 

غيـر محكـوٍم، فمـا هـو مشـهور لـدى المفهـرس مثـالً غير مشـهور عنـد القـارئ، وما هو 

مشـهور عنـد قارئ ليس هو بمشـهوٍر عنـد قارئ آخر، فكان األولى بـه أن يُخِضَع الترتيب 

لقائمـٍة اسـتناديّة ألسـماء المؤلّفيـن؛ توحيـداً للمنهـج في الكّشـاف، ويصنع إحـاالٍت من 

االسـم المشـهور إلى غير المشـهور.

)1( ينظر مقّدمة الفهرس: 21.
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كمـا أّن ذكـر رقـم المخطوط في الكّشـاف أمر غير صحيٍح مطلقاً وغيـر عمليٍّ بالمرّة، 

وكان األولى واألجدر أْن يذكر بدالً منه مؤشـر المكان )الصفحة(؛ لتسـهيل االسـتفادة من 

الكّشـاف، وسـرعة الحصول على البيانات من الفهرس.

هـذا وقـد سـقط منـه في هذا الكّشـاف: عبـد الله بـن زياد البهلـوّي، وقـد ورد ذكره 

ص )132( السـطر التاسـع. 

ثانيًا: كّشاف العناوين: 
قـال ُمِعـدُّ الفهـرس: » لقد رتّبنـا المخطوطات وفـق مواضيعها العاّمـة، وذكرنا بجانب 

كّل مخطـوٍط رقمـه فـي ترتيبنـا؛ ليسـهل على القـارئ الرجوع مباشـرًة إلى مـا يهّمه منها 

>.ا.هــ انظر ص )178(.

وقد شغل هذا الكّشاف )13( صفحًة.

ورغم ذلك فقد سقطت منه أسماء خمسة عناوين ورد ذكرها في الفهرس، وهي: 

تخميس الميّة ابن الوردّي، التسجيلة رقم )164( السطر الثامن ص)132(.. 1

سـلوك اإلنسـان أمـام ربّـه، )قصيـدة( لعبد اللـه بن زيـاد البهلوّي، التسـجيلة رقم . 2

)164( السـطر التاسـع ص)132(.

شـرح القصيدة الخمريّة البن الفارض، التسـجيلة رقم )110( السـطر الحادي عشر . 3

ص)100(. 

صفات العلّة )ملحق(، التسجيلة رقم )72-14( السطر السابع ص)73(.. 4

العوامـل المئـة لعبـد القاهـر الجرجانـّي، التسـجيلة رقـم )105( السـطر الرابـع . 5

ص)97(. 

أيضاً وقع فيه خلط وتكرار للبيانات في غير موضعها: 

فقـد أُْدرِج عنـوان )بحـوث في القواعد والكيميـاء()179ـ-6( في قسـم البالغة والنحو 

والبحـوث اللغويّـة، انظـر ص )180(، وأعاده مرًّة أخرى في قسـم العلـوم والطب: بحوث 

فـي الكيميـاء )179ـ-6(، انظر ص )183(.



م1م نممطمـخشحبمجزممّ

المبحث الرابع : المنهج المتَّبع في وصف المخطوطات: 
نوع الفهرسة: 

اتّبـع الُمفِهـرس فـي طريقـة وصفه للمخطوطة منهجاً وسـطاً؛ فال هـو مختصر وال هو 

طويل.  ل  ُمفصَّ

منهج الُمفهِرس في وصف المخطوطات: 
قـال ُمِعـدُّ الفهـرس: » لقـد أشـرنا فـي وصـف المخطوطـات إلى سـنة وفـاة المؤلّف، 

وإلـى المراجـع الحديثـة التـي تُحيل القـارئ على أمهـات الكتب ومصـادره ومخطوطاته، 

وتُتَرِجـم لـه ترجمـًة مفّصلـًة أو موجـزًة، خصوصـاً كتـاب بروكلمـان؛ حتـى نُسـهِّل العمل 

على الدارسـين...« .

لنـا مـا أُوِجـز عنها  ثـم قـال: » وبمـا أنّـه قـد تيّسـر لنـا رؤيـة المخطوطـات، فقـد فصَّ

فـي الفهـارس األخـرى )يقصـد التـي كانت مـن قبل باللغـات األخـرى(، وأزلنـا غموض ما 

ـف. أّمـا ما بـدا لنـا أنّه دقيـق وصحيح نحـو تحديد  حنـا مـا ُصحِّ كُِتـب عـن بعضهـا، وصحَّ

قيـاس المخطوطـة وأّن المعلومات الواردة معروفة لدى الجميع؛ لشـهرة الكتاب، ولكونه 

مطبوعـاً مـرات عديـدة، فقد أوردنـاه مجمالً.

ومـن ثَـّم وصفنـا المخطـوط شـكالً ومضموناً ونقلنا بعض سـطوره في بعـض األحيان، 

والسـيّما مطلعـه وآخـره، دون تصحيـٍح أو تغييـر للنـّص، أو إعجام ما كان مهمـالً، فعملنا 

ليـس تحقيقـاً للمخطوطـات، بـل نعتـاً لها كما هي. وقـد وضعنا ما نقلناه أو مـا يبدو فيه 

بعـض الخطـأ النحـوّي أو اإلمالئـّي بين » هالليـن مزدوجين>. أّما عندمـا نتدخل في النّص 

المنقـول، أو عندمـا نُرِفـق التقويـم الهجـرّي المكتوب فـي المخطوط بالتقويـم الميالدّي 

فإنّنـا نضع ذينـك األمرين بيـن ]معقوفين[ >.)1( 

ومـن خـالل النظـر إلـى التسـجيالت داخـل الفهـرس نجـد أن التسـجيلة تبـدأ بذكـر 

)1( ينظر مقّدمة الفهرس: 21-20.
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العنـوان ويتّبعه مباشـرة اسـم المؤلّف، بعـد ذلك يذكر أّوله وآخره، ثـّم يذكر نوع الخّط، 

ولـون المـداد، وتاريـخ النسـخ إْن كان معلومـاً، وإاّل فإنّـه يـؤرِّخ مـن خـالل الخـّط، وفي 

ـم إلـى ثالثة أجـزاٍء يذكر فيهـا: عـدد األوراق، ومقاس الكتـاب، ورقم  سـطٍر مسـتقل ُمقسَّ

حفـظ المخطوطـة فـي المكتبة.

وفي آخر التسجيلة يتحّدث عن وصف التجليد أو إذا كانت النسخة مهداة.

ـ عناصر البيانات، ومدى االكتمال والدّقة: 
وسـأتناول فـي هـذا المبحـث بيانـات الوصـف داخـل بطاقـات الفهـرس مـن حيـث: 

العنـوان، وبيـان المسـؤولية، وبيـان أولـه وآخـره، وبيانـات النُّسـخ، ونـوع الخـّط، وعدد 

األوراق، والمسـطرة، والتكـرار فـي بيانـات الوصـف، واالسـتزادة فـي المعلومـات مّما ال 

يدخـل فـي عملية الفهرسـة. 

1ـ بيان العنوان : 
لـم يـراِع المفهـرِس القواعـد المنهجيّـة في إثبـات وصياغـة العناوين داخـل الفهرس؛ 

وقـد وقـع هـذا فـي )92( تسـجيلًة من الفهـرس. وهي: 

أواًل: مالحظات متفّرقة: 
)1( قال: <مخطوطة تشتمل على عّدة مؤلّفات> ص 25.. 1

واألصـّح أن يقـول: مجمـوع، ويذكـر عـدد الرسـائل هكـذا: مجمـوع فيـه ثـالث 

ئل.  رسا

)4( <أرجوزة داللة الحيران، لسليم بن سعيد الصايغّي> ص 28.. 2

والقاعـدة أن يقـول: داللـة الحيـران، مباشـرة فـي العنـوان، ثـّم يذكـر فـي تبصرة 

المحتـوى: أنّـه أرجـوزة شـعريّة، وينـّص أيضاً على عـدد أبياتها. وهو مـا لم يفعله 

الُمفْهِرس.

)13( <النسخة الكاملة من كتاب ألف ليلٍة وليلة> ص 32.. 3

والقاعـدة: أن يذكـر عنـوان الكتـاب مباشـرة، وال يكتب شـيئاً عن كمال النسـخة؛ 

ألّن األصـل الكمـال، والنقـص هـو االسـتثناء فيَُنـصُّ عليه هكـذا: ناقصـة األول، أو 
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ناقصـة اآلخـر، أو ناقصـة األول واآلخـر .

)22( <اإلنجيـل مفّصـل علـى مـدار أيام السـنة كلّها... تفسـير أبي الفتـح عبد الله . 4

بـن فضـل ابن عبـد الله رئيس األسـاقفة في أنطاكيـة عام )442هــ(> ص 38-37.

واألصـّح أن يقـول: تفسـير اإلنجيـل ألبـي الفتـح عبـد اللـه بـن فضل بن عبـد الله 

رئيـس أسـاقفة أنطاكية.

)49-50( <الجامع الصحيح، لمحّمد بن إسماعيل البخارّي> ص 53.. 5

ى  سـاق الكتاب هكذا باسـمه مختصراً، واألولى أن يذكر االسـم الموثّق الذي سـمَّ

بـه المؤلّـف كتابَـه وهـو: الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمـور رسـول 

اللـه، وسـننه، وأيامه.

)55-2( <حاشـية محّمد الشـريف بن محّمد الحسـينّي العلوّي على شـرح العقائد . 6

العضديّة> ص 58.

واألصـّح أن يقـول: حاشـية علـى شـرح العقائـد العضديّـة، لمحّمـد الشـريف بـن 

محّمـد الحسـينّي العلـوّي.

)63( <خريـدة العجائـب وفريـدة الغرائـب فـي الجغرافيـة، ألبـي حفـص ابـن . 7

.64 ص  الـوردّي> 

قوله: )في الجغرافية( تُذكَر في تبصرة المحتوى وليس في العنوان.

ُروز> ص 70.. 8 )71( <بحث عن المعتقدات الُدْرِزيَّة، وقد دوَّنه أحد الدُّ

األولـى أن يقـول: رسـالة فـي المعتقـدات الُدْرزيّـة، لمجهـوٍل )وهـو يقـع في 85 

ورقًة(.

روز> ص 71.. 9 )72( <مجموعة من المؤلّفات عن الدُّ

روز . األولى أن يقول: مجموع رسائل في عقائد الدُّ

ب علـى حـروف المعجـم، . 10 )68-2( <كتـاب تعبيـر المنـام وتفسـير األحـالم، ُمرتّـَ

إلبراهيـم بـن يحيـى الخزالـّي>، ص 68.

ب علـى حـروف المعجـم( تُذكَـر فـي تبصـرة المحتـوى وليـس فـي  قولـه: )ُمرتّـَ

العنـوان، كمـا أّن العنـوان يُذكـر مباشـرًة دون لفظـة )كتـاب(.
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اس> . 11 )76( <بسـم الله الرؤوف الرحيم: نسـخ مسألة كشف رأس الكاهن وقت الُقدَّ

ص 95.

اس. والقاعدة أن يقول مباشرة: مسألة كشف رأس الكاهن وقت الُقدَّ

)79( <ديوان أبي العالء المعّرّي سقط الزند> ص 77.. 12

والقاعـدة أن يذكر عنوان الكتاب مباشـرة: سـقط الزند، ألبـي العالء المعّرّي، وفي 

تبصـرة المحتوى يذكر أنّه: ديوان شـعرّي.

)80( <ديـوان إثبـات الدليـل فـي صفـات الخليـل، للشـاعر علـّي بـن المشـرف . 13

.78 ص  الماردينـّي> 

والقاعـدة أن يذكر العنوان مباشـرة: إثبات الدليل فـي صفات الخليل، وفي تبصرة 

المحتوى يذكر أنّه: ديوان شـعرّي.

)84( <ديوان حسان الهند، غالم علّي آزاد الحسينّي الواسطّي البلكرامّي> ص 80.. 14

واألولـى أن يقـول: ديـوان غـالم علّي آزاد الحسـينّي الواسـطّي البلكرامّي )حسـان 

الهند(. 

)85( <ديـوان سـلك الفريـد فـي مدح السـيّد الحميد أحمد بن سـعيد بن سـلطان . 15

ابـن اإلمـام أحمد بـن سـعيد البوسـعيدّي األزدّي العمانّي )ت 1196هـ(، سـلطان 

زنجبـار وعمـان، وحفيده سـالم بن سـلطان، ومحّمد بن سـالم وثويني بن سـعيد 

ابـن سـلطان، لمحّمد بـن محّمد بن رزيـق> ص 81.

والقاعـدة أن يذكـر العنـوان مباشـرة: سـلك الفريد فـي مدح السـيّد الحميد، وفي 

تبصـرة المحتـوى يذكـر أنّه: ديوان شـعرّي، كما ال تُذكَر أسـماء الممدوحين هكذا 

فـي العنـوان، وإنّما في تبصرٍة عـن المحتوى.

)91( <ديوان الشاعر موسى بن حسين بن شوال المحلّي> ص 85.. 16

األصـل فـي الديوان أنّه شـعر، فال يُكتَـب في بيان المؤلّف أوصافه؛ مثل: الشـيخ، 

الفقيه، الشـاعر، وهلّم جرّاً، فلسـنا في الفهرسـة بصدد الترجمة للمؤلّف.

)96( <زبـدة اإلعـراب لعبـد اللـه بـن محّمـد فـي شـرح إظهـار األسـرار، لمحّمـد . 17

البركـوّي> ص 89.
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والعنـوان بهـذه الطريقـة ُمضلّـل، والصحيـح: زبـدة اإلعـراب فـي شـرح إظهـار 

األسـرار، لعبـد اللـه بـن محّمـد. وفـي تبصـرة العنـوان يذكـر: أّن إظهـار األسـرار 

البركـوّي. لمحّمـد 

)98( <عّدة مخطوطاٍت عن السحر والتنجيم والتفسير، لكاتٍب مجهول> ص 90.. 18

واألولى أن يقول: مجموع رسائل في السحر والتنجيم والتفسير، لمجهول.

)102( <سيرة سيدنا محّمٍد، لعبد الملك ابن هشام> ص 93.. 19

واسم الكتاب الموثّق: السيرة النبوية. 

)103( <بحوث تاريخيّة في العهدين القديم والجديد> ص 94.. 20

واألولى أن يكون العنوان: مجموع رسائل في تاريخ العهدين القديم والجديد.

)109( <شرح تسهيل الفوائد أو ]شرح[ ألفية ابن مالك>)1( ص 99.. 21

وهذا مثال الضطراب المفهرِس في تحديد العنوان الصحيح للكتاب.

)110( <شـرح الحسـن بـن محّمد الصفـورّي البورينّي لديوان أبـي حفص عمر ابن . 22

الفارض> ص 100.

واألولـى أن يكـون العنـوان هكـذا: شـرح ديـوان ابن الفارض، للحسـن بـن محّمد 

البورينّي. الصفـورّي 

ى أيضـاً بالروض األُنُف، ألبي القاسـم . 23 )115( <كتـاب شـرح السـيرة النبويّة المسـمَّ

السـهيلّي> ص 104.

واألولـى أن يذكـر اسـم الكتـاب الموثّـق: الـروض األُنُـف والمشـرع الـرَّوّي فـي 

تفسـير ما اشـتمل عليه كتاب سـيرة رسـول الله واحتوى.)2( ال اسـم الشـهرة 

)1( ألَّف ابن مالك )الفوائد النحويّة والمقاصد المحويّة(، وهو مفقود، ثم رأى أنه بحاجٍة إلى اختصاٍر 

وإيضاح وشرح فوضع كتابه )تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(، ولّما كان فيه صعوبة على الطالب 

َق هذا الشرح الدكتور  بعض الشيء تبعه بشرٍح وجيز وهو المشهور بـ)شرح التسهيل(، وقد َحقَّ

دار هجر  أربعة مجلداٍت عن  في  المختون، وصدر  بدوي  والدكتور محّمد  السيّد  الرحمن  عبد 

بالجيزة 1410هـ 1990م.

)2( ينظر العنوان الصحيح للكتاب: الشريف حاتم بن عارف العونّي: 163-162. 
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أو االسـم المختصـر لعنـوان الكتاب.

)142-3( <قصيـدة عربيّـة مـع ترجمتهـا إلـى الكرديّـة فـي مديـح السـلطان عبـد . 24

المجيـد> ص 123.

واألولـى أن يقـول: قصيـدة فـي مديـح السـلطان عبـد المجيـد مـع ترجمتهـا إلى 

الكرديّة.

)156( <قصيدة البُردة، لمحّمد بن سعيد البوصيرّي> ص 127.. 25

ريّة في مدح خير البريّة. وهذا اسم الشهرة، وأّما العنوان الموثّق: الكواكب الدُّ

)164( <كتاب كليلة ودمنة> ص 132.. 26

وفيـه قـال: <وقـد أُلِحـق الكتاب بتخميـس لقصيدة الميّـة قام به سـراج الدين أبو 

حفـص عمر بن الـوردّي )ت 749هـ(>.

قلـت: والصـواب أّن الالميّـة هـي التـي البـن الـوردّي، واسـمها: نصيحـة اإلخـوان. 

 : ومطلعها

وُقِل الَفصَل، وَجاِنْب َمن َهَزْلاعتزْل ذِِْكَر األَغاني والَغَزْل

وأّمـا مـن قـام بتخميسـها فُكثُـر؛ منهم على سـبيل المثال: عبد الرحمـن بن يحيى 

ح )ت 1044هــ(، ومحّمـد بن عمر بن عبد القادر الدمشـقّي )ت 1130هـ(،  المـالَّ

وعطية بن سـيّد أحمد البنا الشـبراويتّي )ت 1304هـ(، وعلّي بن أحمد الحسـينّي 

الشافعّي.)1(  الصيرفّي 

فمن هو صاحب التخميس الُمراد يا تُرى؟

)167( <كتاب اللُّمع، ألبي الحسن األشعرّي> ص 133.. 27

أوالً لفظة )كتاب( ال تُذكر هكذا في العنوان، ثّم إّن أبا الحسـن األشـعرّي له كتابان 

بهـذا العنـوان: اللُّمـع الكبير، واللُّمـع الصغير؛ الكبير كتبه مدخالً إلـى كتابه إيضاح 

البرهـان، والصغيـر كتبه مدخالً إلى اللُّمع الكبيـر. فأّي الكتابين هو؟ 

)1( ينظر جامع الشروح والحواشي: عبد الله بن محّمد الحبشّي: 1517-1514/3.
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ولعلّـه )اللُّمـع الصغيـر( اسـتناداً لعـدد أوراقـه )31 ورقـًة(؛ وعليـه فـإنَّ العنـوان 

قـه: الشـيخ  الموثّـق هـو: اللُّمـع فـي الـرّد علـى أهـل الزيـغ والبـدع، وقـد حقَّ

عبـد العزيـز عـّز الديـن السـيروان، دار لبنـان للطباعـة والنشـر، الطبعـة األولـى 

1408هــ/1987م. 

)179( <مخطوط في مواضيع مختلفة> ص 140.. 28

واألولى أن يقول: مجموع فيه سّت رسائل.

)172( <كتيِّب في مخارج الحروف العربيّة، لمجهول> ص 137.. 29

واألولى أن يقول: رسالة في مخارج الحروف العربيّة.

)199( <ملحق ]187 مكرر[: المقامات، للقاسم بن علّي الحريرّي> ص 150.. 30

وهـي آخـر تسـجيلٍة بالفهرس، وكان األولـى أن يقول: المقامات، للقاسـم بن علّي 

الحريـرّي )نسـخة أخـرى(، ويضعها حسـب الترتيـب الهجائّي بعد التسـجيلة رقم 

)187( ص 144.

ثانيًا: ما يتعّلق بذكر لفظة كتاب أو رسالة:
)1-1( كتاب اآلداب.. 31

)1-2( كتاب شرح ملحة اإلعراب.. 32

)1-3( كتيِّب أبجد فأل.. 33

)20( <كتاب اإلمامة والسياسة، لعبد الله بن مسلم ابن قتيبة> ص36 .. 34

واألصـّح أن يقـول فـي العنـوان: المنسـوب خطـأ البن قتيبـة، أو أن يذكـر العنوان 

ق، السـيّما وأنّه قد ذكـر في الصفحـة المقابلة ص  مـن الغـالف ثـّم العنـوان الُموثّـَ

37 النسـبة الصحيحـة علـى الحكايـة فقال: <ويشـّك بعض الباحثين فـي كون ابن 

قتيبـة هـو مؤلّـف هذا الكتاب، ويحسـبون أنّه يمكـن أن يُعزَى إلى ابـن القوطية 

)ت 367هـ(>.

قلـت: بـل اليقيـن أّن الكتـاب ال تصـح نسـبته البـن قتيبـة مطلقـاً. راجـع مـا كتبه 

الدكتـور عبـد اللـه عسـيالن فـي كتابـه: تحقيـق المخطوطات بيـن الواقـع والنهج 

األمثـل ص)241(.
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)25( كتاب اإليضاح في العربية، ألبي علّي الفارسّي.. 35

)28( كتاب بيان الشرع. ثّم قال مباشرة: <لم يذكر اسم المؤلّف> ص 40.. 36

ودور المفهرس أن يوثّق نسبة النّص لصاحبه بمراجعة المصادر.

)47( كتاب التنوير في إسقاط التدبير، البن عطاء الله السكندرّي، ص 52.. 37

)48-2( كتاب التعريفات، لعلّي بن محّمد الجرجانّي، ص 52 .. 38

)51( كتاب جزيرة العرب في معرفة البلدان والنسب، للهمدانّي، ص 54.. 39

)57( كتـاب الحكمـة أو طبقـات الحكمـاء وتراجمهم، لجمال الديـن القفطّي، ص . 40

.59

)59( كتاب الحّل واإلصابة في الفقه، للشيخ أبي بكر أحمد بن النظر، ص 61 . . 41

قوله: <في الفقه>؛ تُذكَر في تبصرة المحتوى وليس في العنوان.

)68-1( كتـاب الدرجـة العليـا فـي تفسـير الرؤيا، لتقـّي الدين إبراهيـم الجناعّي، . 42

ص 67.

)72-6( الكتاب المعروف بالنقض الخفّي، ص 72.. 43

)72-7( الرسالة الموسومة ببُدو التوحيد لدعوة الحّق، ص 72.. 44

)72-9( رسالة البالغ والنهاية في التوحيد إلى كافّة الموحدين، ص 72.. 45

ام موالنا من الهزل، ص 72.. 46 )72-11( كتاٌب فيه حقائق ما يظهر قُدَّ

)72-13( الرسالة الموسومة بكشف الحقائق، ص 73.. 47

)72-14( الرسالة الموسومة بسبب األسباب والكنز لمن أيقن واستجاب، ص 73.. 48

)73( كتاب الدالئل على اللوازم والوسائل، لدرويش المحروقّي، ص 73.. 49

)93( كتـاب رحلـة الشـتاء والصيـف، لمحّمـد بـن عبـد اللـه الحسـينّي المنبـوذ . 50

.86 ص  بكبريـت، 

)94( كتـاب رحمـة األّمـة فـي اختالف األئّمـة، لزين الديـن عبد الرحمن القرشـّي . 51

الشـافعّي، ص 87.

)100-3( <رسالة في معرفة الكنز العظيم، لكاتٍب مجهول> ص 92.. 52
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واألولى أن يذكر اسم العنوان مباشرة: معرفة الكنز العظيم، لمجهول.

)100-4( كتاب النفحات اإللهية، لصدر الدين محّمد بن إسحاق القونوّي، ص 92.. 53

)119-1( شرح كتاب ملحة اإلعراب، للقاسم بن علّي الحريرّي، ص 107.. 54

)119-2( كتـاب التقريـب، ألبـي بكـر أحمـد بـن عبـد الله بن موسـى الـزوّي، ص . 55

.108

)123( كتـاب الشـقائق النعمانيّـة فـي علماء الدولـة العثمانيّة، لطاشـكبرى زاده، . 56

ص 112.

)126( كتاب صورة األرض، لمحّمد بن موسى الخوارزمّي، ص 113.. 57

غرى، لجالل الدين السيوطّي، ص 115.. 58 )128( كتاب طبقات النُّحاة الصُّ

)134( <كتـاب الغـرر والحجول تعليق شـرح األصول، لعلم الدين قاسـم بن أحمد . 59

الشهيد> ص 118-117.

واألولى أن يقول مباشرة: الغرر والحجول في التعليق على شرح األصول.

)136( كتـاب فضائـل بيـت المقـّدس، لبهاء الدين ابن عسـاكر )ابن صاحب تاريخ . 60

دمشق(، ص 119.

)163-3( كتاب المصباح في النحو، لمسعود )؟(، ص 131.. 61

اه من األمكنـة، للحازمّي، ص . 62 )169-1( كتـاب فيـه مـا اتفق لفظـه واختلف ُمسـمَّ

.134

)169-3( كتـاب القصـد واألمـم في أصول أنسـاب العرب والعجـم، البن عبد البر، . 63

ص 135 .

)185( كتاب معرفة أصول الخطِّ وقواعده، إلدوارد روس، ص 143.. 64

)195( كتـاب النـزاع والتخاصـم فيمـا بيـن بني أميّـة وبني هاشـم، للمقريزّي، ص . 65

.148

)197( كتاب النواميس الرحمانيّة في تسهيل طريق العلوم الربانيّة، ص 149.. 66

وقاعـدة الفهرسـة فيما سـبق: أن يذكـر عنوان الكتاب مباشـرة من غيـر لفظة )كتاب( 
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أو )رسـالة(، إاّل أن تكـون لفظـة )الكتاب( جزءاً أصلياً من العنـوان؛ وإاّل فإّن الفهرس ُمعدٌّ 

أصالة. للكتب 

ثالثًا: ما يتعّلق بذكر الجزء في العنوان: 
)3( الجزء الثاني من إحياء علوم الدين، ألبي حامد الغزالّي.. 67

)4( الجزء الثالث من إحياء علوم الدين، ألبي حامد الغزالّي. ص 26.. 68

)10( الجزء الثاني من كتاب األسرار والبحر الزخار في األحكام. ص 31.. 69

)11( الجزء الثامن من كتاب اإلكليل، للحسن بن أحمد الهمدانّي، ص 31.. 70

)12( الجزء العاشر من كتاب اإلكليل، للحسن بن أحمد الهمدانّي، ص 32 .. 71

)15( المجلد الثاني من كتاب ألف ليلٍة وليلة. ص 34.. 72

)32( الجزء السابع من تاريخ اإلسالم، للذهبّي، ص 42.. 73

ى: وفيـات األعيـان . 74 )33( كـذا <الجـزء الثالـث مـن التاريـخ، البـن خلـكان الُمسـمَّ

وأنبـاء أبنـاء الزمـان> ص 42.

واألصـل أن يذكـر العنـوان األصلـّي للكتـاب مباشـرة، ويذكـر بعـد ذلـك العنـوان 

الُمثْبَـت علـى غـالف النسـخة.

)34( الجزء الرابع من تاريخ دمشق، البن عساكر، ص 43.. 75

)50( الجزء األول والثاني والرابع من الجامع الصحيح، للبخارّي، ص 53 .. 76

)60( الجزء األول والثاني من كتاب حياة الحيوان الكبرى، للدميرّي، ص 62.. 77

)61( الجزء الثالث والرابع من كتاب حياة الحيوان الكبرى، للدميرّي، ص 63.. 78

)62( الجزء الثاني من كتاب الخبر عن البشر، للمقريزّي، ص 53 .. 79

)183( الجزء األول من معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوّي، ص 142.. 80

وقاعـدة الفهرسـة فيمـا سـبق: أن يُذكَر اسـم الكتاب مباشـرة فـي العنوان، وفـي ثنايا 

وصفـه يُذكَـر الجـزء إْن كان الكتـاب فـي عـّدة أجزاٍء متفرّقـة، أو كان الكتـاب ناقصاً.

)16( قطعة من كتاب ألف ليلة وليلة. ص 35.. 81
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)82( قطعة من ديوان األعشى، ص 79.. 82

)129( قطعة من كتيّب عن الطقوس الدينيّة، ص 116.. 83

)130( قطعة من كتيّب عن الطقوس الدينيّة، ص 116.. 84

واألولى أن يقول في كليهما: رسالة في الطقوس الدينيّة. 

)138( <قطعة من كتاب عن الفقه المالكّي> ص 120.. 85

واألولـى أن يقـول: كتـاب فـي الفقـه المالكـّي، وفـي بيانـات الوصـف يذكـر أنّهـا 

ناقصـة األول أو اآلخـر أو كليهمـا. 

)146( الجزء الرابع والعشرون من القرآن، ص 124.. 86

)147( قطعة من القرآن، ص 124.. 87

)148( قطعة من القرآن، ص 125.. 88

)149( نصوص من القرآن، ص 125 .. 89

)150( نصوص قرآنيّة، ص 125.. 90

واألصـح أن يقـول فـي كلٍّ منهـا: مصحـف شـريف، ويبيّـن حالة النسـخة فيقول: 

مختـارات، أو الجـزء كـذا، أو ربعـة شـريفة مـن الجـزء كـذا؛ توحيـداً لمنهجيـة 

الوصف.

)153( <قطعة من كتاب عن القّداس القبطّي>ص 126. 91

واألولـى أن يقـول: رسـالة فـي القـّداس القبطّي، ثـّم يذكر في بيانـات الوصف أنّه 

ناقـص األول أو اآلخـر أو كليهما.

)158( <قطعـة مـن كتـاب ناقـص فـي أولـه وآخـره، ثـّم قـال: ومتـن الكتـاب في . 92

القضـاء والمعامـالت> ص 128

واألولـى أن يكـون العنوان هكـذا: كتاب في الفقه أبواب القضـاء والمعامالت، ثّم 

يذكـر فـي بيانات الوصف أنّـه ناقص األول واآلخر.

)163-1( <قطعة ناقصة من كتاب الكافية في النحو، البن الحاجب> ص 131. 93

واألولـى أن يكـون العنوان: الكافية في النحو، البـن الحاجب، ثّم يذكر في بيانات 
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الوصـف أنّه ناقص األول أو اآلخر أو كليهما.

وقاعـدة الفهرسـة فيمـا سـبق: أن يُذكَر اسـم الكتاب مباشـرة فـي العنوان، وفـي ثنايا 

وصفـه يُذكَـر الجـزء إن كاْن الكتـاب فـي عّدة أجـزاٍء، أو كان الكتـاب ناقصاً.

2ـ بيان المسؤولية : 
ويُقصـد بـه هنـا: العناويـن التـي جـاءت غفـالً من ذكـر المؤلّـف، وقد وقـع هذا في 

)85( تسـجيلًة، وقـد اسـتُبعدت من هـذا اإلحصاء: المصاحـف القرآنيّة، ونُسـخ األناجيل، 

وكتـاب: ألف ليلـٍة وليلة.

وجاءت النسـبة على الشـّك والترّدد في )3( تسـجيالٍت فقط، ولم يُذكَر اسـم المؤلّف 

صحيحـاً في تسـجيلٍة واحدة. وهذا بيـان تفصيلّي بها: 

أواًل: العناوين مجهولة المؤلِّف، وعددها )85(
)1-1( كتاب اآلداب، ص 25.. 1

)1-2( شرح ملحة اإلعراب للحريرّي، ص 25.. 2

)1-3( مواعظ دينيّة ومسائل فقهيّة، ص25. . 3

)6( كتيّب في األدعية والصلوات، ص 28-27 .. 4

)7( أدعية وقصص من الكنيسة القبطيّة، ص 28.. 5

)10( األسرار والبحر الزخار في األحكام، ص 31.. 6

)28( بيان الشرع، ص 40.. 7

)30( تاج األسامي في اللغة، ص 41.. 8

)35( مراجع ونصوص عن تاريخ الفتح اإلسالمّي لفرنسا، ص 43.. 9

)39-1( ترجمة كتاب نكت رموز بليانوس الحكيم. ص 46.. 10

)39-3( رسـالة مـن كتـاب الجامـع في الحيـوان والحجر واألشـجار ألرسـطاطاليس . 11

الحكيـم. ص 46. 

)39-4( فصل األرماز ألفالطون وهرمس وجالينوس وهرقل وغيرهما. ص 46.. 12
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)39-5( هيكل سراسدوس لقراطس الروحانّي، ص 46. . 13

)40( تعليم المسلمين أساليب الدعاء واالستغفار، ص 47.. 14

)41-5( رسـائل ومسـائل في الفقه، للسـيوطّي وابن الجمال الخزرجّي وغيرهما؟! . 15

ص 48. ما هي أسـماء الرسـائل األخرى؟ وَمن مؤلّفوها؟ 

)42( تفسير جالينوس لكتاب بقراط في تدبير األمراض، ص 49.. 16

)52-1( جواب رسالة البابا جريجوريوس، ص 55.. 17

)52-2( جزء من كتاٍب في الفقه، ص 55.. 18

)55-1( حاشية على شرح العقائد العضديّة، ص 57.. 19

)66( كتيّب عن الخّط العربّي، ص 66.. 20

)68-3( تفسير االختالجات على خمس مقاالت، ص 68 .. 21

)68-5( تفسير السنة إذا دخلت بأول يوٍم من الشهر المحرّم، ص 68.. 22

)68-6( باب في النيّات، ص 69.. 23

)68-7( باب ضرب الفأل بالقرآن العظيم، ص 69.. 24

)71( بحث في المعتقدات الدرزيّة، ص 70.. 25

)72-1( نسخة الّسجل المعلّق على المشاهد في غيبة اإلمام الحاكم، ص 71.. 26

)72-2( الّسجل المنهّي فيه عن الخمر، ص 71.. 27

)72-3( خبر اليهود والنصارى، ص 71 .. 28

)72-4( نسخة ما كتبه القرمطّي إلى الحاكم بأمر الله، ص 71.. 29

)72-5( ميثاق ولّي الزمان، ص 71.. 30

)72-6( النقض الخفّي، ص 72.. 31

)72-7( بُُدّو التوحيد لدعوة الحّق، ص 72.. 32

)72-8( ميثاق النساء، ص 72.. 33

)72-9( البالغ والنهاية في التوحيد إلى كافّة الموّحدين، ص 72 .. 34

)72-10( الغاية والنصيحة، ص 72.. 35
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ام موالنا جلَّ ذكره من الهزل، ص 72.. 36 )72-11( حقائق ما يظهر قُدَّ

)72-12( السيرة المستقيمة، ص 72.. 37

)72-13( كشف الحقائق، ص 73.. 38

)72-14( سبب األسباب والكنز لمن أيقن واستجاب، ص 73 .. 39

)72-15( ملحق في صفات العلّة، ص 73.. 40

)92( ذكر الطالع والغروب في البروج، ص 86.. 41

)98( مجموع رسائل في السحر والتنجيم والتفسير، ص 90.. 42

)100-1( معرفة الكنز العظيم، ص 92.. 43

)103-1( سيرة النبّي أيوب، ص 94 .. 44

)103-2( شرح خبر بني إسرائيل وخروجهم من أورشليم إلى بابل، ص 94.. 45

يسة دميانة وسيرتها العجيبة، ص 94.. 46 )103-3( شرح يوحنا في شهادات القدِّ

)103-4( قول األب ماري يعقوب الطوبانّي في وفاة هارون، ص 94.. 47

)103-5( خمس عشرة مسألًة في مبادئ النصرانيّة، ص 94.. 48

)103-6( عشر مسائل في التثليث والتوحيد، ص 94.. 49

)103-7( سبع مسائل في الديانة النصرانيّة، ص 95.. 50

)103-8( خبر غريب في سبب إقبال اليهود على المسيح وتعظيمه، ص 95.. 51

)103-9( مسألة كشف رأس الكاهن وقت القّداس، ص 95.. 52

)103-10( كتاب يشوع بن شيراخ، ص 95.. 53

)104-1( سيرة النبّي حبقوق الطاهر المبارك ابن داكور، ص 95.. 54

)104-2( قصة امرأة يشوع بن شيراخ مع سليمان بن داود، ص 96.. 55

)109( شرح تسهيل الفوائد أو شرح ألفية ابن مالك، ص 99.. 56

)112( شرح ديوان رؤبة بن العجاج، ص 102-101.. 57

)113( شرح ديوان رؤبة بن العجاج )نسخة أخرى(، ص 103.. 58

)119-3( ملحق في النحو، ص 108.. 59
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)122-1( شرح هداية الحكمة، ص 110.. 60

)122-2( حاشية على شرح هداية الحكمة، ص 111.. 61

)129( رسالة في الطقوس الدينيّة، ص 116.. 62

)130( رسالة في الطقوس الدينيّة )نسخة أخرى(، ص 116.. 63

)137( كتاب في الفقه اإلسالمّي، ص 120.. 64

)138( كتاب في الفقه المالكّي، ص 120.. 65

)142-1( قاموس عربّي كردّي، ص 123.. 66

)142-2( رسالة في الشعر الكردّي، ص 123.. 67

)142-3( قصيدة في مديح السلطان عبد المجيد، ص 123.. 68

)158( كتاب في القضاء والمعامالت، ص 128.. 69

)163-2( إعراب ديباجة المصباح من فوائد غرائب المفتاح، ص 131.. 70

)164( كليلة ودمنة، ص 132. 71

قلـت: وهـو كتاب مشـهور جّداً كتبـه بالسنسـكريتيّة القديمة الفيلسـوف الهندّي: 

بَيَْدبـا لملـك الهنـد َدبَْشـلِيم، ثـّم تُرِجـم الكتـاب إلـى اللغـة الفهلويّـة )الفارسـيّة 
القديمـة(، ومنهـا تَرجمـهُ إلـى العربيّـة األديـب: عبـد الله بـن المقّفـع )ت 142هــ(.)1(

)165( فصل في كيفية الصالة على النبّي، ص .132. 72

)172( رسالة في مخارج الحروف العربيّة، ص 137.. 73

)174( مختارات شعريّة، ص 138.. 74

)175( مختصر ثالثي في حدود الصوم وجمعة اآلالم، ص 138.. 75

)179-1( مسألة ألف وخمسمئة مسألة، رواية ابن عبّاس. ص 140.. 76

)179-2( أحاديث وتفاسير وروايات فقهيّة. ص 140.. 77

)179-3( حوار بين النبّي وأبي هريرة. ص 140.. 78

)1( ينظر مقّدمة جورجي زيدان لكتاب كليلة ودمنة: 9.
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)179-4( بيان في الصالة. ص 140.. 79

)179-5( رسالة في الفقه. ص 140.. 80

)179-6( بحوث في الكيمياء والتنجيم والقواعد، ص140.. 81

)181( مصورات هنديّة متعلقة بكتاب صور الكواكب الثابتة للصوفّي، ص 141.. 82

يسين وسيرهم، ص 145-144.. 83 )189( منتخبات رهبانيّة من أقوال القدِّ

)190( منتخبات رهبانيّة وعجائب ماري سليوس السبعة، ص 145.. 84

)191( كتاب عن الموت واالنبعاث والجّنة والنار، ص 146.. 85

قـال فـي ثنايـا الوصـف: ذُكِر على ظهـر الورقة الخامسـة أّن هذا الكتـاب لمحّمد 

بـن ناصـر بـن خلف العلوّي،... وقـد كتبه بيده خميس بن محّمـد بن صالح. ولم 

يحّقق المفهرس هذه النسـبة.

ثانيًا: العناوين التي جاءت نسبتها إلى أصحابها على الشّك والترّدد، وعددها )3(: 
)38( تحفة الملوك والسالطين فيما يقوم به أسس أركان الدين.. 1

قـال: <وقـد ُعـِزي المخطوط... إلـى علّي بن أحمد الشـيرازّي> ولم يحّقق النسـبة 

الصحيحـة. انظر ص 45. 

يق. . 2 )97( الزهر األنيق في قصص يوسف الصدِّ

قـال: <ال يُذكَـر اسـم المؤلّـف في متن الكتاب، ولسـت أدري إْن كان هذا المؤلَّف 

ألبـي إسـحاق إبراهيـم بـن محّمـد بـن يحيـى بن أحمـد بـن زكريا بن عيسـى بن 

محّمـد بـن زكريـا األنصارّي األوسـّي المرسـّي )ت 687هــ(. علماً أّن لهـذا الكتاب 

مخطوطاً بعنوان: )زهر الكمام في قصة يوسـف(>. ولم يحّقق النسـبة الصحيحة. 

انظر ص 89.

)198( الوقف في قراءة القرآن.. 3

قـال: <يُنَسـب هـذا الكتـاب لعـّدة مؤلّفيـن يُْذكَـر منهـم: أبو عبـد اللـه محّمد بن 

جماعـة، ومحّمـد بـن أحمـد التادلـّي السـعدانّي>. ولـم يحّقـق النسـبة الصحيحة 

انظـر ص 149.
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ثالثا: العناوين غير صحيحة النسبة: 
وجاء هذا في تسجيلٍة واحدة: )163( المصباح في النحو، لمسعود؟ انظر صفحة 131

قلت: وهو كتاب مشهور متداول، يُعرف بمقّدمة المطرزّي.

والُمطَـرِّزّي هـو: أبـو الفتـح ناصـر بـن ناصـر بـن عبـد السـيِّد بـن علـّي، الخوارزمّي، 

ى )610هــ(. الحنفـّي، المعتزلـّي، المولـود )538هــ(، والُمتوفّـَ

وقـد طُِبـع هـذا الكتـاب ألول مـرٍّة طبعـًة حجريـًة فـي )لكنهـو( بالهند سـنة 1261هـ/ 

قـه: عبـد الحميـد السـيّد طلـب 1970م.)1(  1845م، ثـّم بعـد ذلـك حقَّ

ثـم حّققـه بعـد ذلـك: ياسـين محمـود الخطيـب، معتمـداً على سـّت نسـٍخ خطّية، 

م لـه د.مـازن المبارك، وصدر عـن دار النفائس ببيروت سـنة 1417هـ/1997م، في  وقـدَّ

صفحًة.  )144(

وحّققـه أيضـاً تحقيقاً جيـداً: د.أحمد إسـماعيل عبد الكريم، معتمداً على ثالث نسـٍخ 

خطّيـة، وصـدر عن دار الكتـب العلميّة ببيروت ـ1432هــ/ 2011م، في )160( صفحًة.

3ـ بيان أّوله وآخره: 
وهـذا البيـان قـد أتـى مضطرباً جـّداً ولم يَسـر فيـه المفهرس علـى طريقـٍة منهجيّة 

واحـدة؛ ففـي)20( مـرًّة جـاء بيـان أّولـه وآخـره صحيحيـن، وفـي )179( مـرًّة لـم يذكر 

بيـان أّولـه وآخـره، وفـي )37( مـرًّة ذكـر أّولـه فقـط، وفـي )18( مرًّة ذكـر أّولـه ناقصاً، 

وفـي )11( مـرًّة ذكـر آخـره ناقصـاً، وجـاء البيـان ناقصـاً فـي كليهما مـرًّة واحدة.

والُمالَحظ أن الُمَفهرِس في غالب التسجيالت كان يذكر عند بيان آخره بيانات النسخ.

المزيد  ولمعرفة   ،104/5 عيسى:  محّمد  المطبوع:  العربّي  للتراث  الشامل  المعجم  )1( ينظر: 

خلكان:  ابن  األعيان:  وفيات  202/7ـ203،  الحموّي:  ياقوت  األدباء:  معجم  ينظر:  المؤلّف  عن 

369/5ـ371، بغية الوعاة: السيوطّي: 311/2، إنباه الرواة: القفطّي: 339/3ـ340 وغيرها. وللمزيد 

عن الكتاب ينظر: كشف الظنون: حاجي خليفة: 2/ 1708- 1709، جامع الشروح والحواشي: 3/ 

.1727 -1723
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وهذا بيان تفصيلّي بذلك : 

أواًل: العناوين التي ُذكر فيها بيان أّوله وآخره صحيحًا، وعددها )20(: 
)9( أسرار الطّب، لمسعود السحرّي، ص 30-29.. 1

)54-1( حاشية على شرح القوشجّي لتجريد الكالم، للدوانّي، ص 57-56.. 2

)55-1( حاشية على شرح العقائد العضديّة، لمجهول، ص 58-57.. 3

)55-2( حاشية على شرح العقائد العضديّة، لمحّمد الشريف بن محّمد العلوّي، ص 58.. 4

)58( حكمة العين، لعلّي بن عمر القزوينّي، ص 61-60.. 5

)68-5( تفسير السنة إذا دخلت بشهر المحرّم، ص 69-68.. 6

)75( ديوان ابن خفاجة، ص 75.. 7

)95( روح الروح فيما كان باليمن من الفتن والفتوح، ص 88-87.. 8

)100-1( السوانح الغيبيّة واللوامع النوريّة، ص 91.. 9

)100-2( مقتطفات شعريّة، لمحي الدين ابن عربي، ص 92.. 10

)106( شرح اآلجروميّة )نسخة أخرى(، لخالد األزهرّي، ص 97.. 11

)111( شرح حكمة العين، لشمس الدين ميرك البخارّي، ص 101-100.. 12

)122-2( حاشية على شرح هداية الحكمة، ص 111.. 13

)126( صورة األرض، للخوارزمّي، ص 113.. 14

)130( قطعة من كتيّب عن الطقوس الدينيّة، ص 116.. 15

)140( الفوائد الخاقانيّة، ألمين الدين الشروانّي، ص 121.. 16

)153( قطعة من كتاب عن القّداس القبطّي، ص 126.. 17

)157( قصيدة لعبيد بن رشيد وغيرها، ص 128.. 18

)163-1( الكافية في النحو، البن الحاجب، ص 131.. 19

)199( المقامات، للحريرّي)نسخة أخرى(، ص 150.. 20

وهذا مثال جيد على ذكر المفهرس لبيان أّوله وآخره صحيحين: 

)95( روح الروح فيما كان باليمن من الفتن والفتوح، ص 88-87.
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قـال: <فـي بدايـة المخطـوط نقص، ومطلعـه: ثالث ورقـاٍت قبل دخول سـنة 977هـ: 

»مـن ذوي البصائر وكرام العشـائر. ولّما اجتمعت الجيـوش في ذلك النادي لتأييد المطهر 
الحاضـر والبـادي مـن جميـع الجهـات الشـافعية...«، وفـي آخـر الجـزء األول )الورقة 41( 

وبعد أحداث سـنة 965 هـ : » وفي يوم األربعاء عاشـر ذي القعدة الحرام مات بالسـجن 

عبـد اللـه بـن أحمـد بن محّمـد بن الحسـين الحمرّي بالـدار الحمـراء.« تـم التاريخ األول 

من تاريـخ روح الروح.

وأول الجـزء الثانـي بعـد البسـملة )خلـف الورقـة 41(: »ودخلـت سـنة سـٍت وسـتين 

وتسـعمائة، ولـم يحـدث فيها ما يوجـب الرَّقم واإلثبات بالرسـم.« وينتهي هـذا الجزء في 

سـنة 1029 هـ .

وآخـره )خلـف الورقـة 162(: » وفـي أواخـر الشـهر األولـى مـن ذي القعـدة شـرعت 

األسـعار ترخـص وذلـك الغـالء يهـون وينقص. وإلـى هنا انتهى آخـر الجزء الثالـث والرابع 

فـي دولـة هـذا الوزيـر الذي ُجِعـل في سـماء المكرمـات كالبـدر الطالع>.

ثانيًا: العناوين التي خلت من ذكر بيان أّوله وآخره، وعددها )179(: 
)1-1( كتاب اآلداب، لمجهول، ص 25.. 1

)1-2( شرح ملحة اإلعراب وسنحة اآلداب، للحريرّي، ص 25.. 2

)1-3( مواعظ دينيّة ومسائل فقهيّة، ص 25.. 3

)2( أبجد فأل، لمجهول، ص 26-25.. 4

)3( إحياء علوم الدين )ج2(، ألبي حامد الغزالّي، ص 26.. 5

)4( إحياء علوم الدين )ج3(، ألبي حامد الغزالّي، ص 27-26.. 6

)5( أدب الدنيا والدين، ألبي الحسن الماوردّي، ص 27.. 7

)8( داللة الحيران )أرجوزة(، لسليم بن سعيد الصايغّي، ص 29-28.. 8

)10( األسرار والبحر الزخار في األحكام )ج2(، ص 31.. 9

)16( قطعة من ألف ليلٍة وليلة، ص35.. 10
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)17( قطعة من ألف ليلٍة وليلة، ص 35.. 11

)19( ألفية ابن مالك، ص 36.. 12

)21( إنجيل القّديس متى مع شرح يوحنا بن زبدي، ص 37.. 13

)22( اإلنجيل مفّصل على مدار أيام السنة، ص 38-37.. 14

)23( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوّي، ص 38.. 15

)25( اإليضاح في العربيّة، ألبي عليٍّ الفارسّي، ص 38.. 16

)26( بستان اليقين في شرح عقيدة اإليمان، ليوسف بن محّمد، ص 39.. 17

)27( بيـان السـؤاالت عن القاهـرة وترتيبها ونظامها وجواب حسـين أفندي عليها، . 18

ص 39.

)28( بيان الشرع، لمجهول، ص 40.. 19

)29( البيان في أسرار الطّب، لمحّمد بن أحمد الحموّي، ص 40.. 20

)30( تاج األسامي في علم اللغة، لمجهول، ص 41.. 21

)31( تاج اللغة وصحاح العربيّة، للجوهرّي، ص 41.. 22

)33( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان )ج7(، البن خلكان، ص 42 .. 23

)35( تاريخ الفتح اإلسالمّي لفرنسا وحياة القّديسين، ص 43.. 24

)36( تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، لفخر الدين الزيلعّي، ص 44.. 25

)38( تحفة الملوك والسالطين فيما يقوم به أسس أركان الدين، ص 46-45.. 26

)39-2( قصائد مؤيّد الدين علّي بن إسماعيل الطغرائّي، ص 46.. 27

)39-3( رسـالة فـي الحيـوان والحجر واألشـجار مـن كتاب الجامع ألرسـطاطاليس، . 28

ص 46.

