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

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

 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 . 	

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

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

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

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
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.- 	
ّ
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



ثقافة االختالف.. نعمٌة أم  َنْقمة

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
الحمـد هلل ربِّ العالميـن، والصـاة والسـام على أشـرف ال

يـن. محّمـد J، وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

يز:  قال تعالى في محكم كتابه العز

وا 
ُ
َبائِـَل ِلََعاَرف

َ
َناُكْم ُشـُعوًبا َوق

ْ
ْنـَى وََجَعل

ُ
ٍر وَأ

َ
ْقَناُكْم ِمـْن َذك

َ
ا َخل يَُّهـا انلَّاُس إِنَـّ

َ
﴿يَـا أ

ْتَقاُكـْم إِنَّ اهلل َعلِيٌم َخبِـٌر﴾. )الحجرات:	1(
َ
َرَمُكـْم ِعْنـَد اهلل أ

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

 للتعايـش السـلمّي، 
ً
 مشـرقة

ً
نسـانّيِة جمعـاء لوحـة مـا أروعهـا مـن كلمـاٍت رسـمت لاإ

 
ً
 إيجابّية

ً
قامِة مجتمعاٍت َيِقظة، يتبّنى أفراُدها رؤية يق لإ خـاء، وعّبـدت الطر والمحبـة، والإ

ّية على   النفِس البشـر
ُ
بية ا حسـًنا، غايُته تر ه منهًجا سـلوكيًّ

ِّ
 لمبـدأ )الختـاف(، ِبَعد

ً
بّنـاءة

ل.
ّ
دراك والتعق خـر، ونشـِر ثقافة الحـوار، لارتقاء نحـو قّمـة الإ

آ
ـل الـرأيِّ ال تقبُّ

ثبـات وجود   لإ
ٌ
 ثمينـة

ٌ
ـه صـراٌع مـن أجـل البقـاء، أو فرصـة

ّ
 ُيفهـَم – الختـاف- أن

ّ
 وأل

نسـان النقّية   تلـّوث ِفطـرة الإ
ْ

خـر، فُيتيـُح لنزغـات الشـيطان أن
آ
أحدهـم علـى حسـاب ال

مراٍض نفسـّيٍة ل 
أ
ا ل

ً
نـا( التـي ل تجلـب سـوى الويات لصاحبهـا، فيكون عبـد

أ
بَنزعـة )ال

ـّم الوقوع 
َ
ساسـّية للمجتمـع، وِمـن ث

أ
ِبَنـة ال

َّ
يجنـي منهـا سـوى مجانَبـة التقـوى، وتهديـم الل

فـي هاويـة التناحـر والتنـازع والِفراق.

 التنـّوع البشـرّي القائـم علـى وجـه البسـيطة لـم يكـن محـض صدفـة، بـل هـو 
ّ

إن

نسـان،   ابتـاٍء لهـذا الإ
ّ

نابـع مـن إرادٍة إلهّيـٍة حكيمـة كانـت، ومـا تـزال، وسـتبقى محـل

رحت 
ُ
مَم بـآراَء وأفـكاٍر متنّوعـٍة، ط

أ
دّي الـذي أثـرى ال

ّ
ومـن هـذا التنـّوع نشـأ الفكـر التعـد

ـا في ازدهارها  ا مهمًّ
ً

ا عن الجمود والتعّصـب، فكانت رافد
ً

للنقـاش العلمـّي الهـادئ، بعيـد

وتطّورها.



يـن، أو  خر
آ
فـكار ال

أ
ذعـان ل  احتـرام ثقافـة الختـاف ل يعنـي بالضـرورة الإ

ّ
نعـم، إن

جابتهـم أو تصديقهـم في  الندمـاج الفكـرّي والثقافـّي فيهـا، أو التقّبـل لهـا، ول موِجـب لإ

مـر أن يكـون خاضًعـا للحـوار، وأن يكـون تقّبل 
أ
 مـا فـي ال

ّ
ـف فيـه، كل

َ
الموضـوع الُمختل

خـر والتعايـش معـه سـّيد الموقـف، بغـّض النظـر عـن النتائـج التي قـد تكـون متوافقة 
آ
ال

أو غيـر متوافقة. 

ـة )الِخزانـة( - منـذ تأسيسـها- شـرعت أبوابهـا أمـام 
ّ
 مجل

ّ
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن

هـذا  فـي  للدخـول  ديـان؛ 
أ
وال والقومّيـات،  الجنسـّيات،  ى 

ّ
شـت مـن  الكـرام  الباحثيـن 

بّيـة كانـت أو مشـرقّية،  فـة والعقـول الواعيـة، مغر
ّ
قـام المثق

أ
المضمـار، فاسـتنطقت ال

بّيـة أو أعجمّيـة، واسـتثمرت هـذا التنـّوع في إثراء السـاحة المعرفّية - خاّصـة التراثّية  عر

ة، أبرزت لنـا مكنوناٍت 
ّ

ّيـٍة وعلمّيـة مهّمـة من مشـارَب وثقافـاٍت عد منهـا - بنتاجـاٍت فكر

مـت خدمـات جليلـة لرّوادهـا. 
ّ

مـة فـي عالـم المخطـوط، وقد قيِّ

والحـوار  العلمـّي،  والبيـان  خـر، 
آ
ال الـرأي  ـل  وتقبُّ والمهنّيـة،  العتـدال،  وسـيبقى 

ين ما بقيت – إن شـاء هللا  خر
آ
ـة )الِخزانـة( فـي عاقتها مـع ال

ّ
الهـادئ، منهًجـا ثابًتـا لمجل

تعالـى- وإن اختلفـوا معهـا.

ميـر المؤمنين علّي بـن أبي طالبj فـي عهده لمالك 
أ
ويطيـب لنـا أن نختـم بـالم ل

شـتر رضوان هللا عليـه، حيث قال: 
أ
ال

ِق> ْ
ل

َ
 ِفي الخ

َ
ظيٌر لك

َ
يِن، أو ن

ِّ
 في الد

َ
 لك

ٌ
ا أخ اِن: إمَّ

َ
عّية- ِصنف ُهم- أي الرَّ

َّ
إن

َ
<ف

 وآخًرا... 
ً

والحمد هلل أول
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الملّخص

تعـود أسـرة اللويمّي القابعة في مدينة سـيراجان اإليرانيّة – وقـد تركت بصمًة علميّة 

كبيـرة فيهـا - إلـى قريـة البطاليّـة األحسـائيّة، وبـدأت انطلقتهـا بعـد سـنة )1210هــ(، 

بهجرة َعلَم األسـرة األبرز الشـيخ عبد المحسـن بن محّمد اللويمّي )ت 1244هـ( إلى بلد 

فـارس، الـذي اختـار قرية )سـعيد آبـاد( التابعة لمدينـة سـيرجان اإليرانيّة مركـزًا وموطًنا 

لهـذه األسـرة، وفيهـا اسـتطاع أن يُشـيّد ِخزانتـه العلميّـة التـي امتـازت بالتنـّوع العلمـّي 

والمعرفـّي، وتمتـّد بعطائهـا الزاخـر إلـى أكثـر من قرنين مـن الزمن.

وقـد اعتنـى بتوسـعتها أبناء األسـرة من األعلم عبر شـراء الكتب ونسـخها، إضافة إلى 

مـا ُوِضـع فيهـا من مصّنفـات األسـرة، وعلى رأسـهم العّلمة الفقيه الشـيخ عبد المحسـن 

اللويمـّي، وتعـّد هـذه الِخزانـة المصـدر الوحيد لمعظـم مصّنفاتـه، وتكمـن أهّميّة هذه 

الِخزانـة أيًضا بكونها أحد أهّم مصادر دراسـة تاريخ أسـرة اللويمـّي العلميّة ومعرفته، بما 

ضّمتـه مـن قيـود تملّك ألعلمهـا، إضافة إلى نفاسـتها وتفرّدها بالعديد مـن المخطوطات 

النـادرة، وقـد حاولـت خلل هـذا البحث التعريف بمـا وصلنا من مقتنيات هـذه الخزانة 

ومـا ضّمته مـن تقييدات.



لحأ اوسحأتالح488 أاجحللاحأ مسددلا قا و

Abstract

The Luwaymi family, which is located in the Iranian city of Sirjan – 
in which they left a large scientific imprint in - are originally from the 
village of Al-Bataliyah Al-Ahsa’i. The family’s emigration to Persian 
lands started with their most prominent scholar, Sheikh Abdul 
Mohsen bin Muhammad Al- Luwaymi )d. 1244 AH(. He chose the 
village of Saeed Abad affiliated to the Iranian city of Sirjan as a center 
and home for this family. In the village he was able to build his library, 
which was characterized with its diversity in sciences and knowledges, 
and extended its rich giving to more than two centuries of time.

The family members of the family took care of its expansion by 
buying and copying books, in addition to the family books that were 
placed therein, led by the scholar and jurist Sheikh Abdul Mohsen 
Al- Luwaymi. This library is the only source for most of Al-Luwaymi’s 
works. Also, the importance of this library is illustrated in it being one 
of the most important sources for studying the history and knowledge 
of the Luwaymi Kin. This is in addition to its value and uniqueness as 
many rare manuscripts are kept in it. This research studies what were 
obtained from the library and its history.
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المقّدمة

زخـرت الخزائـن العلميّـة األسـرية بالكثير مـن النفائـس والكتب القيّمـة التي حملت 

فـي طيّاتهـا تاريـخ مالكيها من خـلل أختامهم وبعـض ذكرياتهم، والوسـائل والطرق التي 

تـّم عـن طريقهـا بناء المكتبـة وتشـييدها وإعمارها بالكتب، فـكان بعضها بالنسـخ وآخر 

بالشـراء، وشـطٌر منهـا باالسـتكتاب، وغيرهـا مـن السـبل التـي أسـهمت بمـرور األيام في 

تجميـع هذا اإلرث األسـري.

وهكـذا ُشـيّدت المكاتـب والخزائـن الخاّصـة داخـل األسـر العلميّـة بعمليـة تراكميّـة 

جيـًل بعـد جيـل، فأخذت نحـًوا متنوًعا من حيث المحتـوى والمادة لمحاولة أبناء األسـرة 

مـن األجيـال الّلحقة إكمال النقص وسـّد الخلّـة والفجوة العلميّة الموجـودة في الِخزانة، 

ومـع مـرور األيـام تأخـذ المكتبـة مكانـُة وبـروزًا وتنّوًعـا كبيـرًا لتصبـح أرثًـا علميًـا كبيرًا، 

وللحفـاظ علـى هـذا اإلرث العلمـّي ووحـدة الِخزانـة وعـدم تشـتّتها وتفرّقهـا بيـن الورثة 

عمـدت العديـد مـن األسـر إلـى إيقـاف الكتـب ومنع التصـرّف فيها ببيـعٍ أو هبـٍة وغيره.

وهـي مسـألة نجحـت لمّدة من الزمـن عند بعض العوائِل وأخفقـت عند أخرى، بينما 

اسـتمرت وحافظـت علـى وجود الِخزانـة العلميّة لـدى البعض اآلخر، خاّصـة إذا حافظت 

علـى السلسـلة العلميّـة بيـن أبنائها، وغرسـت فيهم روح العلـم والتعلّم، لتكـون المكتبة 

الغـذاء والـزاد الفكرّي لهم جيـًل بعد جيل.

وأسـرة اللويمـّي مـن العوائـل األحسـائيّة التـي اشـتعلت جذوتهـا ونشـطت حركتهـا 

العلميّـة فـي بلدة البطاليّة من األحسـاء على يد أعلم األسـرة خلل حقـب زمنية متعاقبة 

مـن القرنيـن العاشـر والحـادي عشـر، إاّل أّن انطلقتهـا الحقيقيـة كانـت علـى يـد العّلمة 

الفقيـه الشـيخ عبـد المحسـن بـن الشـيخ محّمـد اللويمـّي خـلل القـرن الثانـي عشـر، 

ثـم انتقلـت بنشـاطها خـلل العقـود األولـى مـن القـرن الثالث عشـر لتسـتقر فـي مدينة 
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)سـيرجان(، التابعـة لمحافظـة كرمـان التـي انتقـل إليها الشـيخ بثقلـه األسـرّي والعلمّي، 

ليبـدأ مرحلـة علميـة جديـدة مـن حياته.

وخـلل قرنيـن مـن الزمـن أسـهمت العائلـة فـي إنشـاء مكتبـة وِخزانـة علميـة كبيرة 

تناقلهـا األبنـاء عـن اآلباء، ضّمـت أرث هذه األسـرة العلمّي والفكرّي، سـواء من مصّنفات 

أو كتـب تـّم اقتناؤهـا علـى مـدى قرنين من الزمـن، والتي سـتكون محور بحثنـا في هذا 

المقـال، ضمـن مجموعة مـن النقاط.

منهجية البحث: 

سـنحاول هنـا اسـتعراض معالـم هـذه الِخزانـة العلميّـة بمـا تحملـه مـن ثقـل علمّي 

ومعرفـّي مـن خـلل اآلتي: 

س.  1- التعريف الموجز بحياة المؤسِّ

2- أعلم الخزانة.

3- أهمية الِخزانة وسماتها. 

4- مصادر تكوين الِخزانة.

5- ِخزانة آل اللويمّي.

6- مصير الِخزانة ونهايتها.
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1- التعريف الموجز بحياة المؤّسس: 

الشيخ عبد المحسن بن محّمد اللويمّي )ت. 1244هـ): 

الشـيخ عبـد المحسـن ابـن الشـيخ محّمـد ابن الشـيخ مبارك بـن ناصر بـن محّمد بن 

ناصـر بـن حسـين اللويمـّي األحسـائّي البلدّي، وهـو يعود بنسـبه إلى )بنـي الم( القبيلة 

العربية الشـهيرة.

ُولـد فـي قريـة البطالية، وسـط بيئـة علمية غرسـت فيه حـّب العلم والتعلّـم، ودرس 

المقدمـات عنـد والـده وأعمامـه الذيـن هـم جميًعـا مـن العلمـاء، وبعـد ذلـك وألجـل 

االسـتمرار فـي التحصيـل هاجر إلى النجف األشـرف، واسـتطاع في ظّل سـعيه ومطالعاته 

الواسـعة فـي العلـوم اإلسـلمية إن يصل إلـى مقـام المرجعية.

وصفـه الشـيخ محّمـد ابـن الشـيخ حسـين آل أبـي خمسـين )ت 1316هـ( فـي كتابه 

)منار العباد في شـرح اإلرشـاد( بعدة ألقاب، فتارة يقول <الفاضل الهجرّي>)1( أو <ومنهم 

الفاضـل اللويمـّي>)2(، أو، <والفاضل الهجرّي اللويمـّي>)3(، أو يقول <والعّلمة الهجرّي>)4(، 

وقـد يجتمـع هـو والخطّّي فيقـول <والمحّقق الهجـرّي والخطّـّي>)5(، أو <والحبـر الهجرّي 

والعّلمـة الخطّـّي>)6(، هذه األلقاب العلميّة التي سـطّرها الشـيخ البوخمسـين تبيّن مدى 

مكانة الشـيخ اللويمّي عند الشـيخ البوخمسـين .

قـال فـي حّقه صاحب )أنوار البدرين( الشـيخ علّي البـلدّي: <الفاضل المحّقق الكامل 

الشـيخ عبـد المحسـن بن محّمـد بن مبـارك اللويمّي األحسـائّي من العلمـاء األعلم ذوي 

)1( منار العباد: الشيخ محّمد ابن حسين آل أبي خمسين: نسخة خطّيّة: 161 .

)2( منار العباد: 135، 225 .

)3( منار العباد: 136 .

)4( منار العباد: 230 .

)5( منار العباد: 109 .

)6( منار العباد: 205 .
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النقـض واإلبـرام له جملة مـن المصّنفات> )1(.

وقال في شـأنه الشـيخ حسـين بن الشـيخ علّي البلدّي في هامش كتاب والده )أنوار 

.)2( <الشـيخ المتقن الشـيخ عبد المحسن> :)البدرين

أمـا ناسـخ ديوانـه فـي منطقـة سـيرجان فقـال مشـيرًا إلـى فضلـه: <هـذه المجموعة 

المنظومـة من القصائـد والنواحي والنواعي من مصّنفات المرحـوم المغفور العّلم الفّهام 

مجتهـد العصـر والزمـان حّجـة اإلسـلم والمسـلمين مـرّوج شـريعة نبيـه و رسـوله خاتـم 

النبييـن والمرسـلين فـی مـدح األئمـة الطيبيـن الطاهريـن صلـوات اللـه عليهـم أجمعين 

خاصـة>)3( .

أساتذته و مشايخه: 

تتلمـذ الشـيخ عبد المحسـن على عدد مـن العلماء في األحسـاء وخارجها، وقد تّمت 

إجازتـه مـن فطاحـل الفقهـاء في عصره، أما عن دراسـته في األحسـاء فكانت على يد: 

1- والده الشيخ محّمد بن الشيخ مبارك اللويمّي )4(.

2- الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ حسـن بـن محّمـد بن علـّي بن خلـف بـن إبراهيم بن 

ضيـف اللـه البحرانـّي الحويصـّي الدمسـتانّي، وهـو أول مـن أجـازه، وقـد اجتمع 

معـه فـي رجوعـه من مكـة المشـرفة بغـرّة محرم الحـرام سـنة 1205هـ .

3- الشـيخ حسـين ابـن الشـيخ محّمد آل عصفـور البحرانـّي )ت 1216هــ( وقد أجاز 

الشـيخ عبـد المحسـن اللويمـّي ُضحـى يـوم الرابـع والِعشـرين ِمـن شـهر رجـب 

األصـب سـنة 1209 )5(.

)1( أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف واألحساء والبحرين: علّي البلدي: 409- 410 .

)2( أنوار البدرين: 410.

)3( ديوان الشيخ عبد المحسن اللويمي، نسخة خطية: 2.

)4( جامع األصول عن أهل الوصول: عبد المحسن اللويمّي: 1/ 25 .

)5( لؤلؤة البحرين، ع6، السنة3، 1439هـ/ 1208م، إجازات فقيه أهل البيت العلّمة المحّدث الشيخ 

حسين بن محّمد بن أحمد آل عصفور )1147-1216هـ(، تحقيق الشيخ إسماعيل الكلدارّي: 272.
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4- السـيّد الميـرزا محّمـد مهـدي الموسـوّي الشهرسـتانّي )ت 1216هــ(، وقـد أجازه 

بالروايـة بحـّق روايتـه عـن الشـيخ يوسـف صاحـب الحدائـق، وتاريـخ اإلجـازة 

1209هـ.

5- الشيخ محّمد بن علّي بن إبراهيم بن عيثان األحسائّي.

6- الشـهيد الثالـث - المجـاور بالمشـهد الرضـوّي - الميـرزا محّمـد مهـدي الحسـينّي 

الموسـوّي اإلصفهانـّي .

7- الشـيخ جعفـر الصادق]الشـيخ جعفر كاشـف الغطاء[، - المجـاور بالنجف - بحّق 

روايتـه عن السـيّد محّمد مهـدي الطباطبائّي بحر العلـوم )1212هـ(.

8- المّل محّمد علّي ابن اآلقا محّمد باقر البهبهانّي الساكن بـ )كرمنشاه( .

هجرته إلى سيرجان: 

فـي حـدود سـنة 1210هــ.، هاجـر إلـى سـيرجان اإليرانيّـة، وكان معـه أخوه الشـيخ 

عيسـى وزوجتـه وابنتـه النجيبـة فاطمـة، وابنـه الشـيخ علـي، وابـن أختـه الحـاج السـيّد 

حسـين، وجمـع آخـر مـن المرافقيـن، ومـن جملتهـم بعض السـادة.

وعـن هـذه الحقبـة المهّمـة مـن حيـاة الشـيخ اللويمّي يقـول المؤّرخ السـيّد هاشـم 

الشـخص فـي )أعـلم هجر(: 

<وفـي )سـيرجان( بنى مسـجًدا، وأسـس مدرسـة علميـة، وكان هناك أسـتاًذا مدرًسـا، 
كمـا كان فـي )سـيرجان( وأطرافها زعيًما مرشـًدا وعالًمـا مبّجًل محترًما حتـى وفاته، وكان 

ممـن صحـب المترجـم لـه في إيران واسـتفاد من علمـه العّلمـة الجليل الشـيخ علي بن 

الشـيخ محّمد آل رمضان األحسـائّي المقتول شـهيًدا سـنة 1266هـ>)1(.

وفاته: 

دنـت منـه المنيّـة فـي )سـعيدآباد( من قـرى مدينـة )سـيرجان( ـ التابعة لــ )كرمان( 

)1( أعلم هجر: 272/2 .
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حدود سـنة 1244هـ )1(، وقبره في )سـيرجان( ال يزال إلى اليوم مشـيًدا عامرًا يزوره أهل 

البلـدة ويتبركـون به، وبجنبـه قبور بعـض أوالده وأحفاده)2( .

مؤّلفاته: 

1- اإلجـازة الكبيـرة: كتبهـا لسـتة مـن العلمـاء حين نزلوا عنـده في إيران وهـم: ولده 

الشـيخ علّي، والشـيخ علّي ابن الشـيخ مبارك آل حميدان، والشيخ سليمان آل عبد 

الجبار،والشـيخ أحمـد بـن مـال اللـه الصّفار، والشـيخ محّمد بن مشـاري الجفرّي، 

والشـيخ عبد الحسـين بن ناصر األحسـائّي القارّي، وذكر فيها مشايخه في الرواية، 

كمـا ذكـر جملة مـن مصّنفاته، ثّم ختمها بأربعين حديثًا شـرحها شـرًحا وافيًا .

2- بداية الهداية في علم التجويد)3(.

3- التحفة الفاخرة في ذكر مصائب العترة الطاهرة، فرغ منه سنة 1218هـ )4(. 

4- شرح اآلجرمية في علم النحو )5(.

