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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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األبيات المنظومات في وصف أحوال ُنّساخ المخطوطات
الشيخ حسين الواثقي

باحث تراثي صاحب موسوعة )ذخائر الحرمين الشريفين( في تاريخ 
رة تراث الشيعة في مّكة المعّظمة والمدينة المنوَّ

Poetic verses in describing manuscript transcribers

Section One

Sheikh Hussein Al-Wathqi

 Heritage researcher and author of the Encyclopedia )Dakhair Al-Haramayin( on the history

of Shiite heritage in Makkah and Madinah

Poetic verses in describing 
manuscript transcribers 

األبيات المنظومات في وصف 
أحوال ُنّساخ المخطوطات 

Al-Sheikh Hussein Al Watheqi

The author of the encyclopedia (Dakhair Al-Haramayin) of 
the history of Shiite heritage in Mecca and Medina

Iran

�
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الملّخص

اشـتملت المخطوطـات اإلسـالمية فـي أواخرهـا علـى الكثيـر مـن األبيـات الشـعرية 

وبلغـات متعـددة كالعربيـة والفارسـية والتركيـة وغيرهـا، كتبهـا النّسـاخ عنـد االنتهـاء 

مـن نسـخهم للمخطوطـات دون ذكـر أسـمائهم، وقـد اشـتملت هـذه األبيات علـى عّدة 

مضاميـن منهـا: المناجـاة مـع البـاري تعالـى، التمـاس الدعاء مـن القـرّاء، المـدح والثناء 

علـى الكتـاب المخطوط، النصيحة للقـرّاء، الطلب من القرّاء أن يصلحـوا األغالط والزاّلت 

السـهويّة التي صدرت عن قلم الناسـخ، وغيرها؛ ونظراً لكون هذه األشـعار تحكي قسـماً 

من األدب العربّي اإلسـالمّي، عزمُت على جمع المكتوب بالعربية منها، كقسـم أول على 

أمـل أن تتلـوه أقسـام أخـرى، مـع اإلشـارة إلـى أننا تركنـا األبيات علـى ما هـي عليه دون 

التدخـل فـي معالجـة الخلـل العروضي وما شـابه ذلك.
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Abstract

At the end of many Islamic manuscript copies transcribers wrote 
many poetic verses in multiple languages such as Arabic, Persian, 
and Turkish. This would be done after they finished copying the 
manuscript, without mentioning their names. Usually the genre of 
these poems are about: praising the creator, asking for the reader’s 
prayers, praising the book, advising the reader, requesting the readers 
to correct the errors and omissions that were issued by the scribe, etc. 

In view that these poems describe Arabic-Islamic literature, I 
decided to collect the Arabic poems from it as a first section, in hope 
that other sections would be followed by it. I must note that that I left 
the verses as they are without interfering in addressing the problems 
in the rhythm of the poems.



21 ي ثنوسا نيسي خيشلا


المقدمة

الحمـُد للـه وكفى، وسـالٌم على عبـاده الذين اصطفى، ال سـيّما محّمد خاتـم األنبياء، 

وآله خيـر الورى.

الحرميـن  )ذخائـر  لموسـوعتي  المـواّد  لجمـع  المخطوطـات  علـى  اطاّلعـي  حيـن 

الشـريفين( وجـدُت أبياتـاً شـعريّة، فارسـيّة و تركیّـة وعربيّـة، وكثيـراً مـا كُتبـت في آخر 

المخطوطـات عنـد وداع النُّسـاخ، بـدون التصريـح بأسـماء الُمنشـئين، فجمعـُت العربيّة 

منهـا فـي هذا المقال، ألنّها تحكي قسـماً من األدب العربّي اإلسـالمّي، وهي تحتوي على 

عـّدة مضاميـن منهـا: مناجـاة مـع الله تعالـى، التماس الدعـاء من القـرّاء، المـدح والثناء 

علـى الكتـاب المخطـوط، النصيحـة للقـرّاء، تاريـخ الكتابة بحسـاب الجّمـل، الطلب من 

القـرّاء أن يصلحـوا األغـالط والـزاّلت السـهويّة التـي صدرت عـن قلم الناسـخ، الطلب من 

القـرّاء أن يسـتغفروا اللـه تعالى للناسـخ ولوالديه، اإلشـارة إلى وفاة الناسـخ وبقاء خطّه، 

التصريـح بعـدم وفـاء الدنيـا، تـداول المخطوطـات باأليدي الكثيـرة و... .

وقد َسـبََقنا في هذا المیدان األُسـتاذ الناشط الشـهير، صاحب الفنون واآلثار واآلداب، 

المرحـوم إيـرج أفشـار بمقالـه المفیـد الجلیـل المطبـوع فـي مجلّـة هنـر و مـردم )أي: 

الفـّن والجمهـور( الفارسـیّة الطهرانیّـة، العـدد 139، أُردیبهشـت 1352ھــ ش، فإنّه جمع 

فیـه عـّدة كثیـرة مـن األبیات الفارسـیّة وعّدة مـن األبیات العربیّة، فسـأنقل منهـا األبیات 

العربیّـة التـي لم أجدها مباشـراً. 