)39-4( فصـل األرمـاز ألفالطـون وهرمس وجالينوس وهرقل والفارسـّي، وخالد بن . 29

يزيد، ص46.

)39-5( هيكل سراسدوس، لقراطس الروحانّي، ص 46.. 30

)40( تعليم المسلمين أساليب الدعاء واالستغفار، ص 47.. 31
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)41-1( تعليقـة علـى عقيـدة الغزالـّي، ألبـي العبّـاس أحمـد المعـروف بـُزرُّوق، . 32

.47 ص 

)41-2( الفوائـد المدنيّـة فـي اختـالف علمـاء الشـافعيّة، لمحّمـد بـن سـليمان . 33

.  48-47 الكـردّي، ص 

)41-3( اإلشكاالت، ألبي إبراهيم عبد الرحمن الفزارّي، ص 48.. 34

)41-4( غايـة المـرام فـي شـروط المأمـوم واإلمـام، لمحّمـد بـن أحمد بـن حمزة . 35

الموصلـّي الشـافعّي، ص 48.

)41-5( رسـائل ومسـائل فـي الفقـه، للسـيوطّي، ولشـمس الدين علـّي الخزرجّي . 36

وغيرهـم، ص 48.

)42( تفسير جالينوس لكتاب بقراط في تدبير األمراض، ص 49.. 37

)43( تفسير الجاللين، للمحلّي والسيوطّي، ص 49.. 38

)45( تقويـم النظـر فـي المسـائل الفقهيّـة الخالفيّـة والفـروع المذهبيّـة. البـن . 39

.51-50 ص  الدّهـان، 

)46( التنبيهات على أغاليط الرواة، ألبي القاسم علّي بن حمزة البصرّي، ص 51.. 40

)47( التنويـر فـي إسـقاط التدبيـر، ألبي الفضل أحمـد بن عطاء الله السـكندرّي، . 41

ص 52.

)48-1( تهذيب المنطق والكالم، لسعد الدين مسعود التفتازانّي، ص 52.. 42

)48-2( التعريفات، لعلّي بن محّمد الجرجانّي، ص 52.. 43

)52-2( جزء من كتاب في الفقه، لمجهول، ص 55.. 44

)52-3( قصة الجارية، لمصطفى بن المالكّي، ص 55.. 45

)52-4( المبين في التعبير، لعبد الغني النابلسّي، ص 56-55.. 46

)52-5( تعليق على البسملة، ألحمد النفراوي، ص 56.. 47

)53( جوامع ما وضع جثالقة بالد الفرس من السنن والقوانين، ص 56.. 48

)59( الحل واإلصابة في الفقه، ألبي بكر أحمد بن النظر، ص 62-61.. 49
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)66( كتيّب عن الخّط العربّي، ص 66.. 50

)67( مؤلّف عن الخطوط، ص 67.. 51

)68-1( الدرجـة العليـا فـي تفسـير الرؤيـا، لتقـّي الديـن إبراهيـم الجناعـّي، ص . 52

.  68-67

)68-2( تعبير المنام وتفسير األحالم، إلبراهيم بن يحيى بن غنام الخزالّي، ص 68.. 53

)68-3( تفسير االختالجات على خمس مقاالت، ص 68.. 54

)68-4( مختصر في تفسير الرؤيا، ]المنسوب[ لمحّمد بن سيرين البصرّي، ص 68.. 55

)68-6( باب في النيّات، لمجهول، ص 69.. 56

)68-7( باب ضرب الفأل بالقرآن العظيم، لمجهول، ص 69.. 57

)69( الدرّة الفاخرة في علوم اآلخرة، لدرويش بن جمعة المحروقّي، ص 70-69.. 58

)70( درر الحكاّم في شرح غرر األحكام، لماّل خسرو، ص 70.. 59

)71( بحث في المعتقدات الُدرزيّة، ألحد الُدروز، ص 71-70.. 60

)72-2( الّسجل المنهّي فيه عن الخمر، ص 71 .. 61

)72-3( خبر اليهود والنصارى، ص 71.. 62

)72-4( نسخة ما كتبه القرمطّي إلى الحاكم بأمر الله، ص 71.. 63

)72-5( ميثاق ولّي الزمان، ص 71.. 64

)72-6( النقض الخفّي، ص 72.. 65

)72-7( بُُدّو التوحيد لدعوة الحّق، ص 72.. 66

)72-8( ميثاق النساء، ص 72.. 67

يـن من التلحيد، . 68 دين الُمتَبرِّ )72-9( البـالغ والنهايـة فـي التوحيد إلى كافّـة الموحِّ

ص 72.

)72-10( الغاية والنصيحة، ص 72.. 69

ام موالنا جلَّ ذكره من الهزل، ص 72.. 70 )72-11( حقائق ما يظهر قُدَّ

)72-12( السيرة المستقيمة، ص 72.. 71
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)72-13( كشف الحقائق، ص 73.. 72

)72-14( سبب األسباب والكنز لمن أيقن واستجاب، ص 73.. 73

)72( ملحق: في صفات العلّة )6 ورقات(، ص 73.. 74

)73( الدالئل على اللوازم والوسائل، لدرويش بن جمعة المحروقّي، ص 74-73.. 75

)76( ديوان أبي تّمام حبيب بن أوس الطائّي، ص 76.. 76

)77( ديوان أبي فراس الحمدانّي، ص 76.. 77

)78( ديوان أبي الطيّب أحمد بن الحسين المتنبّي، ص 77.. 78

)79( سقط الزند )ديوان شعر(، ألبي العالء المعّرّي، ص 78-77.. 79

)83( قطعة من ديوان األعشى، ص 79.. 80

)86( ديوان صفّي الدين الحلّّي، ص 82.. 81

)88( ديوان عبد الغني بن إسماعيل النابلسّي، ص 83.. 82

)89( ديوان لبيد بن ربيعة العامرّي، ص 84-83.. 83

)93( رحلـة الشـتاء والصيـف، لمحّمـد بـن عبد الله الحسـينّي الموسـوّي الشـهير . 84

بكبريـت، ص 86.

)94( رحمة األّمة في اختالف األئّمة، لزين الدين عبد الرحمن القرشّي، ص 87.. 85

)96( زبدة اإلعراب في شرح إظهار األسرار، لعبد الله بن محمد، ص 89.. 86

)97( الزهر األنيق في قصص يوسف الصّديق، ص 90-89.. 87

)98( مجموع رسائل في السحر والتنجيم والتفسير، ص 90.. 88

)99( سراج الملوك، ألبي بكر الطرطوشّي، ص 91-90.. 89

)102( السيرة النبويّة، لعبد الملك بن هشام، ص 93.. 90

)103-2( شـرح خبـر بنـي إسـرائيل وخروِجهـم مـن أورشـليم وُمضيِّهم إلـى بابل، . 91

ص 94.

)103-3( شرح يوحنا أسقف البرلس في شهادات القّديسة دميانة وسيرتها، ص 94.. 92

)103-4( قول األب ماري يعقوب الطوبانّي في وفاة هارون، ص 94.. 93
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)103-5( خمس عشرة مسألة في مبادئ النصرانيّة، ص 94.. 94

)103-6( عشر مسائل في التثليث والتوحيد، ص 94.. 95

)103-7( سبع مسائل في الديانة النصرانيّة، ص 95.. 96

)103-8( الخبـر العجيـب فـي سـبب إقبـال اليهود علـى المسـيح وتعظيمه، ص . 97

.95

)103-9( مسألة كشف رأس الكاهن وقت القّداس، ص 95.. 98

)103-10( كتاب يشوع بن شيراخ، ص 95.. 99

ر بمجيء يسوع، ص 95.. 100 )104-1( سيرة النبّي حبقوق الطاهر بن داكور الُمبَشِّ

)104-2( قصة امرأة يشوع بن شيراخ مع سليمان الحكيم ابن داود، ص 96.. 101

)104-3( فتوح مصر، البن عبد الحكم المصرّي، ص 96 .. 102

)105( شرح اآلجروميّة، لخالد بن عبد الله األزهرّي، ص 97-96.. 103

)107( شرح اآلجروميّة، لزين الدين محّمد جبريل، ص 98 .. 104

)109( شرح تسهيل الفوائد أو شرح ألفية ابن مالك، ص 99.. 105

)113( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج، ص 104-103.. 106

)115( الـروض األُنُـف فـي شـرح السـيرة النبويّـة، ألبـي القاسـم السـهيلي، ص . 107

.105-104

)117-1( شـرح الميّـة األفعـال، ألبـي عبـد اللـه محّمـد بـن الشـيخ الشـهير بابن . 108

البّجـاّي، ص 106.

)117-2( شرح الميّة األفعال، لبحرق الحضرمّي، ص 106.. 109

)118-1( شـرح المعلّقات، ألبي عبد الله الحسـين بن أحمد الزوزنّي، ص 106-. 110

.107

)118-2( ديوان إبراهيم بن عثمان الكلبّي األشهبّي الشهير بالغزّي، ص 107.. 111

)119-1( شرح ملحة اإلعراب للحريرّي، لمجهول، ص 108-107. . 112

)119-2( التقريب، ألبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الزوّي، ص 108.. 113
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)119-3( ملحق في النحو، ص 108.. 114

)119-4( قصيدة لقطرب موّجهة ألحمد النحوّي البصرّي، ص 108.. 115

)124( كتاب عن الصالة، لمجهول، ص 112.. 116

)128( طبقات النُّحاة، للسيوطّي، ص 116-115.. 117

)129( رسالة في الطقوس الدينيّة، ص 116.. 118

)131( عنـوان الشـرف الوافـي فـي الفقـه والنحـو والتاريخ والعـروض والقوافي، . 119

البن الُمقـِري، ص 116.

)133( عيون األخبار، لعيسى بن علّي اللخمّي اإلشبيلّي، ص 117.. 120

)134( الغـرر والحجـول تعليـق على شـرح األصول، لعلم الدين قاسـم بن أحمد . 121

الشهيد، ص 118.

)136( فضائـل بيـت المقـدس، لبهـاء الديـن القاسـم بـن علـّي ابن عسـاكر، ص . 122

.120-119

)137( كتاب في الفقه اإلسالمّي، ص 120.. 123

)138( كتاب في الفقه المالكّي، ص 120.. 124

)139( كتاب عن الفقه والحقوق والقواعد والصوفيّة، ص 121.. 125

)142-1( قاموس عربّي كردّي، ص 123. 126

)142-3( قصيـدة فـي مـدح السـلطان عبـد المجيـد وترجمتها إلـى الكرديّة، ص . 127

.123

)144( القرآن، ص 124.. 128

)145( القرآن، ص 124.. 129

)146( الجزء الرابع والعشرون من القرآن، ص 124.. 130

)149( نصوص من القرآن، ص 125.. 131

)155( قصائد من الشعر العامّي، ص 127.. 132

)156( قصيدة البردة، لمحّمد بن سعيد البوصيرّي، ص 127.. 133
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)158( قطعة من كتاب في الفقه والمعامالت، ص 128.. 134

يسين، ص 129.. 135 )159( قوانين اآلباء الرسل والقدِّ

اتي، ص 130-129.. 136 )160( قوانين الدواوين، ألسعد بن مهّذب ابن ممَّ

)161(قوانين ديوانيّة لبطرس، ترجمها حسين علّي خان، ص 130.. 137

)162( الكافية في النحو، ألبي عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب، ص 130.. 138

)163-2( إعراب ديباجة المصباح من فوائد غرائب المفتاح، ص 131.. 139

)163-3( المصباح في النحو، للمطرزّي، ص 132-131.. 140

)164( كليلة ودمنة، ص 132.. 141

)164( ملحق: تخميس الميّة ابن الوردّي، ص 123.. 142

)165( فصل في كيفية الصالة على النبّي، ص 132.. 143

)166( اللطائـف الكالميّـة فـي شـرح الصحائـف اإللهيّـة، لمحّمد الِبِهشـتّي، ص . 144

.133-132

)167( اللّمع، ألبي الحسن األشعرّي، ص 133.. 145

)168( لمـع القوانيـن المضيـة فـي دواوين الديـار المصرية، لعثمان النابلسـّي، . 146

ص 124-133.

اه مـن األمكنـة والمواضـع، ألبـي بكر . 147 )169-1( مـا اتفـق لفظـه واختلـف ُمَسـمَّ

الحازمـّي، ص 134 .

)169-2( اإلنباه في ذكر أصول القبائل والرواه، البن عبد البر، ص 135.. 148

)169-3( القصـد واألََمـم فـي أصول أنسـاب العـرب والعجم، البن عبـد البر، ص . 149

.136-135

)171( محـّك النظـر، لغـالم علّي ولـد غالم أحمد العباسـّي الكاظمّي الحسـينّي، . 150

ص 136.

)172( رسـالة فـي مخـارج الحـروف العربيّـة مع تعريـٍف ببعض القرّاء السـبعة، . 151

ص 137.

)173( مختارات شعريّة لشعراء عرب من الصحراء، ص 137.. 152



9مم نممطمـخشحبمجزممّ

)174( مختارات شعريّة، ص 138.. 153

)175( مختصر ثالثي في حدود الصوم وجمعة اآلالم، ص 138.. 154

)176( مختصر المعاني، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانّي، ص 138.. 155

)177( المرشـد المعيـن علـى الضروري من علوم الدين، البن عاشـر األندلسـّي، . 156

ص 139 .

)179-1( مسألة ألف وخمسمئة مسألٍة، رواية ابن عبّاس، ص 140.. 157

)179-2( أحاديث وتفاسير وروايات فقهيّة، ص 140.. 158

)179-3( حوار بين النبّي وأبي هريرة، ص 14.. 159

)179-4( بيان في الصالة، ص 140.. 160

)179-5( رسالة في الفقه، ص 140.. 161

)179-6( بحوث في الكيمياء والتنجيم والقواعد، ص140.. 162

)180( مشكاة المصابيح، للتبريزّي، ص 140.. 163

)181( مصـّورات هنديّـة متعلّقـة بصور الكواكب الثابتة لعبـد الرحمن الصوفّي، . 164

ص 141.

)183( معالم التنزيل في تفسير القرآن )ج1(، للبغوّي، ص 142 .. 165

)184( المعجـزات الباهـرة والكمـاالت الظاهـرة المنيفة، لموسـى القليوبّي، ص . 166

.143-142

)185( معرفة أصول الخّط وقواعده، إلدوارد روس، ص 143.. 167

)186( المقالة في تدبير الصحة األفضلية، لموسى بن ميمون، ص 143.. 168

)187( المقامات، ألبي القاسم الحريرّي، ص 144.. 169

)188( مختارات شعرية في الغزل، لمصطفى يشرم الجزائرّي، ص 144.. 170

يسين وغيرهم، ص 144.. 171 )189( منتخبات رهبانيّة من أقوال القدِّ

)190( منتخبات رهبانيّة وعجائب ماري سيليوس السبعة، ص 145.. 172

)191( كتـاب عـن المـوت واالنبعاث والجّنـة والنار، لمحّمد بـن ناصر بن خلف . 173
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العلوّي، ص 146.

)192( ُموِصـل الطـالب إلـى قواعـد اإلعـراب، لخالـد بن عبـد اللـه األزهرّي، ص . 174

.147-146

)195( النـزاع والتخاصـم فيمـا بيـن بني أمية وبني هاشـم، للمقريزّي، ص 148-. 175

.149

)196( النقائض بين جرير والفرزدق، ألبي عبيدة َمْعَمر بن المثنى، ص 149.. 176

)197( النواميـس الرحمانيّـة فـي تسـهيل الطريـق إلى العلـوم الربانيّة، لسـعيد . 177

الخليلـّي، ص 149.

)198-1( الوقف في قراءة القرآن، ص 149 .. 178

)198-2( تعليقات على العقيدة، لمحّمد بن يوسف السنوسّي، ص 150.. 179

ثالثًا: العناوين التي ُذكر فيها بيان أّوله فقط، وعددها )37(
)6( كتيّب في األدعية والصلوات، ص 28-27 .. 1

)11( اإلكليل )ج 8(، للحسن الهمدانّي، ص 31.. 2

)13( ألف ليلٍة وليلة )ج 4(، ص 33-32.. 3

)14-2( ديوان عبد الرحيم البرعّي اليمانّي، ص 34.. 4

)20( اإلمامة والسياسة ]المنسوب[ البن قتيبة، ص 37-36.. 5

)32( تاريخ اإلسالم )ج 7(، للذهبّي، ص 42.. 6

)39( ترجمة نكت رموز بليانوس الحكيم، ص 46.. 7

)44( تفسير القرآن، للطبرانّي، ص 50-49.. 8

)51( جزيرة العرب في معرفة البلدان والنسب، للهمدانّي، ص 55-54.. 9

)57( طبقات الحكماء وتراجمهم، للقفطّي، ص 60-59.. 10

)60( حياة الحيوان الكبرى )ج 1(، للدميرّي، ص 62.. 11

)61( حياة الحيوان الكبرى )ج 3، 4(، للدميرّي، ص 64-63.. 12

)62( الخبر عن البشر )ج 2(، للمقريزّي، ص 64.. 13
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)63( خريدة العجائب وفريدة الغرائب، البن الوردّي، ص 65-64.. 14

)65( كتيّب عن الخّط العربّي، ص 66.. 15

)72( نسخة السجّل المعلّق على المشاهد في غيبة اإلمام الحاكم، ص 71.. 16

)80( إثبات الدليل في صفات الخليل، لعلّي بن المشرف الماردينّي، ص 78.. 17

)81( ديوان أحمد الدلنجاوّي، ص 79.. 18

)82( قطعة من ديوان األعشى، ص 79.. 19

)84( ديوان غالم علّي آزاد البلكرامّي )حسان الهند(، ص 80.. 20

)85( السلك الفريد في مدح السيّد الحميد، لحميد بن محّمد اإلباضّي، ص 81.. 21

)91( ديوان موسى بن حسين بن شوال المحلّي، ص 85.. 22

)92( ذكر الطالع والغارب في البروج، لمجهول، ص 86.. 23

)100-3( رسالة في معرفة الكنز العظيم، لمجهول، ص 92.. 24

)103-1( سيرة النبّي أيوب)ع(، ص 94.. 25

)108( شرح أم البراهين، للسنوسّي، ص 99-98.. 26

)110( شرح ديوان ابن الفارض، للبورينّي، ص 100.. 27

)112( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج، لمجهول، ص 102-101.. 28

)114( شرح رسالة االستعارة، لإلسفرايينّي، ص 104 .. 29

)120( شرح الهداية، لحسين بن معين الدين الميبذّي، ص 109-108.. 30

)122-1( شرح هداية الحكمة، لمجهول، ص 110.. 31

)123( الشـقائق النعمانيّـة فـي علمـاء الدولـة العثمانيّـة، لطاشـكبري زادة، ص . 32

.112-111

)127( طبقات الفقهاء، ألبي إسحاق الشيرازّي، ص 115.. 33

)135( الفتح المبين في سـيرة السـادة البوسـعيدين، لحميد بن محّمد بن رزيق، . 34

ص 119-118.

)142-2( كتيّب عن الشعر الكردّي، ص 123.. 35
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)152( نصوص قرآنيّة وأدعية وتسابيح، ص 126.. 36

)194( نبـذة فـي أنسـاب الروم ومن واالهـم، لعبد الواحد بن إبراهيم الحسـينّي، . 37

ص 148.

رابعًا: العناوين التي ُذكر فيها بيان أّوله ناقصًا، وعددها )18(
)12( اإلكليل، للحسن الهمدانّي، ص 32 .. 1

)37( تبييـن كـذب المفتري فيما نُسـب إلى أبي الحسـن األشـعرّي، البن عسـاكر، . 2

ص 45-44.

)50( الجامع الصحيح )ج 4(، للبخارّي، ص 54.. 3

)52-1( جواب رسالة البابا المعظم جريجوريوس، ص 55.. 4

)56( حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، للسيوطّي، ص 59.. 5

)60( حياة الحيوان الكبرى )ج 2(، للدميرّي، ص 62.. 6

)64( خريدة العجائب وفريدة الغرائب، البن الوردّي، ص 66-65 .. 7

)90( ديوان معتوق بن شهاب الموسوّي، ص 84.. 8

)100-4( النفحات اإللهيّة، لصدر الدين القونوّي، ص 93-92.. 9

)121( شرح هداية الحكمة، ألحمد بن محّمد الهروّي، ص 109.. 10

ـيَر، البن سـيّد الناس، ص . 11 )132( عيـون األثـر فـي فنـون المغـازي والشـمائل والسِّ

.117

)141( قاموس عربّي تركّي، لمصطفى بن شمس الدين األخترّي، ص 122.. 12

)147( قطعة من القرآن، ص 124.. 13

)148( قطعة من القرآن، ص 125.. 14

)149( نصوص من القرآن، ص 125.. 15

)150( نصوص قرآنيّة، ص 125.. 16

)182( مطالـع البـدور في منازل السـرور، لعالء الدين علّي بـن عبد الله الغزولّي، . 17

ص 141.
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)193( الناسخ والمنسوخ، لهبة الله بن سالمة، ص 147.. 18

خامسًا: العناوين التي ُذكر فيها بيان آخره ناقصًا، وعددها )11(
)34( تاريخ دمشق )ج 4(، البن عساكر، ص 43.. 1

)49( الجامع الصحيح، للبخارّي، ص 53.. 2

)50( الجامع الصحيح )ج 1، 2(، للبخارّي، ص 54-53.. 3

)54-2( شواكل الحور شرح هياكل النور، للدوانّي، ص 57.. 4

)61( حياة الحيوان الكبرى )ج 4(، للدميرّي، ص 64-63.. 5

)121( شرح هداية الحكمة، ألحمد بن محّمد الهروّي، ص 109.. 6

)147( قطعة من القرآن، ص 124.. 7

)148( قطعة من القرآن، ص 125.. 8

)149( نصوص من القرآن، ص 125.. 9

)150( نصوص قرآنيّة، ص 125.. 10

)178( مروج الذهب ومعادن الجوهر، للمسعودّي، ص 139.. 11

سادسًا: العناوين التي جاء فيها بيان أّوله وآخره ناقصين: 

)15( ألف ليلٍة وليلة )المجلد الثاني(، ص 35-34 .1. 

4ـ بيانات النَّسخ : 
ويُقصـد بهـا: مـكان النسـخ واسـم الناسـخ وتأريـخ النسـخ. وهـذا البيـان قـد أتـى 

مضطربـاً جـّداً فـي الفهـرس؛ فقـد جـاءت بيانـات النسـخ كاملـًة فـي )17( تسـجيلًة، 

ولـم يُذكَـر هـذا البيـان مطلقـاً فـي )136( تسـجيلًة، ولـم يُذكر مـكان النسـخ في )58( 

تسـجيلًة، ولـم يُذكـر اسـم الناسـخ فـي )6( تسـجيالٍت، ولـم يُذكـر تأريـخ النسـخ فـي 

تسـجيلٍة واحـدة، ولـم يُذكر مكان النسـخ واسـم الناسـخ في )29( تسـجيلًة، ولـم يُذكر 

مـكان النسـخ وتأريخـه فـي )8( تسـجيالت، ولـم يُذكر اسـم الناسـخ وتأريخ النسـخ في 

تسـجيلتين.
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وهذا بيان تفصيلّي بذلك: 

أواًل: التسجيالت التي جاءت فيها بيانات النسخ كاملة، وعددها )17(: 
)23( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوّي. ص 38.. 1

مكـة المشـرّفة، محمـود بـن محمود بـن محّمـد القليبـّي الشـافعّي، الثالثاء 10 

ربيـع اآلخـر 949هـ .

)30( تاج األسامي في اللغة. ص 41.. 2

قصبـة سـرودهن، عبـد الرحمـن بـن عيسـى بـن محّمد بـن محمـود، قبل صالة 

الظهـر 1131ه. 

)31( تاج اللغة وصحاح العربية )المجلد الثاني(، للجوهرّي. ص 41.. 3

مدرسـة يشـبك الـدوادار بالقاهـرة، محّمـد بـن ُمرَسـل بـن إسـماعيل األذنـّي، 

888ه.

)48-1( تهذيب المنطق والكالم، للتفتازانّي. ص 52.. 4

المدينة المشرّفة، يوسف بن أحمد الِحلَلِّي الشافعّي، 1026ه. 

)54( 1- حاشية على شرح القوشجّي لتجريد الكالم.. 5

2- شـواكل الحـور شـرح هيـاكل النـور، كالهما لمحّمـد بن أسـعد الدوانّي. 

ص 57.

تبريـز الزاويـة المظفريّـة التـي بناهـا السـلطان: أبـو المظّفر جهانشـاه، 

كالهمـا بخـّط المؤلّـف، عشـاء ليلـة الخميـس 11 شـوال 872هـ.

)73( الدالئل على اللوازم والوسائل، لدرويش بن جمعة المحروقّي. ص 74.. 6

بنـدر المحميّـة مـن زنجبـار، محّمـد بـن سـالم بـن علـّي الخروصـّي، 7 شـوال 

1304هـ.

)80( إثبـات الدليـل فـي صفـات الخليـل، للشـاعر علـّي بـن المشـرف الماردينّي. . 7

ص 78.

جزيـرة كلـوب مـن أرض السـواحل، سـمح بـن سـالم بـن سـعيد بن سـليمان بن 
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خلـف الريامـّي اإلباضـّي، 8 جمـادى األولـى 1302هـ.

)141( قاموس عربّي تركّي، لمصطفى بن شمس الدين القره حصارّي. ص 122.. 8

كوتاهية، بخّط المؤلّف، ليلة الثالثاء أوائل ربيع اآلخر 938هـ.

)167( اللّمع، ألبي الحسن األشعرّي. ص 133.. 9

مصر، المستشرق فلهلم سبيتا النمساوّي، 1875/11/19م/1292هـ.

)169( 1ـ ما اتفق لفظه واختلف مسّماه من األمكنة، للحازمّي. . 10

2ـ اإلنباه في ذكر القبائل والرواه، البن عبد البر.
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)78( ديوان المتنبي، ص 77.. 32

)79( سقط الزند، ألبي العالء المعّرّي، ص 78-77.. 33

)82( قطعة من ديوان األعشى، ص 79.. 34

)86( ديوان صفّي الدين الحلّّي، ص 82.. 35

)89( ديوان لبيد بن ربيعة العامرّي، ص 84.. 36

)90( ديوان معتوق بن شهاب الموسوّي، ص 84.. 37

)92( ذكر الطالع والغروب )في البروج(، لمجهول، ص 86.. 38
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)94(رحمة األّمة في اختالف األئّمة، لزين الدين عبد الرحمن القرشّي، ص 87.. 39

)95( روح الـروح فيمـا كان باليمـن مـن الفتن والفتوح، لعيسـى بن لطف الله بن . 40

المطّهر، ص 88.

)96( زبدة اإلعراب في شرح إظهار األسرار، لعبد الله بن محّمد، ص 89.. 41

)100-4( النفحات اإللهيّة، لصدر الدين القونوّي، ص 93-92.. 42

)107( شرح اآلجروميّة، لزين الدين محّمد جبريل، ص 98.. 43

)108( شرح أّم البراهين، للسنوسّي، ص 99-98.. 44

)110( شرح ديوان ابن الفارض، للبورينّي، ص 100.. 45

)113( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج، ص 103.. 46

)117-1( شرح الميّة األفعال، لمحّمد بن الشيخ الشهير بابن البّجاّي، ص 106.. 47

)117-2( شرح الميّة األفعال، لبحرق الحضرمّي، ص 106.. 48

)121( شرح هداية الحكمة، لمالنا زادة أحمد بن محمود الهروّي، ص 109.. 49

)133( عيون األخبار، لعيسى بن علّي اإلشبيلّي، ص 117.. 50

)164( كليلة ودمنة، ص 132.. 51

العـالء محّمـد . 52 اإللهيّـة، ألبـي  الصحائـف  فـي شـرح  الكالميّـة  اللطائـف   )166(

.133 ص  الِبِهْشـِتّي، 

)168( لمـع القوانيـن المضيـة فـي دواويـن الديـار المصريّة، لعثمان بـن إبراهيم . 53

النابلسـّي، ص 134.

)177(المرشـد المعيـن علـى الضـروري مـن علـوم الدين، البن عاشـر األندلسـّي، . 54

ص 139.

)183( معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوّي، ص 142.. 55

)187( المقامات، للقاسم بن علّي الحريرّي، ص 144.. 56

)193( الناسخ والمنسوخ، لهبة الله ابن سالمة، ص 147.. 57

)195( النـزاع والتخاصـم فيمـا بيـن بنـي أميّة وبني هاشـم، للمقريـزّي، ص 138-. 58

.149
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رابعًا: التسجيالت التي لم ُيذكر فيها اسم الناسخ، وعددها )6(: 
)3( إحياء علوم الدين، ألبي حامد الغزالّي، ص 26.. 1

)85( سلك الفريد في مدح السيّد الحميد، لحميد بن محّمد بن رزيق، ص 81.. 2

)115( الروض األُنُف في شرح السيرة النبويّة، ألبي القاسم السهيلّي، ص 105.. 3

)127( طبقات الفقهاء، ألبي إسحاق الشيرازّي، ص 115.. 4

)135( الفتـح المبيـن فـي سـيرة السـادة البوسـعيديين، لحميـد بـن محّمـد بـن . 5

.119-118 ص  رزيـق، 

)175( مختصر ثالثي في حدود الصوم وجمعة اآلالم، ص 138.. 6

خامسًا: التسجيالت التي لم ُيذكر فيها تأريخ النسخ، وهي واحدة: 
)172( رسالة في مخارج الحروف العربيّة، ص 137.. 1

الشـيخ حسـين بن شـيخ الحاجي محّمد في ثالثة ذهابات إلى الكعبة، والقدس 

واحدة. مرّة 

سادسًا: التسجيالت التي لم ُيذكر فيها مكان النسخ واسم الناسخ، وعددها )29(: 
)1-1( اآلداب لمجهول، ص 25.. 1

)2( أبجد فأل، لمجهول، ص 26-25.. 2

)13( ألف ليلٍة وليلة )ج 3(، ص 33.. 3

)25( اإليضاح في العربيّة، ألبي علّي الفارسّي، ص 39.. 4

)26( بستان اليقين في شرح عقيدة اإليمان، ليوسف بن محّمد، ص 39.. 5

)27( بيان السؤاالت التي وّجهها حضرة استيفو خزانة، ص 39.. 6

)41-3( اإلشكاالت، ألبي إبراهيم عبد الرحمن الفزارّي، ص 48.. 7

)44( تفسير القرآن، ألبي القاسم الطبرانّي، ص 50.. 8

)63( خريدة العجائب وفريدة الغرائب، لعمر بن المظّفر ابن الوردّي، ص 65.. 9

وهـو وإن لـم يذكـر لنا تاريخ النسـخ الصحيح، لكّنـه قال: <وأَحِسـُب أّن الكتاب 

قد ُدوِّن سـنة 1131هـ >.
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ثّم قال في بيان آخره: <ويقول الناسخ في آخر ورقة: 

أبشــر فحــب جاء وقــت طيبفلقد تـأّرخ ختم نسـخ حروفه

الصحيحـة: سـنة  ـل وقراءتـه  الُجمَّ للنسـخ علـى طريـق حسـاب  تاريـخ  وهـو 
1124هــ>.)1(

)91( ديوان موسى بن حسين بن شوَّال المحلّي، ص 85.. 10

)97( الزهر األنيق في قصص يوسف الصّديق، ص 90.. 11

)100-1( السـوانح الغيبيّـة واللوامـع النوريّة، إلسـماعيل بن سـليمان الكردّي، ص . 12

.91

)102( السيرة النبويّة، البن هشام، ص 93.. 13

)106( شرح اآلجروميّة، لخالد بن عبد الله األزهرّي، ص 97.. 14

)111( شرح حكمة العين، لشمس الدين محّمد بن مباركشاه، ص 101.. 15

)112( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج، ص 102.. 16

)118-1( شرح المعلّقات للزوزنّي، ص 107.. 17

)118-2( ديوان أبي إسحاق إبراهيم الغزّي، ص 107.. 18

)126( صورة األرض، للخوارزمّي، ص 113.. 19

)138( كتاب في الفقه المالكّي، ص 120.. 20

)145( القرآن، ص 124.. 21

)178( مروج الذهب، للمسعودّي، ص 139 . . 22

)182( مطالـع البـدور فـي منازل السـرور، لعلّي بن عبد الله الغزولّي الدمشـقّي، . 23

ص 141.

)1( أرشدني أخي اللغوّي المحّقق د. أحمد عبد الباسط هاشم الباحث بمعهد المخطوطات العربيّة 

إلى قراءة هذا التاريخ، فله مني أجزل الشكر وتمام العرفان.
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)185( معرفة أصول الخّط وقواعده، إلدوارد روس، ص 143.. 24

)190( منتخبات رهبانيّة وعجائب ماري سيليوس السبعة، ص 145.. 25

)194( نبـذة فـي أنسـاب الروم ومن واالهـم، لعبد الواحد بن إبراهيم الحسـينّي، . 26

ص 148.

)196( نقائض جرير والفرزدق، ألبي عبيدة َمْعَمر بن المثنى، ص 149. 27

)198-1( الوقف في قراءة القرآن، ص 150.. 28

)198-2( تعليقات على العقيدة، للسنوسّي، ص 150.. 29

سابعًا: التسجيالت التي لم ُيذكر فيها مكان النسخ وتأريخه، وعددها )8(: 
)41-1( تعليقة على عقيدة الغزالّي، ألبي العبّاس أحمد الشهير بزروق، ص 47.. 1

)43( تفسير الجاللين، للمحلّي والسيوطّي، ص 49.. 2

)59( الحل واإلصابة )في الفقه(، ص 61.. 3

)65( كتيّب عن الخّط العربّي، ص 66.. 4

)123( الشقائق النعمانيّة في علماء الدولة العثمانيّة، لطاشكبري زادة، ص 112.. 5

اتي، ص 129.. 6 )160( قوانين الدواوين، لألسعد بن ممَّ

)104-1( سيرة النبّي حبقوق الطاهر، ص 95.. 7

)104-2( قصة امرأة يشوع بن شيراخ مع سليمان، ص 96.. 8

ثامنًا: التسجيالت التي لم ُيذكر فيها اسم الناسخ وتأريخ النسخ، وعددها )2(: 
)144( القرآن، ص 124.. 1

)146( القرآن )الجزء 24(، ص 124.. 2

5- بيان نوع الخّط: 
لـم يُذكَـر هـذا البيـان فـي )72( تسـجيلًة مـن الفهـرس، ففـي )24( مـرًّة لـم يذكـر 

المفهـرِس أيَّ شـيء مطلقـاً عن الخّط سـواًء وصفه أو تحديـد نوعه، وفي )48( مرًّة ذكر 

أوصـاف الخـّط مـن حيـث الجـودة والـرداءة والوضـوح والمقروئيـة والجمال والحسـن 
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والروعـة والحجـم، دون تحديـٍد لنوعـه، وهـاك بيانـاً لهـا ُمرتّبـًة حسـب ورودهـا فـي 

لفهرس:  ا

أواًل: العناوين التي لم ُيذكر فيها بيان الخّط مطلقًا، وعددها )24(: 
)5( أدب الدنيا والدين، للماوردّي، ص27.. 1

)8( أرجوزة داللة الحيران، لسليم الصايغّي، ص29.. 2

)17( قطعة من ألف ليلٍة وليلة، ص35.. 3

)28( بيان السؤاالت التي وّجهها حضرة استيفو، وجواب حسين أفندي، ص39.. 4

)35( مراجع ونصوص عن تاريخ الفتح اإلسالمّي لفرنسا، ص43.. 5

)65( كُتيِّب عن الخّط العربّي، ص66.. 6

)69( الدرّة الفاخرة في علوم اآلخرة، لدرويش المحروقّي، ص70.. 7

)99( سراج الملوك، ألبي بكر الطرطوشّي، ص91.. 8

)124( كتاب عن الصالة )لمجهول(، ص112.. 9

)129( قطعة من كُتيِّب عن الطقوس الدينيّة بالعربيّة والقبطيّة، ص116.. 10

)130( قطعـة )أخـرى( مـن كُتيِّـب عـن الطقـوس الدينيّـة بالعربيّـة والقبطيّـة، . 11

ص116.

)136( فضائل بيت المقدس، لبهاء الدين ابن عساكر، ص120.. 12

)137( كتاب في الفقه اإلسالمّي، ص120.. 13

)139( كتاب في الفقه والحقوق وقواعد الصوفيّة، لحسن جلبي، ص121.. 14

)142( مجمـوع فيـه ثـالث رسـائل )واألصـل أن يُحّدد نوع خـّط كّل واحـٍد منها(، . 15

ص123.

)144( نسخة من القرآن، ص124.. 16

)146( الجزء الرابع والعشرون من القرآن، ص124.. 17

)152( نصوص قرآنيّة وأدعية وتسابيح، ص126.. 18

)159( قوانين اآلباء الرسل، إلقليمس، ترجمة جرجس بن قزمان، ص129.. 19
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)165( فصل في كيفية الصالة على النبّي، ص132.. 20

)190( منتخبات رهبانيّة وعجائب ماري سيلوس السبعة، ص145.. 21

يسين وسيرهم، ص145.. 22 )189( منتخبات رهبانيّة من أقوال القدِّ

)195( النزاع والتخاصم فيما بين بني أميّة وبني هاشم، للمقريزّي، ص148.. 23

)197( النواميس الرحمانيّة، لسعيد بن خلفان الخليلّي، ص149.. 24

ثانيًا: العناوين التي ُذكرت فيها أوصاف الخّط دون تحديٍد لنوعه، وعددها )48(
)15( الجـزء الثانـي مـن ألـف ليلـٍة وليلـة. قال عـن النُّسـخة: <كُتبت بخـطٍّ بارع> . 1

ص35.

)16( قطعـة مـن ألـف ليلـٍة وليلـة. قـال عـن الخـّط: <الخـّط رديء وغيـر واضـح . 2

كثيـراً> ص35.

)22( نسخة من اإلنجيل. قال: <ذات خطٍّ جميل> ص38.. 3

)36( تبييـن الحقائـق شـرح كنز الدقائـق، لفخر الدين الزيلعّي. قـال: <المخطوط . 4

واضـح الخـّط جميله، وأحرفه جـّد صغيرة> ص44.

)39( مجموع فيه خمس رسائل. قال: <الخّط جميل> ص47.. 5

)40( تعليم المسلمين أساليب الدعاء واالستغفار. قال: <الخّط واضح> ص47.. 6

)41( مجمـوع فيـه خمـس رسـائل. قـال عـن خـّط الرسـائل كلهـا: <خـّط الكتـاب . 7

شـرقّي صغيـر الحجـم رديء، بيد أنّه مقروء> )واألصـل أن يذكر نوع الخّط في كّل 

رسـالٍة مـن المجموع بمفردهـا(. ص48.

)42( تفسـير جالينـوس لكتـاب أبقراط فـي تدبير األمراض. قـال: <األوراق ممزّقة، . 8

ولكّنهـا مقروءة> ص49.

)43( تفسير الجاللين، للمحلّي وللسيوطّي. قال: <الخّط مقروء> ص49.. 9

)44( تفسـير القـرآن ألبـي القاسـم الطبرانـّي. قـال: <خـّط الكتـاب جميـل جـّداً> . 10

ص50.

)47( التنويـر في إسـقاط التدبير، البن عطاء الله السـكندرّي. قـال: <واضح الخّط . 11

جميله> ص52.



َيدسخشح ّم طممخشحجدلمزِخل شَبِخنَدشنب ارخاطرملا سرهفإخشحادلبز60ِم

)52( مجمـوع فيـه خمـس رسـائل. قـال: <الخـّط جميـل> )واألصـل أن يذكـر نوع . 12

الخـّط فـي كّل رسـالٍة مـن المجمـوع بمفردهـا(. ص56.

)56( حسن المحاضرة، للسيوطّي. قال: <ذات خطٍّ ممتاز> ص59.. 13

)66( كُتيِّب عن الخّط العربّي. قال: <الخّط رديء> ص66.. 14

)71( بحث في المعتقدات الدرزية. قال: <الخّط جميل> ص71.. 15

)73( الدالئـل علـى اللـوازم والوسـائل، لدرويـش المحروقّي. قال: <الخـّط مقروء> . 16

ص74.

)75( ديوان ابن خفاجة األندلسّي. قال: <الخّط مقروء> ص75.. 17

)82( قطعة من ديوان األعشى. قال: <ذات خطٍّ جميل> ص79.. 18

)93( رحلـة الشـتاء والصيـف، لمحّمـد بـن عبـد اللـه الحسـينّي الموسـوّي. قـال: . 19

<جيّـدة الخـّط> ص86.
)94( رحمة األّمة في اختالف األئّمة، لزين الدين عبد الرحمن القرشـّي الشـافعّي. . 20

قال: <خّط النُّسخة ممتاز> ص87.

)97( الزهر األنيق في قصص يوسف الصّديق. قال: الخّط واضح. ص90.. 21

)98( مجمـوع فيـه أربع رسـائل في السـحر والتنجيم. قال: <خّط النسـخة رديء> . 22

)واألصل أن يذكر خّط كّل رسـالٍة مسـتقالً(. ص90.

)103( مجمـوع فيه عشـر رسـائل تاريخيّة في العهد القديـم والجديد. قال: <خّط . 23

النُّسـخة واضـح> )واألصل أن يذكر نوع الخـّط في كلٍّ منها(. ص95.

)104( مجمـوع فيـه رسـالتان: قصة امرأة يشـوع مع سـليمان النبـّي، وفتوح مصر . 24

البـن عبـد الحكـم. قـال: <الخـّط جميـل> )واألصـل أن يذكـر نـوع الخـّط فـي كلٍّ 

منهـا(. ص96.

)112( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج. قال: <الخّط جميل واضح> ص102.. 25

)113( شرح آخر لديوان رؤبة بن العّجاج. قال: <الخط مقروء واضح> ص103.. 26

)114( شرح رسالة االستعارة لإلسفرايينّي. قال: <الخّط جميل> ص104.. 27
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)118( مجمـوع يشـتمل علـى رسـالتين: شـرح المعلّقـات للزوزنـّي، وديـوان أبـي . 28

إسـحاق الغـزّي. قـال: <الخـّط مقـروء> )واألصـل أن يحـّدد نـوع الخـّط فـي كٍل 

ص107. منهمـا(. 

)119( مجمـوع يشـتمل على أربع رسـائل. قـال: <الخّط عامـة رديء> )واألصل أن . 29

يذكـر نـوع الخّط فـي كلٍّ منهم(. ص108.

)126( صورة األرض، للخوارزمّي. قال: <الخّط أسود اللون واضحه> ص113.. 30

)128( طبقات النحاة الصغرى، للسيوطّي. قال: <الخّط رديء> ص116.. 31

)133( عيـون األخبـار لعيسـى بـن علـّي اللخمّي األندلسـّي. قـال: <الخـّط رديء> . 32

ص117.

)134( الُغـرر والحجـول على شـرح األصول، لعلم الدين قاسـم بن أحمد الشـهير. . 33

قـال: <المخطوط غيـر منقوٍط في أكثـر األحيان> ص118.

)141( قامـوس عربـّي تركـّي، لمصطفـى بـن شـمس الديـن القـرة حصـارّي. قـال: . 34

<الكتـاب جميـل الخـّط واضحـه> ص122.
)145( القرآن. قال: <نسخة جميلة الخّط> ص124.. 35

)148( جـزء مـن القـرآن يبـدأ بسـورة الغاشـية حتـى سـورة النـاس. قـال: <الخـّط . 36

ص125. جميـل> 

)149( نصوص متفرّقة من القرآن. قال: <الخّط جميل جّداً> ص125.. 37

)158( قطعـة مـن كتاب في القضـاء والمعامالت. قال: <خّط النـّص القديم أجمل . 38

من خّط النـّص الحديث> ص128.

)161( قوانيـن ديوانيّـة، لبطـرس، ترجمـة مـوالي حسـين علّي خان. قـال: <الخّط . 39

ص130. واضح> 

)167( اللُّمع، ألبي الحسن األشعرّي. قال: <خّط النسخة واضح مقروء> ص133.. 40

)171( محـّك النظـر، لغـالم علـّي العباسـّي الكاظمـّي. قـال: <ُدّون الخـّط بقلـم . 41

ص136. المؤلّـف> 

)172( رسالة في مخارج الحروف العربيّة. قال: <ذو خطٍّ رائع> ص137.. 42
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)175( مختصر ثالثي في حدود الصوم وجمعة اآلالم. قال: <خّط حسن> ص138.. 43

)179( مجمـوع يشـتمل على سـّت رسـائل. قال: <خـّط هذه المؤلّفـات مختلف> . 44

ص140.

بة>. ص140.. 45 )180( مشكاة المصابيح، للتبريزّي. قال: <جميلة الخّط مذهًّ

)184( المعجـزات الباهـرة والكماالت الظاهرة، لموسـى بن محّمد القليوبّي. قال: . 46

<خّط النسخة مقروء>. ص142.
)185( معرفة أصول الخّط وقواعده، إلدوارد روس. قال: <الخّط جميل> ص143.. 47

)191( كتـاب عـن الموت والبعث والجّنة والنار )لمجهول(. قال: <ذو خطٍّ واضح> . 48

ص146.

6 عدد األوراق: 
هـذا البيـان أي عـّد األوراق قـد أتـى مضطربـاً مـن حيـث وصـف العـدد، ولـم يَِسـْر 

فيـه المفهـرِس علـى طريقـٍة منتظَمـة؛ فقـد جمع فـي مـرٍّة واحدة بيـن العـدِّ بالصحيفة 

والصفحـة معـاً، وفـي مرّتيـن اثنتين عـّد بالصفحـة، وفي )39( مـرًّة عـّد بالصحيفة، وفي 

بقيـة الفهـرس عـّد بالورقة.

وهذه المواضع هي: 

أواًل: الجمع بين العدِّ بالصحيفة والصفحة: 
)86( ديوان صفيِّ الدين الِحلِّّي، قال: <400 صحيفٍة>، وبالضبط )783 صفحًة( ص82 .. 1

ثانيًا: العدُّ بالصفحة: 
)5( أدب الدنيـا والديـن، ألبـي الحسـن علـّي بـن محّمـد المـاوردّي )153صحفًة( . 1

ص27.

)86( ديوان صفّي الدين الحلّّي )783صفحًة( ص82.. 2

ثالثًا: العدُّ بالصحيفة: 
)11( اإلكليل، للحسن بن أحمد الهمدانّي )176صحيفًة( ص31.. 1



م6م نممطمـخشحبمجزممّ

)16( قطعة من ألف ليلٍة وليلة )20 صحيفًة( ص35.. 2

)26( بستان اليقين في شرح عقيدة اإليمان، ليوسف بن محّمد )30صحيفًة( ص39.. 3

)30( تاج األسامي في علم اللغة )177صحيفًة( ص41.. 4

)31( تـاج اللغـة وصحـاح العربيّـة للجوهـرّي؛ مـن جزءيـن: األول )340صحيفًة(، . 5

والثانـي )224صحيفـًة( ص41.

)36( تبييـن الحقائق في شـرح كنـز الدقائق، لفخر الديـن الزيلعّي )275صحيفًة( . 6

ص44.

)37( تبييـن كـذب المفتـري فيما نُسـب إلى أبي الحسـن األشـعرّي، البن عسـاكر . 7

ص45. )89صحيفًة( 

)38( تحفة الملوك والسـالطين فيما يقوم به أسـس أركان الدين، لعلّي بن أحمد . 8

الشيرازّي )204صحيفًة( ص46.

)44( تفسير القرآن، ألبي القاسم الطبرانّي )532صحيفًة( ص50.. 9

)47( التنوير في إسقاط التدبير، البن عطاء الله السكندرّي )82صحيفًة( ص52.. 10

الـوردّي . 11 ابـن  عمـر  حفـص  ألبـي  الغرائـب،  وفريـدة  العجائـب  خريـدة   )63(

ص65. )165صحيفـًة( 

)68( مجموع يشتمل على سبع رسائل )325صحيفًة( ص69.. 12

)70( درر الحّكام في شرح غرر األحكام، لُمالَّ خسرو )366صحيفًة( ص70.. 13

)75( ديوان أبي إسحاق إبراهيم بن خفاجة األندلسّي )120صحيفًة( ص75.. 14

)76( ديوان أبي تّمام، جْمع علّي بن حمزة األصفهانّي )149صحيفًة( ص76.. 15

)78( ديوان أبي الطيِّب المتنبي )170صحيفًة( ص77.. 16

)84( ديوان غالم علّي آزاد البلكرامّي)حسان الهند( )262صحيفة( ص80.. 17

)86( ديوان صفّي الدين الحلّّي )400صحيفٍة( ص82.. 18

)89( ديوان لبيد بن ربيعة العامرّي )37صحيفًة( ص84.. 19

)91( ديوان موسى بن حسين بن شوال المحلّي )101صحيفة( ص85.. 20
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)95( روح الـروح فيمـا كان باليمـن مـن الفتن والفتوح، لعيسـى بن لطف الله بن . 21

المطّهر )163صحيفًة( ص89.