5- شرح العوامل الجرجانية في علم النحو)6(، 

6- شرح العوامل المائة: للمولى محسن بن محّمد طاهر القزوينّي )7(.

7- كفاية الطلب المودعة بدائع علم اإلعراب: نظًما وشرًحا)8( .

. )9(8- وفاة اإلمام الحسن

)1( ذكر في أعلم هجر أّن وفاته سنة 1245هـ، والصحيح ما أثبتناه.

)2( أعلم هجر: 274/2.

)3( أنوار البدرين: 410.

)4( أعلم هجر: 278/2 .

)5( أنوار البدرين: 410.

)6( أعلم هجر: 278/2 .

)7( أعلم هجر: 278/2 .

)8( أنوار البدرين: 410.

)9( أعلم هجر: 278/2 .
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. )1(9- وفاة اإلمام الكاظم

. )2(10- وفاة النبّي يحيى

11- جامع األصول عن أهل الوصول فرغ منه وقت الزوال يوم 24 رجب 1240هـ)3(: 

والنسـخة بخـّط الشـيخ أحمـد بـن محّمد بن مـال اللـه الصفار األحسـائّي،كتب 

فـي خاتمتهـا <فرغـت من نسـخ هذه النسـخة علـى النسـخة األصـل، زوال يوم 

الجمعـة 27 رجـب 1240هـ>)4(.

12- 13 -رسالتان في معرفة أحوال الرجال من الرواة الذين لم يُعرف لهم حال)5(.

14- الرسـالة الصغـرى فـي الصـلة )6(: فـرغ مـن تصنيفهـا في اليـوم الثاني من شـهر 

رمضـان 1225 هـ)7( .

15- الرسالة الوسطى في الصلة )8(.

16- الرسالة الكبرى في الصلة )9( 

17- مشكاة األنوار في فقه الصلة عن األئمة األطهار: قد تّم الفراغ منه سنة 1206هـ)10(.

18- النهـج القويـم والصراط المسـتقيم: موسـوعة فقهيـة كبيرة، قال عنهـا المصّنف 

فـي )اإلجـازة الكبيـرة(: <النهـج القويـم والصـراط المسـتقيم أسـأل اللـه تعالـى 

)1( أنوار البدرين: 410.

)2( أنوار البدرين: 410.

)3( أنوار البدرين،: 410.

)4( جامع األصول عن أهل الوصول: 606/2، أعلم هجر: 277/2.

)5( أنوار البدرين: 410.

)6( أنوار البدرين: 410.

)7( فهرس مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي النجفي: 15/ 306 .

)8( أنوار البدرين: 410.

)9( أنوار البدرين: 410.

)10( أعلم هجر: 278/2.
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التوفيـق إلتمامهـا، فقـد بـرز منهـا فـي األصوليـن مجلد، ومجلـد في الصـلة>)1(.

2- أعالم الِخزانة: 

ضّمـت المكتبـة خـلل مراحلهـا التاريخية عدًدا من قيـود التملّك ألعلم األسـرة ابتداًء 

مـن زعيـم البيت اللويمّي الشـيخ عبد المحسـن إلى باقـي أفراد العائلة مـن ذريّته، وهم 

أعـلم سـاهموا فـي بنـاء الِخزانـة العلميّة أو وصـل إليهم بعضهـا بالوراثـة أو االنتقال بعد 

وفـاة أحـد آبائهـم لوجود وقفيّـة أو غيرها، نذكرهم علـى التوالي: 

1- الشيخ عبد المحسن بن محّمد اللويمّي األحسائّي السيرجانّي )ت1244هـ(. 

وختمه مربع نقشه: )عبد المحسن يرجو إحسانه(. 

وله ختم مربع نقشه: )عبد المحسن بن محّمد(.

2- الشـيخ علـّي بـن عبد المحسـن بن الشـيخ محّمد اللويمّي األحسـائّي السـيرجانّي 

)حـدود 1180- بعد سـنة 1254هـ(: 

ُولـد الشـيخ علـّي في األحسـاء بقرية البطاليـة، لعله في مطلع العقـد الثامن من القرن 

الثاني عشـر حدود سـنة 1180هـ، وتتلمذ على يد والده الشـيخ عبد المحسن في األحساء، 

أجـازه والـده مـع عدد من تلميذه من األحسـاء والقطيف بإجازة جـاء في نّصها)2(: 

<.. والولـد السـاّر البـاّر مهجة القلب، وقرة العين علّي بن عبد المحسـن، أحسـن الله 
له الحـال بمحّمد وآله>.

كمـا أشـار الشـيخ علـّي إلـى دراسـته علـى يـد والـده فـي رسـالة )أجوبـة المسـائل 

األرجانيـة(: 

<وحيـث إن والـدي مّمـن أرأش جناحـي، وأوقد مصباحي، وزقّني بالعلم مسـائي 
وصباحي>)3(.

)1( أنوار البدرين: 410.

)2( أعلم هجر: 578/2.

)3( المجموع الخطّّي: 296.
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مؤّلفاته: 

ترك الشيخ علّي عدًدا من المصّنفات عرّفنا ببعض منها)1( وهي: 

1- األربعـون حديثًـا فـي ذكـر فضائـل أميـر المؤمنيـن: فـرغ مـن تأليفـه فـي 4 ذي 

الحجـة 1223هــ .

2- منتخبات كلم أمير المؤمنين: فرغ من كتابته في 17 ربيع األول سنة 1232هـ .

ختمـه بقولـه: <تـّم الكتـاب بعون الملـك الوّهاب ضحى يوم الجمعة سـابع عشـر 

مـن شـهر ربيـع األول فـي سـنة 1232، بقلـم الفقيـر علـّي الشـيخ عبـد المحسـن 

األحسـائّي سـلمهما اللـه تعالى>.

3- فوائد سرجانية في أجوبة المسائل األرجانية)2(.

4- ديوان شعر.

نقش خاتمه المربع: )علّي بن عبد المحسن(.

3- الشـيخ عبد الله ابن الشـيخ عيسـى ابن الشـيخ محّمد ابن الشيخ مبارك اللويمّي 

األحسائّي السيرجانّي )بعد سنة 1250هـ).

4- الشـيخ حسـين ابن الشـيخ علّي ابن الشـيخ عبد المحسـن ابن الشـيخ محّمد ابن 

الشـيخ مبارك محسني اللويمّي األحسـائّي السيرجانّي )حدود1230-1299هـ). 

وله ختم يختم به أشعاره نقشه: )عبًدا قال صهبا).

5- الشـيخ محّمد علّي ابن الشـيخ علّي ابن الشـيخ عبد المحسن اللويمّي األحسائّي 

السيرجانّي.

المخطوطات  اللويمّي عن طريق صور  علّي  الشيخ  وتملّكات  ومنسوخات  مؤلّفات  على  )1( تعرّفنا 

وما يوجد في مكتبة ملي من مخطوطات لألسرة اللويميّة، والتي تفّضل علينا بها الدكتور العزيز 

الباحث محّمد كاظم رحمتي الذي له الفضل الكبير في معظم مضامين هذا المقال، إضافة إلى 

بعض الوثائق األسرية وصور بعض صفحات المخطوطات التي تكرّم علينا بها الشيخ الغالي علّي 

ابن الشيخ محّمد اللويمّي األحسائّي.

)2( أعلم هجر: 581/2.
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)- الشـيخ عبـد الحسـين ابـن الشـيخ محّمـد علـّي ابن الشـيخ علّي ابن الشـيخ عبد 

المحسـن اللويمّي األحسـائّي السـيرجانّي )كان حًيا سـنة1292هـ). 

وختمـه نقشـه: )ابـن محّمـد علـّي عبـد الحسـين1292)، كمـا له ختم آخـر مربع 

نقشـه: )عبـد الحسـين بـن محّمد بـن علي).

7- الشـيخ عبـد المحسـن ابـن الشـيخ عبـد الحسـين ابـن الشـيخ محّمـد علـّي ابـن 

الشـيخ علـّي ابـن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمـّي األحسـائّي السـيرجانّي. 

وختـم ملكيتـة: )عبـد المحسـن بـن عبـد الحسـين)، وله ختـم آخر نقشـه: <عبد 

المحسـن محسـني>، كمـا لـه ختـم ثالث محتـواه: )إن اللـه يحب المحسـنين).

8- الشـيخ أحمد ابن الشـيخ عبد الحسـين ابن الشـيخ محّمد علّي ابن الشـيخ علّي 

ابن الشـيخ عبد المحسـن األحسـائّي السـيرجانّي )بعد سنة 1335هـ). 

المعـروف بــ )ناظـم العلمـاء(، ونقـش خاتمـه: <نظـام العلمـاء1303>، ولـه ختم 

بيضـوّي نقشـه: )ناظـم العلمـاء1313(.

وختم آخر بيضوّي نقشه: <أحمد ناظم العلماء 1335>.

وال يبعـد مسـاهمة باقـي أفـراد األسـرة اللويميّـة مـن خـلل أعلمهـا، ولكـن عدم 

معرفتنـا بالقيـود التـي رقموهـا علـى النسـخ المخطوطـة فـوت علينـا إسـهامهم فيها.

3- القيمة العلمّية للِخزانة: 

تبـرز القيمـة العلميّـة للِخزانـة اللويميّـة فـي سـيرجان التـي تعـّد مـن أهـم الخزائـن 

األحسـائية وأكثرهـا عراقـة عبـر عـّدة نقـاط: 

أواًل: ضّمهـا عـدًدا مـن نـوادر الكتـب العلميّـة فـي علـوم مختلفـة يعـود بعضهـا إلى 

القـرن التاسـع والعاشـر الهجرييـن، إضافـة إلـى وجـود بعـض المخطوطات يعد النسـخة 

الوحيـدة لهـا هي التـي ضّمتهـا هـذه الِخزانة.

ثانًيـا: التنـّوع المعرفـّي للِخزانـة، فقد ضّمـت الِخزانة مجموعات مختلفـة من الكتب 

تحمـل آفاقًا متعـّددة بين الحديث واللغة والتاريخ والعقائد والفلسـفة والتصّوف واألدب 
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وغيرهـا مـن األبعـاد العلميّـة، مّمـا يعكس التنـوع الثقافّي الذي شـغل أعلم هـذه البيت 

األحسائّي.

ثالًثـا: كشـفت عـن توّجهـات وميـوالت آل اللويمـّي العلميّـة، حيـث ضّمـت الِخزانـة 

عـدًدا مـن كتـب المدرسـة الشـيخية لمحّمـد كريم خان، في إشـارة إلـى تأثّر بعـض أبناء 

األسـرة بخطّـه وفكـره لقرب مدينة )سـيرجان( من الناحية الجعرافيـة والعلميّة من مدينة 

كرمانشـاه، ووصـول المـد الفكـرّي لخـّط الشـيخ أحمـد بـن زيـن الديـن األحسـائّي الذي 

كانـت )كرمـان شـاه( مركـز حركتـه إلـى أطـراف متعـّددة، كما حـوت بعـض الكتب ذات 

االتجـاه العرفانـّي والفلسـفّي، وهـذا يقودنا أّن األسـرة على مدى تاريخهـا ضّمت ميوالت 

علميـة مختلفـة، ولـم تكن على نسـٍق فكـرّي وعلمـّي واحد.

رابًعـا: تعـّد ِخزانة آل اللويمّي سـجلًّ لتاريخ األسـرة؛ لما ضّمته مـن أختامهم والحقب 

التـي عاشـوا فيهـا، والكتـب التـي اقتناهـا الكثيـر منهـم، كمـا حـوت القيـود علـى بعض 

المعلومات المهّمة المرتبطة بأعلم األسـرة اللويميّة )محسـني( في سـيرجان، لذا ال غنى 

للباحـث فـي تاريـخ األسـرة مـن االطّـلع على هـذا الفهـرس للِخزانة ومـا ضّمه مـن قيود 

جميعهـا يخلـق رؤيـة جيـدة بشـأن العديـد من أعـلم العائلـة والحقبـة التي عاشـوا فيها 

واالهتمامـات العلميّـة لهم.

خامًسـا: تُعرّفنـا الِخزانـة علـى أشـكال الخطـوط التـي كان يكتـب بهـا أبنـاء العائلـة 

اللويميّـة، فقـد تميّـز بعضهـم بالخـّط الفارسـّي الجميـل والرائـع المعروف بـ الشكسـتي 

)نسـتعليق( )1(، بـل نجـد في بعض المخطوطـات نوًعا من )الخربشـات(، والتدريب على 

الكتابـة عبـر إعـادة كتابـة بعـض الكلمات أو بيٍت من الشـعر، والتي سـنعرض فـي نهاية 

بعضهـا شـطرًا منها.

سادًسـا: تعـّد ِخزانـة آل اللويمّي مـن الخزائن األحسـائيّة الكبيرة والجديـرة باالهتمام 

ولملمـة مخطوطاتهـا ولـو عن طريق المصّورات إحيـاء لتراث هذه األسـرة وتاريخها ومّما 

ال شـّك فيـه أن بعضهـا يضـّم معلومـاٍت قيّمة جـًدا، ومـا اطّلعنا عليه هو مجـرد صفحات 

)1( وهو أحد الخطوط الفارسيّة الصعبة القراءة رغم جودته وجماله، ويعّد من الخطوط الفارسيّة القديمة.
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قليلـة مـن بعـض المخطوطـات، ال تشـّكل إاّل النـزر اليسـير من هـذه المخطوطـات التي 

مجموعـة منهـا تضّم تعليقات أعلم األسـرة الكاشـفة عـن مقامهم ومنزلتهـم العلميّة.

4- مصادر تكوين الِخزانة: 

تـّم جمـع المكتبـة خـلل مـدة زمنيـة طويلـة امتـدت قرابـة القرنيـن من الزمـن عبر 

أجيـال األسـرة المختلفـة، وقـد اسـتخدم أبنـاء اللويمّي أكثر مـن طريقة لبنـاء صرح هذه 

الخزانـة العلميّـة وتشـييدها، يمكـن تلخيصهـا في النقـاط اآلتية: 

- شـراء الكتـب: وهـي الطريقـة المألوفـة فـي جمـع الكتـب واقتنائهـا، عبـر اقتنـاص 

الفـرص التـي يُعـرض فيهـا الكتب بسـوق الوّراقيـن أو عند بيـع تركات العلمـاء التي 

تكـون غنيـة بكتـب قيّمـة تـّم جمعهـا على مـدى سـنوات عديـدة، وتتضّمـن بعض 

هـذه الكتـب حواشـي وقيوًدا نفيسـًة، وِخزانـة اللويمّي حوت على كميـة كبيرة من 

هـذه الكتـب النفيسـة يرجـع بعضهـا إلى القرنيـن العاشـر والتاسـع الهجريين.

- االسـتكتاب: يلجـأ العلمـاء عنـد الحاجـة إلـى كتـاب معيّـن وعـدم توافره في السـوق 

المحلـي إلى االسـتكتاب من قبل الورّاقين الماهريـن المتقنين من حيث جمال الخّط 

والفهـم بقواعـد فنـون النسـخ والوراقة، وهو طريـق أيًضا ولجـه آل اللويمّي في جمع 

نفائـس خزانتهـم، فبعـض الكتب تّم نسـخها ألجل الشـيخ عبد المحسـن اللويمّي .

- النسـخ: فقد تميّز آل اللويمّي بجمال الخّط وجودته، وإتقان فنون النسـخ وعلومه، 

وقـد كان أكثرهـم تميّـزًا الشـيخ علـّي ابـن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمّي الـذي تّم 

علـى يديه نسـخ معظـم مصّنفات والده، بل كان بعضها النسـخة الوحيدة كـ )النهج 

القويـم إلـى الصـراط المسـتقيم(، وغيره من المؤلّفـات، كما قام بنسـخ العديد من 

الكتـب ذات القيمـة العلميّة العالية.

- المقايضـة: عندمـا يشـّح المـال وتضعـف اإلمكانـات وتكـون الحاجـة إلـى الكتـاب 

ملحـة، هنـا يضطـر العالـم إلـى اسـتبدال بعـض أجـزاء الِخزانـة بكتـب أخـرى، فقد 

مثـًل: حصـل كتـاب )شـرح الرضـي علـى كافيـة ابـن الحاجـب( بالمبادلة، وقـد قيد 

عليـه: <قـد انتقـل إلـّي بالمعاوضـة الصحيحة الشـرعيّة مـن مالكه في سـنة 1231، 
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وأنـا األقـل علـّي ابـن الشـيخ عبـد المحسـن بـن محّمد ابـن الشـيخ مبـارك اللويمّي 

األحسـائّي - متعـه اللـه بـه طويـًل بحـّق محّمـد وآلـه الطاهريـن آميـن آميـن آمين->.

وهـي مـن الطـرق التـي تكشـف الصعوبـات والمعانـاة التـي يتكبدهـا العلمـاء في 

الحصـول علـى الكتب النفيسـة.

- اإلرث: تتـوارث األسـر العلميّـة خزائنهـا بيـن أبنائهـا جيـًل بعـد جيـل، وال يدرجونها 

ضمـن المقتنيات الشـخصية التـي يتّم بيعها وتّوزع بين الورثـة، فتتوارث الكتب من 

اآلباء إلـى األبناء.

- الهبـة: وهـو أمـر تعمد إليه بعض األسـر العلميّة بأن يهـب األب بعض الكتب ألبنائه 

مـن رجـال الديـن فـي حياته خشـية أن يخرج الكتاب من األسـرة ويُبـاع في مزادات 

الكتـب فـي الوقـت الـذي يـرى ابنـه بحاجـة إليـه، لذا يعمـد إلى قطـع نـزاع األبناء 

واختلفهـم بهبـة الكتـب أو بعضهـا لَمن يـراه أهًل لحفظهـا والعناية بها.
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ِخزانة آل اللويمّي

ا معرفة كنـوز ِخزانة اللويمّي ودررها لـوال تفّضل صديقنا العزيز  كان مـن العسـير جـدًّ

الباحـث والمحّقـق البـارز الدكتـور محّمد كاظم رحمتي علينا بإرسـال قائمـة الكتب التي 

سـلّمها عبـاس محسـني للمكتبة الوطنيّـة )ملي(، من خلل سـجلت المكتبـة بما احتوته 

مـع بعـض الفوائـد من ناسـخ وتملّـكات وبيانـات المخطوط، لتكـون هذه القائمـة اللبنة 

األساسـية لمحتويـات المكتبـة، وقـد أمّدنـا بعـدد مـن الصفحـات لبعـض المخطوطـات، 

وكانـت غنيـة بالمعلومـات المهّمة، وقد أدرجناهـا في التعريف بالمخطـوط الخاّص بها، 

إضافـًة إلـى بعـض الكتب مـن مقتنيات العائلـة في سـيرجان التي تمتلكها السـيّدة خانم 

مهـري مؤيـد محسـني، تفضل علينا بها سـماحة الشـيخ علّي ابن الشـيخ محّمـد اللويمّي 

األحسـائّي بعـد تواصلـه مـع ابنـة عّمـه والحصـول على بعـض صـور مقتنياتهـا، وبقَي أن 

نشـير إلـى أنّـه بالرغـم مـن ذلـك توجـد بعـض المخطوطـات من تـراث هذه األسـرة في 

األحسـاء والعـراق وغيرهـا اسـتطعنا أن نضيفهـا إلى البحث لتتـّم الفائدة.

والشـيء الـذي يؤسـف لـه أّن )الفهـرس الموّحـد للمخطوطـات اإليرانيّـة )فنخـا((، 

تضّمـن ذكـر الكثيـر مـن هـذه المخطوطـات، إاّل أّن الغريـب اكتفـاؤه بذكـر االسـم فقط 

ورقـم المخطـوط مـن دون الخـوض والتعـرّض ألي تفصيـل بشـأن المخطـوط مـن مؤلّف 

وناسـخ وتملّـكات وقيـود أخـرى، لـذا اقتصـرت فائدتنـا منـه علـى التعـرّف علـى بعـض 

عناويـن المخطوطـات غير المدرجة ضمن السـجل، إضافًة إلى أرقـام حفظ المخطوطات 

ونُسـخها التـي كانـت ضمـن تملّكات األسـرة.

وقـد سـلكنا فـي عرض كتـب المكتبة منهجيّـًة محّددة؛ وذلـك بأن نذكر اسـَم الكتاب 

ـا مـن أّول الكتاب وآخـره، ثّم اسـَم الناسـخ، وتاريخ  ف، ونصًّ وموضوَعـه، ثـَم اسـم المؤلِـّ

النسـخ، وعدَد صفحاِت الكتاب، ومتوسـَط عدِد األسـطر في كلِّ صفحة، ثّم ذكر المصدر 

الـذي ذكـر الكتـاَب وعـرّف بـه، وفي حال تعـّذر علينا حصـول معلوماٍت عـن أّي من تلك 

الفقـرات نضطـر إلـى تجاوزهـا، كمـا اعتـرى بعض األبيـات الشـعريّة الواردة مشـاكل في 

الـوزن أو القافيـة، أبقيناهـا علـى حالها كما وردت فـي المخطوط. 
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إجــازة الشــيخ حســن بــن زيــن الديــن العاملــّي للســّيد نجــم الديــن بــن . 1
محّمد الحسينّي الموسوّي السكيكّي:                         )إجــازات)

العاملّي، الشيخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم، )959 - 1011ه (.

أول اإلجازة: <بسـم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رّب العالمين حمد الشـاكرين، 

وصلواته على سـيّد األّولين واآلخرين، محّمد المصطفى وعترته الطيبين الطاهرين. 

وبعد: 

فيقـول العبـد الفقيـر إلـى رحمة الله تعالى حسـن بن زيـن الدين العاملـّي -عامله 

اللـه بلطفـه وإحسـانه، وحّقق حسـن رجائـه بعفوه وغفرانـه-: إّن إعطـاء الحديث 

حّقـه مـن الروايـة والدرايـة أمـٌر مهـّم لمـن أراد التفّقـه فـي الديـن، إذ مـدار أكثـر 

األحـكام الشـرعيّة عليه.

