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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

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

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

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

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

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

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

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

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

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

ّ
تقديـم ملخ

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

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

ُ
ت

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

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

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

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

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

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

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

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

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



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

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

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

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

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

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



بين اإلفراط ... والتفريط

ير رئيس التحر

نبيـاء والمرسـلين حبيبنـا 
أ
الحمـد هلل رّب العالميـن والصـاة والسـام علـى أشـرف ال

:
ُ

يـن، وبعـد محّمـد وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

ية اعتمـاد قواعـد  نسـانية فـي مجتمعاتنـا البشـر يـات بنـاء النفـس الإ  مـن ضرور
ّ

إن

  ُيسـتند عليهـا فـي طـّي مراحـل السـير في هـذه الحياة . 
ً
وأسـس صحيحـة تكـون مرتكـزا

 مـن العمـل على جعلهـا ملكة 
ّ

ومنهـا بـل مـن  أهمهـا )العتـدال والوسـطية(، التـي لبـد

زت عليها جميع الشـرائع 
ّ
مـور الممدوحة التي رك

أ
 من ال

ُّ
مسـتقرة فـي النفـوس، حيـث تعد

نبيـاء ، فجـاءت متناغمـة مـع الفطـرة 
أ
يعة خاتـم ال ـدت عليهـا شـر

ّ
ك السـماوية، وأ

سـراف ومجـاوزة  فـراط الـذي ُيعـّرف بالإ نسـانية فـي النجـذاب نحـو الفضائـل. فالإ الإ

يـط وهـو التقصيـر والتضييـع، أمـران مرفوضـان ومنبـوذان حتى  الحـدود فـي ِقبـال التفر

ييـف الوقائـع، وعـدم الوصـول إلـى الحقائـق   مـن شـأنهما تز
ّ

ن
أ
مـن القوانيـن الوضعيـة؛ ل

بشـكل صحيـح. ومـن هـذا المنطلـق نقول:

ـرة لتبّني تحقيـق التراث 
ّ
كاديمية فـي جامعاتنا الموق

أ
 مـا نـراه مـن توّجـٍه للطبقـة ال

ّ
إن

يـح الجامعيـة- وإن لـم يصـل إلـى مسـتوى  طار
أ
المخطـوط علـى مسـتوى الرسـائل وال

سـاع رقعة  إسـهامات هذه 
ّ
الطمـوح- أمـٌر مفـِرح، ويبعـث فـي نفوسـنا بصيـَص أمـٍل في ات

فـة فـي هـذا الميـدان الصعب.
ّ
ـة الطيبـة المثق

ّ
الثل

كاديميـة 
أ
وسـاط ال

أ
قيـن فـي ال

ّ
نـا إذ نـرى دعـوات الماضيـن مـن أسـاطين المحق

ّ
 وإن

سـامية تأخـذ نصيبها من  ممـن كانـت لهـم بصمـة واضحـة ومميـزة فـي إثـراء المكتبـة الإ

شـكاليات التـي رافقت  التطبيـق علـى أرض الواقـع،  نجـد مـن واجبنـا أن نبّيـن بعض الإ

الجوانـب التطبيقيـة لهـذا التوّجـه المبـارك. منهـا - علـى سـبيل المثـال ل الحصـر- تبّني 

يـط فـي التعامـل مـع هـذا المشـروع مـن دون قصـد، فتـرى  فـراط أوالتفر منهَجـي الإ



 منـه فـي الحـرص علـى التـراث– يصـّور التحقيـق للباحثيـن بالمعتـرك 
ً
البعـض – إفراطـا

ـاع عليه 
ّ
حـد الولـوج فيـه، فيحرمهـم بذلـك مـن البحـث عنه والط

أ
الصعـب ول يتسـنى ل

مة لهذا العمـل، وهو بهذا 
ّ

مـن دون المحاولـة فـي استكشـاف الطاقـات المتاحـة والمتقد

يـق أمامهـم للخـوض فـي هـذا العالم.  الطر
ّ

يسـد

ل من 
ّ
ـد عليه فـي هـذه النافذة-  هنـاك َمـن يقل

ّ
وفـي ِقبـال هـذا البعـض - وهـو مـا نؤك

 
ً
ـه، وينزلـه منـزل

ّ
أهميـة هـذا التخّصـص وممارسـته، فيقّصـر فـي تقييمـه لـه ويبخسـه حق

براز الجوانـب العلمية لشـخصية الباحث، وهـو بذلك ل  ، فـا يجـد فيـه مسـاحة لإ
ً
سـها

 
َ

 سـهل
ً
يرقـى لهتمـام هـذه الطبقـة - بحسـب وجهـة نظـره-، بـل قـد يجـده البعـض منفذا

مـن ل يـرى فيـه القـدرة علـى كتابـة رسـالة أو أطروحـة، فيحيلـه إلـى مشـروع 
َ
المـرام ل

ـف.  
َّ
ـف والمؤل

ِّ
تحقيـق صغيـر ليعمـل عليـه مـن دون معرفـة، فيجنـي بذلـك علـى المؤل

 فيـه، ولكنـه ل يمتلك أدواتـه، ولم 
ً
 بهـذا المجـال، راغبـا

ً
خـر فتـراه مهتمـا

آ
أّمـا البعـض ال

يهـا، فيخطـئ الهـدف. كتسـابها، فيعطـي القـوس لغيـر بار يحـاول ا

مـة 
أ
كاديميـة منهـا- فـي إحيـاء تـراث ال

أ
فـة – ونخـّص ال

ّ
 مشـاركة الطبقـة المثق

ّ
إن

ـى بسـهولة، ويحتاج إلى 
ّ
ه ل يتأت

ّ
يـق الصحيـح، غيـر أن سـامية خطـوة مهمـة علـى الطر الإ

 
ً
يـف بأهمية التـراث المخطوط باعتبـاره جزءا رضيـة الازمـة لذلـك، ومنها التعر

أ
تهيئـة ال

يخهـا وهويتها، والتركيـز على تدريس  مـة وهويتهـا إن لم يكن هـو تار
أ
يـخ ال  مـن تار

ً
مهمـا

ح الباحـث بـأدوات 
ّ
وليـة والعليـا ممـا يسـل

أ
مناهـج التحقيـق العلميـة فـي الدراسـات ال

العمـل فيـه. وقبـل هـذا وأهـّم منه، هـو أن نعّمـق لدى أصحاب الشـأن من هـذه الطبقة 

 مـا يمـّت إليـه بصلـة مـن تحقيـق وفهرسـة 
ّ

 عالـم المخطوطـات وكل
ّ

المباركـة فكـرة أن

 
ً
 مسـتقلة

ً
وترميـم هـي تخّصصـات علميـة بـدأت منـذ عقـود تظهـر مامحها بوصفهـا علوما

 مـن إيـاء الهتمـام الـازم بدراسـتها ومعرفتهـا وتطبيقهـا، 
ّ

لهـا مناهجهـا وأصولهـا، ولبـد

كلها وصعوباتهـا، فالتنظير في هذه   مشـا
ّ

والولـوج فـي معتركهـا كـي يكونوا علـى دراية بكل

 فاقـد الشـيء ل يعطيـه. 
ّ

المجـالت  قـد يكـون داًء ل دواء، ول يخفـى علـى اللبيـب  أن

 .
ً
 وآخرا

ً
 هلل أول

ُ
والحمد
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الملّخص

مـن رحـم مدرسـة أهـل البيـت ُولـدْت قمـٌم شـامخة مـن أسـاطين العلـم؛ أمثـال 

ل حياتُـه سـجالً حافـالً يتضّمـن فـي طيّاتـه صـوراً مـن تفاصيـل  المترَجـم لـه، حيـث تمثّـِ

الحركـة العلميّـة فـي القرن الرابع عشـر والسـيّما في الحـوزة العلميّة في النجف األشـرف 

متمثلـًة بمجريـات الـدرس والتدريـس، والكتابـة والتصنيـف، والمناقشـات والمناظرات، 

والروايـة واإلجـازة.. وغيرهـا فجاء هـذا المقال ترجمًة لهـذا العلَم األلمعـّي، وهو جوهرة 

مـن جواهر مدرسـة الشـيخ األعظـم األنصارّي )ت1281هـ(، وشـيخ مشـايخ أهـل الرواية 

فـي األعصـار المتأّخـرة؛ أمثـال الشـيخ آقا بـزرك الطهرانـّي )ت1389هـ(.

فتسـليُط الضـوِء علـى حياتِـِه وأضرابـِه، وإحياُء آثـاره ومآثره وفـاًء لمقولـة: )من ورَّخ 

مؤمنـاً فقـد أحيـاه(، ممـا ينبغـي علـى كلِّ صاحـب قلـٍم؛ لتعريف النـاس بماضـي العلم 

المشـرق، وتاريـخ العلمـاء الحميـد، وأرجـو من اللـه التوفيق.
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Abstract

The school of Ahl Al-Bayt, peace be upon them, produced many 
fountains of knowledge and highly informed geniuses. The biographee 
of this work is a prime example, as his sublime career illustrates the 
scientific movement in the fourteenth century of the Hijri calendar 
in the Najaf seminary. A close look into the life of gives us a detailed 
look at how studying, teaching, authoring, discussions, debates, etc. 
took place at that time.   

This article is a biography which sheds the light on a jewel who 
graduated from Al-Sheikh Al-Ansari’s )d.1281 AH( school, and the 
Sheikh of the Sheikhs of the greatest scholars during their generation, 
such as Al- Agha Bozorg Tehrani )d. 1389 AH(.