)96( زبـدة اإلعـراب في شـرح إظهار األسـرار، لمحّمد بن عبد اللـه )158صحيفًة( . 22

ص89.

)97( الزهر األنيق في قصص يوسف الصّديق )234صحيفًة( ص90.. 23

)99( سراج الملوك، ألبي بكر الطرطوشّي )261صحيفًة( ص91.. 24

)102( السيرة النبويّة، لعبد الملك بن هشام )449صحيفًة( ص93.. 25

)105( شرح اآلجروميّة، لخالد بن عبد الله األزهرّي )100صحيفًة( ص97.. 26

)107( شرح اآلجروميّة، لزيد الدين محّمد جبريل )83صحيفًة( ص98.. 27

)109( شرح تسهيل الفوائد، أو ألفية ابن مالك )337صحيفًة( ص99.. 28

)112( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج )330صحيفًة( ص102.. 29

)113( شرح ديوان رؤبة بن العجاج، )نسخة أخرى( )183صحيفًة( ص104.. 30

)115( الـروض األُنُـف فـي شـرح السـيرة النبويّـة، ألبـي القاسـم السـهيلّي )274 . 31

ص105. صحيفـًة( 

)122( مجموع رسائل في الفلسفة )162صحيفًة( ص111.. 32

)158( قطعة من كتاب في القضاء والمعامالت )173صحيفًة( ص129.. 33

)162( الكافية في النحو، البن الحاجب )47صحيفًة( ص130.. 34

)164( كليلة ودمنة )406صحيفًة( ص132.. 35

)173( مختارات شعريّة، لشعراء من الصحراء )54صحيفًة( ص137.. 36

)174( مختارات شعريّة، لمجهول )224صحيفًة( ص138.. 37

)187( المقامات، ألبي محّمد القاسم بن علّي الحريرّي )217صحيفًة( ص144.. 38

)196( نقائـض جريـر والفـرزدق، ألبـي عبيـدة َمْعَمـر بـن المثنـى )174صحيفـًة( . 39

ص149.

ومـن المالحـظ أنّـه فـي المجمـوع رقـم)39( وفيـه خمـس رسـائل، ذكر عـدد أوراقه 

فقـال: <47 ورقـًة>، وفـي داخـل الرسـائل حيـن ذكـر أماكنهـا فـي المجموع عدَّ بـاألوراق 
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ثـالث مـرّات، وبالصحائـف مرّتين: 

ترجمة كتاب نكت رموز بليانوس الحكيم. قال: <األوراق )1ـ7(>.- 

قصائد الحكيم الوزير مؤيّد الدين علّي بن إسماعيل الطغرائّي. قال: <الصحائف - 

)8ـ13(>.

رسالة من كتاب الجامع في الحيوان والحجر واألشجار، ألرسطاطاليس الحكيم. - 

قال: <الصحائف )13ـ30(>.

فصل األرماز، ألفالطون وهرمس وجالينوس وهرقل وأبي جعفر الفارسّي وخالد - 

بن يزيد. قال: <األوراق )30ـ36(>.

هيكل سراسدوس لقراطس الروحانّي. قال: <األوراق )37ـ47(> ص46.- 

تنبيـه: وقـع خطـأ طباعـي فـي عـدِّ أوراق التسـجيلة رقـم )110(: شـرح ديـوان ابـن 

الفـارض للبورينـّي. 

قـال: <228 ورقـًة>؛ مـع أنّـه ذكـر في بيـان آخـره: <وآخره خلـف الورقـة )277(... ثّم 

يلـي ذلـك شـرح قصيـدة ابـن الفـارض الخمريّـة األوراق )278-288( >. انظـر ص )100(، 

والصـواب )288 ورقًة(. 

ثانيًا: لم يذكر هذا البيان على الوجه الصحيح في خمسة من تسجيالت 
المجاميع: 

وهذه التسجيالت هي: 

)48( مجموع فيه كتابان: 1. 

تهذيب المنطق والكالم، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانّي. - 

التعريفات، لعلّي بن محّمد الجرجانّي. - 

فقد ذكر عدد أوراق المجموع كلِّه فقال: <99 ورقًة>. انظر: ص)52(

)104( ثالث رسائل: 2. 

ر بمجيء يسوع.-  سيرة النبّي حبقوق الطاهر بن داكور الُمبَشِّ
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قصة امرأة يشوع بن شيراخ مع سليمان الحكيم ابن داود.- 

فتوح مصر، البن عبد الحكم المصرّي. - 

فقد ذكر عدد أوراق المجموع كلَّه فقال: <50 ورقًة>. انظر: ص)96(

)142( مجموع فيه ثالث رسائل: 3. 

قاموس كردّي عربّي.- 

كُتيِّب في الشعر الكردّي.- 

قصيدة عربيّة مع ترجمتها للكرديّة في مدح السلطان عبد المجيد.- 

فقد ذكر عدد أوراق المجموع كلِّه فقال: <109 ورقة>. انظر: ص)123(

)169( مجموع فيه ثالث رسائل: 4. 

اه من األمكنة والمواضع، ألبي بكر الحازمّي.-  ما اتفق لفظه واختلف ُمَسمَّ

اإلنباه في ذكر أصول القبائل والرواة، البن عبد البر القرطبّي.- 

القصد واألََمم في أصول أنساب العرب والعجم، البن عبد البر القرطبّي. - 

فقد ذكر عدد أوراق المجموع كلِّه فقال: <138 ورقًة>. انظر: ص)134ـ136(

)179( مجموع فيه سّت رسائل: 5. 

مسألة ألف وخمسمئة مسألة، رواية ابن عبّاس.- 

أحاديث وتفاسير وروايات فقهيّة.- 

حوار بين النبّي وأبي هريرة.- 

بيان في الصالة.- 

رسالة في الفقه.- 

بحوث في الكيمياء والتنجيم والقواعد.- 

فقد ذكر عدد أوراق المجموع كلِّه فقال: <368 ورقًة>. انظر: ص)140(

د عدد أوراق كّل رسـالٍة مسـتقلّة، ويبيِّـن كذلك موقع  ه أن يحـدِّ واألصـل فـي هـذا كلِـّ

صفحـات كّل رسـالٍة داخـل المجمـوع، السـيّما وقد ذكره على الصواب في السـبعة عشـر 
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مجموعـاً الباقيـة علـى النحو اآلتي: 

)1( مجموع فيه ثالث رسائل: 
اآلداب، لمجهول. قال: <األوراق )21-1(>.- 

شرح ملحة اإلعراب، للحريرّي. قال: <األوراق )108-21(>.- 

مواعظ دينيّة ومسائل فقهيّة. قال: <األوراق )143-109(> .- 

)14( مجموع فيه كتابان: 
المجلّد األول من ألف ليلٍة وليلة )ال تدخل؛ مطبوعة قديمة(. )265-1( .- 

ديوان عبد الرحيم بن أحمد البرعّي اليمانّي. قال: <األوراق )333-268(>.- 

)39( مجموع فيه خمس رسائل: 
ترجمة كتاب نكت رموز بليانوس الحكيم. قال: <األوراق )7-1(>.- 

قصائد الحكيم الوزير مؤيّد الدين علّي بن إسماعيل الطغرائّي. قال: <األوراق - 

.<)13-8(

رسالة من كتاب الجامع في الحيوان والحجر واألشجار، ألرسطاطاليس. قال: - 

<األوراق )30-13(>.
فصل األرماز، ألفالطون وهرمس وغيرهما. قال: <األوراق )36-30(>.- 

هيكل سراسدوس، لقراطس الروحاني. قال: <األوراق )47-37(>.- 

)41( مجموع فيه خمس رسائل: 
المعروف -  أحمد  العبّاس  ألبي  الغزالّي،  حامد  أبي  عقيدة  على  تعليقة 

بُزرُّوق. قال: <األوراق )56-1(>.

الفوائد المدنيّة في بيان اختالف العلماء من الشافعيّة، لمحّمد بن سليمان - 

الكردّي. قال: <األوراق )119-56(>.

<األوراق -  قـال:  الفزارّي.  إبراهيم  بــن  الرحمـن  لعبـد  اإلشـكاالت، 

.<)122-119(



َيدسخشح ّم طممخشحجدلمزِخل شَبِخنَدشنب ارخاطرملا سرهفإخشحادلبز68ِم

غاية المرام في شرح شروط المأموم واإلمام، لمحّمد بن أحمد الموصلّي. - 

قال: <األوراق )139-124(>.

الخزرجّي، -  ال  الجمَّ بن  ولعلّي  للسيوطّي،  الفقه،  في  ومسائل  رسائل 

وغيرهما. قال: <األوراق )144-140(>.

)52( مجموع فيه خمس رسائل: 
جواب رسالة البابا جريجوريوس. قال: <األوراق )58-1(>.- 

جزء من كتاب في الفقه. قال: <األوراق )76-59(>.- 

قصة الجارية، لمصطفى بن المالكّي. قال: <األوراق )82-79(>.- 

المبين في التعبير، لعبد الغني النابلسّي. قال: <األوراق )94-83(>.- 

تعليق على البسملة، ألحمد النفزاوّي. قال: <األوراق )102-95(>.- 

)54( مجموع فيه كتابان: 
انّي. قال: -  وَّ حاشية على شرح القوشجّي لتجريد الكالم، لمحّمد بن أسعد الدَّ

<األوراق )71-1(>.
قال: -  انّي.  وَّ الدَّ أسعد  بن  لمحّمد  النور،  هياكل  شرح  في  الحور  شواكل 

<األوراق )117-72(>.

)55( مجموع فيه كتابان: 
حاشية على شرح العقائد العضديّة، لمجهول. قال: <األوراق )29-1(>.- 

قال: -  الحسينّي.  محّمد  بن  لمحّمد  العضديّة،  العقائد  شرح  على  حاشية 

<األوراق )68-30(>.

)68( مجموع فيه سبع رسائل: 
الدرجة العليا في تفسير الرؤيا، لتقّي الدين إبراهيم الجناعّي. قال: <األوراق - 

.<)108-1(

<األوراق -  قال:  الخزالّي.  يحيى  بن  إلبراهيم  األحالم،  وتفسير  المنام  تعبير 
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.<)260-109(

تفسير االختالجات على خمس مقاالت. قال: <األوراق )264-260(>.- 

مختصر في تفسير الرؤيا، لمحّمد بن سيرين البصرّي. قال: <األوراق )265-- 

.<)287

تفسير السنة إذا دخلت بأول يوٍم من الشهر المحرّم، لمجهول. قال: <األوراق - 

.<)310-288(

باب في النيّات، لمجهول. قال: <األوراق )318-310(>.- 

باب ضرب الفأل بالقرآن العظيم، لمجهول. قال: <األوراق )325-319(>.- 

)72( مجموع فيه مؤّلفات عن الدروز )15 رسالًة(: 
نسخة الّسجّل المعلّق على المشاهد في غيبة اإلمام الحاكم. قال: <األوراق - 

.<)8-1(

الّسجل المنهّي فيه عن الخمر. قال: <األوراق )9-8(>.- 

خبر اليهود والنصارى. قال: <األوراق )17-9(>.- 

 - 17 )وجه  <األوراق  قال:  الله.  بأمر  الحاكم  إلى  القرمطّي  كتبه  ما  نسخة 

وظهرها(>.

ميثاق ولّي الزمان. قال: <األوراق )وجه 18 وظهرها(>.- 

النقض الخفّي. قال: <األوراق )30-18(>.- 

بُُدّو التوحيد لدعوة الحّق. قال: <األوراق )34-31(>.- 

ميثاق النساء. قال: <األوراق )37-34(>.- 

البالغ والنهاية في التوحيد إلى كافّة الموّحدين الُمتَبِّرين من التلحيد. قال: - 

<األوراق )45-38(>.
الغاية والنصيحة. قال: <األوراق )56-46(>.- 

ام موالنا جلَّ ذكره من الهزل. قال: <األوراق )67-56(>.-  حقائق ما يظهر قُدَّ

السيرة المستقيمة. قال: <األوراق )82-67>.- 
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كشف الحقائق. قال: <األوراق )94-82(>.- 

سبب األسباب والكنز لمن أيقن واستجاب. قال: <األوراق )100-95(>.- 

ملحق بعنوان: صفات العلّة )سّت ورقاٍت(. 	 

)100( مجموع فيه أربعة كتب: 
السوانح الغيبيّة واللوامع النوريّة، إلسماعيل بن سليمان الكردّي البصرّي. - 

قال: <األوراق )24-1(>.

مقتطفات شعريّة، لمحيي الدين بن عربي. قال: <األوراق )26-25(>.- 

رسالة في معرفة الكنز العظيم. قال: <األوراق )28-27(>.- 

النفحات اإللهيّة، لصدر الدين محّمد بن إسحاق القونوّي. قال: <األوراق - 

.<)143-29(

)103( مجموع فيه )10( رسائل تتعّلق بتاريخ العهدين القديم والجديد: 
سيرة النبّي أيوب. قال: <األوراق )20-1(>.- 

شرح خبر بني إسرائيل وخروِجهم من أورشليم وُمضيِّهم إلى بابل. قال: - 

<األوراق )55-20(>.
قال: -  القّديسة دميانة وسيرتها.  البرلس في شهادات  يوحنا أسقف  شرح 

<األوراق )98-55(>.
قول األب ماري يعقوب الطوبانّي في وفاة هارون. قال: <األوراق )98-- 

.<)112

خمس عشرة مسألًة في مبادئ النصرانيّة. قال: <األوراق )133-113(>.- 

عشر مسائل في التثليث والتوحيد. قال: <األوراق )154-133(>.- 

سبع مسائل في الديانة النصرانيّة. قال: <األوراق )159-154(>.- 

قال: -  وتعظيمه.  المسيح  على  اليهود  إقبال  سبب  في  العجيب  الخبر 

<األوراق )182-160(>.
مسألة كشف رأس الكاهن وقت القّداس. قال: <األوراق )201-183(>.- 
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كتاب يشوع بن شيراخ. قال: <األوراق )250-202(>.- 

)117( مجموع فيه رسالتان: 
اّي. -  شرح الميّة األفعال، ألبي عبد الله محّمد بن الشيخ الفقيه ابن البجَّ

قال: <األوراق )36-1(>.

قال: -  الحضرمّي.  ببَْحرَق  الشهير  عمر  بن  لمحّمد  األفعال،  الميّة  شرح 

<األوراق )103-41(>.

)118( مجموع فيه رسالتان: 
شرح المعلّقات، للزوزنّي. قال: <األوراق )113-1(>.- 

ديوان أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان الكلبّي الغزّي. قال: <األوراق )114-- 

.<)188

)119( مجموع فيه أربع رسائل: 
شرح ملحة اإلعراب للحريرّي، لمجهول. قال: <األوراق )104-1(>.- 

التقريب، ألبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الزوّي. قال: <األوراق - 

.<)120-105(

ملحق في النحو. قال: <األوراق )132-120(> .- 

 --133( <األوراق  قال:  البصرّي.  النحوّي  ألحمد  موّجهة  لقطرب  قصيدة 

. <)147

)122( مجموع في الفلسفة: القسم األول بالعربّية ويتضّمن كتابين: 
شرح هداية الحكمة، لمجهول. قال: <األوراق )97-1(>.- 

حاشية على شرح هداية الحكمة. قال: <األوراق )122-104(>.- 

)163( مجموع فيه ثالث رسائل: 
قطعة من الكافية في النحو، البن الحاجب. قال: <األوراق )20-1(>.- 

إعراب ديباجة المصباح من فوائد غرائب المفتاح )للسّكاكّي(، لمجهول. - 
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قال: <األوراق )59-20(>.

المصباح في النحو، للمطرزّي. قال: <األوراق )83-60(>.- 

)198( مجموع فيه رسالتان: 
الوقف في قراءة القرآن. قال: <األوراق )117-1(>.- 

تعليقات على العقيدة، ألبي عبد الله محّمد بن يوسف السنوسّي. قال: - 

<األوراق )132-117(>.

ونالحظ أّن التسـجيلة )98(: مجموعة رسـائل عن السحر والتنجيم والتفسير لمجهول، 

ـل المفهـرِس فـي ذكـر عناويـن الرسـائل، بـل ذكـر عـدد أوراقـه جملـًة واحدة،  ولـم يفصِّ

فقـال: <)323 ورقة(>. 

7- بيان المسطرة: 
لم يُذكر بيان المسطرة في الفهرس إاّل سّت مرّاٍت فقط وهي: 

)7( أدعية وقصص من الكنيسة القبطيّة، )13سطراً( ص1.28. 

)57( طبقات الحكماء وتراجمهم، لجمال الدين القفطّي، )22سطراً( ص2.60. 

)60( حياة الحيوان الكبرى، للدميرّي، )23سطراً( ص3.63. 

)135( الفتـح المبيـن فـي سـيرة السـادة البوسـعيديين، لمحّمـد ابـن رزيـق 4. 

ص119. )27سـطراً( 

)155( قصائد من الشعر العامّي، )16سطراً( ص127 .5. 

الشـافعّي، 6.  الواحـد  لعبـد  واالهـم،  ومـن  الـروم  أنسـاب  فـي  نبـذة   )194(

ص148. )21سـطراً( 

8- التكرار في بيانات الوصف: 
وقد وقع هذا التكرار في تسجيالت الفهرسة )15( مرًّة. وهي: 

)4( إحياء علوم الدين )الجزء الثالث(، ص 26.. 1



م7م نممطمـخشحبمجزممّ

قال: <الكتاب من القطع الكبير>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 32.5 × 22 سم.

)9( أسرار الطّب، لمسعود بن محّمد السحرّي، ص 31-30.. 2

ذكـر فـي ثنايـا وصـف الحالـة الماّديّـة للنسـخة أنّهـا: <من إهـداء الدكتـور ناريان 

داجـي مـن بومبـاي سـنة 1871م> ص 30، ثـّم أعـاد ذلك مـرًّة أخرى فـي الصفحة 

التاليـة، فقـال: <والكتـاب إهـداء الدكتور ناريـان داجي>. 

)14-2( ديوان عبد الرحيم البرعّي اليمانّي، ص 34.. 3

قال: <333 ورقًة من القطع الكبير>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 35.5 × 22 سم.

)15( ألف ليلٍة وليلة )المجلد الثاني(، ص 35-34.. 4

قال: على ورق من القطع الكبير. مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 35.5 × 22 سم.

)45( تقويم النظر في المسائل الفقهيّة الخالفيّة، البن الّدهان، ص 51.. 5

قال: <والكتاب كبير الحجم>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 37 × 25 سم.

)51( جزيرة العرب في معرفة البلدان والنسب، للهمدانّي، ص 55.. 6

قال: <156 ورقًة من القطع الكبير>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 32.5 × 23 سم.

)60( حياة الحيوان الكبرى، للدميرّي، ص 63 .. 7

قال: <والكتاب كبير الحجم>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 27 × 20 سم.

)78( ديوان المتنبي، ص 77.. 8

قال: <والديوان ذو حجٍم كبير> مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 36 × 22،5 سم.

)80( إثبات الدليل في صفات الخليل، لعلّي بن المشرف الماردينّي، ص 79.. 9

قال: <123 ورقًة من القطع الكبير> مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 33 × 23 سم.

)109( شرح تسهيل الفوائد أو شرح ألفية ابن مالك، ص 99.. 10

قال: <والكتاب كبير الحجم>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 25 × 16.5 سم.

)115( الروض األُنُف في شرح السيرة النبويّة، ألبي القاسم السهيلّي، ص 105.. 11

قال: <والمخطوط كبير الحجم>، مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 26 × 18 سم.

)135( الفتـح المبيـن فـي سـيرة السـادة البوسـعيديين، لحميـد بـن محّمـد بـن . 12
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رزيـق، ص 119.

قال: <226 ورقًة من القطع الكبير> مع أنّه ذكر قياس الكتاب: 33 × 20.5 سم.

)153( قطعة من كتاب عن القّداس القبطّي، ص 126 .. 13

قال: <والقطعة مكتوبة بالعربيّة> وهذا تكرار؛ فالفهرس إنّما هو ُمَعدٌّ للمخطوطات 

العربيّة.

)178( مروج الذهب ومعادن الجوهر، للمسعودّي، ص 140-139.. 14

قـال: <172 ورقـًة مرقّمـة باألرقـام العربيّـة وعلـى الطريقـة األوربيّة أي: بـدءاً من 

آخـر الكتـاب>، ثـّم قال فـي بيـان عـدد األوراق: <172 ورقًة>.

)181( مصـّورات هنديّـة متعلّقـة بكتـاب صـور الكواكـب الثابتـة، لعبـد الرحمـن . 15

الصوفـّي، ص 141.

قـال يصف النسـخة: <18 ورقًة مزدانة بالرسـوم الجميلـة والملّونة>، وكان الواجب 

عليـه أن يذكـر لنـا عـدد هذه الصور، ثّم قـال في بيان عـدد األوراق: <18 ورقًة>.

9- التزيُّد في المعلومات مّما ال يدخل في المقصود من الفهرسة )الوصف(: 

وقد وقع هذا في )58( تسجيلًة من الفهرس وهي: 

)5( أدب الدنيا والدين، ألبي الحسن الماوردّي، ص 27.. 1

قـال: <والكاتـب معـروف، ُولـد فـي البصرة، وُعـدَّ أقضى القضـاة أيـام القائم بأمر 

اللـه العباسـّي. لمزيـٍد من المعلومات عـن المؤلّف وطبعات الكتـاب انظر األعالم 

.<)I،48.sup.I،668( بروكلمـان ،)146/5(

)8( داللة الحيران، لسليم بن سعيد الصايغّي، ص 29.. 2

قـال نهايـة التسـجيلة: <وقـد ذكـر بروكلمان نسـب الراجـز على نحويـن: الضائعّي 

والصائغـّي، والمخطـوط الـذي بيـن أيدينا يذكر النسـبة بالصـاد المهملـة وبالياء، 

كمـا أّن بروكلمـان ذكـر كُتبـاً أخـرى للراجز دون اإلشـارة إلى هـذا الكتاب>.

)9( أسرار الطّب، لمسعود بن محّمد السحرّي، ص 30.. 3

قال نهاية التسجيلة: <راجع األعالم )220/1(>.
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)11( اإلكليل )ج 8(، للحسن الهمدانّي، ص 32-31.. 4

قال بعد تبصرة الكتاب: <راجع رأي لوفغرين في الموسـوعة اإلسـالميّة في طبعات 

ـق بعـد التحقيـق الناجـع، ولمزيـٍد مـن المعلومـات  الجـزء الثامـن الـذي لـم يُحقَّ

عـن نُسـخ الجـزء الثامن األخـرى راجـع بروكلمـان )sup.I،409(، وانظر في وصف 

نسـخة مكتبة علّي أميري ملت باسـتنابول: د.محّمد عيسـى صالحية، مجلة معهد 

المخطوطـات العربيّـة، مجلـد )26( الجـزء الثاني سـنة 1982م ص 670 وما بعدها>.

)29( البيان في أسرار الطّب، لمحّمد بن أحمد الحموّي، ص 41.. 5

قال نهاية التسـجيلة: <وقد أشـار بروكلمان إلى نسـخٍة أخرى راجع السـطر الثالث 

.<)sup،II.p.1030(

)31( تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهرّي، ص 42.. 6

قـال نهايـة التسـجيلة: <لمزيٍد من المعلومات عن نَُسـخ هـذا المعجم المخطوطة 

Lexik-( فؤاد سـيزكين ،)sup.I.pp.196-197 )وشـروحه وطبعاته انظر بروكلمـان

.<)ographie،Band Vill.pp.215-224

)36( تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، لفخر الدين الزيلعّي، ص 44.. 7

قـال نهايـة التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومات عـن الكاتبيـن وطبعـات ُمَؤلََّفيِْهما 

.<)I،94،sup.II،86( وبروكلمـان ،)انظـر األعـالم )192/4، 373

)41-2( الفوائـد المدنيّـة فـي بيـان اختـالف العلمـاء مـن الشـافعيّة، لمحّمـد بن . 8

سـليمان الكـردّي المدنـّي، ص 47.

قـال أول التسـجيلة: <ُولِـد الكاتب بدمشـق، وتولّـى إفتاء الشـافعيّة بالمدينة، وله 

مؤلفـات عديـدة ذكرهـا صاحب األعـالم )23/7(، كما ذكر عنوانـاً آخر للكتاب هو: 

الفوائـد المدنيّـة فيمـن يُفتَى بقوله من أئّمة الشـافعيّة>.

)41-4( غايـة المـرام فـي شـرح شـروط المأمـوم واإلمـام، لمحّمـد بـن أحمـد . 9

.48 ص  الشـافعّي،  الموصلـّي 

قـال نهايـة التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن المؤلّـف ومخطوطاتـه انظر 

.<)sup.II.440( بروكلمـان 
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)44( تفسير القرآن، ألبي القاسم الطبرانّي، ص 50.. 10

قـال نهايـة التسـجيلة: <ولمزيـٍد مـن المعلومـات عـن الطبرانـّي انظر األعـالم )3/ 

.<)sup.I.p.279( وبروكلمـان   ،)181

)45( تقويم النظر في المسائل الفقهيّة الخالفيّة، البن الدّهان، ص 51.. 11

قـال نهايـة التسـجيلة: <ولمزيـٍد مـن االطاّلع علـى المؤلّـف وكتابه المذكـور انظر 

إلـى  يُِشـر  لـم  بروكلمـان  أّن  )I،491)392( علمـاً  )167/7(، وبروكلمـان  األعـالم 

ستراسـبورج>.  مخطوطـة 

)47( التنوير في إسقاط التدبير، البن عطاء الله السكندرّي، ص 52.. 12

قـال نهايـة التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن الكاتـب ونَُسـخ المخطوطة. 

.<)213/1( واألعـالم   ،)Sup.II،145-146( بروكلمـان 

)48-2( التعريفات، لعلّي بن محّمد الجرجانّي، ص 53.. 13

قـال نهاية التسـجيلة: <لمزيٍد من المعلومات عـن الكاتبين انظر األعالم )159/5(، 

)113/8-114(>. يقصد التفتازانّي والجرجانّي.

)57( طبقات الحكماء وتراجمهم، لجمال الدين القفطّي، ص 60.. 14

قـال نهاية التسـجيلة: <لمزيٍد مـن المعلومات عن الكاتـب ومؤلّفاته. راجع األعالم 

.<)187-186/5(

)63( خريدة العجائب وفريدة الغرائب، لعمر بن مظّفر بن الوردّي، ص 65.. 15

قـال نهايـة التسـجيلة: <راجـع فـي االختـالف علـى ضبـط اسـمه وتاريـخ وفاتـه 

.<)229-228/5( األعـالم  ومراجعـه  ومصـادره 

)68-4( مختصر في تفسير الرؤيا، لمحّمد بن سيرين البصرّي، ص 68.. 16

قال آخر التسـجيلة: <ويالحظ الزركلّي أن تفسـير األحالم المنسـوب البن سـيريّن: 

ليـس له. انظر األعـالم )25/7(>.

)72( مجموع فيه )15( رسالًة عن الدروز، ص 73.. 17

قـال نهايـة التسـجيلة: <ويالحظ أّن بعض أجزاء المخطوط قـد طُِبع، وتُرِْجم بعضه 

إلى اإلنجليزيّة والفرنسـيّة، ولمزيٍد من االطاّلع على ذلك انظر بحث سلفسـتر دو 
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ساسـي في الدروز: )Expose de la religion des druzes(، وانظر بخاّصٍة الجزء 

األول الصفحات )471-466(>. 

)73( الدالئل على اللوازم والوسائل، لدرويش بن جمعة المحروقّي، ص 74.. 18

قـال نهايـة التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن مخطوطـاٍت أخـرى للكاتب: 

.<)Gal،II،409.Sup.II،893( بروكلمـان  انظـر 

)75( ديوان أبي إسحاق ابن خفاجة األندلسّي، ص 76-75.. 19

قـال فـي ثنايـا التسـجيلة: <وقـد طبعت جمعيّـة المعـارف المصريّة الديوان سـنة 

1286هــ/1867م علـى ترتيـب المعجـم، ومن ثَمَّ فـإّن الترتيب مختلـف بين هذه 

الطبعـة وبين نسـخة مكتبة ستراسـبورج الوطنيّـة والجامعيّة>.

وقـال آخـر التسـجيلة: <راجع أماكن الُنسـخ األخرى عند بروكلمـان، الذي لم يذكر 

نسـخة ستراسـبورج )Gal،II،277.Sup.I،880(، وانظـر فـي طبعـة مصطفى غازي 

 .<)II،846( اإلسـكندريّة سـنة 1960م، وراجع الموسوعة اإلسـالميّة

)76( ديوان أبي تّمام، َجْمُع علّي بن حمزة األصفهانّي، ص 76.. 20

قـال: <وفيهـا بعـض االختـالف عن الطبعـة التي قام بهـا محّمد عبده عـزّام لديوان 

أبـي تّمـام، القاهـرة دار المعـارف سـنة 1965/1964م، وكمثـاٍل علـى ذلـك انظر: 

أطروحتنـا للحصـول على شـهادة الدكتوراه: الشـاعر األموّي التغلبـّي القطامّي )ص 

194 حاشـية رقم 2(>.

.<)Gal،I،p.84( ثم قال آخر التسجيلة: <راجع بروكلمان

)80( إثبات الدليل في صفات الخليل، لعلّي بن المشرف الماردينّي، ص 79.. 21

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن المؤلّـف ومخطوطاتـه، راجع 

.<)II،p،207.ligne 8 et Sqq.Sup.II،p.200،No.5(بروكلمـان

)81( ديوان أحمد الدلنجاوّي، ص 79.. 22

قـال آخـر التسـجيلة: <ولمزيـٍد مـن النُّسـخ األخـرى مـن الديـوان راجـع بروكلمان 

.<)Sup.II،388.No.46(

)85( السـلك الفريـد فـي مـدح السـيّد الحميـد، لمحّمـد بـن محّمـد بـن زريـق . 23
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.82-81 ص  اإلباضـّي، 

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومات عـن الشـاعر وممدوحيـه ومؤلّفاته 

.<)Sup.II،268،823( وبروكلمـان ،)راجـع األعـالم )127/1

)88( ديوان عبد الغني النابلسّي، ص 83.. 24

قـال آخـر التسـجيلة: <ولمزيـٍد مـن المعلومـات عـن الشـاعر والنُّسـخ األخـرى مـن 

.<Sup.II،p.475،lignes 8-10 وبروكلمـان   ،)159-158/1( األعـالم  انظـر  المخطـوط 

)89( ديوان لبيد بن ربيعة العامرّي، 83.. 25

صاً شخص الناقد األدبّي :  قال في ثنايا التسجيلة ُمتقمِّ

<ومن مختار مراثيه في أربد ]من البحر الكامل[ : 
وعنـاه ذكرى ِخلٍَّة لـم َتْصَقِب>َطـِرب الفـؤاُد ولْيَته لـم يْطَرِب

)90( ديوان معتوق بن شهاب الموسوّي، ص 85.. 26

قـال آخـر التسـجيلة: <ويُنبِّه صاحب األعـالم إلى أّن الديوان قد طُِبع ببيروت سـنة 

1885م. )179/8(>.

)91( ديوان موسى بن حسين بن شوال المحلّي، ص 85.. 27

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن عـرار بـن فـالح وعـن النُّسـخ 

Sup. وبروكلمـان   ،)14/5( األعـالم  انظـر  الديـوان  مـن  األخـرى  المخطوطـة 

الديـوان. فـي  الممدوحيـن  أحـد  هـو:  فـالح  بـن  وعـرار   <II،568،II-13-15

)94( رحمة األّمة في اختالف األئّمة، لزيد الدين عبد الرحمن القرشـّي الشـافعّي، . 28

ص 87.

قـال آخـر التسـجيلة: <وللكتـاب نَُسـخ أخـرى فـي باريـس وكمبـردج وتركيـا راجع 

.<Sup.II،107 بروكلمـان 

)95( روح الـروح فيمـا كان باليمـن مـن الفتن والفتوح، لعيسـى بن لطف الله بن . 29

المطّهر، ص 89.

قـال آخر التسـجيلة: <ولمزيٍد من المعلومات راجع األعـالم )291/5-292(، ومقال 
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د.محّمـد عيسـى صالحيـة: المخطوطـات اليمانيّـة فـي مكتبـة علـّي أميـري ملّـت 

باسـتنابول )مجلـة معهـد المخطوطـات، المجلـد)26( الجـزء الثانـي عـدد يوليـو 

ـق الكتـاب  ديسـمبر لسـنة 1982م، ص 687 ومـا يليهـا(. ويُنـوِّه فيـه بأنّـه قـد حقَّ

سـنة 1973م؛ لحيـازة الدكتـوراه، معتمـداً علـى 13 نسـخًة خطَّيّة>.

يق، ألبي إسـحاق إبراهيـم بن محّمد . 30 )97( الزهـر األنيـق في قصص يوسـف الصدِّ

األنصارّي، ص 90.

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن األنصـارّي ومخطوطاتـه انظر 

.<)Sup.II،342( بروكلمـان 

)99( سراج الملوك، ألبي بكر الطرطوشّي، ص 91.. 31

قـال فـي بـدء التسـجيلة: <والكاتـب مـن أهـل طُرْطُوَشـة، وتعلّـم فـي سراقوسـة 

وإشـبيليا، ثـّم انتقـل إلـى بـالد المشـرق>، ثّم قـال آخر التسـجيلة: <راجـع األعالم 

.<)Sup.I،828-829( وبروكلمـان   ،)359/7(

)105( شرح اآلجروميّة، لخالد بن عبد الله األزهرّي، ص 97.. 32

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن كاتـب اآلجروميّـة وشـارحها 

Sup.وبروكلمـان  ،)263/7(  ،)339-338/2( األعـالم  انظـر  المخطوطـة  ونُسـخها 

.<)II،332-35

)107( شرح اآلجروميّة، لزين الدين محّمد جبريل، ص 98.. 33

قـال آخـر التسـجيلة: <ولمزيـٍد مـن المعلومـات عـن نُسـخ المخطوطـة انظـر 

نسـخة  إلـى  يُِشـر  لـم  بروكلمـان  أّن  علـى   )Sup.II،333،No،15( بروكلمـان 

هـذه>. ستراسـبورج 

)109( شرح تسهيل الفوائد أو شرح ألفية ابن مالك، ص 99.. 34

قـال: <والشـرح والنـّص يؤلّفـان كاّلً واحداً، ويكمـالن بحثاً رائعاً عميقاً وشـامالً في 

قواعـد العربيّة>. 

وتقييم النّص والحكم عليه ليس من مهّمة المفهرِس.

)111( شـرح حكمـة العيـن، لشـمس الديـن محّمـد بن مباركشـاه الشـهير بميرك . 35
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البخـارّي، ص 101.

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومات عن ميـرك البخارّي راجـع بروكلمان

.<Sup.II،297

)112( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج، ص 103-102.. 36

قال في ثنايا التسجيلة بعد ذكر أوله: 

ــاع الَخَفــق<وقاتم األعماق خاوي الُمختِرق مشــتبه األعــام لمَّ

والشـرح جـّد مفصـل نجتـزئ بعضـاً منـه فـي البيـت المذكـور: القاتـم مـن القتام 

وهـي الُغبْـرة إلـى الحمـرة، واألعماق جمع عمـق، ويقال بئر عميقـة ومعيقة أي: 

بعيـدة، والخاوي: الخالي، وقوله: مشـتبه األعالم: وهي الجبـال يُهتَدى بها، وقوله: 

ـراب أي: يضطرب.  الَخْفـق سـاكنة الفـاء فحرَّكـه للقافيـة، يُريد أنّـه يلمع فيـه السَّ

َخَفـض قاتـٍم علـى معنـى: ورُّب قاتـٍم، واللَّّماع: الذي يلمع سـرابه>. 

فالمفهـرِس بهـذا قـد نقـل جـزءاً كبيـراً نسـبيّاً مـن النـّص؛ ليُثِبـت لنـا أنّـه مفّصل، 

وهـذا ال يخـدم عمليـة الوصـف فـي شـيء.

ثـم قـال آخـر التسـجيلة: <وقـد طبع وليـم بـن الـورد البروسـّي Ahlwardt ديوان 

رؤبـة فـي الجـزء الثالـث من مجموع أشـعار العرب فـي برلين سـنة 1903م، وفق 

الترتيـب الهجائـّي ودون شـرح، كمـا قـام ابـن الـورد بترجمتـه إلـى األلمانيّـة فـي 

برليـن سـنة 1904م فـي 252 صفحـًة، وللديـوان طبعـات أخـرى بالعربيّـة. انظـر 

. <Sup.I،91 مقّدمـة طبعـة ابـن الـورد بالعربيّـة، وبروكلمـان

)113( شرح ديوان رؤبة بن العّجاج، ص 103.. 37

قال في بدء التسـجيلة: <وتختلف هذه النسـخة عن النسـخة السـابقة اختالفاً كليًّا 

فـي الترتيـب والشـرح، أّمـا فـي الترتيـب فمطلع أول قصيـدٍة في مدح مـروان بن 

محّمـد بن مروان

وِرْكــُض ِغربــاٍن َغــَدْوَن ُنعَّقــاأرَّقنِــي طــارُق هــمٍّ َأِرقــا
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وأّمـا في الشـرح فيقول الشـارح فـي هذا البيت: أرَّقني: أسـهرني، والطـارق: الذي 

يأتـي ليـالً. فـأراد: ذكرُهم أرَّقني. وقوله: وركض غربـان أي: ذكُر ركض غربان جرين 

لنـا بالبيـن يوم تفرّقنا، وركضهـن: ضرابهن بأجنحتهن.

ويفسـر هـذا البيـت فـي النسـخة السـابقة خلـف الورقـة )44( علـى هـذا النحو: 

أرَّقنـي: أسـهرني، ويقـال: أرقـت أَأْرُق أرقـا قـال جريـر ]...[. 

قا بالعيـن المعجمة شـأن الديـوان المطبوع  وآخـر البيـت فـي النسـخة األولـى: نغَّ

قصيـدة )41( ص )108(، والممـدوح هـو: مـروان بن محّمد بن مـروان بن الحكم. 

أي: بزيـادة اسـم الحكم شـأن الديوان المطبوع أيضـاً ص )41(>.

قلـت: إّن المقارنة بين النسـختين ليس من عمـل المفهرِس بل هو عمل المحّقق؛ 

والصـواب أن يصف النسـخة ذاكراً أولهـا وآخرها، ويضع في العنوان بين معقوفين 

)نسخة أخرى مغايرة(.

)114( شرح رسالة االستعارة، إلبراهيم بن محمّد اإلسفرايينّي، ص 104.. 38

قـال آخر التسـجيلة: <ولمزيٍد من المعلومات عن اإلسـفرايينّي ومصادره ومراجعه 

وكتبـه المطبوعـة راجـع األعـالم )63/1-64(، ولمزيـٍد مـن المعلومات عن النُّسـخ 

.<Sup.II،571 األخرى من شـرح رسـالة االسـتعارة راجع بروكلمان

)115( الروض األُنُف في شرح السيرة النبويّة، ألبي القاسم السهيلّي، 105.. 39

قال آخر التسجيلة: <لمزيٍد من االطاّلع انظر األعالم )86/4(>.

)117-2( شرح الميّة األفعال، لبحرق الحضرمّي، ص 106.. 40

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات انظـر األعـالم )207/7( وبروكلمان

.<Sup.II،554-555

)118-2( ديوان أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان الغزّي، ص 107.. 41

قـال فـي بـدء التسـجيلة: <ويُنبِّه صاحـب األعـالم )44/1( إلى أّن الشـاعر المذكور 

مـن أهـل غـزّة، ورحـل إلـى العـراق وخراسـان، ومـدح آل بويـه، ومـا زال ديوانه 

مخطوطـاً، ولـدى تصّفـح مخطوطة ستراسـبورج ظهر لنا أّن الشـاعر قد مدح ناصر 

الديـن أبـا عبد الله مكرم بـن العالء بكرمان، ويذكر ما أوقعـه بالخوراج، كما مدح 
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بهـاء الديـن بن رشـيد الدولة أبا جعفـر وغيرهما>.

ثـّم قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن نَُسـخ هـذه المخطوطـة 

انظـر بروكلمـانSup.I،448(( مـع العلـم أّن بروكلمـان ال يشـير إلـى مخطوطـة 

ستراسـبورج>. 

)126( صورة األرض، لمحّمد بن موسى الخوارزمّي، ص 114-113.. 42

قـال آخـر التسـجيلة: <وقـد نشـره د.هانـس فـون مزيك ]بثـالث نقاٍط علـى الراء[ 

سـنة 1926م، وقـد اعتمـد فـي نشـره على نسـخة ستراسـبورج اليتيمـة، وكان قد 

ناشـد في رسـالٍة نُِشـرت في مجلـة المجمع العلمـّي العربّي علماء البالد الشـرقيّة 

بـأْن يُعلمـوا المجمـع العلمـّي بكّل مـا يتعلّق بهـذا البحث ونَُسـِخه األخرى.

وقـد كُِتـب اسـمه فـي المجلة هكـذا )هانس فـون موجيـك( بالجيـم، راجع مجلة 

المجمـع العلمـّي عـدد )5( دمشـق سـنة 1925م، ص )483-484(، وراجـع إحالـة 

السـيّد: كوركيـس عـّواد على هذه الرسـالة من دون أن يُنبِّه إلـى الطبعة في كتابه: 

فهـارس المخطوطـات العربيّة في العالم، الكويت، منشـورات معهد المخطوطات 

العربيّة سـنة 1984م )139/2(.

وقد تكلّم سـبيتا على هذه المخطوطة في البحوث التي نشـرها المؤتمر الخامس 

للمستشـرقين المنعقد في برلين سـبتمبر 1881م. )19/2-28(، وكان قد نشـر من 

قبـل ملخَّصـاً لعرضه السـابق والمفّصل في مجلة ZDMG(( بليبزج سـنة 1879م، 

عدد )33( ص )297-294(.

ثـّم قـال: ومـا أحـوج المكتبـة الجغرافيّـة إلـى إعـادة طبـع هـذا الكتـاب وأمثاله، 

والسـيّما تلـك التـي نفـدت وطُِبعت منـذ أكثر من نصـف قرن ! والكتـاب المذكور 

ذو أهميّـة، وما أشـبه إحـدى خرائط صورة األرض بخريطة أسـتراليا ! مع العلم أّن 

أسـتراليا اكتُِشـفت بعد الخوارزمـّي بقرون>.

قلت: وهو أطول استطراد ورد في الفهرس؛ فقد شغل صفحتين في )24( سطراً. 

)127( طبقات الفقهاء، ألبي إسحاق الشيرازّي، ص 115.. 43

قـال آخـر التسـجيلة: <وقـد أشـار بروكلمان إلى نسـخة مكتبة ستراسـبورج، كمـا نوَّه 
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.<Gal،sup.I،670،No.VI ببعـض نَُسـخ طبقات الفقهـاء فـي المكتبـات األخـرى راجـع

)133( عيون األخبار، لعيسى بن علّي اللخمّي اإلشبيلّي، ص 117.. 44

قـال آخـر التسـجيلة: <ولمزيـٍد مـن المعلومـات عـن الكاتـب ونَُسـخ المخطوطـة 

.<)Sup.II،909،No.42( بروكلمـان  راجـع 

)134( الغـرر والحجـول تعليـق علـى شـرح األصول، لَعلـم الدين قاسـم بن أحمد . 45

بن حميـد، ص 118.

قال آخر التسجيلة: <لمزيٍد من المعلومات انظر األعالم )117/6(>.

)135( الفتـح المبيـن فـي سـيرة السـادة البوسـعيديّين، لحميـد بـن محّمـد بـن . 46

رزيـق، ص 119.

قال آخر التسجيلة: <وقد تُرِْجم الكتاب إلى اإلنجيليزيّة بعنوان: 

.<))History of the Imams Saiyids of Oman، G.P.Badger، London،1871

)140( الفوائد الخاقانيّة األحمدخانيّة، لمحّمد أمين الشروانّي، ص 122.. 47

. <)Sup.II،673( قال آخر التسجيلة: <ولمزيٍد من المعلومات راجع بروكلمان

)141( قاموس عربّي تركّي، لمصطفى بن شمس الدين القره حصارّي، ص 123.. 48

قـال آخر التسـجيلة: <لمزيٍد من المعلومات عن النُّسـخ األخـرى من الكتاب. انظر 

. <Sup.II،630( بروكلمان

)162( الكافية في النحو، البن الحاجب، ص 131-130.. 49

قـال آخـر التسـجيلة: <ومع كثرة الشـروح والطبعـات التي صدرت علـى كافية ابن 

الحاجـب، فلسـت أدري إْن كان هنـاك تحقيـق علمـّي لِمـا ألَّفـه ابـن الحاجـب. 

بروكلمـان راجـع  ومخطوطاتـه  الحاجـب  ابـن  عـن  المعلومـات  مـن  ولمزيـٍد 

Sup.I.531-539>، وقـد صـدر مؤخـراً في جامعة ستراسـبورج رسـالة دكتوراه عن 

ابـن الحاجـب وكافيتـه، قـام بهـا الدكتـور فرحان السـالم. 

)163-1( الكافية في النحو، البن الحاجب، ص 131-130.. 50

قـال آخـر التسـجيلة: <راجـع االختـالف بيـن هـذه النُّسـخة والنُّسـخة المطبوعـة 
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بالقسـطنطينية، مطبعـة الجوائـب سـنة 1302هــ/ 1885م>.

)169-1( مـا اتفـق لفظـه واختلـف مسـّماه مـن األمكنـة، ألبي بكـر الحازمّي، ص . 51

.135-134

وقد نقل المفهرِس أول التسجيلة ترجمًة للمؤلّف من على غالف النسخة: <

قـال الذهبـّي فـي العبـر فـي من تُوفّي سـنة 584هــ : وأبو بكـر الحازمـّي، محّمد 

بـن موسـى الهمدانّي سـمع من أبي الوقت حضوراً، وسـمع من أبـي زرعة ومعّمر 

بـن الفاخر، ورحل سـنة نيِّف وسـبعين إلـى العراق وأصبهان والجزيـرة والنواحي، 

ثـاً ماهـراً  وصنَّـف التصانيـف وكان إمامـاً ذكيّـاً ثاقـب الذهـن، فقيهـاً بارعـاً وُمحدِّ

بصيـراً بالرجـال والعلـل، متحّريـاً فـي علم السـنن، ذا زهـٍد وتعبدٍّ وتألّـٍه وانقباض 

عـن الّنـاس رحمـه اللـه ورضـي عنـه، تُوفـي فـي جمـادى األولى شـابّاً عـن خمس 

وثالثيـن سـنة. انتهى>.

ثـّم قـال آخـر التسـجيلة: <وقـد أشـار بروكلمـان إلـى وجـود النسـخة فـي مكتبـة 

ستراسـبورج الوطنيّـة والجامعيّـة Sup.I.605((، وال أعلـم إْن كان الكتـاب قد طُِبع 

مؤخـراً، مـع العلم أّن بروكلمان وصاحب األعـالم )339/7( وعمر كحالة في معجم 

المؤلّفيـن )64/12( لـم يشـيروا إلى ذلك>. 

)177( المرشـد المعيـن علـى الضـروري مـن علوم الديـن، لعبد الواحد بن عاشـر . 52

األندلسـّي، ص 139.

قال آخر التسجيلة: <انظر األعالم )323/5(>.

)178( مروج الذهب ومعادن الجوهر، للمسعودّي، ص 140-139.. 53

قـال فـي ثنايـا وصفه للنسـخة: <والمخطوط يؤلّـف الجزء الثالـث )ص 141( حتى 

الجـزء الخامـس )البـاب السـابع والثمانـون( مـن طبعـة باربييـه دومينـار لمـروج 

الذهـب بالعربيّـة والفرنسـيّة، باريـس سـنة 1861-1877م>.

)180( مشكاة المصابيح للتبريزّي، ص 140.. 54

قال: <والكتابان مطبوعان أي: مشكاة المصابيح، وأصله مصابيح السّنة للبغوّي>.

)184( المعجـزات الباهـرة والكمـاالت الظاهـرة المنيفـة، لموسـى بـن محّمـد . 55
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.  143 القليوبـّي، ص 

قـال آخـر التسـجيلة: <ويذكـر بروكلمـان كُتبـاً أخـرى لهـذا المؤلّـف، ويُبيِّـن أّن 

ف كتبـاً أخـرى سـنة 1118هــ، دون أن يشـير إلـى مخطوطتـه هذه.  القليوبـّي ألّـَ

.<))GAL.Sup.II.420،487،945 بروكلمـان  انظـر 

يسين وسيرهم، ص 145.. 56 )189( منتخبات رهبانيّة من أقوال القدِّ

قـال آخـر التسـجيلة: <وقـد قـام بنشـرها مطبوعًة علـى اآللـة الكاتبة مـع مقّدمة 

بالفرنسـيّة السـيّد: يوحنا منصور؛ لنيل شـهادة الدكتوراه سـنة 1972م، ورقمها في 

.))T.M.500732،1972المكتبـة الوطنيّة الجامعيّـة

ويالحـظ أّن النسـخة )المحّققـة( مليئة بالتصحيـف واألخطاء اإلمالئيّـة والنحويّة، 

أَلِيَكـون أمينـاً للنـّص ؟! ولكـن لِـَم لـْم يـدّون النـّص الصحيح فـي الحاشـية؛ فيكاد 

النـّص المطبـوع أن يكـون ِخلْـواً مـن التعليق في الحواشـي !>. 