وقـد كان للسـلف الصالـح رضـوان اللـه عليهـم مزيـُد اعتناء بشـأنه، وشـّدة اهتماٍم 

بروايتـه وعرفانـه، فقـام بوظيفتـه منهـم في كّل عصٍر مـن تلك األعصار أقـواٌم بذلوا 

فـي رعايتـه جهَدهم, وأكثـروا في ملحظتـه كّدهم، فللّـه درّهم>.

آخـر اإلجـازة: <وكتبـه بخطّه العبد الضعيـف الفقير إلى رحمة الله سـبحانه وعفوه 

حسـن بـن زيـن الدين ابـن علّي ابن أحمـد ابن جمـال الدين بن تقـّي الدين صالح 

بـن مشـرف العاملـّي عاملـه اللـه بفضلـه ورأفتـه، وأوزعه شـكر نعمته، حامـًدا لله 

علـى آالئـه مصلِّيًـا علـى أشـرف األنبياء وآله مسـلًّما مسـتغفرًا، وحسـبنا اللـه ونعم 

الوكيـل، هـذا صـورة خـّط مصّنفه- قدس اللـه روحه->

الناسـخ: الشـيخ علـّي ابـن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمـّي، فـرغ مـن كتابتها سـنة 

. 1229هـ 

قـال فـي آخرهـا: <وفرغُت مـن كتابتها بيدي الجانيـة الخاطئة، وأنا الفقيـر إلى الله 

علـّي بـن عبـد المحسـن األحسـائّي اللويمـّي فـي السـنة التاسـعة والعشـرين بعـد 



لحأ اوسحأتالح504 أاجحللاحأ مسددلا قا و

المائتيـن واأللـف فـي قرية سـعيد آباد إحـدى قرى كرمـان، صانها اللـه من طوارق 

الحدثان>.

االحتجاج على أهل اللجاج:         )كالم). 2

تأليف: الطبرسّي، أحمد بن علّي )القرن السادس(.

أولـه: <الحمـد للـه المتعالـي عن صفـات المخلوقين المنـزّه عن نعـوت المنعوتين 

المبـّرأ مّمـا ال يليـق بوحدانيـة المرتفـع عن الـزوال والفناء بوجـوب إلهيّته>.

آخـره: <وكفـى بهـا برهانًا الئًحا وميزانًـا راجًحا، قطعنا هذا الكتاب على كلم السـيّد 

المرتضـى علـم الهدى قـّدس الله روحه والحمد للـه رّب العالمين>.

علـى النسـخة تقييـدات منهـا فـي الصفحـة األولـى: <بسـم اللـه تعالـى أقـول وأنـا 

الفقيـر إلـى اللـه تعالى علّي بن عبد المحسـن األحسـائّي اللويمـّي - -، إن هذا 

، ورأيـت فيه آثار الوقف ولـم أعرف واقفه،  الكتـاب المسـّمى باالحتجـاج وصل إليَّ

وأصلحتـه بعـد أن كان خرابًا، وأعلنـت وقفيته فهو وقف مؤبّد وحبس مخلّد إلى أن 

يرث الله األرض وَمن عليها، ال يباع وال يوهب. حّرره شـاهًدا به األقّل سـنة1250>، 

ثـم رقمـه بختمـه المربع ونقشـه: )علّي بن عبد المحسـن(.

كما توجد أبيات شعرية عربية مختومة بـ )عبًدا قال صهبا()1(.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26907 .

أحكام جواهر األعراض:      )فلسفة). 3

تأليف: الكاشفّي، حسين بن علّي الواعظ )840-910هـ(.

أوله: <واعلم أّن الطالب السالك إلى الله تعالى ..من صفات الجلل>.

لم نتعرف على معالم المخطوط وما ضّمته النسخة من فوائد وتقييدات ألبناء األسرة.

)1(  )صهبا(، لقب أُطلق على حفيد الشيخ عبد المحسن اللويمّي؛ الشيخ حسين ابن الشيخ علّي ابن 

الشيخ عبد المحسن بن محّمد اللويمّي )حدود 1239- 1299هـ(.
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المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26872.

أحوال الّرواة الممدوحين والثقاة:       )رجال). 4

تأليف: اللويمّي، الشيخ عبد المحسن بن محّمد )ت1244هـ(.

أولـه: <بسـم اللـه الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قـّدَر درجات الخلئق، على قدر 

تحّملهـم أسـرار الحقائـق مـن أهـل الطرايـق، والَحمل ألخبارهـم واالقتفـاء آلثارهم 

..وبعـد فيقـول الشـيخ الجليـل والفاضل النبيل الشـيخ عبد المحسـن بـن محّمد بن 

مبـارك اللويمـّي األحسـائّي عصمـه الله عن الخطـأ والخطل ووفقه للعلـم والعمل>.

آخـره: <والحمـد للـه على اإلتمام، وبلـوغ المرام، والصلة والسـلم على محّمد وآله 

األمنـاء األعـلم ما أضـاء نهاًرا، وما ادلهّم ظلم، فرغ مـن تأليفه مؤلّفه عصر الجمعة 

فـي اليوم الثامن عشـر من شـهر شـوال السـنة الرابعة عشـرة بعـد المائتين واأللف 

الهجرة>. من 

الناسـخ: الشـيخ علـي بن الشـيخ عبد المحسـن اللويمي األحسـائي، وقـد فرغ منه 

1222هـ. سنة 

قـال فـي آخـره: <وفرغـت مـن نسـخه مـن نسـخة األصـل عصـر الجمعـة في شـهر 

محـرم سـنة 1222، والحمـد للـه رّب العالميـن>.

في نهاية النسخة ذكر المصّنف خمس فوائد: 

<الفائدة األولى: في بيان كنى األئمة الواردة في الروايات.

الفائـدة الثانيـة: في التعريـف ببعض كنى الرواة الواردة فـي الروايات، منها إذا ورد 

فـي األخبـار سـعد بـن عبـد الله عـن أبي جعفـر، فإن المـراد بأبي جعفـر أحمد بن 

محّمد بن عيسـى، وغيره.

الفائدة الثالثة: عدة الكليني والمراد منها.

الفائـدة الرابعـة: ذكـر الشـيخ] الطوسـي[ فـي كتابـي الحديـث أحاديـث كثيرة عن 
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رجـال لـم يَلقهم، وإنما روى عنهم بوسـائط حذفها فيهـم، ثم ذكر في نهاية الكتاب 

طريقـه إليهم رجـًل رجًل>. 

وفـي الفائـدة الخامسـة ذكر الشـيخ عبد المحسـن أحد طرقـه المهّمة فـي الرواية، 

لـذا نذكـر الفائـدة الخامسـة بتمامها لمـا تضّمنته مـن فوائد علميـة وتاريخية: 

<الفائـدة الخامسـة: وهـي التـي ذكـر فيهـا طرقـه إلـى المشـايخ الثلثـة الكلينـّي 
والصـدوق والطوسـّي، وهـي كمـا يأتـي: 

لنـا طـرق متعـّددة إلـى المشـايخ الثلثة ثقة اإلسـلم محّمـد بن يعقـوب الكلينّي، 

ورئيـس المحّدثيـن محّمـد بـن علّي بن الحسـين الصـدوق، وشـيخ الطائفة محّمد 

بـن الحسـن الطوسـّي، وإلـى الشـيخين أبـي عمـرو الكشـّي، وأحمـد بـن العباس 

النجاشـّي، وكلّهـا صحيحـة، فلنذكـر منهـا ههنـا طريًقـا واحـًدا، وهـو مـا أخبرنـا 

بـه إجـازًة شـيخنا وأسـتاذنا ومـن إليـه فـي العلـوم اسـتنادنا وحيـد دهـره، وفريد 

عصـره، المبـرور المحبـور الشـيخ حسـين ابـن الشـيخ محّمـد ابـن الشـيخ أحمـد 

بـن إبراهيـم بـن عصفـور البحرانـّي الـدرازّي )مـّد ظلّـه العالـي(، عن شـيخه عبد 

علـّي بـن أحمـد بـن إبراهيـم بـن عصفـور خديـن الولـدان والحـور، عـن شـيخه 

الشـيخ األعلـم األكمـل األفخر حسـين بن محّمد بـن جعفر الماحوزّي، عن شـيخه 

المقـّدس األواه سـليمان بـن عبـد اللـه الماحـوزّي، عـن شـيخه الجامـع المعقـول 

والمنقـول بـل ِمريـة سـليمان بـن علـّي بن أبـي ظبية، عن شـيخه القمقام الشـيخ 

علـّي بـن سـليمان القدمـّي، عـن شـيخه الجامـع لجميـع فنـون اإلسـلم بـل مداٍن 

الشـيخ بهـاء الدين محّمد ابن الشـيخ حسـين بن عبـد الصمد الحارثـّي الهمدانّي، 

عـن مشـايخه المذكوريـن فـي كتابـه )األربعين(، فلنكتـف بما هو هنـاك مرقوم، 

ونقنـع بمـا ذكـره فـي ذلك الكتـاب، وهـو بالفعل فيـه مكتوب ومرسـوم، والحمد 

للـه علـى اإلتمـام، وبلـوغ المـرام، والصـلة والسـلم علـى محّمـد وآلـه األصفيـاء 

األعـلم، مـا أضـاء نهـاًرا وما ادلهـّم ظلم>.

يقـع المخطـوط فـي 283صفحـة، مخطوطـة الرجـال تقـع فـي 228صفحـة مـن 

المجمـوع الكلّـّي، فـي كّل صفحـة 18 سـطرًا.
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المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )1(26875.

األخالق:         )أخالق). )

تأليف: الكرمانّي، محّمد كريم بن إبراهيم )1225-1288هـ(.

أولـه: <بسـم اللـه. الحمد للـه رّب العالمين وصلّـى الله على محّمـد ...وبعد فيقول 

العبـد األثيـم كريـم بـن إبراهيـم، أنّـه قـد أرسـل إلـّي جنـاب لـّب األلبـاب، وزبدة 

اإلنجـاب العـّلم الفّهـام الميـرزا حسـين ابـن الميزرا أبـو القاسـم النائينّي، بمسـألة 

معضلة...>.

آخـره: <..فـي هذه الرسـالة فتدبـر فيها فإني قد جعلت فيها مـا يغنيك، والحمد لله 

أواًل وآخـرًا، وقـد فـرغ مـن تسـويدها مؤلّفها عصر يوم السـبت سـادس عشـر شـهر 

ربيع األول من شـهور اثنتين وسـتين بعد المائتين واأللف، حامًدا مصلّيًا مسـتغفرًا 

مستقبًل>.

وهي أجوبة مسـائل السـيّد حسـين ابن ميرزا أبو القاسـم النائينّي، مجهولة الناسخ، 

كتبـت في القرن الثالث عشـر الهجرّي.

ويقـع المخطـوط فـي: 147صفحـة، فـي كّل صفحـة: 19 سـطرًا، نسـخة مجلّـدة 

بالمقـّوى، كُتبـت بخـّط النسـخ.

على النسخة أشعار بالفارسّي.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 5-26123.

أخالق محسني:      )أخالق- فارسّي). 6

تأليف: الكاشفّي، حسين بن علّي )840-910هـ(.

أوله: <أكتساب محامد ومعالي تافته بيت هركه در مكارم أخلق شده>.

آخـره: <مؤثـر ميافيـد وهـر دو تـن در معـرض غضـب ملكـه در ورطـة هلكـت 

)1( فنخا: 293/16.
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ميافتـد..>.

كُتبت بخّط نستعليق فارسّي، نسخة مجلّدة بالمقّوى، عليها عناوين جانبية.

ضمن مجموع يتكّون من 226صفحة، صفحاته بين )178-226(، 22 سطرًا.

علـى النسـخة حـواٍش وتعليقـات مـن الناسـخ، عليهـا ختم بيضـوّي نقشـه )..حيدر 

علـّي(، وختـم تملّـك آخر نقشـه: )عبـده زيـن العابدين(.

كما يوجد قيد تملّك باسم: عباس حاجي علّي محّمد كلجين.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 76029.

األربعون حديًثا في ذكر فضائل أمير المؤمنين:     )حديث). 7

تأليف: اللويمّي، الشيخ علّي بن عبد المحسن )حدود 1180- بعد سنة 1254هـ(.

فرغ من تأليفه في 4 ذي الحجة 1223هـ .

أولـه: <الحمـد للـه رّب العالميـن والصـلة والسـلم على محّمـد بن عبـد الله وأهل 

بيتـه الطاهرين.

وبعـد فهـذه أربعـون حديثًـا فـي ذكـر فضائـل أميـر المؤمنيـن، وإمـام المتقيـن، 

ويعسـوب الديـن، وقائـد الغـر المحجليـن، وأبـي األئمـة الطاهرين. ذكرتهـا برواية 

أسـعد بـن إبراهيـم بـن الحسـن بـن علـّي اآلرملّي>.

آخـره: <واعلـم أنّـه لم يكن بين هـذا الخبر، وبيـن األخبار األَُول منافـاة، ألنا نحمل 

األخبـار األُول علـى التقيـة، ألنّهـم كانوا يتقون مـن غلة الشـيعة، وكان هذا من 

األسـرار، ولـم يكـن أكثـر أصحابهـم قابليـن لحفظ األسـرار، والحمـد للـه أواًل وآخرًا 

وظاهًرا>.

قـال فـي نهايتـه: <وفـرغ مـن كتابته علّي ابن الشـيخ عبد المحسـن بـن محّمد ابن 

الشـيخ مبارك اللويمّي األحسـائّي في اليوم الرابع من شـهر ذي الحجة الحرام سـنة 

.<1223
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إرشاد األذهان إلى أحكام اإليمان:           )فقه). 8

تأليف: الحلّّي، العّلمة الحسن بن يوسف بن مطّهر )648-726هـ(.

فقـه مختصـٌر معـروٌف من كتـاب الطهـارة إلى كتـاب الديّات، يحتوي على خمسـة 

عشـر ألف مسـألة، اعتنى به علماء الفقه الجعفرّي دراسـًة وشـرًحا وتحشـية، ألّفه 

العّلمـة بطلـب مـن ولـده فخـر الدين )محّمـد(، وأتّمه في الحادي عشـر من شـهر 

شوال سـنة 696هـ .

أولـه: <بسـم الله. الحمد للـه المتفرّد بالقدم والدوام، المتنزّه عن مشـابهة األعراض 

واألجسـام المتفّضل...أّمـا بعـد فإّن الله تعالـى كما أوجب على الولـد إطاعة أبويه، 

كذلـك أوجب عليهما الشـفقة عليـه، بإبلغ مراده في الطاعـات، وتحصيل مآربه..>.

آخـره: <ومـن أراد التطويـل بذكـر الفـروع واألدلّـة وذكـر الخـلف فعليـه بكتابنـا 

المسـمى بـ«منتهـى المطلـب»، فإنـه بلـغ الغاية وتجـاوز النهاية.ومن أراد التوسـط 

فعليـه بمـا أفدنـاه فـي التحـري،أو تذكـرة الفقهـاء، أو قواعد األحـكام أو غير ذلك 

مـن كتبنا.واللـه الموفـق لـكّل خيـر، والحمـد للـه رّب العالميـن>..

الناسـخ: كمـال بـن محّمـد بنجهـزاري المراسـكّي، فـرغ مـن نسـخه يـوم الجمعـة 

26جمـادى األولـى 1063هــ .

قـال: <قـد حصـل الفـراغ مـن تحرير هـذا الكتـاب بعـون الملـك الوّهاب الموسـوم 

ا من اللـه تعالى وحسـن التوفيق في  بإرشـاد األذهـان إلـى أحـكام اإليمان، مسـتمدًّ

26 شـهر جمادى األول سـنة 1063، في وقت المسـاء يوم الجمعة، تّم على يد أقّل 

العبـاد ...حاجـي كمال ابـن محّمد بنجهزاري المراسـكّي>.

اشتملت النسخة على مجموعة من القيود، نلخصها باآلتي: 

- فـي أول النسـخة قيـد تملّـك للشـيخ عبـد الحسـين البغولـّي نّصه: <دخـل في ملك 

الفقيـر إلـى ربّـه الغنـي الحميـد الفّعـال لمـا يريـد عبـد الحسـين بـن محّمـد بن 

منصـور البغولـّي، وفّقـه اللـه لطلـب.. الخيـر>، رقمه بختمـه وهو بيضوّي نقشـه: 
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)الواثـق باللـه عبد الحسـين بـن الشـيخ محّمد(.

- قيـد تملّـك خـاٍل مـن االسـم عبارتـه: <بسـم اللـه دخل فـي حيازتـي وأنـا األقل> ثم 

اسـتعاض عـن اسـمه بختمه المربع ونقشـه: )علّي بـن عبد الحسـين(، والمظنون 

أنّـه ابـن المالـك األول الشـيخ عبد الحسـين بن الشـيخ محّمد.

- ذكـر فائـدة وهـي: <فـي وجـه تسـمية البتـول التبتـل والبتلـة بمعنـى واحـد وهـو 

القطـع، والبتـول مأخـوذ مـن هـذا، وتسـّمى فاطمـة بتـواًل المتياز]هـا[ عـن 

النسـوان، وفاطمـة بفطـم الحيـض عنهـا> القامـوس.

- قيـد تملّـك عبارتـه: <قـد دخـل في ملـك أفقر العبـاد وأحوجهـم العبـد الجاني ابن 

محّمـد رضـا؛ محّمـد هـادي، يوم السـبت أربعة عشـر من ربيـع الثاني سـنة مائة 

وثمانيـة بعـد األلـف مـن الهجـرة النبويـة،>، بعـده ختمـه بختمـه البيضـوّي 

ونقشـه )ولـكل قـوٍم برهـان(، ويوجـد بقربه ختـم بيضوّي آخر نقشـه: )يـا هادي 

المضليـن(، والمحتمـل أّن الختميـن لنفـس الشـخص المالـك )محّمـد هـادي بـن 

محّمـد رضا(.

- قيـد نسـخ كُِتـب بالفارسـيّة: <هـذا كتـاب اإلرشـاد ملـك شـيخ عبـد الحسـين ابـن 

المرحـوم شـيخ محّمـد الحسـاوّي>.

- كمـا يوجـد فـي بعض صفحاته قيد تملّك للشـيخ عبد الحسـين نّصـه: <هذا الكتاب 

مـن متملّـكات عـواري الزمـان العبـد المذنب عبد الحسـين بن محّمـد بن منصور 

األحسائّي>. البغولّي 

- فـي نهايـة النسـخة تملّـك للشـيخ محّمـد هـادي بـن محّمـد رضـا يعـود لسـنة 

1108هــ، نـّص قيـده: <دخـل فـي متملّـكات أفقر عبـاد اللـه الملـك العالي ابن 

محّمـد رضـا؛ محّمد هادي بالبيع الصحيح الّشـرعّي في يوم السـبت أربعة عشـر 

مـن شـهر رفيـع القـدر ربيـع الثانـي سـنة مائـة وثمـان بعـد األلـف مـن الهجرة 

النبويـة>، ثـّم رقمهـا بختميـه السـابقين البيضويّين: )ولكل قـوٍم برهان(، )يا 

المضلين(. هـادي 
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آخر النسخة خمسة أبيات باللغة العربية مطلعها: 

شـكوُت إيلك الرضَّ فارحم شكييتأال يـا أيهـا الأمـول يف ّك حاجـة

يقع في 305صفحة، في كّل صفحة 15 سطرًا.

المصدر: مكتبة الوطنيّة بطهران )ملي(، رقم المخطوط: )1(26113.

إرشاد العوام:        )عقائد - فارسّي). 9

الكرمانّي، محّمد كريم خان بن إبراهيم )1225 - 1288 هـ(.

فرغ مصّنفه من تأليفه سنة 1266هـ)2(، وفيه عرض معظم آرائه وأفكاره.

الناسخ: الناسخ غير مذكور، فرغ من نسخه سنة 1266هـ .

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26937 )3(.

إزاحة العّلة في معرفة القبلة.      )فقه). 10

تأليف: القمّي، شاذان بن جبريل )القرن السادس الهجرّي(.

أولـه: <الحمـد للـه الـذي تفـرّد بالكبريـاء، وتوّحـد بـدوام البقـاء، وتفّضـل بالجـود 

والنعمـاء، وتعالـى عـن اتّخـاذ الصحبـة واألبنـاء، وأمنن علينا بالرسـل واألنبيـاء، ثّم 

اختـار مـن بينهـم من ختـم بـه نبّوتهم>.

آخـره: <فإنّـه يسـقط فـرض اسـتقبال القبلـة، ويصلّـي كيـف يشـاء، وليكـن إيمـاًء، 

ويقتصـر علـى التكبيـر، علـى مـا ذكـر أصحابنـا فـي كتبهم>.

الناسـخ: علـّي ابـن الشـيخ عبد المحسـن اللويمـّي، فرغ من كتابتها ونسـخها سـنة 

1222هـ.

والنسـخة تاّمـة كُتبـت بالمداد األسـود والعناويـن بالمداد األحمر، وتعّد من النسـخ 

)1( فنخا: 69/3.

)2( الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 515/1.

)3( فنخا: 97/3.
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السـلطانية الخاليـة مـن القيـود والتهميشـات حولهـا؛ مّمـا جعلها في غايـة الجمال 

والوضوح.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: 3/ 26934.

أساس االقتباس في المنطق:     )منطق- فارسّي). 11

تأليف: نصير الدين الطوسّي، محّمد بن محّمد بن حسن )597-672هـ(.

هـدف نصيـر الديـن الطوسـّي فـي كتابـة هـذا الكتـاب كمـا يذكـر هـو نفسـه فـي 

المقدمـة، هـو تقديـم عمـل فّنّي وعلمّي شـامل فـي المنطق الذي يتضمن دروسـه 

مـن اآلخريـن، ويتضّمـن آراءه الشـخصية وأفـكاره فـي هـذا العلـم. وقـد ألّفـه في 

)قهسـتان( سـنة642هـ .