Hence, shedding light on his life and journey, and reviving his work 
and struggles - in fulfillment of the saying: )Whoever consecrates a 
believer has revived his life( -, is a must for every writer. This will 
acquaint people with the bright academic and scientific history of our 
past scholars. I ask Allah to grant us success.
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المقّدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصالة والسـالم على نبيّه ورسـوله المصطفى وآله الطيبين 

الطاهرين.

وبعُد: 

إّن هـذا المقـال عنـى بترجمـٍة الشـيخ محّمد علّي بـن نصير الدين بن زيـن العابدين 

الچهاردهـّي الرشـتّي المشـهور بـ)المـدرّس الچهاردهـّي الرشـتّي(، وهـو علـم مـن األعالم 

وأُسـطوانة مـن أسـاطين مدرسـة الشـيخ األعظـم )ت1281هــ(، والشـيخ راضـي النجفّي 

)ت1299هــ(، والميـرزا علـّي بـن خليـل الطهرانـّي )ت1297هــ(، والسـيّد حسـين الترك 

)ت1299هــ(، وغيرهـم، إذ تالقحـت تلـك المـدارس وأنجبت هذا العيلـم، فكان صاحب 

مدرسـٍة عريقـة تخـّرج بهـا الفحـول؛ أمثال: الشـيخ محّمـد حسـن العليارّي)ت1358هـ(، 

والشـيخ آقا بزرك الطهرانّي)ت1389هـ(، والسـيّد شـهاب الدين المرعشـّي )ت1411هـ(، 

وغيرهـم العشـرات مـن الذيـن أنـاروا الدنيا بعلومهـم، واسـتولوا على القلوب بسـيرتهم، 

فللـه دّر المترَجـم لـه، و للـه دّر تالمذتـه األعالم. 

وبتوفيـٍق مـن اللـه تعالـى قد دّونُت ما سـمح بـه الجهد واالسـتقصاء مّمـا يتعلّق به 

)ره(، فجـاء مـا سـطرت أرجـو أن تكون وافيًة، وقد تضّمنت ذكَر اسـمه، و اسـم أبيه، و 

بدايـة تحصيلـه ووروده للحواضـر العلميّـة، وأسـاتذته )رحمهـم الله(، ومـن روى عنهم 

مـن مشـايخ الروايـة، ومن تتلمـذ على يديه، ومـن أجازهم، وكتبـه ومصّنفاته التي جاد 

بهـا يراعـه الشـريف التـي ذُكـرت فـي الكتـب التراجـم وفهرسـة الكتـب، فكان لشـيخنا 

الچهاردهـّي لـه فـي كلِّ علـم رسـالة مصّنفة، أو كتـاب مؤلَّف، أو حاشـية مكتوبة، يدّل 

هـذا علـى شـخصيّته الموسـوعيّة، وقلمـه السـيّال وكذلـك ذكـرت فيهـا موضـع مرقده، 
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وأحفاده. وأوالده 

شكر وتقدير: 

كلمة شكر وتقدير وعرفان لكّل من أرشدني وآزرني في هذا العمل وهم: 

سـيدي األسـتاذ العاّلمة محّمد صادق الخرسـان )دامت بركاته(؛ إذ ما يزال يحثّني . 1

ويشـّجعني علـى تسـخير كّل مـا لدي مـن طاقٍة لخدمـة العلم والعلمـاء، وإخراج 

الداثـر من آثارهم.

األسـتاذ المحّقـق األلمعـّي أحمـد علـّي مجيـد الحلّـّي )دام فضلـه( الـذي ذلّـل . 2

الصعـاب بإرشـاداته القيّمـة، وأخـذ بيـدي فـي هـذه الطريـق، فللـه درّه.

األخـوان العزيـزان الشـيخ عبّـاس يونـس الزيـدّي، واألسـتاذ ليـث سـتّار العّمـار . 3

)حفظهـم اللـه( اللـذان لهمـا اليـد البيضـاء بمـا أعانـا.
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ترجمة الشيخ محّمد علّي الرشتّي النجفّي

اسمه ووالدته: 

محّمـد علـّي بن محّمـد نصير الدين بن زين العابدين الچهاردهّي الرشـتّي النجفّي)1(، 

ُولـد فـي قريـة )چهـارده( فـي رشـت من بـالد جيـالن ليلـة الجمعـة 26 ربيع اآلخر سـنة 

)1252هـ( )2(.

والده: 

تُوفّـي والـده سـنة )1270هـ( وهو ابن ثمان عشـر سـنة)3(، ثُـّم نُِقل جثمانـه من ِقبل 

ولـده إلـى النجـف األشـرف وُدفن فـي وادي السـالم)4(، وكان )ره( من علمـاء كيالن، وقرأ 

علـى علمـاء أصفهـان)5(، لـه مؤلّفات منهـا: )كتـاب الرجال(؛ وهـو تعليقات علـى )منهج 

المقال( لألسـترآبادّي )ت1028هـ( دّونها بخطّه، وذكر الشـيخ الطهرانّي )ت1389هـ(: أنّه 

يوجـد عنـد حفيـد ولده وهو الشـيخ مرتضـى كما حّدثه بـه، وأنّه فاته ذكـره في )مصّفى 

المقـال( )6(، ولـه مستنسـخات ككتـاب )شـوارق اإللهـام( للالهيجـّي )ق11( بيـن سـنتي 

)1239-1243هـ( )7(، وله حواٍش عليه)8(، و له حواٍش على كتاب )معالم األصول( للشـيخ 

)1( ينظر مصّفى المقال: أغا بزرك: 314، اإلجازة الكبيرة )المرعشّي(: 204، الرقم )248(.

الرقم  بزرك: 1548/16،  أغا  الشيعة:  أعالم  األمين: 443/9، طبقات  الشيعة: محسن  أعيان  )2( ينظر 

.)2064(

)3( ينظر: أعيان الشيعة: 443/9، طبقات أعالم الشيعة: 1548/16، الرقم )2064(.

)4( ينظر ميراث حديث شيعه: 87/15.

)5( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 1548/16، الرقم )2064(.

)6( ينظر الذريعة: أغا بزرك: 275/17، الرقم )257(، و 305/26، الرقم )1534(.

)7( ينظر الذريعة: 32/6، الرقم )140(.

)8( ينظر الذريعة: 144/6، الرقم )784(.
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حسـن ابن الشـهيد الثاني )ت1011هـ( )1(.

دراسته وهجرته: 
هاجـر )ره( إلـى قزويـن لطلب العلم، وسـكن في المدرسـة الصالحيّة، وكان معسـور 

الحال؛ كثيرًا ما كان يقرأ دروسـه على نور سـراج المحلّة، ثّم رحل إلى كربالء المقّدسـة، 

وسـكن في المدرسـة الهنديّة عّدة سـنوات، ثّم ورد النجف األشـرف قبل سـنة )1281هـ( 

وتتلمذ على أعالمها)2(، ذكر بعضهم: أنّه انتقل إلى النجف األشرف في سنة )1287هـ()3(.

كلمات العلماء في حّقه: 
ذكـر المترَجـم لـه جملـة مـن العلمـاء االعـالم مشـيدين بمنزلتـه العلميّـة، واخالقـه 

الربانيّـة؛ منهـم: 

1- الميـرزا محّمـد حسـن العليـارّي )ت1358(: »صاحـب المكانـة القدسـيّة والمنزلة 

الكروبيّة«)4(.

2- الشـيخ محّمـد أميـن الخوئـّي )ت1367هـ(: »كان )ره( من مشـاهير علماء عهده، 

وكان له رفيـع المقام«)5(.

3- السـيّد محّمـد مهدي الكاظمـّي )ت1391هـ(: »الفقيـه الربانـّي، والعاّلمة الثاني، 

والزاهـد التـارك للدنـّي الفانـي، موالنـا الميـرزا محّمـد علـّي الرشـتّي الچهاردهي 

النجفـّي، كان طـاب ثـراه مـن أكابـر العلماء المحّققيـن وأعاظـم الفقهاء الراشـدين«)6(.

4-السـيّد شـهاب الديـن المرعشـّي )ت1411هــ(: »الناسـك الـورع الزاهـد المتهّجد، 

)1( ينظر ميراث حديث شيعه: 87/15.

)2( ينظر أعيان الشيعة: 443/9، اإلجازة الكبيرة )المرعشّي(: 204، الرقم )248(، ميراث حديث شيعه: 

.88/15

)3( ينظر مرآة الشرق: الخوئّي: 934/2، الرقم )471(.

)4( موسوعة األوردبادّي )المدخل(: 244/1.

)5( مرآة الشرق: 934/2، الرقم )471(.

)6( أحسن الوديعة: مهدي األصفهانّي: 270.
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أغلوطـة الزمـان، وأعجوبـة الدهـر، حّجة اإلسـالم آية اللـه«)1(.

أساتذته: 

وهـم كواكـب مضيئـة فـي سـماء العلـم والتحقيـق، أذكرهـم مرتبين بحسـب سـنين 

منهم:  وفَياتهـم؛ 

1-الشـيخ محّمـد نصيـر الدين بـن زين العابدين الچهاردهّي الرشـتّي -والـد المترَجم 

له- )ت1270هـ( )2(.

2-الشيخ مرتضى بن محّمد أمين األنصارّي )ت1281هـ( )3(.

3- الشيخ راضي النجفّي )ت 1290هـ()4(.

4- الميرزا علّي بن خليل الطهرانّي )ت1297هـ( )5(.

