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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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رسالٌة يف تحقيق مسألة الوصيّة باملال من 

كتاب )إرشاد األذهان(

تأليف: الشيخ لطف الله بن عبد الكريم 

املييّس العامّي )ت1032هـ(

تحقيق: ضياء الشيخ عالء الكرباليّئ
الحوزة العلميّة/كربالء املقّدسة

العراق

الباب الثالث: نقد النتاج التراثي

421

الرِّْحلُة إىل الحبشة

أحمد  بن  الحسن  ين  الدِّ للقايض رشف 

الَحيْمي )1017-1071هـ/1607-1661م(

تحقيق: الدكتور مراد كامل

إثارات نقدية يف منهج التحقيق

الدكتورة نهى عبدالرازق الحفناوّي
كلية دار العلوم/ جامعة القاهرة

مرص

445

استدراكات وتصويبات عىل تحقيق 

)املواهب الوافية مبراد طالب الكافية(

للحسن بن أحمد الجالل )ت1048هـ(

تحقيق: د. أحمد عبد الله القايض

أبو  الدكتور صاحب جعفر  املتمرس  األستاذ 
جناح

كلية اآلداب/ الجامعة املستنرصية
العراق

الباب الرابع: فهارس المخطوطات وكّشافات المطبوعات

495
ما كُتب يف املشَهد الُحسينّي الرشيف

)تصنيف و نسخ(

د عبيد الخفاجّي املدرس املساعد َحيدر محمَّ
مركز تراث الحلة/ العتبة العباسيّة املقّدسة

العراق

597

ببليوغرافيا مباحث 
العاّلمة الدكتور مصطفى جواد

)1323-1389هـ /1905-1969م(
القسم الثاين

حسن عريبي الخالدّي 
باحث ترايث

الدكتور عبدالله عبدالرحيم السودايّن
كلية املستقبل الجامعة

العراق

الباب الخامس: أخبار التراث

هيأة التحريرمن أخبار الرتاث651
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الباب الرابع
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ما ُكتب في المشَهد الُحسينّي الشريف )تصنيف و نسخ(

إعداد

م. م. َحيدر محمَّد عبيد الخفاجّي

What was written in 
Al-Mashhad Al-Husseini 

(Imam Al-Hussein’s Grave)

ما ُكتب في المشَهد الُحسينّي الشريف
(تصنيف و نسخ)

Assistant teacher Haidar Muhammad Obaid Al-Khafaji
Hilla Heritage Center 
Al-Abbas Holy Shrine 

Iraq

ّ
� ��فا د عبيد ا�� ا�درس ا�ساعد َحيدر �م�

اث ا��	 مركز �	

سة
ّ

العتبة العباسّية ا�قد

العراق
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الملّخص

تقـوم فكـرة هـذا البحـث علـى جمـع عناويـن المخطوطات التـي كُتبت فـي الصحن 

الحسـينّي الشـريف وترتيبهـا، سـواء كُتبـت بأيـدي مؤلّفيهـا أم بأيـدي الُنّسـاخ مـن طلبة 

العلـم ومريديـه، وهـذا مـا يُبيـن األثـر الفكرّي والتراثـّي للحركـة العلميّة فـي كربالء التي 

بـرزت علـى يـد كبار علمائهـا وفقهائها، مّمن أسـهموا فـي إثـراء المكتبة التراثيّـة، وقاموا 

بـأدوار مميّـزة في تطويـر النهضة العلميّة، وكذلك األثر النفسـّي والفكرّي للصحن الطاهر 

فـي شـحذ همـم العلمـاء وتالمذتهم للتأليـف في مختلـف العلوم ونشـرها؛ فقد جمعُت 

فـي هـذا البحـث )79( نسـخة مـن بعـض مصوراتهـا، مكتوبـة فـي الحائـر الحسـيني من 

القـرن الثامـن الهجـري إلى القرن الرابع عشـر الهجري وذلك في حدود مـا اطلعت عليه، 

ورتبتهـا بحسـب تاريـخ كتابتها تأليفاً أو نسـخاً.
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Abstract

The concept of this study is based on collecting and arranging the 
names of manuscripts that were written in the Hussaini Shrine, whether 
they were written by their authors or copied by scholars. Hence, this 
study shows the great influence that the Karbala seminary has on our 
scientific heritage and our notions. This goes back to the fact that 
the great scholars of that seminary played a huge role and gave their 
all in contribution to enriching our libraries and the development of 
Islamic sciences. In addition to that, their environment; the grave of 
Imam Al-Hussein )a.s( plays a psychological and intellectual role in 
inspiring scholars and their students to develop and publish in various 
sciences. 

I have collected in this research )79( manuscript copies written in 
al-Ha'ir al-Sharif along with some of their pictures. These manuscripts 
were written from the eighth century AH to the fourteenth century 
AH within the limits of what I have found during my search. I have 
arranged them according to the date of its writing by whether it was 
the original copy by the author or copied by another scholar.
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المقدمة

ال شـكَّ أنَّ مرقد اإلمام الحسـين مناٌر لكلِّ أصقاع العالم، ومالٌذ آمٌن لطالب العلم 

والمعـراج اإللهـّي النورانـّي لجميـع بنـي المعمـورة؛ فهـو مهـوى األفئدة التـي أقبلت من 

مختلـف أصقـاع الدنيـا؛ للتبرّك بعبير شـذى قبـره الطاهر، فقد صار هذا المـكان المبارك 

سـببًا كبيـرًا فـي نشـوء مختلـف الحـركات االجتماعيّـة والسياسـيّة والدينيّـة والفكريّة، إذ 

أُقيمـت بجـواره الحـوزات الدينيّـة والمؤسسـات العلميّـة منـذ القدم، فأحاطـت بالصحن 

المقـّدس مـدارس علميّـة كثيـرة، وحـوزات دينيّـة كثيـرة، فصـارت كربـالء عامـَل جـذٍب 

روحـّي ومعنـوّي، فأخـذ الناس بصورة عاّمة يشـدون الرحال إليها مـن كلِّ حدٍب وصوب؛ 

لغايـة التشـرّف والتبـرّك بعبيـر مـن ُدفن فـي ترابها، وألخذ العلـم والتتلمذ علـى أعالمها، 

وهنـا البـدَّ مـن اإلشـارة إلـى أنَّ الحركـة العلميّـة في كربـالء ازدهـرت من قرٍن إلـى آخر، 

وأّن السـاحة الفكريّـة فيهـا لـم تخـُل أبـًدا من علمـاء وفقهـاء ومجتهدين، وهـذه النهضة 

العلميّـة ظلَـت متوجهـة إلـى األمـام؛ فقد مـرَّت بمراحـل مختلفـة كانت بعضهـا خاملة، 

وأخرى متقّدمة بعض الشـيء، حتّى حلول القرن الثاني عشـر والثالث عشــر؛ إذ لمع في 

سـماء العلـم والفضيلة مجموعة من األعالم الذين تسـلّموا سـيادة الـدرس العلمّي؛ أمثال 

ـد باقر بن  الشـيخ يوسـف بـن أحمـد بـن إبراهيـم البحرانّي)ت1186هــ(، والشـيخ محمَّ

د صالح البهبهانّي )ت 1205هـ(، و السـيّد محّمد بن علّي الحائرّي  ـد أكمـل بن محمَّ محمَّ

)السـيّد المجاهـد( ) ت 1242هــ(، والسـيّد مهـدي الشهرسـتانّي)ت1216هـ(، وغيرهـم 

مـن أعـالم كربـالء. هذا اسـتناًدا إلـى المخطوطات التـي عثرنـا عليها مكتوبًة فـي الصحن 

الشــريف؛ فأخـذ الـدرس يتزاحـم مـن ِقبل الوافديـن إليها مـن مختلف األماكـن، فأصبح 

التأليـف ودراسـة المؤلّفـات ونَْسـخها من حيثيـات الحياة اليوميّة آنـذاك ؛ بحيث نجد أنَّ 

كثيـرًا منهـم قد اتّخذ من كربالء مسـكًنا لهم؛ فلـم يغادروها لحين وفاتهم، مخلِّفين اآلثار 
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الطيّبـة والمخطوطـات النفيسـة التي رفدت المكتبـة التراثيّة بأجـلِّ التصانيف، ومختلف 

العلـوم، وال سـيّما الفقهيّـة منها، فـكل هذه اآلثار والـدروس العلميّة كانـت تُنتج وتُدرّس 

فـي الجامعـة الحسـينيّة الشــريفة، فضـالً عّمـا أُحـرق ونُهـب مـن قبـل أعـداء اإلنسـانيّة 

علـى مختلـف الدهـور واأليـام، وعند اطالعـي على معظـم فهارس المخطوطـات وجدت 

كًمـا هائـاًل مـن الكتـب التـي أُلفت ونُسـخت فـي كربـالء عموًما، وفـي المرقد الشـريف 

 لإلمـام الحسـين خصوًصـا، فقد دفعني الحـّب والوفاء لسـيّدي موالي اإلمام الحسـين

إظهـار تلـك اآلثار الفكريّة للمؤلّفين والنّسـاخين من القرن الثامن إلى القرن الرابع عشــر 

الهجريّيـن، وبلحـظ كميـة المخطوطـات التـي عثرنا عليها، تـمَّ رصد قّوة الحركـة الفكريَّة 

فـي كربـالء، وكان منهجـي الذي سـرُت عليه في هـذا البحث أنَّي أذكر عنـوان المخطوط 

ثـّم اسـم المؤلّـف، ثّم اسـم الناسـخ، وتاريخ النسـخ أو التأليـف، ثّم نّص اإلنهـاء للمؤلف 

أو الناسـخ- إن وجـد-، وتحديـد الموقـع الـذي كُتـب فيـه مـن أروقـة الصحـن الشــريف 

س- ولكن الغايـة من ذلك هو  علًمـا أّن المـكان بصـورة عاّمـة متفق عليه- المشـهد المقدَّ

إيضاح بعض معالم المشـهد الشـريف لكّل قرن، ورمزت بـ)؟(إن كانت النسـخة كُتبت أو 

س ولم يصــرح الناسـخ أو المؤلّف باسـمه، جمعت في هذا  نُسـخت في المشـهد المقدَّ

البحـث أكثـر مـن )75( نسـخة مكتوبة في الحائر الشــريف، رتّبتها حسـب تاريخ كتابتها 

األقـدم فاألقـدم، تتقّدمهـا مقّدمة، وتعقبهـا خاتمة ألهـّم نتائج البحث. 

والله الموفّق للخير والسداد 

حيدر الخفاجّي
ة السيــفيَّة َمديــنة الحـِـلَّ
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نهاية اإلحكام في معرفة األحكام.. 1

المؤلّف: الَعاّلمة الحلّّي، الحسن بن يوسف بن علي بن المطَهر)ت 726هـ(.

د بن علي بن يوسف )كان حيًّا سنة 710هـ(.  الناسخ: المطَهَّر، محمَّ

تاريخ النسخ: آخر نهار االثنين سلخ جمادى اآلخرة سنة )710 هـ(.

مكان النسخ: بمشهد موالنا وسيِّدنا الحسين

نـّص اإلنهـاء: »وَقـد وقـَع الكتابَـة هـذا الضعيـف الراجي لرحمـِة الله، وشـفاعة 

نبّيـه، محّمـد بـن علـّي بـن يوسـف بـن علـّي بن مطّهـر، فـي آخر االثنين سـلخ 

جمـادى اآلخـر مـن سـنة عشــر وسـبعمائة، بمشـهد موالنـا وسـيِّدنا وإمامنـا 

المظلوم الشـهيد، أبي عبد الله الحسـين بن علّي )صلوات الله وسـامه]عليه[( 

ـد وأهـل بيتـه الطاهرين«. والحمـُد للـه ربِّ العالميـن، وصلّـى اللـه علـى محمَّ

وفي آخر المخطوط نّص مقابلة وذلك بتاريخ شـهر شـوال سـنة )711هـ(؛ أي 

بعد سـنة من تاريخ النسـخ أعاله.

ونصـه اآلتـي: »بلغـت مقابلـًة بنسـخِة األصـِل بخـطِّ المصّنف في مجالس شـهر 

شـّوال مـن سـنة أحد عشـر وسـبعمائة، والحمُد للـه وحده«.

وباغ آخر ونّصه هكذا: »قوبلت ثانية، من نسخة قوبلت باألصل مقابلة كالقراءة؛ 

ت إن شاء الله«. ت بحسب الجهدِّ والطاقة إاّل ما زاَغ عنه الَبصر فصحَّ فصحَّ

وهذه الباغات دليل واضح على نفاسة النسخة ووثاقتها فاحظ. 
سة- مكتبة السيِّد المرعشـّي، الرقم: )12849()1(. مكان النسخة: قّم المقدَّ

إكمـال الديـن وإتمـام النعمـة= كمـال الديـن وتمـام النعمـة فـي إثبـات . 2
الغيبـة وكشـف الحيرة)الجـزء األّول(.

المؤلّف: الشيخ الصدوق، محّمد بن علّي بن الحسين)ت 381هـ(.

)1( فهرست نسخه هاى خطّى كتابخانه بزرك حضرت آية الله العظمى مرعشى نجفى: 612/32.
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الناسخ: الجرجانّي، علّي بن فخر الدين فّخار)كان حيًّا سنة 891هـ(. 

تاريخ النسخ: يوم الخميس من شهر رمضان سنة )891هـ(.

مكان النسخ: المقام المبارك لشهداء كربالء.

نـُص اإلنهـاء: »نجـز الجـزء األّول من كتـاب كمال الديـن وتمام النعمـة في إثبات 

د بن  الغيبـة وكشـف الحيـرة، تصنيـف الشـيخ العالـم الصدوق أبـي جعفـر محمَّ

علـّي بن الحسـين بن موسـى بـن بابويه القمـّي -رضي اللـه عنه وأرضـاه، وجعل 

الجنَّـة مسـكنه ومأواه-، ويتلوه في الجزء الثانـي، باب ما ُروي عن الصادق جعفر 

ـد من النـّص على العالم وذكر غيبته،وأنَّه الثاني عشــر صلوات الله  ومحمَّ

عليـه وسـامه، وكاَن الفـراُغ منـه علـى يد كاتبـه العبد الفقير المذنب المسـتجير 

بعفـو اللطيـف القديـر، علّي بن فخر الدين فّخار جرجانّي في يوم الخميس شـهر 

رمضان در مقام شـهداء كرباء سـنة إحدى وتسـعين وثمان مائة، والحمد لله ربِّ 

العالمين، واللـه أعلم بالصواب«.

سة- مركز إحياء التراث اإلسالمّي، الرقم: )2936()1(.  مكان النسخة: قم المقدَّ

الغديريَّـة )قصيـدة عصمـاء فـي مـدح اإلمام أميـر المؤمنيـن، تبلغ 190 . 3
بيًتا(.

المؤلّف: الكفعمّي، إبراهيم بن علّي بن الحسن العاملّي )ت 905هـ()2(.

سـة فـي الحائـر  مـكان الكتابـة: يسـتظهر الميسـّي أنّـه عملهـا فـي كربـالء المقدَّ

الحسـينّي)3(.

د بـن علـّي الالهيجانـّي ) تلميذ الشـهيد . 4 إجـازة للمولـى محمـود بـن محمَّ

)1( فهرست نسحه هاي خطي مركز إحياء ميراث إسالمي: 7/ 360، فهرس فنخا: 683/4. 

العاملّي  إسماعيل  بن  بن صالح  بن محّمد  الحسن  بن  علّي  بن  إبراهيم  الدين  تقي  الشيخ  )2( هو 

الكفعمّي، ُولد في جبل عامل بقرية )كفر عيما( حدود سنة 820هـ، هاجر إلى كربالء ودرس عند 

علمائها، تُوفّي في كربالء في سنة 905هـ. )ينظر أضواء على مدينة الحسين: 216/2( 

)3( ينظر: الذريعة: آغا بزرك الطهرانّي: 26/16، ومجلَّة تراثنا: 209/28.
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الثانـي( )كان حًيـا سـنة 974هـ()1(.

المجيـز: الميسـّي، الشـيخ محيـي الديـن أحمـد بن تـاج الديـن العاملـّي ) كان حيًّا 

سـنة 954هـ(

تاريخ اإلجازة: شهر ربيع اآلخر )سنة 954هـ (.

مكان كتابة اإلجازة: الحائر الحسينّي الشريف)2(

الكافي.. 5
د بن يعقوب بن إسحاق)ت 329هـ(. المؤلّف: الكلينّي، جعفر محمَّ

د بن شمس الدين )كان حيًّا سنة 955هـ(. الناسخ: الكرمانّي، محمَّ

تاريخ النسخ: 15 جمادى اآلخرة )سنة955هـ(.

مكان النسخ: الصحن الحسينّي الشريف.

مكان النسخة: مشهد- الخزانة الرضويَّة، الرقم: ) 20181(.

ونسـخة أخـرى نسـخها أيًضا في الصحن الحسـينّي الشـريف وذلك بتاريـخ: 14 ذي 

الحجـة سـنة )994هــ( ومكانها في المشـهد الرضوّي، بالرقـم: )20274()3(.

مختلف الشيعة)من كتاب التجارة إلى نهاية كتاب القصاص (.. 6

مة الحلِّّي، الحسن بن يوسف بن علّي بن المطهَّر)ت 726هـ(. المؤلّف: العالَّ

الناسخ: الحافظ، هداية الله بن محّمد )كان حيًا سنة 985هـ(.

مكان النسخ: في حضرة أبي عبد الله الحسين )صلوات الله عليه(.