أولـه: <اللهـم أيّد متعلمي الحكمة بإلهـام الحّق، وتلقين الصـدق، والتوفيق للخير، 

وأصـرف الهمـم إلـى طلـب الكمـال وتحـّري الصـواب، واقتنـاء الفضيلـة، ليكونـوا 

واثقيـن باالسـتقامة، محرَزيـن عـن االعوجـاج، مطمئنيـن باليقيـن، ومتنفريـن عـن 

الشـّك، ومستأنسـين بالعلم>.

وهي نسخة عتيقة تعود إلى بداية القرن الثامن الهجرّي، قريبة من عصر المؤلّف.

يتألّف المخطوط من: 188 صفحة، وفي كّل صفحة: 25سطرًا.

الناسـخ: أحمـد بـن حسـن أبي العـل المتطبّب الهمدانـّي، فرغ من نسـخه غرّة ذي 

القعدة سـنة 707هـ .

علـى النسـخة حـواٍش وملحظـات وتصحيحات، وقيـد تملّك ابن عبد الحسـين عبد 

المحسـن]اللويمّي[، كمـا يوجـد ختـم بيضوّي نقشـه: )محّمـد باقر العلـوم1158(، 

وختـم آخـر نقشـه: )يا إمام محّمد الباقـر أدركني(، وختم ملكية: عبد المحسـن بن 

عبـد الحسـين بتاريخ 1335هـ .

أصول الدين:      )عقائد- فارسّي). 12

تأليف: الرشتّي، السيّد كاظم بن قاسم )1212- 1258هـ(.
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أولـه: <اعلـم أّن كّل فقيـر ومحتـاج يُقـال ممكـن، وكّل غنّي في كافـة األمور بحيث 

ال يحتـاج إلـى غيـره أبـًدا، وغيره محتـاج إليه يعبّر عنـه بواجب>.

آخـره: <إنّـه ولـي الحسـنات والمتجـاوز عن السـيئات، وصلّى الله علـى محّمد وآله 

الطاهريـن، أبد اآلبدين، ودهـر الداهرين>.

ال يتضّمن المصدر أي معلوماٍت عن معالم المخطوط وما تضّمنه من قيود وفوائد.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي(، رقم المخطوط: 26922 )1(.

ألفية ابن مالك:                  )نحو). 13

تأليف: األنصارّي، محّمد بن عبد الله بن مالك )ت672هـ(.

أوله: 

أحـــــد ريب اهلل خـــــر مالكبسـم اهلل. قال حمّمـد هو ابن مالك
الصطف الرســـــول  ىلع  وآل الســـــتكملني الشفـــــامصلًيا 

آخره: 

اخلالصة الكفية  مـــــن  كمـا اقتـض غـىن بـال خصاصـة أحىص 

الناسخ: اسم الناسخ غير مذكور، ويُحتمل أنّها كُتبت في القرن الثالث عشر.

علـى النسـخة حـواٍش وملحظـات، كما يوجـد ختم بيضوّي نقشـه: <عبد المحسـن 

]اللويمـّي[، وختـم آخـر نقشـه: <المتوكّل علـى الله عبده محّمد حسـين>.

وختم مختلف نقشه: <المتوكّل على الله عبده نعمة الله>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26923 )2(.

نسخة أخرى: 
ورد ذكرهـا ضمـن المجموعـة التي تقّدم بها عباس محسـني اللويمـّي لمكتبة ملي، 

)1( فنخا: 184/4.

)2( فنخا: 950/13.
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وهـي برقـم آخر، ولعّل عليهـا تملّكات عدد من أبناء األسـرة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26131 )1(.

نسخة أخرى: 
ورد ذكرهـا ضمـن المجموعـة التي تقّدم بها عباس محسـني اللويمـّي لمكتبة ملي، 

وهـي برقـم آخر، ولعل عليهـا تملّكات عدد من أبناء األسـرة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26117 )2(.

األلفية في فقه الصالة اليومية:     )فقه). 14

تأليف: الشهيد األول، محّمد مّكّي العاملّي )734-786هـ(.

أوله: <بسـم الله. الحمد لله رّب العالمين، والصلة والسـلم على أفضل المرسـلين، 

...وبعـد فهـذه رسـالة وجيـزة فـي فـرض الصـلة إجابـة اللتمـاس مـن طاعتـه حتم، 

وإسـعافه غنـم، واللـه المسـتعان، وهي مرتبـة على مقّدمـة وفصول ثلثـة وخاتمة>.

آخـره: <ولـو أطلـق القضاء على صلة الطواف والجنازة فمجـاز، وكذا النذر المطلق. 

والحمـد للّـه رّب العالمين والصلة والسـلم على محّمد وآله أجمعين>.

الناسـخ: عـز الديـن ابن عبد الرحيم السـيرجانّي في بلدة يزد الشـهيرة بدار العبادة 

في شهر شـعبان سنة 1072هـ .

وقـد ختمـه بقولـه: <تّمـت الكتابـة بعـون الملـك الوّهـاب في تاريخ شـهر شـعبان 

المعظّـم سـنة 1072، علـى يـد الفقيـر الحقيـر ابـن موالنـا عبـد الرحيـم عـّز الدين 

السـيرجانّي بتوفيـق اللـه الملـك الربّانـّي فـي بلـدة يـزد المشـهورة بـدار العبـادة يزد>.

علـى النسـخة حـواٍش وتهميشـات، كمـا عليهـا قيد تملّك عـّز الدين محّمـد بن عبد 

الرحيم السـيرجانّي.

)1( فنخا: 950/13.

)2( فنخا: 950/13.
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كمـا عليهـا ختم نقشـه )محّمـد(، وعليه قيد تملّـك آخر: عبد علّي حسـن الرضوّي، 

وختم نقشـه: )الواثق بالله الغني عبده ..(، وختم آخر نقشـه: <يا أمير المؤمنين>، 

وختـم بيضوّي نقشـه: )أفـوض أمري إلى الله عبده محّمد شـفيع 1211(.

وختـم نقشـه: <يـا صاحـب الزمـان1092>، وختـم آخر نقشـه: <يا إلهي بحق باسـم 

اللـه نظـري كـن بحـال لطـف اللـه 1137>، وختـم بيضـوّي نقشـه: <ال إلـه إال اللـه 

الملـك الحـّق المبيـن لطـف اللـه1134>، كمـا عليـه قيد تملّـك عـزّ الدين السـيرجانّي.

يقع المخطوط في48 صفحة، في كّل صفحة 12 سطرًا .

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26117- 5 .

األنوار الجاللية في شرح الفصول النصيرية.      )علم الكالم). )1

تأليف: السيورّي، المقداد بن عبد الله بن محّمد الحلّّي )ت826هـ(.

أولـه: <اللهـم وفّق إلكماله بمحّمد وكرم آله، سـبحانك اللهـم واجب الوجود ومبدأه 

وغايـة وجـود كّل موجـود، أنـت أخرجتنـا مـن ُمرتَتَـق ظلم العـدم إلى فضـاء ضياء 

الوجود بقدرتـك وإرادتك..>.

آخـره: <وكتـب مصّنفـه المقـداد بـن عبـد اللـه بـن السـيورّي األسـدّي، ثامن شـهر 

رمضـان مـن ثمـاٍن وثمانمائـة، رّب اختـم بالخيـر ياكريـم>. 

الناسـخ: الشـيخ علـّي بـن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمـّي، فـرغ من نسـخها خلل 

سـنة 1222هـ.

ناقصة الصفحة األولى، جعل العناوين باللون األحمر والكتابة بالمداد األسود.

يقع المخطوط في 62 صفحة، في كّل صفحة 24 سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: 1/ 26934.

أنوار الحكمة:                 )فلسفة). 16

تأليف: الفيض الكاشانّي، محسن بن المرتضى )ت1091هـ(.
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أوله: <نحمدك اللهم وأنت للحمد أهل ونسـتهديك وهدايتك علينا يسـير سـهل، ما 

أضيـق الطريـق علـى مـن لم تكن دليلـه، وما أوضح الحـّق عند من هديته سـبيله.. 

أّمـا بعـد فيقـول: العبـد الفقيـر إلـى الله.. هـذا مختصـر من كتابنـا الموسـوم بعلم 

اليقين>.

آخـره: <فـإذا كان يوم القيامـة أكملها بهذه الرحمة مائة، هـذا آخر الكلم في كتاب 

العلـم باليوم اآلخر من كتـاب أنوار الحكمة..>.

الناسخ: ال يعرف اسم الناسخ، تم الفراغ من كتابتها سنة 1268هـ .

المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26921 )1(.

النبـــــّي . 17 مولــــــــد  فـي  واألفـــــكار  الســــرور  ومفتــــاح   األنــــوار 
المختار:                                                             )سيرة نبوية)

تأليف: البكرّي، أحمد بن عبد الله بن محّمد )القرن العاشر(.

أّولـه: <الحمـد للـه الـذي خلق نور محّمـد )ص(قبل خلـق األرواح، و جعل جسـمه 

الشـريف أحسـن الصـور واألشـباح، و أخـرج درّة نـوره األنـور مـن ُصـدف جواهـر 

التكويـن، و اسـتخرج جوهـره األقـدس وجعلـه معدن الصـدق واليقيـن، و ليس لها 

مـن شـاهر سـتره لبـاس الصيانة و الهداية، و قـّدس صائب فكره عن الزيغ و الشـّك 

الغواية>. و 

آخـره: <وبعـد مبعثه بثمان سـنين قُبضـت خديجة. وهذا آخر مـا انتهى إلينا 

مـن خبـر مولد النبّي )ص(، ورضاعه وصراعه، وسـفره وتزويجه على الوفاء والتمام. 

ونسـتغفر اللـه الكريـم المّنـان مـن الزيـادة والنقصان، والسـهو والغلط والنسـيان، 

ومنـه التوفيق واإلحسـان، وصلّى اللـه على محّمد وآله الطاهريـن،  َوالَْحْمُد لِلَِّه رَبِّ 

الْعالَِمين> .

الناسخ: غير مذكور، يُحتمل من القرن الثالث عشر.

)1( فنخا: 172/5.
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علـى النسـخة تملّـك عبد الحسـين بن محّمـد علّي]اللويمـّي[، بتاريخ ليلة السـبت 

13 ذي القعـدة 1282هـ.

وعلـى النسـخة ختـم بيضـوّي نقشـه: )عبـده عبـد المحسـن1084(، وختـم بيضوّي 

آخـر نقشـه: )يـا إمـام حسـين(، وختـم بيضوّي نقشـه )عبده أسـحق الحسـينّي(

يوجد بيت شعر: 

وادلملسـان الفى نصـف ونصف فؤاده اللحم  صورة  إال  يبق  فلم 

يقع المخطوط في: 122 صفحة، في كّل صفحة: 21سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في إيران )ملي(، رقم المخطوط: 26125 )1(.

زبدة البيان في براهين أحكام القرآن:                )فقه). 18

تأليف: األردبيلّي، الشيخ أحمد بن محّمد )ت993هـ(.

أولـه: <الحمـد لله رّب العالمين والصلة على رسـوله محّمد وآلـه أجمعين. أّما بعد: 

اعلـم أّن هنـا فائـدة ال بـّد قبـل الشـروع فـي المقصـود مـن اإلشـارة إليها وهـي أّن 

المشـهور بيـن الطلبـة أنّـه ال يجوز تفسـير القرآن بغير نـّص وأثر>.  

آخـره: <فـكأّن سـبب تـرك هـذه اآليـة فـي آيـات األحـكام فـي كنـز العرفـان سـبب 

النـزول وكونهـا مقصـورة عليهـم كما فعله في الكّشـاف والقاضي، وأنـت عرفت أنّه 

ليـس بجيّـد ومثـل هـذا فعـل فـي كثير مـن اآليـات، حيـث عّممت مع كون سـبب 

النـزول خاّصـا لمـا مّر، ثـّم على تقدير التخصيـص أيضا ال يبعد التعميـم لفهم العلّة 

فيسـتخرج الباقـي فتأّمل>

الناسخ: نُسخت في القرن الثالث عشر.

علـى النسـخة تعليقـات من الناسـخ، وحـواٍش كثيرة، فيهـا توضيحـات للمتن ومراد 

المؤلّـف، عليهـا خـّط بتاريخ 1323هــ، وخّط آخر بتاريـخ 1335هـ .

)1( فنخا: 267/5.
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كمـا يوجـد عليهـا قيـد تملّك محّمد علـّي بن عبـد الحسـين]اللويمّي[.وعليها ختمه 

ونـّص النقـش: )محّمـد علـّي بـن عبد الحسـين(. والنسـخة عليهـا كتابـات بالعربية 

والفارسية.

يتألّف المخطوط من: 110 صفحات، يقع في كّل صفحة: 18 سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26096 .

الباب الحادي عشر:       )عقائد). 19

تأليف: العّلمة الحلّّي، الحسن بن يوسف بن مطهر )648-726هـ(.

أولـه: <بسـم اللـه، الباب الحادي عشـر فيما يجـب على عامـة المكلّفين من معرفة 

أصـول الديـن، أجمـع العلماء كافة على وجوب معرفة اللـه تعالى..الفصل األول في 

إثبـات واجـب الوجود تعالـى في الخارج لذاته، أو ممكـن الوجود لذاته..>.

آخـره: <والتـرك فـي الحـال والعـزم على عـدم المعـاودة إليه واالسـتقبال فـي األمر 

والمعـروف معروفًـا، والمنكـر بالمنكر، وأن يكونا مّما سـيقعان، ألّن األمر بالماضي 

يراجـع االصـل لطفـا، وتجويـز التأثير واألمن مـن الضرر>.

الناسخ: عّز الدين بن عبد الرحيم السيرجانّي، فرغ من نسخه سنة 1072هـ .

قـال فـي آخـره: <تمـت الكتـاب بعون الملـك الوّهـاب على يـد الفقيـر الحقير ابن 

موالنـا عبـد الرحيـم عـّز الديـن السـيرجانّي فـي تاريـخ 7 جمـادي اآلخـر فـي سـنة 

.<1072

علـى النسـخة حواشـي وتصحيحـات بعضهـا مـن الميـرزا محّمـد عبـد الرحيـم بـن 

محّمـد جعفـر اإلصفهانـّي. علـى النسـخة تملّـك علـّي بـن جعفـر.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(.

بداية الهداية:          )فقه). 20

تأليف: الحّر العاملّي، محّمد بن حسن )1033 -1104هـ(.
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فـي الواجبـات والمحرّمـات المنصوصـة مـن أّول الفقـه إلـى آخـره، وهي فـي غاية 

االختصـار، انتهـى فيهـا إلـى أّن الواجبـات )۱5۳5( والمحرّمـات )۱44۸(.

أولـه: <الحمـد للـه رّب العالميـن، والصـلة علـى محّمـد وآلـه الطاهريـن. أّمـا بعد 

فيقـول الفقيـر إلـى اللـه الغنـي، محّمد بن الحسـن الحـّر العاملّي: قـد التمس مّني 

جماعـة مـن اإلخـوان المؤمنيـن الطالبين للحـّق اليقين>.

آخـره: <ومـن أراد االطّـلع على أدلتهـا فليرجع إلـى كتابنا الكبير المذكـور في أولها 

فصـار الواجبـات ألًفـا وخمـس مائـة وثلثيـن والمحرامات ألًفـا وأربع مائـة وثمانية 

وأربعين، ويكون المجموع ثلثة أالف إاّل سـبعة عشـر تقريبًا ألّن في بعضها تداخًل 

وتكـرار بيّن، والحمد للـه رّب العالمين>. 

الناسخ: غير معروف.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26898 )1(.

بداية الهداية في علم التجويد     )علوم القرآن). 21

تأليف: الشيخ عبد المحسن بن محّمد اللويمي )ت 1344هـ(.

قّسـم المصّنـف الرسـالة إلى مقّدمة وعشـرة أبواب وخاتمة، تنـاول فيها أبواب علم 

التجويـد، منها االسـتعاذة والتسـمية، ومخـارج الحروف وصفاتها، وأحـكام اإلدغام، 

وأحـكام النـون السـاكنة والتنوين، والمـّد والقصر، وغيرها من أبـواب التجويد.

أولـه: <إّن هـذه نبـذة يتحتّـم علـى قـارئ القـرآن، وتالـي األذكار الصلتيـة علُمهـا 

وفهمهـا، سـميتها )بدايـة الهدايـة(، وأسـال اللـه سـبحانه أن ينفع بها الطـلب، وأن 

يشـركني معهـم في الثـواب>.

آخرهـا: <فليحتـرز عـن مثـل هـذا اللحـن، كمـا يحترز عـن اللحـن بالمعنـى األول، 

وهـذا مـا أردنـا إيـراده في هـذه الرسـالة>.

)1( فنخا: 830/5.
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الناسـخ: الشـيخ عبد الحسـين ابن الشـيخ ناصر ابن الشـيخ عبد الحسـين ابن ناصر 

ابن عبد النبّي الناشـرّي القارّي األحسـائّي السـعيدآبادّي السـيرجانّي الكرمانّي. 

كتـب الناسـخ فـي خاتمتهـا: <وكنـت قـد نقلتهـا من نسـخة األصـل لمؤلّفها الشـيخ 

الجليـل والعالـم العامـل النبيـل، الشـيخ األمجـد والعالـم المؤيّـد مجتهـد العصـر 

والزمـان أسـتاذنا وشـيخنا ومفيدنـا ومقتدانـا وملذنـا شـيخ المشـايخ؛ الشـيخ عبـد 

المحسـن بـن محّمـد بـن الشـيخ مبـارك اللويمـّي األحسـائّي مولـًدا ومنشـأ وأصًل، 

)السـيرجانّي( مسـكًنا، أيّده الله تعالى وأطال عمره وبقاه، ونفعنا ببقائه، وأسـعده 

فـي الداريـن، بمحّمـد وأهـل بيتـه وعترتـه الطيبيـن الطاهريـن، آميـن آمين>.

ثـّم قال: <وقد كتبتها لنفسـي بيـدي الجانية وأنا العبد الفقيـر الحقير المقّر بالذنب 

والتقصيـر عبـده وابـن عبـده عبد الحسـين بن ناصر بن عبد الحسـين بـن ناصر بن 

عبد النبّي آل ناشـرة أهل القارة مولًدا، ومنشـئًا، واألحسـائّي أصًل، والسـعيد آبادّي 

السـيرجانّي الكرمانّي مسـكًنا، والحمد لله رّب العالمين>.

وقد تّم الفراغ من المجموع في شهر صفر سنة 1234هـ .

تقع المخطوطة في المجموع ضمن الصفحات )102 – 144()1(.

المصدر: مكتبة مسجد أعظم - قم، رقم الحفظ: 3/ 2559 )2(.

بشارات المؤمنين.      )أخالق). 22

اللويمّي، الشيخ عبد الله ابن الشيخ عيسى )كان حيًا سنة 1229هـ(.

يسـتعرض عـدًدا مـن األحاديـث الـواردة عـن أهـل البيـت، وشـرحها وتفسـيرها 

بأسـلوب وعظـّي وأخلقـّي، يبـدأ كّل فقرة فيه بكلمة )بشـارة(، كُتبـت بخّط جميل 

ومتقـن، مـازج بين اللـون األسـود واألحمر.

ناقصـة األول، بدايـة أول صفحـة سـليمة منـه: <إحـدى، لمعنـى ليس بمعـاٍن كثيرة 

)1( قد أفادنا بالمعلومة والمصادر الشيخ الجليل هشام الزويد األحسائّي.

)2(  )فنخا(: 5/ 832.
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مختلفـة، وقـال الصـادق ُ نور ال ظلمة فيه، وحيـاة، ال موت فيه وعلم ال جهل 

فيـه، وحـّق ال باطل فيه>.

آخـره: <ومـا عليكـم بحفيـظ، هـي بشـارات من اللـه، وعدد هـذه الكلمـات تاريخ 

التصنيـف، وهـو تاريـخ لطيـف، والحمـد للـه رّب العالميـن والصـلة والسـلم على 

محّمـد وآلـه أجمعيـن، تّمـت البشـارات بشـارات المؤمنين>.

وقـع الفـراغ مـن كتابته 14 محرم الحرام سـنة 1229هـ، قال في آخـره: <وقع الفراغ 

من كتابة هذه الرسـالة المباركة عصرية يوم الجمعة المباركة الرابع عشـر من شـهر 

المحـرم سـنة التاسـعة والعشـرين بعـد المائتيـن واأللـف مـن الهجـرة النبوية على 

مهاجرهـا أفضـل الصلـوات، على يد أقـل العباد عمًل عبد الله بن عيسـى بن محّمد 

بـن مبـارك بـن أحمد بـن محّمد بن مبارك بـن ناصر بن محّمد بن ناصر بن حسـين 

اللويـم، غفـر اللـه لهم أجمعين بحـّق محّمد وآله الطيّبيـن الطاهرين المعصومين

تكاملت الكتـــــاب  لصاحبهتـــــّم  الـــــرسور  مجـــــل 

وقال: 

القاري أيهـــــا  يل  اللطيففســـــل  الـــــرب  من  وغفرانًا 

أولها قيد نّصه: <..في علم الدراية الشيخ علّي بن عبد المحسن األحسائّي>.

لعله إشارة إلى كتاب من تصنيف الشيخ علّي.

آخر النسـخة ختم وحاشـية من الشـيخ عبد الحسـين اللويمّي، ونّص تملّكه: <كيف 

أقـول تملّكـي وللـه ملـك السـماوات واألرض>، وختمه مربع نقشـه: )عبد الحسـين 

بـن محّمد بـن علّي()1(.

يقع المخطوط في: 90 صفحة، في كّل صفحة: 18 سطرًا.

مكان المخطوط: مكتبة خانم مهري محسني الخاّصة في سيرجان.

