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شروط النشر
ئق، والنصوص 	  طوطـات والو�ث ملخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العملية والدراسـات املتعل ـلّ تنـرث املب

قـة، واملتابعات النقدّيـة املوضوعّية هلا.
ّ
املق

فـادة من املصـادر والإحالة 	  ي الإ
خ

ائطـه � قتضيـات البحـث العـميّ و�ث م الباحـث �ب خ يلـرة

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

ي املناقشـة والنقـد، وأل
خ

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي ب
ة

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
املق

 إىل أيـة وسـيلة نـرث أخـرى، 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقاً

وعـى الباحـث تقـد�ي تهّعـد مسـتقل بذلـك.

ي 	 
خ

� و)12(   ، خ املـ�ة ي 
خ

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  ُيكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  عـى  اهلامـش، 

 عـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص املق

ّ
ُيقـد

.
ً

ًمـا متسلسـا ق�ي  الصفحـات �ة
ةّ
� مـدمج )CD(، عـى أن �ةُ

ي صفحـة 	 
خ

� 
ّ

يـة، لك خ نلكري للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

ـص عـى صفحـة واحـدة.
ّ

يـد امللخ خ ّ عنـوان البحـث، وأن ل �ي ة ويـمخ مسـتقلّ

ثبـات امس املصـدر، وامس 	  إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
خ

صـول العمليـة املتعارفـة �
أُ
اىع ال �ةُ

ـة بشـل 
ةّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون اهلوامـش مر�
ة
ـزء، ور�  الب

ة
ـف، ور�

ّ
املؤل

 صفحـة.
ّ

ي لك
خ

مسـتقل �

ـة املصـادر بشـل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن امس املصدر أو 	 
أ
ّود البحـث بقا� خ �ي

ي حال وجوده، 
خ

�ب � ق أو امُلراجع أو املـرة
ّ
ـف، ويليـه امس املق

ِّ
، فـامس املؤل ً

املرجـع أول

ي 
خ

اىع � ، و�يُ خ النـرث ر�ي  �ة
ً
ا ـرث فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرث

ي حالة وجود 
خ

ـات، و� ي املب
خ

امسء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�أ
أ
تيـب ال إعدادهـا الرة

بية. ـة املصـادر العر
أ
ـا منفصـلة عن قا� ـة �ب

أ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ول 	  ـا للنرث مج السـتال العـمي ولتقـو�ي �ّي لبيان صاحي�ة �خ ضـع البحـوث لـرب خ �ة

تية:
آ
قبـل، عى وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرث أم مل ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إىل أحصا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	 
ّ

 املـادة املرسـلة للنـرث خـال مـد
ّ

ـق بتسـم
ّ
ـغ الباحـث أو املق

َّ
ُيبل

.
ّ

خ التسـم ر�ي مـن �ة

هـا وموعـده 	  وافقـة هيـأة التحـر�ي عـى نرث ـغ أحصـاب البحـوث املقبـولة للنـرث �ب
َّ
ُيبل

ـران. ة أقصاهـا �ث
ّ

ـع خـال مـد
ّ
املتوق

ها 	  ـا قبل نرث ى املقّومـون وجـوب إجراء تعديـات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الـ�ة

.  للنرث
ً
ائيا دة، ليعملوا عـى إعادة إعدادهـا �خ ّ

ـا مـع املاحظـات املـد عـاد إىل أحصا�ب
ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	  ا من دون �خ غ أحصا�ب
ّ
البحوث املرفوضة يبل

ثه، مـع ثاثة 	  رث فيـه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو حمق  �ب

ّ
نـح لك �ي

مسـتات مـن املادة املنشـورة، وماكفـأة مالية.

: ي أولوّية النرث
خ

ة � لّ اىعي املب �ة

 رئيس التحر�ي للبحث.- 1
ّ

خ تسم ر�ي �ة

ي ي�ة تعديلها.- 2
خ تقد�ي البحوث ال�ة ر�ي �ة

ا أمكن ذلك.-  
ّ

تنّوع مادة البحوث لك

 	. ة لّ ورة عن رأي املب ل�خ ا، ول تعربّ �ب البحوث والدراسات املنشورة تعربّ عن آراء أحصا�ب

اكنة الباحث.	  ب البحوث عى وفق أسس فنية ل عاقة هلا �ب
َّ
ت �ةُ

ته العملّية، 	   عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي املب

خ
ق أو الباحث الذي مل يسـبق ل النرث �

ّ
سـل املق �ي

: ي
و�خ لكرة لة الإ يد املب غراض التعريف والتوثيق، عى �ب

أ
؛ ل ي

و�خ لكرة يده الإ  وعنوانه، و�ب
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 	. ي إجراء بعض التعديات الازمة عى البحوث املقبولة للنرث
خ

هليأة التحر�ي الق �

ا 	  عـادة طباع�ة إ ل �ب
ّ
ة وتتكف ـلَّ ي املب

خ
ة املنشـورة � خ تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث املتمريِّ

.
ّ

بشـل مستقل



والت حين مندم

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
والحمد هلل ربِّ العالمين، والصاة والسـام على أشـرف ال

ين، وبعد: محّمـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهر

مم بثرائهـا الفكرّي والثقافـّي، حّتى غدت 
أ
سـامّية دون باقـي ال فقـد امتـازت أمتنـا الإ

ى أنـواع المصّنفـات وفـي مختلـف المياديـن ينابيـَع علـٍم تغتـرف 
ّ
هـا العامـرة بشـت

ُ
مكتبات

نسـان  مـة الركـب المعرفـّي الهـادف لبناء الإ
ّ

ية جمعـاء، ّممـا جعلهـا فـي مقد منهـا البشـر

والمجتمع.

س هللا أنفسـهم الزكيـة 
ّ

فـه لنـا علماؤنـا الماضـون قـد
ّ
رث التليـد الـذي خل وهـذا الإ

 لُينشـر 
ّ

ف العيش، ما ُوجد إل
َ

ـظ
َ

ة، والعـذاب، والحرمان، وش
ّ
ـق

َ
وتحّملـوا فـي سـبيله الَمش

وُينتفـع بـه، فـزكاة العلم نشـره. 