وبعـد مـّدة قام المحّقق القدير األُسـتاذ أسـعد الطيّـب بجمع عّدة من األبیـات العربیّة 

فـي مقالـه الُممتـع المطبوع في مجلّة تراثنا القّميّـة، العدد 29، الصفحـات 90ـ  104. ولم 

أنقـل منهـا شـیئاً هنا، ألنّي آلیُت علی نفسـي أن أُبقیها بكـراً لقرّائها، فإنّهـا عربیّة محضة.



لمسي تايخألا22 يطونلاسي تاّخُلاسااسأ فسواخي سام ظ

وأطلـب مـن ُمفهرسـي المخطوطـات وكّل مـن لـه صلـة بهـا أن يهتّمـوا بجمـع هـذه 

األبيات أو النصوص المنثورة مثل المنظومات؛ ألّن هذه تشـكِّل نوعاً من األدب اإلسـالمّي 

والعربـّي. وأشـكر األسـتاذ الحّجـة الشـیخ أبوالفضـل حافظیـان البابُلـي على إرشـادي إلی 

بعـض األبیات.

ومـا أُورد منهـا فـي بحثـي هـذا، هي نصيبي مـن هذا النـوع من األدب، وفـي الواقع 

أّن مـا يوجـد فـي المخطوطـات منهـا هـو أضعـاف مضاعفـة بالنسـبة إلی مـا جمعته في 

مقالتـي هـذه، وهذا يتطلّب االهتمـام بها من قبل المعنيّيـن بالمخطوطات؛ ليكون عمالً 

ضخمـاً مجموعـاً فـي كتاب، ويصلـح ألن يكون بلغـات متنّوعة.

ومـن المهـّم أن أشـير إلـى القـارئ الكريـم أنّنـا نقلنـا األبيات مـن المخطوطـات على 

عاّلتهـا، وأشـرنا فـي بعضهـا إلى مواطـن الخلل بـ)كـذا(، أو اسـتظهرنا ما هـو صحيح بين 

معقوفين.

1ـ وجدنـا فـي آخر مغنـي اللبيب المخطوط المرقّم )809( فـي مكتبة ممتاز العلماء 

بلكهنو في الهنـد هذه األبيات: 

بَِکفِِّه الکتـــــاَب  َنَســـــَخ  الذي  إنَّ 
َيْقــراُه الــذي  َعَلــی  ــاَم  السَّ ُيقــري 

بِـــــاهلل ُقوُلـــــوا ِعْنَد مـــــا َتْقرونه: 
ــــه َو َخطـــــاُه َغَفـــَر اإلٰلـــُه ُذُنوبـَ

و أیضاً: 

َکَتْبُتُه َيْوَمًا  َأْيَقْنـــــُت  َو  الکتاَب  َکَتْبُت 
کتاُبها َوَيْبقـــٰی  َتْفنـــٰی  َيـــدي  بِـــَأنَّ 

َرّبي َعْفـــــَو  راجيـــــًا  َأنا  هـــــا  و 
ِحســـابِها َيـــْوَم  َعّني  َيْعُفـــَو  بِـــَأْن 

ح بعد الظفر بنسخة أُخرى. والبيت األخير ال يستقيم، فيجب أن يُصحَّ
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2ـ المخطوطـة المرقّمـة )6189( فـي مكتبـة الروضـة الرضويّة بخراسـان تحتوي على 

كتـاب الجعفريّـة للشـيخ علـي الكركـي )ت 940 ھ(، وقد وجـدت فيها هذيـن البيتين: 

ناَشـــــْدُتَك اهلَل إِْن عاَيْنـــــَت لي َغَلطًا
ــَترا ــْن َس ــاِس َم ــُر الن ــيَّ َفَخْي ــُتْر َعَل َفاْس

َفَلْيَس َيْســـــلُم ِمْن َســـــْهٍو وِمْن َغَلٍط
ــرا ــْد َطُه ــْن َأذی اْلَْرجــاِس َق ــذي ِم ِإّل ال

3 ـ ورد فـي أّول حجلـة العروس وعرائس النفوس للشـيخ إبراهيم الكفعمّي الشـهير 

)ت905 ھ( وبخطّـه المحفـوظ في مكتبة رئيس الكتّاب في إسـطنبول برقم )897( هذان 

البيتان: 

و َقْبـُرَك ل َتـْدري بِـَأيِّ َمکاِنإذا ُکْنَت ل َتْدري َمٰتی َأْنَت َميٌِّت

لُِفـاِنَفَحْسُبَك َقْوُل الناِس فيما َمَلْکَتُه:  ًة  َمـرَّ ٰهـذا  کاَن  َلَقـْد 

وقد وجدنا في بعض المخطوطات »مّدًة« بدل من »مرًّة«.
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الصورة)1(
صفحة العنوان من حجلة العروس في مكتبة رئيس الكتاب برقم 897.
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4 ـ وجدنـا فـي آخـر الفهرسـت للطوسـّي المخطـوط المرقّـم )1457( المحفـوظ في 