بآقا حسين كان فقيًها، متبّحرًا،  المعروف  الالهجانّي  د بن علّي بن حمزة  )1( هو محمود بن محمَّ

أصوليًا، جليل الشأن من مراجع التقليد في زمانه، أجازه الشهيد الثاني، وهو أجاز الحسين بن 

روح الله الحسينّي الطبسّي ثّم الحيدر آبادّي، الملّقب بصدر جهان، وذلك سنة )974هـ(. )ينظر: 

أمل اآلمل: الحّر العاملّي: 317/2، موسوعة طبقات الفقهاء: 238/10(

)2( الذريعة: 141/1، الرقم: )660(، أعيان الشيعة: محسن األمين: 113/10.

)3( فهرس فنخا: 683/25
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تاريخ النسخ: 15 من شهر شوال سنة )983هـ(. 

نـّص اإلنهـاء: »تمَّ كتاب مختلف الشـيعة في أحكام الشـريعة بحمـد الله ومنِّه، 

علـى يـد أضعـف عباد الله وأحوجهم إلى رحمة اللـه، ابن محّمد الحافظ هداية 

اللـه في خامس عشـر شـهر شـّوال من سـنة ثـاث وثمانين وتسـعمائة، والحمد 

للـه وحـده وصلـى اللـه علـى محّمـٍد وآلـه الطيبيـن الطاهرين وسـلّم تسـليًما، 

]عنـد[ سـيدي ومـوالي ومولـى الثقلين، حضـرة أبي عبـد الله الحسـين صلوات 

الله عليـه وعلى آبائـه وأبنائه«.

مـكان النسـخة: طهران- مكتبة مجلس الشـورى، الرقـم: )18860()1(، ومصوَّرتُها في 

سـة. مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسـيَّة المقدَّ

مختلف الشيعة)آخر الطواف من كتاب الحج، الجزء الثاني(.. 7

مة الحلِّّي، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهَّر)ت 726 هـ(. المؤلّف: العالَّ

د. الناسخ: الحافظ، هداية الله بن محمَّ

تاريخ النسخ: 5 ربيع الثاني سنة )985هـ(.

مكان النسخ: مشهد موالنا أبي عبد الله الحسين)صلوات الله عليه(.

نـّص إنهـاء الجزء الثانـي: »تمَّ الجزء الثاني، من كتاب مختلف الشـيعة في أحكام 

الشـريعة، ويتلوه الجزء الثالث - إن شـاء الله تعالى- المقصد الثالث في أفعال 

الحـّج، والحمـُد للـِه وحـده، على يد العبـد الضعيـف المحتاج إلى رحمـة الله، 

ابـن محّمـد الحافـظ هدايـة اللـه، - تجـاوز اللـه عـن سـيئاتهما - خامـس شـهر 

ربيـع الثانـي سـنة خمس وثمانمائة وتسـعمائة في مشـهد سـيِّدنا وموالنا مولى 

الثقليـن حضـرة أبـي عبـد الله الحسـين، صلوات الله وسـامه عليـه وعلى آبائه 

وأبنائـه الطيبين الطاهريـن أجمعين«. 

مـكان النسـخة: طهران- مكتبة مجلس الشـورى، الرقـم: )18859()2(، ومصورتُها في 

)1( فهرس فنخا: 726/28.

)2( فهرس فنخا: 726/28.
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سـة.  مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسـيّة المقدَّ

بشارة المصطفى لشيعة المرتضى )منتخب(.. 8

المؤلّف: اآلملّي، محّمد بن أبي القاسم علّي)ق6هـ(.

الناسخ: )؟(.

تاريخ النسخ: يوم الخميس من شهر ذي القعدة سنة )983هـ(.

.مكان النسخ: مشهد أبي عبد الله الحسين

نـصُّ اإلنهـاء: »تـّم األحاديـث الشـريفة المشـرّفة، يـوم الخميـس مـن شـهر ذي 

القعـدة سـنة ثاثـة وثمانيـن وتسـعمائة، فـي الــمشهد الشـريف أبي عبـد الله 

.»الحسـين

وبجانبي اإلنهاء كتب الناسخ هذه األبيات: 

على المصّنف واستغفر لصاحبهيـا ناظًرا فيه َسـل بـاهللِ َمرحمًة

مــن بعــد ذلــك غفراًنــا لكاتبه واطلب لنفِسك من خيٍر ُتريد بها

مـكان النسـخة: طهران- مكتبة مجلس الشـورى، الرقـم: )13377()1(، ومصّورتُها في 

سـة. مكتبة ودار محطوطات العتبة العباسـيّة المقدَّ

زبدة البيان في براهين أحكام القرآن= آيات األحكام.. 9

المؤلّف: األردبيلّي، أحمد بن محّمد )ت 993هـ()2(.

الناسخ: الغفارّي، محّمد حسين بن سعيد الدين)كان حيًّا سنة 1002هـ(.

تاريخ النسخ: 25 من شهر رجب سنة )1002هـ(.

)1( ينظر نماذج من المخطوطات الكربالئية: صالح مهدي السراج، مجلة الغاضرية، العدد السابع: 91.

)2( هو أحمد بن محّمد األردبيلّي ثّم النجفّي، كان متكلًّما، فقيًها، عظيم الشأن، جليل القدر، رفيع 

المنزلة، أورع أهل زمانه، وأعبدهم، وأتقاهم، اشتهر بالتحقيق و القدسيّة؛ فأُطلق عليه عنوان: 

المحّقق تارة، والمقّدس تارة أخرى. )ينظر: أمل اآلمل: 23/2، موسوعة طبقات الفقهاء: 57/10(
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مكان النسخ: الصحن الحسينّي الشريف.

مكان النسخة: قم المقّدسة، مسجد األعظم، الرقم: )2290()1(.

مة )قطعة منه(.. 10 شرح قواعد الَعالَّ
المؤلّف: )؟(.

الناسخ: ؟.

تاريخ النسخ: شهر محرم الحرام سنة )1004هـ(.

.مكان النسخ: الحائر الشريف بمشهد الحسين

نـصُّ اإلنهـاء: »هـذا آخـر ما أردنا إيـراده على فوائـد العّامة مّما يُحتـاج إليه من 

كشـف مشـكاتها وحلِّ معضاتهـا، والله أعلم بالصواب وإليـه المرجع والمآب، 

بعـون الملـك الوّهـاب، في محـرّم الحرام سنــ1004ــة فـي ]الـ[حائر الشـريف 

 .»بمشهد ]الـ[شـريف الحسين

مكان النسخة: طهران- مكتبة مجلس الشورى، الرقم)120/2()2(.

تفسير القران الكريم= تفسير القمّي.. 11

المؤلّف: القمّي، علّي بن إبراهيم بن هاشم)3(. 

الناسخ: السمنانّي، هدايت الدين فتح الله )كان حيًّا سنة 1004هـ(.

تاريـخ النسـخ: شـهر شـّوال سـنة )1004هــ(، ثـّم قابلهـا فـي 27 ربيـع الثاني سـنة 

)1025هـ(.

س. مكان النسخ: الصحن الحسينّي المقدَّ

)1( فهرس فنخا: 586/17.

)2( ينظر مجلَّة الغاضريَّة، العدد الحادي عشر: 100.

)3( هو المحّدث الثقة الجليل أبو الحسن علّي بن إبراهيم بن هاشم القّمّي، من أجّل الرواة أكثر 

ُد بن يعقوب الكلينّي الرواية عنه في الكافي، عاش في عصر اإلمام العسكرّي، تُوفّى سنة  محمَّ

)307 هـ(. )ينظر مقّدمة تفسير القّمّي: 8(
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مكان النسخة: قم المقّدسة- المدرسة الفيضيّة: الرقم: )64()1(.

ونسـخة اُخرى)لعلّهـا جـزء آخـر( نسـخها فـي سـنة )1004هــ(، فـي حـرم اإلمـام 

الحسـين، وقابلهـا فـي 27 ربيـع الثانـي سـنة )1025هــ(.

نـصُّ اإلنهـاء: »تـمَّ الكتاُب بعـون الله وحسـن توفيقه، على يـدي المذنب الجاني 

والسائل المحتاج إلى فضل ربّه الكريم الغفور الودود، هدايت الله بن فتح الله 

السـمنانّي مولًدا والحائري محتًدا، في عشـر شـهر شـّوال - ُختم بالخير واإلقبال- 

سـنة أربع وألف من الهجرة، بحرم موالنا، ومولى الثقلين، سـبط رسـول الله أبي 

عبد الله الحسـين، صلوات الله وسـامه وتحياته، رحَم اللُه من نظر فيه وطالع، 

وإن رأى عيًبا؛ لحًنا أو تصحيًفا صّححه؛ فإّن المنسـخ كان مغلوطًا«. 

سة: المدرسة الفيضيّة، الرقم: )71()2(. مكان النسخة: قم المقدَّ

جامع الفوائد في تكملة شرح القواعد .. 12

المؤلّف: التسترّي، عبد الله بن حسين )ت 1021هـ(. 

تاريخ التأليف: يوم االثنين أوائل شهر ذي الحّجة سنة )1004هـ(.

.مكان التأليف: مشهد اإلمام الحسين

نـصُّ إنهـاء المؤلّـف: »قـد تـمَّ كتـاب النـكاح، وبإتمامـه تـمَّ الجـزء الرابـع مـن 

جامـع الفوائـد فـي تكملـة شـرح القواعـد، للشـيخ المدّقـق المتقـّدم، علّي بن 

عبـد العالـي )قّدس الله سـرّه ونـّور ضريحـه(، ويتلوه الجزء الخامـس من كتاب 

الطـاق، وقـد فـرغ مـن تعليقه مصّنفـه العبـد الفقير المحتـاج إلى رحمـة الله 

الغنـي، عبـد الله بن حسـين التسـترّي، ضحوة نهـار يوم االثنين من أوائل شـهر 

ذي الحّجـة اختتـام سـنة أربـع وألـف الهجريّـة، في مشـهد موالنـا ومولى األمم 

الشـهيد السـيِّد الغريـب، أبـي عبـد الله الحسـين )صلـوات الله وسـامه عليه(، 

ونسـأل اللـه تعالـى أن يوّفـق إلتمامـه، ويجعلـه ذريعـًة إلـى رضوانـه ويقربـه 

)1( فهرست كتابخانة مباركة مدرسة فيضيّة قُم: 32/1.

)2( فهرست كتابخانة مباركة مدرسة فيضيّة قُم: 38/1، فنخا: 814/8.
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برضـاه، ويجعلـه خالًيـا عـن شـوب ما سـواه، وينفع بـه الطالبين ويجعلـه ذخًرا 

ليـوم الديـن؛ إنَّه الجـواد الكريم، والحمـُد لله رّب العالمين، والصاة على سـّيد 

المرسـلين محّمـد وآله وأصحابـه الطيبيـن أجمعين«. 

وبعد أيام قالئل من التاريخ أعاله تّم نسخها من قبل

الحسينّي، السيّد محّمد علّي بن وفي )كان حيًّا سنة 1004هـ(.

تاريخ النسخ: 16 شهر ذو الحجة سنة )1004هـ(. 

مكان النسخ: مشهد الحسين )عيه السالم(.

نـصُّ اإلنهـاء: »فرغـُت مـن تسـويده مـن نسـخة األصـل الرقـع، في 16 شـهر ذي 

الحّجـة الحـرام، سـنة ألـف وأربعة مـن الهجرة النبويّـة، وأنا أقّل العبـاد، محّمد 

علّي بن وفّي الحسـينّي نسـًبا األصفهانّي، في مشـهد موالي ومولى الثقلين أبي 

عبـد الله الحسـين عليه الصاة والسـام«.

مكان النسخة: إيران- مكتبة صدر بازار، الرقم: )139(.

خالصة األقوال في معرفة الرجال.. 13

مة الِحلِّّي، الحسن بن يوسف بن علّي بن المطهَّر)ت 726 هـ(. المؤلّف: الَعالَّ

الناسخ: الحسينّي العميدّي، إبراهيم بن هاشم)كان حيًّا سنة1079هـ(.

تاريخ النسخ: أوائل شهر ذي الحجة سنة )1079هـ(.

مكان النسخ: مشهد سيِّد الشهداء

نـصُّ اإلنهـاء: »وكتَبـه الفقيـر إلـى اللـه الغنـي، إبراهيـم بـن هاشـم الحسـينّي 

العميـدّي، فـي مشـهد سـيِّد الشـهداء وخامـس آل العَبـا - عليه من اللـه التحية 

والثنـاء- فـي أوائـل شـهر ذي الحّجـة سنــ1079ـــة، مـن الهجـرة النبويَّـة علـى 

مهاجرهـا ألـف صـاة وألـف ألـف تحية«.

مـكان النسـخة: طهـران- مكتبـة مجلس الشـورى، الرقـم: )5762/3(، ومصّورتها في 

سـة. مكتبـة ودار مخطوطات العتبة العباسـيّة المقدَّ
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مجمع البحرين ومطلع النّيرين.. 14

د النجفّي )ت 1085هـ()1(. المؤلّف: الطريحّي، فخر الدين محمَّ

د شفيع)كان حيًّا سنة 1136هـ(.  الناسخ: الكرمانّي، علّي أكبر بن محمَّ

تاريخ النسح: يوم األربعاء – يوم النحر- سنة )1136هـ(.

مكان النسخ: الصحن الحسينّي الشريف.

نـصُّ اإلنهـاء: »وقـد فرغـُت من كتابتـِه يـوَم األربعاء -يوَم النحِر- من سـنة سـت 

ديّـة المصطفويَّة صلـى الله عليه  وثاثيـن ومائـة بعـد األلف من الهجـرة المحمَّ

وآلـه، فـي حائر الحسـين صلـوات الله وسـامه عليه، وأنـا العبد األقـّل الراجي، 

ـد شـفيع الحسـينّي الكرمانّي علّي أكبـر، يلتمس من قارئـه الدعاء في  ابـن محمَّ

أّول مظاّن االسـتجابة، وعلى كلِّ حال، خصوًصا عند سـيِّدي وموالي ومعتمدي، 

أبـي عبد الله الحسـين للدنيـا واآلخرة«.

مكان النسخة: النجف األشرف- مكتبة اإلمام الخوئّي، الرقم: )8()2( 

مجموعة رسائل نسخها أبو القاسم بن حسن الرشتّي. . 15

وهي على النحو اآلتي: 

أ- الفوائد الحائريَّة األصوليَّة الجديدة= الفوائد الجديدة .

ـد صالح )ت  ـد أكمـل بـن محمَّ ـد باقـر بـن محمَّ المؤلّـف: الوحيـد البهبهانـّي، محمَّ

1205هــ()3(.

د بن علّي بن أحمد طريح، فاضل زاهد، ورع فقيه، شاعر جليل  )1( هو الشيخ فخر الدين بن محمَّ

القدر. )ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 408/2( 

)2( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة اإلمام الخوئّي في النجف األشرف: أحمد الحلّي: 1/ 43.

د ... بن  )3( هو الشيخ محّمد باقر بن محّمد أكمل بن محّمد صالح بن محّمد بن إبراهيم بن محمَّ

د بن النعمان )الشيخ المفيد( فهو يتّصل بسلسلة نسبه من جهة أبيه بالشيخ المفيد، ويتصل  محمَّ

من جهة أّمه بثالث وسائط بالمحّدث الكبير المجلسي األّول، ولد في مدينة أصفهان عام 1117، 

توفّي في كربالء المقّدسة، ودفن في الرواق الشرقي مّما يلي أرجل الشهداء. )ينظر الرسائل 

األصولية: الوحيد البهبهانّي: 36(
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تاريخ النسخ: شهر ربيع األّول سنة )1176هـ(.

س.  مكان النسخ: المشهد الحسينّي المقدَّ

مكان النسخة: مشهد- مكتبة آية الله العظمى السيِّد الخوئّي الرقم: )88/2()1(.

مة الواجب.  ب- مقدِّ

د )ت1099هـ(. المؤلّف: المحّقق الخوانسارّي، حسين بن محمَّ

تاريخ النسخ: ظهر يوم األحد 3 من ربيع األّول سنة )1176هـ(. 

س.  مكان النسخ: المشهد الحسينّي المقدَّ

نـصُّ اإلنهـاء: »وقـد فرغـُت مـن تنميقهـا، ظهر يـوم األحد مـن العشـر األّول من 

الشـهر الثالـث مـن السـنة السادسـة مـن العشـر الثامـن مـن المائـة الثانية من 

س الحسـينّي، وأنا العبد اآلثم، ابن الحسـن  األلف الثاني في المشـهد المقدَّ

الرشـتّي أبو القاسم«. 

مكان النسـخة: مشـهد- مكتبة آية الله العظمى السـيِّد الخوئّي، الرقم: )3/ 88( 

سـة. ومصوَّرتها في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسـيّة المقدَّ

الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة.. 16

المؤلّف: البحرانّي، يوسف بن أحمد بن إبراهيم )ت1186هـ()2(.

 .مكان التأليف: مشهد الحسين

تاريخ التأليف: 23 جمادى اآلخرة سنة )1178هـ(.

النسخ  مكان  بذكر  اكتفى  قد  أنَّه  الظّن  فأغلب  )88/2(؛  النسخة  لهذه  إنهاًء  الناسخ  يكتب  )1( لم 

وتاريخه في آخر المجموعة. 