قـد مـن هـذا التراث العظيـم - والذي ل يمكن إحصـاؤه - عبر القـرون الماضّية 
ُ
ومـا ف

مـا هـو ِعبـرة ِلــمن اعتبر، فكم مـن مكتباٍت 
ّ
ية، إن ة؛ طبيعيـٍة كانـت أو بشـر

ّ
سـباٍب عـد

أ
ل

قرأنـا عنهـا، أو سـمعنا بهـا حـوت مـن المخطوطـات نفائسـها، ومـن المصّنفـات عيونهـا، 

يـاح، فخسـرنا بفقدهـا علوًمـا جّمـة، كان مـن  سـف – ذهبـت أدراج الر
أ
ولكّنهـا – ويالا

يـد مـن العطـاء العلمـّي الرصين. الممكـن لهـا أن ترفـد المسـار الحضـارّي بالمز

 الذوات 
ّ

فـاِوه كل
ُ
 ناقـوس الخطر، ون

ّ
 لنـا أن نطـرق هـذا البـاب، وندق

ّ
لـذا، كان ل ُبـد

يقـٍة كانـت، بأن  سـر وأفـراد - ممـن أناخـت برحلهـا المخطوطـات بـأّي طر
ُ
- مؤّسسـات وأ

بقـاء على هـذه النفائس  درك حقيقـة خطورة الإ
ُ
مـر بعيـن البصيـرة، وت

أ
تلحـظ إلـى هـذا ال

 للتلف، والضيـاع، والندثـار، تحت ذرائع غيـر مقبولة، 
ً
دفينـة فـي حصـون مظلمـة عرضـة

يـخ الغابرة. متناسـين حـوادث التار



ا في إيجاد السـبل النافعة والطرق  ـر مليًّ
ّ
يخـّي المؤلـم ُيحّتـم علينا أن نفك فالواقـع التار

ـى مـن هـذا المـوروث الخطـّي النفيـس وَصونـه، ومحاولـة 
ّ
الكفيلـة للحفـاظ علـى مـا تبق

َعتقـه مـن التصفيـد والتقييـد، ووضعـه في متنـاول أيـدي المخّتصين للعمل علـى إحيائه 

بالطـرق العلمّيـة المتعارفـة. فالمخطـوط مـا دام حبيـس الرفـوف والجـدران فهـو أسـير 

 لتقييـٍم مـاّديٍّ بحـت لـدى الكثيـر، إلى أن 
ً
 خاضعـة

ً
 تراثّيـة

ً
مالكـه، ول يعـدو كونـه تحفـة

 حينهـا أصابـع 
ّ

يخّيـة، فنعـظ  مـن عاديـات الزمـان فُتنهـي مسـيرته التأر
ٌ
تأتـي عليـه عاديـة

النـدم، ولت حيـن مندم. 

ـك زمـام هـذا الكنـز الثميـن، بذل الجهـد في الحفـاظ عليه 
ّ
فمـن الضـروري لمـن تمل

يـف  وإبـرازه، ِعبـر التنسـيق مـع بعـض المؤّسسـات الموثوقـة للتعـاون فـي مجـال التعر

كيـد علـى تصويرهـا؛ لضمـان  سـخ الخطّيـة بشـكٍل علمـيٍّ رصيـن، والتأ
ُّ
بآلّيـات ِحفـظ الن

صـل المخطـوط فـي حـال تلفـه - ل سـامح هللا-، ومـن ثـمَّ فهرسـته 
أ
سـخ رقمّيـة لا

ُ
وجـود ن

للمسـاهمة فـي تحقيقه ونشـره. 

وهللا من وراء القصد.

 وآخًرا ...
ً

والحمد هلل أّول
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الملّخص

تعـود أسـرة اللويمـّي القابعة في مدينة سـيراجان اإليرانيّة - وقد تركـت بصمًة علميّة 

كبيرة فيها - إلى قرية البطاليّة األحسـائيّة، وبدأت انطاقتها بعد سـنة )10)1ه(، بهجرة 

َعلَم األسـرة األبرز الشـيخ عبد المحسـن بن محّمد اللويمّي )ت 44)1ه( إلى باد فارس، 

الـذي اختـار قريـة )سـعيد آبـاد( التابعـة لمدينـة سـيرجان اإليرانيّة مركـزًا وموطًنـا لهذه 

األسـرة، وفيها اسـتطاع أن يُشـيّد ِخزانته العلميّة التي امتازت بالتنّوع العلمّي والمعرفّي، 

وتمتـّد بعطائهـا الزاخـر إلى أكثر من قرنيـن من الزمن.

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

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

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

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

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

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

ومـا ضّمته مـن تقييدات.

وبعـد نشـر القسـم األول مـن هـذا البحـث، شـرعنا فـي إعـداد القسـم الثانـي، وفي 

األثنـاء وقفنـا علـى نُسـٍخ خطيّـة تتصـل بالقسـم األول؛ لـذا أدرجناهـا فـي بداية القسـم 

الثانـي إتماًمـا للفائـدة، وتحـت عنـوان: ملحـق القسـم األول.



يا جبعا نحنر578 ييانريرا دءسيرك

Abstract 

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

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

After the publication of the first part of this research, we have 
carried on and completed the second part. During the work on the 
second part we found manuscript copies related to the first part. 
Hence, we have added these copies in the beginning of this part to 
benefit the readers under the title: An Extension To The First Section. 
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ملحق القسم األول

الرسالة األولى: عدة الداعي ونجاح الساعي        )الدعاء والزيارة). )

تأليف: الحلي، الشيخ أحمد بن محمد بن فهد )7)7 - 841 ه(.

أوله: <بسـم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سـامع الدعاء ودافع الباء ومفيض الضياء 

وكاشـف الظلمـاء وباسـط الرجـاء وسـابغ النعمـاء ومجـزل العطـاء ومـردف االالء سـامك 

السـماء وماسـك البطحـاء والصـاة علـى خاتم االنبيـاء وسـيد األصفياء محمـد المخصوص 

بعمـوم الدعا>.

آخـره: <وصلـى اللـه على محمد أشـرف النفـوس الطاهـرات، وعترته البررة السـادات 

مـا اختلـف الصبـاح والمسـاء واعتقت الظـام والضياء، والحمـد للـه رب العالمين وصلى 

اللـه علـى سـيدنا محمـد وآله الطاهرين. فرغ من تسـويدها الفقير إلـى الله تعالى أحمد 

بـن فهـد ليلـة االثنيـن المسـفر صباحهـا عن سـادس عشـر مـن جمـادى األولى من سـنة 

إحـدى وثمانمائـة والحمـد للـه وحده وصاته علـى محمد وآله وسـامه>.

الناسـخ: حرز بن حسـين بن حيان)1( ]ظ[ األوالي الموالي، فرغ من كتابته أول شـهر 

رجـب المرجب للعام الثالث والخمسـين واأللف هجري.