5-السيّد حسين ابن السيّد محّمد الحسينّي الكوهكمرّي المعروف بـ)السيّد حسين الترك( 

المتوفّـى سـنة )1299هـ(، وقد اختّص المترَجم له بـه، ولم يحضر على أحٍد بعده)6(.

6-الشيخ محّمد حسين بن هاشم الكاظمّي )ت1308هـ( )7(.

7- الشيخ زين العابدين المازندرانّي الحائرّي )ت 1309( )8(.

8- الميرزا حبيب الله الرشتّي )ت1312هـ( )9(.

)1( االجازة الكبيرة )المرعشّي(: 204.

)2( ينظر ميراث حديث شيعه: 87/15.

)3( ينظر أعيان الشيعة: 117/10.

)4( ينظر مرآة الشرق: 934/2، الرقم )471(.

)5( ينظر مرآة الشرق: 934/2، الرقم )471(.

)6( ينظر: تكملة أمل اآلمل: حسن الصدر: 439/2، الرقم )503(، معارف الرجال: محّمد حرز الدين: 

262/1، الرقم )128(.

)7( ينظر: معارف الرجال: 249/2، الرقم )337(، طبقات أعالم الشيعة: 665/14، الرقم )1102(.

)8( ينظر مرآة الشرق: 934/2، الرقم )471(.

)9( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 357/13، الرقم )719(.
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9- الميرزا خليل بن محّمد علّي التبريزّي النجفّي )ق14( )1(. 

10- السيّد زين العابدين القوچانّي النجفّي )ق14( )2(.

تالمذته: 
لقـد أثمـر كرسـّي درس هذا العيلـم؛ إذ تخرّجت على يديه جماعـٌة كثيرة من األعالم، 

أذكرهم مرتّبين بحسـب سـنين وفَياتهم؛ منهم: 

السيّد نظر حسين ابن السيّد بهادر علّي البهيكپورّي )ت1315()3(.. 1

الشيخ محّمد حسين علّي بن محّمد الكازرونّي، شيخ الحكماء )1336هـ( )4(.. 2

السيّد حسن األشكورّي الرشتّي )ت1367هـ( )5(.. 3

الشيخ حيدر قلي خان الكابلّي )ت1372هـ( )6(.. 4

الشيخ آقا بزرك الطهرانّي)ت 1389هـ()7(.. 5

السيّد شهاب الدين الحسينّي النجفّي المرعشّي )ت1411هـ()8(.. 6

مشايخه في الرواية: 

لكـي تتّصـل السلسـلة الذهبيّة بيـن أهل بيت الوحـي والمتأّخرين مـن األعالم لتكون 

مرويّاتهـم مسـَندة، وقـد كان المترَجم له أحد حلقات هذه السلسـلة، فروى عن مشـايخ 

أعاظـم، أذكرهم مرتّبين بحسـب سـنين وفَياتهم؛ منهم: 

)1( ينظر مرآة الشرق: 934/2، الرقم )471(.

)2( ينظر مرآة الشرق: 934/2، الرقم )471(.

)3( ينظر: الذريعة: 144/21، الرقم )4338(، طبقات أعالم الشيعة: 510/17، الرقم )700(.

)4( ينظر الذريعة: 219/22، الرقم )6765(.

)5( ينظر الذريعة: 9-240/1، الرقم )1464(.

)6( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 14/ 693، الرقم )1133(.

)7( ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548- 1549، الرقم )2064(، أقرب المجازات: النقوي : 229.

)8( ينظر: أعيان الشيعة: 443/9، اإلجازة الكبيرة )المرعشّي(: 204.
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1-الشيخ مرتضى بن محّمد أمين األنصارّي )ت1281هـ( )1(. 

2-السيّد حسين الكوهكمرّي)ت1299هـ( )2(.

 3- الميرزا علّي ابن الميرزا خليل الطهرانّي )ت1297هـ( )3(. 

4-أبو الحسن البروجردّي )ق 14( )4(.

5- الشيخ جواد ابن الشيخ عبد الكريم الرشتّي )ت1309هـ( )5(.

الراوون عنه: 

تحّمـل عـن هذا العيلم ما تلّقاه من مشـايخه في الرواية جماعـٌة من األعالم، أذكرهم 

مرتّبين بحسـب سنين وفَياتهم؛ منهم: 

الشيخ علّي ابن ماّل عبّاس األمير كالئّي المازندرانّي النجفّي )ت1334هـ( )6(.. 1

الشيخ محّمد حسين بن علّي محّمد الكازرونّي )ت1334هـ( )7(.. 2

السيّد صادق الحسينّي الرشتّي المعروف بـ)المجتهد( )ت1354هـ( )8(.. 3

الشيخ محّمد حسن العليارّي )ت1358هـ( )9(، وسنورد إجازته له بعد قليل.. 4

السيّد ناصر حسين ابن السيّد حامد حسين الهندّي صاحب )العبقات( )ت1361هـ()10(.. 5

)1( ينظر موسوعة األوردبادّي )المدخل(: 244/1.

)2( ينظر أعيان الشيعة: 147/6.

)3( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 1548/16-1449، الرقم )2064(.

)4( ينظر مرآة الشرق: 934/2، الرقم )471(.

)5( ينظر أعيان الشيعة: 277/4.

)6( ينظر أحسن الوديعة: 270.

)7( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 14/ 623، الرقم )1050(.

)8( ينظر المسلسالت في اإلجازات: محمود المرعشّي: 248/2.

)9( ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 13/ 416، الرقم )827(، المسلسالت في اإلجازات: 57/2.

)10( ينظر ميراث حديث شيعه: 90/15.
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الشيخ حيدر قلي خان الكابلّي )ت1372هـ( )1(.. 6

السيّد راحت حسين الرضوّي )ت1376هـ( )2(.. 7

السيّد محّمد هادي الخراسانّي )ت 1395هـ(.. 8

قال )ره( في )الصحف المطّهرة(: 

ومّمـن أجازنـّي في تلك الحضرة المباركة -أي الحضرة الحسـينيّة المقّدسـة- 

علـى تربتهـا صلـوات اللـه واألنبيـاء والمالئكـة ليلـة الجمعة من شـهر صفر 

التدريـس فـي  الرئيـس صاحـب  الشـيخ األجـّل، والفقيـه األكمـل،  الخيـر 

يـس المولـى محّمـد علّي الرشـتّي بطرقـه الموصولـة منها عن  النجـف، القدِّ

الحـاّج المولـى علـّي الخليلـّي وغيره)3(.

10-الشيخ آقا بزرك الطهرانّي )ت1389هـ( )4(.

11-السيّد شهاب الدين المرعشّي )ت1411هـ()5(.

)1( ينظر: طبقات األعالم الشيعة: 14/ 693، الرقم )1133(، المسلسالت في اإلجازات: 183/2.

)2( ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 716/14، الرقم )1164(، المسلسالت في اإلجازات: 59/2.

)3( ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 17/ 541، الرقم )747(، أقرب المجازات: 421، الصحف المطهرة: 

محمد هادي الحسينّي: 127؛ إجازات الرواية واالجتهاد: النقوّي: 285.

)4( ينظر: المسلسالت في اإلجازات : 77/2، موسوعة العالّمة األوردبادّي ) التراجم من هنا وهناك(: 

548/10، ضياء المفازات: أغا بزرك: 52، إجازات الرواية واالجتهاد: 296.

)5( ينظر اإلجازة الكبيرة )المرعشّي(: 204.
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بعض نصوص اإلجازات 

منها: 
إجازة الشيخ محّمد علّي الرشتّي النجفّي للميرزا محّمد حسن العليارّي: 

أورد الشيخ األوردبادّي قسماً منها، وأوردها السيّد المرعشّي النجفّي كاملًة.

ونّص اإلجازة: 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه الـذي بعـث العلمـاء بيـن األنـام؛ ليرفعـوا غواشـي األوهـام 

والظـام، وليكونـوا أنـوار الهدايـة فـي الليالـي واأليّـام، وليظهـروا أشـعة 

أنوارهـم القتبـاس العـواّم، والصـاة والسـام على رسـوله المبعـوث على 

كاّفـة النـاس، وعلـى عترتـه المنزّهـة مـن الريـب واالنطمـاس، وبعـد: 

فمـن)1( جملـة مـن بلـغ العلـى، ورقـى المرقـى، وفـاز مـا فـاز، وبلـغ ما 

بلـغ، وسـلك مسـلك)2( سـاداُت البريّة، وتحلّـى بحلل)3( العلم فـي العلوم 

الدينّيـة، وتخلّـى مـن)4( األوصـاف الدنّيـة فخر العلمـاء، ونخبـة الفقهاء، 

الـورع العـادل، الصالـح المعتمـد، ومولـى األنـام، ظهيـر اإلسـام نتيجة، 

فخـر علمـاء اإلسـام، نتيجـة المجتهديـن الفخـام)5(: آقـا ميـرزا)6( حسـن 

)1( موسوعة األوردبادّي: »من«.

)2( موسوعة األوردبادّي: »ما سلك«.

)3( موسوعة األوردبادّي: »ِبُحلَى«.

)4( موسوعة األوردبادّي: »عن«.

المعتمد،  الصالح  العادل،  الورع  الفقهاء،  ونخبة  العلماء،  »فخر  االوردبادّي:  )5( ليس في موسوعة 

ومولى األنام، ظهير اإلسالم نتيجة المجتهدين الفخام«.