)2( هو الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صالح البحرانّي المولود سنة )1107هـ(، 

عالم نحرير، ومؤلّف قدير، تتلمذ على يد أعاظم علماء عصره، فاشتُهر ذكره، وصّنف كتبًا كثيرة؛ 

منها: الحدائق الناظرة، لؤلؤة البحرين، والكشكول، وغيرها. تًوفّي يوم السبت 4 ربيع األول سنة 

)ينظر  الحسينّي.  الحرم  الشرقّي من  الرواق  البهبهانّي،وُدفن في  العاّلمة  )1186هـ(، صلّى عليه 

مشاهير المدفونين في كربالء: سلمان آل طعمة: 95( 
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نـّص إنهـاء المؤلّـف: »وكان الفوز بإتمامه، والتوفيق لسـعادة ختامه في مشـهد 

الحسـين مـن أرض كربـاء المعلّـى ... باليـوم الثالـث والعشـرين مـن شـهر 

جمـادى اآلخـرة مـن السـنة الثامنـة والسـبعين بعـد المائـة واأللـف... وكتـب 

مؤلّفـه... يوسـف بـن أحمـد بـن إبراهيـم حامـًدا ... بحرمـة السـادة الميامين«.

مكان النسخة: النجف األشرف- مكتبة اإلمام الخوئّي، الرقم: )18()1(. 

الفوائد الحائريَّة األصوليَّة القديمة .. 17

د صالح )ت 1205هــ(. د أكمل بن محمَّ د باقر بن محمَّ المؤلف: الوحيد البهبهانّي، محمَّ

تاريخ التأليف: 2 ربيع اآلخر سنة 1180هـ.

مكان التأليف: الصحن الحسينّي الشريف.

إنهـاء المؤلـف: »وقـد وقـَع الفـراق من تسـويِد هـذه الرسـالة كثيـر]ة[ الفائدة، 

فـي أشـهر المحرم والمشـهد المحترم، ومضجع ماذ العالميـن وملجأ، الخافقين 

وإمـام الثقليـن أبـي عبـد اللـه الحسـين صلـوات الله وسـامه عليه وعلـى آبائه 

وأوالده الحسـنين«

سة، الرقم: )330()2(. مكان النسخة: خزانة مكتبة العتبة العباسيّة المقدَّ

وهنـاك نسـخة اخرى تـمَّ تأليفها: يوم الجمعة ربيع الثاني سـنة 1189هـ، توجد في 

مكتبة السـيِّد المرعشّي، الرقم: )2977()3(.

تكملة أصول الدين .. 18

د صالح )ت 1205هــ(. د أكمل بن محمَّ د باقر بن محمَّ المؤلف: الوحيد البهبهانّي، محمَّ

ـد يوسـف بن شـرف الدين )حيًّا سـنة  ـد علـي بـن محمَّ الناسـخ: المازندرانـّي، محمَّ

1189هـ(.

)1( فهرس مخطوطات مكتبة اإلمام الخوئّي في النجف األشرف: 1/ 61.

)2( فهرس مخطوطات العتبة العباسيّة المقّدسة: حسن البروجردّي: 1/ 366. 

)3( فهرست نسخه هاى خطّى كتابخانه بزرك حضرت آية الله العظمى مرعشى نجفى: 156/8.
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تاريخ النسخ: ذي القعدة سنة 1183هـ.

مكان النسخ: الصحن الحسينّي الشريف.

سة- مكتبة الكلبيكانّي، الرقم: ) 972/4- 2/62()1(. مكان النسخة: قم المقدَّ

تحفـة الغريـب فـي الـكالم علـى مغنـي اللبيـب = تحفة الغريب بشـرح . 19
مغنـي اللبيب.

د بن أبي بكر )ت 827هـ()2(. المؤلّف: ابن الدمامينّي، محمَّ

ـد أميـن أحمد بـن علّي بن عبد الحسـين الحارثّي الجزائـرّي) كان حيًا  الناسـخ: محمَّ

سنة 1183هـ(.

تاريخ النسخ: شهر صفر سنة 1183هـ.

مكان النسخ: الصحن الحسينيِّ الشريف .

سة- مكتبة المسجد األعظم، الرقم: )2546()3(. مكان النسخة: قم المقدَّ

معارج الوصول إلى علم األصول= معارج األصول.. 20

المؤلّف: المحّقق الحلِّّي، جعفر بن حسن )ت 676هـ(.

الناسخ: الخراسانّي، علّي نقي بن مال علّي التونّي)كان حيًّا سنة 1191هـ(.

تاريح النسخ: سنة 1190هـ .

مكان النسخ: الحائر الحسينّي.

ـت هـذه الورقـة فـي البلـد الطّيبة، أعنـي حائر الحسـينّي على  نـصُّ اإلنهـاء: »تمَّ

)1( ينظر فهرس فنخا: 863/4. 

د بن سليمان اإلسكندرانّي المعروف بابن  د بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمَّ )2( هو محمَّ

تصانيفه:  من  الهند  في  وثمانمائة  وعشرين  سبع  سنة  وتُوفّي  هـ(،   763( سنة  ُولد  الدمامينّي 

الفوائد(،  تسهيل  في شرح  الفوائد  )تعليق  البن هشام(،  اللبيب  مغنى  بشرح  الغريب  تحفة   (

)جواهر البحور في العروض(، وغيرها. )ينظر هدية العارفين: إسماعيل البغدادّي: 185/2(

)3( ينظر فهرس فنخا: 560/7.
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سـاكنها ألـف الثنـا والتحيَّـة، بعـون الخالق للبريَّـة وأنـا الفقير الجانـي، ابن مّا 

علـّي التونـّي علـّي نقـّي الخراسـانّي، غفـر اللـه لهمـا ولوالديهمـا وإلسـتاذيهما، 

ـد وآلـه الطاهرين«  بمحمَّ

وبجانب اإلنهاء كتب الناسخ إنهاء مقابلة، 

وكتَـَب نـّص إنهـاء قـراءٍة؛ وهـو هكـذا: »بسـم اللـه خيـر األسـماء، الحمـُد للـِه 

علـى إتمامـه، وأطلـب التوفيـق علـى فهمـه وإفهامـه، واعلـم أيّهـا األخ األعـّز 

الطالـب علـى... المطالـب أنـي لّمـا قـرأت هذه الرسـالة الشـريفة على األسـتاذ 

مـن مصّنفـات شـيخنا األعلـم أفضـل العلمـاء علـى اإلطـاق ولـكلٍّ الفضـل فـي 

اآلفـاق، قـدوة أربـاب التحقيق والتدقيق، أعلـم المتأخرين، لسـان المتقّدمين، 

س الله  ـة اللـه علـى العالميـن، المحّقـق أبـو القاسـم ابن سـعيد الِحلِّّي -قـدَّ حجَّ

ي قـد كتبُت علـى حواشـي هذه الرسـالة  روحـه، ورفـع فـي الجنـان مقامـه- أنَـّ

الشـريفة، إلظهـار دررهـا وجواهرها، حواشـي أخذته ونقلته من )شـرح تهذيب 

األصـول( مـن تصانيف سـند المدقّقين، وسـيِّد المحقّقيـن، وارث علـوم األنبياء 

ـده اللـه بغفرانـه- ألتمـس منكـم أيّهـا  والمرسـلين السـيِّد عميـد الدين)1(-تغمَّ

اإلخـوان إن كان فـي نقلـه وتحويلـه منـه إليهـا قصـور علـى عبارتـه، وخلط في 

كتابتـه أن ال تشـمتن؛ ألنَّ السـهو كالطبيعـة الكافيـة لإلنسـان، وأن ال تنسـاني 

فـي أوقـات اتفقـت مطالعة هـذه المكتوبـات، وأن ال تترك الدعاء لـي ولوالدي 

ولجميـع المؤمنيـن؛ فـإنَّ العبـاد ... مذنـب فقيـر، واللـه علـى كلِّ شـيء قدير، 

ه غفـور رحيـم، والحمـد للـه ربِّ العالمين، فأنا العبـد الفقيـر الجاني، علّي  وأنَـّ

نقـّي الخراسـانّي، واتّفـق الفراغ من قراءته في يـوم الثاثاء،في المكان المدفون 

فيه سـّيد الشـهداء المسـّمى بـ)كرباء المعّا(، على ساكنها آالف التحيَّة والثناء، 

الدين  عميد  السيّد  الفقهاء،  ورئيس  العلماء،  صدر  العابد،  الورع  والفقيه  الزاهد،  العالم  )1( هو 

عبدالمطّلب ابن السيّد مجد الدين أبي الفوارس محّمد بن علّي األعرجّي الحسينّي الحلّّي، ابن 

مة الِحلِّّي، ُولد في ليلة النصف من شعبان سنة )681هـ( في مدينة الِحلَّة، وتُوفّي ــ  أُخت العالَّ

المشهد  إلى  ببغداد، ونُقل  العاشر من شعبان سنة )754 هـ(  ــ في  الطاهرة  الله روحه  قّدس 

س. )ينظر: أمل اآلمل: 164/2، روضات الجّنات: الخوانسارّي: 327/6( الغروّي المقدَّ
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فـي العشـر الثاني من األشـهر ... الحـرام بتوفيق الملك العّام، الذي تبارك اسـم 

ربّنـا ذي الجـال واإلكرام«. 

مـكان النسـخة: طهران= مكتبة مجلس الشـورى، الرقـم: )13844/1( ومصورتها في 

سـة . مكتبة دار ومخطوطات العتبة العباسـيّة المقدَّ

ُحّجّية اإلجماع.. 21

المؤلّف: )؟(

الناسخ: الخراسانّي، علّي نقّي بن ماّل علّي التونّي.

تاريخ النسخ: 5 صفر سنة )1190هـ( .

.مكان النسخ: بجوار سيِّد الشهداء

مـكان النسـخة: طهران- مكتبة مجلس الشـورى، الرقـم: )13844/2(، ومصّورتها في 

سـة  مكتبة دار ومخطوطات العتبة العباسـيّة المقدَّ

القياس = إبطال القياس= رسالة في تحقيق القياس.. 22

ـد صالح )ت  ـد أكمـل بـن محمَّ ـد باقـر بـن محمَّ المؤلّـف: الوحيـد البهبهانـّي، محمَّ

1205هــ(.

الناسخ: الخراسانّي علّي نقّي بن ماّل علّي التونّي.

تاريخ النسخ: سنة )1191هـ(.

مكان النسخ: الحائر الحسينّي. 

مكان النسخة: طهران- مكتبة ملي، الرقم: ) 1904/2()1(.

مفاتيح الشرائع.. 23
د بن شاه مرتضى ) ت1091هـ(. المؤلّف: الفيض الكاشانّي، محمَّ

الناسخ: )؟(.

)1( ينظر فهرس فنخا: 621/25.
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تاريخ النسح: سنة )1191هـ(.

س. مكان النسخ: الحائر الحسينّي المقدَّ

مكان النسخة: فردوس- مكتبة المدرسة الحبيبيَّة، الرقم: )55()1(.

شرح زبدة األصول .. 24

د صالح بن أحمد )ت 1081هـ()2(. المؤلّف: المازندرانّي، محمَّ

الناسخ: )؟(.

مكان النسخ: الصحن الشريف.

تاريخ النسخ: 3 من شهر ذي الحجة سنة 1194هـ.

سة– مركز إحياء التراث اإلسالمّي، الرقم: ) 3908()3(. مكان النسخة: قم المقدَّ

بحر الحقائق.. 25

المؤلّف: الهمدانّي، عبد الصمد بن عبد الله بن حسين)ت1216هـ()4(.

تاريخ التأليف: شهر ربيع األّول سنة )1195هـ(.

نـصًّ إنهـاء المؤلّـف: »هـذا آخـر مـا جـرى بـه القلـم، كتبـه مؤلّفـه الجانـي عبـد 

الصمد الهمدانّي، في حائر الحسـين، على مشـرّفه ألف تحيٍة وسـام، في شـهر 

)1( ينظر فهرس فنخا: 696/30.

)2( هو محّمد صالح بن أحمد المازندرانّي، أحد اأُلصوليين في العهد األخبارّي، يصفه الحّر العاملّي 

بقوله: »فاضل، عالم، محّقق، له كتب، منها: )شرح الكافي(، كبير حسن، و)شرح الفقيه(، و)شرح 

المعالم(، و)حاشية شرح اللمعة(«. )موسوعة طبقات الفقهاء: 408/2(

)3( ينظر فهرس فنخا: 834/19.

)4( هو الشهيد الشيخ عبد الصمد الهمدانّي، كان متضلًِّعاً في الفقه والعرفان، وتتلمذ على األستاذ 

األكبر الوحيد البهبهانّي، حتّى برع في كثيٍر من العلوم، ثّم جاور كربالَء أربعين سنة حتى استُشهد 

يد  على   استشهد« شهادته:  خبر  في  الطهرانّي  مة  العالَّ وقال   . األثيمة  الوهابيّة  أيدي  على 

الوّهابيين أتباع سعود الحنبلّي في كربالء، عند غارتهم عليها، وذلك يوم األربعاء المصادف عيد 

الغدير سنة )1216 ق(، وُدفن في اإليوان الحسينّي الشريف«. )موسوعة طبقات الفقهاء: 341/13(
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المولـود)1(، وقـد مضـى مـن الهجـرة النبويّـة -علـى مهاجرهـا الصلـوات والثناء- 

ألـف ومائـة وخمس وتسـعون سنـــــ1195ـــــة«. 

سـة)مكتبة السـادة الخرسـان(، الرقم:  مـكان النسـخة: خزانـة العتبـة العلويّة المقدَّ

ـة، الرقـم: )494()2(. )130(، ونسـخة أخـرى فـي مكتبـة اإلمـام الحكيم العامَّ

كشف اللثام واإلبهام عن كتاب قواعد األحكام.. 26

د بن حسن)ت 1137هـ(. المؤلّف: الفاضل الهندّي، محمَّ

الناسخ: أبو الحسن.

تاريخ النسخ: 28 من شهر ذي القعدة الحرام سنة )1198هـ(.

مكان النسخ: مشهد سلطان كربالء .

نـصُّ اإلنهـاء: »وقـد فـرغ مـن تسـويد هـذه النسـخة الشـريفة، علـى يـد تـراب 

أقـدم المؤمنيـن، أقـّل الخليقـة بـل ال شـيء في الحقيقـة، أبو الحسـن، في يوم 

الخميـس ثامـن وعشـرين شـهر ذي القعدة الحرام سنـ1198ـــة بمشـهد ومرقد 

كرباء«.  سـلطان 

مكان النسخة: أصفهان- مكتبة صدر بازار، الرقم: )884()3(.

تحفة شاهي.. 27

المؤلّف: التبريزّي، مصطفى بن إبراهيم القارّي )ت1007 هـ(

محّل إنهاء التأليف: الحائر الحسينّي. 

سـة العلويَّـة سـّميتها  قـال فـي مقّدمتـه: »وحيـث بـدأُت بـه فـي الروضـة المقدَّ

)تحفة شـاهي(، وحيث فرغت من تأليفه في الحائر الشـريف الحسـينّي خامس 

أصحاب الكسـائّي«.

 1( يقصد به شهر ربيع األّول، وهو شهر مولد الرسول األعظم(

)2( ينظر معجم المخطوطات النجفيَّة: محمد زوين وآخرون: 26/2.

)3( فهرس فنخا: 358/26.
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مـة آغـا بـزرك الطهرانـّي أن النسـخة فـي مكتبـة أميـر  مـكان النسـخة: ذكـر العالَّ

األشـرف)1(. بالنجـف  المؤمنيـن 

رياض المسائل في بيان)تحقيق( األحكام بالدالئل.. 28

د علّي )ت 1231هـ(. المؤلّف: الكربالئّي، علّي بن محمَّ

الناسخ: خلف بن عسكر)كان حيًّا سنة 1200هـ(.

تاريخ النسخ: سنة )1200هـ(.

مكان النسخ: الصحن الحسينّي الشريف.

مكان النسخة: مشهد- الخزانة الرضويّة، الرقم: )14712()2(.

حاشية مدارك األحكام.. 29

ـد صالح )ت  ـد أكمـل بـن محمَّ ـد باقـر بـن محمَّ المؤلّـف: الوحيـد البهبهانـّي، محمَّ

1205هــ(.

د كاظم )ق 13(. الناسخ: الِحلِّّي، محمَّ

تاريخ النسخ: يوم اإلثنين من ُعشر الثالث من شهر الخامس سنة 1202هـ.

.مكان النسخ: جوار اإلمام الحسين

نصُّ اإلنهاء: »قد فرغُت من تنميق وتسـطير هذه الرسـالة الشــريفة الموسـومة 

ق الجامع  بـ)حاشـية المدارك( في جملة تصنيفات العالم الفاضل المدقِّق المحقِّ

األصـول والفـروع، المـرّوج والمؤّسـس لمسـائل الحـال المتنـزه األقـوال أعنـي 

ـد باقـر األصفهانـّي األصـل بهبهانـّي الوطن، فـي تاريخ يـوم االثنين  موالنـا محمَّ

مـن ُعشـر الثالـث من شـهر الخامس في جـوار خامس آل العبا جناب سـّيد ]الـ[

شـهداء ، سـنة مئتيـن واثنيـن بعـد األلـف مـن الهجـرة النبويّـة المصطفويّة 

)صلـواُت اللـِه وسـامه عليـه، وعلـى وصّيـه وأوالده المنتجبيـن(. العبـد األقـل 

)1( ينظر: الذريعة: 169/26، الرقم: )839(، ومجلة تراثنا: 60/ 263.