)1( حصلنا على صورة من الصفحة األخيرة عن طريق الدكتور الباحث محّمد كاظم رحمتي، والشيخ 

علّي ابن الشيخ محّمد اللويمّي.
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تاريخ محاربات حضرت محّمد:             )سيرة - فارسّي). 23

تأليف: غير مذكور.

الناسخ: غير معروف.

ذُكـر ضمـن المجموعة التي كانت بحوزة عباس محسـني اللويمّي، وقد اشـترته منه 

المكتبـة الوطنيّة في طهران.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26920 )1(.

أبـي . 24 كتـــــاب  مـن  االختيــــــار  لكتــــــاب  الطاوســــّي   التحريــــر 
عمرو الكّشــّي:                                                              )رجال)

تأليف: العاملّي، الشيخ حسن بن زين الدين )959 - 1011ه (.

أولـه: <الحمـد للـه رّب العالميـن، وصلواتـه علـى نبيـه محّمـد المصطفـى، وعترته 

الطاهريـن. أّمـا بعـد، فيقـول الفقيـر إلـى عفـو اللـه تعالـى وكرمه، حسـن بن زين 

الديـن، أوزعـه اللـه شـكر نعمـه، هذا تحريـر كتاب )االختيـار من كتـاب أبي عمرو 

الكّشـّي(، فـي الرجال انتزعه من كتابه السـيّد الجليل العّلمـة المحّقق جمال الملّة 

والديـن أبـي الفضائـل أحمـد بن طـاوس الحسـنّي، والباعث لي علـى ذلك أني 

لـم أظفر مـن كتاب السـيّد بنسـخة غير نسـخة األصل..>.

آخـره: <وفـرغ من اسـتخراج هذا الكتـاب وإفراده العبد الفقير إلـى عفو الله تعالى 

رحمتـه، حسـن بـن زيـن الدين بن علـّي بن أحمد بن جمـال الدين بن تقـّي الدين 

صالـح بـن مشـرف الشـامّي العاملـّي عامله الله برأفتـه وأوزعه شـكر نعمته، ضحى 

يـوم األحد سـابع شـهر جمـادى .. وتسـعين وتسـعمائة، والحمد لله وحـده، وصلى 

اللـه علـى نبيه وحبيبـه محّمد المصطفى وآلـه الطاهرين>.

الناسـخ: الشـيخ علـّي ابـن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمـّي فـي 7 ربيـع األول سـنة 

. 1229هـ 

)1( فنخا: 749/6.ت
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كُتـب فـي آخـر النسـخة: <وقـد فرغـت مـن كتابـة النسـخة، االثنيـن اليوم السـابع 

مـن شـهر ربيـع األول 1229، التاسـع والعشـرون بعـد المائتين واأللـف، وأنا الفقير 

علـّي بـن عبد المحسـن األحسـائّي اللويمـّي، وإن فيه غلط فهو من نسـخة األصل، 

والحمـد لله أواًل وآخـرًا وظاهـرًا وباطًنا>.

رحًة اهلل  ســـــل  فيه  ناظًرا  لكتبها الدفـــــون تت اجلنادلأيا 

يوجـد فـي الصفحـة األخيرة ختم تملّك للشـيخ عبد الحسـين بن محّمد ابن الشـيخ 

علـّي اللويمـّي، ونقش ختمه: )عبد الحسـين بن محّمـد بن علي(.

كما يوجد تملّك: علّي بن عبد المحسن اللويمّي األحسائّي.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(.

التحفة الفاخرة في ذكر مصائب العترة الطاهرة    )سيرة المعصومين). )2

تأليف: اللويمّي، الشيخ عبد المحسن بن محّمد )ت 1244هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه علـى عظائم األمـور، وفجائـع الدهور، وألـم الفجائـع ومضاضة 

اللـواذع، وجليـل الـوزر، وعظيـم المصائـب بأهـل البيت..وبعد: فيقـول الفقير إلى 

اللـه الغنـي عبد المحسـن بن محّمد اللويمّي إن لبس شـعار األحـزان واالكتئاب لما 

.)1(<أصاب األبـرار األطياب

آخـره: <وبـارك للحجـاج والـزوَّار فـي الـزاد والّنفقـة، واقـض مـا أوجبـت عليهم من 

الحـج والعمـرة، وصلـى اللـه علـى محّمـد وآل محّمد. 

وكان الفـراغ مـن تأليـف هـذا الكتـاب المسـتطاب فـي الثانـي والعشـرين مـن ذي 

الحجـة الحـرام سـنة 1218، مـن الهجـرة النبويـة>.

الناسخ: غير مذكور، ولكن يحتمل احتمال قوي أن تكون بخّط المؤلّف نفسه)2(.

)1( التفحة الفاخرة في ذكر مصائب العترة الطاهرة: 1/ 26.

)2( وقد ذهب إلى ذلك أيضا محّقق النسخة السيّد خالد الموسوّي الغريفّي.
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عـدد صفحـات المخطـوط: 457 صفحة، في كّل صفحة: 21 سـطرًا، قياس صفحات: 

.19×28.5

المصدر: مكتبة اإلمام الحكيم في النجف األشرف، رقم المخطوط: 484.

تذكرة األولياء:             )تراجم- فارسّي). 26

تأليف: فريد الدين محّمد بن إبراهيم المعروف بالعطّار الهمدانّي )ت 637هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه الجـواد بأفضـل أنـواع النعمـاء، المّنان بأشـرف أصنـاف العطاء، 

المحمـود فـي أعالـي ُذَراة العـزّة والكبرياء، المعبود بأحسـن أجنـاس العبادات في 

أعمـاق األرض وأطباق السـماء>.

آخـره: <كـذا فـي مناقب األولياء رحمهم الله رحمًة واسـعًة، ونفعنا بهم وشـفاعتهم 

فـي الدنيا واآلخرة>.

الناسخ: غير مذكور.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26930 )1(.

نسخة أخرى: 

ورد ذكرهـا فـي ضمـن المخطوطات التابعة ألسـرة آل اللويمّي، وهي نسـخة أخرى 

مغايرة للنسـخة السابقة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )2(26874.

تفسير جوامع الجامع:               )تفسير). 27

تأليف: الطبرسّي، الفضل بن حسن )468- 548هـ(.

أولـه: <بسـم اللـه. وعليـه نتـوكل وبـه نسـتعين. الحمـد للـه الـذي أكرمنـا بكتابـه 

الكريـم، ومـّن علينا بالسـبع المثاني، والقرآن العظيم..أما بعـد فإني لما فرغت من 

)1( فنخا: 820/7.

)2( فنخا: 821/7.
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كتابـي الكبيـر الموسـوم بمجمع البيـان لعلوم القـرآن..>.

آخـره: <باسـتعجال العـذاب لقومـه، فعّذبوا ببـدٍر، ومعنى قوله بالحـق ال تحابهم، 

وافعـل بهـم مـا يسـتحقونه علـى مـا تصفون مـن الحال التـي تجري علـى خلف ما 

تظنـون، وقـد نصـر رسـول الله، عليهـم وخذلهم وخيـب ظنونهم>.

وهي نسخة غير تامة تبدأ من سورة النمل وتنتهي بسورة الواقعة.

الناسخ: حسن بن محّمد، فرغ من نسخه1200هـ .

علـى النسـخة ختـم مربـع نقشـه<علّي بـن عبـد المحسـن1221>، وختـم بيضـوّي 

نقشـه: <إبراهيـم بـن حسـين الرضـوي 1204>، وقيـد تملّك آقـا سـيّد إبراهيم، في 

تاريـخ 1255هـ .

يقع المخطوط في: 225صفحة، وفي كّل صفحة: 27 سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26936 )1(.

تفسير غريب القرآن الكريم:              )تفسير). 28

تأليف: السجستانّي، أبو بكر محّمد بن عزيز )ت330 هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه رّب العالمين، وصلّى الله على سـيدنا محّمد وآله تسـليًما، قال: 

أبـو بكـر محّمـد بن عزيز السجسـتانّي، هذا تفسـير في غريب القـرآن على حروف 

المعجـم، ليقرب تناوله ويسـهل بحفظه>.

آخـره: <بـاب اليـاء المكسـورة، قيـل ليـس فـي العربيـة كلمـة أولهـا يـاء مكسـورة 

اإليَسـار ويَسـار لليـد، والفتـح أفصـح>.

الناسـخ: الشـيخ علـّي ابـن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمـّي، فـرغ مـن كتابتها سـنة 

. 1234هـ 

قـال فـي نهايـة النسـخة: <وقـد فرغ من ترقيمـه أقّل عبـاد الله علًمـا وأكثرهم زلًل، 

)1( فنخا: 562/8.
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الـذي إن غـاب لـم يفتقـد، وإن حضـر لم يعد، علّي ابن الشـيخ عبد المحسـن ابن 

الشـيخ محّمد ابن الشـيخ مبارك ابن الشـيخ أحمد ابن الشـيخ ناصر اللويمّي سـنة 

 .<1234

علـى النسـخة قيـد تملّك<األقل عبد الحسـين بـن محّمد بن علّي بن عبد المحسـن 

بـن محّمـد بن مبـارك بن ناصر بـن محّمد بن ناصـر اللويمّي>.

تهذيب األحكام في مسائل الحالل والحرام:    )حديث). 29

تأليف: الطوسّي، الشيخ محّمد بن الحسن )385-460هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه ولـّي الحمـد ومسـتحّقه وصلواته علـى خيرته من خلقـه محّمد 

وآلـه وسـلم تسـليما ذاكرنـي بعـض األصدقـاء أيّـده اللـه مّمن أوجـب حّقـه )علينا( 

بأحاديـث أصحابنـا أيدهـم اللـه ورحـم السـلف منهم، ومـا وقع فيها مـن االختلف 

والتبايـن والمنافـاة والتضـاد، حتى ال يكاد يتفق خبر إاّل وبإزائه ما يضاده وال يسـلم 

حديـث إاّل وفـي مقابلته مـا ينافيه>.

الناسخ: غير مذكور

على النسـخة حـواٍش وتصحيحات وبلغات قراءة ومقابلًة، والحواشـي بإنشـاء <دام 

ظله>.

عـدد صفحـات المخطـوط 353صفحـة، فـي كّل صفحـة 23 سـطرًا، وهـي مكتوبـة 

بخـّط النسـخ، والعناويـن بالمـداد األحمـر، وقـد تـّم تجليدهـا بالـورق المقّوى.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26120- 5 .

التنقيح الرائع في شرح مختصر النافع:     )عقائد). 30

تأليف: السيورّي، المقداد بن عبد الله بن محّمد الحلّّي )ت826هـ(.

وهـو شـرٌح اسـتداللّي علـى كتـاب )المختصـر النافـع علـى الشـرائع( لنجـم الديـن 

جعفـر بـن حسـن بـن يحيـى الهذلـّي الحلّّي.ات676هــ(.

أولـه: <بسـم اللـه، وبـه ثقتـي، الحمـد لله العلـّي العظيـم العزيـز الحكيـم الغفور 
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الرحيـم، ذي العـرش الكريم...أّمـا بعـد فـإن علم الفقـه ال يخفى بلوغه الغاية شـرفًا 

وفضـًل، وال يجهـل احتيـاج الـكّل إليـه وكفـى بذلـك نيـًل، ومّمـا صّنـف فيـه كتـاب 

النافـع مختصر الشـرائع>.

آخـره: <لنقطـع الكلم حامدين لله على آالئه شـاكرين له على جميل بلئه، مصلّين 

علـى سـيّدنا محّمـد وخلفائه، والمسـؤول مـن كرم الله سـبحانه حيث وفّـق للختام 

أن ينتفـع بـه علـى مـدى األيـام، وأن يحشـرنا فـي زمرة سـيّد األنـام، وإنّـه خير من 

ُسـئل وأجود من أعطى، والسـلم>.

الناسخ: غياث الدين علّي بن أحمد، ليلة األربعاء 27 شوال سنة 971هـ .

علـى النسـخة حـواٍش وتصحيحـات وتعليقـات متفرقـة مـن المخطوطة، كمـا عليها 

عـّدة قيـود تملّـك منها: ختم نقشـه: <الواثق باللـه الوفي ابن محّمد حسـين محّمد 

صفـي>، يوجـد علـى النسـخة وقفيّة باسـم محّمد صفي سـنة 1245هـ .

تتألّف المخطوطة من: 316صفحة، في كّل صفحة: 23 سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26117- 5 .

جواهر األسرار )أخالق جرجانّي):                 )أخالق- فارسّي). 31

تأليف: الجرجانّي، ضياء الدين محّمد بن سديد الدين الحسينّي )ت1328هـ(.

وهـي إحـدى مخطوطـات أسـرة اللويمّي التي باعهـا الحاّج عباس محسـني للمكتبة 

الوطنيّة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقمها غير مذكور.

جوامع الكلم:        )كالم). 32

تأليف: الكرمانّي، محّمد كريم بن إبراهيم )1225-1288هـ(.

فرغ من تأليفه 6 ربيع األول 1257هـ .

أولـه: <بسـم الله. الحمد لله والسـلم علـى عباده الذين اصطفـى، وبعد يقول العبد 
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األثيـم كريـم بـن إبراهيـم، إّن هـذه الكلمـات وجيـزة فيما يبنـى عليه أصـول الدين 

وفروعـه اقتبسـتها من مصابيح النبوة...وسـميتها بجوامـع الكلم، ومن اللـه التوفيق>.

آخـره: <وقـد جمعـت لـك فـي هـذه الكلمـات القليلـة المطالـب الجزيلـة فاعـرف 

قدرهـا ..التـي المتقـدم عليهـا والمتخلـف عنها والـلزم لها الحـق، والحمـد لله أواًل 

وآخـرًا وظاهـرًا وباطًنا.تمـت>.

الناسخ: احتمال كتابتها في القرن الثالث عشر، دون تحديد اسم الناسخ.

كُِتبت بخّط النسخ، مجلّدة بالورق المقّوى، لون قهوائّي.

يتألّف المخطوط من: 147 صفحة، في كّل صفحة: 19 سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26123/4 – 5 .

الباقيــــة . 33 اإليمـــــان  وجنــــــــة  الواقيـــــة  األمــــان   جنــــة 
)مصباح الكفعمّي):                                     )الدعاء والوصية)

تأليف: الكفعمّي، تقّي الدين إبراهيم بن علّي العاملّي )905 هـ(.

أولـه: <الفصـل األول فـي وصيّـة الميـت ومـا يتعلّق بـه، ينبغي أن ال يترك اإلنسـان 

الوصيّـة مطلًقـا وتتأكّـد فـي حـال المـرض، وأن يخلّـص نفسـه مـن حقوقـه تعالى، 

ومظالـم عبـاده وتبعاتهم>.

آخـره: <ومـن اآليـات الحاثّة على الدعـاء قوله تعالى: )وقال ربكم ادعوني اسـتجب 

لكـم إّن الذيـن يسـتكبرون عـن عبادتـي..(، أي عـن دعائـي، فجعل الدعـاء عبادة، 

والمسـتكبر عنـه بمنزلـة الكافـر، وقوله وادعوه خوفًـا وطمًعا>.

الناسخ: يحتمل القرن الثاني عشر.

يقـع المخطـوط فـي 324 صفحـة، فـي كّل صفحـة 20 سـطرًا، كُِتبت بخّط النسـخ، 

وهـي مجلّـدة بالـورق المقّوى، على النسـخة حـواٍش وتصحيحـات عديدة.

المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 2776- 5
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حاشية أصول الفقه:      )أصول الفقه). 34

تأليف: جهجانّي، صوفي بن جوهر.

أولـه: <عـن الحناطـّي إنّـه رافـع لـألول ... التـي نحـن بصـدد بيانهـا فإليـه صغـى 

السـكاكّي، وتحقيقـه إنّـه صاحـب هـذا الوجـه يقـدر االسـتثناء الثاني عـن االثنين، 

كاالسـتثناء األول مـن غيـر نظـر إلـى نقصـه>.

آخـره <فكمثـل مـا فـي المسـألة المحكيـة عـن السـكاكّي أميمـة أو من المسـتثنى 

منـه جمًعـا بينهمـا كما في المحّك عن الشـيخ ابـن الحاجب فيصّح أيًضـا وإال تعين 

البطلن>.

الناسخ: غير مذكور، يحتمل من القرن الثاني عشر.

يقـع المخطـوط فـي: 135صفحـة، فـي كّل صفحـة: 17سـطرًا، كُِتبت بخّط النسـخ، 

علـى جوانبهـا توضيحـات للمتـن، كُتبـت بطريقـة فإن قلـت قول الفاضـل: قلت .

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26100/1 .

حاشية شرح آداب البحث:      )أخالق). )3

تأليف: الشمس الدين، المولى محّمد الحنفّي التبريزّي )ت1108هـ(. 

الشـرح لمحّمـد صـادق بـن درويش محّمـد، والمتن لعضـد الدين عبـد الرحمن بن 

ـ . أحمـد آيجـي )ت756هــ(، وقـد فـرغ من تصنيفه في 21 شـهر رمضان سـنة 956ه

أولـه: <بسـم اللـه. الحمـد للـه خالـق األشـباح الـذي تحـت أمـره األرواح، قد محى 

رسـم مـن ينازعـه، ماله مانع يمانعه، لـن ترى ناقًضا لما أعطاه، ليس شـيء معارًضا 

لقضاه...وبعـد فهـذه مخيـلت كثيـرة المعايـب وموهومـات متولّدة مـن الفكر غير 

الصائب>.

آخـره: <وليكـن هـذا آخـر ما حاولنا كشـف األسـتار عن وجـوه حقائقه، واسـتطلعنا 

طلـع مكامـن دقائقـه، الحمـد للـه علـى جزيـل نوالـه، والصـلة علـى النبـّي وآلـه، 

قـد اسـتراح البنـان عـن نقـل هـذا البيـان مـن السـواد إلـى البيـاض في ليلـة إحدى 



لحأ اوسحأتالح530 أاجحللاحأ مسددلا قا و

وعشـرين مـن رمضـان جعلـه اللـه تعالـى ميمونًـا مباركًا في سـنة سـت وخمسـين 

وتسـعمائة مـن الهجـرة النبويـة صلـى اللـه عليه وسـلم تسـليًما دائًمـا كثيرًا>. 

الناسخ: غير مذكور، نُِسخت في القرن الثاني عشر.

هناك قيود تملّك منها ختم مؤّرخ 1397.

تقع المخطوطة في: 121 صفحة، في كّل صفحة: 16سـطرًا، كُِتبت بخّط نسـتعليق، 

على ورق إصفهانّي، عليها عدد من الحواشـي والتوضيحات.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26095/1 .

حاشية معالم األصول:       )أصول الفقه). 36

تأليف: المازندرانّي، محّمد صالح بن أحمد )1081هـ(.

أولـه: <نحمـدك اللهـم يـا مـن خلقنـا ولـم نك شـيئًا مذكـوًرا، ونشـكرك يامـن رزقنا 

بمشـاهدة جللـه نضـرًة وسـروًرا ..أّما بعـد فيقول العبـد المفتقـر..إن بعض أخلئي 

حيـن رأى مـا علقته علـى معالـم الدين>.

آخـره: <بـل ال بـّد فيهـا مـن مراعـاة حسـن التركيـب فـي النظـم أيًضـا، ونظـم هذا 

القصـص منـه سـبحانه وتعالـى ألمنهـم، تـم الكتـاب بعـون الملـك الوّهـاب>.

ضّمت النسخة قيد تملّك يعود إلى سنة 1275هـ .

وعلـى النسـخة ختـم تملّـك مربع: )عبـده محّمد محسـني(، كما تضّمنـت الصفحة 

األولـى قيـد تملّـك: )انتقـل لـي هـذا الكتـاب بعـون اللـه الملـك الوّهـاب بالبيـع 

الصحيـح وأنـا أقـّل الطـلب. ُحـّرر فـي 24 محـرّم 1335(، ثـّم رقمه بختمـه المربع: 

)عبـد المحسـن بـن عبد الحسـين(.

كما عليه ختم تملّك: وختم نقشه )محّمد شفيع بن ذبيح الله الحسينّي(.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )1(26888.

)1( فنخا: 431/12.
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حديقة الطالبين في المنطق:      )منطق). 37

تأليف: مكيابادي، غلم محسن بن حسين. 

حاشـيٌة علـى كتـاب علـّي بـن محّمـد الحسـينّي اإلسـترابادّي، المعـروف بــ السـيّد 

الشـريف الجرجانـّي.

أولـه: <الحمـد للـه الـذي قصـر منطـق الفحـول عـن النطـق بحمـد كّل مـا دار، 

والموضـوع والمحمـول بمجـده، وعجـزت القضايـا والتعريف والتصديـق عن تصّور 

ذاتـه، وحسـرت الحـواس بترتيـب القيـاس>.

آخـره: <وهـذا آخـر مـا أوردتـه فـي شـرح الكبـرى ووجـه شـهرة تسـمية ..شـريفة 

ووجيـزة منيفـة بكبرى..قـد حصـل لـي الفـراغ مـن تدوين هـذه األوراق بعـون الله 

الملـك الحـق المبيـن وأسـميتها بحديقـة الطالبيـن، يـوم عيـد الفطـر سـنة 1330، 

ثلثمائـة وثلثيـن بعـد األلـف مـن الهجـرة>.

الناسخ: غير معروف، فرغ منها في القرن الرابع عشر.

علـى النسـخة ختـم بيضـوّي تملّـك: <نظـام العلمـاء1303>، وعليهـا ختـم بيضـوّي 

نقشـه <أحمـد ناظـم العلمـاء 1335>، وعليـه قيـد تملّـك عبـد الحسـين بـن محّمد 

بـن علـّي بـن عبـد المحسـن األحسـائّي، فـي تاريـخ 1335، وقيـد آخر تملـك نّصه: 

<أحمد بن عبد الحسـين بن محّمد بن علّي بن عبد المحسـن األحسـائّي المعروف 
بـ )ناظـم العلماء(>.