)6( موسوعة األوردبادّي: »اآلقا الميرزا«.
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المجتهـد العليـارّي أدام اللـه فضلـه، و مّتـع اللـه ببقائـه الديـن وأهلـه، 

فإنّـه -زيـد عمره-)1( قد اسـتجاز منّي نقـل الروايات الموّدعـة في الكتب 

األربعـة المعروفـة مـن مؤلِّفيهـا فأجزتـه مروياتّي عن شـيخّي وأسـتاذّي: 

الحـاّج مـّا)2( علّي ابن الحاّج ميرزا)3( خليل الطهرانّي)()4(، عن الشـيخ 

األجـّل الشـيخ عبـد العلّي الرشـتّي، عن السـّيد بحـر العلوم.

وعـن مـّا)5( محمد باقـر هزارجريبـّي)6(، وصاحب الجواهر)7(، عن السـّيد 

جـواد صاحـب مفتـاح الكرامـة، عن بحـر العلوم، عـن المولـى البهبهانّي 

)()8(، عـن والـده مـاّ)9( محّمد أكمل، عـن جماعة.

ومنهـم: ميـرزا)10( محّمـد شـيروانّي)11(، عـن محّمـد بن محّمـد زمان، عن 

محّمـد حسـين بـن محّمـد صالـح، ومحّمـد طاهر بـن مقصود علـّي، عن 

المجلسـّي، عن والده، عن الشـيخ البهائّي)ره()12(، عن والده عن الشهيد 

الثانـي.. إلى آخر الطـرق)13( المذكـورة في محلّه.

)1( موسوعة األوردبادّي: »فإنّه زيد عزّه«.

)2( موسوعة األوردبادي: »المالّ«.

)3( موسوعة األوردبادّي: »الميرزا«.

)4( موسوعة األوردبادّي: »رحمه الله«.

)5( موسوعة األوردبادّي: »المالّ«.

)6( موسوعة األوردبادّي: »الهزارجريبي«.

)7( موسوعة األوردبادّي: »عن صاحب الجواهر«.

)8(  ليس في موسوعة األوردبادّي: »قّده«.

)9( موسوعة األوردبادّي: »المالّ«.

)10( موسوعة األوردبادّي: »الميرزا«.

)11( موسوعة األوردبادّي: »الشيروانّي وعن الهزارجريبي«.

)12( ليس في موسوعة األوردبادّي: »رحم الله«.

)13( موسوعة األوردبادّي: »طرقه«.
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ثـّم إنّـه -ِزيـد فضلـه )1(- فقـد اسـتأذن مّنـي أن يتولّـى ما يتولّـى، نائب 

يتولّـى مـن  أن  اإلذنّيـة، وحـرّي  لـه صفـة  إّن  ولعمـري   ،)2(الحّجـة

دون)3( إالّ أّن المأمـور معـذور، فأذنتـه أن يباشـر ويتولّـى مـا يتولّـى 

المؤمنيـن أن يسـاعدوه فـي  الشـرع، فالواجـب علـى إخواننـا  نـّواب 

اسـتحكام األمور الشـرعّية، والمرجّو من األخ الماجد أن ال ينسـاني في 

واآلجل)4(. العاجـل 

ثـّم إنّه ــ ِزيد شـرفه ــ قد أمرني أن أنصحـه، أين الثرى بالثريّاء، والحرباء 

بالشـمس، والكمـون بالكرمان)5(، لكن دفعاً لِما أسـتكره مخالفته؛ فأنصح 

مـا نصـح الشـهيد األّول محّمـد بـن مكّـي -- لبعـض إخوانـه نَْقـٌل)6( 

مـن خـّط الشـهيد الثانـي --: عليـك بتقـوى الله فـي السـّر والعانّية، 

واختيـار الخيـر لـكّل مخلـوق ولو أسـاء عليـك، واحتمـال األذى مّمن كان 

من خلق الله )7(، ولو ُشـتمَت وأُهنَت ال)8( تقابل الشـاتم بكلمة واحدة)9(، 

)1( موسوعة األوردبادّي: »دام فضله«.

)2( موسوعة األوردبادّي: »صلوات الله عليه«.

)3( موسوعة األوردبادّي: »من أذن«.

)4( ينظر موسوعة األوردبادّي)المدخل( : 244/1-245، ليس في غاية اآلمال: شهاب الدين المرعشي: 

»والمرجّو من األخ الماجد أن ال ينساني في العاجل و اآلجل«.
)5( نوع من األعشاب، والكرمانّي منه يمتاز بالجودة. ينظر الجامع لمفردات األدوية واألغذية: ابن 

البيطار: 269/2، وقوله: »أين الثرى بالثريّا، والحرباء بالشمس، والكمون بالكرمان« أراد به بيان 

المفاضلة والمقارنة بين األعلى واألدنى وقد جرت هذه األلفاظ مجرى األمثال. 

)6( نقل وصية الشهيد األّول عن خّط الشهيد الثاني: السيّد محّمد الحسينّي العاملّي في )االثنا عشريّة 

في المواعظ العدديّة(: 381-382؛ والشيخ أحمد بن محّمد مهدي النراقّي في )الخزائن( : 441.

)7( غاية اآلمال: »بكلمة«، وما أثبتناه من المواعظ العددية والخزائن. 

)8( الخزائن: »فال«

)9( غاية اآلمال: »من خلق«، وما أثبتناه من المواعظ العددية والخزائن. 
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وإذا)1( غضبـت)2( فإيّـاك)3( والـكام، ولكـن تحـّول مـن مكانـك، وتشـاغل 

بغيـره، يـزول غضبـك)4(، وعليـك بالفكرة في آخرتـك)5( و دنيـاك، وإيّاك 

أن تخلـو عـن)6( التـوكّل علـى اللـه فـي جميع أمـورك)7(، وإيّـاك والضحك 

فإنّـه يُميـت القلـب)8(، وإيّـاك و تأخيـر الصاة عـن أّول أوقاتهـا ولو كان 

لـك أّي شـغل كان، وال تتـرك قضـاء صلواتـك)9(، فصـّل النوافـل، وعليـك 

بالمازمـة فـي طلـب العلـم منـذ كان، وال تتلـوه علـى كّل أحـد، بـل 

مسـتقبل كّل أحـد، وأيّـاك)10( ومنازعتـه من تقـرؤه)11( عليـه)12(، بل خلفا 

يتلقـى بالقبـول)13(، وإيّـاك أن تتـرك)14( النظـر فـي الـذي تقـرأه)15( ليلـًة 

واحـدة، واجعل لـك ِورداً من القرآن، وإن تمكّنت مـن حفظه فافعل)16(، 

بـل احفـظ مـا اسـتطعت، واجتهـد أن يكون يوم لـك خيـراً)17( من األمس 

)1( الخزائن: »فإذا«.

)2( المواعظ العدديّة: »غضب«.

)3(  غاية اآلمال: »وإيّاك«، وما أثبتناه من المواعظ العددية والخزائن.

)4( المواعظ العدديّة: »يزول غيضك«، والخزائن: النراقي: »يزل غضبك وغيضك«.

)5( المواعظ العددية والخزائن: »آلخرتك«.

)6( المواعظ العددية والخزائن: »الخلّو من« .

)7( المواعظ العددية والخزائن: »وكن واثقاً به في مهماتك كلّها وعليك بالشكر على –لمن- أنعم عليك«.

)8( المواعظ العددية والخزائن: »القلوب«.

)9( المواعظ العددية والخزائن: »وال تترك لقضاء صالة عليك ولو يوماً واحداً، فإذا فرغت من الصالة«.

)10(  ليس في الخزائن: »وال تتلوه على كّل أحد، بل مستقبل كّل أحد، وأيّاك«.

)11( المواعظ العددية والخزائن: »منازعته من تقرأ«.

)12( المواعظ العددية والخزائن: »والرّد عليه«.

)13( المواعظ العددية والخزائن: »خذ ما يعطى بالقبول«.

)14( المواعظ العددية والخزائن: »تطرد«.

)15( المواعظ العددية والخزائن: »تقرؤه«.

)16( الخزائن: »فاحفظ«.

)17( المواعظ العددية والخزائن: »كّل يوم خير«.
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الماضـي عليـك)1( ولـو بقليل، وإيّاك أن تسـمع نميمَة أحـٍد من خلق الله 

تعالـى)2(؛ فإنّهـا نقمـٌة)3( التُعـّد وال تُحصـى، وال تنقطـع من الزيـارات)4(، 

وإيّـاك)5( أن تحـادث أحـداً فـي غيـر العلـم، وإيّـاك وكثرة الـكام، وإيّاك 

أن)6( تنقل كام الغير)7( وإذا زرت أو دعوت اذكرنا سـّراً، وادُع لنا بخاتمة 

الخيـر وحسـن التوفيـق، وإن تمكّنـت عقيـب كّل صـاٍة فافعل)8(وعليـك 

بالمواظبـة لـكّل يـوم بخمسـة)9( وعشـرين مـرّة، »اللّهـّم أغفـر للمؤمنين 

والمؤمنـات والمسـلمين والمسـلمات«، فـإّن فيهـا ثواباً جزيـاً، وال تترك 

االسـتغفار عقيـب العصـر سـبعاً وسـبعين مـرّة، وأكثـر مـن قـراءة: ﴿إنّـا 

أنزلنـاه فـي ليلـة القدر﴾)10(، و ﴿قـل هو الله أحـد﴾)11()12(.

وللـه درّك يـا أخـي، وعليك بصـاة الليل، وعليك بقضـاء الحوائج، وعليك 

بإعانـة الذريّـة مـن العلويّيـن والعلويّـة، وإيّـاك ثـّم إيّـاك مجالسـة أهل 

المعصيـة، وإيّـاك ثـّم إيّـاك مـن)13( الطمـع بما في أيـدي النـاس، وإيّاك 

)1( المواعظ العددية والخزائن: »خيراً من ماضيه«.