)190( منتخبات رهبانيّة وعجائب ماري سيليوس السبعة، ص 145.. 57

 ))ZDMG قال آخر التسـجيلة: <لمزيٍد من المعلومات راجع أوسـتروب في مجلة

سنة 1897م، عدد )51(، ص )453( وما بعدها>.

)197( النواميس الرحمانيّة في تسـهيل طريق العلوم الربانيّة، لسـعيد بن خلفان . 58

الخليلّي، ص 149.

قـال آخـر التسـجيلة: <لمزيـٍد مـن المعلومـات عـن كتـٍب أخـرى للمؤلّـف راجـع 

.<Sup.II.568بروكلمـان
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الخاتمة
وختاماً أستطيع هنا أن ألخِّص النتائج التي توّصلت إليها بعد هذه القراءة النقديّة: 

اشـتمل الفهـرس علـى وصٍف لــ )272( عنواناً، ويحتـوى الفهرس علـى )23( مجموعاً 

مـن جملـة المخطوطـات: تتضّمـن فـي داخلهـا )95( عنوانـاً، مـن ضمنهـا: أربـع رسـائل 

بالفارسيّة.

أدخل المفهرِس )11( مخطوطًة ليسـت على شـرطه من حيث اللغة العربيّة، كما أدخل 

المفهرِس أشياء ليست على شرط الفهرس؛ مثل: الوثائق واللفائف والمصّورات والمطبوعات 

القديمة، فالفهرس أُعدَّ خّصيصاً للمخطوطات، وقد وقع هذا في )5( تسـجيالٍت.

ولـم يـراِع المفهـرس القواعـد المنهجيّة فـي إثبات وصياغـة العناوين داخـل الفهرس، 

وقـد وقـع هذا في )92( تسـجيلًة مـن الفهرس.

أّما بيان المسـؤوليّة فقد جاءت في)85( تسـجيلًة غفالً من ذكر المؤلّف وأعني بذلك: 

العناويـن مجهولـة المؤلّـف، مسـتبعداً فـي اإلحصـاء: المصاحـف الشـريفة، واألناجيـل، 

وكتـاب: ألـف ليلـٍة وليلـة، وجاءت النسـبة على الشـّك والتـرّدد في )3( تسـجيالٍت فقط، 

ولـم يُذكَر اسـم المؤلّـف صحيحاً في تسـجيلٍة واحدة.

أّمـا بيـان أّولـه وآخـره فقـد أتـى مضطربـاً جـّداً ولم يَسـْر فيـه المفهرِس علـى طريقٍة 

منهجيّـة واحـدة؛ ففـي)20( مرًّة جاء بيان أّولـه وآخره صحيحاً، وفـي )179( مرًّة لم يذكر 

بيـان أّولـه وآخـره، وفـي )37( مرًّة ذكـر أّوله فقط، وفـي )18( مرًّة ذكر أّولـه ناقصاً، وفي 

)11( مـرًّة ذكـر آخـره ناقصـاً، وجـاء البيـان ناقصاً فـي كليهما مـرًّة واحـدة، والُمالَحظ أن 

الُمَفهـرِس فـي غالـب التسـجيالت كان يذكر عند بيـان آخره: بيانات الُنسـخ. 

أّمـا بيانـات النسـخ فقـد أتت مضطربًة جّداً فـي الفهرس، فقـد وردت كاملًة في )17( 

تسـجيلًة، ولـم يُذكَـر هـذا البيان مطلقاً فـي )136( تسـجيلًة، ولم يُذكر مكان النَّسـخ في 

)58( تسـجيلًة، ولـم يُذكـر اسـم الناسـخ في )6( تسـجيالٍت، ولـم يُذكر تأريخ النَّسـخ في 

تسـجيلٍة واحـدة، ولـم يُذكـر مكان النسـخ واسـم الناسـخ فـي )29( تسـجيلًة، ولـم يُذكر 
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مـكان النَّسـخ وتأريخـه فـي )8( تسـجيالٍت، ولـم يُذكـر اسـم الناسـخ وتأريـخ النسـخ في 

. تسجيلتين

أّمـا بيـان نـوع الخّط، فلم يُذكَر هذا البيان في )72( تسـجيلًة من الفهرس، ففي )24( 

مـرًّة لـم يذكـر المفهـرِس أّي شـيٍء مطلقـاً عن الخّط سـواًء َوْصفـه أم تحديـد نوعه، وفي 

)48( مـرًّة ذكـر أوصـاف الخّط من حيث الجـودة والرداءة والوضـوح والمقروئية والجمال 

والحسـن والروعة والحجـم، دون تحديٍد لنوعه.

أّمـا فيمـا يتعلّـق ببيـان عـدد األوراق فقد أتى مضطربـاً من حيث وصـف العدد، ولم 

يَِسـْر فيـه المفهرِس علـى طريقٍة منتظمة؛ فقد جمع في مرًّة واحـدة بين العدِّ بالصحيفة 

والصفحـة معـاً، وفـي مرّتيـن اثنتين عـّد بالصفحـة، وفي )39( مـرًّة عـّد بالصحيفة، وفي 

بقية الفهرس عـدٌّ بالورقة.

وقـد وقـع التكـرار في البيانات داخل تسـجيالت الفهرسـة )15( مرًّة، كمـا وقع التزيُّد 

فـي المعلومـات مّمـا ال يدخل في المقصود من الفهرسـة في )58( تسـجيلًة من الفهرس.

وأخيـراً فإنّـه مـن الضرورّي إصـدار طبعٍة جديدة من هـذا الفهرس، بالتعـاون مع المؤلّف 

نفسـه؛ ليسـتوفي لنا المسـتجّدات التي طـرأت على مجموعـات المكتبة الخطّيّة، ويسـتدرك 

فيهـا مـا فاتـه مـن بيانـاٍت، ويصّحح ما وقع فيـه من أخطـاٍء، واألمر فـي ذلك قريب. 

ومن المقترحات التي أراها نافعًة في هذه النشرة الجديدة: 

ـ الفصل بين فهرسة الكتب المفردة والمجاميع.

ـ إفـراد المخطوطـات المتعلِّقـة بالديانة النصرانيّة في ملحٍق مسـتقل؛ لخصوصيّة 

التراث العربّي اإلسـالمّي.

ـ تزويد الكّشافات بـ: 

كّشاف خاّص بأسماء المؤلّفين، وهو غير كّشاف األعالم )غير المؤلّفين(.. 1

كّشاف ألسماء الكتب الواردة َعرَضاً.. 2

اخ، وإتماماً للفائدة فقد صنعته في ملحٍق آخر البحث.. 3 كّشاف للنُّسَّ
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ملحق )1(

جدول باألخطاء اإلمالئيّة والطباعيّة

هـذا ولـم يخـُل الفهرس من بعض األخطاء الطباعيّـة واإلمالئيّة؛ فقد أحصيت 46 خطأً 

إمالئيّـاً، وهذا بيـان بما وقفت عليه منها: 

الصفحةالسطرالصوابالخطأتسلسل

108528 ورقة1.

337الشلشمونيالشلشلموني2.

1837آخره أخره3.

1238القليبّيالقيلبي4.

445هشام الحلبيهشام الجلبي5.

445بأصل المصنفبأهل المصنف6.

204846 صحيفة7.

1646أرسطاطاليسأرسطاطالس8.

411048ـ)4(: غاية المرام41ـ)2(: غاية المرام9.

2154 صفر الخيرظفر الخير10.

1559جمادى األولىجمادي األولي11.

1762النسخة الجليلةالنسخة الجليل12.

2162من سنة ألفمن شهر ألف13.

1165قدوة آل عثمانقدرة آل عثمان14.

469الصحائف 319الصحائف 15311.

1569الدرةدرة الفاخرة16.

.17
الداليل على اللوازم 

والوسائل
الدالئل؛ الستقامة 

السجع
2273
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481ثويني بن سعيدتويني بن سعيد18.

782يوم خاليوم خلي19.

1182 )موضعين(الخواجةالخواج20.

1883يوم خاليوم خلي21.

.22
من ربيع الثاني من 

شهر سنة
من شهر ربيع الثاني 

سنة
1687

1089البركويالبوكوي23.

1189الكلينيالكلىىى24.

1189بير علىبر علي25.

1689الزهرزهر األنيق26.

1093الوهابالملك الوقاب27.

1095يشوع   شيوع 28.

12107 - 113األوراق 1 - 29143.

28816100 ورقة228 ورقة30.

9107ما أوقعهما وقعه بالخوارج31.

9112المحميةقسطنطينة المحمد32.

21114نفدتنفذت وطبعت33.

11118ـ14ـ17ـ18البوسعيديينالبوسعديين 34.

10119الورقة 225حتى الورقة 25 35.

14122وقوعهكثر وقوعد36.

21125يسسورة األنعام ويسن37.

.38
دكتوراه على ابن 

الحاجب
دكتوراه عن ابن 

الحاجب
22130

1131السالمفرحان السليم39.
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.40
المطبوعة 
بقسطنطينية

المطبوعة 
بالقسطنطينية

11131

3138ابن الجوزيابن جوزي41.

8138مختصرمختص42.

19139بدءاًبدأ من آخر43.

12143مدىمدا الدهر44.

2148الحسيني الهاشميالحسيني الهامشي45.

8185رحمة األئمةرحلة األئمة46.

ملحق )2(
في تكوين مجموعة مخطوطات المكتبة 

أثنـاء جـرد تسـجيالت الفهـرس تبيّن لي أن الوزيـر الهندّي: الدسـتور ناريان داجي من 

بومباي، قد أهدى للمكتبة سـنة 1288هـ/1871م: أربعة عشـر مجلداً تشـتمل على )24( 

وهي:  عنواناً 

)9( أسـرار الطّب، لمسعود بن محّمد - 1

السحرّي، ص 29.

اللغـة - 2 تـاج األسـامي فـي علـم   )30(

.41 ص  فارسـّي(،  عربـّي  )معجـم 

البـن - 3 )ج3(،  األعيـان  وفيـات   )33(

.43 ص  خلـكان، 

والـكالم، - 4 المنطـق  تهذيـب   )1-48(

.52 ص  للتفتازانـّي، 

)48-21( التعريفات، للجرجانّي، ص 53.- 5

)54-1( حاشـية على شـرح القوشـجّي - 6

لتجريـد الـكالم، لمحّمـد بـن أسـعد 

الدوانـّي، ص 56.

شـرح - 7 فـي  الحـور  شـواكل   )1-54(

أسـعد  بـن  لمحّمـد  النـور،  هيـاكل 

.57 ص  الدوانـّي، 

وتراجمهـم، - 8 الحكمـاء  طبقـات   )57(

.60 ص  للقفطـّي، 

)58( حكمـة العين، لنجم الدين علّي - 9

بـن عمر القزوينّي، ص 61.

)100-1(السـوانح الغيبيّـة واللوامـع - 10

سـليمان  بـن  إلسـماعيل  النوريّـة، 

 91 ص  الكـردّي، 
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)100-2( مقتطفات شعريّة، لمحيي - 11

الديـن بن عربي، ص 92

)100-3( رسـالة فـي معرفـة الكنـز - 12

.92 ص  لمجهـول،  العظيـم، 

اإللهيّـة، لصـدر - 13 النفحـات   )4-100(

الديـن محّمـد بن إسـحاق القونوّي، 

ص 92 .

الحكمـة، - 14 هدايـة  شـرح   )120(

لحسـين بن معيـن الديـن الميبذّي، 

.  109 ص 

)120( شـرح هداية الحكمة، لموالنا - 15

زادة أحمـد بن محمـود الهروّي، ص 

110

)122 أ 1( حاشـية على شـرح هداية - 16

الحكمـة، لمجهول، ص 110.

)122 أ 2( حاشـية على شـرح هداية - 17

الحكمـة، لمجهول، ص 111 .

منطـق، - 18 در  رسـالة   )1 ب   122(

111 ص

)122 ب 2( رسـالة ئي در علم برين - 19

)إلهيّات(، ص 111

)122 ب 3( علم زين وعلم طبيعي، - 20

ص 111.

موسـيقى، - 21 در  رسـالة   )4 ب   122(

ألبـي علـّي الحسـين ابـن سـينا، ص 

.  111

)140( الفوائد الخاقانيّة األحمدخانيّة، - 22

لمحّمد أمين الشروانّي، ص 122.

)166( اللطائـف الكالميّـة في شـرح - 23

العـالء  ألبـي  اإللهيّـة،  الصحائـف 

.  132 ص  البهشـتّي،  محّمـد 

)171( محـّك النظر، لغـالم علّي ولد - 24

غـالم أحمـد العباسـّي الكاظمّي، ص 

.136

ملحق )3(

اخ في الفهرس، وعددهم: )71( كشاف بأسماء النُّسَّ

إبراهيم بن مصطفى. ص53.- 1

أحمد بن محّمد )أحمد كبير(. ص34.- 2

أحمـد بـن محّمد بن أحمـد بن جالل - 3

الدين البصـرّي الحنفّي. ص70.

أحمد يوسف. ص84.- 4

بديوي حسن. ص51.- 5

أبو بكر بـن محّمد الحجازّي األنصارّي. - 6

ص100.

بكير بن إسـماعيل بـن جعيط خوجة. - 7

ص86

توما الفسطاطّي. ص145.- 8

جعفر بن أحمد الحفظّي. ص55.- 9
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بـن - 10 محّمـد  بـن  سـالمين  بـن  حامـد 

ص77. النخلـّي.  الغزالـّي  سـالم 

حبيب بن عبد الله. ص60.- 11

أبو حسـن بن سـيِّد أحمد الهاشـمّي. - 12

ص98.

حسـين بـن أحمد بن بكـري بن عبده - 13

بن حسن الحسـينّي. ص63، 64.

حسـين بـن شـيخ الحاجـي محّمـد. - 14

ص137.

خلفـان بـن عبـد الله بن عيسـى بن - 15

عبيـدان. ص29.

خليل بن هندي. ص62.- 16

رافـع بـن محّمد بـن رافـع الدوبقّي. - 17

ص144.

العطيفـّي - 18 موسـى  بـن  رمضـان 

.1 1 6 ص . لحنفـّي ا

زوتنبرغ )مستشرق(. ص96.- 19

سـالم بن سـعيد بـن محّمـد الغيثّي. - 20

ص27.

سـالم بن هاشـل بن راشـد السليمّي - 21

األزدّي. ص61.

سـليمان بـن صالـح بـن أحمـد بـن - 22

المكـّي.  الرحمـن  عبـد  بـن  قـادر 

.48 ص47، 

سميح بن سالم بن سعيد بن سليمان - 23

بن خلف الرياحّي اإلباضّي. ص78.

سـيف بن سـلطان بن اإلمام سـيف. - 24

ص69.

أحمـد. - 25 بـن  محّمـد  الديـن  شـهاب 

87 ص

عبد األحد كرجي. ص82.- 26

عبـد الرحمـن بن إبراهيـم بن أحمد - 27

بن عيـاد. ص139.

عبـد الرحمـن بن عيسـى بـن محّمد - 28

بن محمـود. ص41.

عبـد العزيـز بـن إسـماعيل األنصارّي - 29

ص51،103،  الطهطائـّي.  الخزرجـّي 

.148  ،134  ،129

الشـافعّي. - 30 النمـرّي  علـّي  بـن  عبـد 

.150 ص

عبد القدير جالل. ص66.- 31

بـن - 32 البيروتـّي  علـّي  بـن  اللـه  عبـد 

ص143. المصـرّي.  علـيّ  بـن  إبراهيـم 

عبد الله بن محّمد بن عزيز. ص40.- 33

عبد الله ولد عبد السالم. ص109.- 34

عثمان بن سـليمان بـن داود البصرّي. - 35

ص93.

عثماني بن علّي السهيلّي. ص140.- 36

المالكـّي. - 37 الششـتّي  الزهيـري  علـّي 

.33 ص

علّي المالكّي الخربتاوّي. ص120.- 38

علّي بن خميس. ص132.- 39

علّي بن صالح النجدّي. ص88.- 40

علـّي بـن عبـد اللـه بـن محّمـد بـن - 41

ص27. الدرمكـّي.  عيـد 

علّي بن محّمد بن موسـى األشـعرّي - 42
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المالكّي. ص106.

علّي بن محّمد. ص117.- 43

علـّي بـن منصـور بـن عمـاد الديـن - 44

الفرخونـّي.  عمـران  موسـى  أبـي 

.99 ص

علّي بن موسـى الجرودّي الحسينّي. - 45

ص106.

عمر بن كوشكرة. ص112.- 46

غالم علّي فوفت. ص61.- 47

فارس بن يوسـف بن منصور الشدياق - 48

الكسروانّي. ص77.

ص143، - 49 الخطيـب.  الديـن  محـّب 

.144

محّمد الحرُّ بن فطيس. ص133.- 50

محّمد الشوبكّي الشافعّي. ص49.- 51

محّمـد الكلينـّي بـن بيرعلـّي أفندي - 52

بسـتان بيـك. ص89.

محّمد بن أبي القاسـم إسـماعيل بن - 53

محّمد الفارقي. ص136.

محّمد بن أحمد البدرشينّي. ص62.- 54

محّمـد بـن أحمد بن عمـر بن أحمد - 55

بن مروان )ابـن طهبوب(. ص142.

محّمـد بـن العمـدة الفاضـل محّمد - 56

الكتبـّي. ص84.

محّمـد بـن خالد بن أحمـد الحنفّي. - 57

ص59

محّمد بن سـالم بـن علّي الخروصّي. - 58

ص74.

محّمد بن محّمد بن محّمد بن محّمد - 59

الطرابلسـّي.  الدمشـقّي  بـن دقمـاق 

ص147.

إسـماعيل - 60 بـن  مرسـل  بـن  محّمـد 

ص41. األذنـّي. 

محّمد كمال الدين الصديقّي. ص76.- 61

محمـود - 62 بـن  محمـود  بـن  محمـود 

ص38. الشـافعّي.  القليبـّي 

مرعـي بن أحمد بـن رمضان بن عبد - 63

العزيز. ص62.

مصطفـى بـن شـمس الديـن القـرة - 64

ص122. األختـرّي.  حصـاري 

مصطفـى بـن محّمـد الشلشـلمونّي. - 65

.79 ص37،76، 

الزيـدّي - 66 مصطفـى  بـن  مصطفـى 

ص55. المالكـّي. 

موسـى بـن أحمـد بـن يوسـف بـن - 67

ص44. محمـود. 

ميخائيل )األب األسقف(. ص95.- 68

ناصـر بـن خميـس بـن سـليمان بـن - 69

الحارثـّي. ص69 سـعيد 

ولهلهم سبيتا. ص133.- 70

يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد الله بن - 71

علـّي بـن درويـش بـن حسـن )ابـن 

ِحلـل الشـافعّي(. ص52 )موضعيـن(
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ملحق )4(

صورة من غالف الفهرس
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الباب الرابع 

فهارس المخطوطات

المصادر والمراجع
646هـ(، . 1 )ت  القفطّي  يوسف  بن  علّي  الحسن  أبو  الدين  جمال  النُّحاة:  أنباه  على  الرواة  إنباه 

تحقيق: محّمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربّي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافيّة، بيروت، 
ط1، 1406هـ /1982م.

بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنُّحاة: جالل الدين عبد الرحمن السيوطّي )ت911هـ(، تحقيق: . 2
محّمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابّي الحلبّي، القاهرة، ط1، 1385هـ /1965م.

)ت1422هـ(، . 3 التواب  عبد  د.رمضان  ترجمة:  )ت1956م(،  بروكلمان  كارل  العربّي:  األدب  تاريخ 
المعارف،  دار  والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربيّة  المنظمة  بكر،  أبو  يعقوب  السيّد  د.  مراجعة: 

القاهرة، ط 1، 1403هـ /1983م. 

جامع الشروح والحواشي: عبد الله بن محّمد الحبشّي، المجمع الثقافّي، أبو ظبي، ط 1، 1425هـ/ . 4
2004م. 

ط2، . 5 القاهرة،  األدب،  خزانة  العونّي،  عارف  بن  حاتم  الشريف  للكتاب:  الصحيح  العنوان 
1438هـ/2017م. 

نزيه كسيبي، . 6 د.  إعداد:  والجامعيّة:  الوطنيّة  مكتبة ستراسبورغ  العربيّة في  المخطوطات  فهرس 
معهد المخطوطات العربيّة، الكويت، ط1، 1406هـ/1985م.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله المشهور بحاجي خليفة، تصحيح . 7
وتعليق: محّمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسّي، مكتبة المثنى، بغداد، 1362هـ/1943م.

كليلة ودمنة: ابن المقّفع، تقديم: جورجي زيدان، المكتبة الثقافيّة، بيروت.. 8

مجلة العربّي الكويتيّة, العدد 704/ رمضان 1438هـ/يوليو 2017م.. 9

المخطوطات العربيّة واإلسالميّة في مكتبة مدينة ستراسبورغ: محمد أمين الميدانّي، مجلة العربّي . 10
الكويتيّة، عدد )704( رمضان 1438هـ/يوليو 2017م.

معجم األدباء= إرشاد األريب إلى معرفة األديب: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومّي الحموّي . 11
)ت626هـ(، تحقيق: د.إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط2، 1416هـ /1995م.

العربيّة، . 12 المخطوطات  معهد  صالحية،  عيسى  محّمد  المطبوع:  العربّي  للتراث  الشامل  المعجم 
القاهرة، ط 1، 1414هـ/ 1993م.

موقع: أرشيف المجاّلت األدبيّة والثقافيّة العربيّة، على الشابكة الدولية.. 13
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الباب الرابع 

فهارس المخطوطات



فهرس مخطوطات مكتبة الدكتور حسين علّي محفوظ الموقوفة

على خزانة العتبة العباسية المقدسة

القسم األول

فهرسة

مصطفى طارق عبد األمري الشبيّل

Index of the manuscripts of Dr. Hus-
sein Ali Mahfouz Library endowed to 
the bookcase of Al-Abbas holy shrine  

Section �

فهرس مخطوطات مكتبة الدكتور حسين علّي 
محفوظ الموقوفة على خزانة العتبة 

العباسّية المقّدسة
القسم األول

Assistant Lecturer. Mustafa Tariq Eshibali

Al- Abbas Holy Shrine

Iraq

ّ��ا�درس ا�ساعد مصط�� طارق الشب

سة
ّ

العتبة العباسّية ا�قد

العراق



401 طلمالخطمامخدبّخشعطزدخشحابشاد

فهرس مخطوطات مكتبة الدكتور حسين علّي محفوظ الموقوفة

على خزانة العتبة العباسية المقدسة

القسم األول

فهرسة

مصطفى طارق عبد األمري الشبيّل

Index of the manuscripts of Dr. Hus-
sein Ali Mahfouz Library endowed to 
the bookcase of Al-Abbas holy shrine  

Section �

فهرس مخطوطات مكتبة الدكتور حسين علّي 
محفوظ الموقوفة على خزانة العتبة 

العباسّية المقّدسة
القسم األول

Assistant Lecturer. Mustafa Tariq Eshibali

Al- Abbas Holy Shrine

Iraq

ّ��ا�درس ا�ساعد مصط�� طارق الشب

سة
ّ

العتبة العباسّية ا�قد

العراق





م40 طلمالخطمامخدبّخشعطزدخشحابشاد

الملّخص
بحـٌث يُعـرِّف _ مـن خـالل فـّن الفهرسـة _ بعـَض المخطوطـات التـي كانـت بحـوزة 

المحّقـق العراقـّي الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ، وُوقَفـْت بعـد وفاتـه - من قبـل ولده 

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

المحفوظـة فيهـا؛ حيـث العنايـة واالهتمام بالتـراث المخطوط. 

ويكشـف النقـاب عـن مجموعـٍة غيـر قليلـة مـن النسـخ التـي لم تـَر النور إلـى اآلن، 

ونأمـل أن تـرى النـور فـي القريـب العاجـل بفضـل جهـود المحّققيـن العراقيّين. 

وضـّم القسـم األول مـن البحـث تعريفـاً لــ)30( مجلـداً مخطوطـاً؛ في ضمنهـا )59( 

عنوانـاً، شـملت مختلـف العلوم؛ ومنهـا ) الحديث، والعقائـد، واألدب واللغة، واألخالق( 

وغيرهـا، وكان المنهـج الُمتَّبـع فـي 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.

The first part of the research included a definition of )30( volumes 
of manuscripts, including )59( 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 رّب العالميـن، وأفضـل الصـالة وأتـّم التسـليم علـى حبيـب إلـه العالمين 

محّمـٍد، وعلـى آلـه المعصوميـن الطاهرين. 

وبعـد، فـال شـّك أّن إحسـاس كّل محّقـٍق متتبِّـع _ مـا إن يسـمع بمخطوطـات مكتبة 

المحّقـق العراقـّي الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ _ هـو اإلحسـاس الـذي انتابنـي؛ وهو 

فضـول التعـرّف علـى هـذه المخطوطـات، ومـا تحويـه مـن الرسـائل والعناوين.

ومـن هنـا صـارت عندي الرغبة فـي تحقيق مراد وأماني الكثير مـن المحّققين؛ وذلك 

مـن خـالل بحـٍث وسـمتُه بـ)فهـرس مخطوطـات مكتبـة الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ 

الموقوفـة علـى ِخزانة العتبة العبّاسـيّة المقّدسـة(.

وضّم البحث إضافة إلى هذه المقّدمِة تمهيداً ُسلِّط فيه الضوء على تاريخ ِخزانة الدكتور 

محفوظ، ثّم الفهرس التفصيلّي للمخطوطات، وبناء على المنهجيّة المتَّبعة في المجالت فقد 

قّسمت البحث على ثالثة أقسام؛ ضّم األول منها: )30( مجلداً مخطوطاً، تنّوعت موضوعاتها 

فشـملت )الفقـه، والحديـث، واللغـة، واألدب، والتاريخ(، وغير ذلك. والقسـم الثاني سـيأتي 

تفصيله في العدد القادم إن شـاء الله تعالى، ورتبُت النسـخ بحسـب أرقامها في ِخزانة العتبة 

العباسيّة المقّدسة، وأخيراً خاتمة ضّمت مجموعًة من النتائج والتوصيات. 

وقد صرفت النظر في هذا البحث عن الوثائق الخطيّة التي ُوقَفْت مع المخطوطات؛ 

وعددهـا )57( وثيقـًة باللغتيـن العربيّـة والفارسـيّة، وأرقامهـا محصـورة فـي الِخزانة بين 

 .)5072 – 5061 ،5042 – 5014 ،4952 – 4937(

ومّما يسـتحّق التنويه به أنّي قد اسـتثنيت من الفهرسـة بعض األوراق المتفرّقة الخاّصة 

بالمَقاتِـل وبعـض قصـص األنبياء، والمسـجلة تحـت األرقـام اآلتيـة: )5053، 5055، 5076، 

5079(؛ والسـبب أّن أمرهـا لـم يُحسـم بعـد من قبـل لجنة الِخزانـة الخاّصة بالجـرد، إذ قد 

تكون جميعها تعود لنسـخٍة واحدة، فتركها أولى من أن أفهرسـها كالًّ على حدة، فضالً عن 

أنّهـا سـتُفهرس فيمـا بعد في ضمن فهارس مخطوطات العتبة العبّاسـيّة المقّدسـة. 
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ويتلّخـص المنهـج المتّبـع في هـذا البحث باآلتي: )الرقـم في الِخزانة، عنوان النسـخة، 

يقابلـه الموضـوع واللغـة، اسـم المؤلّـف مع ترجمتـه في الهامـش إن كان غير معـروٍف أو 

نسـخته غير محّققة، أول المخطوط وآخره، التعريف بالمخطوط، المصادر المعتمد عليها 

فـي تعريـف النسـخة؛ وإذا اعتمدنـا على المخطوط نفسـه فـي التعريف نكتب ]النسـخة 

؛ مثالً: نسخ، نستعليق،  الخطيّة نفسها[، المالحظات والخصائص ورُتبت كاآلتي: نوع الخطِّ

وغيرهما. اسـم الناسـخ، تاريخ النسخ، المالحظات وتشمل: التملُّكات والوقفيات والقراءات 

والبالغـات وغير ذلك مما يخّص النسـخة، ثّم نوع الغالف، وأخيـراً: عدد األوراق، ورمزت له 

برمز )ق(، وعدد األسـطر برمز )س(، والقياسـات بـ )سـم( الخاصة بالنسخة(. 

و ال يخفـى علـى أصحـاب االختصاص أّن من فوائد فهرسـة المخطوطات هو الكشـف 

عـن التـراث الـذي لـم يَر النـور إلى اآلن، وأثناء فهرسـتي لهـذه المخطوطـات عثرت على 

مجموعـٍة مـن النسـخ التـي لـم تـر النـور، وذلـك بحسـب تتبّعـي القاصـر؛ فرأيـت مـن 

الواجـب علـيَّ التنويـه بهـا فـي هـذه المقّدمـة؛ وذلـك عن طريـق اإلحالـة علـى أرقامها 

صـون بشـأنها، واألرقام في األقسـام الثالثة هـي: »4976/ 1و/ 2و/  ليسـتفيد منهـا المتخصِّ

 .»5082 ،5075 ،5050 ،5045 ،5013 ،5012 ،4998 ،4995 ،2/4994 ،4986 ،4977 ،3

وأخيـراً آمـل أن يكـون بحثـي هـذا موضع قبـوٍل لدى صاحـب الِخزانة سـيّدي وموالي 

أبـي الفضـل العبّـاس، ووفـاًء لمن أحيا وخـدم التراث الدكتور حسـين علـّي محفوظ.

التمهيد: ِخزانة الدكتور حسين علّي محفوظ بين الماضي والحاضر. 
تعـّد مدينـة الكاظميّـة المقّدسـة مـن الحواضر العلميّـة والثقافيّـة، وكثـرة المكتبات 

الشـخصية فيهـا مـن الشـواهد علـى ذلـك، ومـن أمثلتها مكتبـة العاّلمـة المرحوم السـيّد 

حسـن الصـدر، ومكتبـة العاّلمـة المرحـوم السـيّد محّمـد مهـدي الموسـوّي الواعظ. 

وال أبالـغ إذا قلـت: إّن مـن المكتبـات الشـخصية البـارزة فـي الكاظميّـة المقّدسـة هي 

قـة، وسـأدع القلم  مكتبـة الدكتـور حسـين علـّي محفـوظ؛ الحتوائهـا علـى نسـخٍ غير محقَّ

لصاحـب المكتبـة ليُحدثنـا عنهـا؛ حيث يقـول: »إّن أصغر تلكـم الخزائن ِخزانـة كاتب هذا 

الفهـرس؛ حسـين بـن علّي )ربيـع الثاني 1310 – جمـادى اآلخرة 1355( ابن الشـيخ محّمد 

الجـواد )1281 – 6 ذي الحجـة 1358( ابـن الشـيخ موسـى )28 شـهر رمضـان 1320( ابـن 
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الشـيخ حسـين )جمادى األولى 1262( ابن الشـيخ علـّي )1222( آل محفـوظ )حدود 690( 

الوشـاحّي، األسـدّي، الكاظمّي. ولعّل خير ما فيها أثارة خزائن آبائه أولئك –رحمهم الله«)1(.

 وافتُتحـت بتاريـخ 2015/4/10م لتكـون مرجعـاً للباحثيـن، وتحـوي مـا يقـارب )30( 

ألـف عنـوان من الكتب القديمة والحديثة، ومصادر في التـراث واألدب، واألدب المقارن 

والتراجـم والسـير، و )7( اآلف عنـوان مـن أمهـات الكتـب التاريخيّـة باللغـة الفارسـيّة، 

و)500( عنـواٍن لصحيفـٍة ومجلّة باللغات العربيّة والفارسـيّة والتركيّة واألورديّة، فضالً عن 

مشـّجرات األنسـاب والمخطوطات النفيسـة )2(.

والجديـر بالذكـر أّن ِخزانـة محفوظ ُصنع لنسـخها الخطّية فهرسـان قبل هذا الفهرس؛ 

أحدهمـا لصاحـب المكتبـة نفسـه، فـي بحثـه الموسـوم بــ )ِخزانـة الدكتور حسـين علّي 

الـذي نشـره فـي سـنة 1960م فـي مجلّـة معهـد  العـراق(،  بالكاظميّـة فـي  محفـوظ 

المخطوطـات العربيّـة، وضّمنـه تعريفـاً بــ )346( مجلـداً مخطوطـاً. 

الثانـي: هـو الفهـرس الذي صنعه مصطفى مرتــضى الموسـوّي أمين مكتبـة المتحف 

العراقـّي سـنة 1968م، ونشـره فـي ضمـن الكتـاب الموسـوم بـ)فهرسـت المخطوطـات 

العربيّـة المصـّورة فـي العـراق مـن قبـل منظمـة اليونسـكو( )3(. مـن الصفحـة 25 وحتى 

الصفحـة 32، وضّمنـه تعريفـاً بــ )107( مجلـٍد مخطوط. 

أّما هذا الفهرس فهو يختلف عن الفهرسين السابقين بأمور؛ وكاآلتي: 

إّن مـا سـيُذكر فـي هـذه الفهرسـة مـن المخطوطـات تختلـف عـن مـا ذُكـر فـي . 1

الفهرسـين السـابقين، سـوى بعـض النسـخ وهـي قليلـة جـّداً. 

)1( مجلة معهد المخطوطات العربيّة، المجلد السادس، ص15. 

الدكتور  افتتاح مكتبة  بمناسبة  ألقاها  التي  الحسون  الشيخ محّمد  )2( معلومات مأخوذة من كلمة 

حسين علّي محفوظ بتاريخ 10/ 4/ 2015م. 

)3( الكتاب هو فهرس مبّسٌط للمخطوطات النفيسة المصّورة، المجموعة من مكتبات العراق العاّمة 

والخاّصة والمصّورة من قبل منظمة اليونسكو. وضّم الكتاب تعريفاً بمخطوطاٍت نفيسة تعود إلى 

مكتبات بغداد، والكاظميّة، والنجف األشرف، والموصل، بلغ عددها )1060( نسخًة خطّيًة، وكان 

عدد المكتبات والمراكز التي اُختيرت منها النسخ )30( مكتبة ومركزاً للمخطوطات. 
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إّن الفهرسـين السـابقين، هما جرد أّولي؛ حيث يكتفي األول منهما بإيراد: عنوان . 2

النسـخة ومؤلّفهـا، وفـي بعـض األحيـان اسـم الّناسـخ، فضـالً عـن ذلـك أّن بعـض 

النسـخ مصـّورة عـن األصـل. أّمـا الثانـي: فيتضّمن ذكـر رقـم المخطـوط، عنوانه، 

اسـم مؤلّفـه، الموضـوع، تاريـخ النسـخ، القياسـات، عدد الصـور، رقـم التصوير، 

رقـم الفلـم، المالحظات. 

أّمـا الفهـرس الحالـي فيتكفـل بإيراد مـا يأتي: الرقم، عنوان النسـخة، اسـم مؤلّفها مع 

ترجمتـه فـي الهامش، الموضوع، أول النسـخة وآخرها، التعريف بالنسـخة، المالحظات، 

خصائص النسـخة، النسـخ األخرى للمخطوط. 

وبحسـب رأيـي المتواضـع أصبـح هنـاك مسـّوغ للشــروع بفهرسـة هـذه النسـخ، 

وسـأورد أنموذجـاً لـكلٍّ مـن الفهرسـين المذكوريـن بنّصيهمـا لالطـالع علـى المنهجيـة 

المتّبعـة فيهمـا، وسأشـير فـي الفهـرس التفصيلـّي إلـى النسـخة التي ذُكـرت في إحدى 

المذكوريـن. الفهرسـين 
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أنموذج من البحث الموسوم
 ِخزانة الدكتور حسين علّي محفوظ بالكاظمّية بالعراق

-للدكتور حسين علّي محفوظ-

هـذا ِسـِجّل مـا بيـن يدّي اآلن مـن الكتـب الخطيّة المحفوظـة بخزانتي؛ أّمـا ما أعرته 

منهـا –وهـو طائفـة حسـنة أيضاً– فلـم أُوفّق إلـى جمعه. وأرجـو أن يُتاح لـي إلحاقه من 

بعد إن شـاء الله. 

1- حيـاة الحيـوان: كمـال الديـن الدميرّي، 

ألّفـه سـنة 773 )827هـ(.

2- الجّنـة الواقيـة والجّنـة الباقيـة: إبراهيم 

بـن موسـى المتوفّى ليلة السـبت، غرّة 

ربيع الثانـي )1103( )1096(.

3- معالم التنزيل )ق8(.

4- فروع الكافي: الكلينّي )ق11(.

5- الفوائـد الضيائيّـة شـرح الكافيـة؛ البـن 

الحاجـب: الجامـّي )1125 – ظ(. 

شـرح  فـي  العرشـيّة  األنـوار  لوامـع   -6

الصحيفة السـجاديّة: السـيّد محّمد باقر 

 .)1237( الموسـويّ  محّمـد  السـيّد  ابـن 

األسـترابادّي.  الرضـي  الكافيـة:  شـرح   -7

برسـم علّي بن أميـر المؤمنين )1085( 

وعليـه خطـوط األئّمـة، وطائفـة مـن 

علمـاء اليمـن. 

8- تفصيـل وسـائل الشـيعة إلـى تحصيـل 

مسـائل الشـريعة/كتاب الصالة: محّمد 

بـن الحسـن بـن علـّي بـن محّمـد بـن 

الحسـين. الحـّر العاملـّي. بخـّط علـّي 

نقـي الشـاهرودّي ابن سـلطان حسـين 

.)1099( الشـاهي 

9- شـرح نهـج البالغـة: ابن ميثـم البحرانّي 

.)1087(

10- ترجمـة ضيـاء الدين الخالصــّي بقلمه 

.)1368(

11- مصطلح الوافي في الرجال. فضل الله.

12- تعليقـات على نهـج البالغة: حيدر قلي 

بـن نور محّمد خـان الكابلّي )1339(. 

13- ديوان ابن المعتز )نسخة عتيقة(.

14- خطبـة اإلمام علـّي –– مع ترجمة 

فارسيّة )925(.
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15- القصـارى فـي التصريـف: عـالء الدين 

أحمـد الخجنـدّي البرهانّي بخّط ناظم 

الدين حسـين )960(.

أبـو  السـيّد  بخـّط  البرقـّي.  الرجـال:   -16

القاسـم الموسـوّي األصفهانـّي النجفـّي 

 .)1343(

الكلـم،  صنائـع  فـي  الحكـم  بدائـع   -17

صـورة علـى النسـخة، األصـل فـي دار 

بباريـس.  الوطنيّـة  الكتـب 

18- بدائـع الحكم فـي صنائع الكلم: صورة 

النسـخة المحفوظـة بخزانة فخر الدين 

نصيـري أمينـي فـي طهـران، المكتوبة 

685هـ.  سنة 

19- مجموع )1242(: 

شـرح ديوان علقمة الفحـل: الوزير أبو 

بكر عاصـم بن أيوب.

شرح ديوان النابغة.

20- مجمـوع، بخـّط عبـد اللـه بـن نعمـة 

المشـطوب الجبعّي، وعليـه إجازة من 

أحمـد بـن الحسـن الحـّر العاملـّي لـه 

سـنة 1108هـ: 

مغني اللبيب: ابن هشام )1092(.	 

الشافية.	 

شـرح األلفيّـة: بدر الديـن بن الناظم 	 

.)1092(

الخالصـة في الحسـاب: البهـاء العاملّي 

.)1094(

األدب  فنـون  فـي  اإلنسـان  حيـاة   -21

بالعربيّـة والفارسـيّة: محّمـد بـن زيـن 

الكاظميّـة  نزيـل  األيروانـّي  العابديـن 

 .)1302( بخطّـه   1302 سـنة 

فـي  النعمـة  وإتمـام  الديـن  إكمـال   -22

الحيـرة:  وكشـف  الغيبـة  إثبـات 

الصـدوق؛ أبـو جعفـر محّمد بـن علّي 

بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه 

)1088(، ملكـه أحمـد بـن زيـن الدين 

األحسـائّي سـنة 1212ه، وابنه الشـيخ 

علـّي، وحيدر قلي بن نـور محّمد خان 

القزلبـاش الكابلـّي )1318(. 

23- شـرح ديوان حّسان الهند؛ السيّد غالم 

علـّي ابـن السـيّد نـوح المتخلّـص بآزاد 

الحسـينّي الواسـطّي البلكرامّي الحنفّي 

1116هــ  سـنة  المولـود  الجشـتّي 

المتوفّـى سـنة 1200هــ. 

24- تفسـير أبي الحسـن علّي بـن إبراهيم 

بن هاشـم القّمّي. 

25- تعاليق في التفسير، بمدينة غزّة )807(. 

26- مفاتيـح النجـاة عباسـي، فـي األدعيـة 

بالعربيّة والفارسـيّة؛ برسـم الشاه عبّاس 

الحسـينّي الصفـوّي، الثانـي: بأصفهـان 

.)1113(
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 أنموذج من فهرس مكتبة الدكتور حسين علّي محفوظ 
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ولكـن مـن المؤسـف أّن أغلـب هـذه النسـخ أصابهـا الضيـاع والمصـادرة وغيـر ذلـك 

مـن األمـور، ولقـد كان األسـتاذ علـّي حسـين محفـوظ االبـن البـاّر ألبيـه، فَِفْعلته ال شـّك 

قـد أفرحتـه؛ وذلـك عندمـا أقـدم علـى جعـل النسـخ الباقية مـن تـراث والده وقفـاً على 

خزانـة العتبـة العبّاسـيّة المقّدسـة ولصاحبهـا سـيدي ومـوالي أبـي الفضـل العبّـاس؛ 

حيـث األمـان عليهـا مـن جور الزمـان والعناية التاّمة إن شـاء الله، فخير مـا فعل، ونتمّنى 

مـن اآلخريـن أن يحـذوا حـذوه، حيـث االهتمـام بتـراث آبائهم وعـدم اإلهمـال، وإكمال 

العلميّة. مسـيرتهم 

ويتلّخـص المنهـج المتّبـع فـي فهـرس هـذه النسـخ باآلتـي )رقـم التسلسـل، عنـوان 

النسـخة ويقابله الموضوع واللغة، اسـم المؤلّف وتاريخ وفاته، مع ترجمٍة مختــصرة له 

فـي الهامـش إن لـم يكن من المشـهورين، أول المخطوط وآخـره، تعريف المخطوط مع 

ذكـر المصـدر المعتمـد عليه، المالحظـات والخصائص، نوع الغالف، عـدد األوراق ويُرمز 

لهـا بالرمز)ق(، عدد األسـطر )س(، القياسـات(.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على محّمٍد وآله الطاهرين.
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فهرس مخطوطات 

مكتبة الدكتور حسين علّي محفوظ الموقوفة على ِخزانة العتبة 
العّباسّية المقّدسة )القسم األول(

)4953(

دعاء التوسل                 )دعاء/عربّي(

.منسوب إلى: اإلمام علّي بن أبي طالب

أّول المخطوط: 
»اللّهـم أنـت األول فليـس قبلك شـيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شـيء، وأنت الظاهر 

فليس فوقك شـيء...«.

آخر المخطوط: 
»واغفر وارحم بمّنك وكرمك وفضلك وجودك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين«.

التعريف بالمخطوط: 
طومـار حـوى علـى دعاٍء لالعتصـام في صفحـٍة واحدة، ثّم دعـاء التوسـل بالنبّي وآله 

الطاهريـن صلـوات اللـه عليهـم أجمعيـن؛ وهو دعاء مـروٌي بألفاظه فـي كتابين قديمين 

مـن كتـب األصحـاب، منسـوب إلـى أميـر المؤمنيـن، حيـث أوصـى به صاحب سـرّه 

م هـذا الدعاء إلـى أحد السـالطين لحفظه.  كميـل بـن زيـاد النخعـّي. وقـد قُدِّ

]الذريعة: 189/8، النسخة الخطّية نفسها[

طومـار، نسـخ، زيـن العابديـن المجابـي، شـهر شـوال سـنة 1282هــ، كُتب 

فـي آخرهـا: ))دعـای شـريف را جهـت سـامتی و هيمنـت شـاهزاده واال 
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مقـام حضـرت عليـه عاليـه تـاج الدولـه دامـت عظمتـه واگـذار نمودم سـنه 
1250ه)))1)

نوع الغاف )جلد) أحمر اللون.

طومار، 83.55x8 سم. 

)4954(

القرآن الكريم             )كتاب اهلل/عربّي(

كالم الله.

أّول المخطوط: 
ِذي يَِعُدكُـْم إِنَّ اللََّه اَل  »َوإِْن يَـُك كَاِذبًـا فََعلَيْـِه كَِذبُـُه َوإِْن يَـُك َصاِدقًـا يُِصبُْكـْم بَْعُض الّـَ

اٌب...«. يَْهـِدي َمْن ُهَو ُمْسـرٌِف كَـذَّ

آخر المخطوط: 
الِّيـَن* فَُنـزٌُل ِمـْن َحِميـٍم * َوتَْصلِيَُة َجِحيـٍم * إِنَّ َهَذا  ِبيـَن الضَّ ـا إِْن كَاَن ِمـَن الُْمَكذِّ »َوأَمَّ

لَُهـَو َحقُّ الْيَِقيِن *فََسـبِّْح ِباْسـِم«.

التعريف بالمخطوط: 
طومـار حـوى علـى )15( سـورًة مـن سـور القـرآن العظيم، وعلـى النحو اآلتي: سـورة 

غافـر ابتـداء مـن منتصـف اآلية 28 وحتى النهاية. سـورة فصلت، سـورة الشـورى، سـورة 

الزخرف، سـورة الدخان، سـورة الجاثية، سـورة األحقاف، سـورة الفتح، سـورة الحجرات، 

سـورة ق، سـورة الذاريـات، سـورة الطـور، سـورة النجـم، سـورة القمـر، سـورة الرحمن، 

سـورة الواقعة.

وجـاءت السـور متسلسـلًة كمـا في القرآن الكريم، سـوى سـورة محّمد التـي كان من 

)1( حاصل النّص: »وهبت هذا الدعاء الشريف لسالمة وهيمنة السلطان عالي المقام حضرة العلّي 

العالي تاج الدولة دامت عظمته سنة 1250هـ«. 
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المفتـرض أن تكـون بعـد سـورة األحقـاف إاّل أنّها غير موجـودة أصالً.

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، أولهـا لوحة فنيـة، خزائنية، مذّهبة، مجدولة، أّولهـا لوحة فنية، كُتب 

عنـوان كّل سـورٍة بمـاء الذهب، وكذلـك كونها مكّية أو مدنّيـة، وعدد آياتها، 

وُفصـل بين اآليـات بفواصل مذّهبة.

نوع الغاف )جلد) أحمر اللون.

طومار، 3.20متر× 6.5. 

)4955(

مجموع شعرّي                        )شعر/عربّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط: 

وانشد اطروش القوا بالدق من بيها..«»يا ونتي چـي تضن كل شخص ون بيها

آخر المخطوط: 

أماط الخطــب بالرأي الســديد»إذا اشتبكت خطوب الدهر يومًا

مــدى األيــام في عيــٍش رغيد«فــُدْم يــا خيــر كهــٍف مــّد ظًا

التعريف بالمخطوط: 
مجمـوع شـعرّي يمكـن تقسـيمه إلـى قسـمين األول: الشـعر الـدارج؛ وأبرز الشـعراء 

الذين ورد ذكرهم فيه: الماّل حسـين الحلّّي، والشـيخ عبد الحسـين محي الدين، والشـيخ 

علـّي زيني، حسـين ابن الحـاج مهدي. 

القسـم الثانـي: الشـعر العمـودي؛ وأبرز الشـعراء الذيـن ورد ذكرهم فيه: بهـاء الدين 

زهيـر، السـيّد إبراهيـم ابن السـيّد حسـين الطباطبائـّي، الصاحب بن عبّـاد، وغيرهم. 
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وضـّم المجمـوع كذلـك مجموعـًة مـن الموّشـحات، والجدير ذكـره أّن الشـعر الدارج 

غيـر مفصـوٍل عـن الفصيـح بـل بعضه متداخـل مع بعضـه اآلخر. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، بياض، كُتب بأقام مختلفة، وبالمداد األحمر واألسـود وبعض األوراق 

بالقلـم الرصـاص، األوراق من )22) إلى )32)، ومن )34) إلى )46) بياض.

نوع الغاف: )جلد) أحمر اللون.

85ق، مختلفة السطور، x15 10سم.

)4956(

كشكول                )كشكول / عربّي وفارسّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط: 
»بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم فائـدة: در بيان غالب ومغلوب، مجلسـى عليـه الرحمه 

در كتـاب اختيارات..«. 

آخر المخطوط: 
»از چهل وهشـت پخته بيگر فرخ شـاهى كه بالفعل بروج اسـت والله أعلم بالصواب 

من عالج األمراض در تأليف حكيم محّمد شـريف خان مؤرّخه ج2 1218هجري«. 

التعريف بالمخطوط: 
كشـكول ضـّم فـي أوراقـه األولـى فوائـد مختلفـًة منقولـة من بعـض المصـادر؛ أمثال 

)االختيـارات( للعاّلمة المجلسـّي، و)المبتكر فيما يتعلق بالمؤنث والمذكر( ألبي الحسـن 

السـيّد ذو الفقـار النقـوّي، وبعـض المذكّرات التاريخيّـة باللغتين الفارسـيّة والعربيّة. 