يقـع المخطـوط فـي: 76صفحـة، وفـي كّل صفحـة: 15 سـطرًا، كُِتبت بخّط النسـخ 

بالقلـم األسـود والعناويـن بالمـداد األحمر.

حكم ذبائح أهل الكتاب.       )فقه). 38

تأليف: العاملّي، بهاء الدين محّمد بن حسين )953 - 1030هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه علـى جزيـل أفضاله والصـلة على أشـرف العالمين محّمـد وآله. 

وبعـد: فيقـول الفقيـر إلـى عفـو الله محّمـد المشـتهر ببهاء الديـن العاملـّي، وفّقه 
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اللـه للعمـل فـي يومـه لغـده قبل أن يخـرج األمر من يـده، إن الباعـث على تأليف 

هذه الرسـالة ..إن رسـول ملـك الروم>.

آخـره: <وبـه يحصل الجمع بين الروايـات المخالفة في هذا الباب من دون حاجة إلى 

حمـل شـيء منهـا على التقية والله أعلم بحقائق األمور هذا مـا جرى به قلم االرتجال 

مع ضيق المجال والله أعلم بحقائق األحوال. حّرره أقّل العباد محّمد المشـتهر ببهاء 

الدين العاملّي الحارثّي الهمدانّي، أصلح الله شـأنه. هذه صورة خّط ..>.

على النسخة عدد من الهوامش والتحشيات مذيّلة بـ )منه ره(.

وقد أتبع الرسـالة برسـالة قصيرة في حكم الغناء واألقوال فيه، دون أن ينسـبها إلى 

مصّنـف، ختمهـا بقولـه: <فـإذا األريب في تحريم الغناء على سـبيل اللهـو واالقتران 

والملهي ونحوها. تّمت الرسـالة>.

تقع الرسالة في: 5 صفحات، في كّل صفحة: 25 سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: 8/ 26934.

حياة القلوب:       )سيرة- فارسّي). 39

تأليف: المجلسّي، محّمد باقر بن محّمد تقي )1037 - 1110 هـ(.

كتبـه باللغـة الفارسـيّة فـي القـرن الحادي عشـر. يضـّم هذا الكتـاب حيـاة األنبياء، 

وسـيرة النبـّي، وأئمـة أهـل البيـت. كمـا يتطـرّق إلـى النبـوة العاّمـة، والخلفـة 

المباشـرة لإمـام علـي، ووجوب وجود اإلمـام المعصوم بعد النبـي. ويعتمد الكتاب 

علـى المنهـج النقلـّي مـن خلل االسـتدالل بــالقرآن الكريـم والروايات.

فرغ من تأليفه محرم سنة 1089هـ .

أدرجتـه المكتبـة الوطنيّة ضمـن المخطوطات التي تم اقتنائها من مكتبة محسـني، 

دون اإلشـارة في الفهرس إلـى معالم المخطوط.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )1(26904.

)1( فنخا: 528/13.
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الدّرة المضيئة في شرح األلفية:       )نحو). 40

تأليف: ابن مالك، بدر الدين محّمد بن محّمد المشهور بـ )ابن الناظم( )686هـ(.

أولـه: <بسـم اللـه، قـال اإلمـام الكامـل المتقن المدقّـق العّلمـة بدر الديـن محّمد 

بـن محّمـد بـن عبـد اللـه بن مالـك الطائـّي، أّما بعـد حمد لله سـبحانه بمـا له من 

المحامـد علـى ما أسـبغ مـن نعمـه البـوادي والعوائد>.

آخـره: <فهـذا حـد قوله وخلفوك عدا األمـر الذي عدوا، وما لألفعـال من النقل ومن 

حـذف المفعـول بـه أيًضـا فمـن نحـو مبيع ومصـون، ونـدر تصحيح ذي الـواو وفي 

ذي الياء اشـتهر>.

علـى النسـخة حـواٍش وتذييـلت، وتصحيحـات، يوجد عـّدة تملّكات فـي صفحاتها 

منهـا: ختـم بيضـوّي نقشـه: <سـلم علـى إبراهيـم>، وختـم آخـر بيضـوّي نقشـه: 

<حسـين بـن محّمد بـن إبراهيم الحسـينّي>، وكذلك ختم بيضوّي نقشـه: <إنّي عبد 
اللـه>، وختـم آخر نقشـه: <حاجي..> في ربيع األول 1255هـ، وختم شـيخ سـليمان 

]محسـني اللويمـّي[، وآخر تملّـك عبد المحسـن]اللويمّي[.

يتألّف المخطوط من: 313 صفحة، وفي كّل صفحة: 13 سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26897- 5 )1(.

الدروس الشرعّية في فقه اإلمامية:      )فقه). 41

تأليف: الشهيد األول، محّمد بن جمال الدين مّكّي العاملّي )734 - 786 هـ(. 

فقـه فتوائـّي مختصـر، مشـهور جـًدا وعليـه شـروح كثيرة، فيـه إلماع لبعـض األدلة 

واألقـوال، ألّفـه بعـد كتابيـه )الذكـرى( و )البيان(، ألّفـه لولديه أبي طالـب محّمد، 

وأبـي القاسـم علّي، وهـو بعناويـن )درس – درس(.

أولـه: <الحمـد للـه الـذي أنطق ألسـنتنا بحمـده، وألهم قلوبنا شـكر رفـده، وأطلق 

جوارحنـا للقيام بـورده...>.

)1( فنخا: 378/14.
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آخـره: <فيحكـم بـه مـن غيـر عيـن الرهـن وهـذان الفرعان مـع اشـتراط الرهن في 

البيـع، هذا آخـر كلمه>.

الناسـخ: السـيّد محّمد هاشـم ابن السـيّد أمير الطباطبائّي الحسـينّي، فرغ منه 28 

جمـادي األول 1128هـ . 

ختمهـا بقولـه: <قـد فرغـت مـن تحرير هـذا الكتـاب بعون الملـك الوّهـاب بتاريخ 

يـوم الخميـس الثامـن والعشـرين مـن شـهر جمـادي األول مـن شـهور سـنة 1128، 

ثمـان وعشـرين ومائـة بعد األلف من الهجـرة النبوية خير البرية ابن سـيّد أمير 

الطباطبائـّي محّمـد هاشـم الحسـينّي غفر اللـه لهما وسـتر عيوبهما>

علـى النسـخة ختـم تملك الشـيخ عبـد المحسـن اللويمّي وهـو مربع نقشـه: )عبد 

المحسـن يرجو إحسـانه(.

دعاء العشرات:       )دعاء). 42

اإلمام زين العابدين علّي بن الحسين ×.

ة إاّل  أولـه: <سـبحان اللـه والحمـد للـه وال الــه إاّل اللـه واللـه أكبـر وال حـول وال قـوَّ

باللـه العلـّي العظيـم، سـبحان اللـه آناء اللَّيـل وأطراف النَّهار، سـبحان اللـه بالغدوِّ 

واآلصـال، سـبحان اللـه بالعشـيِّ واإلبكار>.

ذي ال يمـوت والحمـد لله  ه إاّل باللـه توكَّلـت علـى الحـيِّ الَـّ آخـره: <ال َحـول وال قـوَّ

لِّ  ذي لـم يتَّخـذ ولـًدا ولـم يكـن لـه شـريك في الملـك ولـم يكن لـه وليٌّ مـن الذُّ الَـّ

تكبيرًا>. وكبِّـره 

الناسـخ: غيـر مذكـور، يحتمـل فـي القـرن الثالث عشـر، قـال فـي نهايتـه: <للعالي 

جنـاب المقـّدس األلقاب جامـع الفضائل والكماالت، عّلمة العلمـاء، أفضل الفضلء 

مرّوج الشـريعة المحّمديـة وحيد..>.

يقـع المخطـوط فـي: 215صفحـة، فـي كّل صفحـة: 8 أسـطر، وقـد كُتبـت بخـّط 

النسـخ، وهـي مجلّـدة تجليـًدا جيـًدا بالـورق المقـّوى.



535 حأ ِ  حأت ول لا أ رساحصِدامحتملا

المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26130/2 – 5 .

ديوان شكر:        )شعر). 43

تأليف: شكر، عبد الحسين بن أحمد النجفّي الحيَّاوّي )1206 - 1285 هـ(.

أوله: <للحائز قصبات السبق في ميدان البلغة..للشيخ عبد الحسين.

 ما يشـــــاُءعجزت عـــــن صفاتك األنبياُء
ً

يا قديـــــًرا وفاعال
وصًفا وأمـــــوت  قـــــوٌم  الرثاءتاه  الرثيا  إىل  تـــــرىق  كيف 

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )1(26094.

ديوان الشيخ عبد المحسن اللويمّي.    )شعر). 44

تأليف: اللويمّي، الشيخ عبد المحسن بن محّمد )ت1244هـ(.

كُتـب فـي بدايـة المجمـوع تعريـٌف بالمجموعـة هـذا نّصـه: )هـذه المجموعـة 

المنظومـة مـن القصائـد والنواحـي والنواعـي، مـن مصّنفـات المرحـوم المغفـور، 

العـّلم الفّهـام، مجتهـد العصـر والزمـان، حّجة اإلسـلم والمسـلمين، مرّوج شـريعة 

نبيّـه ورسـوله خاتم النبيّين والمرسـلين، في مـدح أئّمة الطيبيـن الطاهرين صلوات 

اللـه عليهـم أجمعيـن خاّصة(.

أّوله:

األسماء ل  ّدســـــت 
ُ
ق من  والســـــماء)بسم  أذعنت  األرُض  ول 

ُيَناُء)اعلـــــم الغيب والشـــــهادة ال ذرٍّ  مثقـــــاُل  عنه  يعزب 

آخره: 

أمانه طـــــه  بـــــي  جنانهوأنتـــــم  يوًمـــــا  هفا  مـــــا  إذا 
جنانه ابلـــــاري  فكـــــم فيكم أغـــــىن وأقىنوأعطاكم 

الناسخ: اسم الناسخ غير مذكور، فرغ من نسخه سنة 1244هـ .

)1( فنخا: 429/15.
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قـال فـي آخـره: )تّمـت مرثيّـات المصّنـف عالـي الجنـاب مقـّدس األلقـاب، 

صاحـب الفضائـل والكمـاالت، عّلمـة العلمـاء، حّجـة اإلسـلم والمسـلمين، مجتهد 

العصـر والزمـان موالنـا الشـيخ عبد المحسـن )طـاب ثراه(، في سـنة ألـف ومائتين 

وأربعيـن وأربعـة مـن الهجـرة النبويّـة المصطفويّـة ألـوف ألـوف سـلم وتحيّة(.

علـى النسـخة ختـم بيضـوّي نقشـه: )عبـد الحسـين محّمد علـّي(، كما عليـه تملّك 

عبـد الحسـين المحسـنّي فـي 27 ربيـع الثانـي 1248هـ، وقيـد تملّكه: )مـن عواري 

الزمـان دخـل فـي يـدي العبد عبد المحسـن المحسـنّي(. 

يقع المخطوط في: 227صفحة، وفي كّل صفحة: 15 سطرًا.

ديوان شعر الشيخ علي بن عبد المحسن اللويمّي:    )أدب). )4

تأليف: اللويمّي، الشيخ علّي ابن الشيخ عبد المحسن )تُوفّي بعد 1254هـ(.

مجموعـة قصائـد كتبهـا فـي مناسـبات مختلفة، مّما يعنـي لو ُجمعت فإنها تشـكل 

 ديوان شـعر، ولكن ويالألسـف الشـديد فُِقَد معظمه، وهي في مدح أهل البيت

ورثائهـم، وذّم أعدائهـم، عثرنا على شـيء يسـير منهـا، نذكر بعض األبيـات بوصفها 

أنموذًجا من شـعره: 

بالظفـــــر  ربيـــــع  فرس يف قدومه األئمة األثي عش جـــــاء 
الزهـــــراء  الغرر وابلضعـــــة  الزهـــــر  الّســـــادة  أم 
انلـــــيب  مـــــودل  فيـــــه  البشإن  خـــــر  الصطـــــف 

ديوان نور علّي شاه:      )شعر عرفانّي). 46

تأليف: اإلصفهانّي، محّمد علّي بن عبد الحسـين نور علّي شـاه الطبسـّي اإلصفهانّي 

)القرن الثالث عشر(.

شـعر، ونثـر عرفانـّي فارسـّي مجمـوع مختلـف، ورد فيـه شـعر لعـدد من الشـعراء 

منهـم سـلمان سـاوجي، حسـن دهلـوي، أبـو سـعيد أبـو الخيـر، خواجـه عبـد الله 

أنصاري، شـيخ عبد الحسـين، ميرزا عبد الحسـين فيض علّي شـاه، الشـيخ حسـين 
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صهبـا ]محسـني لويمـّي[، وغيرهم.

الناسخ: غير مذكور، كُِتبت في القرن الرابع عشر.

يضـّم المجمـوع عـدًدا كبيرًا من القصائـد معظمها باللغة الفارسـية، كما يضّم بعض 

القصائـد باللغة العربية.

عليه قيد تملّك في سيرجان 1232هـ .

يقع المخطوط في: 245صفحة، عدد األسـطر مختلف، وقد كُِتبت بخّط نسـتعليق، 

وشكسته.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26092.

رجال المجلسّي )الوجيزة في علم الرجال):    )رجال). 47

تأليف: المجلسّي، محّمد باقر بن محّمد تقّي )1037 - 1110 هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه الـذي رفع منـازل الرجال على معـارج الكمال على قـدر روايتهم 

عـن النبـّي، الكريـم المفضـال وآله النجبـاء أرباب العصمـة والجلل، فصلـوات الله 

عليـه وعليهـم ما اختلفـت األقوال وتغيّـرت األحوال>.

آخـره: <ومـا ذكرتـه عن أبن أبي عمير، فقد رويته بهذا اإلسـناد عن أبي القاسـم بن 

قولويـه، عـن أبـي القاسـم جعفـر بـن محّمد العلـوّي الموسـوّي، عن عبيـد الله بن 

أحمـد بن نهيـك، عن أبن أبـي عمير>.

الناسخ: غير مذكور. كتبت في القرن الثالث عشر الهجرّي.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26890 )1(.

رجال منظوم:        )رجال). 48

لـم يتّم التعرف على الرسـالة وال على المّصنـف، لكّنها ذُكرت في ضمن مخطوطات 

آل اللويمـّي التي تـّم بيعها للمكتبة الوطنيّة في طهران.

)1( فنخا: 299/16.
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رسالة مختصرة في فقه الصالة:      )فقه). 49

تأليف: اللويمّي، الشيخ عبد المحسن بن محّمد )ت1250هـ(.

وهـي رسـالٌة فقهيـٌة مختصـرٌة، اكتفـى فيهـا بذكـر األحـكام مـن دون اإلشـارة إلـى 

نواحـي االسـتدالل، يسـتفيد منهـا المقلّـدون، وقد قّسـمها إلى فصـول تعدادها أثنا 

عشـر فصـًل، بدأ بكتـاب الطهـارة وانتهـى بأحـكام الجنائز.

أولـه: <الحمـد للـه ولـّي الحمـد، وصلواتـه علـى خيـر خلقه، وخاتـم رسـله المؤيّد 

بفصـل الخطـاب، الداعـي بالحكمة إلـى الحّق، وطريـق الصواب، وعلـى آله الذين 

أذهـب عنهـم الرجـس وطّهرهـم تطهيرًا بنـّص الكتاب.

أّمـا بعـد فهـذه رسـالة مختصـرُة فـي فقه الصـلة بعثني علـى إملئهـا التماس بعض 

األصحـاب، ورجـاء الفـوز بجزيل الثـواب من الكريـم الوهاب>.

آخرهـا: <وجعـل رأس الميت إلى يمين المصلّي غير المأموم في الصّف المسـتقبل، 

وعـدم التباعـد عرًضـا، وتقديـم تغسـيل الميّـت عليهـا مـع التمّكـن منـه، وتكفينـه 

كذلـك فـي ثلثة أثـواب وتدار البـدن كله.

الواحـد منهـا قميـص، ويسـتحب فيـه الطهارة مـن الحـدث والخبث، ورفـع اليدين 

بالتكبيـر للجماعة.

وأحـق الناس بإمامتها أوالهم ...لميت وال تسـليم فيها، بـل االنصراف منها بالتكبير، 

والحمـد لله وصلى الله علـى محّمد وآله الطاهرين>.

الناسخ: الشيخ حسين بن علّي أبو خمسين، وقد فرغ منها سنة 1229هـ .

وقـد ختمهـا الناسـخ بقولـه: <وقع تحرير هذه السـطور في اليوم العاشـر من شـهر 

ربيـع األول وأنـا األقل حسـين بن علّي أبوخمسـين سـنة 1229، من الهجـرة النبوية 

علـى مهاجرها أفضل الصلة والسـلم>. 

على النسـخة تملك عبد الحسـين بن محّمد بن علّي بن عبد المحسـن األحسـائّي.

سنة 1299هـ)1(.

)1( الصفحة األخيرة من المخطوط زّودنا بها الدكتور محّمد كاظم رحمتي.
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المصدر: مكتبة مهري محسني]لويمي[ الخاّصة بسيرجان.

رسالة نجاة العباد:       )أخالق فارسّي). 0)

رسـالة ورد ذكرهـا ضمـن التعريـف بمخطوطـات آل اللويمـّي التـي تّم شـراؤها من 

الحـاج عبـاس محسـني، وال نعـرف شـيئًا من معالـم المخطوط.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(.

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:     )فقه). 1)

تأليف: الشهيد الثاني، زين الدين بن علّي العاملّي )966هـ(.

أولـه: <باسـم اللـه وبـه نسـتعين، الحمـد للـه الـذي شـرح صدورنـا بلمعـة مـن 

شـرايع اإلسـلم، كافيـة فـي بيـان الخطاب، أمـا بعد فهـذه تعليقة لطيفـة، وفوائد 

خفيفـة أضفتهـا إلـى المختصـر الشريف..سـميته الروضـة البهية في شـرح اللمعة 

الدمشقية>.

آخـره: <مـن فضلـه وكرمه أن يجعله خالًصـا لوجهه الكريم موجبًا لثوابه الجسـيم، 

وأن يغفـر لنـا مـا قّصرنـا فيـه مـن اجتهـاد، خاتمـة ليلـة السـبت وهـي الحاديـة 

والعشـرون من شـهر جمادي األول سـنة سـبع وخمسـين وتسـعمائة>.

الناسخ: محّمد حسين بن حسن الخواجوئي في ليلة االثنين 8 شعبان 1229هـ .

<واتفـق الفـراغ مـن نسـخ هـذا التأليف الشـريف فـي ظهر يـوم الثلثاء ثامن شـهر 
شـعبان المعظّم من شـهور سـنة تسـع وعشـرين ومائتين بعد األلف على يد العبد 

المذنـب العاصـي المحتـاج إلى الله الكريـم ذي المّن ابن المرحوم المغفور حسـن 

الخواجوئـّي محّمـد حسـين عفا اللـه عنهما ..عباد اللـه اصطفى>.

يقع المخطوط في: 317 صفحة، في كّل صفحة: 25سطرًا.