)2( ليس في الخزائن: »تعالى«.

)3( الخزائن: »نعمه«.

)4( الخزائن: »عن الزيادات«.

)5( المواعظ العدديّة: »وإيّاك إيّاك«.

)6(  ليس في الخزائن: »وإيّاك أن«.

)7( المواعظ العددية والخزائن: »نقل كالم أحد«.

)8( ليس في الخزائن: »وإذا زرت أو دعوت اذكرنا سرّاً، وادع لنا بخاتمة الخير وحسن التوفيق، و إن 

تمّكنت عقيب كّل صالة فافعل«.

)9( غاية اآلمال: »الخمسة«، وما أثبتناه من المواعظ العددية والخزائن.

)10( سورة القدر: اآلية1.

)11( سورة التوحيد: اآلية 1.

)12( ينظر:

164 المواعظ العددية: 381-382؛ الخزائن: 441.

)13( غاية اآلمال: »عن«، وما أثبتناه أنسب للسياق. 
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ثـّم إيّـاك مـن الكبر)1( والحسـد والبخل والغيبة، وإيّاك ثـّم إيّاك من فعل 

المعاصـي وتـرك الواجبـات، والمرجّو مـن األخ الماجد أن ال ينسـاني في 

العاجـل واآلجل.

األحقر محّمد علّي الرشتّي الغروّي طاب ثراه)2(.

كتبه ومصّنفاته: 
ولقـد جـاد يـراع المترجـم لـه فكتـب وصّنف فـي أغلب العلـوم؛ مّمـا يدّل علـى تبّحره 

وتسـلّطه عليها، فكانت مؤلفاته تزيد عن خمسـين كتاباً ورسـالة، نذكرها مفهرسـًة بحسـب 

العلوم: 

العقائد وأصول الدين: 
ذريعـة العبـاد؛ في األصول وفروع الدين؛ طُبع في بمبي سـنة)1324هـ(، نسـخة . 1

خطّيّـة موجودة في المكتبة الرضويّـة برقم )9356( )3(.

رسالة في التوحيد؛ فارسيّة)4(، لم تُذكر في )الذريعة(. . 2

وسيلة النجاة؛ في المبدأ والمعاد وأصول االعتقاد )5(.. 3

الفقه واألصول: 
أصـول الفقـه؛ وهـو مـن تقريـرات درس أسـتاذه السـيّد حسـين الكوهكمـرّي )6(، . 1

نسـخة منـه فـي المكتبـة الرضويّـة برقـم )9591( و)9592( )7(.

)1( غاية اآلمال: »بالكبر«، وما أثبتناه أنسب للسياق. 

)2( رسالة غاية اآلمال في ترجمة صاحب بهجة اآلمال )مقّدمة بهجة اآلمال(. 

)3( ينظر ميراث حديث شيعه: 91/15.

)4( ينظر أعيان الشيعة: 444/9.

)5( ينظر: أعيان الشيعة: 444/9، الذريعة: 2/ 226، الرقم )885(، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، 

الرقم )2064(، أحسن الوديعة: 270، أقرب المجازات: 245. 

)6( ينظر ريحانة األدب: التبريزّي: 272/5.

)7( ينظر ميراث حديث شيعه: 91/15.
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ترجمة )نجاة العباد( لصاحب الجواهر )ت1277هـ( )1(.. 2

ترجمة وشرح )الدماء الثالثة( لصاحب الجواهر)ت1277هـ( )2(.. 3

حاشـية على رسـائل الشـيخ مرتضـى األنصارّي)ت1281هـ()3(؛ نسـخة خطّيّة منها . 4

فـي المكتبـة الرضويّة برقـم )8222( )4(. 

حاشـية علـى )ريـاض المسـائل( للسـيّد علـي الطباطبائّي)ت1231هـ()5(، نسـخة . 5

خطّيّـة منهـا فـي المكتبـة الرضويّـة برقـم )8571( )6(.

حاشـية علـى شـرح اللمعة للشـهيد الثانـي )ت965هـ( )7(؛ وهي غيـر كتاب )بيان . 6

الوقـت والقبلـة مـن الروضة البهيّـة( اآلتي ذكره، نسـخة خطّيّة منها فـي المكتبة 

الرضويّـة برقم )12364( )8(.

حاشـية علـى قوانين األصـول للميـرزا القمّي )ت1232هــ()9(؛ نسـخة خطّيّة منها . 7

فـي المكتبـة الرضويّـة برقـم )7236(، وفي مكتبة آية الله السـيّد المرعشـّي برقم 

)8075(و )8504( )10(.

)1( ينظر: الذريعة: 142/4، الرقم )693(، ريحانة األدب: 272/5.

)2( ينظر ميراث حديث شيعه: 90/15.

)3( ينظر: الذريعة: 159/6، الرقم )873(، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(، ريحانة 

األدب: 272/5.

)4( ينظر ميراث حديث شيعه: 91/15.

)5( ينظر: الذريعة: 101/6، الرقم )542(، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(، ريحانة 

األدب: 272/5.

)6( ينظر ميراث حديث شيعه: 91/15.

)7( ينظر: الذريعة: 96/6، الرقم )510(، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(.

)8( ينظر ميراث حديث شيعه: 91/15.

)9( ينظر: الذريعة: 178/6، الرقم )973(، أعيان الشيعة: 444/9، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، 

الرقم )2064(، أحسن الوديعة: 270، أقرب المجازات: 245، ريحانة األدب: 272/5.

)10( ينظر ميراث حديث شيعه: 91/15.
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حاشـية علـى مباحـث القبلـة مـن شـرح اللمعـة؛ وقـد عنونهـا بــ) بيـان الوقـت . 8

والقبلـة مـن الروضـة البهيّـة()1(.

خلل الصالة؛ تقريرات درس الكوهكمرّي )2(.. 9

ذريعة النجاة)3(.. 10

رسالة في الحدود؛ نسخة خطّيّة منها في المكتبة الرضويّة برقم )12365()4(.. 11

رسالة في النكاح)5(.. 12

زبدة العبادات)6(؛ نسخة خطّيّة منه في المكتبة الرضويّة برقم )7349( )7(.. 13

شـرح تام للمنظومة المعروفة بـ)الدرّة النجفيّة( للسـيّد محّمد مهدي بحر العلوم . 14

)ت1212هـ()8(.

شـرح األرجـوزة المنسـوبة للسـيّد محمـد مهـدي بحر العلـوم )ت1212هــ(؛ في . 15

الجمـل والعقـود )القصيـدة الجمليّـة( )9(.

شـرح قسـم الصـالة مـن المنظومـة المعروفـة بـ)الـدرّة النجفيّـة( للسـيّد محمـد . 16

الذريعة: 59/1، الرقم )294(، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548،  )1( ينظر: أعيان الشيعة: 444/9، 

الرقم )2064(، أحسن الوديعة: 270، أقرب المجازات: 245، معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: 

11/ 67، ريحانة األدب: 272/5، تاريخ األدب العربّي )بروكلمان(: 199/7-200، وقد ُحّقق وسيُطبع 

في ضمن منشورات مركز تراث النجف األشرف.

)2( ينظر الذريعة: 382/4، الرقم )1675(، و249/7، الرقم )1204(.

)3( ينظر اإلجازة الكبيرة )المرعشّي(: 204.

)4( ينظر ميراث حديث شيعه: 90/15، لم أطّلع عليها ولعلّها في )فقه الحدود(.

)5( ينظر ميراث حديث شيعه: 92/15.

)6( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(.

)7( ينظر ميراث حديث شيعه: 92/15.

)8( ينظر: الذريعة: 111/8، الرقم )1305(، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(، ريحانة 

األدب: 272/5.

)9( ينظر الذريعة: 470/1، الرقم )2343(.
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مهـدي بحـر العلـوم )ت1212هــ( )1(؛ نسـخة خطّيّـة منـه موجـودة فـي المكتبة 

الرضويّـة برقـم )8503( )2(.

شـرح قواعد األحكام للعاّلمة الحلّي )ت726هـ( )3(؛ نسـخة خطّيّة منه في مكتبة . 17

آية الله السـيّد المرعشـّي برقم )8177(، و )8179(، و)10066()4(.

الغرويّـة فـي جواب المسـائل الطبريّـة؛ في أصول الديـن، )فارسـّي( )5(، طُبع مع . 18

رسـالة الوقت والقبلة سـنة )1324هـ( )6(.

الغرويّة، في الصلوات المستحبة)7(.. 19

مسائل فقهيّة؛ وهي من تقريرات درس أستاذه الكوهكمرّي )8(.. 20

مناسك الحّج)9(.. 21

علوم القرآن: 
تبيـان اللغـة؛ فـي لغة القـرآن الكريم والصحيفـة السـجاديّة، )فارسـّي( )10(، طُبع . 1

في )ميـراث حديث شـيعه()11(.

)1( ينظر الذريعة: 240/13، الرقم )867(.

)2( ينظر ميراث حديث شيعه: 92/15.

ريحانة  المؤلفين: 67/11،  الشيعة: 444/9، معجم  أعيان   ،)1571( الرقم  الذريعة: 22/14،  )3( ينظر 

األدب: 272/5.

)4( ينظر ميراث حديث شيعه: 93/15.

)5( ينظر الذريعة: 220/11، الرقم )1338(.