على الصفحة األولى من المخطوط قيد تملك للشيخ ياسين آل أبي دندن األحسائي: 

<بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أقول ملكي ولله ملُك السماوات واألرض، وأنا العبد الجاني 
ياسين بن شيخ عبد الله بن شيخ محمد بن شيخ حسن أبو دندن األحسائي))(، في اليوم 

السابع في شهر ربيع األول سنة 44)1>. وقد رقمها بختمه: )عبده يس بن عبد الله(.

أول النسـخة تملك كتب بخط نسـتعليق: <كيف أقول في ملِكي وله ملك السـماوات 

العسير قراءته، وهذا بحسب قراءة  الناسخ وتفذلك في كتابة أسمه مما جعل من  )1( فقد تكلف 

صديقنا وأستاذنا المحقق البارع عبد الخالق الجنبي جزاه الله كل خير.

))( أحد تاميذ الشيخ عبد المحسن اللويمي والذي كان قريباً منه.
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واألرض وأنا العبد األقل محمد جعفر بن عبد المحسـن العرب الحسـائي، غفر الله ]له[>.

ومحمـد جعفـر هـذا يحتمل من أسـرة محسـني اللويمي األحسـائي التي تنسـب إلى 

العامة الفقيه الشـيخ عبد المحسـن بن محمد اللويمي األحسـائي )ت: 44)1ه(، والتي 

تقطـن قرية )سـعيدآباد( من نواحي سـيرجان.

ضّمـن الناسـخ الرسـالة بعـدد مـن الفوائـد لقضـاء الحوائـج، منهـا فائـدة: <ممـا نقل 

مـن خـط بعـض العارفيـن نقلـه عـن الصـادق×، أنه قـال: من كانـت له حاجـة مهمة 

فليكتـب رقعـة فيهـا: <بسـم اللـه الرحمن الرحيـم. من عبـده الذليل إلى ربـه الجليل ربِّ 

إنـي مسـني الضـّر وأنـت أرحـم الراحميـن>، ثـم يرمـي الرقعـة بمـاء جـار ويقـول: اللهم 

بمحمـد وآلـه الطاهريـن الطيبيـن وصحبـه المرتضيـن اقـض حاجتـي يـا أكـرم األكرميـن، 

ويذكـر حاجتـه فإنهـا تقضـى إن شـاء الله تعالـى>)1(.

وذكـر فـي الورقـة: 163، عـدد أوالد اإلمام الكاظـم المدفونين في شـيراز وهم: أحمد 

)شـاه جـراغ(، محمـد، سـيد عـاء الديـن حسـين، إبراهيـم، وعلي بـن حمزة بن موسـى 

في خـارج البلد.

كتبت بخط النسخ، بالمداد األسود، والعناوين بالمداد األحمر، خطها جميل متقن. 

يتألـف المخطـوط مـن: 448 صفحـة، فـي كل صفحـة: 14 سـطراً، بمقـاس صفحات: 

14X(0سم.

مكان المخطوط: مكتبة جامعة طهران، رقم الحفظ: 1/ 11081 ))(.

الرسالة الثانية: آداب الداعي:               )الدعاء والزيارة). 	

تأليف: الحلي، الشيخ أحمد بن محمد بن فهد )7)7 - 841 ه(.

وهي رسالة مختصرة من كتاب العدة، كما أشار في مقدمة الرسالة.

)1( المخطوط: ورقة: 104.

))( وقد تفضل علينا بنسخة المخطوط الصديق العزيز المحّقق البارع الشيخ علي البروجردّي، فله 

خالص الشكر والعرفان.
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أولـه: <الحمـد للـه موضـح الرشـاد، ومرشـد العبـاد، والصاة على سـيدنا الهـادي إلى 

الّسـداد، وعلـى آلـه األلبـاء األمجاد، صـاة مترادفـة األمداد>.

آخـره: <وفـي روايـة وجهه وصـدره، وليكن هذا آخـر ما نورده في هـذه النبذة، ومن 

أراد االسـتقصاء فـي هـذا البـاب فعليـه بكتاب )عـدة الداعـي(، فإنه كاسـمه، وصلى الله 

على سـيدنا محمد وآله وسـلم>. 

الناسـخ: حـرز بـن حسـين بن حيـان ]ظ[ األوالـي الموالي، فـرغ من كتابته في شـهر 

رجـب المرجـب للعام الثالـث والخمسـين واأللف هجري.

يتألـف المخطـوط مـن: 1) صفحـة، فـي كل صفحـة: 14 سـطراً، بمقـاس صفحـات: 

14X(0سـم.

مكان المخطوط: مكتبة جامعة طهران، رقم الحفظ: )/11081 )1(.

الرسالة الثالثة: التحصين في صفات العارفين.                )أخالق). 	

تأليف: الحلي، الشيخ أحمد بن محمد بن فهد )7)7 - 841 ه(.

مضمونه العزلة والخمول باألسانيد الملقاة عن آل الرسول عليهم الصلوات والتسليم.

أوله: <الحمد لله موضح الرشـاد ومرشـد العباد، والصاة على سـيدنا محمد الهادي إلى 

السـداد، وعلـى آله األلبـاء األمجاد، صاة مترادفة األمداد، وباقية إلى يوم الحشـر والتناد>.

آخـره: <وكيـف كان فابـد مـن العبـور، وليكـن هـذا آخـر ما نعلقـه في هـذا األوان، 

ونسـأل اللـه أن ينفعنـا بما أملينـاه، ويجعلنا من أهل الوصف بما ذكرنـاه أنه أحق مدعّو 

وآمـل مرّجو، تم الكتاب بعون الله وحسـن توفيقه كاتبه المستشـفع بـه لمليكه الديان>.

الناسـخ: حـرز بن حسـين بن حيـان ]ظ[ األوالي الموالي، فرغ من كتابته في السـابع 

مـن شـهر األصم رجـب المرجب للعام الثالث والخمسـين واأللف هجري.

نهاية المخطوط قيد تملك مشطوب يظهر منه: <هو المالك باالستحقاق ملكه عبد]ہ[ 

)1( ّمما أفادنا به سماحة الشيخ علي البروجردّي.
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الفقير الحقير محمد..بالبيع الصحيح الشرعي سنة 1198، في شهر جمادي الثانية>.

ثـم ختـم الناسـخ الرسـالة بتخميس أبيـات توسـلية ألبـي نـواس )146-198ه(، وهي 

أبيـات جميلـة قـد خمسـها..صالح بن..في شـهر شـعبان سـنة )111ه، ولعله من شـعراء 

وأدبـاء البحرين.