على النسـخة حواٍش وتوضيحات، كُتب عليها )منه(، عليها سـؤال من الشـيخ محّمد 

بن رمضان ]األحسـائّي[، وجواب الشـيخ  عبد المحسن اللويمّي عليه، ونّصه: 
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<مّما سأل به الشيخ محّمد بن رمضان جناب الشيخ عبد المحسن سلّمه الله تعالى: 
ِي 

َّ
اذل ِديُب 

َ
األ احَلـــــرْبُ  أيَُّها  انلَّظر يَا  َعديَم  ضَح 

َ
أ َعرِصنَا  يِف 

ُروُحُه  بَْل  الَعرْصِ  َعنِي  َســـــاُن 
ْ
الُمْستَنر إِن ُدَجاهُ  بَْدرِ  َوَشـــــمُس 

خُملٍِص  ٍخ 
َ
أ ِمن   

ً
ُســـــَؤاال ِجْب 

َ
ِمر أ اَكلضَّ يُظِهـــــرُهُ  َما  الوِدِّ  يِف 

حَمبوَبُه  َضـــــمَّ  َحبيـــــٌب  َعســـــر إَذا  بَوٍن  بَعِد  ِمن  لَِصدرِهِ 
ثًِما 

َ
ال َغـــــَدا  ْد 

َ
ق لِِفْيـــــِه  الَغدير ُثمَّ  َذاَك  َســـــَل 

ْ
َسل ُمْرتَِشًفا 

ْم َذا َحظر َهـــــل َجائٌِز يَاَشـــــيَخَنا رِشُبُه 
َ
َمعُســـــول أ

ْ
رًِضا بِِه ال

ٍة ُغرَّ َذا  َما ِعْشَت  َوُدْم  ْم 
َ
ســـــل

ْ
ريرَوا

َ
ق َعيٍْش  ِظِلّ  يِف  َشـــــاخِمٍَة 

يِف  َزاَل   
َ

ال الُمْبِغُض  عرَواحَلاِســـــُد  السَّ َحَشـــــاهُ  يِف  َوَضيٍق  ُذلٍّ 

فأجابه سلّمه الله تعالى: 

ــتَنر  ــِع الُمْسـ ـ
َ
ــاِب األْرف  َجَنـ

َ
ـــوِدِّ الَفقـــر إىل ـــنِّ الُم ـــِدهِ الِق ـــن َعْب ِم

َهـــا 
َّ
َزف َســـاِمَيًة  ِّيـــًة 

َ
ـــر ت ـــٍف يِف الَمس ـــحٍّ ُمْعنِ ـــوُق ُملِ َش

ـــَت يِف ُســـْؤَدٍد 
ْ
 زِل

َ
َتَنـــا ال

ْ
ف انلَّظر رَشَّ َعديِم  اِم  السَّ َنْظِمَك  ِمن 

َت الِقـنَّ َعـن رِيـِق َمن
ْ
ـد َسـأل

َ
ْـــٍم لَِمـــاهِ الَعبـــرَوق تَتِيـــُق ِمـــن لَ

 
َ

ــوَم ال ـ
َ
ــُه ال ل ــْل ِمْنـ ــلِّ َواْنَهـ ـــر َفَعـ ـــُر انلَّذي ـــْد اَكَن البَش ـــَى َفَق ُعْت

َمـــا
َ
ُق َموالنَـــا َســـئرًا ك تَـــُزقُّ أطيـــاٌر لَِفـــرٍخٍٍ َصغـــريَـــزُّ

ــُه نَـّ
َ
أ ْضلِـــِه 

َ
ف يِف  ُروِي  ـــْد 

َ
 ِمـــن َشـــبرَوق

ً
َســـال

ْ
ا َسل

ً
َيَمـــصُّ َشـــوق

ِرٍ
َّ
ـــْخُص ِمـــن ُســـك َمـــا َيَمـــُصّ الشَّ

َ
ديـــرك

َ
ق  ٍّ يلَعِ يِفِّ  ِمـــن  َوَذاَك 

ـــا يَســـرَوتَمَضـــُغ الزَّهـــَراُء ِســـتُّ النَِّســـا
ً
ـــبِط رِزق َصائَِمـــًة لِلسِّ

ــــ 
ْ
ـــُغ أل ـــيْب تَمَض

َ
ـــِح احَلل ــَز لِِطفـــٍلٍ َحقـــرَوِف َصحي َصائَِمـــُة اخلُـ

ــا ــِق األنَـ عـ
َ
ــَوى بِل ــِت ابَللـ ـ ـــا يَصـــروَعمَّ َوالَمـــصِّ لإِلْصَبـــِع َعمَّ

النَِّســـا َتَمـــصُّ  ـــٍق 
َّ
ُمَوث ـــِم الُمســـَتجرَوِف  ائ ـــاَن الصَّ ا لَِس

ً
ـــوق َش

َك
َ
ـــيُخ َعـــِن ابَلْوف كـــْن َرَوى الشَّ

َ
بـــرل

َ
َعـــْن اِبـــِن َجعَفـــٍر يلَعِّ الك

ـــَى ـــِح الُمجَت ِ ال ـــِه الصَّ ـــِن الَفقي ـــرَع ـــؤاٍل َخط ـــَق ُس
ْ
ـــأَس يِف َوف  بَ

َ
ال

ـــا ـــاَن النَِّس ـــاَم لَِس ـــن َص ـــصُّ َم الَهجرَيَم بَِوقِد  شوٍق  ِمن  ُس 
ْ
َوالَعك
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 يَلـــَزُم ِمـــن ذاَك أْن
َ

قيـــَل ال
َ
ائـــُم يِف َذا الَغديـــرف يَـــزَدرُِد الصَّ

ــَرى ــا يَـ ــيِِّد فِيَمـ ـ ــَس لِلسَّ يـ
َ
نَقرَول اْحتَِجاًجا  اْعتِيَد  َما  َغرِ  يِف 

بِإْســـَناِدهِ ـــيُخ  الشَّ َرَوى  ـــْد 
َ
ـــرَوق ـــِه اخَلب َفِقي

ْ
ـــوَب ال ـــِن حَمْب  بْ

َ
إىل

َنَّـاِط َعـن َجْعَفِرٍ مـــرَعـن َحْفـٍص احلْ
َ
ْـــِل األ

َ
ـــاِدِق جن َســـيِِّدنَا الصَّ

َصائًمـــا لُُمَهـــا 
َ
أ ـــٌة 

َ
ِطْفل ُمنـــريِلْ  بَِهيًّـــا  َثْغـــًرا  ثًِّمـــا 

َ
ُمل

َـــاِب َشٌء يَســـريَدُخـــَل يِف َجـــوِفَ ِمـــن رِيِقَهـــا
ْ

جن
َ
يَـــا َســـيَِّد األ

ـــٌة ُحجَّ ْشـــَبَهُه 
َ
أ َومـــا  َذا  ـــريِف  ـــِل ابَلص ـــْدِب انلَّبي ـــيِِّد انلَّ لِلسَّ

ُب يِف ْ  الـــشِّ
َ

ُ َوال ْ
ك

َ
 يَْصـــُدُق األ

َ
ٌ ُمســـتنرال َهـــذا َوَهـــذا َبـــنيِّ

ــــ 
ْ
ـــِه ال ِ ـــْت ب ـــاءِ َعمَّ ـــضُّ لِلغَن َع

ْ
ـــرَوال ث

َ
ـــذا ك ـــَبَه َه ْش

َ
ـــا أ ـــَوى َوَم

ْ
بَل

ـــُه
ُ
ْنيك تَ ـــوِد 

ُ
َمول

ْ
ال يِف  بِالَّمـــِر َمْمضـــواًغ بَِنْقـــٍل َشـــهروََجـــاَء 

ـــا ـــُل الرَِّض ْ ـــْرِضُّ جنَ ـــَف الَم ـــرَواْرتََش ـــِد ابَلع ـــُل ُزْب ـــَفَتيِه ِمث ـــن َش ِم
لَِســـا  ٌّ يلَعِ َموالنَـــا  ـــرَواْمَتـــصَّ  بَش

ْ
ـــَم ال ـــِق اهلل نِِْع ـــْرِ َخل َن َخ

ةً  َعـْشَ نََتـا 
ْ
اث ِمنـُه  اْنَفَتَحـْت 

َ
عيًنا يف]كذا[ العلم اإللي الغزيرف

ـــَض ـــِن الُمرتَ ـــِج َع ـــاَء يِف انلَّْه ـــروََج ـــٌر َخف هُ ِصْه
َ

ْوال
َ
ـــا أ ـــِر َم

ْ
يِف ِذك

ِ ــرِه ــع َحْجـ ــْم َموِضـ ــْد َعلِْمُتـ َقـ
َ
 يُشـــرل

ْ
ـــوِلِ إذ

َ
َحـــىَّ اْنَتـــَه يِف ق

ــُه ِي َمْضُغـ
َّ

َء اذل ــيَّ ــِي الـ ِقُمـ
ْ
الَعصـــريُل ِف 

َ
ـــال اَكلسُّ الٍم 

َ
ك إىل 

ُخـــْذ بَِمـــا أْوالَك ِمـــن وِْســـِعِه
َ
اآلِخـــُذ فيَهـــا َجديـــرف

َ
َمـــْوالَك ف

ـــْت
َ
ـــاٍت ُهَنـــا زُْخرِف

َ
ِعَنـــا ِمـــن نَِصـــرَوَدْع ُخَراف َهـــا يِف رَشْ

َ
يـــَس ل

َ
ل

ٍة َوُدْم َما ِعْشَت يف ُغرَّ ْم 
َ
ســـــل

ْ
رير>َوا

َ
ق َعيٍْش  ِظِلّ  يِف  َشـــــاخِمٍَة 

كما عليها أبيات عربية منها: 

َهِب انلَّارِإَذا ِشئَت أْن تَرَض نِلَفِسَك َمذَهًبا
َ
ْيَك يَـوَم ابَلْعِث ِمن ل ُيَنجِّ

كما عليه تملّك نقشه: <يا علي>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26108 )1(.

)1( فنخا: 127/17.
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الروضة البهّية في شرح اللمعة الدمشقية:    )فقه). 2)

تأليف: الشهيد الثاني، زين الدين بن علّي العاملّي )911-966هـ(.

أوله: <بسـم الله وبه ثقتي. كتاب اإلجارة وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة 

بعوض معلوم، فالعقد بمنزلة الجنس يشـمل سـائر العقود وخرج بتعلّقه بالمنفعة 

البيع والصلح المتعلّق باألعيان وبالعرض>.

آخـره: <وقـع فيـه مـن خلل فـي إيـراد أنّه هـو الغفور الرحيـم، وفرغ من تسـويده 

مؤلّفـه الفقيـر ..هذا آخر كلم شـارحه رفع الله درجته بين الفقهاء وشـرف شـهادته 

بيـن الشـهداء وجـزاه عن الديـن وأهله خير الجـزاء بمحّمد وآلـه النجبا>.

يحتوي على كتاب اإلجارة في الفقه.

الجزء األول:

الناسخ: محّمد أمين بن سالك ركن آبادي، فرغ من نسخه 20 رجب 1060هـ.

قـال فـي نهايتهـا: <وكان الفـراغ مـن كتابتـه بقلـم المذنب فـي اليوم العشـرين من 

شـهر رجـب المرجـب سـنة سـتين بعـد األلـف مـن الهجـرة المصطفويـة علـى يـد 

الفقيـر الحقيـر المحتـاج إلـى رحمـة اللـه الملـك العظيـم ابن سـالك، محّمـد أمين 

الركنابـادي، ونمـق فـي قرية الركناباد الميبد أحسـن الله أحوالـه ..وآله المعصومين 

الطاهرين>. الطيبيـن 

يتألف المخطوط من: 254 صفحة، في كل صفحة: 23 سطر.

توجـد حـواٍش وتعليقـات علـى النسـخة، وتوضيحـات وتصحيحات، فيها قيد بشـأن 

المقاديـر واألوزان فـي ربيـع الثانـي سـنة 1190هــ، فـي مدرسـة حـال الواقعة في 

مدينـة يـزد بخـّط أبـو تراب بن محّمد مسـيح، كما عليها قيود تملّـك وختوم بعضها 

ممحـو غيـر واضـح المعالـم، وقيـد تملّـك أبـو تـراب بـن محّمد مسـيح فـي تاريخ 

1190هــ، وقيـد تملّـك آخر مـؤّرخ ليلة األربعـاء 15 شـعبان 1345هـ .

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26108 )1(.

)1( فنخا: 127/17.
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الجزء الثاني: 

ولعله للناسخ نفسه.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26110 )1(.

زاد المسافرين:           )عرفان - فارسّي). 3)

تأليـف: الهـروّي، ركـن الديـن أمير حسـين ابـن أمير عالم الحسـينّي )القـرن الثالث 

عشر(.

الناسـخ: أبـو المظفـر بـن أبـو الفتـوح قاجـار الكرمانـي، فـرغ مـن نسـخه 20 ذي 

القعـدة سـنة 1318هــ .

ختمـه بقولـه: <قـد تمت هذه النميقة ... والمسـاكين األقل األحقر أبـو المظفر ابن 

أبـو الفتـوح قاجـار غفـر الله لهمـا ...في دار األمـان كرمان في ليلـة األربعاء 20 ذي 

القعـدة الحرام من شـهور 1318>.

علـى النسـخة تقييـدات عديـدة آلل اللويمـّي، منهـا ترجمـة الشـيخ عبـد الحسـين 

بقلـم ابنـه الشـيخ محمـود، وهـي ترجمـة رائعـة نّصها: 

<المرحـوم المبـرور العـارف الوفـّي والفاضـل الصفـّي والـدي الماجد الحاج الشـيخ 
عبـد الحسـين ابـن الحاج الشـيخ محّمد علـّي ابن الحاج الشـيخ علّي ابـن المرحوم 

الشـيخ عبـد المحسـن ابـن الشـيخ محّمـد ابـن الشـيخ مبـارك ابـن الشـيخ حسـين 

األحسـائّي. الهجرّي 

ُولـد فـي حـدود عـام ألـف ومائتين وسـبعين هجرّي 1270هــ، وتربّـى وترعرع في 

حجـر والـده وأخيه وسـائر أكابـر عائلته.

تعلّـم العلـوم المتعارفة في ذلك الزمان بشـكل جيّد، وكان لديه قصب السـبق على 

أقرانـه في أدبيات اللغة الفارسـية، والعربية وأنواع الخط.

وأخـذ طريـق السـلوك والمعرفـة والزهـد مـن عّمـه المكـرّم الحـاج الشـيخ حسـين 

)1( فنخا: 127/17.
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-المتخلّـص فـي شـعره بــ )صهبـا(- والمرحـوم السـيّد أبـو القاسـم فروغي.

كانت له سفرات للحّج ولخراسان.

وقـد ربّى نفسـه وطوى مراحل السـير والسـلوك فـي الوقت الـذي كان آباؤه مراجع 

للنـاس فـي أمورهم الشـرعيّة، وكانت عائلته مركـز العلم والفتوى.

ولـم يلـوث نفسـه بالمرافعات فـي المحاكم ومحافـل القضاء وفـّض الخصومة، ولم 

يكـن يطلـب يد العـون من وضيع أو سـافل.

وكان إذا أصابـه ظلـم من أصحـاب النفوذ أو نالته مضايقات من المتظاهرين بالعلم 

تغاضـى عن ذلـك وأوكل أمره إلى الله.

كان يقضـي أيامـه فـي مطالعـة كتب األخبـار والتفسـير، وأحيانا يقرأ كتـب التاريخ 

والشـعر وما يرتبـط بالعرفان.

وقد كانت لديه مزارع زرعها بكّد يمينه، وغرس فيها أشجاًرا كثيرًة.

وفـي آخـر عمـره تخلّى عـن العلئـق الدنيوية، واختـار العزلـة واالنـزواء، ولم يكن 

يبـرز أّي علقـة حتى بعقـاره ومزارعه.

تـرك كّل شـيء مـا سـوى ربّه، وبذل هّمته للقـرب من مواله، وفي حالـة من التحّرر 

مـن الدنيـا والسـعادة التحق بالرفيـق األعلى، وذلك في يوم االثنيـن 13 ربيع الثاني 

عام 1344 هجرّي.

وُدفن في المسجد الجامع لسيرجان في مقبرة آبائه.. رحمه الله رحمة األبرار>.

يقـع المخطـوط فـي: 175 صفحـة، فـي كّل صفحـة: 14 سـطرًا، بخـّط نسـتعليق، 

العناويـن كُتبـت بالمـداد األحمـر، وهـي نسـخة مجلّـدة بالكارتـون المقـّوى.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26090 .

زاد السالكين:            )عرفان - فارسّي). 4)

تأليف: المجلسّي، محّمد باقر بن محّمد تقّي )1037 - 1110 هـ(.
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الناسخ: أبو المظّفر بن أبي الفتوح قاجار الكرمانّي، القرن الرابع عشر.

ال تتضّمـن المصـادر تفصيـًل عـن النسـخة الخطّيّـة ومعالمهـا، سـوى أنّهـا إحـدى 

مخطوطـات ِخزانـة آل اللويمـّي فـي سـيرجان.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقمها غير معروف.

زاد المعاد في أعمال السنة:     )دعاء- فارسّي). ))

تأليف: المجلسّي، محّمد باقر بن محّمد تقّي )1037 - 1110 هـ(.

ِه الرَّْحمـِن الرَِّحيـمِ  وبـه نسـتعين الحمـد للّـه الـذي جعـل العبادة  أولـه: <ِبْسـِم اللَـّ

وسـيلة لنيـل السـعادة فـي اآلخرة واألولـى والصلة على سـيّد الورى محّمـد وعترته 

أئمـة الهدى.

أّمـا بعـد، فـإّن العبد الخاطـىء محّمد باقر بن محّمد تقّي -عفـا اللّه عن جرائمهما- 

يكتـب على ألـواح األرواح الصافية لإخوة اإليمانيين واألخّلء الروحانيين>.

آخـره: <وختـم بفضـل اللّـه سـبحانه وتأييـده فـي شـهر اللّـه المعظّـم شـهر رمضان 

مـن سـنة سـبع ومائـة وألف مـن الهجـرة النبوية المقّدسـة علـى يد مؤلّفـه الراجي 

إلـى الكريـم المّنـان في محروسـة إصفهـان صينت عن طـوارق الحدثـان، مع وفور 

االشـتغال واختلف األحوال وتوزّع البال، والحمد للّه أواًل وآخرًا، والصلة على سـيّد 

المرسـلين محّمـد وآلـه األطهرين األقدسـين، ولعنة اللّـه على أعدائهـم أجمعين>.

الناسـخ: تارويـردي بـن محّمـد باقـر قراقاني، فرغ من نسـخه ليلة الثلثـاء 24 ربيع 

الثاني 1185هـ .

يقع المخطوط في: 288 صفحة، في كّل صفحة: 17سـطرًا، بخّط النسـخ، العناوين 

كُتبت بالمداد األحمر، والمتن باللون األسـود، على جوانب النسـخة حواٍش وشـروح 

للمتن، الكتابات باللغة العربية والفارسـية.

على النسـخة ختم تملّك نقشـه: <عبد الحسـين..>، كما يوجد تملّك في 15 رمضان 

1274، وختـم آخـر نقشـه: <ابـن محّمـد علـّي عبـد الحسـين1292>، وختم نقشـه: 
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<محّمـد علـّي عبد الحسـين، وختم نقشـه: <محّمـد علّي بن عبد الحسـين>.
المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26107 )1(.

زبدة األصول:         )أصول الفقه). 6)

تأليف: البهائّي، محّمد بن الحسين )953- 1030هـ(.

أوله: <أبهى أصل يبتني عليه الخطاب وأولى قول فصل ينتمي إليه أولو األلباب>.

آخـره: <ولـزم ماهـو أقـرب إلى التقوى، والحمـد لله على نعمائه والصلة على سـيّد 

أنبيائه وأشـرف أوليائه>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26908 )2(.

الزكاة:        )فقه). 7)

تأليف: غير مذكور.

ورد مـع الكتـب التـي كانـت ضمـن مقتنيـات عبـاس محسـني اللويمـّي مـن تـراث 

أسـرته فـي سـيرجان، إاّل أّن معالـم الرسـالة غيـر مذكـورة ضمـن الفهـرس.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26899 )3(.

سعادة نامة:      )آداب وسنن - فارسّي). 8)

تأليـف: محّمـد، سـلطان محّمـد بن حيـدر، المعروف بـ سـلطان علّي شـاه )1251- 

1327هـ(.

أوله: <بسم الله. حمد وسياس بيرون أز حد وقياس بيحد..>.

آخـره: <هـذا مـا أردنـا إيـراده أميـد كه ناظـر بديـده انصاف نظـر فرمايـد وحجاب 

لجـاج وتعصـب را روى ديـده بـردارد. والحمـد للـه أواًل وآخـرًا، وصلّـى اللـه علـى 

)1( فنخا: 506/17.

)2( فنخا: 575/17.

)3( فنخا: 687/17.
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محّمـد الطاهريـن وعترتـه المعصوميـن>.

الناسخ: غير معروف، كُتبت في آذر 1343ش.ه.

يقع المخطوط في: 114 صفحة، في كّل صفحة: 14سـطرًا، كُتبت بخّط النسـتعليق 

الفارسـّي، العناويـن كُتبـت بالمـداد األحمر، على النسـخة خطوط، وأشـعار بعضها 

مكتوبة بالفارسـّي واآلخر بالعربّي.

على النسخة قيد تملّك عبد الحسين محسني]لويمّي[.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26103 )1(.

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام:    )الفقه). 9)

تأليف: المحّقق الحلّّي، جعفر بن حسن الهذلّي الحلّّي )602-676هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه الـذي صغرت في عظمتـه عبـادة العابدين...أما بعـد فإني مورد 

لـك فـي هذا المختصـر خلصة المذهـب المعتبر بألفـاظ محبّرة، وعبـارات محّررة 

تظفـرك بُنخبـه وتوصلك إلى شـعبه>.

آخـره: <..علـى اآلدمـّي فحسـب، واللـه أعلـم، فهـذا آخـر مـا أردنـا ِذكـره وقصدنـا 

حصـره، مختصريـن مطّوله، محّررين محصله، ونسـأل الله سـبحانه أن يجعلنا مّمن 

شـكر عملـه، وغفـر اللـه، وُجعل إلـى الجنة>.

الناسـخ: محّمـد قلـي بـن طهماسـب فراشـبند، فـرغ مـن نسـخه 12 شـوال سـنة 

1222هــ .

ختمهـا بقولـه: <تّمـت بعـون الملك الوّهاب، كتـب على يد الفقيـر الحقير المذنب 

الراجي المحتاج بشـفاعة محّمد وعلّي، ابن طهماسـب، محّمد قلي فراشـبند، غفر 

اللـه لـه ولوالديـه، بتاريخ يوم الخميس ثاني عشـر شـهر شـوال المكرّم سـنة اثنتين 

وعشـرين ومائتيـن بعد األلف سـنة 1222، من الهجرة النبويـة المصطفوية>.

ضّمـت النسـخة حاشـية وتصحيحـات علـى هوامـش النسـخة، وعـدًدا مـن قيـود 

)1( فنخا: 132/18.
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التملّـك واألختـام منهـا ختـم بيضـوّي نقشـه<عبد المحسـن 1331>، ونقـش آخـر: 

<العبـد المذنـب محّمـد قلي>، وختم آخر نقشـه: <إّن الله يحب المحسـنين>، كما 
عليـه تملّـك عبـد المحسـن 21 شـوال 1322.

ومنهـا قيـد تملّـك نّصـه: <هـذا كتـاب شـرائع اإلسـلم ملـك محّمد]علـّي[ بـن عبـد 

الحسـين ابـن المرحـوم الحاج شـيخ محّمد علـّي ابن المرحوم الحاج شـيخ علّي ابن 

المرحـوم الحـاج شـيخ عبد المحسـن رضـوان اللـه عليه. رحـم الله هؤالء المشـايخ 

الثلثـة العظـام بحـق محّمد وآلـه األطهار. والسـلم..>.

وقيـد آخـر ألخيـه نّصـه: <هذا كتاب شـرائع اإلسـلم من جانـب عبد الحسـين)1( ابن 

محّمـد علـّي ابـن علّي ابـن عبد المحسـن رضوان اللـه عليه>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 1/ 26120- 5، 26917 )2(.

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.    )نحو). 60

تأليف: العقيلّي، عبد الله بن عبد الرحمن المصرّي )ت 769هـ(.