)2( فهرس فنخا: 357/17.
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د كاظـم الِحلِّّي«. الخاسـر محمَّ

سة، الرقم: )36123()1(. مكان النسخة: مشهد-مكتبة اإلستانة الرضويّة المقدَّ

شرح المختصر النافع.. 30

المؤلّف: الهمدانّي، عبد الصمد بن عبد الله بن حسين)ت1216هـ(.

تاريخ التأليف: 18 شهر ربيع األّول سنة )1204هـ (. 

مكان التأليف: الحائر الحسينّي)2(.

القوانين المحكمة في أصول الدين = قوانين األصول.. 31

د حسن )ت1231هـ(. المؤلّف: الميرزا القمّي، أبو القاسم بن محمَّ

الناسخ: )؟(.

تاريخ النسخ: شهر صفر سنة )1209هـ(.

مكان النسخ: الحائر الحسينّي الشريف.

مكان النسخة: دامغان- مكتبة قمر بني هاشم، الرقم: ) 82()3(.

عّدة األصول.. 32

د بن الحسن الطوسّي )ت 460هـ(. المؤلّف: شيخ الطائفة، محمَّ

الناسخ: المازندرانّي، لطف علّي بن علي الموسوّي.

تاريخ النسخ: يوم الجمعة أواخر صفر سنة )1215هـ(.

مكان النسخ: الحائر الحسينّي)4(.

)1( ينظر فهرس فنخا: 366/12.

)2( مستدرك الذريعة إلى تصانيف الشيعة: أحمد علّي مجيد الِحلِّّي: 330/1. 

)3( ينظر فهرس فنخا: 555/25

)4( ينظر مجلَّة تراثنا: 149/58.
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الفوائد الحائريَّة األصوليَّة القديمة .. 33

ـد صالح )ت  ـد أكمـل بـن محمَّ ـد باقـر بـن محمَّ المؤلّـف: الوحيـد البهبهانـّي، محمَّ

1205هــ(.

د )كان حيًّا سنة 1215هـ(. الناسخ: القاينّي، أبو جعفر ابن ماّل محمَّ

تاريخ النسخ: يوم االثنين 11 شهر رمضان المبارك سنـــــــــ1215ــة . 

نـصُّ اإلنهـاء: »وقـد فـرغ مـن تسـويد هـذه النسـخة الشـريفة فـي يـوم االثنين 

مـن شـهر رمضـان المبـارك، فـي أّول عشـر الثاني منه في... سـنة ألـف ومئتين 

وخمـس عشـرة الهجـرة النبويَّة تحـت القبَّة المنـّورة الرفيعـة؛ أعني خامس 

د القانّي  آل العبـا عليـه آالف التحيـة والثنـاء، وأنا األقـّل أبو جعفر ابن مـّا محمَّ

غفـَر اللـه لهما جميـع المؤمنين، آميـن يـا ربَّ العالمين سنـــــ12015ـــــة« 

مكان النسخة: مشهد-الخزانة الرضويَّة، الرقم)3010()1( .

الفوائد الحائريَّة األصوليَّة القديمة .. 34

ـد صالح )ت  ـد أكمـل بـن محمَّ ـد باقـر بـن محمَّ المؤلّـف: الوحيـد البهبهانـّي، محمَّ

1205هــ(.

د )كان حيًّا سنة 1215هـ(. الناسخ: القاينّي، أبو جعفر ابن ماّل محمَّ

تاريخ النسخ: 28 شهر رمضان سنة )1215هـ(.

.مكان النسخ: تحت القبة الشريفة لإلمام الحسين

نـصُّ اإلنهـاء: »قـد فرغـُت من تسـويِد هذه النسـخة الشـريفة في يـوم الخميس 

مـن شـهر رمضـان المبـارك يـوم الثامـن والعشـرين منـه، مطابقة السـنة مئتين 

وخمـس عشـرة بعـد األلف مـن الهجـرة النبويَّة،تحـت القبـة المنـّورة الرفيعة، 

خامـس أهـل العبـا - عليـه وعلى آبائـه والمستشـَهدين بين يديه وسـاكنيه ألف 

األلـف تحيـة وثنـاء بحمـد الله سـبحانه-، وألتمس مـن قارئه أن يدعـو لي، وأنا 

)1( ينظر فهرس فنخا: 378/24.
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د القاينّي، السـاكن بالـ)ترشـيز(، اللهم اغفر لهما  األقـّل، أبـو جعفر ابن مّا محمَّ

ولجميـع المؤمنيـن آمين يـا ربَّ العالمين سنــ1215ـــة«.

مكان النسخة: مشهد- الخزانة الرضويّة، الرقم: )3011()1(.

سة. ومصوَّرتها في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدَّ

رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدالئل.. 35

د بن علّي الطباطبائّي)ت 1231 هـ(. المؤلّف: الحائرّي، علّي بن محمَّ

د )ت 1264هـ()2(  د تقي بن محمَّ الناسخ: البرغانّي، محمَّ

تاريخ النسخ: سنة )1219هـ(.

.مكان النسخ: مشهد اإلمام الحسين

ة، الرقم: ) 4227()3(. مكان النسخة: مؤسسة كاشف الغطاء العامَّ

القسطاس المستقيم والمكيال القويم= حاشية حاشية تهذيب المنطق.. 36

د حسين )ت 1272هـ(. المؤلّف: األردستانّي، آقا محمَّ

الناسخ: الفيض آبادّي، حويز بن أحمد حسيني. 

تاريخ النسخ: أواخر محرم الحرام من سنة )1220هـ(.

)1( ينظر مجلة الغاضرية، العدد السابع: 64

د تقّي بن محّمد البرغانّي القزوينّي الشهير بـ)الشهيد الثالث(، من جهابذة علماء  )2( هو الشيخ محمَّ

ل بين مدن إيران طلبًا للعلم، ومن  القرن الثالث عشر، ُولد في )برغان( ونشأ فيها، وأخذ يتنقَّ

لله )سبحانه وتعالى(،  والتضرع  والتهّجد  بالعبادة  ا  ُمجدًّ كان  إيران،  إلى  ثّم  العراق،  إلى  إيران 

وكان شديًدا في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ثارت الفرقة البابيّة في أيامه وطغت 

فأخذوا  ونجاستهم،  بتكفيرهم  فأفتى  أمامهم؛  حازًما  موقًفا  فوقف  الدماء،  وأراقت  وأفسدت، 

بالبكاء  مشغول  وهو  الليل  في جوف  المساجد  أحد  في  به  ظفروا  حتّى  الدوائر،  به  يتربّصون 

والتضّرع، فطعنوه ثماني طعنات، وبعد يومين قضى نحبه شهيًدا، وذلك سنة )1264هـ(، )ينظر 

طبقات أعالم الشيعة: 10/( 

)3( ينظر دليل مخطوطات مؤّسسة كاشف الغطاء العاّمة: 296/1.
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مكان النسخ: مدرسة حسن خان سردار)1(.

مكان النسخة: دامغان- مكتبة قمر بني هاشم، الرقم: )169()2(.

ـد بـن فتح اهلل الموسـوّي )كان حيًّا سـنة . 37 مجموعـة نسـخها السـيِّد محمَّ
1222هــ(. وهـي على النحـو اآلتي: 

حاشية معالم األصول = حاشية المعالم.أ. 
د بن محمود )ت1064هـ()3(. المؤلّف: سلطان العلماء، السيِّد حسين بن محمَّ

تاريخ النسخ: يوم الخميس من شهر ذي القعدة سنة )1222هـ(.

مكان النسخ: عند باب الحّر في كربالء المعلّى)4(.

)1( مدرسة علميَّة وتسّمى )مدرسة حسن خان(، أُنشئت سنة )1180هـ(، وهي من أكبر المؤسسات 

الدينيَّة في وقتها، اشتملت على 70 غرفًة وعّدة صاالت، تقع في الزاوية الشماليَّة الشرقيَّة من 

الثقات،  العلماء والفقهاء  كبار  سة، تخّرج منها نخبة مباركة من  المقدَّ الحسينيَّة  الروضة  صحن 

تمَّ  )ت...هـ(،  المازندرانّي  العلماء  شريف  والشيخ  األفغانّي)ت1314هـ(،  الدين  جمال  أمثال 

العلمية في كربالء: نور  . )ينظر تاريخ الحركة  هدمها في 16 من محرم الحرام سنة )1368هـ( 

الدين الشاهرودّي: 278(

)2( ينظر فهرس فنخا: 165/25.

الحسينّي  علّي  السيِّد  ابن  محمود  الدين  شجاع  بن  محّمد  الدين  رفيع  بن  حسين  السيِّد  )3( هو 

تميّز  له،  مربيًا  كان  األفاضل  األعالم  من  والده  )1001هـــ(،  سنة  بـ)أصفهان(  ُولد  المرعشّي، 

بمؤهالت وقابليات كبيرة، أوصلته إلى مستوى علمّي عاٍل جًدا، ومؤلّفاته تشهد بذلك، ُوصف 

العلماء( وغيرها  القدر، صدر  الشأن، جليل  المدقّق، عظيم  المحّقق  بـ)العالم  )أمل اآلمل(  في 

من النعوت األخرى، تُوفّي في مازندران سنة )1064هـ(، ونُقل جثمانه الطاهر إلى النجف 

األشرف في الحرم المطهَّر لموالنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عند باب الكيشوان في 

الجنوب الشرقّي من الحرم الشريف. )ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 95/11 (

الغربيَّة،  الجهة  منتصف  في  يقع  والذي   ،الحسين رأس  باب  اآلن  يُسمى  الذي  الباب  )4( وهو 

السلطان  أقامه  الذي  الناصرّي(  )المسجد  ويسّمى  )الحميدّي(،  الناصرّي  اإليوان  في  وبالتحديد 

المدرسة  بين  الطهرانّي  الحسين  عبد  الشيخ  بإشراف  )1275هـــ(،  سنة  القاجارّي  الدين  ناصر 

الزينبية، ومدرسة الصدر في الصحن الشريف، وتؤكّد المصادر أن هذا الباب قد تّم إنشاؤه بعد 

انشاء اإليوان الناصرّي، الذي تّم إنشاؤه في سنة )1275هـ(، وقد أّرخ له أحد الشعراء بما يلي: 

فطاول العـــــرش به الفرشهلل إيـــــوان ســـــما رفعة
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نـصُّ اإلنهـاء: »تّمـت حاشـية السـلطان بيد أقـّل الطلبة، ابـن فتح الله الموسـوّي 

المشـهدّي األصـل، واألبردهـّي سـيِّد محّمـد، فـي بلـدة مباركـة، ومقـام كريـم، 

كربـاء معلّـى عنـد باب الحّر، وقت السـطوع يوم الخميس شـهر ذي ]الـ[قعدة 

سنــ1222ـة«.

وبعد شهٍر من تاريخ النسخ أعاه كتب ما نّصه: 

»قـد وقـَع الفـراُغ مـن تزيين هذه الحاشـية الشـريفة في سـلخ شـهر ذي الحّجة 
الحـرام فـي الحائـر الحسـينّي على مشـرّفها ألف تحّيـٍة والثنية، في سـنة مئتين 

واثنيـن وعشـرين بعـد األلـف، وأنـا العبـد األقـّل اآلثم األحقـر األفقـر، ابن فتح 

د، عفا الله عن  الله الموسـوّي المشـهدّي األصل، األبردهّي المسـكن، سـيِّد محمَّ

جرائمهما«

مكان النسخة: أصفهان- مكتبة جامعة أصفهان، الرقم: )1004/1()1(.

خبر المجهد.ب. 

د بن محمود )1064هـ(. المؤلّف: سلطان العلماء، السيِّد حسين بن محمَّ

تاريـخ النسـخ: يـوم الجمعـة مـن شـهر ذي القعـدة فـي حائـر الحسـين سـنة 

)1222هــ(.

.مكان النسخ: في حائر اإلمام الحسين

نـصُّ اإلنهـاء: »تـّم تحقيـق المحّقـق سـلطان العلمـاء يـوم الجمعة في شـهر ذي 

تاريخه الغيب  لســـــان  )أنـت لمـاك السـما عرش)قال 
)هـ  ( ( 5

النسخ سنة )1222هـ(ـ وهذا يعني  وفي هذا المخطوط يتبين لنا خالف ذلك تماًما فإّن تاريخ 

أّن باب الحّر كان موجوًدا قبل تاريخ إنشاء اإليوان بأكثر من 50 عاًما، والله أعلم . )ينظر: تاريخ 

مرقد الحسين والعباس: سلمان آل طعمة: 169، ودائرة المعارف الحسينيّة )تاريخ المراقد(: 2/ 

 )291 /3 ،365

)1( ينظر مجلَّة الغاضريَّة، العدد التاسع: 98 وما بعدها.
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قعـدة الحـرام فـي حائـر الحسـين سنـــ1222ـــة وقـت الصبـح، بيـد أقـّل 

ـد«.  الطلبـة، ابـن فتـح اللـه الموسـوّي المشـهدي األبردهـّي سـّيد محمَّ

و بجانبي اإلنهاء كتب البيت اآلتي: 

بالتـراِبيلـوح الخّط فـي القرطاس دهًرا رميــــــم  وكاتبه 

مـكان النسـخة: أصفهان- مكتبـة جامعة أصفهان، الرقـم: )1004/2(، ومصّورتها في 

دار مخطوطات العتبة العباسـيَّة المقّدسة.

حاشية معالم األصول= معالم األصول. ج. 

د صالح )ت 1205هــ(. د أكمل بن محمَّ د باقر بن محمَّ المؤلّف: الوحيد البهبهانّي، محمَّ

اسم الناسخ: ابن فتح الله الموسوي المشهدّي

تاريخ النسخ: يوم الخميس 24 من شهر ذي القعدة سنة )1222هـ(.

مكان النسخ: باب الحّر. 

نـصُّ اإلنهـاء: »قد وقـَع الفراُغ من هـذه األوراق والورقة، في يـوم الخميس أربع 

عشـرين شـهر ذي ]الـ[قعـدة الحـرام في بلـدة طّيبة، ومقام كريـم، محّط الباء 

والمحـن كربـاء معلّـى، علـى مشـرّفها ألف التحيـة والثناء فـي باب الحـّر، وأنا 

د«. العبـُد المحتـاج، ابن فتح الله الموسـوّي المشـهدّي الـ... سـيِّد محمَّ

وكَتَب الناسخ بجانب اإلنهاء البيت اآلتي: 

التراِبيلـوُح الخّط في القرطـاِس دهًرا في  رميـــــٌم  وكاتبه 

مـكان النسـخة: أصفهان- مكتبـة جامعة أصفهـان، الرقـم: )1004/3( ومصّورتها في 

دار مخطوطات العتبة العباسـيَّة المقّدسـة.

مقدمة الواجب .د. 

د بن محمود )ت1064هـ(. المؤلّف: سلطان العلماء، السيِّد حسين بن محمَّ

د بن فتح الله )كان حيًّا سنة 1222هـ(. الناسخ: الموسوّي، السيِّد محمَّ

مكان النسخ: عند باب الحّر. 
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تاريخ النسخ: يوم الخميس14 من شهر ذي القعدة سنة )1222هـ(.

مـكان النسـخة: أصفهان- مكتبـة جامعة أصفهان، الرقـم: )1004/4(، ومصّورتها في 

دار مخطوطات العتبة العباسـيَّة المقّدسة.

رياض المسائل.. 38

د علّي)ت 1231هـ( . المؤلّف: الحائرّي، السيِّد علّي بن محمَّ

د علّي)كان حيًّا سنة 1226هـ(. الناسخ: اإليروانّي، الشيخ مهدي بن محمَّ

تاريخ النسخ: 22 من شهر رمضان سنة )1226هـ()1(.

الفيروزجة الطوسّية في شرح الدّرة الغروّية.. 39

د بن الحسن )ت 1257هـ()2(.  المؤلّف: الطوسّي، محمَّ

مكان التأليف: الحائر الحسينّي الشريف.

تاريخ التأليف: في 5 من شـهر ذي الحّجة سـنة 1227هـ)3(، ويذكر الشـيخ آغا بزرك 

ة)ت1331هـ()4(  د باقـر الحجَّ ه رأى نسـخًة منها في مكتبة السـيِّد محمَّ الطهرانـّي أنّـَ

بكربالء، ولعلّها النسـخة ذاتها)5(.

)1( ينظر تراجم الرجال: األشكورّي: 196/4. 

ُولد في مشهد سنة  اإلمامّي،  الفقيه  الخراسانّي،   ) المشهدّي   ( الطوسّي  الحسن  د بن  )2( هو محمَّ

الحسينّي  الحائر  العراق، وحضر دروس األعالم في  إلى  ارتحل  ثّم  اثنتين وثمانين ومائة وألف، 

والنجف األشرف، ثّم عاد إلى مشهد، فتصّدى للتأليف والتدريس واإلفادة، وأّسس مكتبة ضخمة، 

وخمسين  سبع  سنة  المنيّة  وافته  بتالمذته،  االعتناء  كثير  كان  أنَّه  ويذكر  منها،  اآلخرين  إلفادة 

ومئتين وألف. )ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 458/13(

)3( ينظر أعيان الشيعة: 141/9.

الشهاب   ( منها:  التصانيف؛  كثير  ُمبّرزًا  عالًما  كان  الطباطبائّي،  ة  الحجَّ باقر  د  محمَّ السيِّد  )4( هو 

الثاقب(، )األطعمة واألشربة(، )تكملة الدرّة(، كان مرجًعا للتدريس والفتيا، وكانت داره منتدى 

الجاللّي:  التراث:  فهرس  )ينظر  )1331هـ(.  سنة  تُوفّي  والثقافة،  الفكر  ورّواد  واألدباء  للعلماء 

)263/2

)5( ينظر الذريعة: 401/16.
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حاشية معالم األصول= حاشية المعالم.. 40

د صالح )ت 1205هــ( د أكمل بن محمَّ د باقر بن محمَّ المؤلّف: الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د باقر بن صدر)كان حيًّا سنة 1232هـ(. الناسخ: المازندرانّي، محمَّ

تاريخ النسخ: يوم االثنين من شهر رجب المرّجب سنة )1232هـ(.