يتألـف المخطـوط مـن: 41 صفحـة، فـي كل صفحـة: 14 سـطراً، بمقـاس صفحـات: 

14X(0سـم.

مكان المخطوط: مكتبة جامعة طهران، رقم الحفظ: 3/ 11081 )1(.

)1( وقد تفضل علينا بنسخة المخطوط الصديق العزيز المحقق البارع الشيخ علي البروجردّي، فله 

خالص الشكر والعرفان.
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القسم الثاني

شرح كبرى في المنطق:                 )منطق - فارسّي). 	

تأليف: مجهول.

وردت ضمـن فهـرس )فنخـا(، أنّـه ضمـن الكتـب التي باعها عبـاس محسـني اللويمّي 

للمكتبـة الوطنيّـة مـن تراث أسـرته، والفهـرس ال يتضّمـن تفصيًا عـن المخطوط.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6091) )1(.

شرح اللمعة الدمشيقية:           )فقه). 	

الكاظمّي، قاسم بن محّمد )كان حيًّا سنة 1093ه(.

كُِتبت بخّط المصّنف.

يقع المخطوط في: 3)3 صفحة، في كّل صفحة: 9) سطرًا.

علـى النسـخة إجازة من المؤلّف بخطّه في محـرم 1093ه، كتبها ألجل محّمد صادق 

النيشابورّي نزيل الرضا×.

أولهـا: <بسـم اللـه والحمد للـه الذي أوضح لنا السـبيل إلى األحكام وجعـل الرواية ... 

وبعـد فـإّن اللـه لم يخلق الخلق عبثًا بل سـبحانه ... العالم العامـل األخوند محّمد صادق 

النيشـابورّي نزيل الرضا صلـوات الله عليه..>.

آخرهـا: <فليـرو األخ الجليـل عنـي بهـذه الطرق... الضعيـف الداعي في شـهر المحرم 

من سـنة ثـاث وتسـعين وألف حامـًدا مصلّيًا>.

علـى النسـخة تعليقـات وحـواٍش، كمـا عليهـا قيـد تملّـك للمؤلّـف، وختمـه نقشـه: 

<قاسـم بـن محّمـد الكاظمـّي سـنة 1087>.

)1( فنخا: 0)/)4).
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المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 0)61)-).

شرح النظام في الصرف:       )صرف). 	

تأليف: النيسابورّي، نظام الدين الحسن بن محّمد بن حسين القّمّي )ت. بعد 0)8ه(.

الناسخ: غير معروف، فرغ من كتابتها سنة 63)1ه.

تـّم ذكرهـا ضمـن مجموعة عباس محسـني التي تّم تسـليمها لمكتبـة ملي، وال نعرف 

شـيئًا عن معالم المخطوط.

الشهاب في الحكم والمواعظ واألدب:     )أخالق). 	

تأليف: القضاعّي، أبي عبد الله محّمد بن سامة بن جعفر )ت4)4ه(.

وهو كتاب لطيف، جامع ألحاديث قصيرة، حاوية لجوامع كلم المصطفى.

أولـه: <قـال القاضـي اإلمـام أبـو عبـد اللـه محّمـد بـن سـامة بـن جعفـر بـن علـّي 

القضاعـّي، رحمـة اللـه عليـه، الحمـد لله القـادر، الفـرُد الحكيـم الفاطر الّصمـد الكريم، 

باعـث نبيّـه محّمـداً بجوامـع الكلـم>.

الناسـخ: غيـر مذكـور فيهـا الناسـخ، وال تاريـخ النسـخ، لكـن يظهـر مـن شـكل الخّط 

يظهـر أنّهـا مـن نسـخ الشـيخ علـّي ابـن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمّي.

النسـخة ناقصـة اآلخـر، وغيـر تاّمـة، علـى صفحتهـا األولـى فائـدة نّصها: <وهـذا كتاب 

الشـهاب في الحكم واألدب من تصانيف أبي عبد الله محّمد بن سـامة بن جعفر بن علّي 

القضاعـّي، ذكر الشـيخ حسـن فـي إجازته إّن هذا الكتاب شـرحه جماعة مـن علمائنا منهم 

الشـيخ قطـب الديـن الراوندّي، ومنهم السـيّد فضل اللـه الراوندّي، وشـرحه عندي، ومنهم 

الشـيخ فضـل الله الحسـن بن علـّي الماهيارّي. ذكره الشـيخ منتجب الدين في فهرسـته>.

الصافي في تفسير القرآن:      )تفسير). )

تأليف: الفيض الكاشانّي، محّمد بن مرتضى بن محمود )1091ه(.

أولـه: <بسـم اللـه، وبه ثقتي، نحمـدك ياَمن تجلى لعباده في كتابه بل في كّل شـيء، 
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وأراهـم نفسـه فـي خطابه...أّمـا بعـد فيقول خادم علـوم الدين، وراصد أسـرار كتـاب الله 

المبيـن والفقيـر إلى الله فـي كّل موقف وموطن محّمد بن المرتضى المدعو بمحسـن..>.

آخـره: <إلـى آخـر السـورة وفـي )ثـواب األعمـال(، و )المجمـع(، و )العياشـّي(، عـن 

الصـادق×، مـن قـرأ سـورة بنـي إسـرائيل فـي كّل ليلـة جمعـة لـم يمـت حتـى يدرك 

القائـم×، ويكـون مـن أصحابـه، تـم بعـون الله>

الناسخ: غير مذكور، لكن يحتمل أنّه في القرن الثالث عشر.

علـى النسـخة ختـم مربـع نقشـه: <علـّي بن عبـد المحسـن ]اللويمـّي[>. كمـا يوجد 

علـى النسـخة توضيحـات وحـواٍش عديدة.

يقع المخطوط في: 86) صفحة، في كّل صفحة: )) سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6116) )1(.

الجزء الرابع: 

الجـزء الرابـع مـن التفسـير نفسـه، لكـن معالـم المخطـوط غيـر معروفة، قـد يكون 

للناسـخ نفسـه، ولكنـه ضمـن تملّـكات أسـرة اللويمـّي في سـيرجان.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6116) ))(.

الصحيفة السجادية:         )دعاء). )

تأليف: اإلمام زين العابدين، علّي بن الحسين×.

أوله: <بسـم لله. حدثنا السـيّد األجل نجم الدين بهاء الشـرف أبو الحسـين محّمد بن 

الحسـن بـن أحمـد بن علـّي بن محّمد بن عمـر بن يحيى العلـوّي الحسـينّي رحمهم الله 

تعالـى، قال أخبرنا الشـيخ السـعيد أبو عبـد الله محّمد بن أحمد بن شـهريار..>.