مكتبـة السـيّد المرعشـّي بقـّم، وأيضـاً فـي كتـاب اإليضـاح لفضل بـن شـاذان المخطوط 

المرقّـم )38( المحفـوظ فـي مكتبـة الروضـة الرضويّـة بخراسـان هـذا البيت: 

کاتِبِِه َبْعـــــَد  َزمانًا  َيْبقـــــی  الَخطُّ 
ــَخطِّ َتْحــَت اَلْرِض َمْدفُوُن))) وصاحــُب الـْ

5ـ  ورد فـي مصـادر التـراث فـي المكتبـات الخاّصة في الیمـن، ج2، ص474 هذان 

البیتان: 

َسْطَرُه  بِالَعْيَنـْين  الخطِّ  قاِرَئ  َخْيِر َتْذُكُرُهيا  ل َتْنَس صاِحَبُه، بِالـْ

ُه َدْعـَوًة بِـاهللِ صالِحًة َلَعلَّهـا ِمْن ُصُروِف الدهـِر َتْنَفُعُهَو َهـْب لـَ

ولکّنـي وجـدت فـي الورقـة 231 مـن المخطوطـة المرقّمـة )9325( المحفوظـة فـي 

مكتبـة السـيّد المرعشـّي البیـت األّول فقـط، وبهـذه الصـورة: 

َتْنُظُرُه بِاْلَعْيَنيِن  َخطِّ  الـْ قاِرَئ  َفاْذُکْرُهيا  َخْيِر  بِالـْ کاتَِبُه،  َتْنَس  ل 

6ـ  وجدنـا هـذه األبيـات فـي آخر البيان للشـهيد محّمد بن مّكي، وهـو محفوظ في 

مكتبة السـيّد الحكيـم العاّمة في النجف األشـرف برقم )2643(: 

ُجْهـِدي يـا َناظـرًا فـي الِکتـاب َبْعِدي ثِمـاِر  مِـن  وَجانِيـًا 

ـْحِديبِـــَي اِفتقـــاٌر إِلـــی ُدعاٍء ُتهديـه لِي فـي ُظاِم لـَ

و أيضاً: 

فًا وَمْن عاَشـــــَر الشـــــراَف صاَر ُمشرَّ
ُمشـــرَِّف َغْيــُر  اَلرذاَل  عاَشـــَر  ومــْن 

ُمَقبًَّا الخسيـَس  ـــــِجْلَد  الـْ َتری  ما  َأَو 
ــُمْصَحِف بِاْلَفــمِّ لـــّما صــاَر ِجْلــَد الـْ

)1( . نقله أسعد الطیب ـ بتفاوت ـ من مصدر آخر.
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الصورة )2(
آخر البيان في مكتبة الحكيم برقم 2643.
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7ـ وجد الشیخ حافظیان هذین البیتَین في مخطوطة: 

َكَتــــــْبُتُه َقْد  ما  َعْيناَك  َرَمَقـــــْت  إذا 
المقابــُر ذاَك  ِعْنــَد  َغيَّـــَبْتني  وَقــْد 

فإنَُّه رأيـــــَت  َقْد  ِمّما  ِعَظـــــًة  َفُخْذ 
ـَت صايــُر َأنـْ بِــه  مِنهــا  َمْنــزٍل  إِلــی 

8 ـ وجد الشیخ حافظیان هذه األبیات الثالثة في مخطوطة: 

ِكَتابي فـــــي  َبعِدي  الخطُّ  َســـــيْبقی 
التُّــراِب فــي  مّنــي  الَكــفُّ  وَيْفَنــی 

فيـــــا لَْيَت الـــــذي َيْقـــــَرا ِكَتابي
الَعــَذاِب ـَن  مـِ بِالَخــاِص  لِــي  َدعــا 

ذْنٍب بِغيـــــِر  الّتراب  ــــَن  مـِ ُخلِْقُت 
التُّـــَراِب إِلـــی  ُنـــوِب  بِالذُّ وَأْرجـــُع 

9ـ  يوجـد فـي الورقـة 151 تقريبـاً من المخطوطـة المرقّمة )188( في مكتبة مدرسـة 

النـّواب العلميّـة بمشـهد اإلمـام الرضا، وهي تحتـوي على أجوبة المسـائل المهّنائّية 

وغيرها هـذا البيت: 

حاَجـــٍة وطالـــُب  وفقيـــٌر  غريـــٌب 
غريــِب لِــُكلِّ  َعونــًا  ُكــن  َفيــاَربِّ 



لمسي تايخألا28 يطونلاسي تاّخُلاسااسأ فسواخي سام ظ

الصورة )3(
صفحة من أجوبة المسائل المهّنائية في مدرسة النواب برقم 188.
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10 ـ مخطوطـة مـن تعليقـة علـى مغنـي اللّبيب للسـيّد نعمـة الله الجزائـرّي كانت 

عنـد الَعاّلَمـة السـيّد محّمـد الجزائـرّي، وكُتـب عليهـا هـذان البيتـان. راجع كتـاب )نابغه 