أوله<قال محّمد هو ابن مالك ... أحمد ربي الله خير مالك 

مصلّيًا على النبّي المصطفى ... وآله المستكملين الشرفا 

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم الحمـد للـه وحـده، وصلتـه وسـلمه علـى مـن ال نبّي 

بعده.

«قـال «فعـل مـاض> محّمـد «فاعـل> هـو «مبتـدأ> ابـن «خبـره> مالـك «مضـاف 
إليـه..>.

آخـره: <قـد انتهـى عرضه في هذا النظم، وأنّه قد اشـتمل على أعظـم المهّمات في 

علـم العربيـة، ثـّم ختـم الكلم بحمد للـه والصلة علـى نبيه محّمد صلّـى الله عليه 

)1( االسم مطموس لكن يبرز منه )ين( مما يقربنا إلى أن المراد هو )الشيخ عبد الحسين(، وهو من 

أبناء الشيخ محّمد علي، ولعلّه تملّكه بعد أبيه. 

)2( فنخا: 893/18.
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وآلـه الطيبين الطاهرين>.

الناسـخ: إبراهيم بن محّمد العذاقة، فرغ من نسـخه في أول شـهر رمضان المبارك 

سنة 1050هـ.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26913 )1(.

شرح األحاديث الثالثة.      )حديث). 61

تأليف: الكرمانّي، محّمد إبراهيم بن كريم خان )1225-1288هـ(.

وهو يتناول شرح األحاديث الثلثة: 

الحديـث األول: <إنّـا لنـا مـع اللـه حـاالت نحـن فيها هو، وهـو نحن إاّل أنّـه هو هو 

ونحـن نحن>.

الحديث الثاني: <أمرنا سـرٌّ مستسـر، وسـرٌّ ال يفيده إاّل سـّر، وسـرٌّ على سـّر، وسـرٌّ 

مقنع بالسـّر>.

الحديث الثالث: <إّن أمرنا هو الحّق، وحّق الحّق..>.

أولـه: <بسـم اللـه. الحمـد للـه رّب العالميـن، فقد أمرني بعـض اإلخـوان صانه الله 

عـن طـوارق الحدثـان بشـرح أحاديـث ثلثـة، وأنـا فـي غاية تشـتّت البـال واختلل 

األحـوال واشـتغال القلب>.

آخـره: <مـن جهـة هـذه المصيبـة والمرجـو أّن تعذرنـي فـي االقتصار والصـلة على 

محّمـد وآلـه األطهـار. كتـب العبد األثيـم كريم بـن إبراهيم في عصر األربعاء سـلخ 

شـهر محرم الحرام من شـهور سـنة 1204، حامًدا مصليًا مسـتغفرًا، والسـلم عليكم 

ورحمة اللـه وبركاته>.

الناسخ: غير مذكور، فرغ من كتابتها في 16 ربيع األول 1262هـ .

يقـع المخطـوط فـي: 147صفحـة، فـي كّل صفحـة: 19سـطرًا، كُتبت بخّط النسـخ، 

)1( فنخا: 80/19.
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وهـي مغلفـة بالكارتـون المقـّوى، على النسـخة حـواٍش وتصحيحـات عديدة.

شرح تهذيب المنطق:       )منطق). 62

تأليف: اليزدّي، السيّد مهدي الحسينّي )ت بعد 1264هـ(. 

أولـه: <الحمـد والثنـاء علـى الجميل االختيارّي مـن نعمه وغيرها، كمـا ذهب إليه..

وذهـب صاحـب الكتاب إلـى أنّه ثناء على الجميـل وغيرها>.

آخـره: <وقـد تـّم التسـويد بيد المؤلّـف الخاطئ مهـدي الحسـينّي اليـزدّي عفا الله 

عـن جرائمـه فـي اثنين وعشـرين من شـهر التأليف سـنة 1264>.

الناسخ: محّمد بن علّي رضا، وقد فرغ من نسخها يوم االثنين من شهر شوال.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26918 )1(.

 شــــرح حديـــــث الحقيقــــــة الـــــوارد ألميـــــر المؤمنيــــنُ . 63
لكميل بن زياد:                )دعاء)

تأليف: آل عبد الجبار، الشيخ محّمد بن عبد علّي القطيفّي )ت 1252هـ(.

أولـه: <..الكلـم عن مواضعه، كيـف والمراد بالربوبية إذ مربـوب، وهي مقام ظهور 

الوجـود، ومنـه وترتيبه األشـياء بنعمه، إال أنها الربوبيـة إذ ال مربوب، وهو معناها، 

بـل المـراد ظاهرها، ويدل عليـه إن العبودية، كما روي معرفـة ونور من الخلق..>.

لم نعرف معالم المخطوط، وما تضّمنه من فوائد علمية.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(. 

شرح حديث <لوالك لماُ خلقت األفالك>            )حديث - عقائد). 64

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

فرغ من تصنيفها 18 ربيع اآلخر سنة 1216هـ .

)1( فنخا: 348/19.
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أولـه: <بسـم اللـه. الحمد للـه رّب العالمين..فيقـول العبد المسـكين أحمد بن زين 

الدين األحسـائّي، إنّه قد سـألني السـيّد األّواه السـيّد مال الله السـيّد محّمد أحسن 

اللـه أحوالـه فـي الدارين عن الحديث القدسـّي وهو قوله تعالى: لـوالك لما ُخلقت 

األفلك>.

آخـره: <بعضهـا علـى بعـض وال يخفـى علـى الناظر البصيـر رجوع هـذا الوجه على 

األول، إاّل أّن ذلـك خـاّص وهـذا عام وفيه أيًضا وجوه أعرضنا عنها لغموضها ولرجوع 

بعضهـا على مـا ذكر والحمد للـه رّب العالمين>.

يقـع المخطـوط فـي: 147صفحـة، فـي كّل صفحة: 19 سـطرًا، وهي نسـخة مجلّدة 

بـورق الكارتون. 

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26123/2- 5 .

شرح دعاء السمات:      )دعاء-فارسّي). )6

تأليـف: القزوينـّي، محّمـد صالـح بـن محّمـد باقـر المعـروف بــ الروغنـّي )تُوفّـي 

حدود1075هــ(.

أولـه: <بسـم اللـه. إيـن فقيـر حقيـر محّمـد صالـح قزوينّي حسـب التمـاس بعضي 

بـرادران ترجمـة دعـاي سـمات، جرأت نمـوده اميد كه، ماجور باشـيد كـه المامور 

معـذور سـمات جمع سـمه، أسـت يعنـي علمة>.

آخـره: <وسـلطان سـوء، وقريـن سـوء، ويوم سـوء، وسـاعة سـوء إنّك على ما تشـاء 

قديـر، وبـكّل شـيء عليـم، آميـن رّب العالميـن، وصلّـى اللـه علـى محّمـد وآلـه 

أجمعيـن>.

الناسخ: غير مذكور، نسخت في القرن الثاني عشر.

كُتبـت النسـخة بالفارسـيّة وفيهـا بعـض الكتابات بالعربيـة. كما يوجـد عليها حواٍش 

وتصحيحات والنسـخة جيدة.

يقـع المخطـوط فـي: 288صفحة، وفي كّل صفحة: 17 سـطرًا، كُتبت بخّط النسـخ، 



لحأ اوسحأتالح552 أاجحللاحأ مسددلا قا و

بالمـداد األسـود والعناوين بالمداد األحمر، وهي نسـخة مجلّـدة بالمقّوى.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26107- 5 .

شرح الرسالة الفقهية:        )فقه). 66

تأليف: اللويمّي، الشيخ عبد المحسن بن محّمد )ت1244هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه والصلة والسـلم على محّمد وآلـه، قوله: )فإن السـهو كالطبيعة 

الثانيـة(، إنمـا قـال كالطبيعـة ألن الطبيعـة أمـر وجودي، والسـهو أمـر عدمي، ألنه 

زوال المعنـى عـن الحافظة..>. 

آخـره: <وتفـرع علـى اختـلف القوليـن مـا إذا انفصلـت الدعـوى األولـى وسـمعت 

الدعـوة الثانيـة، وإنما تسـمع الثانية إذا لم يحكم بالملك لألولـى بالبينة أو باليمين 

المـردودة، أمـا مـع أحدهما فل تسـمع أصًل>.

وقـد كتـب بطريقـة )قولـه(، ثـم يشـرح المعنـى المـراد، وهـو شـرح موجـز دون 

إسـهاب فـي التفصيـل واالسـتدالل.

الناسـخ: الشـيخ علـّي ابن الشـيخ عبد المحسـن اللويمّي، فرغ مـن كتابتها 9 محرم 

سنة 1223هـ .

قـال فـي آخرهـا: <وقـع الفـراغ من كتابـة هذه الحاشـية المباركـة في اليوم التاسـع 

مـن شـهر الحرام سـنة الثالثة والعشـرين بعـد المائتيـن واأللف من الهجـرة النبوية 

المصطفوية على مشـرفها أفضل الصلة والسـلم، بقلم الفقير علّي ابن الشـيخ عبد 

المحسـن في قرية )سـعيد آبـاد(، والحمد لله.

وليعلـم الناظـر فـي هـذا الكتـاب، أنـه الكتـاب الـذي كتبتـه عليـه فيه غلـط كثير، 

وربمـا أصلحتـه بحسـب مـا يقتضيـه المقـام واللـه أعلـم والحمـد للـه أواًل وآخـرًا 

وظاهـرًا وباطًنـا>.

ويقـع المخطـوط فـي: 151صفحة، في كّل صفحة: 22 سـطرًا، في كّل سـطر حدود 

18 كلمة.
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المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: 5/ 26934.

شرح رسالة الهداية في علم الدراية:     )دراية). 67

تأليف: غير مذكور.

كتـاب مختصـر فـي علـم درايـة الحديث، وهو شـرح رسـالة الشـيخ زيـن الدين بن 

علّي الجباعّي العاملّي المعروف بالشـهيد الثاني )911 - 965 هـ(، في علم الرجال. 

ويبحـث عـن متن الحديث، وطرقه من صحيحها وسـقيمها، ومـا يحتاج إليه ليعرف 

المقبـول منـه والمـردود وموضوعـه الـرواة والمـروّي، مرتبـة علـى مقدمـة وأربعة 

أبـواب، فـرغ من تأليفه في شـهر ذي القعـدة 1073هـ .

أولـه: <نحمـدك اللهم على حسـن توفيـق البداية والدراية، ونسـألك حسـن الرعاية 

فـي جميـع األحوال إلـى النهايـة، ونصلّي على نبيـك وحبيبك محّمـد المنقذ الخلق 

مـن الغوايـة، المرشـد لهم إلى الحّق وسـبيل الهدايـة، وعترته األخيـار صلة دائمة، 

متّصلـة ال يبلـغ لها غاية>.

آخـره: <وفّـق اللـه تعالـى إلكمالـه، بمحّمـد وآلـه، واللـه تعالـى الموفّـق للسـداد 

والهـادي إلـى سـبيل الرشـاد وهـو حسـبنا، ونعـم الوكيـل، وقـد فـرغ مـن تسـويد 

هـذا التعليـق المنـزل منزلـة الشـرح للرسـالة الموسـومة بالهداية في علـم الدراية، 

مؤلّفهـا العبـد الفقيـر إلـى عفـو الله تعالـى زين الدين ابـن علّي بن أحمد الشـامّي 

العاملـّي، عاملـه اللـه تعالـى بلطفـه، وعفـا عنـه بمنـه، يـوم الثلثـاء 9 ذي القعدة 

الحرام سـنة 1073، ليعلم الواقف على هذه األسـطر أّن الرسـالة كتبتها على نسـخة 

غيـر مصّححـة وأصلحتهـا بمـا يناسـب المقـام، والله أعلـم بمغالق األمـور، والحمد 

للـه أواًل وآخـرًا وظاهـرًا وباطًنا>.

شرح الرضي لكافية ابن الحاجب.     )نحو). 68

تأليف: الرضّي، محّمد بن الحسن اإلسترابادّي السمنائّي النجفّي )ت686هـ(.

الناسخ: غير مذكور.



لحأ اوسحأتالح554 أاجحللاحأ مسددلا قا و

ختمهـا بقولـه: <الفـراغ مـن إتمامه في يوم الثلثاء الخامس عشـر من شـهر المبارك 

صفر المظفر..لسـنة تسـع وسـبعين وثمانمائة]من الهجرة النبوية[>.

بعـده قيـد تملّك للشـيخ علـّي ابن الشـيخ عبد المحسـن اللويمّي نّصـه: <قد انتقل 

إلـي بالمعاوضـة الصحيحة الشـرعيّة من مالكه في سـنة 1231، وأنـا األقل علّي ابن 

الشـيخ عبد المحسـن بن محّمد ابن الشـيخ مبارك اللويمّي األحسـائّي متّعه الله به 

طويـًل بحّق محّمـد وآله الطاهرين آميـن آمين آمين>.

علـى النسـخة قيـود عديـدة، ففـي الصفحة األولـى قيد تملّك: <بسـم اللـه الرحمن 

الرحيـم. ملـك المملـوك مالك الملوك ابن محّمد بن علّي بن عبد المحسـن اللويمّي 

األحسائّي>. السيرجانّي 

وقيد آخر للشـيخ علّي ابن الشـيخ عبد المحسـن اللويمّي: <بسـم الله تعالى. انتقل 

إلـّي بالمعاوضـة الصحيحـة وأنـا األقـل> ثـّم ختمـه البيضوّي نقشـه: )علـّي بن عبد 

المحسن(.

وكتـب أسـفله: <قـد أعطانـي الله تعالى بفضله مّمـا ملك )يؤتيه من يشـاء والله ذو 

العظيم(>.  الفضل 

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26928.

شرح الشافية البن الحاجب:      )صرف). 69

تأليف: الشيخ نظام الدين الحسن بن محّمد القّمّي النيسابورّي )ت715هـ(.

أولـه: <بسـم اللـه. أحمـدك اللهم على أن وفقتنـي لصرف ريعان الشـباب في اقتناء 

العلـوم واألدب..وبعـد فقـد احترفت الواردة علّي والمختلفة لـدّي اقتراح امتد مداه 

أن أشـرح لهم التصريف>.

آخره: )نََجَز الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسـن توفيقه، والصلة والسـلم على 

خيـر خلقـه محّمـد وآلـه وسـلّم. وكان الفـراغ منـه يوم األحـد، العشـرين من رجب 

الفرد، سـنة ثلث عشـرة وسبعمائة(.
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الناسخ: احتمال نُسخت في القرن الثالث عشر.

علـى النسـخة قيـد تملّـك نّصـه: <عبـد أبـو الحسـن>، ونقش آخـر على ختـم: <ابن 

عبد الحسـين، عبد المحسـن ]اللويمّي[، ونقش آخر: <ناظم العلماء1312هـ>، كما 

يوجـد ختـم بيضوّي نقشـه: <عبد الراجـي محّمد رحيم>، كما يوجـد تملّك: <مّل أبو 

الحسـن>، وتملّك آخـر: <محّمد رحيم>.

يوجـد علـى النسـخة وقفيـة مـن عبد المحسـن بن عبـد الحسـين،ووقف مـن ابنه 

ناظـم العلمـاء بتاريـخ 10 جمـادي األول 1336

النسـخ،  بخـّط  سـطرًا،   16 كّل صفحـة:  فـي  فـي: 102صفحـة،  المخطـوط  يقـع 

كُِتبـت العناويـن بالمـداد األحمـر، والمخطـوط بالمـداد األسـود، كما يوجـد حواٍش 

وتصحيحـات.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )1(26156 .

 شـرح قصيـدة الفــرزدق فـي شــــأن اإلمــــام زيــــن العابديـــن علـّي . 70
بن الحسينُ:                                                      )شعر)

تأليف: غير مذكور )ت بعد 1081هـ(. 

فقد وقع الفراغ من تسويدها أواخر شهر المحرم لسنة 1081هـ .

كُتبت بخّط جميل ومنّسق، ناقصة األول بعض الصفحات.

آخرهـا: <وروي أنّـه × أرسـل إليـه ثمانيـة عشـر درهًمـا، وقـد مـر ذكـره، فلـم 

يقبلـه، وقـال ما قلته إال لله، وال أردُت به شـيئًا، فقـال ×: نحن أهل بيت النبوة 

إذا أنفذنـا شـيئًا لـم نرجـع فيه، وأقسـم عليه فقبلهـا، وهذا آخر ما أردنـا إيراده في 

شـرح القصيدة الشريفة>.

الناسخ: الشيخ علّي ابن الشيخ عبد المحسن ابن الشيخ محّمد اللويمّي.

)1( فنخا: 907/19.



لحأ اوسحأتالح556 أاجحللاحأ مسددلا قا و

ملحق بالبحث
مناذج من صور 

بعض النسخ املفهرسة

وقد تّم الفراغ من كتابتها 26 ذي القعدة 1223هـ .

ختمهـا بقولـه: <وقـع الفـراغ مـن تسـويدها فـي أواخـر شـهر المحـرم الحـرام سـنة 

1081، وقد فرغت من كتابتها في اليوم السـادس والعشـرين من شـهر ذي القعدة 

الحـرام 1223>.

)يتبع(...
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ملحق بالبحث
مناذج من صور 

بعض النسخ املفهرسة
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الصفحة األولى من كتاب االحتجاج على أهل اللجاج



لحأ اوسحأتالح560 أاجحللاحأ مسددلا قا و

الصفحة األولى من كتاب زاد المسافرين



561 حأ ِ  حأت ول لا أ رساحصِدامحتملا

 من التقييدات على كتاب زاد المسافرين وهي ترجمة 
الشيخ عبد الحسين اللويمّي بقلم ابنه محمود



لحأ اوسحأتالح562 أاجحللاحأ مسددلا قا و

أول كتاب التحفة الفاخرة في ذكر مصائب العترة الطاهرة



563 حأ ِ  حأت ول لا أ رساحصِدامحتملا

 تملك عبد الحسين بن محّمد بن  علّي بن عبد المحسن اللويمّي 
على كتاب شرح الرضّي لكافية ابن الحاجب



لحأ اوسحأتالح564 أاجحللاحأ مسددلا قا و

تمّلك علّي بن عبد المحسن اللويمّي على اخر كتاب شرح الرضّي لكافية ابن الحاجب
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تمّلك الشيخ محّمد علّي بن عبد الحسين اللويمّي على كتاب شرائع اإلسالم



لحأ اوسحأتالح566 أاجحللاحأ مسددلا قا و

وقفّية على كتاب المحصول للفخر الرازّي



567 حأ ِ  حأت ول لا أ رساحصِدامحتملا

آخر ديوان الشيخ عبد المحسن اللويمّي



لحأ اوسحأتالح568 أاجحللاحأ مسددلا قا و

آخر كتاب األلفّية في فقه الصالة اليومّية



569 حأ ِ  حأت ول لا أ رساحصِدامحتملا

آخر كتاب الدروس الشرعّية في فقه اإلمامّية



لحأ اوسحأتالح570 أاجحللاحأ مسددلا قا و

آخر كتاب شرح ابن عقيل على ابن مالك



571 حأ ِ  حأت ول لا أ رساحصِدامحتملا

آخر كتاب شرح تهذيب المنطق
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leads to the lack of piety, destruction of society, conflict, and separation.

The human diversity that exists on the face of the earth is not a coinci-

dence but rather a wise divine will that was, is, and will remain the subject 

of trial for humankind. From this diversity, various thoughts arose, which 

enriched nations with diverse opinions and ideas. These notions were put 

forward for calm scientific discussion, far away from fanatism, helping 

their prosperity and development.

Of course, respecting differences does not necessarily mean acquies-

cence of others’ opinions, integration with ideas intellectually and cultur-

ally, acceptance of views, or the need to answer or believe in the disagreed 

topic. It means subjecting the opinion to discussion and coexisting with 

the view’s holder. 

Based on the mentioned, (Al-Khazana) magazine - since its beginning 

- opened its doors to distinguished researchers of various nationalities, 

cultures, and religions to enter into this field. Thus, educated writers and 

conscious minds arose, whether Westerner or Oriental, Arab or non-Arab. 

The diversity enriched the field of knowledge - especially academic heri-

tage revival- with substantial intellectual and scientific productivities from 

various sects and cultures and valuable manuscripts.

Moderation, professionalism, acceptance of the other opinions, and 

calm discussion will remain (Al Khazana) magazine’s primary approach in 

its relationship with others as long as it remains - Allah Almighty willing - 

even if they disagree with the opinion. 

We want to conclude our statement with a saying from Imam Ali (a.s) 

in his instructions to Malik Al-Ashtar (r.a), “They [people] are of two 
kinds, either your brother in religion or one like you in creation.” 

Praise be to Allah first and last.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Differences of Opinion… A Curse or Blessing?

Editor-in-chief

All praise be to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings 

be upon the most honorable prophet and messenger, our beloved Muham-

mad, and his virtuous and pure progeny. 

Allah (s.w.t) states in his glorious book: ﴾O humanity! Indeed, we 
created you from a male and a female and made you into peoples 
and tribes so that you may ´get to` know one another. Indeed the 
noblest of you in the sight of Allah is the most righteous among 
you. Allah is truly All-Knowing, All-Aware.﴿ (Al-Hujurat: 13)

The beautiful words in the verse illustrate a bright picture of peaceful 

coexistence, love, and brotherhood for all humanity. Its idea is to pave the 

way for establishing civil societies. These societies consist of members who 

adopt a positive and constructive understanding of (differences). This un-

derstanding, based on considering (differences) as positive behavior, aims 

to train humanity to accept diverse opinions and spread the culture of 

dialogue to rise to the peak of awareness and intellect.

When there is a positive view on (differences), it corrects the under-

standing that differences are a struggle for survival or a precious oppor-

tunity to prove superiority and dominance. This erroneous view allows 

Satan’s incitements to evil to pollute the pure nature of humankind with 

ego, which results in humans being imprisoned by mental diseases, which 
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The Publishing Terms
• The journal should publish the scientific pieces of research that are related to 

the manuscripts and documents, reviewed texts, direct studies, and objective 
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