)1( فنخا: 1)/367.

))( فنخا: 1)/368.
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يتألّف المخطوط من: 07) صفحة، وفي كّل ورقة: )1 سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 6130)- ).

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم.      )سيرة). 0)

تأليف: البياضّي، الشيخ علّي بن يونس العاملّي النباطّي )ت877ه(.

أوله: <الله أحمد حمًدا ال يضاهي على وجوب وجوده، وإياه أشـكر شـكرًا ال يتناهى 

علـى إفاضـة خيـره وجـوده، الـذي مـن أتّمـه االغتـراف مـن مناهـل عدلـه، ومـن أهّمـه 

االعتـراف بصدق رسـله>.

الناسخ: غير معروف.

ورد ذكرها ضمن خزانة آل اللويمّي، ولم نعرف معالم المخطوط والقيود التي عليه.

الصراط المستقيم والنهج القويم:        )فقه). ))

تأليف: اللويمّي، الشيخ عبد المحسن بن محّمد )ت0))1ه(.

موسـوعة فقهيّة اسـتدالليّة موّسـعة، اسـتعرض فيها آراء الفقهاء ومناقشة األدلّة، تقع 

في ثاثـة مجلّدات، وهي: 

المجّلد األول: 

أولـه: <الحمـد للـه الـذي شـهد لنـا اإليمـان بتوحيـده ونطقت...وبعـد فـإن مقصـود 

الشـرائع كلهـا سـياقة الخلـق إلى جـوار الله تعالى، وسـعادة لقائه واالرتفـاع عن حضيض 

النفـس إلـى ذروة الكمـال، ومـن هبـوط الدنيـا إلى شـرف األخرى>.

آخـره: <والشـيخ فـي أحـد قوليـه، هـذا آخـر ما برز فـي قالـب التصنيف حيـن طرقه 

المـوت المحتـوم علـى جملـة الخائـق، جمع اللـه بينه وبيـن نبيـه، وأوالده المعصومين 

فـي مسـتقر المعيـش ودعة األكيـن إنّه ولـّي حميد>.

يقع المخطوط في: 89 صفحة، في كّل صفحة: 3) سطرًا.
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الناسـخ: الشـيخ علـّي ابن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمّي، فـرغ من نسـخه محرم أو 

صفر سـنة 40)1ه.

على النسخة تملّك ناسخ الكتاب الشيخ علّي المحسني اللويمّي.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 4)61) )1(.

المجلد الثاني: 

أولـه: <بسـم اللـه، وبـه نسـتعين. كتـاب الطهـارة والنظر فـي أقسـامها وأسـبابها وما 

تحصـل بـه توابعهـا. األول فـي أقسـامها، وهـي ثاثـة وضـوء وغسـل وتيّمـم، وكّل واحـد 

واجـب ومنـدوب، فالواجـب مـن الوضـوء مـا كان لصـاة واجبـة>.

آخـره: <فـا تبلـغ روايـة حجة في الوجـوب، فيحمل الوجـوب على تأكيد االسـتحباب 

تسـاهاً فـي أدلة السـنن، وكان الرضا×، في السـفر يقولها بعد كّل صـاة ثاثين مرة، 

ويقـول هذا تمـام الصاة وبه>.

الناسـخ: الشـيخ علـّي بن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمّي، فرغ من نسـخه غـرّة ربيع 

40)1ه. الثاني 

كتـب فـي نهايتـه: <تـّم كتـاب الصاة من كتـاب الصـراط المسـتقيم والنهـج القويم، 

وكان ذلك في غرّة شـهر ربيع الثاني سـنة 40)1، والحمد لله أواًل وأخرًا وظاهرًا وباطًنا>.

علـى الصفحـة األخيـرة عبـارات بقلم ولـد المؤلّف طاب ثراه الشـيخ علّي ابن الشـيخ 

المحسن. عبد 

فيها حواٍش وتهميشات وتوضيحات، وباغ مقابلة.

كما يوجد عليها ختم نقشه: <عبد المحسن محسني3)13>.

يتألف المخطوط من: 181صفحة، في كّل صفحة: 3) سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(: 4)61).

)1( فنخا: 1)/630.
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المجلد الثالث: 

أوله: <اللهم بحمدك نسـتفتح المقال، وبشـكرك نستنجح السـؤال، وعليك التوكّل في 

كّل األحـوال، وإيـاك نأمـل فـا تخيـب اآلمال، أنـت ربنا ال نشـرك بك أحـداً، وال نجد من 

دونـك ملتحـداً، فنشـهد أن ال إله إاّل أنت وحدك ال شـريك لك..>.

آخـره: <وقـع الفـراغ مـن تحريـر مـا سـطرنا بآخـر يـوم مـن ذي الحّجـة مـن السـنة 

43)1، وأول ليلـة مـن الشـهر المحـرم ابتداء السـنة 44)1، بقلم المؤلّـف الفقير الخايف 

المسـتجير عبـد المحسـن ابـن محّمـد بـن الشـيخ مبـارك اللويمّي األحسـائّي>.

نسـخ الشـيخ علّي ابن الشـيخ عبد المحسـن اللويمّي، وقد فرغ من نسـخه 1) شـهر 

رمضان المبارك سـنة 44)1هـ.

وقـد ختمـه الناسـخ الشـيخ علـّي بقولـه: <وقـع الفـراغ مـن كتابتـه واسـتخراجه مـن 

سـواده إلـى هـذا البيـاض علـى يد أقّل خلـق الله عمـاً وأكثرهم زلـاً، الـذي إذا غاب لم 

يفتقد، وإذا حضر لم يعّد، علّي ابن الشـيخ عبد المحسـن ابن الشـيخ محّمد ابن الشـيخ 

مبـارك اللويمـّي األحسـائّي فـي قريـة سـعيد آباد ُحرسـت عن كيد أهـل العناد فـي اليوم 

الحـادي والعشـرين من شـهر رمضـان المبارك سـنة 44)1، والحمد لله تعالـى أواًل وآخرًا، 

وظاهـرًا وباطًنـا، وصلّـى للـه على خير خلقـه محّمد وآلـه أجمعين>.

يقع المجلد في: 43)صفحة، في كّل صفحة: 4)سطرًا، في كّل سطر: 18 كلمة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 6938).