فقه وحديـث( ص58: 

َجـــــزی اهلُل َخْيرًا َمْن َتَأمَّـــــَل َصْنَعتي
ــْهِو بِاْلَعْفــِو ـَل مــا فيهــا مِــَن السَّ وقابـَ

بَِفْضلِِه فيـــــه  َأْخَطْأُت  مـــــا  وَأْصَلَح 
َســْهوي ـْن  مـِ اهلل  واْســَتْغِفر  وفِْطَنتِــِه، 

11 ـ قـرأُت فـي مخطوطـات كربـاء، ج4، ص140، أّن هذیـن البَیْتیـن كتبـا علـى 

الحدائق الناضرة المحفوظة في مكتبة العتبة الحسـينيّة بكربالء برقم )319م ـ ح9127(: 

َکَتْبُتُه َقـــــْد  ما  ُکلُّ  وَيْبقـــــٰی  َأُموُت 
ــا ــا لِي ــي َدٰع ــْقرْأ ِکتاب ــْن َيـ ــَت َم ــا لَْي َفي

بَِفْضلِِه َعّنـــــي  َيْعُفو  إِلهـــــي  َلَعلَّ 
وَيْغِفــُر َتقصيــري )خ: َزّلتــي) وُســوَء فِعالِيــا

وقـد وجدهمـا هكـذا إیـرج أفشـار فـي شـرح تهذیـب األحـكام المـؤرَّخ 1028 ھ 

المحفـوظ فـي مكتبـة مجلـس الشـیوخ )سـنا( فـي طهـران، ووجدهمـا أيضاًفـي تفسـیر 

كواشـي المـؤرَّخ 713 ھ، المحفـوظ فـي مكتبـة جامعـة طهـران، المرقـم )16(، بتقدیـم 

البیـت الثانـي علـی األّول. وأیضـاً وجدهمـا فـي المطـوَّل المـؤّرخ 888 ھ المحفـوظ في 

مكتبـة جامعـة طهـران برقم )4010(، ثّم وجدهما األسـتاذ حافظیان فـي آخر المخطوطة 

المرقّمـة )10399( فـي مكتبـة جامعـة طهـران.

12 ـ وجدنـا البیتَیـن اآلتييـن في مخطوطة إرشـاد الطالبین إلی نهج المسترشـدین، 

للفاضـل المقـداد السـیورّي، تاریخهـا سـنة 896 ھ و هـي محفوظـة فـي مكتبـة األدیـب 

السـیّد ناصـر المیبدّي في مشـهد اإلمام الرضا، برقم )1257(، وقـد وردا أیضاً في آخر 

تحریراألحـكام المرقّـم )1872( المحفوظ في مركز إحیاء التراث اإلسـالمّي بقّم )الفهرس، 

ج5، ص301(، وقـد وجدهمـا المرحـوم أفشـار فـي المجموعـة الشمسـّیة للنیشـابورّي 
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وحواشـیه المؤرّخـة 1045 ھ، ناسـخها إسـماعیل بـن محّمـد بـن نّصـار، ثـّم وجدهمـا ـ 

بتفـاوت ـ الشـیخ حافظیـان فـي آخـر المصـّورة المحفوظـة في مكتبة السـیّد المرعشـّي 

مـن كتـاب التوحیـد للقاضـي نعمان، وأنا أیضـاً وجدُت البیت األخیرـ  بتفـاوتـ  في آخر 

المخطوطـة المرقّمـة )9279( المحفوظـة فـي مكتبة مجلس الشـورى اإلسـالمّي بطهران، 

وهـي تحتـوي على أجوبـة المسـائل المهّنائّيـة، والبیتان هما: 

َأل إِّنهـا َتْبقـٰی وَتْفٰنـی َأنامِـِلَسَتـْبقی ُخطوطي ُبْرهًة َبْعَد َمْوَتتي

َجناِدِلفيـا ناِظرًا فيهـا َسـِل اهلَل َرْحَمًة لِكاتِبِها المْدُفوِن َتْحَت الـْ
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الصورة )4(
آخر إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين في مكتبة الميبدي برقم 1257.
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13 ـ إّن البيتين اآلتيين كانا مكتوبَین على نسـخة مخطوطة من الكافية، وقد نسـخها 

أبـو الحسـن بـن محّمـد زمـان فـي سـنة 1114 ھ . راجـع كتـاب )نابغـه فقـه وحديـث( 

ص253 والبيتـان هما: 

َطويـْلَکَتْبـُت الکتـاَب بَِخـطٍّ َجميـْل وَدْهـٍر  َبليـٍغ  وُجهـٍد 

َمْوِت إْن َجاءنِي قليـْلوَأْخشٰی ِمن الـْ بِــَشيٍء  ِکتابـي  ُيبـاُع 

وقـد نقلهمـا إیـرج أفشـار ـ بتفـاوت ـ عن إرشـاد األذهـان المـؤّرخ 971ھ، و نقلهما 

أیضـاً أسـعد الطیّـب –بتفـاوت- من مصـدر آخر.