وبعـد ذلـك يعـرض مجموعـًة مـن الفوائد الطبيّة؛ وذلـك من خالل طرح المشـكلة أو 
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المـرض ثـّم العـالج، وينقـل عن فالسـفة الطبِّ أمثـال )بقـراط(، وبعض المصـادر الطبيّة 

المهّمـة؛ آخرهـا فائدة منقولة من آخر نسـخة )عالج األمراض( لمحّمد شـريف بن محّمد 

أكمـل الدهلوّي )ت1231هـ(. 

]النسخة الخطّية نفسها[

مختلـف، كُتبت بالقلم الجاف والرصـاص، آخرها فهرس ببعض الموضوعات، 

عليها تعليقات.

نوع الغاف: )جلد) قهوائي اللون.

142ق، مختلفة السطور، 17x10.5سم.

)4957(

مجموعة شعرّية             )شعر - عربّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط: 

أطال فطـال في موسـى بكائي»أيا موســى ابن جعفــر إّن دائي

ــًا ــك لطف ــاَم انتظــاري في يبلغنــي بــه البــاري بهائــي...«فحّت

آخر المخطوط: 

ـــر«»ضـــاٍم يبـــّل أوام غّلتـــه ـــه النح ـــض نجيع ـــًا بفي رّي

التعريف بالمخطوط: 
مجمـوع يضـّم بيـن دفّتيـه عشـرات القصائـد الشـعريّة العموديّـة لكوكبٍة من الشـعراء 

الفحـول؛ الذيـن صدحـت ألسـنتهم بمـدح ورثـاء أهـل البيـت، وكذلـك مجموعـة مـن 

القصائـد فـي رثـاء العلمـاء، وغيرهـا مـن األشـعار. ومـن الشـعراء الذيـن وردت أسـماؤهم 

وقصائدهـم فـي هـذا المجمـوع: مـروان بـن أبـي حفصـة فـي مـدح معن بـن أبـي زائدة 
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الشـيباني، رثـاء أبـي الحسـن األنبـارّي لمحّمـد بن بقيّة، أبـو نؤاس، صفـّي الدين، منتخب 

من قصيدة ابن الوردّي، شـعر الشـيخ صفي الدين الطريحّي في رثاء المرحوم الشـيخ باقر 

خلف ابن المرحوم الشـيخ علّي الفراهّي، السـيّد كاظم ابن السـيّد حسـين الرماحّي، السيّد 

قاسـم ابـن السـيّد محّمـد داود، الشـيخ حسـين محّمـد علّي األعسـم، الشـيخ محّمـد علّي 

األعسـم، وغيرهم. 

الفراهـي  علـّي  الشـيخ  فـي  المراثـي  مـن  قيـل  بمـا  خاّصـاً  ملّفـاً  المجمـوع  وضـّم 

)ت1214هــ(، وكذلـك شـعراً كاد أن يضيـع لشـعراء مشـهورين مـن آل بحـر العلـوم وآل 

األعسـم. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، عليهـا وقف خاّص على ذريّة الشـيخ علّي الفراهـّي لجملٍة من الكتب 

الفقهّيـة، والمجموعـة كذلـك وقـف علـى الشـيخ جعفـر الفراهـّي وأوالده 

وأوالد الشـيخ محّمـد حسـين الفراهّي. 

نوع الغاف: )جلد) أسود اللون.

123ق،مختلفة السطور، x16 ،5 5،11سم.

)4958(

مجموعة شعرّية                      )شعر / فارسّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط: 

زخوف قتل باو هيچكس جواب نداد..«»طلب نمود مبارز زفوج أهل فساد

آخر المخطوط: 

خير كرد آن كه همه در طلب خواب خوريم«»يا رب از لطف كرم عاقبت خاقاني
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التعريف بالمخطوط: 
مجموع شـعرّي يبدأ بمجموعٍة من القصائد في رثاء اإلمام الحسـين وبعض أصحابه؛ 

ومنهـا: مرثيـة موالنـا محتشـم، ثـّم مجموعـة مـن القصائـد الطـوال فـي مـدح األئمـة 

المعصوميـن ابتـداًء مـن اإلمـام الحّجـة المنتظر )عجـل الله فرجـه الشـريف( وانتهاًء 

 .الباقر باإلمـام 

ثـّم قصائـد متفرقـة؛ منهـا: قصيـدة للميـرزا داود متولـي مشـهد المقّدسـة فـي مدح 

اإلمـام الرضـا، ومجموعـة مـن القصائـد فـي اإلمـام الحسـين وغيـره. 

]النسخة الخطّية نفسها[

مختلـف، مجدولـة، آخرهـا ختمـان كُتـب فيهمـا: )أحمـد علي مير عسـكر)، 

كُتبـت أبياتهـا بطرٍق وخطـوط مختلفة، كُتبت بعض عناويـن القصائد باللون 

األحمـر، أولـه فهرس بأسـماء أصحـاب اإلمام الحسـين وأبنائه.

نوع الغاف: )كارتوني) مارونّي اللون.

189ق، مختلفة السطور، 25.5x11.5سم.

)4959(

الصحيفة السجادّية            )دعاء/عربّي(

من إنشاء: اإلمام السّجاد علّي بن الحسين بن علّي بن أبي طالب )ت 94 هـ(.

أّول المخطوط: 
»حّدثنـا السـيّد األجـّل نجـم الديـن بهـاء الشــرف أبـو الحسـن محّمد بن الحسـن بن 

أحمـد بـن علـّي بن محّمـد بن عمـر بن يحيـى العلـوّي...«.

آخر المخطوط: 
»وتُتـّم إحسـانك فيمـا بقـي مـن عمري كما أحسـنت فيما مضـى منه يـا أرحم وصلى 
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اللـه علـى خير خلقـه محّمٍد وآلـه أجمعين«.

التعريف بالمخطوط: 
أدعية مشـهورة، أشـهر من أن يُعرّف بها، دعا بها زين العابدين اإلمام السـّجاد )عليه  

السـالم( فـي األيّـام والمناسـبات والحـاالت، مرويـة عـن طريق المتـوكّل بن عميـر، وقام 

بنقـل نسـخته هـذه عن نسـخة يحيى بن زيد التـي هي بخّط والده زيد بن علّي الشـهيد 

)عليهما السـالم(، وأيضاً عن نسـخة اإلمام الصادق )عليه  السـالم( التي هي نسـخة والده 

اإلمـام الباقر )عليه  السـالم(، ولهـذه األدعية طرق كثيرة وروايـات مختلفة، وربّما تختلف 

بعـض نسـخها مـن حيث الترتيـب وتَعداد األدعية، والمشـهورة منها تشـتمل علـى أربعٍة 

وخمسـين دعـاًء. وجـاء في آخر أكثر النسـخ ملحقات بآخرها، فيها أدعية أيّام األسـابيع... 

وغيرها.

]الذريعة 13: 345، رسالة األعام الجلّية المطبوعة في مجلة تراثنا 90 ـ 91[ 

نسـخ، ناقصـة اآلخـر، خزائنّيـة مذهّبـة، مؤطّرة بإطـار ذهبّي، ُذكـرت أبواب 

الصحيفـة فـي الصفحـات األولـى، وكلمات )دعـاؤه) كُتبت بالذهـب، كُتبت 

العناويـن بالمـداد األحمـر، كُتب فـي أعلى الصفحات أقوال فـي التوكّل على 

اللـه والتوّجـه إلـى اللـه وغيـر ذلك مّمـا يدخل في بـاب الدعـاء، وتحت كّل 

قـوٍل كُتبـت ترجمـة لـه باللغـة الفارسـّية وبالمـداد األحمـر، عليهـا تعليقات 

باللغـة الفارسـّية، الصفحـات الثـاث األخيـرة من النسـخة بياض. 

نوع الغاف: )جلد) أحمر اللون.

161ق، 11س،x 8.5 6.5سم. 

)4960(

سفينة أدعية = تعقيبات الصالة              )دعاء/عربّي(

الجامع: مجهول. 
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أّول المخطوط: 
»بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم در كتـاب عـّدة الداعي...اللّهم اهدني مـن عندك وأفض 

عليَّ مـن فضلك...«.

آخر المخطوط: 
»أُعيـذ نفسـي وذريتـي وأهل بيتي...أدعية مختــصر كـه در تعقيب نمـازى... از ائمه 

انـام عليهم الصالة والسـالم«.

التعريف بالمخطوط: 
الفارسـيّة،  باللغـة  العربيّـة، ومناسـبتها  باللغـة  المكتوبـة  مجموعـة مـن األدعيـة 

وهـي أدعيـة خاّصـة بتعقيباٍت الصـالة اليوميّة، نُقـل مجملها من كتـاب )عّدة الداعي( 

للشـيخ أحمـد بـن فهـد الحلّـّي )ت841هـ(. وكُتبـت للسـلطان الميـرزا داود خان وزير 

سـر لشكر. 

]النسخة الخطّية نفسها، مجلة معهد المخطوطات العربّية: مج6/ص58[

نسـخ، محّمـد حسـين اليـزدّي، شـهر ربيـع األول سـنة 1278هــ، مجدولـة 

بالذهـب، آخرهـا )8) أوراٍق فيهـا أدعيـة متفرقـة.

نوع الغاف: )جلد)قهوائّي اللون.

34ق، 5س،x 10.5 6.5سم. 

)4961(

مفتاح الفالح في عمل اليوم والليلة        )دعاء/عربّي(

تأليف: بهاء الدين محّمد بن الحسين العاملّي )ت 1030هـ(.

أّول المخطوط: 
»الحمـد للّـه  الـذي دلّنـا علـى جـاّدة النجـاة، وهدانـا إلـى ما يوجـب علـّو الدرجات، 
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والصـالة علـى أشـرف البريّـات وأفضـل أهـل األرض...«.

آخر المخطوط: 
»...أن ال يرّدنـا عـن بابـه خائبيـن، وأن ال يؤاخذنا بسـوء أعمالنا يوم الديـن، إنّه أرحم 

الراحمين وأكـرم األكرمين«.

التعريف بالمخطوط: 
كتـاب فـي األعمـال واألدعية األبديّـة في اليوم والليلـة بما يُعمل بيـن الطلوعين، وما 

يُعمـل مـن طلـوع الشـمس إلى الزوال، ومنـه إلى الغـروب، ومنه إلى وقـت النوم، ومنه 

إلـى انتصـاف الليـل، ومنه إلى طلـوع الفجر، وفيه شـرح بعض األلفاظ وتبييـن ما يحتاج 

إلـى البيـان، رتّبـه المؤلّف على سـتّة أبواٍب، وعلـى النحو اآلتي: 

الباب األّول: في ما يُعمل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

الباب الثاني: في ما يُعمل ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.

الباب الثالث: في ما يُعمل ما بين الزوال إلى المغرب.

الباب الرابع: في ما يُعمل ما بين المغرب إلى وقت النوم.

الباب الخامس: في ما يُعمل ما بين وقت النوم إلى انتصاف الليل.

الباب السادس: في ما يُعمل ما بين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر.

وله حواٍش وشروح وترجمة، وفرغ من تأليفه في أواخر صفر سنة 1015ه بمدينة كنجة.

]الذريعة 21: 339/ 5375 ؛ كشف الحجب واألستار: 540/ 3036 [

نسـخ، أواخر شـهر رمضان سـنة 1088هـ، كُتبت النسخة على نسخة األصل؛ 

كتبهـا الناسـخ -بأمـر حاجـي الحرميـن الشـريفين- يوسـف آقـا، مجدولـة 

مذّهبـة، كُتبـت رؤوس الموضوعـات والمطالـب بالمـداد األحمـر، آخرهـا 

خمـس أوراٍق بيـاض، كُتـب علـى اثنين منهمـا تواريُخ والداٍت بقلـٍم معاصر 

بالحبـر األزرق واألسـود.
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الغاف: )جلد) أحمر مزيّن بالطرّة ذات الرأسين.

160ق، 14س، 13x8,5 سم.

)4962(

النكت االعتقادّية                )عقائد/عربّي(

تأليف: الشيخ المفيد محّمد بن محّمد بن النعمان العكبرّي البغدادّي )ت413هـ(. 

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه رّب العالمين...أّمـا بعد فهذه رسـالة قادنـي الدليل إليها وقـّوى اعتمادي 

عليهـا، جعلتُهـا بعد التوضيـح والتبيين تحفًة ألخوانـي المؤمنين...«. 

آخر المخطوط: 
»الدليـل علـى ذلـك أنّـه معصـوم وكّل مـا أخبـر بـه النبـّي فهـو حـّق، وإاّل لـم يكـن 
معصومـاً؛ فـكّل مـا أخبـر بـه النبـّي  حـّق، وهـذا مـا أردنـا إيـراده بهـذه الرسـالة«. 

التعريف بالمخطوط: 
مختــصر جـّداً فـي عقائـد الشـيعة اإلماميّـة على األسـس الكالميّـة العقليّـة، بطريقة 

السـؤال والجواب: )فإن قيل – الجواب(، وهو في خمسـة فصوٍل ألصول الدين الخمسـة.

]التراث العربّي المخطوط: 151/13[

نسـخ، محّمـد الجـواد آل محفـوظ وشـاح، األربعـاء 20 جمادى األولى سـنة 

1335هــ، جـاء علـى الصفحـة األولـى مـن الرسـالة: ))هـذه رسـالة للعّامـة 

الحلّـّي  فـي أصـول العقائـد))، وهذا اشـتباه. 

توجد نسـخة أخرى من هذه الرسـالة بخّط كاظم جواد رضا، شـهر رجب األصب 

سنة 1397هـ، كُتبت عن نسخٍة مطبوعة سنة 1343هـ، قام بطبعها وعلّق عليها 

السـّيد هبـة الدين الشهرسـتانّي، وهي مكتوبـة بالقلم الجـاف األزرق، في )36) 



خطلا طخشح  ي 424َِ َيدسخطّم طممخطشَبِخشحّسَ اخّبزاخدشاد

ورقًة، ولم تدخل هذه النسـخة في ِسـجل الجرد الخاّص بالخزانة إلى اآلن؛ لذلك 

لـم أفـرد لهـا عنوانـاً خاّصـاً واكتفيـت بالتنويـه بهـا هنـا، ورقمهـا )41) في ضمن 

مصّورات مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها في العتبة العّباسـّية المقّدسـة.

الغاف: )ورقّي) أحمر اللون.

22ق، مختلفة السطور، 15x5.10سم.

 )4963(

تقريب الوصول إلى علم األصول        )أصول الفقه/عربّي(

تأليف: مجهول. 

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه رّب العالميـن، والصـالة على خيـر خلقه محّمـٍد وآله الطاهريـن، وبعد: 

فهـذا تقريـب الوصـول إلى علـم األصول«. 

آخر المخطوط)ناقص(: 
»فـي الُحكـم المتعلّـق بالغيـر كتحريـم الميتة...وكذا آية المسـخ في الوصـول لظهور 

الباقـي للتبعيـض، وكـذا ما له مجمـل لغوّي«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة نافعـة للمبتدئيـن فـي علم األصـول، مرتّبـًة على مقّدمـٍة فيها مطلبـان؛ األول: 

فـي التعريـف والموضـوع والغايـة، والثاني: فـي المبادئ اللغويـة. يليها أبـواب وخاتمة، 

ولـم تحوهما هذه النسـخة. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، فـي الصفحـة األولـى منها ختمـان بيضويّان، كُتـب فيهما: )محسـن ابن 

كاظـم)، أولهـا وآخرهـا فوائـد فـي الحسـابات، كُتبـت رؤوس المطالـب باللون 

األحمر. 
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الغاف: )جلد) أسود اللون.

6ق، 13س، x5.14 10 سم.

)4964(

اإلشراف في عاّمة فرائض أهل اإلسالم         )حديث/عربّي(

تأليف: الشيخ المفيد محّمد بن محّمد العكبرّي )ت413هـ(.

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه رّب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سـيّد األولين واآلخرين 

محّمٍد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسـلم...«.

آخر المخطوط: 
»قـد رّخـص للنسـاء فـي تغطية الـرؤوس، وأبيحوا ترك الظـالل، ثّم هـّن والرجال فيما 

عددناه مما سـوى هذين الشـيئين سـواء«.

التعريف بالمخطوط: 
كتـاب يمثّـل )الرسـالة العمليّة( في بدايات نشـوئها، كتبه الشـيخ المفيد )رحمه الله( 

لعمـل َمـن يلتـزم بفتواه، وهو جامـع لفتاوى المفيد )رحمه الله( في مرحلٍة من عصــره، 

ويوّضـح لنـا معالم من مدرسـته الفقهيّـة، التي تعتبر - بحقٍّ - رائـدة الثقافة الفقهيّة عند 

الشـيعة في المرحلة المتكاملة.

ويعطينـا الكتـاب مالمـح واضحـًة عن األسـلوب الفقهّي للشـيخ المفيد )رحمـه الله(؛ 

حيث امتاز هذا الكتاب- اإلشـراف- بسـهولة العبارة وبسـاطتها؛ بحيث نجد بعض عباراته 

ال تـزال مسـتعملًة في الرسـائل العمليّة المتأخرة عنـه بعّدة قرون. 

]اإلشراف، المقّدمة: 6-5[

نسـخ، محّمد باقر، التاسـع والعشـرون من شهر شعبان سـنة 1285هـ، ُوضع 
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خـّط فـوق كلمـة باب. توجد نسـخة أخـرى من هذه الرسـالة بخـطٍّ معاصر، 

ومنسـوخة علـى هـذه النسـخة، وهـي مكتوبـة بالقلـم الجـاف األزرق، فـي 

)21) ورقـًة، ولـم تدخل هذه النسـخة في ِسـِجّل الجرد الخـاّص بالِخزانة إلى 

اآلن؛ لذلـك لـم أفـرد لها عنواناً خاّصـاً واكتفيت بالتنويه بها هنـا، ورقمها)5) 

في ضمن مصّورات مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها في العتبة العّباسـّية 

المقّدسة.

نوع الغاف: )ورقّي) بنّي اللون.

8ق، مختلف السطور، 15.5x10.5سم.

)4965(

كشكول                         )طب/فارسّي(

تأليف: مجهول. 

أّول المخطوط: 
»هذا صفته: نشـادر )در آخر درجه 3 گردم وخشـگك( را در مثانه گوسـفند پر نموده 

دهنش...«. 

آخر المخطوط: 

يكدانه چون جهد رهيان دو اسيا«»ما بين اسمان وزمين جاى عيش نيست 

التعريف بالمخطوط: 
كشـكول طبّي يمكن تقسـيمه على ثالثة أقسـاٍم، كاآلتي: القسـم األول: مجموعة من 

الفوائـد الطبيّـة الخاّصة بعرض المشـكلة أو المرض، ثّم العـالج المقترح له. 

القسـم الثاني: نقوالت من كتاب )فرح اإلنسـان(، ومجموعة المحباّلت والمسـقِّطات 

وغيـر ذلـك مّمـا يتعلـق بالحمـل، منقـول مـن )مجربـات أكبـري(، وكذلك وصـف لبعض 

الكتـب المهّمـة فـي الطـّب وما حوتـه وما تعـرَّض إليه مؤلّفها، وما اشـتمل عليـه الكتاب 
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مـن الفصـول واألبـواب، ومن ذلـك كتاب الطـّب الكيميائّي الـذي اخترعه )بـرا كلوس(. 

القسـم الثالـث: مجموع شـعرّي ضـّم مجموعـًة من القصائـد والمقطوعات الشـعريّة 

لمجموعـٍة مـن الشـخصيات؛ أمثـال: مخمـس للشـيخ جابر، وقصيـدة توفيق أفنـدي إلى 

ولـده، وغزليّـات بـزرك طهرانّي، وأشـعار خالص، ورباعيـات من كالم أبي علّي ابن سـينا، 

وأغلـب هذه األشـعار خاّصـة بالطّب. 

]النسخة الخطّية نفسها[

مختلـف، كُتـب علـى الصفحـة األولـى قـول لـ)بقـراط) فـي الطـّب، كُتبـت 

بالقلـم الجـاف األزرق واألسـود وبالقلـم الرصـاص، كثيـر مـن األوراق بيـاض. 

نوع الغاف: )جلد) أحمر اللون.

89ق، مختلفة السطور، 21.5x16سم.

)4966(

القرآن الكريم           )قرآن / مصحف(

كالم الله. 

أّول المخطوط: 
ِه رَبِّ الَْعالَِميَن * الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم * َمالِِك  ِه الرَّْحَمـِن الرَِّحيـِم * الَْحْمُد لِلّـَ »ِبْسـِم اللّـَ

يَّاَك...«. يَّاَك نَْعبُـُد َوإِ يِن * إِ يَـْوِم الدِّ

آخر المخطوط: 
»قُـْل أَُعـوُذ ِبـرَبِّ النَّـاِس * َملِـِك النَّـاِس *إِلـه النَّاِس * ِمـْن َشـرِّ الَْوْسـواِس الَْخنَّاِس * 

ِذي يَُوْسـِوُس ِفـي ُصـُدوِر النَّاِس * ِمـَن الِْجنَّـِة َوالنَّاِس«. الّـَ

التعريف بالمخطوط: 
قرآن كريم يشـتمل على بعٍض من السـور القرآنيّة، ليس مرتّباً بحسب ترتيب المصحف 
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الشـريف؛ وعلى النحو اآلتي: سـورة الفاتحة، سـورة األنعام، سـورة يس، سورة الفتح، سورة 

الرحمـن، سـورة الواقعـة، سـورة تبـارك، سـورة عـّم، سـورة النازعـات، سـورة عبس، سـورة 

فين، سـورة األعلى، سـورة الغاشـية، سـورة الفجر،  التكويـر، سـورة االنفطـار، سـورة المطفِّ

سـورة الشـمس، سـورة الليل، سـورة الضحى، سـورة االنشـراح، سـورة التين، سـورة العلق، 

سـورة القـدر، سـورة البيّنـة، سـورة العصـر، سـورة الهمزة، سـورة قريـش، سـورة الماعون، 

سـورة الكوثر، سـورة الكافرون، سـورة النصر، سـورة المسـد، سـورة التوحيد، المعوذتين. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسخ، أولها لوحة فنّية، مذّهبة الفواصل، اآليات والجدولة باللون األحمر. 

نوع الغاف: )جلد) أسود اللون، مزيّن بالطرّة من الجانبين.

47ق، 11س، x 16.5 10سم.

)4967(

رجال الكشميرّي             )رجال / عربّي(

تأليف: محّمد المشتهر بمراد الكشميرّي ابن محّمد صادق )ت ق11هـ(

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه علـى أفضالـه، والصالة والسـالم على محّمـٍد وآله، وبعد فهـذه نبذة من 

أحـوال الرجال الممدوحيـن والمذمومين«. 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»والـي مصعـب ابـن يزيـد فيـه جهالـة والـي معاويـة ابن...صحيـح والـي معاوية ابن 

شـريح قـوي وفـي... صحيـح والي معاويـة ابـن عّمار«. 

التعريف بالمخطوط: 
نبـذة مـن أحوال الرجال الممدوحيـن والمذمومين، رتّب فيها المؤلّف أسـماء الرجال 
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علـى حـروف أوائلهـا مع رمـوٍز خاّصة لمصـادره، واتخاذ جانـب االختصار فـي النقل، وله 

خاتمـة فيهـا فوائـد رجاليّـة جيِّـدة. واشـتملت نسـختنا علـى جميـع األبـواب وجـزءاً مـن 

الخاتمة. 

]التراث العربّي المخطوط: 69/1، النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، ناقصـة اآلخـر، عليهـا تملّـك محفـوظ، كُتبـت أسـماء الرجـال باللـون 

األحمر.

نوع الغاف: )جلد) أسود اللون.

95ق، مختلفة السطور، x 16.5 11سم.

)4968(
مجموعة: 

مفاتيح الرحمة )5ظ -25و(            )عقائد/عربّي(. 1

تأليف: السيّد محّمد بن جعفر الحسينّي القزوينّي )ت13هـ(

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه الـذي وهـب الحيـاة القـوى، وأفـاض العقـل ليغلـب بـه الهـوى وبيّـن 

والهـدى«.  للورى...الضاللـة 

آخر المخطوط: 
»فمـا خلـق اللـه خلقاً أهون عليه منها؛ أال ترى أنّه لـم يجعل نعيمها ثواباً للمطيعين، 

ولـم يجعل بالءها عقوبًة للعاصين«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة ألّفهـا بأمـٍر من أحد المشـايخ بعد أن تكلّم معـه في الحكمـة الُخلِْقيّة، وتعلّق 

عقلـه بعوالمـه، وكيفيّة إقبالـه وإدباره وتنزاّلته وترقّياته، وارتباطاته وتوجهاته، وسـلطنته 
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وجبروتـه، وجنـوده وسياسـاته وتدبيراته، وغير ذلك مما يتعلّـق بـ)الحكمة العقليّة(. 

رتّبها على مقّدمٍة واثني عشر مفتاحاً وخاتمة، وعلى النحو اآلتي: 

المقّدمة في تعريف الحكمة العقليّة.

المفتاح األول: في معرفة حقيقة التوّجه إلى الله واإلقبال إليه.

المفتاح الثاني: في معرفة وجه الله الذي يُؤتى منه ويُتوّجه إليه.

المفتاح الثالث: في معرفة مراتب اإلقبال ودرجاته. 

المفتـاح الرابـع: فـي معنـى اإلقبـال واإلدبـار فـي قولـه: <لّمـا خلـق اللـه العقـل 

اسـتنطقه...>

المفتاح الخامس: في السبب األول أّدلة لإلقبال ومقتضيها وهو: التفّكر.

المفتاح السادس: اإلقبال المقتضى إلى حضرة الجمال.

المفتاح السابع: في السبب الثالث وهو: التوفيق. 

المفتاح الثامن: في السبب الرابع وهو: التوبة. 

المفتاح التاسع: في المانع األول عن اإلقبال وهو: الّناس التابعون للوسواس.

المفتاح العاشر: في المانع الثاني عن اإلقبال وهو: الوسواس. 

المفتاح الحادي عشر: في المانع الثالث عن اإلقبال وهو: الدنيا الدنيّة. 

المفتاح الثاني عشر: في المانع الرابع وهو: ما ال يمكن دفعه إاّل بقمعٍ قاطع. 

الخاتمة: في حديث لقمان وبعض مواعظه البنه. 

]النسخة الخطّية نفسها[

تنبيه الغافلين في األسحار )25ظ -29ظ(       )مواعظ/عربّي(    . 2

تأليف: السيّد محّمد بن جعفر الحسينّي القزوينّي )ت13هـ(
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أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه الـذي بطـن فخبـر، وُعبـد فشـكر وغفـر َمـن قـام الليـل وسـحر، وبكـى 

واسـتغفر، والشـكر للـه الـذي ال يحويـه الفكـر«. 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»الذيـن يـراؤون النـاس بصالتهـم ليثنـوا عليهـم ويمنعـون الماعون كالمـاء والملح 

والّنـاس والخيـر وأشـباه ذلـك والخمـس والزكاة كمـا في روايـة التنبيـه الخامس...«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة حـوت اثنـي عشـر تنبيهـاً لـكّل مـن اختبـر وتكاسـل واعتـذر عـن النهـوض في 

ـَحر، وجعـل البـرد والحـّر للتعـّذر سـبيالً، ومـن التنبيهـات اآلتي:  السَّ

مُِّل))) ُقِم اللَّْيَل ِإلَّ َقلِيًا...﴾.  التنبيه األول: في تفسير قوله تعالى: ﴿َيا َأيَُّها اْلُمزَّ

التنبيـه الثانـي: فـي قولـه تعالـى: ﴿إِنَّ اْلُمتَّقِيَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُيـوٍن ))5) آِخِذيَن َما 

َربُُّهْم...﴾.  آَتاُهْم 

التنبيه الثالث: في قوله تعالى: ﴿َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ِحيَن َتُقوُم )84)...﴾. 

التنبيه الرابع: فيما وجده المؤلّف في شرح دعاء )سهم الليل(. 

]النسخة الخطّية نفسها[

جواهــر الفصــوص شــواهد العقول والنصــوص )31و-37و(      )مواعظ . 3
وأخالق/عربّي(    

تأليف: السيّد محّمد بن جعفر الحسينّي القزوينّي )ت13هـ(

أّول المخطوط)ناقص(: 
»...سـّميته جواهـر الفصـوص شـواهد العقـول والنصـوص نقلتهـا من جملـة المعادن 

جمعتهـا فـي هـذه الخزائن«. 
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آخر المخطوط)ناقص(: 
»سـبب المحبّة السـخا، سـبب اإليالف الوفاء، سـبب صالح الدين الورع، سـبب فساد 

الدين الطمع، سـبب صـالح اإليمان...«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة تتضّمـن مجموعـًة مـن الحكـم واألقوال فـي المواعـظ واألخالق، جمعهـا المؤلّف 

مـن جملـٍة مـن المصادر، ورتّبها علـى خزائن، وفي كّل خزينٍة جملة مـن الفناطيس )أوعية(. 

وضّمـت الخزينـة األولـى تسـعة فناطيـس؛ كّل منهـا مختـّص بحـرٍف من حـروف الهجاء، 

ويضـّم مجموعـًة من األقوال والحكم لإلمام علّي بن أبي طالب التي تبدأ بالحرف المندرج 

تحتـه، وهـي حكـم تنّص على نعمة العقـل التي وهبها الله سـبحانه وتعالى إلى اإلنسـان. 

]النسخة الخطّية نفسها[

جامع الجوامع ولوامع السواطع)40ظ-46و(            )مواعظ وأخالق/عربّي(. 4

تأليف: السيّد محّمد بن جعفر الحسينّي القزوينّي )ت13هـ(

أّول المخطوط: 

ــغ ــج النواب ــده ذا الحج شــكرًا على ذي النعم الســوابغ »أحم

شــاكر كّل  يفــوق  يــا عالــم الغيــوب والضمائــر«شــكرًا 

آخر المخطوط: 
»وبحسـب ذلـك يكـون استسـالمه لمـا يـرد منهـا عليـه ولـزوم هالكـه فيهما سـتلزمه 

ظاهـر وباللـه التوفيـق«.

التعريف بالمخطوط: 
 فـي المواعـظ واألخـالق، نقلهـا  رسـالة حـوت مجموعـًة مـن حكـم اإلمـام علـيٍّ

المؤلّـف مـن كتـاب )نهـج البالغة( بـاب المختار من حكـم أمير المؤمينـن ومواعظه. 

]النسخة الخطّية نفسها[
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اإلشارات )48ظ-56ظ(        )مواعظ وأخالق/عربّي(. 5

تأليف: السيّد محّمد بن جعفر الحسينّي القزوينّي )ت13هـ(

أّول المخطوط: 

ُيشــار إليهــا فــي عقــول البرّية»لــك الحمد يا قّيــوم كّل حقيقٍة

لُيعــرف بالتشــبيه عنــد البرّيــة«لــك الحمــد يا من ليــس كمثله

آخر المخطوط)ناقص(: 

»وقال إّن األرواح ال تمازج البدن وال تواكله وإنّما هي البدن ومحيط به، إشارة...«.

التعريف بالمخطوط: 
رسالة حوت مجوعًة من اإلشارات إلى أطوار القلب ونشأته، ومنها: 

إشـارة فـي سـبب االختـالف، إشـارة فـي حقيقـة العالـم وقيّومـه، إشـارة فـي التعبير 

عـن الوجـود بالصفـات، إشـارة فـي تمايـز حقيقـة الـروح والعقـل والقلـب، إشـارة علـى 

االصطالحـات فـي إطالقـات لفـظ الـروح والعقـل والقلـب، إشـارة علـى الصفـوف الثالثة 

لـألرواح، إشـارة إلـى النفـس األّمـارة بالسـوء، إشـارة إلى مقـام تحيّـر القلب، إشـارة إلى 

امتحانـات اللـه سـبحانه وتعالـى للعبـاد بمجاهدتهـم أنفسـهم، إشـارة إلى افتقـار العبد 

فـي سـلوكه إلى العلم في الشـريعة والدليل المرشـد، إشـارة إلى النفس وابتـداء تركيبها، 

إشـارة إلـى مرتبة النفس المطمئنة، إشـارة إلـى النفوس األربعة المذكورة في الكشـكول، 

إشـارة إلـى أرواح النبـيِّ وآلـه في كتـاب )مختصـر البصائر(. 

]النسخة الخطّية نفسها[

ــاب . 6 ــة والكت ــل والحكم ــه العق ــق ب ــا ينط ــتقيم فيم ــراط المس الص
والســّنة )57ظ-58و(     )مواعــظ وأخالق/عربــّي(

تأليف: مجهول.
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أّول المخطوط: 
يَّاَك  يَّاَك نَْعبُـُد َوإِ يِن * إِ ِه رَبِّ الَْعالَِميـَن * الرَّْحَمـِن الرَِّحيـِم * َمالِِك يَـْوِم الدِّ »الَْحْمـُد لِلّـَ

رَاَط الُْمْسـتَِقيَم...«.  نَْسـتَِعيُن * اْهِدنَا الصِّ

آخر المخطوط)ناقص(: 
»ومـن المعلـوم أنّـه ال يلزم بمعرفة علم واحد اإلحاطة بسـائر العلـوم وما مّنا إاّل مقام 

معلوم«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة فـي العـدل والظلـم، رتّبها المؤلّـف على مقّدمـٍة ومطالب وخاتمـة، وكّل ذلك 

اعتمـاداً علـى ما نطق به كتاب الله الشـريف، والسـّنة النبويّة الشـريفة، وأقوال الحكماء 

والعلماء، افتتحها المؤلّف بأرجوزٍة مكّونة من سـبعة أبياٍت لّخص فيها موضوع الرسـالة، 

والنسـخة ناقصة اشـتملت على أربع صفحاٍت فقط، فيها مقّدمة وشـيء من صفة العدل. 

]النسخة الخطّية نفسها[

تفسير سورة التوحيد )58ظ-63و(        )تفسير/عربّي(. 7

تأليف: الشيخ رضّي الدين رجب بن محّمد البرسّي )ت813هـ(

أّول المخطوط: 
ِه رَبِّ العـزّة والكبريـاء والصالة على سـيّد أهل األرض والسـماء محّمٍد وآله  »الَْحْمـُد لِلّـَ

النهـج القويم إلى النجـاة والبقاء((. 

آخر المخطوط)ناقص(: 
»الحـادي عشـر قولـه: هـو األول واآلخـر؛ وذلـك يـدّل علـى أّن ذاتـه متقدمـة فـي 

الوجـود...«.

التعريف بالمخطوط: 
تفسـير مختصر يقرب من مائة وخمسـين بيتاً؛ وهو تفسـير عقائدّي يُثبت من خالله 
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المؤلّـف أّن اللـه سـبحانه وتعالـى ليـس جسـماً، وتناولها المؤلّـف بذكر كلمـاٍت من اآلية 

تحـت عنـوان: فصـل في قوله عـّز وجّل، ثّم يربطه بصفـات الخالق عّز وجـّل مع التعليق 

 عليهـا، واشـتملت هذه النسـخة على)22( فصـالً، وآخرها فصل في اسـتدالل إبراهيم

بحلـول الكواكب على حدوثها. 

]الذريعة: 335/4، النسخة الخطّية نفسها[

عمد الدعوات )67ظ -71و(         )مواعظ وأخالق/عربّي(. 8

تأليف: السيّد محّمد بن جعفر الحسينّي القزوينّي )ت13هـ(

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه الـذي جمع لُخلَّص عبـاده خير اآلخرة واألولى والصالة والسـالم على خير 

خلقه محّمٍد وآلـه أنوار العلى«. 

آخر المخطوط)ناقص(: 
»وأدخلـه اللـه الجّنـة وكّل من أحبـه من أهل بيته حتّى خادمه، عـن بعض األكابر َمن 

أكثـر ذكـر: يا مالك الملك، أغناه اللـه في الدارين...«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة فـي المواعظ واألخـالق، ينقل فيها المؤلّـف عن جملٍة من المصـادر القديمة، 

رتّبهـا علـى افتتـاٍح ومفاتيـح وأختـام، واشـتملت هذه النسـخة على االفتتـاح فقط؛ الذي 

هـو في معنى الخير والشـر والدنيـا واآلخرة. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، ق14هــ، أولهـا فوائـد ونقـوالت مختلفـة، كُتبـت رؤوس المطالب 

باللـون األحمـر، عليهـا تعليقات بإمضـاء: )منه)، عليهـا تصحيحات، عليها 

نقـوالت مـع ذكـر المصـدر، عليها تملّـك محّمـد...، وختمه المربـع، كُتب 

فـي أعلـى صفحـات الرسـالة الثالثـة منظومـة مرتبـة بحسـب الحـروف 

الهجائيـة أولهـا: العلم بالفطنة والبصيرة***الشـبع والبطنة يفسـد الورع، 
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أُشـفعت بعـض الرسـائل بفوائـد متنوعـٍة، وأبيات شـعريّة باللغـة العربّية 

والفارسّية.

نوع الغاف: بدون غاف. 

72ق، مختلفة السطور، x 15.5 11سم.

)4969(

]أدعية وزيارات[                )دعاء وزيارة - عربّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط: 
»أعمـال شـعبان، مّمـن نظـرَت إليـه فرحمتـه، وسـمعت دعـاءه فأجبتـه، وعلمـت 

فأقلتـه...«.  اسـتقالته 

آخر المخطوط: 
»يـوم تمـوت فيـه القلـوب مـن الخـوف مـن عـذاب اللـه، وال يمـوت حتّى يـرى مائة 

يحفظونه«. ملَـٍك 

التعريف بالمخطوط: 
مجموعـة مـن األعمـال الخاّصـة باألشـهر: رجـب وشـعبان ورمضـان، وكذلـك أعمـال 

خاّصـة برؤيـة الهـالل، وكذلـك الزيارة الجامعـة، وكل ذلك منقول من جملـٍة من المصادر 

والمراجـع المعتبـرة والموثوقة. 

] النسخة الخطّية نفسها[

نسخ، كُتبت بعض األدعية باللون األحمر.

نوع الغاف: بدون غاف.

75ق، 8س، x16 11سم.
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)4970(

كشكول                 )كشكول/عربّي(

تأليف: مجهول.

أّول المخطوط: 
»الواجبـات االجتماعيّـة، الجماعـة والتفرقة: لكّل واحٍد من البشـر ثالثة بيوٍت أو ثالث 

عائالت..«. 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»ولم أيضاً: إنّك تستطيع أن تسحق الوردة ولكّنك ال تسطيع القضاء على رائحتها«.

التعريف بالمخطوط: 
كشـكول فـي الواجبـات االجتماعيّـة واألخالقيّـة وذلـك اعتمـاداً علـى مـا جـاء فـي 

الشـريفة، ويقـع فـي قسـمين:  النبويّـة  األحاديـث 

األول: الواجبات االجتماعيّة: )الجماعة والتفرقة، التعاون والتحاّب، الرحمة والشفقة، 

، العـدل والظلم، الحقد  الرفـق بالحيـوان، الصدقـة والزكاة، األمانة والعهـد، الجهر بالحقِّ

والحسـد، الغيبة والنميمة، النفاق والرياء(. 

الثانـي: األخـالق والواجبـات: )تمهيـد فـي تعريف األخـالق، مكارم األخـالق، األخالق 

واإليمـان، الدنيـا واآلخـرة، الخيـر والواجـب، العلـم والعقـل، الصبر والشـجاعة، الغضب 

واالعتـدال، الصدق والكذب، الحياء واالحتشـام، األمل واليـأس، النظافة والطهارة، العمل 

والسـعي، االقتصاد واإلسراف(.

وأخيـراً التعـرُّض لشـيٍء مـن حيـاة النبـّي محّمـد  بخاّصـٍة مولـده وزواجـه، ثـّم 

مجموعـة مـن األقـوال فـي الموعظـة. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، كُتـب فـي أولهـا باللغـة اإلنكليزيّـة عنـوان ألحـد األشـخاص ترجمتـه: 
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))السـّيد عبـد الكاظم... محطـة الجامعة... أمريـكا تكسـاس)). كُتبت بالقلم 

الجـاف األسـود واألزرق. 

نوع الغاف: )كارتونّي) أزرق اللون. 

92ق، مختلفة السطور، 17x10,5سم.

)4971(

مجموعة: 

قطر الندى وبّل الصدى )14و – 24ظ(          )نحو/عربّي(. 1

تأليف: عبد الله بن يوسف بن هشام األنصارّي )ت762هـ(

أّول المخطوط: 
»الكلمـة قـول مفـرد. وهـي اسـم وفعـل وحـرف؛ فأّمـا االسـم فيُعـرف بـأل: كالرجل، 

وبالتنويـن: كرجـٍل، وبالحديـث عنـه..«. 

آخر المخطوط: 
»وأمـره ومصـدره َوأمـر الثالثي: كاقتل واغـُز واغزي بضّمهن، َواْضرِْب وامشـوا واذهب 

كالبواقي«. ِبَكْسٍر 

التعريف بالمخطوط: 
مقّدمـة ألّفهـا ابـن هشـام للمبتدئيـن فـي النحـو بعبـارٍة موجـزة جامعـة للمبـادئ 

األساسـية، واقتصـر فيـه المؤلّـف علـى مباحـث النحـو، ولـم يـأِت إاّل بشـيٍء يسـير مـن 

مباحـث الصـرف؛ كأنـواع المشـتقات والوقـف وهمـزة الوصـل. 

والجديـر بالذكـر أّن المؤلـف نفسـه قـام بشـرح المتـن؛ وقـال فـي مقدمـة كتابـه 

اة  )شـرح قطـر النـدى وبّل الصـدى(: »وبعـد فهذه نكـت حّررتها علـى مقّدمتي المسـمَّ

بــ )بقطـر النـدى وبـّل الصـدى( رافعـة لحجابهـا، كاشـفة لنقابهـا، مكّملة لشـواهدها، 
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متّممـة لفوائدهـا، كافيـًة لَمـن اقتصـر عليهـا، ووافيـة ببُغيـة مـن جنح من طـاّلب علم 

إليها.  العربيّـة 

]ابن هشام والدرس النحوّي في )شرح قطر الندى وبل الصدى)/8[

إيساغوجي )25و – 29و(            )منطق/عربّي(. 2

تأليف: أثير الدين الفضل بن عمر األبهرّي )ت630هـ(

أّول المخطوط: 
»قـال الشـيخ اإلَمـاُم أَفضل المتأخريـن, قُْدَوُة الحكماء الراسـخين أثير الديـِن األبهرّي, 

طيّـب اللـه ثـراه وجعل الجّنة مثـواه: نحمد اللـه على...«. 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»الرابـع بعـض الجسـم مؤلّـف، وال شـيء مـن المؤلّـف بقديـم فبعـض الجسـم ليـس 

بقديـم والقيـاس االقترانـي أّما«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة فـي علـم المنطـق، أورد فيهـا المؤلّـف مـا يجـب اسـتحضاره لمـن يبتـدئ في 

شـيٍء مـن العلـوم، وجاءت علـى محاور؛ وكاآلتـي: )اللفظ الـّدال على تمام مـا ُوضع له، 

القـول الشـارح، القضايـا، التناقض، العكـس، القيـاس، البرهان(. 

]النسخة الخطّية نفسها[

تلخيــص المفتــاح فــي المعانــي والبيــان )30و -73و(  )بالغــة/. 3
عربّي(

تأليف: جالل الدين محّمد بن عبد الرحمن القزوينّي )ت739هـ(

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه علـى ما أنعـم وعلّم من البيان ما لم نعلم، والصالة والسـالم على سـيّدنا 
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محّمٍد خير َمن نطـق بالصواب...«. 

آخر المخطوط: 
»وجميـع فواتـح السـور وخواتمهـا واردة علـى أحسـن الوجـوه وأكملهـا؛ يظهـر ذلـك 

بالتأمـل مـع التذكّر«.

التعريف بالمخطوط: 
كتـاب رتّـب فيـه المؤلّـف القسـم الثالـث مـن كتـاب )مفتـاح العلـوم( ألبـي يعقوب 

يوسـف بن أبي بكر السـّكاكّي )ت626هـ(، وهو قسـم المعاني والبيان والبديع، وأضاف 

عليـه مـا يلـزم إضافته، وجاء الترتيب بشـكٍل جيّد فـي مقّدمٍة وثالثة فنـوٍن؛ المقّدمة في 

معنـى الفصاحـة والبالغـة وكّل فّن فـي علٍم من العلـوم المذكورة. 

]التراث العربّي المخطوط: 458/3[

الشمســّية فــي القواعــد المنطقّيــة )73ظ -89و(        )منطــق/. 4
عربّي(              

تأليف: نجم الدين علّي بن عمر الكاتبّي القزوينّي )ت675هـ(

أّول المخطوط: 
»قـال اإلمـام نجـم الديـن عمر ابن علـّي القزوينـّي المعـروف بالكاتبّي بعـد الديباجة 

وبيـان الباعث...«. 

آخر المخطوط: 
»وأّمـا محموالتهـا فخارجـة عـن موضوعاتهـا المتنـاع أن يكـون جـزء الشـيء مطلوباً؛ 

بالبرهان«. لثبوتـه 

التعريف بالمخطوط: 
متـن مشـهور فـي المنطـق، معتنـًى بـه لـدى العلمـاء تدريسـاً وشـرحاً، كُتـب باسـم 

شـمس الديـن محّمـد بـن بهـاء الدين محّمـد الجوينـّي، وهو فـي مقّدمٍة وثـالث مقاالٍت 
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وكاآلتي:  وخاتمـة، 

المقدمـة: فـي ماهيـة المنطـق وموضوعـه، المقالـة األولـى: فـي المفـردات، وفيهـا 

أربعـة فصـوٍل. المقالـة الثانيـة: فـي القضايـا وأحكامهـا، وفيهـا مقّدمـة وثالثـة فصـوٍل. 

المقالـة الثالثـة: فـي القيـاس وأحكامـه، فيها خمسـة فصـوٍل. الخاتمـة: في مواّد األقيسـة 

العلوم.  وأجـزاء 

]التراث العربّي المخطوط: 182/8[

تهذيب المنطق )89ظ -93ظ(         )منطق/عربّي(. 5

تأليف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانّي )ت793هـ(

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه الـذي هدانـا سـواء الطريـق، وجعـل لنـا التوفيـق خيـر رفيـق، والصـالة 

والسـالم علـى َمـن أرسـله هـدًى هـو باالهتـداء حقيـق...«. 

آخر المخطوط: 
»والتحديـد؛ أي فعـل الحـّد، والبرهـان؛ أي الطريـق إلـى الوقوف على الحـّق والعمل 

بـه، وهذا بالمقاصد أشـبه«.

التعريف بالمخطوط: 
متـن مختصـر جّداً، متين متـداول عند طلبة العلوم الدينيّة، كان في األصل قسـمين؛ 

المنطـق والـكالم، ولكن تّم إفرادهما، وكُتب على كّل قسـم حواٍش وشـروٌح كثيرة. 

]التراث العربّي المخطوط: 561/3[

منظومة آداب البحث والمناظرة )94و -96و(                      )منطق/. 6
عربّي(

نظم: عصام الدين أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده )ت968هـ(
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أّول المخطوط: 

أبــو المواهــب الجلــّي العرض»يقول راجي العفو يوم العرض

ويــا مجيبــًا لدعــاء الســائل...«أحمــدك الّلهــم في الوســائل

آخر المخطوط: 

)محّمــد) مــن جاءنــا بالهتــدا»على النبّي المصطفى ماحي الردى

ــار«وآلــه األطهــار ذي الفخــار ــة األخيـ ــه أئمـ وصحبـ

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة ضّمنهـا مؤلِّفهـا طرفـاً مـن مبـادئ آداب البحـث وأخـالق المناظـرة، وقد عمد 

ها.  بعـد تأليفهـا إلـى جعلهـا فـي سـلك القريض؛ ليسـهل الحفـظ على مـن أمَّ

وتتكـّون المنظومـة مـن )57( بيتـاً موزّعـة علـى خمسـة مواضيـع؛ وكاآلتـي: )مفهوم 

المناظـرة، بيـان الوظائـف، وظائـف المسـائل، وظائـف المعلّـل، آداب المناظـرة(. 

]النسخة الخطّية نفسها[

واالسـتعارة  الوضـع  فـي  مطبوعـًة  رسـائل  حـوت   (12  –  1( مـن  األوراق 

والمنطق، محمود]محّمد[ شـريف بن عبد الرزاق الكاظمّي مسـكناً والطائّي 

نسـباً، يـوم الخميـس 18 ذي القعـدة سـنة1335هـ، عليهـا حـواٍش وآخرهـا 

فهـرس بموضوعـات النسـخة )الرسـالة األولـى). نفس الناسـخ، يـوم األربعاء 

7 محـرّم الحـرام سـنة 1335هــ )الرسـالة الثالثـة). الناسـخ نفسـه، عصر يوم 

األربعـاء غـرّة جمـادى األولـى سـنة 1336هــ، عليهـا حـواٍش وآخرهـا فهرس 

بموضوعات النسـخة )الرسـالة الرابعة). الناسـخ نفسـه، ق14هـ، أعلم المتَن 

بخطٍّ أسـود )الرسـالة الخامسـة). آخرهـا متفرقات وكاآلتـي: ))1- نقوالت من 

كتـاب )نهج الباغة) وهي رسـالة اإلمام علّي إلـى كميل بن زياد )رضوان 

اللـه عليـه)، خطبـة اإلمـام علّي فـي معرفة الديـن. 2- دعاء ختـم القرآن 

الكريـم، وأدعيـة أخـرى. 3- معلومـات فـي علم الفيزيـاء في )6) أسـطٍر. 4- 

جـزء مـن خطبـة النبـّي صلى الله عليـه وآله فـي خطبة الـوداع. 5- مجموعة 
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مـن األوراق المتفرقـة عددهـا )18) ورقـًة، ضّمت اآلتي: )أقـوال في الحكمة 

والموعظـة، حديـَث عنوان البصرّي، أشـعار متفرقة أبرزها: مقطوعة للشـاعر 

ميـرزا عّبـاس الخليلّي، وأشـعار أخـرى ماجنة).