نسخة أخرى: 

أولـه: <الحمـد للـه الـذي شـهد لنـا اإليمـان بتوحيـده ونطقت...وبعـد فـإن مقصـود 

الشـرائع كلهـا سـياقة الخلـق إلى جـوار الله تعالى، وسـعادة لقائه واالرتفـاع عن حضيض 

النفـس إلـى ذروة الكمـال، ومـن هبـوط الدنيـا إلى شـرف األخرى>.

آخره: <على سـبيل الجملة أمر سـهل يحصل بأدنى سـعٍي بل هذا موضوع عن العباد 

وليس للعباد فيه..>.
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الناسخ: الشيخ محّمد بن صالح بن محّمد الصفوانّي، وقد كُتبت في حياة المؤلّف.

نهايـة النسـخة مفقـودة، تقـع فـي: 14) صفحـة، فـي كّل صفحـة: 1)سـطرًا، في كّل 

سـطر: 11كلمة.

فـي بدايتهـا نّص تملّك: <بسـم الله خير األسـماء كيـف أقول ملكي وأنـا األقّل الجاني 

محّمـد بـن صالـح بـن محّمـد الصفوانـّي ملكـت ملكاً وملكـي ملـك مالكه ومالـك الملك 

يُؤتـي الملك مـن كرمه>)1(.

علـى النسـخة قيد ألحـد تاميذ الصفوانّي فوصفه: <جناب شـيخ المشـايخ محّمد بن 

صالح سـلمه الله تعالى>.

فـي بدايـة النسـخة نّص جاء فيه: <هـذا الكتاب المسـمى بـ )النهج القويـم والصراط 

المسـتقيم( مـن تصانيف موالنـا ومقتدانا وماذنا اإلمام الَحبْـر العّامة وحيد دهره وفريد 

عصـره شـيخنا العالـم المتقن الشـيخ عبد المحسـن بـن محّمد األحسـائّي اللويمـّي أطال 

اللـه بقـاءه وجعل الجنة مثـواه بمحّمد وآله األبـرار األخيار>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(.

)عرفان وتصّوف). 	) صوفية )رسائل)     

ذكرت ضمن الرسـائل العربيّة التي تملّكتها أسـرة اللويمّي في سـيرجان دون اإلشـارة 

إلـى تفاصيـل المخطوط وما تضّمنه مـن معلومات.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6097) ))(.

عدة الداعي ونجاح الساعي:      )أخالق). 	)

تأليف: الحلّّي، أحمد بن محّمد بن فهد األسدّي )841ه(.

)1( حصلنا على نسخة من المخطوط من صديقنا العزيز الباحث الدكتور محّمد كاظم رحمتي، جزاه 

الله كّل خير.

))( فنخا: 1)/367.
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أولـه: <الحمـد للـه سـامع الدعـاء ودافـع البـاء، ومفيـض الضيـاء، وكاشـف الظلماء، 

وباسـط الرجـاء، وسـابغ النعمـاء، وُمجـزل العطاء، ومـردف اآلالء...هذه رسـالة على ذلك 

سـميناها عـدة الداعـي ونجـاح السـاعي وفيهـا مقدمة وسـتة أبواب>.

آخـره: <..إنّـه ولـي الخيرات بنعمتـه تتّم الصالحـات، وصلّى الله على أشـرف النفوس 

الطاهـرات محّمـد وعترتـه البررة السـادات مـا اختلف الصبـاح والمسـاء، واعتقت الظام 

 والضيـاء، والحمـد للـه رّب العالميـن، وصلّـى اللـه علـى سـيّدنا محّمـد وآلـه الطاهريـن.

تّم والسام>.

فرغ من تأليفه 16 جمادي األول سنة 801ه.

شـهر  غـرة  كتابتـه  مـن  فـرغ  الكاشـانّي،  مقيـم  محّمـد  بـن  رضـا  محّمـد   الناسـخ: 

ذي الحّجة 9)10ه.

قـال فـي نهاية النسـخة: <كتبه الفقيـر الحقير المذنب الراجي محّمـد رضا ابن محّمد 

مقيـم الكاشـانّي في غرة شـهر الحّجة الحرام سـنة 9)10، بمحروسـة إصفهـان صانها الله 

الحدثان>. عن 

يوجـد قيـد تملّـك للشـيخ علّي ابن الشـيخ عبد المحسـن اللويمـّي نّصه: <بسـم الله 

تعالـى دخـل هذا الكتاب المسـتطاب المسـّمى بعـدة الداعي ونجاح الّسـاعي إلى حيازة 

األقّل علّي بن عبد المحسـن بن محّمد بن مبارك األحسـائّي وأنا األقّل> ثّم ختمه نقشـه: 

)علّي بن عبد المحسـن(.

وعليـه تهميشـات وتعليقـات بعضهـا بخط الناسـخ والبعض بخط النسـتعليق، واآلخر 

لعلـه مـن الشـيخ علي ابن الشـيخ عبد المحسـن اللويمّي.

يوجـد قيـد تملـك مشـطوب جاء فيـه: <مـن جملة كتـب الفقيـر الراجي...طـول الله 

عمـره دهـراً طويـاً في شـهر ربيـع األول سـنة 1070>.

كمـا فـي الصفحـة األولـى قيـد تملـك: <بسـم اللـه تعالى قـد أتانـي الله مـن فضله، 

وذلـك فضـل اللـه يؤتيـه مـن يشـاء، وأنـا الفقيـر إذا غاب لـم يفتقـد، وإذا حضَر لـم يُعّد 



591 ا ااّااابحررك ا لمإ ايكلمدرك

عبـد الحسـين بـن محمـد علـي بـن علـي بـن عبـد المحسـن ]اللويمّي[،..في شـهر صفر 

المظفـر سـنة 99)1>.

بـن  )علـّي  نقشـه  الزمـان>، وختمـه  عـواري  <مـن  نقشـه:  مـع ختـم  قيـد   وعليـه 

عبد المحسن(.

يقع المخطوط في: 464صفحة في كل صفحة: )1سطراً.

مكان المخطوط: المكتبة الوطنية في طهران )ملي(، رقم الحفظ: 6903) )1(.

عدة الداعي ونجاح الساعي:      )أخالق). 	)

تأليف: الحلّّي، أحمد بن محّمد بن فهد األسدّي )841ه(.

أولـه: <الحمـد للـه سـامع الدعـاء ودافـع البـاء، ومفيـض الضيـاء، وكاشـف الظلماء، 

وباسـط الرجـاء، وسـابغ النعمـاء، وُمجـزل العطاء، ومـردف اآلالء...هذه رسـالة على ذلك 

سـميناها عـدة الداعـي ونجـاح السـاعي وفيهـا مقدمة وسـتة أبواب>.