14 ـ وجدنـا فـي آخـر قواعد األحكام للحلّـّي، المخطوط المرقّم )8673( المحفــوظ 

فـي مكتبة السـيّد المرعشـّي بقـّم هذين البيتيـن، وتاريخ المخطوطة سـنة 823 ھ: 

َفواِخٍر باقياٍت  ِمْن ُخطوٍط  وصاحُبهـا َقـْد َغيََّرْتـُه المقابِـُرَفَکم 

َأمـوُت وَيْبقی َبْعـَد َموتي َدفاتُِرکذلَك َخّطي في الدفاتِِر ُمْضَمٌر

15ـ توجـد نسـخة مـن نهج البــاغة التي فرغ من نسـخها علّي بــن أبي القاسـم بن 

علي في 15 من شعبان سنة 538ھـ في جامعة عليگره بالهنــد، وكانت سابقاً في مكتبة 

أبـو الـكالم آزاد، وقد كُِتَب في آخرهــا هذان البيتان: 

َيداُه]...[ والمكتــــــــوُب َيْبقی َفنَِيْت  إْن  َو  زمانـــــــًا 

َك َغْيَر شـيٍء َيُســـرَُّك فـــي القَِياَمـــِة أْن َتـــراُهَفـا َتْكُتـْب بَِخطِّ
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الصورة )5(
آخر نهج البالغة في جامعة عليكره.
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وقـد نقـل أسـعد الطیّـب هذین البیتین عـن العقد الفريـد المطبوع فـي دار الكتاب 

العربـّي في بيـروت، ج2، ص208 ونّصهما: 

ومـــــا مِـــــْن َكاِتِب إّل ســـــَتبَقی
ِكَتابَُتـــُه وإْن َفنَِيـــــــْت َيــــــــَداُه

شـــــّيٍء َغيَر  بَكفِِّك  َتكُتـــــْب  َفا 
َتـــَراُه َأْن  القَِياَمـــِة  فِـــي  ُيســـرَُّك 

وفـي الرسـالة لإلمـام عبـد الكريـم بـن هـوازن القشـيرّي النيسـابورّي )ت465 ھ( 

المطبـوع فـي طهـران بنـگاه ترجمة ونشـر كتـاب، بتحقيق األديب الشـهير بديـع الزمان 

فروزانفـر، ص700 وردا هكـذا: 

وَيْفَنى نيـــــا  الدُّ في  ـــــَمرُء  الـْ َيُموُت 
َيــداُه َكَتَبــْت  مــا  ْهــُر  الدَّ ـي  وُيْبقـِ

شـــــيٍء َغْيَر  َك  بَِخطِّ َتْكُتـــــْب  َفا 
َتـــراُه َأْن  القياَمـــِة  فـــي  َيُســـرَُّك 

وقد ورد أيضاً في بعض المصادر بهذه الصورة: 

وَمـــــا ِمن َكاتـــــٍب إّل َســـــَيْبَلى
َيــَداُه))) َكَتَبــْت  مــا  ْهــُر  الدَّ ـي  وُيبقـِ

َشـــــيٍء َغْيَر  بَِكفَِّك  َتْكُتـــــْب  َفا 
َتــَراُه َأْن  القِياَمــة  فــي  َيُســرَُّك 

16 ـ كُِتـب هـذان البيتان في آخر المخطوطة المرقّمـة )7647( المحفوظة في مكتبة 

الروضـة الرضويّـة بخراسـان، وهـي تحتـوي على الدروس الشـرعّية للشـهيد األّول محّمد 

)1( وجد إیرج أفشار هذا البیت بهذا اللفظ في )الفتح القدسّي( المؤّرخ 595 ھ المحفوظ في معهد 

البیتین بصورتهما األخيرة في )عجائب  بالرقم )c 345(، كما وجد أفشار  العلوم في لنین جراد 

المخلوقات( المؤرَّخ 1023 ھ، المحفوظ في مكتبة جامعة طهران بالرقم )1282(. و ورد بمثل 

النّص األخیر في )مصادر التراث في المكتبات الخاّصة في الیمن(، ج2، ص472. 
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بن مّكي، وتاريخ استنسـاخها سـنة 962: 

َيْبقـــــی الکتاُب وَيْفنـــــی الکاتِبوَن َلُه
ــورًا ــْرَدوِس َمْحب ــي الِف ــَخْيِر ف ــُل الـْ وفاِع

َحِذرًا وُکـــــْن  ٰهٰذا  يا  ــــــك   ]...[
ـَن الِکَتــاِب الــذي َتْلقــاه َمْســطورًا مـِ

و أيضاً: 

کاتِبه َيـــــُد  وَتْفَنی  الکتـــــاُب  َيْبَقی 
ــاِط ــفِّ َخّط ــْن َک ــی ِم ــلَّ داَر الْبِل ــْم َح َک

َرُجٍل من  هـــــِر  الدَّ ُصروُف  أباَد  وَکْم 
وُمحتــاِط َجّماعــًا  لِْلِعْلــِم  کاَن  قــد 