الغاف: )قماش) أزرق اللون. 

الثانيـة: 5ق، مختلفـة  الرسـالة  السـطور،  الرسـالة األولـى: 11ق، مختلفـة 

السـطور، الرسـالة الثالثـة: 43ق، مختلفـة السـطور، الرسـالة الرابعـة: 15ق، 

مختلفة السـطور، الرسالة الخامسـة: 4ق، مختلفة السطور، الرسالة السادسة 

2، مختلفـة السـطور، 17x10سـم. 

)4972(
مجموعة: 

الكافية في النحو »1و ـ 29ظ«          )نحو / عربّي(. 1

تأليف: أبو عمرو عثمان بن عمر، المعروف بابن الحاجب النحوّي )646 هـ(.

أّول المخطوط )ناقص(: 
»صرفـه، وزينـب وسـقر ومـاه وجـور ممتنـع، فإن ُسـّمي بـه... فشـرطه الزيـادة على 

الثالثـة، فقـدم منصـرف، وأعـرب ممتنـع، المعرفة«.

آخر المخطوطة: 
»قيـل: هـل تريـّن وتروّن وتريـّن واغـزوّن واغـزُّن واغـزِّن والمخّففة تحذف للسـاكن، 

وفـي الوقـف، فيرّد مـا حـذف قبلها تقلـب ألفاً«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة مختصـرة معتبـرة مشـهورة. كان وال يـزال مـن الكتـب الدراسـيّة لـدى طـاّلب 

العلـوم الدينيّـة، اعتنـى بـه العلمـاء شـرحاً ونظمـاً وتحشـيًة وترجمـًة. 

] كشف الظنون 2: 1370 ؛ معجم المطبوعات العربّية 1: 72 [
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المصباح في علم النحو »30ظ ـ 52ظ«  )نحو / عربّي(. 2

تأليف: ناصر الدين بن عبد السيّد المطرزّي )ت 610 هـ(.

أّول المخطوط: 
»أّمـا بعـد حمـد اللـه ذي اإلنعام جاعل النحو فـي الكالم كالملح فـي الطعام، والصالة 

علـى نبيّه محّمٍد سـيّد األنام«.

آخر المخطوط: 
»وقريـب مـن هـذا اإلضمـار علـى شـريطة التفسـير كقولـه تعالـى: ﴿َوإِْن َأَحـٌد مَِّن 
اْلُمْشـِرِكيَن اْسـَتَجاَرَك﴾؛ ألّن الدال عليه لفظ أيضاً إاّل أنّه يعقبه، وفي األول ما سـبق 

مـن الكالم«.

التعريف بالمخطوط: 
مختصـر يجمـع شـتات النحـو، مسـتصفًى مـن كتـب اإلمـام عبـد القاهـر الجرجانّي 

)العوامـل المائـة، والجمـل، والتتّمة(، اشـتمل على مقّدمـٍة في المصطلحـات النحويّة، 

ثـّم أبـواب النحـو؛ وهـي: البـاب األول: العوامـل اللفظيّـة القياسـيّة، الثانـي: العوامـل 

اللفظيّـة السـماعيّة، الثالـث: العوامـل المعنويّـة، ثـّم الخاتمـة بعنوان: )فـي فصوٍل من 

العربيّة(. 

وعـن سـبب تأليفـه يقـول المؤلّـف: إّن ابنـه )مسـعوداً( بعـد إن قـرأ كتابـه )اإلقنـاع 

فـي اللغـة( أراد أن يـزّوده بكتـب عبـد القاهـر الجرجانـّي ليزيد مـن معلوماتـه النحويّة، 

ووجـد أّن أكثـر كتبـه تـداوالً: العوامـل المائـة، والجمـل، والتتّمـة، ولكّنه وجدهـا طويلًة 

وفيهـا كثيـر مـن األشـياء المعادة على حّد قوله، فاسـتصفى منها هذا المختصر؛ اسـتثقاالً 

للُمعـاد، واسـتقالالً للمفاد. 

]المصباح في علم النحو: 5-7، فهرستكان نسخه هاى خطى إيران: 798/29 [

العوامل المائة »ص 53ظ ـ 60ظ«            )نحو / عربّي( . 3

تأليف: الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانّي )471هـ(.
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أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه ربِّ العالميـن... وبعد فـإّن العوامل في النحو على ما ألّفه الشـيخ اإلمام 

عبـد القاهر بن عبد الرحمـن الجرجانّي«.

آخر المخطوط: 
»فـي المبتـدأ والخبـر هـو االبتداء...هـذه مائـة عامـٍل فـال يسـتغني الصغيـر والكبيـر 

والوضيـع والرفيـع عـن معرفتهـا واسـتعمالها«.

التعريف بالمخطوط: 
مختصـر متـداول، قُّسـمت العوامل النحويّة فيه إلـى لفظيّة ومعنويّـة، تداوله الطلبة 

بالتدريـس، وكتب عليه العلماء شـروحاً وحواشـَي كثيرًة.

]كشف الظنون 2: 1179، التراث العربّي المخطوط: 166/9[

نسـخ، أواسـط شـهر ذي القعـدة سـنة 933هـــ، مجدولـة بالذهـب، عليهـا 

بالذهـب، عليهـا وقـف:  المطالـب  كُتبـت رؤوس  تعليقـات وتصحيحـات، 

)وقـف للجميـع)، وختم دائـرّي: )..بالشـهادة 1285)، الصفحـة األخيرة فيها 

نحويّة.  فوائـد 

نوع الغاف: )قماش) أسود اللون.

60ق، 15س، x17,5 10,5سم.

)4973(

رسالة مختصرة في علم الهيأة         )علم الهيأة/ فارسّي(

تأليف: محسن خان )ت ق14هـ(. 

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه خالـق الكـرات والصـالة والسـالم علـى أشـرف الموجـودات وعلـى آلـه 

التحيـات..«.  وأصحابـه األخيـار 
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آخر المخطوط: 
ي((  ي لََنِفـَد الْبَْحـُر قَبْـَل أَن تَنَفـَد كَلَِمـاُت َربِـّ ْو كَاَن الْبَْحـُر ِمـَداًدا لَِّكلَِمـاِت َربِـّ »))...لّـَ

هميـن اسـت مختصـر رسـالة كـه بـراى انتفـاع أطفـال ملـت ترتيـب دارد شـد«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالة مختصـرة جّداً في علـم الهيأة واألجرام السـماويّة، لّخص فيهـا المؤلّف تجاربه 

التي درسـها أثناء دراسـته في الدول األجنبيّة، واعتمد فيها على كتاب )فالدمير( المؤلَّف 

باللغـة الفرنسـيّة والمترَجـم مـن قبل طالب رؤوف، شـرع بهـا بطلٍب من أسـتاذه، وذلك 

أثناء شـهر رمضان المبارك سـنة 1295هـ. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، عبـد الجـواد بـن حاجي زيـن العابدين الهنـدّي، يوم االثنين 10 شـهر 

صفـر الخيـر سـنة 1317هــ، آخرهـا خمـس أوراٍق بعنـوان: )مقدمـه جنـك 

رومانـى روسـى)، وهـي مقّدمـة فـي تاريـخ حـروب مشـارق األرض سـنة 

1877م، ترجمـة مقـرب الخاقـان ميـرزا محّمـد كاظم خان، كتبـت بخّط عبد 

الجـواد أيضـاً، يـوم األحـد 16 صفـر سـنة 1317هـ.

نوع الغاف: )كارتونّي) مشّجر.

25ق، مختلفة السطور، 18x11سم. 

)4974(

مجموع في الطّب                 )طّب/عربّي(

تأليف: مجهول. 

أّول المخطوط)ناقص(: 
»األمـور التـي فـي اسـتعمالها ضـرر بالمعـدة واألمعـاء، اعلـم أّن أكثر أمـراض المعدة 

تابعـة للتخم«. 
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آخر المخطوط )ناقص(: 
والـرؤوس  األكارع  مثـل:  الغليظـة؛  باألغذيـة  الحسـن  وعالجـه  أفعالـه  »وسـالمة 

الشـعير«. المطبوخـة... 

التعريف بالمخطوط: 
مجمـوع يعـرض لنـا جملـًة مـن الوصفـات العالجيّـة القديمـة لمختلـف أنـواع 

األمـراض الخاّصـة بجسـد اإلنسـان، ويذكـر أوالً المـرض أو حالـة اإلصابـة، ثـّم العالج 

المقتـرح لهـا. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، بياض، ق14هـ، كُتبت النسـخة بالقلم الجاف األسود واألزرق، والقلم 

الرصاص كذلك.

نوع الغاف: )ورقّي) بنّي اللون.

99ق، 8س، x16.5 15.5سم.

)4975(

]أدعية وزيارات[                  )دعاء وزيارة/عربّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط)ناقص(: 
»المتَّقـون الصادقـون المصطفـون المطيعـون الله القّوامـون بأمره العاملـون بإراداته 

الفائـزون بكرامته...«. 

آخر المخطوط)ناقص(: 
»السـالم عليكـم بمـا صبرتم فنعـم عقبى الدار بأبي أنتم وأّمي فزتـم والله فوزاً عظيماً 

ورحمة الله وبركاته«. 
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التعريف بالمخطوط: 
مجموعـة من األدعية والزيارات المأثـورة عن األئّمة المعصومين؛ ابتدأت بالزيارة 

الجامعـة، ثـّم زيـارة أميـن اللـه، ثّم دعـاء االفتتاح، ثـّم مجموعة مـن التسـبيحات مرويّة 

بسـنٍد معتبـر عـن اإلمـام الصـادق، ثـّم أعمال خاّصة بشـهر رمضـان، ثّم زيـارة اإلمام 

الحسـين وأخيـه أبـي الفضـل العبّـاس، ثـّم زيـارة اإلمـام علـّي يـوم الحـادي 

والعشـرين مـن شـهر رمضان، ثـّم دعاء كميـل، وأخيراً زيـارة وارث. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسخ، ق14هـ، ناقصة األول واآلخر. 

نوع الغاف: بدون غاف. 

99ق، 8س، x16.5 10.5سم.

)4976(
مجموعة: 

مجموعة مراسالت وأشعار )1و -18ظ(         )أدب /عربّي(. 1

تأليف: الشيخ محّمد جواد بن موسى آل محفوظ )ت1359هـ(.)1( 

أّول المخطوط: 
»من بعض مراسـالتي من سـامراء إلى السـيّد إسـماعيل الصدر )دام ظلّه وغمر األنام 

علمه(...«. 

الشيخ علّي آل محفوظ األسدّي،  ابن  الشيخ حسين  ابن  الشيخ موسى  ابن  )1( الشيخ محّمد جواد 

سامراء  إلى  هاجر  فضالئها،  على  بها  وقرأ  1281ه،  سنة  الكاظمية  في  ُولد  العاملّي.  الكاظمّي 

للتحصيل سنة 1306ه، فقرأ بها على السيّد إسماعيل الصدر، والميرزا حسين النورّي، والزم السيّد 

محّمد األصفهانّي وحضر عند السيّد محّمد حسن الشيرازّي، ثّم رحل سنة 1309ه إلى النجف بعد 

)فتنة السوامرة(. من آثاره: )غرر األقوال، في الصالة على محّمٍد واآلل(، )جوهرة البيان(، توفّي 

سنة 1359هـ. )ينظر معارف الرجال: 224/2، النسخة الخطيّة نفسها( 
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آخر المخطوط: 

»وإنّمـا أطلـت وأطنبـت لقاعـدٍة بيانيّـة وإن كان المعتبـر لـدى ذوي النظـر أّن خيـر 
الـكالم ما قـّل ودّل«. 

التعريف بالمخطوط: 

مجمـوع أدبـّي حـوى مجموعـًة مـن المكاتيـب المتضّمنـة لألشـعار التي كان الشـيخ 

محّمـد جـواد يزيّن بها مكاتيبه؛ وهي كاآلتي: رسـالة إلى السـيّد إسـماعيل الصدر عندما 

أصابتـه حادثـة بيـن المشـهدين فـي زمـان السـيّد الميـرزا حسـن سـنة 1306هـ، رسـالة 

اسـتنهاض إلى بعض المجتهدين سـنة 1307هـ، رسـالة إلى بعض األخاّلء واألحبّاء وذوي 

الوفـاء، ديباجـة كتابـه في علم األصول، رسـالة إلـى بعض أصحابه، رسـالة إلى بعض َمن 

يّدعـي العلـم مـن أهـل )حمص( في دعـوًى اّدعاها عن جـّده في مناظرة علماء الشـيعة 

فـي بغـداد، رسـالة إلـى السـيّد حسـين؛ خمـس مقاطيـع شـعريّة، رسـالة إلـى السـيّد 

إسـماعيل الصـدر، أرجـوزة فـي فئتيـن بُنيـت إحداهمـا علـى األخـرى تتكـّون مـن )33( 

بيتـاً، رسـالة إلـى بني العم، مقطوعة شـعريّة، تشـطير لبعض المحبّيـن، خطبة متضمنة 

للدعـاء فـي حّق السـلطان عبد الحميد خـان، قصيدة مكّونة مـن )14( بيتاً، نظم ما ورد 

عـن النبـّي فـي إجابتـه على رجٍل سـأله عـن الصيام، أرجـوزة في نظـم بعض فصول 

متـن اآلجروميّـة؛ وهـي: المقّدمـة )4( أبيـاٍت، تعريف الـكالم وفيه )8( أبيـاٍت، تعريف 

الفعـل وفيـه )3(أبيـاٍت، تعريـف بـاب اإلعـراب وفيـه )18( بيتـاً، رسـالة إلـى ابـن العم 

الشـيخ أبـي حسـن إسـماعيل محفـوظ، )13( بيتـاً تكملـة األرجـوزة ويصفها بأنّهـا كافية 

لَمـن حفظهـا، ترجمـة موجـزة للمؤلّف ذَكر فيهـا مشـايخه وتالميذه ومؤلَّفاتـه، مكتوب 

ـنة.  إلـى بعض علماء السُّ

]النسخة الخطّية نفسها[

جوهرة البيان )19و -37و(            )علوم قرآن / عربّي(. 2

تأليف: الشيخ محّمد جواد بن موسى آل محفوظ )ت1359هـ(. 
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أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه الـذي خلق فسـّوى وقّدر فهـدى والصالة علـى محّمٍد وآلـه ذوي الحجى 

وسـفينة النجا...«. 

آخر المخطوط: 
»وألتمـس الصفـح مّمـن نظـر وعثر على لحٍن أو خطأ أو تكرير عبارة أو نسـيان شـيء 

أو محوه«. 

التعريف بالمخطوط:  
رسـالة تكشـف لطاّلب المعـارف الحقيقة، وتُذهب عن أبصارهـم القذى وعن فكرهم 

الحيـرة، افتتحهـا المؤلِّف بإيـراد مجموعٍة من األحاديث الّناّصة علـى عصمة أهل البيت، 

وأنّهـم خلفـاء اللـه فـي أرضـه، والمنصـوص عليهم بعد رسـول اللـه صلى الله عليـه وآله، 

فينبغـي االقتـداء بهم وأخـذ القرآن منهم؛ كونهـم بيت الوحي. 

ثـّم يعـرض مجموعـًة مـن آراء العلمـاء مثل: ماّل محسـن الفيض، وطـرح بعض اآليات 

القرآنيّـة ومناقشـتها اعتمـاداً على أحاديث الرسـول وأقـوال األئّمة )صلـوات الله عليهم(، 

والتفاسـير والقراءات. 

ضّمنهـا كثيـراً من أحاديث الرسـول بحّق اإلمـام علّي وفضائلـه ومناقبه، وأنه 

خليفتـه من بعده وبـاب علمه. 

]النسخة الخطّية نفسها[

)38و -56ظ(                . 3 واآلل  علــى محّمــٍد  الصــالة  فــي  األقــوال  غــرر 
/عربــّي( )حديــث 

تأليف: الشيخ محّمد جواد بن موسى آل محفوظ )ت1359هـ(. 

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه والصـالة علـى سـيّدنا محّمٍد خيـر البريّـة وآله العتـرة المرضيّـة؛ أّما بعد 
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لّمـا وقع الخـالف...«. 

آخر المخطوط: 
»وأسأله تعالى أن يجعله لي في الدنيا نافعاً وفي اآلخرة شافعاً بحّق النبّي وآله«. 

التعريف بالمخطوط:  
أُلّـف لّمـا وقـع الخـالف بيـن الفرقـة المحّقـة فـي أنّـه هـل تجـوز الصـالة علـى آل 

البيـت فـي غيـر الصـالة؟. 

يذكـر فيهـا طائفتين من األدلّة على الصالة على اآلل في غير الصـالة؛ األولى: عموم النّص 

في القرآن الكريم؛ ويُورد فيها جملًة من اآليات القرآنيّة الدالّة على جواز الصالة اعتماداً على 

التفاسير المختلفة، والثانية: األحاديث النبويّة الشريفة الدالّة على جواز الصالة. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، المؤلّـف، 1360هــ، أولهـا تقريـظ للدكتـور حسـين علـّي محفـوظ، 

وفهـرس بمـا موجـود فـي المجموعـة، آخرهـا تملّـك الدكتـور حسـين علـّي 

محفـوظ سـنة 1360هــ. 

نوع الغاف: )كارتونّي) مشّجر. 

56ق، مختلفة السطور، x 19 14.5سم. 

)4977(

الشهاب الثاقب في رّد ابن حجر والنواصب         )عقائد/عربّي(

تأليف: محّمد جواد موسى بن حسين محفوظ )ت1358هـ(. 

أّول المخطوط: 
»الحمد لله الحميد المتعال والصالة والسالم على محّمٍد واآلل؛ أّما بعد لّما جاء بياض...«. 
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آخر المخطوط: 
المؤّرخيـن وانتمـى للفضـل مـن أهـل  العلمـاء  »وغيـره مّمـن صّنـف وألّـف مـن 
الملّـة والديـن، وصلـوات اللـه وسـالمه على أشـرف األنبيـاء والمرسـلين محّمـٍد وعترته 

الطاهريـن«. 

التعريف بالمخطوط: 
ألّفـه الشـيخ جـواد آل محفوظ رّداً على كتـاب )الصواعق المحرقة فـي الرّد على أهل 

البـدع والزندقـة(، البـن حجر الهيتمـّي )ت973هـ(، وكثر في التماس رّدهـا القيل والقال، 

فبـادر الشـيخ محّمـد جواد باإلجابة عّما صدر من سـوء الخطـاب وردَّ المفتري الكّذاب.

ابتـدأه ببيـان حّجـة اللـه علـى مخلوقاتـه، وجـاءت الـردود اعتمـاداً علـى كتـاب الله 

واألحاديـث النبويّـة الشـريفة المتَّفـق عليهـا عنـد الفريقيـن.

]الذريعة: 249/14، مجلة تراثنا: ع 22/ص154، النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، المؤلّف، 1310هـ، أولها تقريظ، وآخرها تملّك كاهما للدكتور حسـين 

علـّي محفـوظ، عليهـا تعليقات له كذلك، ومنها: »لّما عثـرت على هذا الكتاب 

لـم أجـده كامَل الوسـط، ولم أعلم ما نقص منه واللـه العالم الخبير«. 

نوع الغاف: )كارتونّي) بنّي اللون. 

119ق، 19س، x19 15سم.

)4978(
مجموعة: 

يوسف وزليخا        )شعر / فارسّي(. 1

نظم: عبد الرحمن بن أحمد الجامّي )ت898هـ(

أّول المخطوط )ناقص(: 

...نـــــــدور فتنـــــــــد«»حريفان باد ها خوردند ورفتند
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آخر المخطوط: 

كه از هرجه كوئى خامشـى به«»زبان راكو شــمال خامشــى ده

التعريف بالمخطوط: 
ملحمـة شـعريّة مـن بحـر الهـزج المسـّدس فـي أربعـة آالف بيـٍت نظمهـا فـي سـّت 

سـنوات، مقتبَسـة من قّصة يوسـف مع امرأة العزيز في القرآن الكريم، مكتوبًة بأسـلوٍب 

أدبـّي ذي لغـة شـعريّة و دالالت و حكـم صوفيّة، أتّمها الجامّي سـنة 889هــ وقّدمها إلى 

السـلطان حسين. 

وحقيـق بالذكـر أنّهـا أروع تراثه األدبّي، وقـد اجتذبت إليها إعجاب والتفات الشـعراء 

مـن بعـد؛ فجعلوهـا مثاالً يُحتذى، طُبعت تكراراً بنول كشـور في الهند وإيران، وتُرجمت 

إلـى اللغات الخارجيّة، ولها شـروٌح مختلفة. 

]الذريعـة: 9/ق288/1، ج145/19، األدب اإلسـامّي فـى شـبه القـاّرة الهنديّة 

الباكسـتانّية: 167، كشـف الظنون: 2055/2[

سبحة  األبرار                   )شعر / فارسّي(. 2

نظم: عبد الرحمن بن أحمد الجامّي )ت898هـ(

أّول المخطوط: 

يكچند چو غنچه عاقبت بشكفتم«»المّنـة هلل كـه بخون گـر خفتم

آخر المخطوط: 

ختم کردیم برین نکته سخن«»حسن مقطع چو بود رسم کهن

هـــو مولنـــا نعـــم المولـــیختـــم اهلل لنـــا بالحســـنی

التعريف بالمخطوط: 
مثنـوّي أخالقـّي عرفانـّي، طبـع مكـّرراً، وهـو أحـد السـبعة أو »هفت اورنـگ«، عدد 
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أبيـات المنظومـة يقـارب الــ )2700( بيـٍت، موزّعـة علـى أربعيـن بابـاً؛ منهـا: )كشـف 

حقيقـت دل(، )شـرح سـخن وسـخنورى(، و)شـرح معنـى تصـوف وأغـراض آن(. 

افتتحهـا بمقّدمـٍة فـي التوحيـد وسـبب التأليـف، ضّمنهـا قصصـاً وأمثـاالً كثيـرًة، 

وقّدمهـا للسـلطان حسـين. توجـد فـي مكتبـة )سـلطان القرائـي( نسـخة نفيسـة منـه 

مجدولـة مذّهبـة بخـّط النسـخ، التعليـق الجيـد مـن قلـم الخطّـاط المنشـي سـلطان 

محّمـد خنـدان، الـذي تُوفّـي 950ه، فرغ مـن الكتابة 930 ه؛ يعني بعـد وفاة الناظم 

باثنتيـن وثالثين سـنة. 

]الذريعة: 126/12، فهرستكان نسخه هاى خطى إيران: 909/17[

نسـخ، السـّيد رضائـي ابـن محّمـد مسـيح الحسـينّي الشـهير بنقـاش زكـر، 

السـادس مـن جمادى األولى سـنة 1231هــ، ناقصة األول )الرسـالة األولى)، 

السـادس من شـهر رجب المرّجب سـنة 1231هـ )الرسـالة الثانية)، خزائنية، 

مجدولـة، مذّهبـة، كُتبـت رؤوس المطالـب باللـون األحمر.

نوع الغاف: )جلد الكي) أحمر اللون.

190ق، 19س، x19 11سم. 

)4979(

نزهة الناظر وتنبيه الخاطر               )حديث/عربّي(

تأليف: الشيخ الحسين بن محّمد الحلوانّي )ت ق5 هـ(. 

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه رّب العالميـن، حمـد العارفيـن وصلـى الله علـى المصطفى محّمـٍد وآله 

الطاهريـن ؛ أّمـا بعـد فقد سـطّرت لـك أمتعني اللـه بك...«. 

آخر المخطوط: 
منقولـة مـن خطبهـم  أّن جميعهـا  الريحانـّي ورسـائله عـرف  كتـب  تصّفـح  »ومـن 
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وآلـه ص«.  اللـه  رسـول  محّمـٍد  علـى  اللـه  ورسـائلهم...وصلّى 

التعريف بالمخطوط: 

كتـاب أخـرج فيـه المؤلِّف أقـوال األئّمة الموجـزة، وألفاظهم الُمعِجـزة، وحكمهم 

الباهرة، ومواعظهـم الزاهرة. 

ويحدثنـا المؤلّـف عـن منهجـه فـي الكتـاب قائـالً: »حذفت األسـانيد حتّـى ال يخرج 

الكتـاب عـن الغـرض المقصـود فـي االختصـار، وقّدمـت أمـام كالمهـم طرفـاً مـن كالم 

رسـول اللـه؛ لتسـتدّل بـه، وتعلـم أنّهم مـن بحـره الزاخر يغترفـون، وعلمـه الغابر 

يقتبسون«. 

]النسخة الخطّية نفسها[

نسـخ، عبد الحسـين البغدادّي، العشـرون من شهر ذي الحجة سنة 1355هـ، 

عليهـا تصحيحـات، عليهـا تملّـك أخـي الشـيخ محّمـد رضـا البغـدادّي، وقـد 

أعطـاه األخيـر إلـى أحـد أصدقائه، ُقرئـت وصّححت بتاريـخ 1356هـ.

نوع الغاف: )كارتونّي) أسود اللون.

30ق، مختلفة السطور، x20 13سم. 

)4980(

مجموعة قصائد في مدائح ومراثي أهل البيت     )فقه/عربّي(

الجامع: مجهول. 

أّول المخطوط: 

الشامســات ــس»والجامـــحات  ــد الشمـ ــوقها الصي وفـ

العنــان مــوار  كّل  ســلس...«مــن  صعــب  مطهــم 
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آخر المخطوط: 

إّن حالــي بعدكم في شــّر حال»يــا كرامــًا صبرنا عنهــم محال

صرت ل أدري يميني من شمال...«مذ أتى من حيكم ريح الشمال

التعريف بالمخطوط: 

مجمـوع شـعرّي، ضـّم بيـن دفّتيه قصائد من الشـعر العربـّي الفصيح في مـدح ورثاء 

أهـل البيـت، وتنّوعـت األشـعار فيـه فجـاءت بعضها مـن الشـعر القديم؛ ومـن ذلك: 

بعـض مـن العلويّـات السـبع ومطـّوالت الشـيخ عالء الديـن علّي بن الحسـين الشـفهينّي 

)ت725هـ(، وبعضها من الشـعر الحديث؛ ومن ذلك: شـعر كلب علّي الكاظمّي والسـيّد 

نعمـان األعرجّي. 

وأغلـب مـا جـاء من المـدح والرثاء هو في اإلمـام علّي بن أبي طالب وولده الحسـين 

)عليهمـا السـالم(، وضـّم مجموعـًة مـن الشـعراء المغموريـن والمعروفين، وعلـى النحو 

اآلتـي: »الكميـت، الشـيخ عـالء الشـفهينّي، ابـن أبـي الحديد، رجب البرسـّي، حسـن بن 

مخزوم، ابن العرندس، حسـن بن راشـد، الشـيخ حسـن بن علّي، الشـيخ محمود طريح، 

الشـيخ أبـو الحسـن الخليعـّي، الشـيخ محـي الديـن الطريحـّي، ابـن القاضـي الزبدانـّي، 

الشـيخ األديـب العودّي، السـيّد حسـين، الشـيخ أحمـد الحلّّي، السـيّد نعمـان األعرجّي، 

الشـيخ كلـب علّي الكاظمّي، الشـيخ بهاء الدين العاملّي، حسـين بن الحّجـاج، الفرزدق، 

الصفـي الحلّّي. 

]النسخة الخطّية نفسها[

العطّـار  إبراهيـم  الحـاج  الرحيـم  عبـد  عليهـا ختـم:  األول،  ناقصـة  نسـخ، 

)الكاظمّيـة – العـراق)، الورقة األخيرة عليها مجموعة من األبيات من الشـعر 

الدارج. 

الغاف: )كارتون) أسود اللون.

166ق، 15س، x20.5 15سم. 
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 )4981(

جواهر نامة نظامي               )طبيعيات/فارسّي(

تأليف: محّمد بن أبي البركات الجوهرّي النيشابورّي )ق6(. 

أّول المخطوط: 
»الحمـد للـه فاطـر الصنائـع ومبدع البدائـع وملهم الخالئق...أنشـأ العلويّـات وجعلها 

مظهـر العجائب وخلق السـفليّات«.

آخر المخطوط: 
»از آن پاک کنند و بنک اب پاک بشـویند و بآب کشـته ترش هم بشـویند در عافیت 

صافی و پاکی شـود و تمت الکنوز الجواهر و السـالم«.

التعريف بالمخطوط: 
كتاب مختصر في دراسـة األحجار الكريمة جامع لما توّصل إليه أهل العلم السـابقون 

المؤلّـف، أمثـال البيرونـّي صاحـب كتـاب )الجماهـر(، ابتـدأه المؤلّـف بتعميمـاٍت حول 

الكائنـات وأنـواع وطبيعـة ميالدهـا وبقائها، ثّم سـبب تأليـف الكتاب والشـخص الُمهدى 

إليـه، ثـّم المقـاالت؛ وهي أربع مقاالٍت، وكاآلتي: األولى: فـي خصائص العناصر المعدنيّة 

وبهـا أربـع مقـاالت. الثانيـة: فـي الآللـئ والجواهر ومـا شـابهها، وأسـعارها، والمعلومات 

والنـوادر والطرائـف التـي تدور حولها. الثالثة: قّسـمها إلى عشـرة أقسـاٍم حـول المعادن. 

الرابعـة: فـي أنواع المينا والطـالء وتصنيع كلٍّ منهـا ومركباته.

والجواهـر  الكريمـة  الحجـارة  عـن  الفارسـيّة  باللغـة  معـروف  ف  مؤلّـَ أول  ويعتبـر 

والمعـادن والممزوجـات والتالويـح )المينـا والمواد المعدنيّـة التي يمكـن تليينها وتُطلى 

بهـا السـطوح المعدنيّـة، بخاّصـٍة الذهـب والفضـة(. 

سـّجل المؤلّـف فـي هـذا الكتاب قدراً كبيـراً من تجاربـه الشـخصيّة ومعلوماته؛ كونه 

كان يعمـل فـي صقـل الحجارة الكريمـة وصياغة الذهـب، ويُضاف لتجارته الشـخصية ما 

كان يسـمعه من تّجـار الجواهر. 
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ف سـنة 592هــ، وأُهـدي من قبل المؤلّف إلـى صدر الدين أبي الفتح مسـعود بن  أُلِـّ

بهـاء الدين األبهرّي.

]علوم األرض في المخطوطات اإلسامّية: 273 - 285[

نسـتعليق، 831هــ، كُتبـت رؤوس المطالـب باللـون األحمـر، أولهـا وآخرهـا 

فوائـد مختلفـة باللغة الفارسـّية. 

الغاف: )كارتون) بّني اللون.

188ق، 14س،x21 15.5سم. 

)4982(

مجموعة: 

]كتاب فارسّي[            )أدب/فارسّي(. 1

تأليف: مجهول.

أّول المخطوط )ناقص(: 
»بملـک محمـد رسـانید و نقـره بـر کشـید و گفـت ای ناپـاک و دمیـدن تـو منـم چه 

بخاطـر گذرانـد امیـد ایـن را خالـی دیـدن و انچـه خواسـت...«. 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»و گـرگ و میـش در یکجـا آب میخورنـد و جمیع خالیق برفـاه میگذرانند و این قصه 

یـادگار از ایشـان مانده والله أعلم«. 

التعريف بالمخطوط: 
كتـاب يذكـر بأسـلوب أدبّي نثرّي بعض الوقائع التاريخيّة التـي تخّص الدولة العثمانيّة 

بخاّصـٍة فـي عهـد جهانكيـر شـاه و خـان محّمـد و أميـر سـليم؛ و ذلـك في بعـض الدول 
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كدمشـق و المغـرب و بعـض المحافظات الحدوديّـة مع إيران. 

]النسخة الخطّية نفسها[ 

2- ]كتاب فارسّي[            )أدب/فارسّي(

تأليف: مجهول. 

أّول المخطوط )ناقص(: 
»چنیـن نقـل کـرده اند در زمان پیشـین پادشـاهی بود که او را قیــصر روم می گفتند 

گنج و خزاين...«. 

آخر المخطوط )ناقص(: 
»پــس جان کــه تبــاراج اجل خواهــد رفت

اســم بــد و نیک در جهــان خواهــد ماند..«

التعريف بالمخطوط: 
کتـاب أدبـّي يعـرض فيـه المؤلّـف سـيرة بعـض ملوك الـروم؛ بخاّصـٍة قيصر الـروم، و 

بضّمنـه مجموعـًة مـن المنظومات الشـعريّة.

]النسخة الخطّية نفسها[

3- مثنوّي                 )شعر/ فارسّي(

نظم: حاج لطف علّي آذر بيكدلى )ت1195هـ(.

أّول المخطوط: 

أين حكايت را، دل از كف دادگان..«»بشـنويد أي معــشر آزادگان

آخر المخطوط )ناقص(: 

نجات مــاز عقل زو فنون ده...«»آلهى مســتى وعشــق جنان ده
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ملحق

نماذج بعض من أوائل النسخ المفهرسة في البحث

أول مفتاح الفالح في عمل اليوم والليلة

ملحق بالبحث

ملحق بالبحث
بعض النماذج من أوائل النسخ املفهرسة 

التعريف بالمخطوط: 
نظّمهـا الشـاعر عنـد سـفره إلـى مشـهد خراسـان سـنة 1151هــ، ومصاحبتـه صـادق 

التفرشـي، واسـتماعه مثنـوي آتشـكده  لـه، نظم هـذا المثنوي في بيـان حاله في 180 

 . بيتاً

]الذريعة: 80/19[

نسخ، محّمد بن مؤيد هادي بهدشتي، 1238هـ )الرسالة األولى). 

نوع الغاف: )كارتونّي) أخضر اللون. 

 x21.5،السـطور مختلفـة  الثالثـة:  الثانيـة: 15س،  األولـى: 17س،  135ق، 

15سـم.
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ملحق

نماذج بعض من أوائل النسخ المفهرسة في البحث

أول مفتاح الفالح في عمل اليوم والليلة

ملحق بالبحث

ملحق بالبحث
بعض النماذج من أوائل النسخ املفهرسة 
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الصفحة األولى من )مفتاح الفالح في عمل اليوم والليلة(
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الصفحة األولى من  )الصحيفة السجادّية(
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الصفحة األولى من )منظومة يوسف وزليخا( 
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الصفحة األولى من )المصباح في علم النحو( للمطّرزّي
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الملّخص
يُعد الحقل الببليوغرافّي أحد أهّم الحقول السـاندة للباحثين والمؤلِّفين والمحّققين، 

فـي العلـوم واالختصاصـات كافّـة؛ لمـا يقّدمـه لهم مـن خدمٍة كبيـرة ومهّمـة تَُحول دون 

العنـاء والمشـّقة، فضـالً عـن اختصـار الوقـت، وذلـك عـن طريق جمـع عناويـن مؤلفاٍت 

ودراسـات تتفـق بوحـدة الموضـوع فـي مـكاٍن واحـد، وبذلـك يُمسـي الباحـث بصيـراً 

بمشـروع بحثـه مـن جهة أصالته، والجوانب المدروسـة منه وغير ذلك، علمـاً أّن األعمال 

الببليوغرافيّـة تحتـاج إلـى جهٍد كبيٍر، وسـعٍة في االطالع، ومتابعٍة مسـتمرة لكلِّ ما يُطبع 

في مـدار اهتمامه.

مـن هنـا نجـد فـي هـذا البحث أهميـًة للباحثيـن عمومـاً والمحّقــقين بوجـٍه خاّص؛ 

ألنّـه عمد إلى فهرسـة وتكشـيف الكثير مـن النصوص واإلجازات التي نُشـرت في ضميمة 

الكتـب والموسـوعات دون أن تحمـل عنوانـاً مسـتقالً وتكشـيفها، والتـي قـد يغفـل عنها 

العديـد مـن المحّققيـن والباحثيـن في مجـال التراث. وقد اشـتمل القسـم األول من هذا 

البحـث علـى تكشـيف أكثـر من )370( عنوانـاً، آملين أن نكـون قد وفّقنـا لخدمة اإلخوة 

الباحثين.     
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Abstract

The bibliographic field is one of the most important fields for 
researchers, authors and annotators in all sciences and disciplines 
because it offers them a great service and an important task to 
prevent hardship as well as shortening time by collecting titles and 
studies consistent with the unity of the subject in one place. Thus, the 
researcher touches on the research project from the point of origin, 
the studied aspects and so on. Note that the bibliographic work needs 
a great effort, a great ability to see, and continuous follow-up of 
everything that is printed in the orbit of his interest.

From here we find in this research the importance of researchers in 
general and annotators exclusively because he/she deliberately indexed 
many of the texts and certificates published in the enclosure of books 
and encyclopedias without having an independent title and indexing, 
which may be overlooked by many annotators and researchers in the 
field of heritage. 

The first part of this research included the indexing of more than 
370 titles, hoping that we would be able to serve the researchers.
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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين وال حول وال قّوة إال بالله العلّي العظيم، والصاة والسام 

على النبّي األمين محّمٍد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

الباحثيـن  تسـاعد  التـي  الروافـد  مـن  ورافـداً  ثـرّاً  نبعـاً  ومـازال  الفهرسـة  فـّن  كان 

والمحّققيـن، إذ أصبحـت األدلّة والكّشـافات خطوًة مضيئة تُنير الطريـق وتختصره وتُتيح 

للباحثيـن -ال سـيّما المختّصيـن بالتـراث- اجتيـاز الكثير من المصاعب فـي مجال التأليف 

والتحقيـق، وتكـون – فـي أغلب األحيان - الحّد الفاصل فـي اختيار موضوٍع ما، أو اختيار 

ـبل التـي تُعينه على  مخطوطـٍة مـا بهـدف تحقيقها، وهنا على المحّقق أن يسـلك كّل السُّ

معرفـة مصيـر تلـك النسـخة مـن جهـة كونهـا محّققـًة أم ال؟ وأحد أهـّم هذه السـبل هو 

االسـتعانة بالمؤلّفـات الببليوغرافيّـة، وبذلـك تُسـهم في منع تكـرار التحقيـق لمخطوطٍة 

معيّنـة إذا كانـت قـد ُحّققت بصـورٍة وافية.

وألهميـة هـذا الموضـوع كان البـّد من أن أضع دليالً يُسـهم في رسـم خارطة الطريق 

للوصـول إلـى هذه النصوص واإلجازات، فهذا ال يتّم إاّل عن طريق َعصب تنظيم الفهرسـة 

لتصبـح منظَّمـًة ومتاحة بشـكٍل يجعلها فـي متناول أيـدي الباحثين والقرّاء بأيسـر الطرق 

وبأقـّل وقٍت ممكن. 

؛ إللقاء الضوء على النصوص واإلجازات  لذلك حرصُت على القيام بعمل كّشـاٍف فهرسـيٍّ

المحّققة المنشـورة في ضمن الموسـوعات والكتب والكشـف عنها، وتحديداً التي لم تُنشر 

بشـكٍل مسـتقل؛ بُغية إعانة المحّققين والباحثين على االطاّلع في هذا المجال.

ومّمـا تجـدر اإلشـارة إليـه أّن العنوانات المثبّتة في هذا السـرد الفهرسـّي قـد اطّلعُت 

عليهـا بنفسـي، وقمـت بتوثيـق معلوماتها بالمباشـرة، ولم أعتمـد على النقل.

أّما أهم الخطوات المنهجيّة التي سرُت عليها في هذا الدليل فهي: 

ذكرت العنوانات المحّققة وفق حروف المعجم.. 1
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وضعت ثبتاً بالموسوعات والكتب التي تّم تكشيفها مع ذكر هويتها.. 2

دّونـت العنـوان بالخـّط الغامـق، وتحتـه اسـم المؤلّـف، والمحّقـق، مـع ذكـر . 3

الموسـوعة، أو الكتـاب الـذي ُذكـر فيـه العنـوان، وكـذا الجـزء، وعـدد الصفحـات.

وال أنسـى جهـود ومتابعـة اإلخـوة العامليـن فـي مجلـة )الِخزانـة( الغـرّاء فـي ترتيب 

ومراجعـة هـذا العمـل المتواضـع، فلهـم وافـر الشـكر والتقديـر والدعـاء الخالص. 
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ثبت الموسوعات والكتب التي تم تكشيفها في هذا الدليل

الديـن اإلحسـائّي . 1 زيـن  بـن  الشـيخ األوحـد  إجـازات ومختصـر سـيرة 
األعـالم. للعلمـاء 

تحقيـق: السـيّد معيـن الحيدرّي، الناشـر: األوحد للثقافـة والطباعة والنشـر، النجف، 

ط4، 1439هـ.

تراث الشيعة الفقهّي واألصولّي 2-1.. 2

إعداد وإشـراف: مهدي المهريزّي، محّمد حسـين الدرايتّي، الناشـر: المكتبة المختّصة 

بالفقه واألصول- إيران.

تراث الشيعة القرآنّي 7-1.. 3

إعـداد وإشـراف: محّمـد علـّي مهـدوي راد، فتـح اللـه نجـار زادكان، علـّي الفاضلـّي، 

مكتبـة التفسـير وعلـوم القرآن المختّصة- إيـران، مط: سـتارة، ط1- 1427هـ، األجزاء 

5- 7، 1435هـ.

رسائل آل طوق القطيفّي 4-1.. 4

تأليف: الشـيخ أحمد ابن الشـيخ صالح آل طوق القطيفّي )ت بعد 1245هـ(، تحقيق 

ونشر: شركة دار المصطفى إلحياء التراث، ط1، 1422هـ/2001م.

الرسائل األربعة عشرة.. 5

تأليـف: جمـع مـن العلمـاء األعـالم، تحقيـق: الشـيخ رضا األسـتادّي، مؤسسـة النشـر 

اإلسـالمّي التابعـة لجماعـة المدرسـين، قـم، ط1، 1415هــ.

الرسائل األصولّية.. 6

تأليـف: الشـيخ محّمـد باقـر الوحيـد البهبهانـّي، تحقيـق: مؤسسـة العاّلمـة المجـّدد 

الوحيـد البهبهانـّي، مطبعـة أميـر، قـم،ط1، 1416هــ.
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الرسائل االعتقادّية 2-1.. 7
تأليف: محّمد إسـماعيل المازندرانّي الخواجوئّي )ت1173هـ(،تحقيق: السـيّد مهدي 

رجائـّي، مركـز إحيـاء تـراث العاّلمـة الخواجوئـّي، قـم، مطبعـة نينـوى، إيـران، ط1، 

1385/1426ش.

الرسائل الرجالّية 1- 4.. 8
تأليف: أبي المعالي محّمد بن محّمد إبراهيم الكرباسّي )1347-1315هـ ق(. تحقيق: 

محّمـد حسـين الدرايتـّي، المسـاعدون عبّـاس تبريزيـان، عبـد الحليم عـوض الحلّّي، 

عبـد العزيز الكريمي، الناشـر دار الحديث، قم، إيـران، ط1، 1422هـ/1380ش.

الرسائل الرجالّية.. 9
تأليف: السـيّد محّمد باقر بن محّمد تقي الموسـوّي الشـفتّي الجيالنّي )حّجة اإلسالم(

)1175-1260هــ ق(، تحقيـق: السـيّد مهـدي رجائـي، الناشـر: مكتبة مسـجد السـيّد 

بأصفهـان، ط1، 1417هـ.

األميـن . 10 للسـّيد محسـن  التنزيـه  )رسـالة  الحسـينّية  الشـعائر  رسـائل 
.3-1 لهـا(  والمعارضـة  المؤيِّـدة  والرسـائل 

تأليـف: مجموعـة مـن العلمـاء، جمـع وتحقيـق وتعليـق: الشـيخ محّمد الحّسـون، 

مؤسسـة الرافـد للمطبوعـات، ط1، 1432هــ/2011م.

رسائل الشهيد األول )الشيخ شمس الدين محّمد بن مّكي العاملّي(.. 11
اإلعداد والتحقيق: مركز األبحاث والدراسـات اإلسـالميّة، الناشـر: بوستان كتاب، قم، 

ط1، 1423هـ/1381ش.

الرسائل العشر.. 12
تأليـف: شـيخ الطائفـة أبي جعفر محّمد بن الحسـن بن علّي الطوسـّي)ت460هـ(، 

مؤسسـة النشـر اإلسـالمّي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشـرفة، ط2، 1414هـ.

رسائل في دراية الحديث 2-1.. 13
إعـداد: أبـي الفضـل حافظيـان البابلـّي، الناشـر: دار الحديـث، قـم، إيـران، ط4، 
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/ 1390ش. 1432هــ 

رسائل المحّقق الحّلّي.. 14

تحقيق: الشيخ رضا األستادّي، الناشر: مؤسسة بوستان كتاب، إيران، ط1- 1433هـ.

عقيـدة الشـيعة تأصيـل وتوثيق من خالل سـبعين رسـالٍة اعتقادّية من . 15
القـرن الثانـي لغاية القرن العاشـر الهجرّي.

جمـع وتحقيـق وتقديـم: الشـيخ محّمد رضـا األنصارّي القمـّي، ج1ــ2، الناشـر: دار 

التفسـير إيـران، ط2ــ 1437هــ/ 1395هـ ش/ 2016م.

فهارس الشيعة 2-1.. 16

جمـع وتحقيـق: مهدي خداميان اآلرانّي، إعداد مؤسسـة تراث الشـيعة، مطبعة دار 

القـرآن الكريم، إيران، ط1، 1431هـ/1389ش.

مجموعة رسائل.. 17

تأليف: السـيّد الميرزا محّمد علّي الشهرسـتانّي الحائرّي )1280- 1344هـ(. تحقيق: 

السـيّد مهدي رجائي، شـعبة إحياء التراث الثقافّي والدينّي- قسـم الشـؤون الفكريّة 

والثقافيّة- العتبة الحسـينيّة المقّدسة، ط1- 1439هـ/ 2018م، 202ص.

نصوص ورسائل من تراث أصفهان العلمّي الخالد.. 18

مجموعة محّققين، إشـراف: مجيد هادي زاده، الناشـر: هسـتي نما، ط1، 1438هـ/ 

2007م.
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دليل النصوص واإلجازات

اآليات البيِّنات في قمع بدع الضالالت. . 1

تأليـف: الشـيخ محّمـد حسـين كاشـف الغطـاء )1294- 1373هـ(،جمـع وتحقيـق 

الحسـينيّة، ج1، ص 477-435. الشـعائر  الحّسـون، رسـائل  الشـيخ محّمـد  وتعليـق: 

اآليات المنظومة . . 2

تأليـف: حبيـب اللـه بـن محّمد باقـر الميـر األصفهانـّي، تصحيـح: السـيّد محّمد رضا 

ابـن الرسـول، نصـوص ورسـائل مـن تـراث أصفهـان العلمـّي الخالـد، ج1، ص 375-355.

األبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة. . 3

تأليف: العاّلمة الحلّّي، تحقيق: الشـيخ محّمد رضا األنصارّي القّمّي، عقيدة الشـيعة، 

ص 650-614.

4 . .إبطال ُشَبه المتأوِّلين لنّص والية أمير المؤمنين

تأليـف: مؤلّـف مجهول)القـرن السـابع الهجـرّي(، تحقيـق: محّمـد الكاظـم، مجلـة 

ميـراث حديـث شـيعة  6، 104-83.

إجازة روائّية. . 5

حررّهـا: العاّلمـة الشـيخ محّمـد تقـي المجلسـّي األول، تصحيـح: جويـا جهانبخـش، 

نصـوص ورسـائل مـن تـراث أصفهـان العلمـّي الخالـد، ج2، ص 150-106.

إجازة الشهيد األول البن الخازن. . 6

تأليـف: الشـيخ شـمس الديـن محّمـد بـن مّكـي العاملـّي، تحقيـق: مركـز األبحـاث 

.309-301 ص  األول،  الشـهيد  رسـائل  اإلسـالمية،  والدراسـات 

إجازة الشهيد األول البن نجدة. . 7

تأليـف: الشـيخ شـمس الديـن محّمـد بـن مّكـي العاملـّي، تحقيـق: مركـز األبحـاث 
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.320-311 ص  األول،  الشـهيد  رسـائل  اإلسـالمية،  والدراسـات 

إجازة الشيخ األوحد أحمد بن زين الدين اإلحسائّي إلى السّيد عبداهلل شبر. . 8

تحقيـق: السـيّد معيـن الحيـدرّي، إجـازات ومختصـر سـيرة الشـيخ األوحـد أحمد بن 

زيـن الديـن اإلحسـائّي للعلمـاء األعـالم، ص 99-97. 

إجـازة الشـيخ األوحـد أحمـد بن زين الدين اإلحسـائّي إلى السـّيد كاظم . 9
الرشتّي. الحسينّي 

تحقيـق: السـيّد معيـن الحيـدرّي، إجـازات ومختصـر سـيرة الشـيخ األوحـد أحمد بن 

زيـن الديـن اإلحسـائّي للعلمـاء األعـالم، ص 122-110. 