آخـره: <..إنّـه ولـي الخيرات بنعمتـه تتّم الصالحـات، وصلّى الله على أشـرف النفوس 

الطاهـرات محّمـد وعترتـه البررة السـادات مـا اختلف الصبـاح والمسـاء، واعتقت الظام 

 والضيـاء، والحمـد للـه رّب العالميـن، وصلّـى اللـه علـى سـيّدنا محّمـد وآلـه الطاهريـن. 

تّم والسام>.

فرغ من تأليفها 16 جمادي األول سنة 801ه.

رجـب   (4 فـي  كتابتهـا  مـن  فـرغ  وقـد  شـهربابكي،  حسـين  بـن  أحمـد   الناسـخ: 

سنة 63)1ه.

ختمـه بقولـه: <تـّم الكتاب بعون الملك الوهاب حسـب الفـراغ، ألجل مخدوم معظم 

حاجـي الحرميـن الشـريفين كهـف الحاج والعمـاد حاجي محّمـد جعفر الشـيرازّي، على 

يـد الفقيـر الحقيـر أقـل الطلبـة الراجـي إلى رحمة ربـه الصمد ابـن المرحوم مّا حسـين 

)1( فنخا: ))/)48.
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شـهربابكي؛ أحمد في 4) شـهر رجب المرجب من شـهور سـنة 63)1>.

يقع المخطوط في: 107 صفحات، في كّل صفحة: 0) سطرًا، كُِتبت بخّط النسخ.

علـى النسـخة تصحيحـات وتعليقـات فـي الهوامـش، وكتابـات باسـم أحمـد بـن عبد 

الحسـين بتاريخ 44)1ه، وعلى النسـخة بعض الفوائد بقلم الشـيخ عبد الحسـين مؤرّخة 

91)1ه. بسنة 

كما يوجد طمس على تملّكات أخرى، لم نتعرف على أصحابها.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(.

عّدة الداعي ونجاح الساعي )ترجمة).            )أخالق - فارسّي). 	)

تأليف: أنصاري، محّمد بن عبد الكريم )ت 967ه(.

ترجمة لكتاب الشيخ محّمد بن أحمد الحلّّي )841ه(، من العربيّة إلى الفارسيّة.

ال نعرف معالم المخطوط وما يحويه من تقييدات ألسرة اللويمّي.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6903) )1(.

عرشية ابن سينا في إثبات واجب الوجود:    )فلسفة). 	)

تأليف: ابن سينا، أبو علّي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي )7)4ه(.

وهو عبارة عن كتاب الحدود من الشفاء في الفلسفة، أحد أبرز كتب ابن سينا.

أولـه: <الحمـد للـه والحمـد من نعمه، وأعّول فـي جميع أحوالي علـى كرمه. أما بعد: 

فقـد سـألني بعـُض من ينتمي إلّي، أن أذكر له رسـالة مشـتملة على حقائـق علم التوحيد 

علـى الوجه الـذي يجب أن يعتقد في اللـه وصفاته وأفعاله>.

آخـره: <وأمـا األخيـر بحسـب الـذات فهـو الشـيء الـذي ليـس لوجـود ذاتـه مبـدأ به 

وجـب فالقديـم بحسـب الزمـان هو الذاتـي ليس له مبـدأ زماني والقديم بحسـب الذات 

)1( فنخا: ))/488.
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هـو الـذي ليـس لـه مبـدأ أعلـى وهو الواحـد الحـق تعالى شـأنه، تـم كتاب الحـدود من 

الشـفاء بعـون اللـه الملـك المحمود>. 

الناسخ: علّي ابن الشيخ عبد المحسن اللويمّي، فرغ من نسخها سنة )))1ه.

نسـخة نظيفـة ليـس فيهـا حـواٍش وال تهميشـات كُِتبـت بالمـداد األسـود، والعناويـن 

األحمر. بالمـداد 

تقع الرسالة في: 1) صفحة، في كّل صفحة: 6) سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: 4/ 6934).

)عرفان وتصّوف). 	) عرفان )رسالة)      

وردت ضمـن الكتـب التـي تملّكتهـا أسـرة اللويمّي في سـيرجان وهي ضمن الرسـائل 

التـي باعهـا عبـاس محسـني اللويمـّي للمكتبـة الوطنيّـة، ال نعـرف تفصيـًا عـن مضامين 

الرسالة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6894) )1(.

غاية المأمول في شرح زبدة األصول:       )أصول الفقه). ))

تأليف: الكاظمّي، الشيخ جواد بن سعيد بن جواد البغدادّي ))106ه(.

المتـن )زبـدة األصـول( مـن تأليف الشـيخ بهـاء الدين محّمد بـن عّز الدين الحسـين 

الحارثـّي الهمدانـّي العاملّي الجبعّي، المعروف بالشـيخ البهائـّي )1031ه(، وقد فرغ من 

تأليفـه فـي ذي الحّجة 7)10ه.

أوله: <بسـم الله. نحمدك يا من وفقنا لسـلوك طريق العمل بكتابه المبين، ونشـكرك 

يـا مـن هدانـا للوصـول لمعرفة أصول السـنة التي نـزل بها الـروح األمين..أما بعـد فيقول 

فقيـر رحمـة ربه الغني ]محّمد[ المشـتهر بالجواد الكاظمـّي، وفّقه للتحصيل..>.

)1( فنخا: ))/1)).
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آخـره: <فلنقتصـر علـى مـا أثبتنـاه مـن كام حامديـن للـه علـى توفيقـه والهداية إلى 

سـواء طريقـه، ونرجـو من فضله وكرمـه أن يجعله خالصـاً بوجهه الكريـم، وموجبًا لثوابه 

الجسـيم، وأن يجعـل مـا أثبتنـاه فـي هذا الكتـاب حّجًة لنـا ال علينا>.

الناسـخ: السـيّد باقـر الحسـينّي السـعيد آبـادّي الكرمانـّي، فـرغ من نسـخها 13 ربيع 

األول سـنة )6)1ه.

وقـد أنهـاه بقولـه: <وقـد وقـع الفـراغ مـن كتابـة هـذا الكتـاب بنفسـه لنفسـه باقـر 

الحسـينّي فـي قريـة سـعيد آبـاد مـن أعمـال دار األمـان كرمـان، وذلك فـي اليـوم الثالث 

عشـر مـن شـهر ربيع األول فـي سـنة )6)1، والحمد للـه رّب العالمين، وصلّـى الله على 

خيـر خلقـه محّمـد وآلـه أجمعين>.