مكان النسخ: المشهد الحسينّي.

د باقر بـن صدر المازندرانّي،  نـصُّ اإلنهـاء: »قـد تمَّت على يد أحقر العباد، محمَّ

فـي مشـهد موالنـا ومولـى الكونيـن أبي عبـد الله الحسـين في يـوم االثنين من 

شهر رجب المرّجب سنــ1232ــة«. 

ة، الرقـم: )19988(، ومصّورتهـا فـي  مـكان النسـخة: مشـهد- الخزانـة الرضويّـَ

سـة . مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـيَّة المقدَّ

رياض المسائل في بيان األحكام بالدالئل.. 41

د علّي)ت 1131هـ(. المؤلّف: الطباطبائي، علّي بن محمَّ

الناسخ: الموسوّي، زمان ابن سيِّد أشرف)كان حيًّا سنة 1233هـ(.

تاريخ النسخ: يوم الجمعة 5 جمادي األّول سنة )1233هـ(.

.مكان النسخ: مشهد أبي عبد الله

نـصُّ اإلنهـاء: »تـمَّ كتـاب الصـاة مـن ريـاض المسـائل فـي تحقيـق األحـكام 

ـد علـّي الطباطبائّي- رحمـة الله  بالدالئـل، مـن مؤلّفـات السـيِّد علـّي ابـن محمَّ

ـد وعلّي، وعلى أحد عشـر مـن ذريته، قـد ُفرغ من  لهمـا ولـي ولوالـدي- بمحمَّ

تسـويد هذه النسـخة في مشـهد أبـي عبد الله ]عليـه[ آالف التحيَّـة والثناء في 

يـوم الجمعـة الخامس من شـهر جمـادى األولى، على يد العبـد العاصي محتاًجا 

إلـى مغفـرة ربّـه الغنّي ابن سـيِّد أشـرف زمان الموسـوّي الهزار... عفـا الله عني 

ـٍد وآله سنـــ1233ـــة«.  وعـن والدّي بمحمَّ

مكان النسخة: مشهد- مكتبة اإلستانة الرضويَّة، الرقم: )49436، و 49437( .
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تنبيه الغافلين.. 42

د بن إبراهيم )كان حيًا سنة 1235هـ( . المؤلّف: التبريزّي، بهاء الدين محمَّ

الناسخ: )؟(

تاريخ النسخ: 5 جمادي الثاني سنة )1235هـ(.

س. مكان النسخ: الصحن الحسينّي المقدَّ

سة- مكتبة السيِّد المرعشّي، الرقم: )645()1(. مكان النسخة: قم المقدَّ

مصباح الجنان إليضاح أسرار القرآن. . 43

د القزوينّي )ت 1283هـ (. د صالح بن اآلقا محمَّ المؤلّف: البرغانّي، محمَّ

د شريف )كان حيَّا سنة 1235هـ(  الناسخ: الجيالنّي، نصير بن ملّة محمَّ

تاريخ النسخ: 20 من شهر ذي الحجة سنة )1235 هـ(.

.مكان النسخ: مشهد اإلمام الحسين

ـة الحرام،بيد أقـّل الطلبة،  نـصُّ اإلنهـاء: »قـد تمَّ في عشـرين من شـهر ذي الحجَّ

ـد الشـريف الجيانّي، في سـنة مئتيـن وثاثيـن بعد األلف  نصيـر بـن ملَّـة محمَّ

فـي مشـهد الحسـين اللّهـم أدركنـي التوفيـق فـي طلب علـوم الديـن، بحّق 

ـٍد وآله سنــــ1235ـــــــة«. محمَّ

مـكان النسـخة: مكتبـة جامعـة النجـف الدينيَّـة، الرقـم )293( ومصوَّرتهـا فـي دار 

سـة .  ومخطوطـات العتبـة العباسـيّة المقدَّ

مفاتيح األصول.. 44

د بن علّي الحائرّي ) ت 1242هـ()2(. المؤلّف: الطباطبائّي، السيِّد محمَّ

)1( ينظر: فهرست نسخه هاى خطّى كتابخانه بزرك حضرت آية الله العظمى مرعشى نجفى: 244/2، 

فهرس فنخا: 310/9.

د بن السيِّد علي صاحب الرياض،ُولد في كربالء سنة )1180هـ(، من  )2( هو السيِّد المجاهد محمَّ

أعالم الفقهاء هاجر من كربالء إلى أصفهان وأقام فيها 13 عاًما، وانشغل فيها بالتدريس والتأليف؛ 
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د شريف )كان حيَّا سنة 1235هـ( الناسخ: الجيالنّي، نصير بن ملّة محمَّ

تاريخ النسخ: 20 من شهر ذي الحجة الحرام سنة )1235هـ(.

مكان النسخ: الصحن الحسينّي الشريف.

ة الحـرام، بيد أقـّل الطلبة  نـصُّ اإلنهـاء: »قـد تـمَّ في عشـرين من شـهر ذي الحجَّ

ـد الشـريف الجيانّي، في سـنة مئتين وخمـس وثاثين بعد  نصيـر بـن مـّا محمَّ

األلف، في مشـهد الحسـين، اللّهـم أدركني التوفيق في طلـب علوم الدينيَّة 

د وآله سـنة 1235«. بحـّق محمَّ

مـكان النسـخة: مكتبة جامعـة النجف الدينيَّـة، الرقـم: )293(، ومصّورتها في مركز 

سـة. تصوير المخطوطات وفهرسـتها بالعتبة العباسـيّة المقدَّ

مجموعة من الرسائل في أصول الفقه.. 45

الناسخ: القزوينّي، محّمد .

د جعفر)كان حيًّا سنة 1239هـ( . استكتبه إيّاها محّمد كاظم بن محمَّ

تاريخ االستكتاب: يوم عرفة سنة )1237هـ(.

مكان االستكتاب: في مشهد اإلمام الحسين وذلك سنة )1239هـ(. 

ـد كاظم في  ـد جعفـر محمَّ نـّص االسـتكتاب: »مّمـا اسـتكتبه العاصـي ابـن محمَّ

مشـهد الحسـين فـي سنــــ1239ــة«. 

وهي على النحو اآلتي: 

الفوائد الحائريَّة.أ. 

ـد صالـح  ـد أكمـل بـن محمَّ ـد باقـر بـن محمَّ المؤلّـف: الوحيـد البهبهانـّي، محمَّ

)ت1205هــ(.

فقد كان مرجًعا في الفقه واألصول، ثّم عاد إلى كربالء بعد وفاة والده وذلك سنة )1231هـ(، ولّما 

أغار الوهابيّة على كربالء هاجر إلى الكاظميّة ومنها إلى إيران إلى أن توفاه الله تعالى وذلك سنة 

)1242هـ(، )ينظر تاريخ الحركة العلميّة في كربالء: 51(
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رسالة في االستصحاب .ب. 

ـد صالح )ت  ـد أكمـل بـن محمَّ ـد باقـر بـن محمَّ المؤلّـف: الوحيـد البهبهانـّي، محمَّ

1205هـ(.

رسالة في مقّدمة الواجب. ج. 

المؤلّف: اآلملّي، محّمد شريف المدعو بـ)شريف العلماء( )ت 1246هـ(.

رسالة في المشترك. د. 

المؤلّف: الطباطبائّي، السيِّد مهدي بن علّي )ابن صاحب الرياض()ت 1260هـ(.

التذكرة في أصول الفقه. ه. 

د جعفر بن حسين علّي)ق13هـ(. المؤلّف: الجابلقّي، محمَّ

شرح مبحث الزوال من شرح اللُّمعة.و. 

الشارح: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

رسالة في األوزان .ز. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

رسالة فيما إذا مات الزوج أوالزوجة قبل الدخول.ح. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

رسالة فيما إذا ُطلِّقت الزوجة قبل الدخول.ط. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

مسألة الدعوى على الميِّت بَدين. ي. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

رسالة في االستخارة.ك. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.
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مسألة الصلح على المجهول .ل. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

تحقيق غسالة النجاسة.م. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

رسالة في بقاء النفس ورجعتها بعد الموت .ن. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

مسالة جواز العدول من سورٍة إلى أخرى .س. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

رسالة في طالق الفدية .ع. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

العطارّية .ف. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

مسألة إذا طلَّق الزوج زوجته طلقًة أو طلقتين. ص. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

جواب مسألة لسيِّد يحيى بن الحسين األحسائّي.ق. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

مسألة في النجاسات.ر. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.

جواب مسائل الشيخ عبد اإلمام األحسائّي = األسئلة األحسائيَّة.ش. 

المؤلّف: الدرازّي، البحرانّي، الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد )ت 1131هـ(.
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الدرَّة النجفيَّة .ت. 

د مهدي بن مرتضى )بحر العلوم( )ت 1221هـ()1(. المؤلّف: الطباطبائّي، السيِّد محمَّ

 الحسـين بلـد  فـي  عرفـة  يـوم  فـي  الكتـاب  هـذا  تـمَّ  »قـد  اإلنهـاء:  نـصُّ 

د ]الـ[ سنـــ1237ـــة، قـد تـمَّ فـي يد أقـّل الطلبة بل الشـيء في الحقيقـة محمَّ

قزوينـّي فـي يـوم عرفة«.

إجازة الشيخ أحمد األحسائّي)ت1241هـ()2(.. 46

المجاز: حسن بن علّي كوهر القراجه داغّي )ت 1266هـ(.

الناسخ: حسن بن مشهدي )كان حيًّا سنة 1240هـ(.

مكان النسخ: مدرسة سردار. 

تاريخ النسخ: سنة )1240هـ(.

و نـصُّ اإلجـازة هكـذا: »بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، وبـه نسـتعين، الحمـُد للِه 

د بن عبد الكريم يرجع بنسبه الشريف  )1( هو السيِّد محّمد المهدي بحر العلوم ابن مرتضى بن محمَّ

سة سنة )1155هـ(، وسط عائلة علميّة مرموقة، كان  الى الحسن المثنى، ُولد في كربالء المقدَّ

البحرانّي،  يوسف  الشيح  أمثال:  كبار؛  علماء  أيدي  على  تتلمذ  عصره،  علماء  أفاضل  من  أبوه 

والوحيد البهبهانّي، وفي مرحلة متقّدمة من عمره بلغ االجتهاد، وبعدها رحل إلى النجف، وإلى 

العلم هناك، وبعدها عاد  للتدريس ويعطي علومه لطلبة  ليتصّدى  المكرّمة؛  إيران، وإلى مّكة 

إلى النجف األشرف، تُوفّي في رجب سنة )1212هـ(، وصلّى على جثمانه السيّد محّمد مهدي 

الشهرستانّي، وُدفن في مسجد الطوسّي بالنجف األشرف. )ينظر: الكنى وااللقاب: القّمّي: 62/2، 

أعيان الشيعة: 185/10(

)2( هو الشيخ أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم بن داغر... األحسائي، ولد سنة 

د بن الشيخ محسن األحسائي،  1166هـ، في السعودية، على جملة من األعالم، منهم الشيخ محمَّ

وعندما بلغ العشرين من عمره، توّجه إلى كربالء و النجف؛ إلتمام الدراسة فيهما، ودرس على 

الكثير من  له  الشهرستانّي، وغيرهم،  البهبهاني، والميرزا مهدي  الوحيد  يد أعالم زمانه كالشيخ 

المصنفات، استمر في تنقله بين العراق وايران والبحرين، إلى أن وافته المنية في طريقه للحج 

الطهرانّي:  بزرك  آغا  الشيعة:  اعالم  طبقات   ،589/2 الشيعة:  أعيان  1241هـ.)ينظر:  سنة  وذلك 

)90/10
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ـٍد وآله الطاهريـن، أّما بعد: فيقـول العبد  ربِّ العالميـن، وصلـى اللـُه علـى محمَّ

المسـكين، أحمـد بـن زيـن الديـن الهجـرّي األحسـائّي: إنَّه قـد عرض علـّي االبن 

األعّز العالم العامل، المؤتمن الوفّي األلمعّي، حسـن بن علّي الشـهير بـ)كوهر(، 

د وآله، رسـالًة  أحسـَن اللـُه أحوالـه وبلَّغـه آمالـه فـي مبدئـه ومئاله بحرمـة محمَّ

شـريفة، تشـتمل علـى جـّل طرق السـداد وأصـول الصواب والرشـاد، مـن أحوال 

المبـدأ والمعـاد ... إلـى الحـق ]الـ[عظيـم وإلـى طريق مسـتقيم، قد سـبق فيها 

مـن كان قبلـه، وقصــر عنـه شـأوها مـن رام مباهاتها بعـده، ولعمـري لقد نطق 

بلسـاني، ووعـى من معانيهـا؛ ففهم جناني، ووضع أساسـها وأركانها ببيان روعي 

وأركانـي؛ فشـكرته إليـه، وله الفضـل والمّنة؛ حيـث أحيى ببيانه هـذا ما انمحى 

مـن الحـّق والسـنَّة؛ لما دخل علّي من السـرور بمـا وهبه له مـن الحكمة والنور 

إلى يوم النشـور، والحمُد للِه ربِّ العالمين، وقد أجزُت له -أحسـن الله توفيقه- 

أن يـروي عنـي جميـع مقروءاتـي، ومسـموعاتي، وجميـع مـا جرى قلمـي، وفاه 

بـه كلمـي، مـن جميـع مـا وضع مـن العلـوم مـن المنثـور والمنظوم، مـن علوم 

األصولّييـن، ومـا ابتنـى عليهـا مـن الفـروع المتعلّقة بأحوال النشـأتين، مشـترطًا 

عليـه ما اشـُترط عليَّ مـن التثّبت واالحتياط، وسـلوك طريق التقـوى، واالنقطاع 

إلـى اللـه فـي كلِّ حال، وأن ال ينسـاني مـن الدعاء في مضـاّن اإلجابة في حياتي 

ومماتـي، والحمـُد للـِه وحـده: وكتـب بيـده الجانية، حسـن بن مشـهدّي بن بابا 

بيـك كافانـّي، في وقت العصــر في مدرسـة سـردار، فـي جوار أبي عبـد الله في 

أربعيـن ]و[مئتيـن بعـد األلف من الهجـرة النبويَّة سنـــــ1240ـــــة«. 

مـكان النسـخة: قـم المقدسـة- مركز إحيـاء التراث اإلسـالمّي، الرقـم: )1/ 2029()1(. 

وصـورة هـذه اإلجـازة في أّول النسـخة من هـذه المجموعـة؛ فالحظ.

االستصحاب. . 47

المؤلّف: التويسركانّي، هادي بن عبد الرضا )ق13هـ(.

)1( ينظر فهرس مركز إحياء التراث اإلسالمّي: 43/6.



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت528 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

تاريخ التأليف: سنة )1241هـ(.

مكان التأليف: مدرسة سردار.

مكان النسخة: مشهد- مكتبة كَوهرشاد، الرقم: )1382()1(.

أجوبة مسائل السيِّد محمَّد بن عبد النبي بن علي القارّي.. 48

المؤلّف: األحسائّي، أحمد بن زين الدين )ت 1241هـ(.

الناسخ: )؟(

تاريخ النسخ: شهر رجب سنة )1242هـ(.

س.  مكان النسخ: المشهد الحسينّي المقدَّ

مكان النسخة: قم – مركز إحياء التراث اإلسالمي، الرقم: )3322/5()2(.

منهاج األحكام= مناهج الوصول إلى علم األصول.. 49

د مهدي)ت1245هـ(. المؤلّف: النراقّي، أحمد بن محمَّ

د سعيد )كان حيًّا سنة 1243هـ(. الناسخ: محمَّ

تاريخ النسخ: سنة )1243هـ(.

مكان النسخ: مدرسة حسن خان.

مكان النسخة: مشهد- الخزانة الرضويَّة، الرقم: )37306()3( 

إرشاد المتعّلمين في آداب التعليم والتعّلم. . 50
د علّي ) كان حيًا سنة 1245هـ()4(. . المؤلّف: الكجائّي، حسن بن محمَّ

)1( ينظر فهرس فنخا: 3/ 333.

)2( ينظر فهرس فنحا: 944/1.

)3( ينظر فهرس فنخا: 675/31.

)4( هو الشيخ حسن بن محّمد علّي بن حسين بن محمود بن محمد أمين بن أحمد الكجائّي، كان 

عالًما فاضاًل، ُولد سنة )1203 هـ(، وكان حيًا سنة )1245هـ(. )ينظر أعيان الشيعة: 264/5( 
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تاريخ التأليف: سنة )1245هـ()1(.

محّل التأليف: الحائر الحسينّي الشريف. 

نتائج األفكار .. 51

المؤلّف: القزوينّي، السيِّد إبراهيم بن محّمد باقر )ت 1263هـ(.

الناسخ: الخوانسارّي، جواد بن علي أكبر)كان حيًّا سنة 1252هـ(.