)6( ينظر ميراث حديث شيعه: 92/15.

)7( ينظر ميراث حديث شيعه: 93/15.

)8( ينظر الذريعة: 382/4، الرقم )1675(.

)9( ينظر: الذريعة: 269/22، الرقم )7030(، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(.

)10( ينظر: الذريعة: 333/3، الرقم )1206(، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(، ريحانة 

األدب: 272/5، فهرستگان نسخه هاى خطى إيران)فنخا(: مصطفى داريتي: 906/6.

)11( ينظر ميراث حديث شيعه: 98/15..
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تجويد؛ نسخة خطّيّة منه في المكتبة الرضويّة برقم )12366( )1(.. 2

 تفسير كبير)2(.. 3

حديث: 
شرح النهج؛ في ثالث مجلّدات، )فارسّي( )3(.. 1

شرح بعض خطب نهج البالغة)4(.. 2

 :تاريخ المعصومين
أيّام األسابيع)5(.. 1

التحفة الحسـينيّة؛ مقتل، )فارسـّي( كبير)6(، توجد نسـخة خطّيّة منه في المكتبة . 2

الرضويّة برقم )8492( )7(.

ترجمة )مصائب النواصب( للسـيّد نور الله التسـترّي )ت1019هـ()8(؛ نسـخة منه . 3

في المكتبـة الرضويّة برقم )7344( )9(.

 ترجمة )نواقض الروافض( لميرزا مخدوم شـريفّي، طُبع سـنة )1369هـ( بتصحيح . 4

حفيد المترَجم له)10(.

 فيض الدمع أو لّجة األلم؛ ترجمة كتاب )الملهوف( أو ترجمة )اللهوف()11(.. 5

)1( ينظر ميراث حديث شيعه: 90/15.

)2( ينظر ميراث حديث شيعه: 90/15.

)3( ينظر: الذريعة: 141/14، الرقم )1983(، مصادر نهج البالغة و أسانيده: 270/1.

)4( ينظر اإلجازة الكبيرة )المرعشّي(: 204. 

)5( ينظر ميراث حديث شيعه: 90/15.

)6( ينظر: الذريعة: 26/22، الرقم)5853(، ريحانة األدب: 272/5، اإلجازة الكبيرة )المرعشّي(: 204.

)7( ينظر ميراث حديث شيعه: 90/15.

)8( ينظر: الذريعة: 143/4، الرقم)699( و77/21، الرقم)4029(، ريحانة األدب: 272/5.

)9( ينظر ميراث حديث شيعه: 90/15.

)10( ينظر ميراث حديث شيعه: 90/15.

)11( ينظر الذريعة: 139/4، الرقم)673(. 
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القبّة الحسينيّة)1(؛ ولعلّها هي التي سبق ذكرها برقم)2(.. 6

مقتل الحسين؛ )عربّي( )2(.. 7

إجازات: 
رسـالة )اإلجـازة الكبيـرة( فـي روايـة الحديـث؛ أعطاهـا تلميذه السـيّد ناصر حسـين 

)ت1361هــ( ابـن السـيّد حامد حسـين الهنـدّي )ت1306هــ( )3(.

رجال: 
تعليقات على )منهج المقال( للميرزا محّمد علّي األسترآبادّي )ت1028هـ()4(.

األخالق: 
ترجمـة )مـكارم األخـالق( للطبرسـّي )ت548هــ( )5(؛ نسـخة خطّيّـة منه فـي المكتبة 

الرضويّـة برقـم )12368( )6(.

الهيأة والحساب: 
حاشية على )تشريح األفالك( للشيخ البهائّي )ت1031هـ( )7(؛ لم يُذكر في )الذريعة(.. 1

حاشية على )خالصة الحساب( للشيخ البهائّي )ت1031هـ(؛ )فارسّي( )8(.. 2

)1( ينظر الذريعة: 30/17، الرقم )176(.

)2( ينظر: الذريعة: 26/22، الرقم)5854(، أعيان الشيعة: 444/9.

)3( ينظر ميراث حديث شيعه: 90/15.

)4( ينظر: الذريعة: 226/6، الرقم)1267(، ريحانة األدب: 272/5.

)5( ينظر: الذريعة: 139/4، الرقم)673(، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(، ريحانة 

األدب: 272/5.

)6( ينظر ميراث حديث شيعه: 90/15.

)7( ينظر ريحانة األدب: 272/5.

خطى  هاى  نسخه  فهرستگان   ،272/5 األدب:  ريحانة   ،)430( الرقم   ،84  /6 الذريعة:  )8( ينظر: 

إيران)فنخا(: 707/11.
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كتاب في الهيأة؛ )فارسّي(، نسخة خطّيّة منه في المكتبة الرضويّة برقم )12367()1(.. 3

األدعية والزيارات: 
التذكرة الغرويّة في الختوم واألدعيّة؛ )فارسـّي()2(، نسـخة خطّيّة منه في المكتبة . 1

الرضويّة برقم )12369( )3(.

ترجمة الصحيفة السجاديّة الكاملة؛ )فارسّي( )4(.. 2

ترجمة وشرح دعاء الصباح)5(؛ نسخة خطّيّة منه في المكتبة الرضويّة، برقم )9354()6(.. 3

تعقيبات الصلوات)7(.. 4

5 ..)8( رسالة في فضيلة زيارة أمير المؤمنين

شرح الزيارة الجامعة الكبيرة )9(.. 6

شـرح الصحيفة السـجاديّة؛ )فارسـّي(، وهـو مجلّد كبيـر بعنوان )الحاشـية(، ذكر . 7

الشـيخ الطهرانـّي )ت1389هــ( أنّـه ِبيع في سـوق الكتب فـي النجف )10(.

شرح دعاء السمات)11(؛ )فارسّي(.. 8

)1( ينظر ميراث حديث شيعه: 93/15.

)2( ينظر: الذريعة: 42/4، الرقم )165(، ريحانة األدب: 272/5.

)3( ينظر ميراث شيعه: 90/15.

أقرب  الرقم )2064(،  الشيعة: 16/ 1548،  الرقم )572(، طبقات أعالم  الذريعة: 112/4،  )4( ينظر: 

المجازات: 245. 

)5( ينظر: الذريعة: 254/13، الرقم )932(، أعيان الشيعة: 444/9، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، 

الرقم )2064(، ريحانة األدب: 272/5، أقرب المجازات: 245.

)6( ينظر ميراث شيعه: 90/15.

)7( ينظر الذريعة: 219/4، الرقم )1096(.

)8( ينظر ميراث حديث شيعه: 92/15.

)9( ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(، الذريعة: 306/13، الرقم )1119(، ريحانة 

األدب: 272/5، اإلجازة الكبيرة) المرعشّي(: 204.

)10( ينظر: الذريعة: 354/13، الرقم )1313(، ريحانة األدب: 272/5.

)11( ينظر: الذريعة: 13/ 250، الرقم )913(، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(، ريحانة 
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شرح دعاء صنمي قريش)1(.. 9

شرح دعاء كميل؛ ألّفه سنة )1325هـ( )2(.. 10

شـرح زيارة عاشـوراء؛ )فارسـّي( مختصر)3(، منه نسـخة خطّيّة موجودة في المكتبة . 11

الرضويّة برقـم )9367(، و )12370( )4(.

اللغة: 
البيان في علم البيان؛ )فارسّي()5(.

التاريخ: 
تاريخ چهارده؛ )فارسّي( مختصر)6(.

شعر: 

شـرح منظومـة )مطالـع األنظـار( ؛ )فارسـّي( واألصـل عربّي؛ للسـيّد نظر حسـين بن 

بهـادر البهيكپـورّي الهنـدّي كان حيّـاً بعـد سـنة)1319هـ(، ورتّبهـا علـى مطالـع سـبعة، 

طُبعـت في سـنة )1319هــ( )7(.

األدب: 272/5، اإلجازة الكبيرة )المرعشّي(: 204.

)1( ينظر: الذريعة: 8/ 192، الرقم )758( و 257/13، الرقم )944(، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، 

الرقم )2064(.

الرقم )2064(، أعيان  الشيعة: 16/ 1548،  الرقم )760(، طبقات أعالم  الذريعة: 193/8،  )2( ينظر: 

الشيعة: 444/9؛ أقرب المجازات: 245.

)3( ينظر: الذريعة: 308/13، الرقم )1131(، طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(، ريحانة 

األدب: 272/5، اإلجازة الكبيرة )المرعشّي(: 204.

)4( ينظر ميراث حديث شيعه: 92/15.

)5( ينظر الذريعة: 172/3، الرقم )613(.

)6( ينظر الذريعة: 246/3، الرقم )911(.

أقرب  الرقم )700(،  الشيعة: 510/17،  الرقم )4338(، طبقات أعالم  الذريعة: 21/ 144،  )7( ينظر: 

المجازات: 245؛ ميراث حديث شيعه: 92/15.
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العلوم الغريبة: 
حساب الجّمل)1(.. 1

رسالة في الجفر؛ نسخة خطّيّة منها في المكتبة الرضويّة برقم )12366( )2(.. 2

رسالة في الرمل؛ نسخة خطّيّة منها في المكتبة الرضويّة برقم )12366( )3(.. 3

شرح قصيدة حساب عقود األنامل للمولى محّمد مهدي النراقّي )ت1209هـ( )4(.. 4

علوم آخرى: 
الرسالة اإلسرافيّة)5(.