17 ـ وجدنـا فـي آخـر المخطوطـة المرقّمـة )41568( المحفوظـة في مكتبـة الروضة 

الرضويّـة بخراسـان ـ وهـي تحتوي على الـدّرة الثمينة في فضل المدينـة، وفيها أربعون 

حديثـاً فـي فضل المدينـة النبويّـةـ  مكتوباً هكذا: 

َمْرَحَمًة اهلَل  َســـــِل  فِيـــــِه  ناظرًا  يا 
لِصاِحبِــِه َواْســَتْغِفْر  المصّنــِف  َعلــی 

بِها ُتريُد  َخْيٍر  ِمْن  لَِنْفِســـــَك  واطُلْب 
لِکاتِبِــِه ُغفرانــًا  ذلــَك  َبْعــِد  مِــن 

وقد َوجد البيتين إیرج أفشـار في دیوان سـلمان سـاوجي المؤّرخ 859 ھ، من كتب 

مكتبـة كلّیّـة اإللهیّـات المرقـم )213ج(، المنتقلـة إلـی مكتبـة جامعـة طهـران المركزیة. 

وأیضـاً نقلهمـا أسـعد الطیّب مـن مصدر آخر.

18 ـ وردْت فـي آخـر المصـّورة المخطوطـة المرقّمـة )1199( المحفوظـة فـي مكتبة 

السـيّد المرعشـّي بقـّم، وهـي تحتـوي علـى بسـتان الفقيـه ألبـي ليث نــصر بـن محّمد 

السـمرقندي، وتاريخهـا سـنة 795ھ هـذه األبيـات: 
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محُموُد وَربَّنـــــا  الِكَتـــــاُب  َتـــــمَّ 
والــــُجوُد َوالُعـــَا  المـــكاِرُم  ــُه  ولـَ

مسُعوُد الداَريِن  في  بِاْلِعْلِم  الــــــَمْرُء 
ــوُد ــْرَدْوِس َمْوُع ــِة الِف ــي الَجّن ــُد ف َوالُخْل

ُمْحَتَرٌم الِعلـــــِم  وأهُل  ِعـــــزٌّ  اْلِعلُم 
ــَجْهِل َمْطــُروُد ــَجهُل ُذلٌّ وَأهــُل الـْ َوالـْ

وفـي آخـر كتاب الصحاح في اللُّغـة للجوهرّي، المخطوط المرقّـم )7469( المحفوظ 

في مكتبة نور عثمانية، وقد نسـخها شـيرزاد بن أبي عبد الله بن علّي الجاسـتّي األسـدّي، 

وفـرغ منهـا 18 ربيـع اآلخـر مـن سـنة 607ھ فـي قرية سـيناردك فـي طريقه إلى مشـهد 

خراسـان لزيـارة اإلمـام الرضا، ورد هـذان البيتان بما يقرب من األبيـات المتقّدمة: 

َمْحُموُد وَربُّنـــــا  الكتـــــاُب  َتـــــمَّ 
ـــُجوُد والـْ َواْلُعـــَا  المـــكاِرُم  ــُه  ولـَ

ٍد ُمَحمَّ النَّبـــــّي  َعلى  اإلِلـــــُه  َصلَّى 
مـــا اْخَضـــرَّ َريحـــاٌن وَأْوَرَق ُعـــوُد
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الصورة )6(
آخر صحاح اللغة في مكتبة نور عثمانية برقم 7469.
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وباللفـظ نفسـه وردا فـي الصحـاح فـي اللُّغـة للجوهـرّي، المخطـوط المرقّـم )105( 

المحفـوظ فـي مكتبـة الشـيخ محمـود علومـي الخاّصـة فـي يـزد، مـن القـرن التاسـع أو 

الهجري. العاشـر 

ووجـدت البیتَیـن فـي مخطوط قدیـم تاریخه منتصـف جمادی األولی سـنة 683ھ و 

فیـه البیـت الثاني هكذا: 

مـٰا نـٰاَح ُقْمـريٌّ َو َأْوَرَق ُعـوُدَصّلـی اإلٰلـه علـی النبـّي وآلِه

19ـ نقـل المرحـوم إیرج أفشـار عـن عجائب المخلوقات المـؤّرخ 1023 ھ المحفوظ 

فـي مكتبة جامعـة طهران بالرقـم )1282( هذین البیتَین: 

ُاْنُظْر َمعانيـِه واْسـَتْغِفْر لِصاِحبِِهيـا ُمْسـَتعيَر كتابـي َتْسـَتفيُد بِِه

َمعايَبـُهَواْطُلْب مِـْن اهللِ ُغْفرانًا وَمْرَحَمًة ُتْظِهـْر  ول  لِْلُمْؤمِنيـَن 

20ـ وجـد المرحـوم إیـرج أفشـار فـي كتـاب تعلیقـات القواعـد المـؤّرخ 1028 ھ، 

المعـروض للبیـع علـی مجلـس الشـیوخ )سـنا( بطهـران هذيـن البيتيـن: 