إجـازة الشـيخ األوحـد أحمـد بـن زيـن الديـن اإلحسـائّي إلـى السـّيد . 10
محّمـد تقـي بـن مؤمـن الحسـينّي القزوينـّي. 

تحقيـق: السـيّد معيـن الحيـدرّي، إجازات ومختصر سـيرة الشـيخ األوحـد أحمد بن 

زيـن الدين اإلحسـائّي للعلماء األعـالم، ص 109-106. 

إجازة الشيخ األوحد أحمد بن زين الدين اإلحسائّي إلى الشيخ أحمد المراغّي. . 11

تحقيـق: السـيّد معيـن الحيـدرّي، إجازات ومختصر سـيرة الشـيخ األوحـد أحمد بن 

زيـن الدين اإلحسـائّي للعلماء األعـالم، ص 182-173. 

إجـازة الشـيخ األوحـد أحمد بن زين الدين اإلحسـائّي إلى الشـيخ أسـد . 12
اهلل الكاظمّي التسترّي.

تحقيـق: السـيّد معيـن الحيـدرّي، إجازات ومختصر سـيرة الشـيخ األوحـد أحمد بن 

زيـن الدين اإلحسـائّي للعلماء األعـالم، ص 46-35. 

إجـازة الشـيخ األوحـد أحمـد بـن زيـن الديـن اإلحسـائّي إلـى الشـيخ . 13
حسـين علـّي الماليـرّي التـوي سـركاني. 

تحقيـق: السـيّد معيـن الحيـدرّي، إجازات ومختصر سـيرة الشـيخ األوحـد أحمد بن 

زيـن الدين اإلحسـائّي للعلماء األعـالم، ص 136-130. 
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إجـازة الشـيخ األوحـد أحمـد بـن زيـن الديـن اإلحسـائّي إلـى الشـيخ . 14
اليـزدّي.  عبدالخالـق 

تحقيـق: السـيّد معيـن الحيـدرّي، إجازات ومختصر سـيرة الشـيخ األوحـد أحمد بن 

زيـن الدين اإلحسـائّي للعلماء األعـالم، ص 96-86. 

إجـازة الشـيخ األوحـد أحمـد بـن زيـن الديـن اإلحسـائّي إلـى الشـيخ . 15
عبدالوهـاب بـن محّمـد علـّي القزوينـّي. 

تحقيـق: السـيّد معيـن الحيـدرّي، إجازات ومختصر سـيرة الشـيخ األوحـد أحمد بن 

زيـن الدين اإلحسـائّي للعلماء األعـالم، ص 105-100. 

إجـازة الشـيخ األوحـد أحمد بـن زين الدين اإلحسـائّي إلى الشـيخ علّي . 16
بـن آقا عبداهلل السـمنانّي. 

تحقيـق: السـيّد معيـن الحيـدرّي، إجازات ومختصر سـيرة الشـيخ األوحـد أحمد بن 

زيـن الدين اإلحسـائّي للعلماء األعـالم، ص 172-167. 

إجـازة الشـيخ األوحـد أحمـد بن زين الدين اإلحسـائّي إلى الشـيخ علي . 17
بـن درويش بن شـبل بن الشـريف الكاظمّي.

تحقيـق: السـيّد معيـن الحيـدرّي، إجازات ومختصر سـيرة الشـيخ األوحـد أحمد بن 

زيـن الدين اإلحسـائّي للعلماء األعـالم، ص 160-157. 

إجـازة الشـيخ األوحـد أحمـد بـن زيـن الديـن اإلحسـائّي إلـى الشـيخ . 18
الكرباسـّي.  محّمـد إبراهيـم 
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.240 -199
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عقيـدة الشـيعة،ص 578-575.

عقيدة ابن العودّي. . 267
تأليـف: الشـيخ أحمـد بن الحسـين ابـن العـودّي األسـدّي الحلّي، تحقيق: الشـيخ 

محّمـد رضـا األنصـارّي القّمّي، عقيـدة الشـيعة،ص 587-585.

عقيدة ابن العودّي. . 268
تأليف: الشـيخ شـرف الدين األسـدّي الحلّّي، تحقيق: الشـيخ محّمد رضا األنصارّي 

القّمّي، عقيدة الشـيعة،ص 584-579.

عقيدة الشيخ الشهيد. . 269
تأليـف: الشـيخ جمـال الديـن العاملّي)ت786هــ(، تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضـا 

األنصـارّي القّمـّي، عقيـدة الشـيعة، ص 570-567.

العقيدة الكافية. . 270
تأليف: الشـيخ شـمس الدين محّمد بن مّكي العاملّي، رسـائل الشـهيد األول، ص 

.157-153

العقيـدة الكافيـة فـي معرفـة اهلل تعالـى وصفاتـه وآثـاره الوافيـة . 271
األول(.  الشـهيد  )اعتقـادات 

تأليـف: الشـيخ أبـي عبداللـه جمـال الديـن العاملّي)ت786هــ(، تحقيق: الشـيخ 

محّمـد رضـا األنصـارّي القّمـّي، عقيـدة الشـيعة، ص 540-536.

غاية المأمول الجامعة بين المعقول والمنقول. . 272
تأليـف: السـيّد علّي بن محّمد دقماق الحسـينّي)القرن التاسـع الهجرّي(، تحقيق: 

الشـيخ محّمد رضـا األنصارّي القّمّي، عقيدة الشـيعة، ص 742-729 .

غرر الغرر ودرر الدرر)1(. . 273
تأليـف: الشـيخ عبـد الرحمـن بـن محّمـد ابـن العتائقّي)699-790هــ(، تحقيـق: 

)1( نشر بتحقيق: د. علّي أكبر الفراتّي. نشرة )تراثنا(، قم، ع124، س31، 1436هـ، ص 207- 478.
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صاحـب ملكوتـي، تـراث الشـيعة القرآنـّي، ج7، ص270-75.

غنية المكّلفين في أصول الدين. . 274
مؤلّـف مـن القرن الثامـن الهجرّي، تحقيق: الشـيخ محّمـد رضا األنصـارّي القّمّي، 

عقيدة الشـيعة، ص716-711.

الفتوى ]أصول فقه[. . 275
تأليـف: أحمـد بـن علّي مختـار الكلبايكانـّي )كان حيّاً فـي 1230ق(، تحقيق: عبد 

العزيـز الكريمّي، محّمد حسـين الدرايتّي، تراث الشـيعة الفقهـّي واألصولّي، ج1، 

ص 105- 320.

الفخرّية في العقائد. . 276
منسـوبة إلـى فخـر المحّققيـن الحلّـّي محّمـد بـن الحسـن بـن يوسـف بـن علـّي بـن 

الشـيعة، ص705-682. عقيـدة  القّمـّي،  األنصـاريّ  رضـا  محّمـد  الشـيخ  تحقيـق:  المطّهـر،  

الفريدة العزيزة. . 277
تأليـف: الشـيخ محّمـد تقـي بـن محّمـد علـّي المراغـّي الغروّي)مـن أعـالم القرن 

الثالث الهجرّي(،تحقيق: فتح الله نجارزادكان والسـيّد محّمد علّي سـادات، تراث 

الشـيعة القرآنـّي، ج6، ص 119-11.

فصل القضاء في الكتاب المشتهر بـ)فقه الرضا(. . 278
تأليـف: السـيّد حسـن الصـدر، تحقيـق: الشـيخ رضـا األسـتادّي، الرسـائل األربعـة 

عشـرة، ص 136-85.

فصول األذان واإلقامة. . 279
تأليـف: محّمـد بن عبـد الفتاح التنكابنـّي، تصحيح: مهدي باقري سـياني، نصوص 

ورسـائل من تـراث أصفهان العلمّي الخالـد، ج3، ص 64-33.

فصول نصيرّية. . 280
تأليـف: الخواجـة نصيـر الديـن محّمـد بن علـّي بن محّمـد الطوسـّي)ت672هـ(، 
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تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضـا األنصـارّي القّمـّي، عقيـدة الشـيعة، ص 477-456.

الفّن الثاني من القواميس. . 281
تأليـف: مـال آقـا فاضل دربنـدي )1208-1285هــ(، تحقيق: محّمـد كاظم رحمن 

سـتايش، رسـائل في درايـة الحديـث، ج2، ص 205-67.

فهرست ابن بّطة القّمّي)ت 330هـ(. . 282
جمع وتحقيق: مهدي خداميان اآلرانّي، فهارس الشيعة، ج1،ص 825-663.

فهرست ابن عبدون البغدادّي )ت423هـ(. . 283
جمع وتحقيق: مهدي خداميان اآلرانّي، فهارس الشيعة، ج2، ص 1333-1149.

فهرست ابن قولويه القّمّي )ت368هـ(. . 284
جمع وتحقيق: مهدي خداميان اآلرانّي، فهارس الشيعة، ج2، ص 1111-1043.

فهرست ابن الوليد القّمّي )ت343هـ(. . 285
جمع وتحقيق: مهدي خداميان اآلرانّي، فهارس الشيعة، ج2، ص 1045-827.

فهرست الشيخ الصدوق )ت381هـ(. . 286
جمع وتحقيق: مهدي خداميان اآلرانّي، فهارس الشيعة، ج2، ص 1248-1113.

فهرست حميد بن زياد النينوائّي )ت310هـ(. . 287
جمع وتحقيق: مهدي خداميان اآلرانّي، فهارس الشيعة1،ص 652-437.

فهرست سعد بن عبد اهلل األشعرّي. . 288
جمع وتحقيق: مهدي خداميان اآلرانّي، فهارس الشيعة، ج1، ص 276-113.

فهرست عبد اهلل بن جعفر الحميرّي )ت حدود 305هـ(.. 289
جمع وتحقيق: مهدي خداميان اآلرانّي، فهارس الشيعة، ج1، ص 277- 435.

الفوائد في فضل تعظيم الفاطمّيين. . 290
تأليـف: محّمـد إسـماعيل المازندرانـّي الخواجوئـّي )ت1173هـ(، تحقيق: السـيّد 
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مهـدي رجائـي، الرسـائل االعتقاديّـة، ج1، ص 454-383.

في بيان مايجب اعتقاده في مذهب اإلمامّية. . 291
المؤلّـف مـن القرن الثامن الهجرّي، تحقيق: الشـيخ محّمد رضـا األنصارّي القّمّي، 

عقيدة الشيعة، ص574-571.

في تفسير قوله تعالى )وكان عرشه على الماء(. . 292
تأليـف: محّمـد إسـماعيل المازندرانـّي الخواجوئـّي )ت1173هـ(، تحقيق: السـيّد 

مهـدي رجائـي، الرسـائل االعتقاديّـة، ج2، ص 514-497.

في ذّم سؤال غير اهلل. . 293
تأليـف: محّمـد إسـماعيل المازندرانـّي الخواجوئـّي )ت1173هـ(، تحقيق: السـيّد 

مهـدي رجائـي، الرسـائل االعتقاديّـة، ج2، ص 522-515.

قبسات الطور في تفسير آية النور. . 294
تأليـف: مؤلّـف مجهـول، تحقيق: علّي الفاضلـّي، تراث الشـيعة القرآنّي، ج1، ص 

.493-459

قراح االقتراح. . 295
تأليف: بهاءالدين محّمد بن الحسـن األصفهانّي، تصحيح: أمير صالح المعصومّي، 

نصوص ورسـائل من تراث أصفهان العلمّي الخالد، ج1، ص 298-237.

قصيدة تنصر. . 296
نظـم: الشـيخ أبـي المجـد محّمـد رضـا األصفهانـّي، إعـداد: مجيـد هـادي زاده، 

نصـوص ورسـائل مـن تـراث أصفهـان العلمـّي الخالـد، ج1، ص 353-349.

قصيـدة علـى طـراز الطنطرّيـة في مديـح اإلمـام العاّلمة آقا حسـين . 297
الخوانسارّي. 

نظم: شـيخ اإلسـالم جعفـر القاضـي األصفهانّي، بهامشـها توضيحات علـى األبيات 

مسـتلّة مـن )الـراح القـراح( للحكيـم السـبزوارّي، تحقيـق: مجيـد هـادي زاده، 
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نصـوص ورسـائل مـن تـراث أصفهـان العلمـّي الخالـد، ج1، ص 213-209.

قصيدة الفوز واألمان من مديح موالنا صاحب الزمان. . 298
الشـيخ بهـاء الديـن العاملـّي، بهامشـها معانـي األبيـات مسـتلّة من شـرح الشـيخ 

أحمـد بـن علـّي الميمنـّي، إعـداد: مجيد هـادي زاده، نصـوص ورسـائل من تراث 

أصفهـان العلمـّي الخالـد، ج1، ص 207-199.

قطعة من كتاب إرشاد األّمة للتمّسك باألئّمة. . 299
تأليـف: الشـيخ عبد المهـدي المظّفـر )1296- 1363هـ(، جمـع وتحقيق وتعليق: 

الشـيخ محّمد الحّسـون، رسـائل الشعائر الحسـينيّة، ج3، ص 405-371.

قطعة من كتاب الفردوس األعلى. . 300
تأليـف: الشـيخ محّمـد حسـين كاشـف الغطـاء، جمـع وتحقيـق وتعليـق: الشـيخ 

محّمـد الحّسـون، رسـائل الشـعائر الحسـينيّة، ج1، ص 486-479.

قواعد التوحيد. . 301
تأليـف: أبـي المحامد صدر الدين محّمد التركة األصفهانـّي، تصحيح: مجيد هادي 

زاده، نصوص ورسـائل من تراث أصفهان العلمّي الخالد، ج4، ص 72-37.

قواعد العقائد. . 302
تأليـف: الخواجة نصير الدين محّمد بن الحسـن الطوسـّي)597-672هـ(، تحقيق: 

الشـيخ محّمد رضـا األنصارّي القّمّي، عقيدة الشـيعة،ص 455-413.

القوسية النظامّية. . 303
تأليـف: نظـام الدين أبي سـعد محّمـد بن إسـحاق األصفهانّي، تصحيح: د. السـيّد 

محّمـد رضا ابن الرسـول، نصوص ورسـائل من تراث أصفهـان العلمّي الخالد، ج1، 

ص 198-181.

الكافي في التوحيد والنبوة واإلمامة. . 304
تأليـف: الشـيخ فريـد الديـن محّمد بـن الحسـن البيهقـّي )كان حيّاً فـي 777هـ(، 
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تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضـا األنصـارّي القّمّي، عقيـدة الشـيعة، ص 530-252.

كشف التمويه عن رسالة التنزيه. . 305
تأليـف: الشـيخ محّمـد الكنجـّي النجفـّي )ت 1360هــ تقريبـاً(، جمـع وتحقيـق 

وتعليـق: الشـيخ محّمـد الحّسـون، رسـائل الشـعائر الحسـينيّة، ج3، ص 302-201.

كشف العوار في تفسير آية الغار . . 306
تأليـف: القاضـي السـيّد نوراللـه المرعشـّي الشوشـترّي )ت1019هــ(، تحقيـق: 

القرآنـّي، ج2، ص 515-357. الشـيعة  المحمـودّي، تـراث  محّمـد جـواد 

كشـف القنـاع عـن صريـح الدليـل فـي الـردِّ على مـن قال فـي الرضاع . 307
بالتنزيل. 

تأليـف: الشـيخ يوسـف بـن أحمـد البحرانـّي )ت 1186هــ(، تحقيق: الشـيخ عبد 

الحليـم عـوض الحلّـّي، تـراث الشـيعة الفقهـّي واألصولـّي، ج2، ص 359- 483.

كفاية الطالبين فيما يجب على المكّلفين. . 308
تأليـف: أحمـد بـن عبـد اللـه بـن المتـّوج البحرانـّي، تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضا 

األنصـارّي القّمـّي، عقيـدة الشـيعة، ص 710-706.

كلمات جامعة حول المظاهر العزائّية. . 309
تأليف: الشـيخ محّمد علّي األوردبادّي )1312- 1380هـ(، جمع وتحقيق وتعليق: 

الشـيخ محّمد الحّسـون، رسائل الشعائر الحسينيّة، ج2، ص 433-337.

كلمة حول التذكار الحسينّي. . 310
تأليـف: الشـيخ محّمـد جـواد الحجامـّي، جمـع وتحقيـق وتعليـق: الشـيخ محّمد 

الحّسـون، رسـائل الشـعائر الحسـينيّة، ج1، 305-267

الكوكب الّدرّي. . 311
تأليـف: الشـيخ بهاء الديـن محّمد بن الحسـن األصفهانّي الفاضـل الهندّي)1026-

1137هــ(، تحقيـق: صاحب ملكوتي، تراث الشـيعة القرآنـّي، ج3، ص 449-89.
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مؤنس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد)1(. . 312

تأليـف: القاضـي السـيّد نوراللـه المرعشـّي الشوشـترّي )ت1019هــ(، تحقيـق: 

القرآنـّي، ج2، ص 565-517.  الشـيعة  المحمـودّي، تـراث  محّمـد جـواد 

ما يكفي المكّلف من أدّلة األصول الخمسة بالدليل العقلّي. . 313

تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

رسـائل آل طـوق القطيفـّي ج1، ص 63-31.

مختصر التحفة الكالمّية. . 314

تأليـف: الشـيخ ابـن أبي جمهور اإلحسـائّي، تحقيق: الشـيخ محّمد رضـا األنصارّي 

القّمـّي، عقيدة الشـيعة، ص 967-955.

مختصر الرسالة الصالتّية للشيخ محّمد بن عبد علّي آل عبدالجبار القطيفّي. . 315

تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

رسـائل آل طـوق القطيفـّي، ج1، ص 386-205.

مختصر الشمائل المحّمدّية. . 316

تأليف: الشـيخ عبّاس القّمّي )ت1359هـ(، تحقيق: الشـيخ رضا األستادّي، الرسائل 

األربعة عشرة، ص272-227.

المسائل اإلسالمّية. . 317

تأليـف: محّمـد إسـماعيل المازندرانـّي الخواجوئـّي )ت1173هـ(، تحقيق: السـيّد 

مهـدي رجائـي، الرسـائل االعتقاديّـة، ج2، ص 496-483.

المسائل الحائريات.. 318

تأليف: شيخ الطائفة أبي جعفر محّمد بن الحسن بن علّي الطوسّي )ت460هـ(،

)1( نشرت بدراسة وتحقيق: زينب جاسم محّمد، بعنوان )أنُْس الَْوِحيد ِفي تَْفِسير آيَة العدل َواْلتَّوِحيِد(، 

مجلة )القادسية للعلوم اإلنسانيّة(، جامعة القادسية، مج8، ع3-4، 2005م، ص 262-245.
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تصحيح: الشيخ رضا األستادّي، الرسائل العشر، ص 337- 360.

مسائل كالمّية. . 319
تأليف: شـيخ الطائفة أبي جعفر محّمد بن الحسـن بن علّي الطوسـّي)ت460هـ(، 

تصحيح: السـيّد محّمد علّي الروضاتّي، الرسـائل العشر،ص 100-91.

مسألة في الحبوة. . 320
تأليف: الشيخ أحمد ابن الشيخ صالح آل طوق القطيفّي )ت بعد 1245هـ(،

تحقيق: شركة  دار المصطفى إلحياء التراث، رسائل آل طوق القطيفّي ج2، ص 406-387.

مسألة في الرضاع. . 321
تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

تحقيـق: شـركة  دار المصطفـى إلحياء التراث، رسـائل آل طـوق القطيفّي ج2، ص 

.359-353

مطلع البدر في تفسير سورة القدر. . 322
تأليـف: الميـرزا محّمـد بـن سـلمان التنكابنـّي )1234-1302هـ(، تحقيـق: محّمد 

الكاظـم، تـراث الشـيعة القرآنـّي، ج1، ص 442-353.

المعتمد من مذهب الشيعة اإلمامّية. . 323
تأليـف: سـديد الديـن محمـود بن علـّي الحمصـّي الـرازّي، تحقيق: الشـيخ محّمد 

رضـا األنصـارّي القّمّي، عقيـدة الشـيعة، ص 392-364.

معنـى صحيـح زرارة المـروي عن الكافـي )إّن اهلل تبـارك وتعالى جعل . 324
آلدم فـي ذّريتـه َمـن همَّ بحسـنٍة ولـم يعملها ُكتبت له حسـنة(. 

تأليف: الشيخ أحمد ابن الشيخ صالح آل طوق القطيفّي )ت بعد 1245هـ(، تحقيق: 

شركة  دار المصطفى إلحياء التراث، رسائل آل طوق القطيفّي ج1، ص 194-163.

المفصح في اإلمامة. . 325
تأليف: شـيخ الطائفة أبي جعفر محّمد بن الحسـن بن علّي الطوسـّي)ت460هـ(، 



م2م ّزّاخسماَخشحمب اسد

تصحيح: الشـيخ رضا األسـتادّي، الرسائل العشر، ص 138-115.

المقالة الكليفّية. . 326
تأليف: الشـيخ شـمس الدين محّمد بن مّكي العاملّي، رسـائل الشـهيد األول، ص 

.129-79

مقّدمة )ُجمل العلم والعمل(. . 327
تأليـف: الشـريف المرتضـى )ت436هــ(، تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضـا األنصـارّي 

القّمـّي، عقيـدة الشـيعة،ص275-264.

المقّدمة في األصول. . 328
تأليـف: الشـريف المرتضـى )ت436هــ(، تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضـا األنصـارّي 

القّمـّي، عقيـدة الشـيعة، ص263-258.

مقّدمة في علم األصول. . 329
تأليـف: نجيـب الديـن أبـي طالب محّمـد بن مـدك اإلسـترآبادّي، تحقيق: الشـيخ 

محّمـد رضـا األنصـارّي القّمّي، عقيـدة الشـيعة،ص535-531.

المقّدمة في المدخل إلى صناعة علم الكالم. . 330
تأليف: شـيخ الطائفة أبي جعفر محّمد بن الحسـن بن علّي الطوسـّي)ت460هـ(، 

تصحيح: دانش بژوه، الرسـائل العشر، ص 90-63.

مقّدمة المقنعة. . 331
تأليـف: الشـيخ الصدوق)381هــ(، تحقيق: الشـيخ محّمـد رضا األنصـارّي القّمّي، 

عقيدة الشـيعة، 257-252.

مقّدمة الواجب. . 332
تأليـف: السـيّد ماجـد بـن هاشـم الجدحفصـّي البحرانـّي )ت 1028ق(، تحقيق: 

حميـد األحمـدّي الجلفائـّي، تـراث الشـيعة الفقهـّي واألصولـّي، ج1، ص 321- 

.356
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المقنعة األنيسة والمعينة النفيسة)1(. . 333
تأليـف: مهـّذب الديـن أحمد بـن عبد الرضـا البصـرّي )1020-1085هــ(، تحقيق: 

علـّي رضـا هـزار، رسـائل في درايـة الحديـث، ج2، ص 66-7.

المقنعة في علم الكالم. . 334
تأليـف: السـيّد علـّي بـن محّمـد دقمـاق الحسـينّي، تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضا 

األنصـارّي القّمـّي، عقيـدة الشـيعة، 747-743.

من استوعب عذره الوقت ولم يتمّكن بعد زوال العذر من ركعة. . 335
تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

رسـائل آل طـوق القطيفـّي ج2،ص159-125.

مناقب الفضالء . . 336
تأليف: المير محّمد حسـين الحسـينّي الخاتون آبـادّي، تصحيح: جويا جهانبخش، 

نصـوص ورسـائل من تراث أصفهان العلمـّي الخالد، ج2، ص 258-213.

المنسك الصغير. . 337
تأليـف: الشـيخ شـمس الديـن محّمـد بـن مّكـي العاملـّي، تحقيق: مركـز األبحاث 

والدراسـات اإلسالميّة،رسـائل الشـهيد األول، ص 248-239.

المنسك الكبير. . 338
تأليـف: الشـيخ شـمس الديـن محّمـد بـن مّكـي العاملـّي، تحقيق: مركـز األبحاث 

والدراسـات اإلسالميّة،رسـائل الشـهيد األول، ص 237-221.

موازين األحكام. . 339
تأليـف: محّمد جعفر اإلسـترآبادّي )ت 1263هــ(، تحقيق: مهدي المهريزّي، تراث 

)1( طُبع بتحقيق وتوثيق: د. توفيق الحجاج، د. قاسم خلف السكينّي، بعنوان: المناهج )المقنعة األنيسة 

والمعينة النفيسة( )في علم الدراية(. مراجعة وتدقيق وضبط: مركز تراث البصرة- قسم شؤون المعارف 

اإلسالميّة واإلنسانيّة، العتبة العبّاسيّة المقّدسة، البصرة، رقم اإلصدار )5(، ط1، 1436ه/ 2015م.
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الشـيعة الفقهّي واألصولّي، ج1، ص 11- 42. 

المواكب الحسينّية. . 340

محّمـد  الشـيخ  وتعليـق:  وتحقيـق  جمـع  المامقانـّي،  عبداللـه  الشـيخ  تأليـف: 

.233-199 ص  ج1،  الحسـينيّة،  الشـعائر  رسـائل  الحّسـون، 

مواليد المعصومين ووفياتهم. . 341

تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

رسـائل آل طـوق القطيفـّي ج4، ص 137-7.

موجز في أدّلة األصول الخمسة. . 342

تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

رسـائل آل طـوق القطيفـّي ج1،ص77-65.

ميزة الفرقة الناجية عن غيرهم . 343

تأليـف: محّمـد إسـماعيل المازندرانـّي الخواجوئـّي )ت1173هـ(، تحقيق: السـيّد 

مهـدي رجائـي، الرسـائل االعتقاديّـة، ج1، ص 510-455.

نتيجة الفكر في الوالية على البكر. . 344

تأليـف: السـيّد الميـرزا محّمـد علـّي الشهرسـتانّي الحائـرّي )1280- 1344هــ(، 

تحقيـق: السـيّد مهـدي رجائـي، مجموعـة رسـائل، ص 115- 155.

النجمّية في علمي الكالم والفقه على قدر ما ال يسع ألحٍد حمله. . 345

تأليـف: الشـيخ الكركـّي علـّي بـن حسـين بـن عبـد العالـي )ت940هــ(، تحقيق: 

الشـيخ محّمـد رضـا األنصـارّي القّمـّي، عقيـدة الشـيعة، ص 907-902.

نخبة العقول في علم األصول. . 346

تأليـف: السـيّد جعفر الكشـفّي الدارابّي )ت 1367ق(، تحقيـق: مهدي المهريزّي، 

تراث الشـيعة الفقهـّي واألصولّي، ج1، ص 43- 104.
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نزهة األسماع في حكم اإلجماع. . 347
تأليـف: محّمـد بـن الحسـن الحـّر العاملّي )ت 1104هــ(، تحقيق: محّمد حسـين 

الدرايتـّي، تراث الشـيعة الفقهـّي واألصولـّي، ج1، ص 357- 454.

نزهة األلباب ونزل األحباب. . 348
تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(، 

رسـائل آل طـوق القطيفـّي ج3، ص538-7.

نصرة المظلوم)1(. . 349
تأليـف: الشـيخ حسـن المظّفـر، جمـع وتحقيق وتعليق: الشـيخ محّمد الحّسـون، 

رسـائل الشـعائر الحسـينيّة، ج1، ص 434-307.

نظرة دامعة حول مظاهرات عاشوراء. . 350
تأليف: الشـيخ مرتضى آل ياسـين، جمع وتحقيق وتعليق: الشيخ محّمد الحّسون، 

رسائل الشعائر الحسينيّة، ج1، ص 265-235.

نظم تلقين أوالد المؤمنين. . 351
نظـم: مـن تالمـذة الشـيخ زيـن الديـن أبـي محّمـد عبـد الرحمـن اآلوّي، تحقيق: 

الشـيخ محّمـد رضـا األنصـارّي القّمـّي، عقيـدة الشـيعة، ص 363-357.

النفحة القدسّية في األجوبة الحيدرّية. . 352
تأليـف: السـيّد حيدر الحسـنّي الحسـينّي الكاظمّي )1205-1265هــ ق(، تحقيق: 

محّمـد رضـا الفاضلّي، تراث الشـيعة القرآنـّي، ج1، ص 351-325.

النقد النزيه لرسالة التنزيه. . 353
تأليـف: الشـيخ عبدالحسـين قاسـم الحلّـّي )1299- 1375هــ(، جمـع وتحقيـق 

وتعليـق: الشـيخ محّمـد الحّسـون، رسـائل الشـعائر الحسـينيّة، ج3، ص 199-7.

الشؤون  قسم  التحقيق-  شعبة  الله(.  )رحمه  الحلو  علّي  محّمد  السيّد  أستاذنا  بتحقيق:  )1( طبع 

الفكريّة والثقافيّة، العتبة الحسينيّة المقّدسة، مؤسسة األعلمي -بيروت، ط1، 2011م، 171ص.
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نكت في مقّدمات األصول. . 354
تأليـف: الشـيخ المفيد )ت413هـ(، تحقيق: الشـيخ محّمد رضا األنصـارّي القّمّي، 

عقيدة الشـيعة، ص251-239.

نور )إنا أنزلناه(. . 355
تأليـف: محّمد علّي الحائرّي السـنقرّي)1293-1378هـ(، تحقيـق: محّمد الكاظم، 

تراث الشـيعة القرآنـّي، ج3، ص 592-451.

الهداية. . 356
تأليف: الشـيخ الصدوق)ت381هـ(، تحقيق: الشـيخ محّمد رضا األنصارّي القّمّي، 

عقيدة الشيعة، ص90-97.

هداية الشهادة. . 357
تأليـف: الميـرزا محّمـد بـن سـلمان التنكابنـّي )1234-1302هـ(، تحقيـق: محّمد 

الكاظـم، تـراث الشـيعة القرآنـّي، ج1، ص 458-443.

هداية الفؤاد إلى ُنبٍذ من أهوال المعاد. . 358
تأليـف: محّمـد إسـماعيل المازندرانـّي الخواجوئـّي )ت1173هـ(، تحقيق: السـيّد 

مهـدي رجائـي، الرسـائل االعتقاديّـة، ج2، ص 396-299.

هدّية أحمد في علم الباري تعالى. . 359
المؤلّف: الميرزا أحمد اآلشـتيانّي، تحقيق: الشـيخ رضا األسـتادّي، الرسائل األربعة 

عشرة، ص 382-369.

واجب االعتقاد على جميع العباد. . 360
تأليـف: العاّلمـة الحلّـّي، تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضـا األنصـارّي القّمـّي، عقيـدة 

.613-602 ص  الشـيعة، 

الواجب الكفائّي. . 361
تأليـف: الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ صالح آل طـوق القطيفـّي )ت بعـد 1245هـ(،  
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تحقيق شركة دار المصطفى إلحياء التراث، رسائل آل طوق القطيفّي ج2،ص455-

.493

الواجبات الملكّية . . 362
تأليـف: عزيـز الديـن بن الحسـين بـن عبـد الصمـد الحارثـّي العاملّي)ت984هـ(. 

تحقيـق: الشـيخ محّمـد رضا األنصـارّي القّمـّي، عقيـدة الشـيعة، ص934-925.

الواضح في مشكالت شعر المتنبي. . 363
تأليـف: أبي القاسـم عبدالله بن عبـد الرحمن األصفهانّي، تحقيـق: محّمد الطاهر 

ابـن عاشـور، نصوص ورسـائل من تراث أصفهان العلمـّي الخالد، ج1، ص 82-59.

وجز المقال في مقاصد علم الدراية وقواعد تحمل الرواية. 364
نظم: الشيخ عبد الرحيم بن عبدالحسين األصبهانّي الحائرّي )ت1294-1367هـ(، 

تحقيق: السـيّد حسـن الحسينّي آل المجّدد الشـيرازّي، رسائل في دراية الحديث، 

ج2، ص 511-479.

وجيزة عزيزة في تحقيق المطالب األصولّية. . 365
تأليف: السـيّد محّمد هاشـم الجهارسـوقّي األصفهانّي، تصحيح: مجيد هادي زاده، 

نصوص ورسـائل من تراث أصفهان العلمّي الخالد، ج3، ص 299-259.

الوجيزة في علم الدراية. . 366
تأليف: بهاء الدين بن الحسـين بن عبد الصمد الحارثّي الهمدانّي )الشـيخ البهائّي(

)ت953-1030هـ(، تحقيق: السـيّد حسـن الحسـينّي آل المجّدد الشيرازّي، رسائل 

فـي دراية الحديث، ج1, ص 558-517.

الوجيزة في علم دراية الحديث. . 367
تأليـف: مـاّل عبدالـرزاق بـن علـّي رضـا الحائـرّي األصفهانـّي الهمدانـّي )1291-

1383هــ(، تحقيـق: رضـا قبادلـو، رسـائل فـي درايـة الحديـث، ج2، ص 513-

.579



1مم ّزّاخسماَخشحمب اسد

368 . . وجيزة في علم النبي

تأليـف: السـيّد كريـم األميـرّي فيـروز كوهـى، تحقيـق: الشـيخ رضـا األسـتادّي، 

.403-391 ص  عشـرة،  األربعـة  الرسـائل 

وصف دين اإلمامّية )اعتقادات الشيخ الصدوق(. . 369

بابويـه  بـن  موسـى  بـن  الحسـين  بـن  علـّي  بـن  محّمـد  جعفـر  أبـي  تأليـف: 

381هــ(،  لقّمّي)ت ا

تحقيق: الشيخ محّمد رضا األنصارّي القّمّي، عقيدة الشيعة، ص78-62.

وصول األخيار إلى أصول األخبار)1(. . 370

تأليـف: عّز الدين بن الحسـين بـن عبدالصمد الحارثّي الهمدانّي العاملّي )ت918-
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تحقيـق: السـيّد محّمـد رضا الحسـينّي الجاللّي، رسـائل فـي درايـة الحديث, ج1، 

.515-297 ص 

الوصّية 2. . 371
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الملّخص
امتـازت األمـة اإلسـالمية بضخامـة تراثهـا المـدّون والمتراكـم عبـر عّدة قـرون، وعلى 

الرغـم مـن الويـالت التـي شـهدها هـذا التـراث إاّل أّن الـذي وصـل إلينـا منـه محـّل فخر 

ٍواعتـزاز، وقـد مـأل ِخزانـات المخطوطـات شـرقاً وغربـاً، فمنه المفهـرس المعلـوم، ومنه 

المخـزون مـن دون فهرسـٍة وتكشـيف، والكثيـر منـه مـن النفاسـة بمـكان، وقـد تنّوعت 

ف والقدم. معاييـر النفاسـة بيـن الموضـوع والمؤلِـّ

ومـن تلـك النفائـس جـزء مـن كتـاب )مجمـع البيان لعلـوم القرآن( للشـيخ أبـي علّي 

الفضـل بـن الحسـن بن الفضل الطبرسـّي )ت 548ه(، تبدأ هذه النسـخة بتفسـير سـورة 

الواقعة إلى نهاية سـورة الناس، والنسـخة موجودة في مكتبة الروضة المقّدسـة للسـيّدة 

المعصومـة محفوظـة برقـم )1150(، وهـي بخـّط محّمـد بـن الحسـين بـن الحسـن 

الكيـدرّي )ق 6 ه( مـن مفاخـر أعـالم اإلماميّـة، فـرغ مـن نسـخها لنفسـه وقـت العصـر 

مـن يـوم االثنيـن الرابـع عشـر من جمـادى اآلخرة من سـنة 585هــ، وكانت النسـخة من 

ممتلـكات الميـرزا القّمّي صاحـب القوانيـن )ت1231هـ(.
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Abstract

The Islamic nation has been distinguished by the greatness of its 
accumulated heritage for centuries.  In spite of the calamities this 
heritage was exposed to, but what has reached us is appreciable. It 
filled the bookcases of manuscripts in east and west. Some of them are 
recognized, some others are kept without indexing and a lot of them 
are really precious. The preciousness varied between the author and 
the subject.

One of those precious manuscripts is a part of Majma‘ al-Bayan 
fi-Tafsir al-Qur'an of  Sheik Abu Ali Fadhl ibn Hasan Tabresi died 
in )548 AH(. This copy begins with the interpretation of Surat Al-
Waqiah )The Event( until the end of Surat An-Nas  )Mankind( and 
this copy is in the library of the holy shrine of Sayyidah Masumah 
)p.b.u.h( reserved number )1150(,

It is written by Muhammad ibn al-Hussein ibn al-Hasan al-Kaidari 
)6 AH(, one of  the prominent scholars of Imamiyah. He completed 
his copy in the noon of Monday 14th of Jumada al-Thani 585 AH, and 
it was one of Mirza al-Qami's properties , the author of the laws died 
in  )1231 AH(.
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العثور على النسخة
عندمـا كنـت أنظـر فـي مصـّورات النسـخ الموجـودة فـي مكتبـة الروضـة المقّدسـة 

للسـيّدة المعصومـة )سـالم اللـه عليهـا( قـرّت عينـي برؤية نسـخٍة من نسـخها، وحمدت 

اللـه تعالـى علـى بقائهـا إلـى يومنـا هـذا؛ وهي نسـخة مـن كتاب )مجمـع البيـان لعلوم 

القـرآن( للشـيخ أبـي علـّي الفضل بن الحسـن بن الفضل الطبرسـّي المتوفّى سـنة 548هـ 

المشـهور عنـد أهله.

وصف النسخة والتعريف بكاتبها
تبدأ هذه النسـخة بتفسـير سـورة الواقعة إلى نهاية سـورة الناس، وهي بخّط محّمد 

بـن الحسـين بـن الحسـن الكيـدرّي )ق 6 هــ( مـن مفاخـر أعالمنـا اإلماميّـة، وصاحـب 

التآليـف الكثيـرة كـ)الحديقـة األنيقـة(، و)حدائق الحقائـق(، و)أنوار العقـول(.. وغيرها، 

فـرغ مـن انتسـاخها لنفسـه وقت العصـر من يوم االثنين الرابع عشـر من جمـادى اآلخرة 

مـن سـنة 585هـ خمـس وثمانين وخمسـمائة للهجرة.

ثناء الكاتب على المؤلَّف والمؤلِّف
وبعـد فـراغ الكاتب من النَّسـِخ كتب أسـطراً في مـدح المؤلَّف والمؤلِّف من إنشـائه؛ 

نّصهـا: <يقـول كاتـب النسـخة: إّن هذا التفسـير -لعمـري- خاتمة التفاسـير، إذ هو عديم 

الشـبيه والنظيـر، قـد أُبكـم عـن إيـراد مثله ألسـنة العلمـاء النحاريـر، وهو جـّم الفوائد، 

كثيـر العوائـد، مشـحون بغـرر المعاني ودررهـا، مخزون فيه أنـوار الِحَكـم وزهرها، غرر 

الحقائـق منـه منوطـة، وأعـالم الدقائـق بـه مربوطـة، كتـاب وأّي كتـاب، بـل هـو لِجيـد 

الزمـان سـخاب، وإن كانـت الكتـب بحاراً فله علـى كّل البحار ُعبـاب، وإن كانت باإلفادة 

ذات سـماح ففيـه للمسـتفيد كّل نجـاح، وإن كانت رياحـاً ففيـه أرواح، وإن كانت رواحاً 

فهـو صبـاح، وإن كانـت نجـوم السـماء فهـو فيهـا قمـر، وإن كانـت نجـوم األرض فهو لها 

ثمـر، بـل هـو واسـطة قالدتهـا، وفذلـك جريدتهـا، وفيـه ريـاض العلـم ومروجه، وسـماء 

الفضـل وبروجـه، قـرّة عيون علماء الزمان، ومرضاة الرحمن، ومدحرة الشـيطان، ومهّذب 
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الترتيـب، مذهـب التهذيـب، يسـتضيء العلماء بأضوائه، ويسـتمطرون شـآبيب الحقائق 

بأنوائـه، يـأوي المسترشـد المسـتفيد إلى أرجائه، وينقـع عليه صدره بتميّـز مائه؛ إذ هو 

لبـاب الكتـب، ونقـاوة الُنَخـب، وأنـوار العيـون، وغـرر أبـكار القرائـح ال العــ...، ومفتاح 

السـعادة، ومصبـاح السـيادة، وأخايـر الذخاير، ومراقـي المفاخر، وقـدوة العلماء، وقبلة 

الفضـالء، وكّشـاف للمبهمـات، ودفّـاع للشـبهات، ومشـرع العلـوم، وآٍس للكلـوم، منبعه 

عالـم شـرح اللـه صـدره لإليمـان، وزيّنه باإليقـان واإلتقـان، أخذ بضبـع الُحسـَنيين، وفاَز 

-لعمـري- فـي الداريـن، سـقى اللـه ثراه، وجعـل الفردوس مثـواه، وحيّاه وبيّاه، وحشـره 

مع َمن تـواّله .

فلقـد كان إمامـاً كامـالً، حسـن الشـيمة، محمـود الِسـيَر، فـاز بالِقـدح المعلّـى يـده، 

ومضـى أحسـن َمـن كان َغبـر، نصـر الديـن - لعمـري - ولقـد أحـرز األجـر لِمـا كان نََصـر، 

بصنـوٍف مـن تصانيـف رأى أثر الرحمة َمـن فيها نظر، ضاعف الله تعالـى أجره عدد الرمل 

جميعـاً والمـدر، مـن نظـر فيه بعيـن البصيرة، ووقـف على نفايسـه الخطيـرة، وتأّمل من 

لطايفه األنيسـة، وركب في سـفينته النفيسـة، علم أنّه لم يهتِد إلى حّل مشـكله وعسـيره 

إاّل بتوفيـق اللـه وحسـن تيسـيره، وقـد قلت في ذلـك اإلمام المقـّدم والفحـل المقرّم: 

في الدين ِشْيَد بناء الفضل من قلمههلل دّر إمــام ســابق علــم

درست إذ  اهلل  دين  معالم  به اشتفى جسد األفضال من سقمهأحيا 

في غمرة الجهل ضال وفي ظلمهشفى غليل صدور القوم إذ سدروا

قرين مفتخـر األخيار من))) كرمهأعني اإلمام أمين الدين مفتقد الـ

قد كان نصرة دين اهلل من شيمهأبو علـّي عا في الفضل منصبه

كذا وهو  اهلل  لدين  أمينًا  ُيدعى بفضل وكان الفضل من خَدمهيدعى 

مآلن مـن قرنه خيـرًا إلى قدمهقد كان في العلم))) نوراً يستضاء به

َفْسِر الدقايق واستيضاح مكتنمهفي العلم أوضح ما أعيا األفاضل من

)1( خ ل : في .

)2( خ ل: الفضل
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فذاك من كونه أعمى إلى صممهإن كان في فضله ريب لذي حنق

جا محّيا بدور الفضل من قتمه«جزاه رّب الورى خير الجزاء بما

تمّلك النسخة
وكانـت النسـخة مـن ممتلـكات الميـرزا القّمـّي صاحب القوانيـن )ت1231هــ(، كما 

كتـب فـي بداية النسـخة بخطّه: <بسـم الله تعالى انتقـل إلّي بالمبايعة الشـرعيّة في دار 

السـلطنة أصفهـان، سـجع خاتمه: )العبـد المذنب أبو القاسـم(«.

بالغات النسخة
والنسـخة مصّححـة مقـروءة ورد فـي آخرهـا: <انتهـت القـراءة علـى موالنـا نصيـر 

الديـن دام علـّوه فـي الثالـث والعشـرين مـن جمـادى اآلخـرة سـنة أربـعٍ وتسـعين 

وخمسـمائة«.

وفـي نهايـة مـا نقلنـا عـن خـّط كاتبـه مكتـوب بخـطٍّ غيـر خطّـه : <وقـد فرغـُت من 

معارضة هذا الكتاب بنسـخة األصل بخّط المصّنف لفظاً لفظاً يوم السـبت التاسـع عشـر 

مـن جمـادى اآلخرة سـنة سـبعٍ وثمانين وخمسـمائة، وبذلـت في تصحيحه غايـة الجهد، 

وفّقنـي اللـه تعالـى السـتعمال مـا فيـه و...«، و يالألسـف ذهـب اسـم المصّحـح وتاريـخ 

التصحيـح في ترميـم الورقـة األخيرة. 

ونـرى فـي الصفحـة األولـى والورقـة األخيـرة بعـض متفرقـاٍت ترتبـط بالتفسـير بخطٍّ 

متأخـر عـن خـّط الكيـدرّي، وفـي األوراق األخيـرة تقديـم وتأخيـر في بعضهـا حصل عند 

التجليـد، ولكـن النسـخة تامة بحمـده ومّنه.

مكان النسخة ووقفيتها
 ،والنسخة مرقمة محفوظة برقم )1150( في الروضة المقّدسة للسيّدة المعصومة

وهـي مـن موقوفات أسـرة الميـرزا القّمّي على الروضـة المباركة، وعلـى بعض الصفحات 

نـرى ختمهـم بهـذه العبارة: <از موقوفات مرحوم ميـرزا أبو طالب قمي>.



ملحق بالبحثملحق بالبحث
صور من النسخة اخلطّية



41م خشعلش اسد شحبزدّخمجادخشحلبزلاد

ملحق بالبحثملحق بالبحث
صور من النسخة اخلطّية
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صورة الصفحة التي ينتهي فيها المؤلِّف من تفسير سورة الناس 
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صورة الصفحة التي عليها تاريخ الفراغ من استنساخ الكتاب وكذلك ثناء 

الكاتب على المؤلَّف والمولِّف



م4م خشعلش اسد شحبزدّخمجادخشحلبزلاد

صورة الصفحة التي فيها تكملة الثناء وفي أسفلها بالغ معارضة الكتاب بنسخة األصل 
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الباب الخامس

صورة الصفحة اآلخيرة وفيها بعض متفرقات ترتبط بالتفسير بخّط متأخر 
عن خّط الكيدرّي
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الباب الخامس
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الملخص
يتوخـى هـذا البـاب الموسـوم بـ)أخبار التراث( إيـراد جميع ما تتعرفه مجلّـة الِخزانة، 

مـن الُكتـب المحّققـة، والمجـاّلت، والبحوث ذات الطابـع التراثي الخاصـة بالمخطوطات 

فهرسـًة وترميمـاً وتحقيقـاً فـي داخل العـراق وخارجه، التـي صدرت في أثنـاء المدة التي 

يصـدر فيهـا عـدد المجلّة، وكذلـك المؤتمـرات والندوات التـي تُعنى بالمواضيـع التراثيّة، 

مـه مجلّـة الِخزانـة بين يدّي القـارئ والباحث الكريم؛ ليكون على اطاّلٍع واسـعٍ على  وتقدِّ

الجديـد والمهـّم مـن اإلصـدارات الخاّصـة بتراثنـا العربـّي اإلسـالمّي المخطـوط، ونشـاط 

المؤسسـات، والمحّققين العـرب وغيرهم.
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Abstract

This section aims to gather all types of publications related 
to heritage manuscript including, but not limited to, journals, 
conferences, proceedings, and symposiums etc. These were published 
in the same year of each issue of this journal. We present this article 
in the hands of our readers and scholars to have a broad knowledge of 
the new and important issues related to our Arab-Islamic manuscripts 
and the activity of Arab institutions, investigators and others.
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ناهـض عبدالـرزاق القيسـّي وعبدالهـادي فنجان السـاعدّي، مؤسسـة ثامـر القصاب، 
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الشيخ الدكتور عماد الكاظمّي، دار الرافد، قم، ط1، 1440هـ/2018م.

إجازات فقيه أهل البيت  الشيخ حسن آل عصفور.. 3

إسماعيل الكلدارّي، مجلة لؤلؤة البحرين، العدد6، السنة3، 1439هـ/2018م.

اإلجازة بين الماضي والحاضر.. 4

حميد مجيد هّدو، نشـرة تراثنا، مؤسسـة آل البيت إلحياء التراث، قم المقّدسـة، 

السـنة 35، العدد 1 )137(، محرم- ربيع األول، 1440هـ .

أخبار الشيوخ وأخالقهم.. 5

أحمـد بـن محّمـد المـروذّي )ت 275 هــ(، تحقيق: عامر حسـن صبـري، دار األوراق 

الثقافيّة، جـّدة، 1439هـ/2018م.

أخذ األجرة على الواجبات.. 6

الشـيخ محّمـد حسـين األصفهانـّي)ت1361ه(، الشـيخ عبّاس آل سـباع، دار أطياف، 

1439هـ/2018م.

أربع رسائل من فضل التعريف.. 7

الشيخ علّي المعامرّي، مجلة لؤلؤة البحرين، العدد6، السنة3، 1439هـ/2018م.

أرجوزة في تاريخ الخلفاء لعلّي بن الجهم )ت249هـ(.. 8

تحقيق: يوسف السنارّي، معهد المخطوطات العربيّة، القاهرة، 1439هـ/2018م.
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   إرشاد المنصف البصير إلى طريق الجمع بين أخبار التقصير.. 9
الشـيخ عبد السـالم المشـغرّي )ت1043هـ(، تحقيق: الشـيخ حلمي السنان، نشرة 

تراثنـا، مؤسسـة آل البيـت إلحيـاء التـراث، قـم المقّدسـة، السـنة 34، العـدد 

1)133(، محـرم- ربيـع األول، 1439هـ.

أزهار الروضات في شرح روضات الجّنات.. 10
الشـيخ حسـن كافـي األقحصـارّي البوسـنوّي، تحقيـق: الدكتـور علـي أكبـر ضيائّي، 

الناشـر: بيـن المللـي أميـن، ط1، 1439هــ/2018م.