تاريخ النسخ: يوم الخميس 10 شعبان سنة 1252هـ

مكان النسخ: مشهد الحسين

نصُّ اإلنهاء: »وقد كمل الفراغ من تسـويده اآلثم المذنب الحقير الفقير الجاني، 

واألسـير الفانـي، ابـن علـّي أكبـر الخوانسـارّي جـواد - اللّهـم اغفر لنـا ولوالدينا 

ٍد وآله األمجاد- في مشـهد الحسـين بن علّي عليهما السـام والتحّية، في  بمحمَّ

يوم الخميس من العشـر األّول من شـعبان المعظّم في سنـــ1252ـــة«. 

ـد علـّي الخادمـّي األصفهانـّي،  سـة- مكتبـة السـيِّد محمَّ مـكان النسـخة: قـم المقدَّ

الرقم: )205/1( ومصّورتها في مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها بالعتبة العباسـيّة 

سة.  المقدَّ

نتائج األفكار.. 52

د باقر )ت 1262هـ(. المؤلّف: القزوينّي، السيِّد إبراهيم بن محمَّ

د حسين عرب. الناسخ: جعفر بن محمَّ

تاريخ النسخ: 21 شعبان سنة )1256هـ(.

مكان النسخ: مدرسة حسن خان سردار.

سة- مكتبة السيِّد المرعشـّي، الرقم: )5646()2(. مكان النسخة: قم المقدَّ

)1( ينظر أعيان الشيعة: 264/5، وذكر فيه أن جده الشيخ أحمد كان شيخ الشيخ البهائّي، فالحظ. 

)2( ينظر فهرست نسخه هاى خطّى كتابخانه بزرك حضرت آية الله العظمى مرعشى نجفى: 44/15.
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الرّد على الصوفّية. . 53

المؤلّف: اليزدّي، حسن بن محّمد علّي )ت1242هـ()1(.

سة.  مكان التأليف: كربالء المقدَّ

د محسن  د حسين بن محمَّ الناسخ: األصفهانّي، محمَّ

تاريخ النسخ: يوم الثالثاء 8 جمادي األّول سنة )1262هـ(.

مكان النسخ: مدرسة حسن خان سردار .

سة- مكتبة السيِّد المرعشـّي، الرقم: )4776/1()2(. مكان النسخة: قم المقدَّ

شرح القصيدة الاّلمّية=شرح القصيدة الغّراء.. 54

المؤلّف: الحائرّي، كاظم الرشتّي )ت 1259هـ()3(.

د قلي) كان حيًّا سنة 1262هـ(. الناسخ: الخراسانّي، محمَّ

تاريخ النسخ: سلخ ربيع األّول سنة )1262هـ(.

.مكان النسخ: تحت قبة اإلمام الحسين

نـصُّ اإلنهـاء: »وقـد فـرغ مـن تسـويدها مؤلّفها ومنشـئها عصر يـوم األربعاء في 

شـهر جمادي األّول من شـهور سـنة )1258هـ(، حامًدا مصلًّيا مسـتغفًرا مسـلًّما، 

د  نُسـخت علـى يـد أقـلِّ خلق الله، وتـراب أقـدام الطـاب العليَّة العاليـة، محمَّ

)1( هو الشيخ حسن بن محّمد علي اليزدّي، الحائرّي، الفقيه اإلمامّي، ُولد في يزد، وأخذ عن علماء 

عصره، وتتلمذ في كربالء، وسكن طهران وعلت مكانته فيها، ثّم جاور في أواخر عمره بالحائر 

)كربالء (، أخذ عن الفقيه أحمد بن محّمد مهدي النراقّي الكاشانّي، وحضر على السيِّد علّي بن 

د علّي الطباطبائّي الحائري صاحب الرياض، وعلى ولده السيّد محّمد المجاهد الطباطبائّي،  محمَّ

وتصّدى للوعظ، وإقامة مراسم العزاء، فاستفاد منه الناس على اختالف طبقاتهم . )ينظر: الذريعة: 

206/10، معجم المؤلّفين: عمر رضا كحالة: 287/3. موسوعة طبقات الفقهاء: 208/13(

)2( ينظر: فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه عمومي حضرت آية الله العظمى مرعشي نجفي 12/ 

339، فهرس فنخا: 385/16.

)3( مشاهير المدفونين في كربالء: 57. 
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قلـي الخراسـانّي، فـي تحـت قبـة الحسـين عليـه آالف التحّية والثنـاء، في عصر 

يـوم السـبت فـي سـلخ شـهر ربيـع األول في سـنة اثنتين سـتين ]ومئتيـن[ بعد 

األلـف مـن الهجـرة ... صلى اللـه عليهم أجمعين علـى ... ميرزا إسـماعيل كلّمه 

اللـه تعالـى، وحشــره الله مع األئمـة األطهار«.

مكان النسخة: طهران- مكتبة مجلس الشورى، الرقم: ) 10491()1(.

التذكرة في الفوائد النادرة. . 55

المؤلّف: الشيرازّي، صدر الدين علّي بن أحمد المدنّي )ت1120هـ(.

الناسخ: ؟

تاريخ النسخ: 15 من شهر ذي القعدة سنة )1264هـ(.

س بكربالء المعاّل. مكان النسخ: الصحن المقدَّ

مـكان النسـخة: إيـران- مكتبة صدر بـازار، الرقم: )96(، ومصّورتهـا في مركز تصوير 

سة. المخطوطات وفهرسـتها بالعتبة العباسيّة المقدَّ

القوانين المحكمة في األصول.. 56

د بن حسن الميرزا )ت 1231هـ(. المؤلّف: القمّي، ابو القاسم محمَّ

د علّي)كان حيًّا سنة 1266هـ(. د حسين ابن ماّل محمَّ الناسخ: الهزاريجّي، محمَّ

تاريخ النسخ: يوم الخميس 24 شهر رجب سنة )1266هـ(.

مكان النسخ: مدرسة حسن خان.

مـكان النسـخة: النجـف األشـرف- مكتبـة اإلمـام الخوئّي فـي النجف األشـرف، الرقم: 

.)2()65(

الصحيفة السجاديَّة الكاملة.. 57

.تأليف: اإلمام السجاد

)1( ينظر فنخا: 409/20.

)2( ينظر فهرس مخطوطات مكتبة اإلمام الخوئّي في النجف األشرف: 135/1.
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الناسخ: الحسينّي، يوسف بن حسن)كان حيًّا سنة 1268هـ(.

تاريخ النسخ: 15 شّوال سنة )1268هـ(.

س.  مكان النسخ: المشهد الحسينّي المقدَّ

مكان النسخة: أصفهان- مكتبة أبي البركات، الرقم: ) 73()1(.

تقليد الميت= االجتهاد.. 58

المؤلّف: زين الدين بن علّي العاملّي) الشهيد الثاني()ت 965هـ(.

الناسخ: الجزائرّي محّمد بن حسام)كان حيًّا سنة 1270هـ(.

تاريخ النسخ: سنة )1270هـ(.

س.  مكان النسخ: مشهد الحائر الحسينّي المقدَّ

نـصُّ اإلنهـاء: »وقـد وقـع الفـراغ عـن مشـقها عصـر يوم السـابع عشــر من شـهر 

شـّوال سـنة التاسـع بعـد األلف فـي مشـهد الحائر على مشــرّفه... بقلـم الفقير 

ـد بـن حسـام الجزائـرّي... تسـليًما كثيـًرا، برحمتك، سـنة )1270(«. ...محمَّ

مكان النسخة: طهران- مكتبة ملي، الرقم: ) 2125/27()2( .

أنوار التنزيل وأسرار التأويل= تفسير البيضاوّي.. 59

د البيضاوّي)ت685هـ(. المؤلّف: عبد الله بن عمر بن محمَّ

الناسخ: نوروز الطارمّي )كان حيًّا سنة 127هـ(

تاريخ النسخ: سنة )1270هـ(.

د الطباطبائّي.  مكان النسخ: مدرسة السيِّد محمَّ

د در ]في[  نصُّ اإلنهاء: ) .. در ]في[ كرباء المعلى در]في[ مدرسـة آقا سـيِّد محمَّ

سـنة )1270( كتبه أقّل الطلبة نوروز طارمّي سـاكن قرية ... من محال زنجان«. 

)1( ينظر فنخا: 569/21.

)2( ينظر فهرس فنخا: 35/9.
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مكان النسـخة: نسـختها األصل فـي جامعة النجف الدينيّة، الرقـم: )22(، ومصوَّرتها 

سـة .)1(. في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسـيّة المقدَّ

التقيَّة.. 60

د أمين بن مرتضى)ت1281هـ(. المؤلّف: الشيخ األنصارّي، مرتضى بن محمَّ

د)كان حيًّا سنة 1272هـ( . د بن محمَّ الناسخ: صادق الحائرّي اليزدّي، محمَّ

تاريخ النسخ: آخر جمعة من شهر شعبان المعظّم سنة )1271هـ(.

س. مكان النسخ: المشهد الحسينّي المقدَّ

مـكان النسـخة: يـزد- مكتبـة سـيزدي، الرقـم: )59/5(، ومصوَّرتهـا فـي مكتبـة ودار 

سـة . مخطوطـات العتبـة العباسـيّة المقدَّ

الفوائد الحائريَّة األصوليَّة القديمة.. 61

ـد صالـح  ـد أكمـل بـن محمَّ ـد باقـر بـن محمَّ المؤلّـف: الوحيـد البهبهانـّي، محمَّ

)ت1205هــ(.

د. د بن محمَّ الناسخ: صادق اليزدّي، محمَّ

تاريخ النسخ: يوم األحد 10 جمادى اآلخرة سنة )1272هـ(.

س. مكان النسخ: المشهد الحسينّي المقدَّ

نـصُّ اإلنهـاء: »إلـى هنا كامه الشـريف فـي ُجلِّ مسـائل األصول، وهو المسـّمى 

بـ)الفوائـد الحائريَّـة( المشـتهر بـ)فوائـد العتيـق(، فـي يـوم األحـد عاشـر شـهر 

جمـادي الثانـي فـي سـنة ) 1272( اثنتيـن وسـبعين بعـد األلـف ومائتيـن مـن 

الهجـرة النبويَّـة علـى هاجرهـا ألـف سـام وتحّيـة، في المشـهد الحسـينّي، في 

مـكان يقـرب مـن الصحـن المبـارك على سـاكنها ومشــرّفها السـام، وأنـا العبد 

ـد المدعـّو بصادق- جعـل اللـه مقتّبل أمرهـا خيًرا من  ـد بـن محمَّ الواثـق، محمَّ

السـابق - سنــــ1272ـــة فـي كربـاء معّا«.

)1( ينظر ذخائر ونفائس: صالح مهدي السرّاج: مجلَّة الغاضريّة، العدد الثاني: 64.
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مـكان النسـخة: يـزد- مكتبـة سـيزدي، الرقـم: )59/1(،ومصّورتهـا فـي مركـز تصوير 

سـة . المخطوطـات وفهرسـتها بالعتبة العباسـيّة المقدَّ

الفوائد الحائريَّة األصوليَّة الجديدة.. 62

ـد صالح )ت  ـد أكمـل بـن محمَّ ـد باقـر بـن محمَّ المؤلّـف: الوحيـد البهبهانـّي، محمَّ

1205هـ(.

د. د بن محمَّ الناسخ: صادق اليزدّي الحائرّي، محمَّ

تاريخ النسخ: يوم السبت 23 جمادى اآلخرة سنة )1272هـ(.

س.  مكان النسخ: المشهد الحسيني المقدَّ

نـصُّ اإلنهـاء: »إلى هنا كامه الشـريف في ملحقات )الفوائد الحائريَّة( المسـمى 

د  د بـن محمَّ بـ)فوائـد الجديـدة(، علـى يـد العبـد الواثـق، وأقّل الخائـق، محمَّ

المدعـّو بصـادق - جعـل اللـه تعالـى أمور آتيـه خيًرا من السـابق، في المشـهد 

الحسـينّي علـى مكان يقرب من صحن أبي الفضل العبـاس والتحية والث.... 

الثانـي مـن  واإلكـرام، فـي يـوم السـبت ثالـث وعشـرين مـن شـهر جمـادي 

سنـــ1272ــة اثنتيـن]و[ سـبعين بعـد األلف ومائتيـن من الهجـرة النبويَّة على 

مهاجرهـا ألـف سـام وألف ألـف تحّية، وأكـرم رّب اغفر لمصّنفـه وكاتبه وقارئه 

ـٍد وآلـه، وواقفـه كاتبه يـاربَّ العالمين«  وواقفـه بمحمَّ

الرقـم: )59/2()1(، ومصوَّرتهـا فـي مكتبـة ودار  النسـخة: مكتبـة سـيزدي،  مـكان 

سـة  المقدَّ العباسـيّة  العتبـة  مخطوطـات 

مرآة األنوار ومشكاة األسرار. . 63

د بن طاهر )ت1138هـ (. المؤلّف: الفتونّي، أبو الحسن بن محمَّ

د تقّي )كان حيًّا سنة 1276هـ(. الناسخ: المازندرانّي، حسين بن محمَّ

مكان النسخ: مشهد اإلمام الحسين )عليه السالم (. 

)1( ينظر فهرس فنخا: 372/24.
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تاريخ النسخ: 3 شهر رمضان سنة )1276هـ(.

ـٍد وآلـه، وأنـا مـادح العلمـاء وخادمهـم العبد  نـصُّ اإلنهـاء: »والصـاة علـى محمَّ

ـد تقـّي حسـين المازندرانـّي، فـي مشـهد الحسـين في 3  الجانـي، ابـن محمَّ

شـهر رمضان فـي سنـــ1276ــــــــة«.

سة- المدرسة الفيضيَّة، الرقم: )1571()1( .  مكان النسخة: قم المقدَّ

جامع الفوائد .. 64

د )ت966هـ(. المؤلّف: الهروّي، يوسف بن محمَّ

الناسخ: خطائّي حسنّي حسينّي المّداح.

ة سنة )1281هـ(. تاريخ النسخ: ذو الحجَّ

س.  المكان النسخ: المشهد الحسينّي المقدَّ

مكان النسخة: يزد، مكتبة كاظمينّي، الرقم: )309/4()2(.

تجويد القرآن الكريم.. 65

المؤلّف: أحمد بن حسن)ق13(.

د حسن نجف األصفهانّي. الناسخ: علّي محّمد بن ماّل محمَّ

تاريخ النسخ: يوم الثالثاء جمادي الثاني سنة )1283هـ(.

مكان النسخ: الصحن الحسينيِّ الشريف.

مكان النسخة: قم – مكتبة طبسّي، الرقم: )798()3(.

المغني في علمّي الصرف والنحو.. 66
المؤلّف: اليمنّي، منصور بن فالح )ت680هـ(.

)1( ينظر فهرست كتابخانة مباركة مدرسة فيضيّة: 32/1.

)2( ينظر فنخا: 924/9.

)3( ينظر فنخا: 79/7.
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الناسخ: )؟(

تاريخ النسح: جمادي األّول سنة )1285هـ(.

مكان النسخ: الصحن الحسينّي الشريف.

سة – مكتبة السيِّد المرعشـّي، الرقم: )1352()1(. مكان النسخة: قم المقدَّ

التنبيهات العليَّة على وظائف الصالة القلبيَّة= أسرار الصالة.. 67

المؤلّف: الشهيد الثاني )ت965هـ(.

د علّي )ت1270هـ()2(. الناسخ: القزوينّي، عبد الوهاب بن محمَّ

تاريخ النسخ: )؟(.

مكان النسخة: قم المقّدسة- مؤّسسة آية الله البروجردّي، الرقم: )116/1()3( .

القوانين المحكمة في األصول.. 68

د بن حسن )ت 1231هـ(. المؤلّف: الميرزا القمّي، أبو القاسم محمَّ

د تقّي. الناسخ: محمَّ

تاريخ النسخ: )ق 13(. 

س.  مكان النسخ: المشهد الحسينّي المقدَّ

)1( ينظر فهرست نسخه هاى خطّى كتابخانه بزرك حضرت آية الله العظمى مرعشى نجفى: 129/4، 

فنخا: 630/30.

د علّي القزوينّي، عالم كبير وفقيه جليل، ُولد في قزوين سنة  )2( هو الشيخ عبد الوهاب بن محمَّ

د الطباطبائّي  )1191هـ( ونشأ بها، درس المقّدمات ثّم هاجر إلى كربالء وحضر درس السيِّد محمَّ

الشيخ موسى  الكبير وولده  الشيخ جعفر  النجف؛ فدرس عند  إلى  ثّم رحل  المجاهد(،  )السيِّد 

كاشف الغطاء، له مصّنفات كثيرة؛ منها: )حّجة اإلجماع(،)رسالة في صالة الجمعة(، )شرح حديث 

المنزلة(، تُوفّي في النجف األشرف سنة )1270(، وُدفن في الصحن العلوّي الشريف في إيوان 

الذهب، )ينظر مشاهير المدفونين في الصحن العلوّي: 197( 

)3( ينظر فنخا: 273/9.
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مكان النسخة: دامغان- مكتبة قمر بني هاشم، الرقم: ) 78()1(. 

مسالك األصول.. 69

المؤلّف: )؟(

الناسخ: الكيالنّي، جعفر بن ربيع )ق13هـ(.

تاريخ النسخ: )ق13(.

.مكان النسخ: مسجد مشهد موالنا الحسين

سة- مركز إحياء التراث اإلسالمّي، الرقم: ) 123()2(. مكان النسخة: قم المقدَّ

منية المريد في آداب المفيد والمستفيد.. 70

المؤلّف: الشهيد الثاني، زين الدين العاملّي )ت965هـ(.

الناسخ: سيِّد علّي بن عبد الله بن الحاّج مير إسماعيل )كان حيًّا سنة 1301هـ(.