َأْطواِر َبْعـــــَد  ا  ُطرًّ الَخْلِق  خالِـــــَق  يا 
وإْقتــاِر ُيـــْسٍر  فــي  ْزِق  الــرِّ وباِعــَث 

وكاتِبِِه أيضـــــًا  وصاِحبِِه  لـــــي  اِْغِفْر 
والَقــاِري َردَّ،  إِن  ـُه  لـَ ــُمْسَتعيِر  َوالـْ

21 ـ توجـد مخطوطـة مـن إرشـاد األذهـان للحلّي فـي مركز إحيـاء التراث اإلسـالمّي 

بقـّم برقـم )6338( تاريخهـا يـوم الخميـس 11 ذي القعـدة مـن سـنة 1077ھ، كُتـب في 

آخرهـا هـذا البيت: 

كاتِبِِه بعـــــَد  َزمانًا  َيْبَقـــــی  الخطُّ 
التُّــراِب َعْظــُم كاتِبِــِه فــي  َوَيــْدرُس 
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الصورة )7(
 في آخر اإلرشاد األذهان في مركز إحياء التراث برقم 6338، 

بيت بالعربية وبيت بالفارسية.
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22 ـ وجدنا في آخر المخطوطة المرقّمة )17( المحفوظة في مكتبة جامع گوهرشـاد 

بمشـهد اإلمام الرضا بخراسـان ـ وهي تحتوي على عقائد المّتقين ـ هذا البيت: 

فاني َواْلُعْمُر  بـــــاٍق،  الَعْبـُد عـاٍص، َوالـرَّبُّ عافـيالخطُّ 

وقـد وجـده إیـرج أفشـار في حاشـیة شـرح التجریـد المـؤّرخ 953 ھ المحفوظة في 

مكتبـة كلّیّـة اإللهیّات برقم )266ج(، المنتقلة إلی مكتبـة جامعة طهران المركزیة، ونقله 

أیضـاً أسـعد الطَیّب مـن مصدر آخر.

23ـ وجدنـا علـى المصـّورة المرقّمـة )778( المحفوظة في مكتبة السـيّد المرعشـي ـ 

وهـي تحتـوي على تاريـخ إربل البن المسـتوفّي هذيـن البيتين: 

ِكتابـــي قاِريـــًا  ـــبابييـــا  ـــی َش ـــذا[ َعل ـــي ]ك َأْبك

َأصَبْحـــُت فِـــي التُّـــراِببِاْلَْمـــِس ُكنـــُت مِْثَلـــْك

24 ـ ورد فـي آخـر االثنـي عشـريّة الزكاتّيـة للشـيخ محّمـد بهـاء الديـن العاملـّي، 

المحفوظـة برقـم )1 / 80( فـي مكتبـة السـيّد الحكيـم بالنجف األشـرف هـذان البيتان: 

َأْســـَطاِري في  ناِظـــرًا  اَلْبراِريا  َواْلِعْتـــَرةِ  بِالمصطفى 

ــاِرل ُتخلِني صاح ]كذا[ ِمِن اْستِْغفاِر ــُمَهيِمِن اْلَغّف ــا الـْ ــْن َربِّن ِم
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الصورة )8(
آخر اإلثني عشرية الزكاتية في مكتبة الحكيم برقم80/1.
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25ـ وجدنـا فـي آخـر مشـرق الشمسـين للشـيخ محّمد بهـاء الديـن العاملـّي المرقّم 

)222( المحفـوظ فـي مكتبـة السـيّد المرعشـّي بقـّم، -وقـد نسـخه أحمـد بـن محّمـد 

الخاتونـّي، بتاريـخ 14 ربيـع األّول سـنة 1029ھ- هذيـن البيتيـن: 

وَدعا لي بِاْلَعْفـِو في يوِم َحْتفيَرِحـَم اهلُل َمـنْ َقـرا َخـطَّ َكّفي

َفَيْعفـيَفَعسـٰی َأْن يكـون عبـدًا ُمطيعًا منـُه  اإلِلـُه  َيْسـَتجيُب 

26ـ  وجدنـا البَیتَیـن اآلتييـن في المخطوطة المرقّمة )1 / 151( المحفوظة في مكتبة 

كلّيّـة الحقـوق فـي جامعـة طهـران التـي تحتـوي علـى نصائح الملـوك وآداب السـلوك، 

وهـو ترجمـة لعهـد اإلمام علـّي بن أبي طالـب  إلى مالك األشـتر النخعّي بالفارسـيّة، 

والمترجم هو الشـيخ أبو الحسـن الشـريف بن محّمد طاهر الفتونّي العاملّي اإلصفهانّي 

)ت1138 ھ(، وقـد نسـخها السـيّد محّمـد باقـر الشـهير بالسـيّد هـادي التفرشـّي، وفرغ 

منهـا يـوم االثنيـن الرابـع مـن شـّوال سـنة 1277ھ، وأيضـاً كُتبـا علـى الحدائـق الناضـرة 

المخطـوط المرقّـم )319م ـ ح9127( المحفـوظ فـي مكتبـة العتبـة الحسـینیّة بكربـالء، 