أسرار العربية في الدّرة النحوّية لقاسم بن محّمد بن أبي العافية.. 11
تحقيـق ودراسـة: غـادة بنـت غنيـم ذبالـي، إشـراف: عبدالمقصـود محّمـد عبـد 

المقصـود، جامعـة اإلمـام محّمـد بن سـعود اإلسـالميّة، الرياض، 1439هــ/2018م. 

)أطروحـة دكتـوراه(.

أصول القراءات.. 12
أبـو العبّـاس المهدوّي)ت430هــ(، تحقيق: الدكتـور مصطفى الـزكّاف، دار اللباب، 

1439هـ/2018م.

أعالم عانّيون في التاريخ الحديث والمعاصر.. 13
نوري عبد الحميد العانّي، بغداد، ط1، 1439هـ/2018م. )5 أجزاء(.

أنماط االستشهادات المرجعّية والنّصية في التراث العربّي.. 14
القاهـرة، ط1،  العربيّـة،  المخطوطـات  معهـد  الكاشـف،  الحسـينّي  عـادل  تامـر 

1439هــ/2018م.

األنـوار البهّيـة فـي تراجـم شـيوخ اإلقـراء بالديـار المصرّيـة من بعد . 15
الجـزرّي. ابن 

أحمد خميس بصلة، عالم الثقافة، 2018م.

بيـان الخلـل العروضـّي في كتاب)مسـالك األبصـار في ممالـك األمصار( . 16
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البـن فضـل اهلل العمـرّي )تحقيـق: محّمد إبراهيـم حور(.

األسـتاذ المسـاعد الدكتـور عبّـاس هاني الجرّاخ، مجلـة آفاق الثقافـة والتراث، مركز 

جمعـة الماجد، العدد 103، السـنة26، 1440هـ/ أيلـول2018م.)ص 24-6(.

تاريخ الدولة الفاطمّية.. 17

السـيّد الدكتـور محّمـد بحـر العلوم، تحقيق: األسـتاذ المسـاعد الدكتـور حيدر لفته 

مـال اللـه، دار العلمين للنشـر، 2018م.

التالـد والطريـف فـي فـّن جنـاس التصحيف لمحّمـد بن علّي البسـاطّي . 18
)كان حّيًا 1044هـ(.

تحقيـق: أشـرف المنسـمّي اإلسـكندرانّي، معهـد المخطوطـات العربيّـة، القاهـرة، 

ط1، 1439هــ/2018م.

تحريـر األصـل المعتمـد فـي الطبعة السـلطانّية من صحيح البخـاري الجزء . 19
األول مـن صحيـح أبـي عبداهلل محّمد بن أسـماعيل بـن إبراهيم.

ط1،  القاهـرة،  العربيّـة،  المخطوطـات  معهـد  هلـل،  فتحـي  صـالح  كتبـه: 

2018م. 1439هــ/

تحفة اللبلّي على فصيح ثعلب.. 20

عبـد العزيز ناصر المانع، مجلـة معهد المخطوطات العربيّة، القاهرة، ج1، مج62، 

1439هـ/2018م.

التراث المتبّقي من شريف العلماء.. 21

الشـيخ حسـين حلبيـان األصفهانّي، نشـرة تراثنا، مؤسسـة آل البيت إلحيـاء التراث، 

قـم المقّدسـة، السـنة 35، العدد 1 )137(،محرم- ربيـع األول، 1440هـ.

ترتيب ديوان المتنبي.. 22

عبدالعزيز الفشـتالّي)ت1036هـ(، تحقيق ودراسـة: الدكتور الغالي بنحشوم، وزارة 

األوقاف اإلسـالميّة، المملكة المغربيّة، ط1، 1439هـ/2018م.
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التصنيف في آل البيت  ومناقبهم.. 23

ابـن البطريـق الحلّـّي، محّمـد حليـم حسـن، مركـز تـراث الحلّـة، قسـم شـؤون 

المعارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة العتبة العبّاسيّة المقّدسـة، الحلّة، العدد3، السنة3، 

1439هــ/2018م. 

التعليقة األنيقة كالتوضيح لمتن اآلجرومّية.. 24

حسـن بـن علـّي الُعجيمـّي المكـّي )ت1113هــ(، تحقيق ودراسـة: الدكتـورة دانية 

بنـت محّمـد الفاتـح بكـداش، دار اليسـر ودار المنهـاج، 2018م.

تفسير مجمع البيان لعلوم القرآن. 25

أمين اإلسـالم علي الفضل الطبرسـّي )ت548هـ(، تحقيق: مؤسسـة آل البيت )عليهم 

السـالم( إلحياء التراث، قم ، 2018م. )3 أجزاء(.

تقييدات اإلحسائّيين على المخطوطات.. 26

الشـيخ محّمـد الحـرز، نشـرة تراثنـا، مؤسسـة آل البيـت إلحيـاء التـراث، 

2 )138(، ربيـع اآلخـر- جمـادى اآلخـرة،  العـدد   ،35 قـم المقّدسـة، السـنة 

1440هــ .

التلخيص في تفسير القرآن العظيم.. 27

اإلمـام العالـم أبـو العبّـاس الكواشـّي )ت680هــ(، تحقيـق: الدكتـور عّمـار قـدري 

العياضـّي، دار ابـن حـزم ودار البشـير، اإلمـارات، 2018م.)4 أجـزاء(.

الجامع المسند الصحيح من أمور رسول اهلل وسننه وأيامه.. 28

محّمـد بـن إسـماعيل البخارّي)ت256هـ(، اعتنـى به: الدكتور ماهر ياسـين الفحل، 

دار ابـن الجوزّي، 2018م.

حديث الَوْحشيَّات )دراسة جديدة في حواشي الكتب المحّققة(.. 29

يوسف السنارّي، معهد المخطوطات العربيّة، القاهرة، ط1، 1439هـ/2018م.
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حكومة الفكر الحّر في مخاصمة الغنى والفقر.. 30

تحقيـق الدكتـور علـّي عبّـاس األعرجـّي، نشـرة تراثنـا، مؤسسـة آل البيـت إلحيـاء 

ـ . التـراث، قـم المقّدسـة، السـنة 35، العـدد 1 )137(، محـرم- ربيـع األول، 1440هـ

حـّل المعاقـد فـي شـرح العقائـد: األمام أحمد بـن عثمان السـمرقندّي . 31
)ت901هـ(.

تحقيـق ودراسـة: حسـن محّمـد محمـود السـامرائّي، إشـراف: األسـتاذ المسـاعد 

الدكتـور فـراس عبداللـه حميـد، كليـة اإلمـام األعظـم، بغـداد، 1439هــ/2018م، 

دكتـوراه(. )أطروحـة 

خطأ فصيح ثعلب ألبي إسحاق إبراهيم بن السرّي الزّجاج)ت311هـ(.. 32

تحقيـق: محّمـد علـّي عطا، معهـد المخطوطات العربيّة، القاهـرة، ط1، 1439هـ/ 

2018م.

دراسة في حياة العاّلمة البحرانّي.. 33

السـنة3،  العـدد6،  البحريـن،  لؤلـؤة  آل سـعيد: مجلـة  علـّي  بـن  الشـيخ حسـن 

1439هــ/2018م.)ص431(.

دليـل الرسـائل واألطروحـات الجامعّيـة بالمغـرب في مجال الدراسـات . 34
القرآنّيـة )جـرد ببليوغرافـّي وتصنيف(.

فاطمة الزهراء الناصرّي، الرابطة المحّمديّة، المغرب، 1439هـ/2018م.

دليل مخطوطات مؤسسة كاشف الغطاء العاّمة.. 35

مؤسسـة كاشـف الغطـاء العاّمـة، قسـم الذخائـر للمخطوطـات، النجـف األشـرف- 

1439هـ/2018م.)جـزءان( العـراق، 

ديوان أشعار أبي المحاسن الحسينّي الكوفّي )ت635هـ(.. 36
السـاير،  محّمـد  عويـد  محّمـد  فهارسـها:  ووضـع  وشـرحها  وحّققهـا  جمعهـا 

2018م. 1439هــ/
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الرحلة الحجازّية.. 37
اإلمـام أبـو عبـد اللـه محّمـد بـن الطيّـب الشـرفّي العبّاسـّي)ت1170هـ(، تحقيـق: 

نور الدين شـوبد و حسـناء بوتوادي، منشـورات وزارة األوقاف اإلسـالميّة، المملكة 

المغربيّـة، ط1، 1439هــ/2018م.

رسالة في البسملة لمهّذب الدين البصرّي )ت1085هـ(.. 38
قاسـم خلف مشـاري السكينّي، مركز تراث البصرة، قسم شـؤون المعارف اإلسالميّة 

واإلنسـانيّة، العتبة العبّاسيّة المقّدسة، البصرة، العدد3، السنة2، 1439هـ/2018م.

رسـالة فـي تصحيـح بعـض ما وقع مـن أوهاٍم فـي كتاب )الرسـم القرآنّي . 39
بيـن التوقيـف واإلصطالح( لخالد إبراهيـم المحجوبّي.

القاهـرة،  العربيّـة،  المخطوطـات  الحمـد، معهـد  قـّدوري  الدكتـور غانـم  كتبهـا: 

1439هــ/2018م.

رسالة في شرح الحّد الذي ذكره ابن مالك للكلمة في )التسهيل(.. 40
إمـام الحرميـن عبدالوهـاب الهمدانـّي )1305هــ(، تحقيـق: الشـيخ محّمـد لطـف 

زاده، مجلـة تـراث كربـالء، العـدد2، السـنة5، 1439هــ/2018م، )ص317(.

رسالة في وصف القلم.. 41
جـالل الديـن الدوانـّي )ت918هـ(، تحقيق: الدكتور أسـلم بن السـبتي، مجلة آفاق 

الثقافـة والتـراث، مركـز جمعة الماجـد، العدد 103، السـنة26، 1440هــ/ )أيلول( 

2018م.)ص199-171(.

الرسم القرآني بين التوقيف واإلصطالح.. 42
القاهـرة، 1439هــ/  العربيّـة،  خالـد إبراهيـم المحجوبـّي، معهـد المخطوطـات 

2018م.

رسـم كلمـات القرآن على ترتيب السـور لعمـاد الدين علّي اإلسـترابادّي . 43
)ت995هـ(.

تحقيـق ودراسـة: داخل بـن علّي بن داخـل الجدعانّي، الجامعة اإلسـالمية بالمدينة 
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المنـورة، 2018م. )أطروحة دكتوراه(.

44 ..الّروض الباسم في الذبِّ عن سّنة أبي القاسم
محّمد بن إبراهيم الوزير )ت840هـ(، تحقيق ودراسـة: األسـتاذ الدكتور بن عيسـى 

بطاهر واألسـتاذ الدكتور عبدالعزيز دخان، دار المدار اإلسـالمّي، 02018م.

السعادة واإلسعاد في السيرة اإلنسانّية.. 45
أبو الحسـن محّمد بن يوسـف العامرّي)ت381هـ(، تحقيق ودراسـة: الدكتور أحمد 

عبد الحميد عطيّة، تقديم: رضوان السـيّد، دار المدار اإلسـالمّي، 2018م.

سـفر نامـة محّمـد خانجيـج بوسـنوي بـه مصر)تصحيـح كتـاب يصـف . 46
رحلتـه إلـى مصـر(.

محّمـد خانجيـج بوسـنوي، تحقيـق: الدكتور علّي أكبـر ضيائي، الناشـر: بين المللي 

أميـن، ط1، 1439هـ/2018م.

السّيد سلمان هادي آل طعمة حياته الفكرّية واألدبّية.. 47
عبد عون النصراوّي، دار المجتبى، قم المقّدسة، ط1، 1439هـ/ 2018م.

الشـخصيات الهاشـمّية فـي الوثائـق العثمانّية )مـن األرشـيف العثمانّي . 48
بإسطنبول(.

نايف بن هزاع بن شجاع الشريف، دار جداول، 1439هـ/2018م.

شرح التلخيص.. 49
جمـال الديـن عبداللـه بـن محّمـد نقـره كار )ت 776 هــ(، دراسـة وتحقيق: قسـم 

البالغـة بالجامعـة اإلسـالميّة فـي المدينة المنـورة، 1439 هــ/2018م.

شرح تهذيب المنطق.. 50
أحمـد بـن يحيـى المعـروف بحفيـد التفتازانّي)ت916هــ(، اعتنى به: عبـد الحميد 

التركمانـّي، دار النـور المبيـن، عّمـان، 1439هـ/ 2018م.

شرح حّد الكلمات لمحّمد بن عبد الوهاب الهمدانّي.. 51
تحقيـق: األسـتاذ الدكتـور صبـاح عطيـوي عبـود، مجلـة تـراث الحلّـة، مركـز تـراث 
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الحلّـة، قسـم شـؤون المعـارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبـة العبّاسـيّة المقّدسـة، 

الحلّـة، العـدد3، السـنة3، 1439هــ/2018م. 

شرح القصيدة الطاهرة في القراءات العشر الزاهرة.. 52

طاهـر بـن عـرب األصبهانـّي )ت بعد 857 هـ(، تحقيق و دراسـة: آمنـة بنت جمعة 

قحـاف، جامعـة أّم القرى، مّكـة المكرمة، 1439 هــ/2018م )أطروحة دكتوراه(.

شعر َقْعَنب بن ُأمِّ صاحب)ت بعد96هـ(.. 53

جمـع ودراسـة: إبراهيم بن سـعد الحقيـل، معهد المخطوطـات العربيّـة، القاهرة، 

1439هـ/2018م.  ط1، 

الشيخ محّمد الطرفّي واستدراكاته النحوّية، كتاب )التحف الطرفّية( مثااًل.. 54

األسـتاذ المسـاعد الدكتـور فـالح رسـول الحسـينّي، مركـز تـراث كربالء، قسـم شـؤون 

المعارف اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، العتبة العبّاسـيّة المقّدسـة، كربالء، العدد1، السـنة5، 

2018م.  1439هـ/ 

ضيـاء الحلـوم المختصـر من شـمس العلوم لمحّمد بن نشـوان بن سـعيد . 55
الحميرّي )ت610هـ(.

تحقيـق ودراسـة: عبد الرؤوف بن الوليد العرفج، إشـراف: سـعود بـن عبدالله، كلية 

اللغة العربيّة، الريـاض، 1440هـ/2018م. )أطروحة دكتوراه(.

طبقـات اإلجـازات بالروايـات )إجـازة السـّيد حسـن الصـدر إلى السـّيد . 56
صـدر الديـن الصـدر والشـيخ محّمد باقـر النجفـّي الملقـب بـ)ألفت((.

السـيّد حسـن الصـدر العاملـّي الكاظمّي، مؤسسـة فرهنكي تحقيقاتي إمام موسـى 

الصـدر، ط1، 1397ش.

العباب الزاخر واللباب الفاخر لرضيِّ الدين الصاغانّي.. 57

عبدالرحمـن  إشـراف:  السـلمّي،  عـوض  بـن  عبدالعزيـز  ياسـر  ودراسـة:  تحقيـق 

عيسـى الحازمـّي، كليـة اللغـة العربيّـة، جامعـة اإلمام محّمـد بن سـعود، الرياض، 
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1439هــ/2018م.

العاّلمة الشـيخ حسـن آل عصفور في األرجـوزة العويناتّية في التراجم . 58
البحرانّية.

نظـم: الشـيخ عبـد الزهـراء العويناتـّي، مجلـة لؤلـؤة البحريـن، العـدد6، السـنة3، 

1439هــ/2018م.)ص427(.

ِفرق الشيعة.. 59
الشـيخ الحسـن بـن موسـى النوبختـّي )من أعـالم القرن الثالـث الهجـرّي(، تحقيق: 

السـيد محّمـد كاظـم الموسـوّي، مجمـع اإلمام الحسـين العلمـيِّ لتحقيق تراث 

آل البيـت ، العتبـة الحسـينيّة المقّدسـة، 1440هـ/2018م.

الفصل في الملل والنحل.. 60
أبو محّمد علّي بن أحمد بن سـعيد بن حزم األندلسـّي)ت456هـ(، تحقيق ودارسة: 

محّمد بن عوض بن عبدالله الشـهرّي، دار البلد ودار الفضيلة، 2018م، )3 أجزاء(.

فهـرس فهـارس النسـخ الخّطّيـة ومتعّلقاتهـا المقتناة في مركـز تصوير . 61
المخطوطات وفهرسـتها.

مركـز تصويـر وفهرسـة المخطوطـات، قسـم الشـؤون الفكريّـة والثقافيّـة، العتبـة 

العبّاسـيّة المقّدسـة، دار الكفيـل، كربـالء، ط1، 1440هــ/2018م.

الفوائـد الجليلـة البهّيـة لإلمـام النّفـاع أبـي عبـداهلل محّمد بن قاسـم . 62
جسـوس )ت1089هـ(، و شـرح الشـمائل المحّمدّية للحافظ أبي عيسـى 

محّمـد بن سـودة الترمـذّي )ت209هـ(.
تحقيـق: الدكتـور محّمـد عبـد المّنـان الّنجـار، دار النـور المبيـن، عّمـان، 2018م. 

)جزءان(.

الفوائـد المخَرجـة مـن األصـول، المسـّماة مشـيخة أبـي الحسـين ابن . 63
باهلل. المهتـدي 

القاضـي الشـريف أبـو الحسـين محّمـد بـن علّي ابـن المهتـدي باللـه )ت465هـ(، 
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تحقيـق: عمـرو عبـد العظيـم الحوينـّي، تقديـم: الدكتـور عامر حسـن صبـري، دار 

الذخائـر، القاهرة،1439هــ/2018م.

فوات الدواوين.. 64

األسـتاذ المسـاعد الدكتـور عبّاس هاني الجـراخ، دار الكتب العلميّـة، بيروت، ط1، 

2018م.

قـّرة عيـن القـّراء فـي القـراءات ألبـي إسـحاق إبراهيـم بـن محّمـد . 65
بعد588هــ(. )ت  المرنـدّي 

تحقيـق ودراسـة: نسـيبة بنت عبـد العزيز بن محّمد الراشـد، إشـراف: الدكتور فهد 

بـن متعب الدوسـرّي، كلية أصـول الدين، جامعة اإلمام محّمد بن سـعود، الرياض، 

1439هـ/2018. )أطروحة دكتوراه(.

قواعـد فـي علـم الرجـال مقّدمـة معجـم رجـال الحديـث للسـّيد أبـي . 66
القاسـم الموسـوّي الخوئـّي.

رتّبـه وعلّـق عليه: الشـيخ مصطفى اإلسـكندرّي، دار زيـن العابدين، قم المقّدسـة، 

ط2، 1440هـ/2018م.

كتاب رّي األوام ومرعى السوام في نكت الخواّص والعواّم.. 67

أبـو يحيـى عبيدالله بن أحمد الزجالّي)ت694هـ(، تحقيق ودراسـة: الدكتورة نزيهة 

المتنـي، الرابطة المحّمديّة، المغرب، 1439هـ/2018م.)جزءان(.

كتاب عدد آي القرآن على مذهب أهل البصرة.. 68

بـن  الحسـن   : ودراسـة  تحقيـق  البصرّي)ت330هــ(،  العبّـاس  أبـو  المعـدل 

إبراهيـم رفاعـي، كليـة القـرآن الكريـم، الجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة المنـورة، 

1439هــ/2018.

كتاب فيه مقادير المّدات باختالف القراءات وحدود النطق بها.. 69

أبـو الحسـن علـّي بن جعفر السـعيدّي توفي بحـدود )ت410هـ(، تحقيق ودراسـة: 
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األسـتاذ الدكتـور خلف حسـين صالـح الجبـورّي، دار الغوثانـّي للدراسـات القرآنيّة، 

بيـروت، 1439هـ/2018م.

كنز الراغبين العفاه في الرمز إلى المولد المحّمدّي والوفاه.. 70
أبو إسحاق إبراهيم بن محّمد بن محمود الشافعّي )ت900هـ(، تحقيق: أبو الحسن 

عبد الله بن عبدالله العزيز الشبراوّي، دار الرسالة، القاهرة، 1439هـ/2018م.

لسان الميزان والمصادر الرجالّية في المدرسة اإلمامّية )القسم الثالث(.. 71
الشـيخ محّمـد باقر ملكيان، نشـرة تراثنا، مؤسسـة آل البيت إلحيـاء التراث، قم 

المقّدسـة، السـنة 36، العـدد 2 )134(، ربيع اآلخر- جمـادى اآلخرة، 1439هـ.

لسـان الميـزان والمصـادر الرجالّيـة فـي المدرسـة اإلمامّيـة )القسـم . 72
الثانـي(.

الشـيخ محّمـد باقر ملكيان، نشـرة تراثنا، مؤسسـة آل البيت إلحيـاء التراث، قم 

المقّدسـة، السـنة 35، العدد 1)133(، محرّم- ربيع األول، 1439هـ.

ما ُجمع من شعر المرجع الدينّي العاّلمة الشيخ حسين آل عصفور.. 73
الشـيخ جعفـر بـن عبداللـه آل عصفـور، مجلـة لؤلـؤة البحريـن، العدد6، السـنة3، 

1439هــ/2018م.)ص387(.

ما وصل إلينا من كتاب اآلل.. 74
الشـيخ عبد الحليم عوض الحلّّي: نشـرة تراثنا، مؤسسـة آل البيت إلحياء التراث، 

قم المقّدسة، السنة 35، العدد 1 )137(، محرّم- ربيع األول، 1440هـ.

المحاسن النفسانّية في أجوبة المسائل الخراسانّية.. 75
الشـيخ حسـين بن الشـيخ محّمـد آل عصفور)ت1216هــ(، تحقيـق: )لجنة تحقيق 

بـدار اللوامـع للتحقيق والنشـر(، 2018م.

المختار من حديث المختار.. 76
أحمـد بـن محّمـد بـن الحـداد البجلـّي الحلّّي )مـن أعـالم القـرن الثامن الهجـرّي(، 
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تحقيـق باسـم مـال اللـه األسـدّي، راجعـه: مركـز العاّلمة الحلّـّي إلحياء تـراث حوزة 

الحلّـة الدينيّـة، العتبة الحسـينيّة المقّدسـة، الحلّـة، ط1، 1449هــ/2018م.

مخطوطات العاّلمة الحّلّي في مكتبة الحكيم العاّمة.. 77
أحمـد علـّي مجيـد الحلّـّي، مجلـة تـراث الحلـة، مركـز تراث الحلّة، قسـم شـؤون 

العـدد3،  الحلّـة،  المقّدسـة،  العبّاسـيّة  العتبـة  واإلنسـانيّة،  اإلسـالميّة  المعـارف 

السـنة3، 1439هــ/ 2018م. 

المستدرك على الصحيحين.. 78
الحافـظ أبـو عبداللـه محّمد بـن عبدالله الحاكم النيسـابورّي )ت405هــ(، تحقيق: 

الدكتور سـعيد اللّحام، إشـراف: عادل مرشـد، دار الرسـالة، 2018م.

المطبوع من مؤّلفات الكاظمّيين بين 1870-1970م.. 79
األسـتاذ الدكتـور محّمـد مفيـد آل ياسـين، حّققـه وأضاف إليـه: عبدالكريـم الدبّاغ، 

العتبـة الكاظميّـة المقّدسـة، بغـداد، ط1، 1440هـ/2018م.

معجم األماكن الجغرافّية في البحر األحمر.. 80
الدكتـور عبداللـه ناصـر الوايعّي، إشـراف: الدكتور فهـد بن عبدالله السـمارّي، دارة 

الملـك عبـد العزيز، الريـاض، ط1، 1440هــ/2018م. )4 أجزاء(.

معجـم الدواويـن والمجاميـع الشـعرّية التـي حّققهـا العراقّيـون حتـى . 81
سـنة )1438هــ/2017م(.

التـراث،  األسـتاذ المسـاعد الدكتـور عبّـاس هانـي الجـرّاخ، إصـدار: مركـز إحيـاء 

قسـم الشـؤون الفكريّـة، العتبـة العبّاسـيّة المقّدسـة، دار الكفيـل، كربـالء، ط1، 

1440هــ/2018م. 

معجم العراق.. 82
عبد الرزاق الهاللّي، دار الرافدين، ط1، 2018م.)3 أجزاء(.

معجم علماء اللغة والنحو في المغرب األقصى.. 83
الدكتور الحسن زّروق وآخرون، الرابطة المحّمديّة، المغرب، 1439هـ/2018م.
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معجم المؤّلفات القرآنّية.. 84
اإلسـالميّة  المعـارف  شـؤون  قسـم  إشـراف:  األشـكورّي،  الحسـينّي  أحمـد  السـيّد 

ط1،  المقّدسـة،  كربـالء  الكفيـل،  دار  المقّدسـة،  العبّاسـيّة  العتبـة  واإلنسـانيّة، 

أجـزاء(.  3( 1440هــ/2018م. 

المفيد في الفقه والسنن.. 85
أبـو مـروان عبدالملـك بـن أحمـد القرشـّي األمـوّي القرطبّي)ت436هــ(، تحقيـق: 

محّمـد بـن عبداللـه البخـارّي، الرابطـة المحّمديّـة، المغـرب، 1439هــ/2018م.

مقصـد الراغـب الطالـب في فضائل اإلمـام علّي بن أبـي طالب وأهل . 86
بيتـه أئّمة الهـدى ومصابيح الدجى.

أحـد أعـالم أهـل السـّنة فـي القرنيـن السـادس والسـابع الهجريّيـن، تحقيـق: رضـا 

الرفيعـّي، مكتبـة العاّلمـة المجلسـّي، قـم المقّدسـة، ط1، 1397ش.

المالذ في المعاد في تتميم السداد في أحكام التقليد واالجتهاد.. 87
الشـيخ أحمد ابن الشـيخ صالح آل طّعان البحرانّي، تحقيق حسـين منصور الشـيخ، 

دار أطياف، 1439هـ/2018م.

من أعالم البصرة: اللغوّي والنحوّي أبو الفضل الرياشّي.. 88
عّمار غالي سلمان، مجلة تراث البصرة، مركز تراث البصرة، قسم شؤون المعارف اإلسالميّة 

واإلنسانيّة، العتبة العبّاسيّة المقّدسة، البصرة، العدد3، السنة2، 1439هـ/2018م.

من تراث الدكتور عبد الوهاب عّزام.. 89
جمـع: الدكتـور أحمـد عبـد الوهـاب الشـعراوّي، تقديـم: األسـتاذ الدكتـور أشـرف 

محّمـد مؤنـس، دار الكتـب والوثائـق القوميّـة، مصـر،2018م.

منظومة روض الزهر لمحّمد بن مصطفى البرزنجّي )ت1254هـ(.. 90
تحقيـق: الشـيخ عبدالحليـم عـوض الحلّّي، نشـرة تراثنا، مؤسسـة آل البيـت إلحياء 

التـراث، قـم المقّدسـة، السـنة 35، العـدد 2 )138(، ربيـع اآلخر- جمـادى اآلخرة، 

. 1440هـ 
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منظومـة فـي وفيـات جماعـة مـن األعـالم، ألبـي العّبـاس أحمـد بـن . 91
الهاللـّي. عبدالعزيـز 

تحقيـق: حاتـم محّمـد فتح اللـه المغربـّي، معهد المخطوطـات العربيّـة، القاهرة، 

1439هـ/2018م.  ط1، 

منهج القّصاد في شرح بانت سعاد.. 92

أحمـد بـن محّمـد بـن الحـداد البجلـّي الحلّّي )مـن أعـالم القـرن الثامن الهجـرّي(، 

تحقيـق: سـعد الحـّداد، راجعـه: مركـز العاّلمـة الحلّـّي إلحيـاء تـراث حـوزة الحلّـة 

العلميّـة، العتبـة الحسـينيّة المقّدسـة، الحلّـة، ط1، 1439هــ/2018م.

ُنسٌخ لم تَر النور في خزانة الروضة العّباسّية.. 93

مصطفـى طـارق الشـبلّي، نشـرة تراثنـا، مؤسسـة آل البيـت إلحياء التـراث، قم 

المقّدسـة، السـنة 35، العـدد 2 )138(،ربيـع اآلخـر- جمـادى اآلخـرة، 1440هـ.

نشأة علم الوثائق العربّية.. 94

محّمـد كريـم إبراهيم الشـّمرّي، ذاكرة األرشـيف الوثائقّي، قسـم الشـؤون الفكريّة 

والثقافيّـة، العتبة العبّاسـيّة المقّدسـة، كربـالء، العدد2، السـنة1، 1439هـ/2018م. 

نشر القراءات العشر.. 95

شـمس الديـن محّمـد بـن محّمد بـن محّمد المعـروف بابـن الجـزرّي )ت833هـ(، 

تحقيـق: الدكتـور أيمـن رشـدي سـويد، دار الغوثانـّي للدراسـات القرآنيّـة، بيروت- 

إسـطنبول، ط1، 2018م.)5 أجـزاء(.

نهاية المأمول في شرح مبادئ الوصول.. 96

الشـيخ حميـد  الحلّـّي )ت771هــ(، تحقيـق:  الحسـن بـن يوسـف  محّمـد بـن 

رمـح الحلّـّي، مركـز العاّلمـة الحلّـّي، العتبـة الحسـينيّة المقّدسـة، الحلّـة، ط1، 

1439هــ/2018م.
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وسيلة اليقين لألعمال الشرعّية في أجوبة المسائل النظرّية.. 97

السـنة3،  العـدد6،  البحريـن،  لؤلـؤة  بـن علـّي آل سـعيد، مجلـة  الشـيخ حسـن 

1439هــ/2018م.

يحيى بن زياد الحارثّي )ت160هـ( )حياته وشعره ورسائله(.. 98

جمـع وتحقيـق ودراسـة: األسـتاذ المسـاعد الدكتـور عبـاس هانـي الجـرّاخ, أروقـة 

2018م. والنشـر،  للدراسـات 

ينابيع اللغة ألحمد بن عّباس البيهقّي )ت533هـ( )باب العين(.. 99

تحقيـق ودراسـة: عبدالرحمـن بـن علـّي بـن يحيـى آل جابـر، إشـراف: إبراهيم بن 
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4. Conclusions 
The analysis of the changes resulting from accelerated aging of treated 

samples led to the following concluded remarks: 

• Visual inspection revealed that the paper sample treated with barium 

hydroxide was able to preserve the topography of the paper surface. 

• Calcium carbonate treatment increased the pH value to 9.04, which 

indicated that a complete neutralization of the acidic paper has been 

achieved. 

• Non-aqueous treatments, represented in barium hydroxide in meth-

anol, better preserved the mechanical properties of the paper, com-

pared to calcium carbonate and magnesium carbonate. 

• According to FTIR analysis, calcium carbonate was able to eliminate 

acidity and increase the alkalinity of the paper. 

• Color alteration was the least in the case of the calcium carbonate, an 

important issue of conservation treatments. 

According to the obtained results, the authors recommend treating 

acidity in paper-based objects with a 2% solution of calcium carbonate in 

water. Non-aqueous treatments (i.e. barium hydroxide), which are suitable 

for water-soluble media requires further studies. 
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∆E indicates the difference between each chromatic coordinate (ΔL*, Δa* 

and Δb*) in treated aged reference sample, treated unaged samples, and 

treated aged samples. ∆E values must not exceed 3 since values higher than 

3 and lower than 6 can be visually detected (Limbo and Piergiovanni, 
2006) [13]. In this study, the values of ∆E increased beyond 3 in all treat-

ment except in the case of calcium carbonate, with ∆E values of 2.29.
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3.5. Colorimetric Measurements 
An important issue of conservation treatments is the impact of the 

treatment on the original color of the object treated. For this reason it is 

important to minimize the color change due to the addition of a new ma-

terial [12]. The parameters L*, a*, b* and the total color difference ∆E are 

represented in table 3. 

Table 3: Colorimetric coordinates of CIE L*a*b* color space (each val-

ue is the average of 3 reading on each sample) 

Sample L* a* b* ∆E

Reference (aged and untreated) 90.05 0.10 12.59

Barium hydroxide in methanol (0.5%)

(unaged, treated)

89.71 0.14 9.54

Barium hydroxide in methanol (0.5%)

(aged, treated)

89.17 0.22 13.62 4.12

Calcium carbonate in tap water (2%)

(unaged, treated)

89.53 - 0.23 10.97

Calcium carbonate in tap water (2%)

(aged, treated)

88.98 0.07 13.17 2.29

Magnesium carbonate in tap water (2%)

(unaged, treated)

90.30 0.05 9.82

 Magnesium carbonate in tap water (2%)

(aged, treated)

89.14 0.04 13.23 3.60

All aged treated samples show lower L* values than the aged reference 

samples, with the values 89.17, 89.98, 89.14 for barium hydroxide, calci-

um carbonate, and magnesium carbonate, respectively. Barium hydroxide 

in methanol showed the least darkening compared to the aged reference 

sample. Color change in tested samples is expressed by the ΔE parameter. 
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been recovered. There is also an obvious decrease in the intensity of the 

carbonyl group, another product of degradation (Fig. 6). 

Fig. 4. FTIR spectrum of the sample treated with barium hydroxide in methanol 
compared to the aged control sample.

Fig. 5. FTIR spectrum of the sample treated with calcium carbonate in water com-
pared to the aged control sample.

Fig. 6. FTIR spectrum of the sample treated with magnesium carbonate in water 

compared to the aged control sample.
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Fig. 2. Values of elongation resulting from tested deacidification treatments

Fig. 3. Values of tensile strength resulting from tested deacidification treatments

3.4. FTIR Analysis 
Although FTIR spectra of paper are quite complex, some absorbtion 

frequencies are illustrative of the deacidification process. The blue spec-

trum which represents the reference sample (AR) gave rise to the car-

boxyl group (COOH) at 3100 – 3400 cm-1 and carbonyl group (C=O) 

at around 1620-1650 cm-1, which indicates the occurrence of oxidation, 

a degradation process that occurs due to paper acidity. We observed in 

the the barium hydroxide spectrum, represented in red, a decrease in 

the broading of the carboxyl group and a decrease in the intensity of 

the carbonyl group (Fig. 4). Similar results appeared in the case of the 

magnesium carbonate solution spectrum (Fig. 5). These results indicates 

minor deacidification of the paper samples. Good results appeared in 

the case of the sample treated with the calcium carbonate solution. The 

spectrum shows that the carboxyl group, a product of degardation, has 

disappeard and the OH band which is characteristic for cellulose has 
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tal measurement than other conventional strength measurements on pa-

per [11]. The values of tensile strength and their decrease in percentage 

are shown in table 2, (Fig. 2), and (Fig. 3). The results reported are the 

average of five measurements with standard deviation. The results ob-

tained indicate that the smallest decrease in tensile strength was caused 

by barium hydroxide in methanol. A solution of calcium in tap water 

caused the highest decrease in tensile strength compared to the refer-

ence sample; the values of elongation indicate that the paper samples 

treated with barium hydroxide in methanol were less flexible than those 

treated with magnesium carbonate and calcium carbonate in tap water.

Table 2: Tensile strength and elongation values of treated aged samples 

Sample No. Elongation (%) Tensile Strength (N)

AR 1.55 85.06

Ba 1.44 79.2

Ca 1.73 72.3

Mg 1.68 74.7
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3. Results and Discussion 

3.1. Visual Inspection
All samples show minor wrinkling in the case of aqueous treatments (i.e. 

calcium carbonate and magnesium carbonates. Good results were obtained in 

the case of barium hydroxide, a non-aqueous treatment (Fig. 1).

Fig. 1. Treated samples after accelerated aging compared to aged control sample.

3.2. pH Measurement
pH data of all the samples were in mild alkaline medium. The lowest 

pH was for paper samples treated with barium hydroxide with a value of 

7.01. Samples treated with magnesium also provided very close pH reading 

of 7.64. The highest pH data (9.04) was observed on samples treated with 

calcium carbonate. 

3.3. Mechanical Properties 
Tensile strength and elongation more nearly approaches a fundamen-
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2.3. Analysis

The surface, optical, mechanical and chemical properties of the test-

ed paper samples were determined as follows: 

• Visual inspection.

• pH was measured by a cold extraction method at room temperature 

using a pH meter. 

• Mechanical behavior of the samples (i.e. tensile strength and elon-

gation %) were studied using the dynamometer produced by SDL 

ATLAS, H5KT. The samples were cut in the machine direction to 

strips of 2 cm × 10 cm.

• FTIR spectra of paper samples were measured on a Nicolet 380 

FT-IR Spectrometer, in the frequency range of 4000 - 400 cm-1, in 

reflectance mode. 

• The color of the samples was measured with a Optimatch 3100® 

from the SDL Company. All samples were measured in a visible 

region, i.e., a wavelength range from 400-700nm, with an interval of 

10nm using a D65 light source and an observed angle of 10 degrees. 

The colorimetric coordinates L*, a*, and b*of the CIE L*a*b* color 

space were used to express color change. The CIELAB color space 

is organized in cube form. The L* axis runs from top to bottom. 

The maximum for L* is 100, which represents white. The minimum 

for L* is zero, which represents black. The a* and b* axes have no 

specific numerical limits. Positive a* is red. Negative a* is green. 

Positive b * is yellow. Negative b* is blue [10]. 

All measurements were made before and after treatment and com-

pared to that of the aged control sample.
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2. Materials and Methods

2.1. Material
Calcium carbonate, magnesium carbonate and barium hydroxide were 

supplied by Trading Dynamic Co. Methanol was supplied by ADWIC. Tap 
water was used for all experiments and all chemicals were of analytical grade.

The paper used for the experiments was wood pulp paper. This par-
ticular paper was selected for the experimental work because it resembles 
historic paper. 

2.2. Treatments and accelerated aging
A total of 5 samples were utilized. One sample remained untreated as a 

reference. The remaining three samples were treated by brush with 0.5%, 
2%, and 2% of barium hydroxide in methanol, calcium carbonate in tap 
water, and magnesium carbonate in tap water, respectively. 

Accelerated aging was applied to the treated samples and the reference 
sample in a a Binder dry oven at a temperature of 80 °C and 65% RH for 5 
days, which is equivalent to aging of paper under natural conditions for 25 
years. The aging procedure was in conformance with the ISO 5630-3:1996 
standard [9].

The samples were all numbered and labeled on the reverse using a 
graphite pencil according to the treatment used as shown in table 1. 

Table 1: Sample numbers

Test Sample number

Aged reference sample AR

Barium hydroxide in methanol (0.5%) Ba

Calcium carbonate in tap water (2%) Ca

Magnesium Carbonate in tap water (2%) Mg
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and secondary hydroxyl groups of the pyranose ring which results in the 

creation of carbonyl (C=O) and carboxyl groups (-COOH). These groups 

are chromophores and their creation is one of the reasons paper yellows as 

it ages [7]. The compounds that are produced from the degradation of the 

lignocellulosic matrix are mainly carbonyl compounds. During degrada-

tion of the lignocellulosic part, mainly formic acids, acetic acid and form-

aldehyde and a variety of acids and aldehydes are produced. Acidity is both 

the consequence of accumulation of acids in paper during degradation 

process and the result of acids introduced into paper during production, 

and it is known that acidic paper are less stable compared to neutral and 

alkaline ones [1]. The deacidification of paper is known to reduce this de-

terioration and extend the useful life of such materials by several times [6]. 

Deacidification is the term used for a chemical treatment in paper conser-

vation, which involves the neutralization of the acids present in paper and 

the deposition of an alkaline compound, commonly referred to as alkaline 

reserve, to prevent, or at least delay, further acidification [8]. A correct 

deacidification process should produce the complete neutralization of the 

acidic paper and thermodynamically stable side products, which act as an 

alkaline reservoir, keeping the pH around 8-9. Many different techniques 

and products have been developed [2]. In this paper, the following deacid-

ification treatments were investigated: barium hydroxide, calcium carbon-

ate, and magnesium carbonate. Changes promoted in paper, as a result of 

these treatments, were measured and registered based on the consider-

ation of the following criteria: changes in the surface of the paper fibers 

through digital imaging, changes in the chemical structure of the cellulose 

through Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), changes in color 

through spectrocolorimetric measurements; changes in pH of the paper, 

and changes in the mechanical properties of paper. Measurements were 

carried out before and after the treatments. Test results gave an indication 

of the benefits and potential problems of each treatment.
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1. Introduction: 
 The degradation of paper objects is important particularly in archives, 

libraries and museums where aging reduces the mechanical properties and 
deteriorates optical properties of stored papers, books photographs, and 
other artefacts [1]. After the invention of printing, paper demand consis-
tently increased and the methods of papermaking radically changed. In 
the middle of the 19th century, paper making from rags was replaced by 
the use of wood pulp, producing more chemically reactive paper sheets, 
subjected to hydrolytic, oxidative, and thermal degradation [2]. Acidity of 
paper has been identified as the most important intrinsic factor that pro-
motes the aging of paper materials [3]. Cellulose, the primary constituent 
of paper fibers, is a polysaccharide consisting of linear chain of several 
hundred to over nine thousand glucose units which are linked together by 
1-4 glycosidic oxygen bonds [4]. Over prolonged periods, paper undergoes 
inevitable ageing processes that cause the degradation of cellulose: these 
processes can involve acid substances and moisture (acid hydrolysis), oxi-
dative agents and the atmospheric O2 (oxidation), micro organisms (bio-
deterioration), or light (photodegradation) [5]. However, it has been shown 
that acid-catalyzed hydrolysis is the most dominant degradation path lead-
ing to considerable losses in degree of polymerization [1]. This process 
degrades cellulose by random scission of the hemi-acetal links leading to 
hydrolyzed cellulose, a material analogous of cellulose, but with shorter 
chain length [6]. The decrease of the degree of polymerization affects all 
the mechanical properties [3]. It also generates carbohydrate fragments 
which oxidize forming carboxylic acids. These acids enhance the acidity of 
paper and thus initiate an auto-catalytic degradation cycle [1]. Additional 
degradation processes are related to the oxidative degradation f cellulose, 
primarily induced by the presence of oxygen in the atmosphere and the 

thermal degradation [2]. The oxidation of cellulose involves the primary 
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الملّخص
مـني، إذ تعـّد  تحظـى عمليـات إزالـة الحموضـة مـن الـورق باهتـامم كبـري مـن املرمِّ

الحموضـة مـن اهـم األسـباب املؤدية إىل تلـف املخطوطـات الورقية. ففي بدايـات القرن 

التاسـع عـرش ُصِنـَع الورق مـن قطع الكّتـان القديم والقطـن، ومع منتصف القرن التاسـع 

عـرش تـم اسـتعامل لـب الخشـب يف صناعـة الـورق عـىل نطـاق واسـع. واالنتقـال مـن 

اسـتعامل الكتـان وقطـع القطـن إىل لـب الخشـب يف صناعـة الـورق كان العامـل األهـم 

يف تلـف املخطوطـات الورقيـة؛ الـورق املصنـوع مـن لـب الخشـب تكـون أليافـه قصـرية 

وضعيفـة، ويحتـوي عـىل نسـبة حموضة عالية، ماّم يتسـبب يف تلف املخطوطـات الورقية 

بسـهولة ويجعلهـا ضعيفة. 

مثلـام يتعـرَّض الـورق إىل التلـف بالحموضـة نتيجـة وجـود بعـض املـواد املوّظفـة يف 

صناعتـه، إضافـة إىل غـازات التلـوث الجـّوي. وأول دليـل عـىل تأّثـر املخطوطـات الورقيـة 

التغـرّي الحاصـل يف لـون الـورق، فضـًال عـن الضعـف يف خـواص ورق  بالحموضـة هـو 

امليكانيكيـة.

لـذا سـيحاول هـذا البحـث دراسـة تأثري مـواد إزالـة الحموضة الشـائعة االسـتخدام يف 

ترميـم املخطوطـات الورقيـة يف الخـواص الكيميائيـة وامليكانيكيـة والفيزيائيـة للورق.

كربونـات   – الكالسـيوم  كربونـات   – الباريـوم  هيدروكسـيد  اسـتخدام  تـّم  حيـث 

املاغنيسـيوم وتـّم تطبيق هذه املـواد عىل ورٍق مصاب بالحموضة، ومّتت دراسـة التغرّيات 

الناتجـة مـن اسـتخدام هـذه املـواد للوصـول إىل أفضلهـا يف إزالـة حموضـة املخطوطـات 

الورقية.

ُدرِسـت التغرّيات يف املجموعات الوظيفية للسـيليولوز باسـتخدام طيف األشـعة تحت 

الحمـراء، كذلـك تـّم اسـتخدام جهـاز التغـرّي اللـوين يف معرفـة درجـة التغـرّي اللـوين للورق 

قبـل وبعـد تطبيـق املـواد، كذلـك تـّم قيـاس درجـة الــ Ph، وتـّم أيضـاً قيـاس الخـواص 

امليكانيكيـة للـورق قبـل وبعـد تطبيـق مـواد إزالـة الحموضة.
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Abstract
Acidity is a topic of great concern to paper conservators as it is one 

of the most important causes of damage in paper-based objects. Early in 

the 19th century, all paper was manufactured from old linen and cotton 

rags. However, from the mid-19th century onwards, increasing demand of 

paper allowed the widespread of wood pulp as the raw material for paper 

making. The change from rag and linen to wood pulp is the most signifi-

cant factor in paper deterioration. Wood pulp paper, with its short, weak 

fibers and high acidity, causes serious problems for libraries and archives 

having to preserve materials that rapidly become brittle. Paper is suscepti-

ble to acid deterioration through contamination by inherent acidic compo-

nents, by acidic materials used in there manufacture, and by atmospheric 

pollutants. The first visible evidence of such deterioration is discoloration 

and at the same time the paper loses its mechanical strength. These cases 

may greatly benefit from deacification. It was the aim of this research to 

study the effects of common deacidification treatments on the chemical 

and physical properties of paper. The following deacidification treatments 

were investigated: barium hydroxide, calcium carbonate, and magnesium 

carbonate. Changes promoted in paper, as a result of these treatments, 

were measured and registered based on the consideration of the following 

criteria: changes in the surface of the paper through visual inspection, 

changes in the chemical structure of the cellulose through Fourier trans-

form infrared spectroscopy (FTIR), changes in color through spectrocol-

orimetric measurements; changes in pH of the paper, and changes in the 

mechanical properties of paper. Measurements were carried out before and 

after the treatments. Test results gave an indication of the benefits and po-

tential problems of each treatment.
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of our scientific institutions, so sometimes the annotation is easy to sum 

up the refinement of the mentality of a graduate student or researcher, and 

other times you see it is  incurable that cannot be addressed and go into it.

Hence, it is important for those with specialization and knowledge to 

take a serious stand towards these problems. There must be a logical and 

scientific assessment of these works, in order to put the dots on letters and 

try to do so, we will give everyone who is entitled to what he deserves.  It is 

not wrong to overlook or err but it is a shame to continue wrongly and do 

not listen to the words of reason and logic or listen to a constructive criti-

cism. This heritage is a trust in our necks, and it is not the property of any 

particular party, but belongs to an entire nation.

Praise be to Allah



where? and where from? and by the hands of whom?

After all, are we able to judge ourselves and our minds, and accept criti-

cism in order to employ them for evaluation and assessment? All these and 

other questions need to be answered satisfactorily, scientifically and profes-

sionally, away from courtesy and favoritism. The annotation of the manu-

scripts passes in our present time with a real crisis that only those, who live 

with the manuscript for years, feel it as if it were part of its age and its author 

or copyist, or a historian an objectifies the circumstances of its composition, 

and familiar with the surrounding events and facts. This is a fact and a great 

responsibility that many of our generation do not understand and may not 

pay attention to some of them in the midst of what you draw him himself, 

and uttered by the tongues of the titles and words of praise and appreciation 

if the captive heritage is launched under his/her name. They assume that he/

she is an annotator without knowing or following what he/she has done of 

a manuscript, with his remoteness from the approach of the author whom 

Allah only knows how had he suffered in order to narrate these papers and 

the difficult conditions he had to reach us.

Yes, the response of those who have no knowledge of our written her-

itage, to annotate under  the pretext of reviving the heritage is the most 

powerful and harmful issue to the author before the annotator. What we see 

these days of curiosity in the annotation of the manuscripts by some with-

out knowledge of the fundamentals of this science and its tools and without 

least real desire to learn is the farces that make the bereaved cries.  

The lack of a clear vision to the merits of this science, and the failure 

of the scientific bodies to refine it in accordance with clear visions and the 

absence of the competent regulatory body, and other reasons cannot be 

mentioned in this hurry made the dealing with the manuscript a victim of 

the understanding that swinging between excess and negligence in some 



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful
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Manuscripts Annotation …. To Where? 
Praise be to Allah The Lord of the worlds, and Peace and blessings be 

upon the noblest  prophet and messenger our beloved Muhammad and his 

infallible progeny . 

We are not in the process of defining the annotation or the art of anno-

tation - as some like to call it - nor do we probe out its wells or dig in its 

depths to reveal what is in it. 

We got the support of dozens of books that have been written in this 

area, although they are not without the need for a serious pause of a critical 

review, but in any case, through this window we try to look at to what had 

happened to the annotated manuscripts in our time by some (institutions or 

individuals) following the questionable avenue looking for realistic answers 

based on authentic and scientific basis to evaluate what permeated  positive-

ly  and negatively in the heritage arena in these years. 

So we ask, ‘Do we really appreciate the amount of responsibility we have 

in this area? Or more precisely ‘Do we originally have a culture of interest 

in the manuscript or to know how important it is to keep the heritage of 

parents and grandparents at the required level and responsibility? Or even, 

have we tried to turn the pages of history carefully to clarify the sequences 

of events that characterized this heritage, and how it reached us? and from 
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