تاريخ النسخ: يوم األربعاء 20 جمادي الثاني سنة )1301هـ(.

س.  مكان النسخ: المشهد الحسينّي المقدَّ

مكان النسخة: دامغان- مكتبة قمر بني هاشم، الرقم: )91()3(.

األصوات األصيلة =أصول الفقه.. 71

د بن مرتضى )ت1091هـ(. المؤلّف: الفيض الكاشانّي، محمَّ

الناسخ: محمود علّي أصغر الكيالنّي الرشتّي .

تاريخ النسح: 4 شعبان سنة 1313هـ.

مـكان النسـخة: طهـران- المكتبـة الوطنيّـة، الرقم: )17621(،ونسـخة مصـّورة منها 

)1( ينظر فهرس فنحا: 551/25.

)2( ينظر الغاضرية: 51/3.

)3( ينظر فنخا: 394/32.
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سـة)1(. فـي مكتبـة ودار محطوطـات العتبة العباسـيَّة المقدَّ

الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة .. 72

المؤلّف: البحرانّي، يوسف بن أحمد بن إبراهيم )ت1186هـ(.

الناسخ: الرشتّي، محمود علّي أصغر الكيالنّي)كان حيًّا سنة1313هـ(.

تاريخ النسخ: 22 من شهر ذي القعدة )1313هـ(.

س. مكان النسخ: المشهد الحسينّي المقدَّ

نصُّ اإلنهاء: »الحمُد للِه أّواًل وآخًرا على ما وّفقني إلتمام هذه النسـخة الشـريفة 

في مشـهد سـيِّدنا وموالنا الحسـين صلوات الله عليه، وأنا العبد الفاني الجاني، 

محمـود الكلبيكانـّي الرشـتّي، - ُعفـي عنـه- فـي 22 شـهر ذي القعـدة الحـرام 

سنـــ1313ـــة«.

مفتـاح الجنـان فـي حلِّ رمـوز القـرآن = مصبـاح الجنان إليضاح أسـرار . 73
القرآن.

د تقي البرغانّي )ت1283هـ()2(. د صالح بن محمَّ المؤلّف: القزوينّي، السيِّد محمَّ

سة. مكان التأليف: كربالء المقدَّ

ة الحرام من شهور سنة )1270هـ(.  تاريخ التأليف: في شهر ذي الحجَّ

الناسخ: الدامغانّي، علّي أصغر. 

تاريخ النسخ: 6 من شهر رجب سنة )1323هـ(.

)1( ينظر مجلَّة الغاضريّة، العدد السادس: 66. 

)2( هو الشيخ المولى محّمد صالح ابن اآلغا محّمد البرغانّي القزوينّي من مشاهير العلماء، كان عالًما 

فحاًل، وفقيًها مبّرزًا يُشار له بالبنان، ُولد في 25 ذي القعدة سنة )1167هـ( في برغان، إحدى 

قرى طهران، ثّم انتقل إلى قزوين، وبعدها استقر في الحائر وتُوفّي فيه سنة )1283هـ(، وُدفن 

في الرواق الغربّي من الروضة الحسينيّة جنب الشباك المحاذي للرأس الشريف. )ينظر: األعالم: 

الزركلّي: 164/6، مستدركات أعيان الشيعة: حسن األمين: 300/2(
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مكان النسخ: الصحن الحسينّي الشريف.

نـصُّ اإلنهـاء: »ووقـع التحريـر بيـد أقّل الحـاج والطاب، علـّي أصغـر الدامغانّي 

فـي ]الـ[صحـن المطّهر )الحسـينيَّة( في عصر يوم السـادس مـن رجب المرّجب 

في شـهور سـنة )1323(«. 

مـكان النسـخة: قم المقّدسـة – مكتبة اإلمام الرضـا، الرقم: )35(، ومصّورتها في 

سة. مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها بالعتبة العباسيّة المقدَّ

مفتـاح الجنـان فـي حلِّ رمـوز القـرآن = مصبـاح الجنان إليضاح أسـرار . 74
القـرآن، )الجـزء الثالث (. 

د تقّي البرغانّي)ت1283هـ(. د صالح بن محمَّ المؤلّف: القزوينّي، السيِّد محمَّ

الناسخ: الدامغانّي، علّي أصغر. 

تاريخ النسخ: سنة )1325هـ(.

مكان النسخ: الصحن الحسينّي الشريف.

نـصُّ اإلنهـاء: »وقد وقَع التحريُر بيد أقلِّ الحاج والطـاب علّي أصغر الدامغانّي، 

فـي السـادس مـن شـهر رجـب المرجَّب، فـي صحن المطهَّر الحسـينّي في سـنة 

.»)1325(

د علّي داعي الحق،ومصّورتها  مكان النسخة: نسخة األصل في مكتبة الشيخ محمَّ

سة، الرقم: )129()1(. في مركز تصوير المخطوطات وفهرستها بالعتبة العباسيّة المقدَّ

مفتـاح الجنـان فـي حلِّ رمـوز القـرآن = مصبـاح الجنان إليضاح أسـرار . 75
القـرآن )المجلد السـابع(.

د تقي البرغانّي)ت1283هـ( د صالح بن محمَّ المؤلّف: القزوينّي، السيِّد محمَّ

الناسخ: الدامغانّي، علّي أصغر. 

)1( ينظر فهرس المخطوطات المحفوظة في مكتبات كربالئية خاصة: 170.
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تاريخ النسخ: سنة )1326هـ(.

مكان النسخ: الصحن الحسينّي الشريف.

نـصُّ اإلنهـاء: »وقـد وقـَع تحريـُر ذلـك، فـي اليـوم السـادس مـن شـهر صفـر 

ـر، بيـد أقـلِّ الحاج والطّاب، علـّي أصغر الدامغانّي في الصحن الشـريف  المظفَّ

للـه والصـاة علـى محّمـٍد وآلـه  الحمـد  الحسـينّي فـي سنـــــــ1326ـــة 

الطاهريـن«.

مكان النسخة: نسخة األصل في مكتبة الشيخ محّمد علّي داعي الحّق،ومصورتها 

سة، الرقم: )132()1(. في مركز تصوير المخطوطات وفهرستها بالعتبة العباسيّة المقدَّ

مفتـاح الجنـان فـي حلِّ رمـوز القـرآن = مصبـاح الجنان إليضاح أسـرار . 76
القـرآن )المجلـد الثامن(.

د تقي البرغانّي)ت1283هـ(. د صالح بن محمَّ المؤلّف: القزوينّي، السيِّد محمَّ

الناسخ: الدامغانّي، علّي أصغر.

تاريخ النسخ: 20 جمادي األّول من شهور سنة )1327هـ(.

مكان النسخ: الصحن الحسينّي الشريف.

نـُص اإلنهـاء: »هـذا آخر الكام فـي المجلّد الثامن من تفسـير مفتـاح الجنان في 

حـلِّ رمـوز القـرآن، والحمـُد للـِه ولـه الشـكر علـى تأييـده وتسـديده أّواًل وآخًرا 

متوالًيا متواتًرا، وكان فراغي منه في شـهر جمادي اآلخر من سـنة )1269( تسـع 

وسـتين بعـد األلف والمئتين من الهجرة النبويَّة سـاُم اللـه عليه وآله، وقد فرَغ 

مـن تحرير]ــه[ الجاني الفاني الفقيـر بكلّه، في جميع أوقاتـه وأحواله وحركاته 

وسـكناته وأنفاسـه إلـى اللـه الواحد األحـد الدائم الباقـي، أقلُّ الحـاجِ والطّاِب 

علـّي أصغـر الدامغانـّي فـي أرض الطـف فـي ]الـ[صحـن المطّهـر الشـريف في 

اليوم العشـرين من جمادي األّول من شـهور سنـــــ1327ــة«.

)1( ينظر فهرس المخطوطات المحفوظة في مكتبات كربالئيّة خاّصة: 174.
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 ،ـد علـّي داعـي الحـّق مـكان النسـخة: نسـخة األصـل فـي مكتبـة الشـيخ محمَّ

سـة،  ومصوَّرتها في مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها في العتبة العباسـيّة المقدَّ

الرقـم: )134()1(.

مفتـاح الجنـان فـي حـلِّ رمـوز القـرآن= مصباح الجنـان إليضاح أسـرار . 77
القـرآن )المجلـد الثاني(.

الناسخ: الدامغانّي، علّي أصغر. 

تاريخ النسخ: شهر محرَّم الحرام سنة )1328هـ(.

مكان النسخ: الصحن الحسينّي الشريف.

نـصُّ اإلنهـاء: »وقـد تـمَّ المجلّـد الثانـي من تفسـير مفتـاح الجنان في حـلِّ رموز 

ـد، في شـهر ربيـع الثاني من  ـد صالـح بـن محمَّ القـرآن، علـى يـد مؤلّفـه، محمَّ

شـهور سـنة سـبع وسـتين بعـد األلـف والمئتيـن مـن الهجـرة النبويَّـة، ويتلـوه 

المجلَّـد الثالـث فـي تفسـيِر سـورِة األنفـال، وقـد وَقـع التحريـُر بيد أقـلِّ الحاج 

والطّاب، علّي أصغر الدامغانّي في ]الـ[صحن الشـريف الحسـينّي في شـهر 

محـرَّم الحرام من سـنــ 1328ـــة«.

د علّي داعي الحّق،ومصوَّرتها  مكان النسخة: نسخة األصل في مكتبة الشيخ محمَّ

سة، الرقم: )128()2(. في مركز تصوير المخطوطات وفهرستها بالعتبة العباسيّة المقدَّ

إجازة السيِّد هبة الدين الشهرستانّي )ت 1386هـ(.. 78

د علّي )ت1380هـ(. مة ميرزا محمَّ المجاز: األوردبادّي، العالَّ

تاريخ منح اإلجازة: يوم السبت 28 منشهر ربيع األّول )سنة 1337هـ(.

مكان المنح: في الحائر الحسينّي الشريف)3(.

)1( ينظر فهرس المخطوطات المحفوظة في مكتبات كربالئيّة خاّصة: 175.

)2( ينظر فهرس المخطوطات المحفوظة في مكتبات كربالئيّة خاّصة: 174.

)3( ينظر مستدرك الذريعة الى تصانيف الشيعة: 119/1. 
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ملحق بالبحث

خاتمة 
يتضُح مّما سبق أمور كثيرة أهمها: 

إّن أغلـب المنسـوخات كُتبـت بأيـدي الوافديـن للدراسـة واإلقامـة في تلـك البقعة 

سـة-، فهـم من غير العرب؛ فتجد العجمـة واضحة في بعض  الطيّبـة - كربـالء المقدَّ

إنهاءاتهـم، وإنَّ الحركـة العلميَّـة فـي كربـالء بـدأت ضعيفـة وأخـذت تتـدرج حتى 

ا، وإنَّ هذا األثر  القـرن الثاني عشـر والثالث عشـر؛ فقد بلغـت مرحلًة متقّدمة جـدًّ

الكبيـر قـد ظهر على أيـدي أعالم ذلك الزمـان وعطاءاتهم المعرفيَّة القيّمة والسـيّما 

العلميـن البحرانـّي، والبهبهانّي، ومعظم المخطوطـات التي دار عليها البحث كانت 

موضوعاتهـا فقهيّـة، وهـذا يوضـح لنـا محـور مـدار الموضوعـات والدراسـات التـي 

أقيمـت قرب المشـهد المطهَّر.

د ُعبيد الخفاجّي وَكتَبه َحيدر محمَّ
ة السيــفيَّة بَمديــنة الحـِـلَّ

حماها اهلُل من كلِّ آفة وبليَّة.

وخّطها في كتاب يؤنس البصراتبلى النامل تحت الرض في لحِد

وقد ألبس الترب واآلجّر والحجراكـم من كتاٍب كريـم كان كاتبه

كـن بالدعاء له والخيـر مّدكرا.يا من إذا نظرت عيناك في كتٍب
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ملحق بالبحث
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ملحق رقم )1(

 مخططات تفصيلية لعنوانات المخطوطات التي كتبت في المشهد الشريف 

من )القرن الثامن الهجري حتى القرن الرابع عشر الهجرّي(

القرن الثامن الهجرّي

اسم الناسخاسم المؤلّفعنوان المخطوطت

1 
نهاية األحكام في معرفة 

األحكام.

مة الِحلِّّي، الحسن بن  الَعالَّ

يوسف بن علّي بن المطهَّر

د بن  المطَهَّر، محمَّ

علّي بن يوسف 

القرن التاسع الهجرّي

اسم الناسخاسم المؤلّفعنوان المخطوطت

إكمال الدين وإتمام النعمة 2
د بن  الشيخ الصدوق، محمَّ

علّي بن الحسين

الجرجانّي، علّي بن 

فخر الدين فّخا

القرن العاشر الهجرّي

اسم الناسخاسم المؤلّفعنوان المخطوطت

3 
الغديريَّة ) قصيدة عصماء في 

مدح اإلمام أمير المؤمنين

الكفعمّي، إبراهيم بن علّي 

بن الحسن العاملّي 
؟

4 
إجازة للمولى محمود بن 

د بن علّي الالهيجانّي  محمَّ

الميسّي، الشيخ محيي 

الدين أحمد بن تاج الدين 

العاملّي

؟

الكافي 5
د بن يعقوب  الكلينّي، محمَّ

بن إسحاق

د  الكرمانّي، محمَّ

بن شمس الدين
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مختلف الشيعة 6
مة الِحلِّّي، الحسن بن  الَعالَّ

يوسف بن علّي بن المطهَّر

الحافظ، هداية الله 

د  بن محمَّ

7 
مختلف الشيعة)آخر الطواف 

من كتاب الحّج، الجزء الثاني(

مة الِحلِّّي، الحسن بن  الَعالَّ

يوسف بن علي ابن المطهَّر

الحافظ، هداية الله 

د بن محمَّ

8 
بشارة المصطفى لشيعة 

المرتضى 

د بن أبي  اآلملي، محمَّ

القاسم علي
؟

القرن الحادي عشر الهجرّي

اسم الناسخاسم المؤلّفعنوان المخطوطت

9 
زبدة البيان في براهين أحكام 

القرآن 
د األردبيلّي، أحمد بن محمَّ

د حسين  الغفارّي، محمَّ

بن سعيد الدين

تفسير القران الكريم 10
القمّي، علّي بن إبراهيم 

بن هاشم
؟

11 
مة)قطعة  شرح قواعد الَعالَّ

منه(
؟؟

12 
جامع الفوائد في تكملة شرح 

القواعد 

التسترّي، عّز الدين عبد 

الله بن حسين
؟

13 
خالصة األقوال في معرفة 

الرجال

مة الِحلِّّي، الحسن بن  الَعالَّ

يوسف بن علّي بن المطهَّر

الحسينّي العميدّي، 

إبراهيم بن هاشم

القرن الثاني عشر الهجرّي

اسم الناسخاسم المؤلّف عنوان المخطوطت

14 
مجمع البحرين ومطلع 

النيرين

الطريحّي، فخر الدين 

د النجفّي  محمَّ

الكرمانّي، علّي أكبر 

د شفيع  بن محمَّ

؟مجموعة رسائل 15
أبو القاسم بن 

حسن الرشتّي
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؟ 
الفوائد الحائريَّة األصوليَّة 

الجديدة

د   الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د أكمل بن  باقر بن محمَّ

د صالح  محمَّ

أبو القاسم بن 

حسن الرشتّي

مة الواجب  مقدِّ
 المحّقق الخوانسارّي، 

د  حسين بن محمَّ

أبو القاسم بن 

حسن الرشتّي

16 
الحدائق الناظرة في أحكام 

العترة الطاهرة. 

 البحرانّي، يوسف بن 

أحمد بن إبراهيم
؟

17 
الفوائد الحائريَّة األصولية 

القديمة . 

د   الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د أكمل بن  باقر بن محمَّ

د صالح  محمَّ

؟

تكملة أصول الدين  18

د  الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د أكمل بن  باقر بن محمَّ

د صالح محمَّ

د  المازندرانّي، محمَّ

د  علي بن محمَّ

يوسف بن شرف 

الدين 

19 
تحفة الغريب في الكالم على 

مغني اللبيب.

د بن  ابن الدمامينّي، محمَّ

أبي بكر 

د أمين أحمد  محمَّ

بن علي بن عبد 

الحسين الحارثّي 

الجزائرّي

20 
معارج الوصول إلى علم 

األصول 

المحّقق الحلِّّي، جعفر بن 

حسن 

الخراسانّي،علّي 

نقّي بن ماّل علّي 

التونّي

؟ حّجيّة اإلجماع 21

الخراسانّي، علّي 

نقّي بن ماّل علّي 

التونّي
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22 
القياس = إبطال القياس= 

رسالة في تحقيق القياس

د  الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د أكمل بن  باقر بن محمَّ

د صالح  محمَّ

الخراسانّي علّي 

نقي بن ماّل علّي 

التوني

مفاتيح الشرائع. 23
د بن  الفيض الكاشانّي، محمَّ

شاه مرتضى
؟

شرح زبدة األصول  24
د صالح   المازندرانّي، محمَّ

بن أحمد .
؟

بحر الحقائق 25
الهمدانّي، عبد الصمد بن 

عبد الله بن حسين
؟

26 
كشف اللثام واإلبهام عن 

كتاب قواعد األحكام

د بن   الفاضل الهندّي، محمَّ

حسن.
أبو الحسن

تحفة شاهي 27
التبريزّي، مصطفى بن 

إبراهيم القاري 
؟

القرن الثالث عشر الهجرّي

اسم الناسخ اسم المؤلّفعنوان المخطوطت

28 
رياض المسائل في 

بيان)تحقيق( األحكام بالدالئل

د  الكربالئّي، علّي بن محمَّ

علّي 
خلف بن عسكر

حاشية مدارك األحكام.  29

د  الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د أكمل بن  باقر بن محمَّ

د صالح  محمَّ

د   الِحلِّّي، محمَّ

كاظم 

شرح المختصر النافع 30
الهمدانّي، عبد الصمد بن 

عبد الله بن حسين.
؟

31 
القوانين المحكمة في اصول 

الدين

الميرزا القمّي، أبو القاسم 

د حسن  بن محمَّ
؟
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عدة األصول 32
د بن  شيخ الطائفة، محمَّ

الحسن الطوسّي 

المازندرانّي، لطف 

علّي بن علّي 

الموسوّي

33 
الفوائد الحائريَّة األصوليَّة 

القديمة 

د  الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د أكمل بن  باقر بن محمَّ

د صالح  محمَّ

القاينّي، أبو جعفر 

د ابن ماّل محمَّ

34 
الفوائد الحائريَّة األصوليَّة 

القديمة 

د  الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د أكمل بن  باقر بن محمَّ

د صالح  محمَّ

القاينّي، أبو جعفر 

د  ابن ماّل محمَّ

35 
رياض المسائل في بيان 

أحكام الشرع بالدالئل. 