والبيتـان هما: 

َدْهرًا الِقْرطـــــاِس  في  الَخطُّ  َيُلـــــوُح 
وكاتُِبـــــُه َرميـــــٌم فـــي التُّــــراِب

َذْنٍب بَِغْيـــــِر  التراِب  ــــن  مـِ َخَرْجُت 
ــوِب))) ن ــَع الذُّ ــراِب َم ــی التُّ ــُت إل َرَجْع

)1( وجد المرحوم إیرج أفشار البیت األول في المعالجات لإلیالقّي المؤرَّخ 896 ھ المحفوظ في مكتبة 

ملك التّجار برقم )4290(، كما نقل األستاذ أسعد الطیّب البیت األّول بمثل لفظه من مصدر آخر.

في  المحفوظ  ھ   669 المؤّرخ  المحاسن،  كتاب  عن  األّول  البیت  نقل  أفشار  المرحوم  ولكن 

المكتبة الرضویة برقم )4958(: 

وكاتبـــه رميٌم فـــي التراِبويبقی الخطُّ في القرطاِس َدْهرًا

و أیضاً نقل أفشار هذین البیتَین ـ بتفاوت یسیر ـ عن )كفایة مجاهدیة( المؤرَّخ 1125ھ المرقَّم 

)4536( المحفوظ في مكتبة ملك التجار.
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ولكـّن األسـتاذ أفشـار نقـل عـن شـرح بیسـت بـاب المـؤّرخ 1031 ھ أبیاتـاً أربعـة 

كالتالـي: 

الكتـاِب أوراَق  ْدُت  َسـوَّ بِالصـواِبَلَقـْد  َأْعَلـمُ  اهلَل  فـِإنَّ 

بَِخْيـٍر َتْذُكَرنـي  بِـأْن  ـَصْرَت خّطي في الكتاِبَعَلْيـَك  إذا َأبـْ

َرَجْعـُت َمَع الذنوب إلی الَتراِبَخَرْجـُت ِمن التـراِب بَغْيِر َذنٍب

التـراِبَيُلوُح الخـطُّ في الِقرطاِس َدهرًا فـي  َرميـٌم  وكاتُِبـُه 

27ـ فـي آخـر الدیـوان المنسـوب إلـی اإلمـام علـّي بـن أبـي طالـب المؤرَّخ سـنة 

887ھ، المحفوظـة مصّورتـه فـي مؤّسسـة كاشـف الغطاء فـي النجف برقـم )600(، ورد 

البیتان:  هـذان 

َكَتْبُت وَلْســـــُت َأْدري حـــــاَل ُعمِري
ــْر طويـــــٌل َأْم َقصيــــــٌر َربِّ َفاْغفـِ

َحــــــْشري َيْوَم  َســـــيِّئاتي  وَكفِّْر 
َأْصبِــْر َلْســُت  َعذابِــَك  فــي  ـي  َفإِنـّ
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الصورة )9(
آخر الديوان المنسوب إلى اإلمام علّي في مؤسسة كاشف الغطاء برقم 600.
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28 ـ فـي آخـر الجعفريّة المخطوطة للشـيخ علّي الكركّي، وهـي محفوظة في مكتبة 

الجواديـن فـي حرم اإلمامين الكاظمين عليهما السـالم ورد هذان البيتان: 

فِيِه َمـــــا  فيِه  َمعانِيِهِكتـــــاٌب  فـــــي  َلِطيـــــٌف 

فِيِه ما  يـــــرَض  َلْم  ــــــِهَفَمْن   ... في  الكلِب  َفَبْوُل 

29 ـ توجـد مخطوطـة عتيقـة مـن أحـكام النسـاء للشـيخ المفيـد فـي المجموعـة 

المرقّمـة )243( المحفوظـة فـي مكتبـة السـيّد المرعشـّي، كتـب فـي آخرها علـم الهدى 

الحسـنّي الحسـينّي الـرازّي بخطّه في تاريـخ 5 جمادى األُولى سـنة 907ھ هذين البيتين: 

أْغَفَلْكيـا َنائمًا َعـن َحـَركاِت الَفلْك فمـــــا  اهلُل  َأْيَقَظَك 

ُصْنَتُه إذا  لِْلَغْيـــــر  َلْكماُلَك  َفهَو  َأنَفْقـــــَت  ما  فُكلُّ 

30ـ وجدنـا فـي مخطوطـة من شـرح قصیدة ابـن ُدَرید تاریخهـا 704 ھ، المحفوظة 

فـي مكتبة مجلس الشـوری بطهـران برقم )4771( هذيـن البيتين: 

ــــي بِـــــَك واثِْق ناِطـــــْقَربِّ إِنـّ وبَِتْوحيـــــدَك 

إذا َفاْرَحْمنــــــــــي  ـــــــَخائِْقَربِّ  الـْ لِْلَعْرِض  قاَم 
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الصورة )10(
آخر شرح قصيدة ابن دريد في مكتبة المجلس برقم 4771.
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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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