الكتب المنسوبة إليه: 

نُسـب للمترَجم له كتاب )تبيان المسـالك في باب الوجود والموجود(؛ وذلك في 

مجلـة الخزانـة في ضمن عنوان: )دليل النصوص واإلجازات المحّققة في الموسـوعات 

والكتب()6(، وهو اشتباه من الباحث؛ إذ الكتاب للميرزا أحمد األشتيانّي )ت1395هـ( 

المطبـوع فـي ضمـن الرسـائل األربعة عشـرة، تحقيق رضا األسـتادّي)7( وليـس للميرزا 

محّمد علي الچهاردهّي الرشـتّي.

بالحساب  الحروف  أعداد  عن  عبارة  هو  الجّمل،  وحساب   ،91/15 شيعه:  ميراث حديث  )1( ينظر 

األبجدّي. ينظر: كّشاف إصطالحات الفنون والعلوم: التهانوي : 582/1.

كّشاف  ينظر:  العالم.  حوادث  به  يُعرف  علم  هو  والجفر،   ،91/15 شيعه:  ميراث حديث  )2( ينظر 

إصطالحات العلوم: 568/1.

)3( ينظر ميراث حديث شيعه: 91/15، وعلم الرمل، هو علم غايته كيفيّة يستعلم المجهول من العالم 

بحيث يوقف على أحوال العالم. ينظر: كّشاف إصطالحات الفنون والعلوم: 874/1.

)4( ينظر الذريعة: ج9- ق127/1، الرقم )782(، وعقود األنامل: هو طريقة حسابيّة خاّصة استعملها 

العرب قديماً، إذ كّل عقدة من عقود األصابع تكون بإزاء عدٍد مخصوٍص، وترتب األصابع بحسب 

المراتب آحاد وعشرات ومئات وألوف. ينظر: كشف الظنون: 664/1.

)5( ينظر ميراث حديث شيعه: 91/15، لعلّها في علم األخالق.

)6( ينظر دليل النصوص واإلجازات: حيدر الجبوري: مجلّة الخزانة )العدد الرابع/1440هـ(: 488.

)7( ينظر الرسائل األربعة عشرة: 319.
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تدريسه: 
كان )ره( يشـرع في الدرس قبل شـروق الشـمس، ويسـتمر بإلقاء الدروس إلى وقت 

الغـروب؛ قال الشـيخ آقا بـزرك الطهرانّي في هذا الشـأن: 

»تصـّدر لتدريـس السـطوح واهتّم به، فأقبـل عليه الطالب والمحّصلـون إقباالً منقطع 
النظيـر؛ لِمـا كان يتمتّـع بـه مـن ُخلق حسـن، وصـدر رحب، وإخـالص ورعايـة للطالب، 

وطريقـة محبوبـة، وأسـلوب مرغـوب، ولم نشـاهد خالل أيّام دراسـتنا للسـطوح وبعدها 

مدرّسـاً فـي النجف كثُر اإلقبـال والتلمذة عليه كالمترَجم له؛ فقد كان التدريس يسـتغرق 

كّل وقتـه تقريبـاً، وكان فـي أبحاثـه زحام، وما انفّضت من حوله حلقـة إاّل وتألّفت الثانية 

فـي موضـوٍع آخـر، وكتـاٍب غير سـابقه، وهكـذا طوال سـاعات النهـار والليـل، وبالجملة 

فـإّن الـذي لـم يحضـر دروسـه يومئٍذ من الطـالب أقّل مـن القليـل، فجلّهم مـن تالميذه، 

ومـن لـم يحضـر عليه طويـالً حضر عليه سـنة، أو أقـّل أو أكثر«)1(.

ووصفـه السـيّد محّمـد مهـدي الكاظمـّي )ت1391هــ( بأنّـه )ره( »مـن أكابـر مدرّسـي 

السـطوح فـي النجف األشـرف، وكان يحضـر بحثه أغلب فضالء النجـف، وكان قد نذر أن ال 

يترك تدريس السطوح؛ كـ)شرح اللّمعة( )للشهيد الثاني )ت965هـ((، و)القوانين( )للميرزا 

القمـّي )ت1232هـ((، و)الفصول( )للشـيخ محّمد حسـين الحائـرّي )ت1250هـ((«)2(.

وذكـر العاّلمـة الطهرانـّي)ره( بدايات تلمذته عند المترَجم له: »حضرُت مجلَس درسـه 

أّول ورودي إلى النجف األشـرف في بيع الفضولّي والوقف من مكاسـب الشـيخ األنصارّي 

قرب سـتة أشـهر قّدس الله سـرّه« وذُكر في طبقات أعالم الشـيعة أنّه كان عام 1313هـ)3(.

وذكرُه أيضاً الشيخ محّمد أمين الخوئّي )ت1367هـ( في )مرآة الشرق(: 

أنّـه كان للمترَجـم لـه مجلـس بحـث كبيٍر في السـطوح في الفقه وأصـول الفقه، كان 

)1( طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(.

)2( أحسن الوديعة: 270.

)3( الذريعة: 141/14، الرقم )1982(، طبقات أعالم الشيعة: 1548/16، الرقم )2064(.
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يباحـث كتـاب )الروضـة( للشـهيد الثانـي، وكتـاب )ريـاض المسـائل(، و كتـاب )قوانيـن 

األصـول( إلـى آخـر عمـره، وكان يحضـره جماعٌة كثيـرة مـن المشـتغلين المبتدئين )1(.

ويُذكر أّن للحضور في بحثه بركًة خاصة وأثراً مخصوصاً في ارتقاء المشـتغلين وسـرعة 

سـيرهم في العلم والعرفان، وكان في عصره معروفاً بالتخصص في فّن التفسـير )2(.

وقال في حّقه السيّد هادي الخراسانّي )ت1386هـ( )ره(: 

»العاّلمـة الفقيـه الـورع التقـّي المدرّس الكامل«، وقال أيضاً: »الشـيخ األجـّل و الفقيه 
األكمـل الرئيـس، صاحب التدريس، في النجف القّديس، المولى محّمد علّي الرشـتّي«)3(.

مكتبته: 
و كانـت لـه مكتبـة عامـرة، قـال الشـيخ آقـا بـرزك الطهرانـّي )ره(: »إنّه مّمـا تضّمنته 

مكتبـة المترَجـم لـه ترجمة لدعـاء كميـل للعاّلمة المجلسـّي )ت1110هــ(«)4(.

ومـن تملّـكات المترَجم له رسـالة الخلل في الصالة لمحّمد بن قاسـم الحجي النجفّي 

)ق13()5(، ومـن تملّكاتـه نسـخٌة كانـت عنـده مـن كتـاب )المناهـج السـويّة فـي تحرير 

العلـوم المهّمـة النظريّة( )6(.

مرجعّيته: 
قال الشيخ محّمد أمين الخوئّي )ره(: 

»كان المترَجـم لـه مرجـع الفتـوى والتقليـد في بعض ضواحـي جيالن ومازنـدران«)7(، 

)1( ينظر مرآة الشرق: 934/2، الرقم )471(.

)2( ينظر مرآة الشرق: 934/2، الرقم )471(.

)3( الصحف المطّهرة: 126-127، ينظر إجازات الرواية و االجتهاد: 296.

)4( الذريعة: 102/4، الرقم )474(.

)5( ينظر الذريعة: 250/7، الرقم )1210(.

)6( ينظر الذريعة: 344/22، الرقم )7371(.

)7( ينظر مرآة الشرق: 934/2، الرقم )471(.
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وقال السـيّد هادي الخراسـانّي: 

»وفـي األواخـر صـار مرجعـاً للتقليد لجمـعٍ من نواحي بـالده مّمن يعرفونـه ويعرفون 
قدره«)1(.

وفاته وموضع قبره: 
تُوفّـي)ره( ليلـة األربعـاء في آخر المحرّم من سـنة )1334هـ()2(، وقيـل )1333هـ()3(، 

وُدفـن فـي الحضـرة العلويّـة المطّهرة في الحجـرة األخيرة من طـرف القبلة)4(.

أوالده وأحفاده: 
كان للمترَجـم لـه ثالثـة أبناء وثـالث بنات؛ منهـم: محّمد بن محّمد علـّي الچهاردهّي 

الرشـتّي )ت1345هـ(، ومن أحفاده الفاضل مرتضى بن محّمد بن محّمد علّي الرشـتّي)5(.

 صورة خّطه الشريف من نسخة خّطّية لكتابه 
)بيان الوقت والقبلة من الروضة البهّية()6(: 

)1( الصحف المطّهرة: 127.

)2( ينظر طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(.

)3( ينظر: مرآة الشرق: 934/2، الرقم )471(، الصحف المطهرة : 126.

)4( ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 16/ 1548، الرقم )2064(، أحسن الوديعة: 270.

)5( ينظر: الذريعة: 305/26، الرقم )1534(، ميراث حديث شيعه: 89-88/15.

)6( بيان الوقت والقبلة من الروضة البهيّة، مكتبة المرعشّي الرقم )2078(.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أواًل: المخطوطة: 
السيّد . 1 النجفّي )ت1334هـ(، مكتبة  الرشتّي  البهيّة: محّمد علّي  الروضة  الوقت والقبلة من  بيان 

المرعشّي النجفّي، برقم )2078(.

ثانيًا: المطبوعة: 
االثنا عشريّة في المواعظ العدديّة: محّمد الحسينّي العاملّي )ق11(، منشورات مكتبة المصطفوّي، . 2

قم.

3 . – التراث  إحياء  مركز  تحقيق:  النقوّي )ت1408هـ(،  نقي  علّي  السيّد  واالجتهاد:  الرواية  إجازات 
العتبة العباسيّة، مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقّدسة، طُبع سنة )1440هـ(.