د   الحائرّي، علي بن محمَّ

بن علّي الطباطبائّي

د   البرغانّي، محمَّ

د  تقي بن محمَّ

36 

القسطاس المستقيم والمكيال 

القويم= حاشية حاشية 

تهذيب المنطق

د   األردستاني، آقا محمَّ

حسين 

الفيض آبادّي، 

حويز بن أحمد 

حسيني 

؟مجموعة من الرسائل  37
د بن  السيِّد محمَّ

فتح الله الموسوّي

حاشية معالم األصول1/37

سلطان العلماء، السيِّد 

د بن  حسين بن محمَّ

محمود

د بن  السيِّد محمَّ

فتح الله الموسوّي 

خبر المجهد 2/37

سلطان العلماء، السيِّد 

د بن  حسين بن محمَّ

محمود

د بن  السيِّد محمَّ

فتح الله الموسوّي

حاشية معالم األصول 3/37

د  الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د أكمل بن  باقر بن محمَّ

د صالح  محمَّ

د بن  السيِّد محمَّ

فتح الله الموسوّي
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مقدمة الواجب 4/37

سلطان العلماء، السيِّد 

د بن  حسين بن محمَّ

محمود 

الموسوّي، السيِّد 

د بن فتح الله محمَّ

رياض المسائل 38
الحائرّي، السيِّد علي بن 

د علي محمَّ

اإليروانّي، الشيخ 

د  مهدي بن محمَّ

علّي

39 
الفيروزجة الطوسيّة في شرح 

الدرّة الغرويّة.
د بن الحسن ؟الطوسّي، محمَّ

40 
حاشية معالم االصول= حاشية 

المعالم

د  الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د أكمل بن  باقر بن محمَّ

د صالح  محمَّ

 المازندرانّي، 

د محمَّ

41 
رياض المسائل في بيان 

األحكام بالدالئل.

 الطباطبائّي، علّي بن 

د علّي. محمَّ

الناسخ: الموسوّي، 

زمان ابن سيِّد 

أشرف

تنبيه الغافلين 42
 التبريزّي، بهاء الدين 

د بن إبراهيم. محمَّ
؟ 

43 
مصباح الجنان إليضاح أسرار 

القرآن. 

د صالح بن  البرغانّي،محمَّ

د القزوينّي  اآلقا محمَّ

الجيالنّي، نصير بن 

د شريف  ملّة محمَّ

مفاتيح األصول. 44
د  الطباطبائّي، السيِّد محمَّ

بن علّي الحائرّي

الجيالنّي، نصير بن 

د  ملّة محمَّ

القزوينّي، محّمد ؟مجموعة من الرسائل  45

الفوائد الحائريَّة 1/45

د  الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د أكمل بن  باقر بن محمَّ

د صالح  محمَّ

؟
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رسالة في االتصحاب 2/45

د   الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د أكمل بن  باقر بن محمَّ

د صالح  محمَّ

؟

رسالة في مقّدمة الواجب 3/45
اآلملّي، محمد شريف 

المدعو بشريف العلماء .
؟

 رسالة في المشترك 4/45

الطباطبائّي، السيِّد مهدي 

بن علي )ابن صاحب 

الرياض(

؟

التذكرة في اصول الفقه 5/45
د جعفر   الجابلقّي، محمَّ

بن حسين علي
؟

6/45
 شرح مبحث الزوال من شرح 

اللُّمعة

الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟

 رسالة في األوزان 7/45
الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟

8/45
رسالة فيما إذا مات الزوج 

والزوجة قبل الدخول

الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟

9/45
 رسالة فيما إذا طُلِّقت الزوجة 

قبل الدخول

الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟

10/45
 مسألة الدعوى على الميِّت 

بدين 

الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟

 رسالة في االستخارة11/45
الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد
؟

 مسألة الصلح على المجهول 12/45
الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟
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تحقيق غسالة النجاسة13/45
الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟

14/45
رسالة في بقاء النفس 

ورجعتها بعد الموت 

الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟

15/45
 مسألة جواز العدول من 

سورة إلى أخرى 

الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن 

أحمد.

؟

رسالة في طالق الفدية 16/45
الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟

العطاريّة 17/45
الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟

18/45
مسألة إذا طلَّق الزوج زوجته 

طلقًة أو طلقتين

 الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟

19/45
جواب مسألة لسيِّد يحيى بن 

الحسين األحسائّي

الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟

مسألة في النجاسات20/45
الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟

21/45

جواب مسائل الشيخ عبد 

اإلمام االحسائّي = األسئلة 

االحسائيَّة

الدرازّي، البحرانّي، الشيخ 

أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
؟

الدرَّة النجفيَّة 22/45

د  الطباطبائّي، السيِّد محمَّ

مهدي بن مرتضى )بحر 

العلوم( 

؟
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إجازة الشيخ أحمد األحسائّي. 46
المجاز: حسن بن علّي 

كوهر القراجه داغّي
 حسن بن مشهدّي 

االستصحاب  47
التويسركانّي، هادي بن 

عبد الرضا 
؟

48 
د  أجوبة مسائل السيِّد محمَّ

بن عبد النبّي بن علّي القارّي.

أحمد بن زين الدين 

األحسائّي
؟

49 
منهاج األحكام= مناهج 

الوصول إلى علم األصول

د  النراقّي، أحمد بن محمَّ

مهدي
د سعيد   محمَّ

50 
إرشاد المتعلّمين في آداب 

التعليم والتعلّم. 

د   الكجائّي، حسن بن محمَّ

علّي 
؟

نتائج األفكار  51
القزوينّي، إبراهيم بن 

محّمد باقر 

الخوانسارّي، جواد 

بن علّي أكبر

نتائج األفكار 52
القزوينّي، إبراهيم بن 

د باقر محمَّ

د  جعفر بن محمَّ

حسين عرب

الرّد على الصوفيّة 53
اليزدّي، حسن بن محّمد 

علّي

د  األصفهانّي، محمَّ

د  حسين بن محمَّ

محسن

الحائرّي، كاظم الرشتّي شرح القصيدة الاّلميّة 54
د  الخراسانّي، محمَّ

قلي

التذكرة في الفوائد النادرة 55
 الشيرازّي، صدر الدين 

علي بن أحمد المدني 
؟

القوانين المحكمة في األصول 56
د   القمّي، أبو القاسم محمَّ

بن حسن الميرزا 

د   الهزاريجّي، محمَّ

حسين ابن ماّل 

د علّي محمَّ
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 اإلمام السجادالصحيفة السجاديَّة الكاملة 57
يوسف بن حسن 

الحسينّي

تقليد الميت= االجتهاد 58
زين الدين بن علّي العاملّي 

)الشهيد الثاني(

 الجزائرّي محّمد 

بن حسام

أنوار التنزيل وأسرار التأويل 59
 عبد الله بن عمر بن 

د البيضاوّي محمَّ
نوروز الطارمّي 

التقيَّة 60
الشيخ األنصارّي، مرتضى 

د أمين بن مرتضى بن محمَّ

 صادق الحائرّي 

د بن  اليزدّي، محمَّ

د محمَّ

61 
الفوائد الحائريَّة األصوليَّة 

القديمة

د   الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د أكمل بن  باقر بن محمَّ

د صالح  محمَّ

صادق اليزدّي، 

د د بن محمَّ محمَّ

62 
الفوائد الحائريَّة األصوليَّة 

الجديدة

د   الوحيد البهبهانّي، محمَّ

د أكمل بن  باقر بن محمَّ

د صالح  محمَّ

 صادق اليزدّي 

د بن  الحائرّي، محمَّ

د محمَّ

مرآة األنوار ومشكاة األسرار 63
الفتونّي، أبو الحسن بن 

د بن طاهر  محمَّ

 المازندرانّي، 

د  حسين بن محمَّ

تقّي 

د جامع الفوائد  64  الهروّي، يوسف بن محمَّ
خطائّي حسنّي 

حسينّي المّداح

أحمد بن حسنتجويد القرآن الكريم 65

 علّي محّمد بن ماّل 

د حسن نجف  محمَّ

األصفهانّي

66 
المغني في علمّي الصرف 

والنحو
؟اليمنّي، منصور بن فالح
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67 
التنبيهات العليَّة على وظائف 

الصالة القلبيَّة= أسرار الصالة
الشهيد الثاني 

القزوينّي، عبد 

د  الوهاب بن محمَّ

علّي 

68 
القوانين المحكمة في 

األصول.

د بن حسن  أبو القاسم محمَّ

الميرزا القمّي
د تقّي  محمَّ

؟ مسالك األصول 69
 الكيالنّي، جعفر 

بن ربيع 

القرن الرابع عشر الهجرّي

اسم الناسخاسم المؤلّفعنوان المخطوطت

70 
منية المريد في آداب المفيد 

والمستفيد.

الشهيد الثاني، زين الدين 

العاملّي 

 سيِّد علّي بن عبد 

الله بن الحاج مير 

إسماعيل

71 
األصوات األصيلة =أصول 

الفقه

الفيض الكاشانّي، محّمد 

بن مرتضى 

 محمود علّي أصغر 

الكيالنّي الرشتّي

72 
الحدائق الناظرة في أحكام 

العترة الطاهرة .

البحرانّي، يوسف بن أحمد 

بن إبراهيم 

الكيالنّي الرشتّي 

محمود علّي أصغر

73 
مفتاح الجنان في حلِّ رموز 

القرآن 

د  القزوينّي، السيِّد محمَّ

د تقّي  صالح بن محمَّ

البرغانّي

الدامغانّي، علّي 

أصغر

74 
مفتاح الجنان في حلِّ رموز 

القرآن 

د  القزوينّي، السيِّد محمَّ

د تقّي  صالح بن محمَّ

الدامغانّي، علّي 

أصغر

75 
مفتاح الجنان في حلِّ رموز 

القرآن 

د  القزوينّي، السيِّد محمَّ

د تقّي  صالح بن محمَّ

البرغانّي

الدامغانّي، علّي 

أصغر
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76 
مفتاح الجنان في حلِّ رموز 

القرآن 

د   القزوينّي، السيِّد محمَّ

د تقي  صالح بن محمَّ

البرغانّي

الدامغانّي، علّي 

أصغر

77 
مفتاح الجنان في حل رموز 

القرآن

د  القزوينّي، السيِّد محمَّ

د تقي  صالح بن محمَّ

البرغانّي

الدامغانّي، علّي 

أصغر

78 
د  مة ميرزا محمَّ إجازة للعالَّ

علّي األوردبادّي 

السيِّد هبة الدين 

الشهرستانّي
؟
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ملحق رقم )2(
صور لبعض إنهاءات العلماء

 )6( إنهاء الناسخ الحافظ هداية اهلل بن محمَّد 
لمختلف الشيعة من كتاب التجارة إلى نهاية كتاب القصاص.
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د   )7( إنهاء الناسخ الحافظ هداية اهلل بن محمَّ
لمختلف الشيعة آخر الطواف من كتاب الحّج، الجزء الثاني.



559 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

)8(إنهاء )بشارة المصطفى لشيعة المرتضى( منتخب.
لناسخ مجهول، بتاريخ يوم الخميس من شهر ذي القعدة سنة )983هـ(.



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت560 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

)10( إنهاء الناسخ هدايت الدين فتح اهلل السمنانّي )تفسير القران الكريم(= تفسير القمّي.



561 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

)11(إنهاء ناسخ مجهول لـ)شرح قواعد العاّلمة( قطعة منه.
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د علّي  )12( إنهاء المؤّلف التسترّي عّز الدين عبد اهلل بن حسين، والناسخ الحسينّي السيِّد محمَّ
بن وفّي لـ)جامع الفوائد في تكملة شرح القواعد( .



563 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

 )13( إنهاء الناسخ الحسينّي العميدّي إبراهيم بن هاشم لـ)خالصة األقوال 
في معرفة الرجال(.



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت564 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

)15/د( إنهاء الناسخ أبو القاسم الرشتّي لـ)مقّدمة الواجب(.



565 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

)17( إنهاء مؤّلف )الفوائد( الوحيد البهبهانّي( لـ)لفوائد الحائريَّة القديمة(.



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت566 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

)20( إنهاء الناسخ الخراسانّي علّي نقّي بن مالَّ علّي التونّي لـ)معارج الوصول إلى علم األصول(. 



567 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

)26( أنهاء الناسخ أبي الحسن لـ)كشف اللثام واإلبهام عن كتاب قواعد األحكام(.



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت568 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

)29( أنهاء الناسخ الِحلِّّي، محمَّد كاظم لـ)حاشية مدارك األحكام(.



569 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

د لـ)لفوائد الحائريَّة القديمة( . )33(إنهاء الناسخ القاينّي أبي جعفر ابن ماّل محمَّ



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت570 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

د لـ)لفوائد الحائريَّة القديمة( . )32( أنهاء الناسخ القاينّي أبي جعفر ابن ماّل محمَّ



571 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

)37/أ( أنهاء الناسخ الموسوّي السيِّد محمَّد بن فتح اهلل لـ)حاشية معالم األصول(. 



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت572 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

)37/ ب( أنهاء الناسخ الموسوّي 
السيِّد محمَّد بن فتح اهلل لـ)خبر المجهد(.



573 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

د باقر بن صدر  )40( أنهاء الناسخ المازندرانّي محمَّ
لـ)حاشية معالم األصول(.



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت574 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

)41( أنهاء الناسخ الموسوّي زمان ابن سيِّد أشرف لـ)رياض المسائل في بيان األحكام بالدالئل(. 



575 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

د  )43( أنهاء الناسخ الجيالنّي نصير بن مّلة محمَّ
شريف لـ)مصباح الجنان إليضاح أسرار القرآن(.



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت576 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

)46(إنهاء الناسخ حسن بن مشهدّي إلجازة 
الشيخ أحمد األحسائّي لحسن بن علّي كوهر القراجه داغّي. 



577 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

)45(فهرس توضيحّي للمجموعة التي نسخها القزوينّي محّمد 
واستكتبه إّياها محّمد كاظم بن محمَّد جعفر. 



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت578 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

)45( إنهاء الناسخ القزوينّي محّمد للمجموعة في
أصول الفقه، التي استكتبه إّياها محّمد كاظم بن محمَّد جعفر.



579 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

)52( أنهاء الناسخ الخوانسارّي 
جواد بن علّي أكبر لـ)نتائج األفكار(. 



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت580 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

)54( أنهاء الناسخ محمَّد قلي الخراسانّي 
لـ)شرح القصيدة الالمية(. 



581 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

)59( أنهاء الناسخ نوروز الطارمّي 
لـ)أنوار التنزيل وأسرار التأويل(= تفسير البيضاوّي.



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت582 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

)61( إنهاء الناسخ محمَّد بن محمَّد صادق اليزدّي الحائرّي 
لـ)لفوائد الحائريَّة األصوليَّة القديمة(.



583 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

د  )63( أنهاء المازندرانّي حسين بن محمَّ
تقّي لـ)مرآة األنوار ومشكاة األسرار(.



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت584 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

)72( أنهاء الناسخ محمود علّي أصغر الكيالنّي الرشتّي 
لـ)الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة(. 



585 اسلمناسي االياظ فرسفرسْانا سُلته

) 75( إنهاء الناسخ الدامغانّي علّي أصغر 
لـ)مفتاح الجنان في حلِّ رموز القرآن( الجزء السادس. 



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت586 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

)73( أنهاء الناسخ علّي أصغر الدامغانّي، 
لـ )مفتاح الجنان في حلِّ رموز القرآن( الجزء الثالث. 
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)74( إنهاء الناسخ علّي أصغر الدامغانّي 
لـ)مفتاح الجنان في حلِّ رموز القرآن( الجزء السادس. 



سي ث/مفسدسطانفسأسا وت588 ُلسجمم سااسي تثْةاسي لم نااظ

)76( إنهاء الناسخ علّي أصغر الدامغانّي 
لـ)مفتاح الجنان في حلِّ رموز القرآن( الجزء الثامن.
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)78( إنهاء الناسخ علّي أصغر الدامغانّي 
لـ)مفتاح الجنان في حلِّ رموز القرآن( المجلد الثاني.
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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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