الله . 4 عبد  الشيخ  تحقيق:  )ت1354هـ(،  الصدر  هادي  بن  السيّد حسن  )الصدر(:  الكبيرة  اإلجازة 
دشتّي، دار المحّجة البيضاء، بيروت، ط1، طُبع سنة)1432هـ(.

الحائرّي، . 5 محّمد  اعداد  )ت1411(،  المرعشّي  الدين  شهاب  السيّد  )المرعشّي(:  الكبيرة  اإلجازة 
إشراف السيّد محمود المرعشّي، مكتبة السيّد المرعشّي، ط1، طُبع سنة )1441هـ(.

أحسن الوديعة: السيّد محّمد مهدي الموسوّي األصفهانّي الكاظمّي )ت1391هـ(، تحقيق مؤّسسة . 6
تراث الشيعة، تعليق السيّد عبد الستّار الحسنّي، طُبع سنة )1437هـ(.

أعيان الشيعة: السيّد محسن األمين )ت1371هـ(، تحقيق: حسن األمين، دار التعارف للمطبوعات، . 7
بيروت.

الحسينّي . 8 رضا  محّمد  السيّد  تقديم:  )ت1408هـ(،  النقوّي  نقي  علّي  السيّد  المجازات:  أقرب 
الجاللّي، مركز إحياء التراث، ط1، طُبع سنة )1437هـ(.

تاريخ األدب العربّي: كارل بروكلمان، مؤّسسة دار الكتاب العربّي، قم، ط1، طُبع سنة )1429هـ(.. 9

تكملة أمل اآلمل: السيّد حسن بن هادي الصدر )ت1354هـ(، د. حسين علّي محفوظ وعبد الكريم . 10
الدبّاغ وعدنان الدباغ، دار المؤّرخ، بيروت، ط1، طُبع سنة )1429هـ(.

الجامع لمفردات األدوية واألغذية: ابن البيطار )ت646هـ(، دار الكتب العلميّة، بيروت – لبنان، . 11
طُبع سنة )1422هـ(.

الخزائن: أحمد بن محّمد مهدي النراقّي )ت1245هـ(، تحقيق: حسن حسن زاده اآلملّي – علّي . 12
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أكبر الغفارّي، كتاب بفروشّي علميّة إسالميّة، طهران، ط1، طُبع سنة )1380هـ(.

الذريعة: آقا بزرك الطهرانّي )ت1389هـ(، دار األضواء، بيروت، ط3، طُبع سنة )1403هـ(.. 13

الدين . 14 شهاب  السيّد  اآلمال(:  بهجة  )مقّدمة  اآلمال  بهجة  صاحب  ترجمة  في  اآلمال  غاية  رسالة 
المرعشّي )ت1411هـ(، بنياد فرنك إسالمّي حاّج محّمد حسين كوشان پور. 

ريحانة األدب: الميرزا محّمد علّي مدرّس تبريزّي )ت1373هـ(، انتشارات خيام، إيران، طُبع سنة . 15
)1388هـ(.

 الصحف المطّهرة: السيّد محّمد هادي الحسينّي الخراسانّي)ت1368هـ(، تحقيق: وحيد الشوندّي، . 16
مؤّسسة تراث الشيعة، طُبع سنة )1410هـ(.

ضياء المفازات: الشيخ آقا بزرك الطهرانّي )ت1389هـ(، تحقيق: الشيخ أحمد الحائرّي األسدّي، دار . 17
التوحيد، الكوفة، ط4، طُبع سنة )1436هـ(.

طبقات أعالم الشيعة: الشيخ آقا بزركَـ الطهرانّي )ت1389هـ(، دار إحياء التراث العربّي، بيروت، . 18
ط1، أوفسيت، طُبع سنة )1430هـ(.

فهرستَكـان نسخة هاي خطي إيران)فنخا(: اهتمام: مصطفى درايتّي، المكتبة الوطنية في إيران، . 19
طهران، ط1، طُبع سنة )1433هـ(.

كّشاف إصطالحات الفنون والعلوم: محّمد بن علي التهانوّي المتوفّى بعد سنة )1158هـ(، تحقيق: . 20
د. علي دحروج، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون – بيروت، ط1، 

طُبع سنة )1996م(.

كشف الظنون: مصطفى بن عبد الله الكاتب حاجي خليفة )ت1067هـ(، دار إحياء التراث العربي، . 21
بيروت- لبنان. 

السيّد . 22 إشراف  صدرائى،  علّي  تصحيح:  )ت1367هـ(،  الخوئّي  أمين  محّمد  السيّد  الشرق:  مرآة 
محمود المرعشّي، مكتبة السيّد المرعشّي، قم، طُبع سنة)1427هـ(. 

المسلسالت في اإلجازات: جمعها السيّد محمود المرعشّي، مكتبة السيّد المرعشّي، قم، طُبع سنة . 23
)1416هـ(.

الزهراء، . 24 الخطيب )ت1414هـ(، دار  الحسينّي  الزهراء  السيّد عبد  البالغة وأسانيده:  مصادر نهج 
بيروت، ط1، طُبع سنة )1409هـ(.

مصّفى المقال: الشيخ آقا بزرك الطهرانّي )ت1389هــ(، دار العلوم، بيروت.. 25

معارف الرجال: الشيخ محّمد حرز الدين )ت1365هــ(، تعليق: محّمد حسين حرز الدين، مكتبة . 26
السيّد المرعشّي، طُبع سنة )1405هـ(.

معجم المؤلّفين: عمر كحالة )ت1407هـ(، مكتبة المثنى –دار إحياء التراث العربّي، بيروت، طُبع . 27
سنة)1376هـ(.
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موسوعة األرودبادّي: جمع وتحقيق السيّد مهدي آل المجّدد الشيرازّي، مركز إحياء التراث، مكتبة . 28
العتبة العباسيّة المقّدسة، ط1، طُبع سنة )1436هـ(.

ثالثًا: المجالت والدوريات
العتبة . 29 مخطوطات  لذار  التابع  التراث  إحياء  مركز  )1440هـ(  سنة  الرابع،  العدد  الخزانة،  مجلّة 

العبّاسيّة المقّدسة.

ميراث حديث شيعه: إعداد مهدي المهرزيرّي وعلّي صدرائى خويى، قم، دار الحديث، سنة)1427هـ(.. 30
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and higher studies, which arm with the proper tools to work with. 

Last but not least, we deepen among the stakeholders of this blessed 

class the idea that the world of manuscripts and everything related to it 

in terms of examination, indexing, and restoration, is an academic spe-

cialization that began decades ago. It is an independent science with its 

own methods and origins; hence, the necessary attention must be given to 

studying and knowing them, as well as their application. This is to bring 

awareness of all its problems and difficulties, therefore theorizing in these 

areas may be a disease rather than a cure. It is no secret between the wise 

that no one gives what they do not have.

Praise be to Allah, first and last. 

.



this difficult field.

Acknowledging that the calls of the past scholars in academic fields 

have had a clear and distinctive imprint in enriching the Islamic library, we 

find it our duty to clarify some of the problems that accompany the prac-

tical aspects of this blessed approach. Among them - for example but not 

limited to – is unintentionally approaching this project and dealing with it 

in either an excessive or negligent manner. Hence, we see some individu-

als – with an excess of concern for heritage - portraying the examination 

of our heritage to researchers as a challenging field that no one is able to 

accomplish. This negative approach deprives them of entering this field, 

blocking the way for them to delve into this world.

On the other hand, and what we want to emphasize here is that there 

are those who underestimate the importance of this specialization and its 

practice. Such people belittle this field to a point where they view it as an 

easy way out when they see themselves unable to write a thesis or a book. 

Thus, they turn to a small examination project to work on without proper 

knowledge and experience. Consequently, they harm the author and the 

authored.

There are also others who have interest in this field and are desirous of 

it, but do not possess the tools needed, nor did they try to acquire them, 

which will naturally leads them to failure.

The participation of the educated class - especially the academic one - 

in reviving the heritage of the Islamic nation is an important step on the 

right path. However, this does not come easily, as it needs proper prepara-

tion.  This includes being aware of the importance of the written heritage 

and acknowledging it as a vital part of the nation’s history and identity - if 

we do not consider it to be all of its history and identity-.  Another signifi-

cant preparation is to learn the scientific examination methods in primary 



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

No excess and No remissness

Editor-in-chief

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and may His blessings and peace 

be upon the most honorable of prophets and messengers, our beloved Mu-

hammad and upon his pure family.

One of the requirements to build the human soul in our human societ-

ies is to adopt correct rules and foundations that are the basis for the devel-

opment of life throughout its various stages. Among these rules, but rather 

one of the most important of them is (moderation), which needs plenty of 

practice before it becomes an individual quality. Moderation is considered 

to be a praiseworthy character trait by all the divine laws, especially in the 

laws of the Seal of the Prophets (p.b.u.h & his family). Thus, it is in harmo-

ny with the human instinct of attraction towards virtues.

 Excessiveness, which is defined as going or being beyond limits, which 

is the opposite of negligence, which is lack of care and wastefulness, are 

unacceptable and rejected even from man-made laws. This is because they 

would falsify facts, and deny the path to reach facts correctly. From this 

standpoint we say:

What we see from the tendency of the academic class in our honored 

universities to adopt the examination of our written heritage - even if it 

does not reach the levels desired- is a joyful matter, as it sends us a glim-

mer of hope in the expansion of such contributions by educated groups in 
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