يقـع المخطـوط فـي: 7)3صفحـة، فـي كّل صفحـة: ))سـطرًا، كُِتبـت بخـّط النسـخ، 

كُِتبـت العناويـن باللـون األحمـر، والمتـن باللون األسـود.

علـى النسـخة عـدد مـن التقييـدات والتملّـكات، منهـا ختـم بيضـوّي نقشـه: )ناظم 

العلمـاء1313(، وختـم آخـر بيضـوّي نقشـه: )الراجـي الشـريف محّمـد(. 

كمـا يوجـد قيد تملّك نّصه: <بسـم اللـه الرحمن الرحيم. انتقل هذا الكتاب المسـّمى 

بغايـة المأمـول فـي شـرح زبـدة األصـول إلى أخـي المكـرم النبيـل زاد الله علمـه وفضله 

بالهبة الصحيحة الشـرعيّة حّرره األحقر شـاهًدا بذلك في شـهر صفر)133>، ختم نقشـه 

)عبد المحسـن بن عبد الحسـين المحسـنّي)133(.

وقيـد تملّـك نّصـه: <بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم. الحمـد للـه رّب العالميـن والصـاة 

والسـام على..قد دخل هذا الكتاب المسـتطاب المسـّمى بغاية المأمول في شـرح زبدة 

األصـول فـي حيازتـي بالهبة الشـرعيّة طـّول الله عمر واهبـه. حّرره في يـوم الجمعة ثاني 

ربيع الثاني )3)1.وأنا نجل حضرة مستطاب...شـريعتمدار أحمد ابن شـيخ عبد الحسـين 

أدام الله بركاتـه العالية>.

وختـم نقشـه )أحمـد 1334(، وقيـد تملّك ألحمد سـنة )133، وختمه بيضوّي نقشـه 

)ناظـم العلماء(.
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وتملّك نّصه: <دخل في حيازتي بالهبة الصحيحة سنة 1334>.

مـن  والتذييـات  الهوامـش  فـي  والتصحيحـات  الحواشـي  مـن  عـدد  النسـخة   فـي 

الناسخ وآخرين.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 1/ )1(6089).

فرائد القالئد في اختصار شرح الشواهد األلفية      )نحو ـ عربّي). ))

تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى، أبو الثناء العينّي ))76 - ))8 ه(.

الناسخ: علي أكبر بن محمد، في القرن الثالث عشر الهجري.

يقع المخطوط في: 416 صفحة، في كل صفحة: 0)سطراً.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم الحفظ: 6111)/) ))(.

الفرائض )رسالة).          )فقه). 0	

تأليف: الشيخ علّي ابن الشيخ عبد المحسن اللويمّي األحسائّي السيرجانّي.

أولـه: <للـه الحمـد أهـل الحمـد ووليـه ومنتهـاه، والصـاة علـى محّمـد حبيبـه ونبيه 

وصفيـه، وعلـى آلـه مفاتيـح اإلسـام..هذه أصول في علـم الفرايـض وما يتعلّـق بها..على 

وجـه يسـهل علـى الحافـظ الضابـط تفريعها، ويلـوح الكيّـس الفطـن تفصيلها>.

آخـره: <آخـر مـا أردت إيـراده في هذه الرسـالة معرضاً عن اإلطنـاب واإلطالة والحمد 

للـه علـى كّل حـال والصـاة علـى رسـوله محّمـد واألول وعلى جميـع األنبيـاء ال يزال من 

اللـه الكبيـر المتعـال، فـي سـتة عشـر شـهر ربيـع الثانـي سـنة 3))1، قد فرغ مـن كتابة 

هـذه الرسـالة بعـون اللـه تعالى، غفر الله لـي وآللي وألمـي ولجميع المؤمنيـن برحمتك 

يا أرحـم الراحمين>. 

)1( فنخا: 3)/311.

))( فنخا: 8)/496.
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الناسـخ: نسـخة بخّط المؤلّف الشـيخ علّي بن عبد المحسـن اللويمّي، فرغ منها 16 

ربيع الثاني سـنة 3))1ه.

تقع الرسالة في: 34 صفحة، في كّل صفحة: )) سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: 7/ 6934).

فرسنامه       )بيطره ـ فارسّي). )	

تأليف: غير مذكور.

رسـالة ُعّدت ضمن الرسـائل التابعة آلل اللويمّي في سـيرجان، وكانت ضمن مقتنيات 

عباس محسني اللويمّي.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )1(6873).

فصل الخطاب الصغير:            )علم الكالم). 		

تأليف: الكرمانّي، محّمد كريم بن إبراهيم ))))1-88)1ه(.

أولـه: <الحمـد لله رّب العالميـن، الرحمن الرحيم،..أّما بعد فيقـول العبد األثيم كريم 

بـن إبراهيـم غفـر الله لهما، وعفا عـن ذنوبهما، إنّي لّما فرغت من كسـب معارف الدين 

علـى طريقة الهداة>.

آخـره: <واسـتحباب حـك النخامـة عـن المسـجد ولـو فـي أثنـاء الصـاة مـن غيـر أن 

يلتفـت، فهـذه عشـرة أحـكام ألهمنا الله مـن هذا الخيـر، ويعرف منه طريق االسـتدالل، 

وال قـوة إاّل باللـه العلـّي العظيم.تّمـت>. 

فرغ من تأليفه ربيع األول )8)1ه.

الناسخ: غير مذكور، يُحتمل أنّها نسخت في القرن الثالث عشر. 

يقع المخطوط في: 147صفحة، وفي كّل صفحة: 19سطرًا، بخّط النسخ.

)1( فنخا: 3)/803.
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المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 3)61) )1(.

الفقه )مختصر):          )فقه). 		

الفهرس جاء بذكر مختصر عن المخطوط ولعله رسـالة الشـيخ عبد المحسـن اللويمّي 

الموجزة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6106) ))(.

الفقه الشيعّي           )فقه). 		

رسـالة فقهية في الفقه الشـيعّي، وردت ضمن مقتنيات مكتبة اللويمّي في سـيرجان 

التـي كانـت عند عباس محسـني اللويمّي، ال نعرف تفاصيـل معلومات المخطوط.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6893) )3(.

رسالة أخرى:           )فقه). 		

ال نعرف تفاصيل التعريف بالمخطوط.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )694) )4(.

رسالة أخرى:          )فقه). 		

بحـوزة  كانـت  التـي  سـيرجان،  فـي  اللويمـّي  أسـرة  مقتنيـات  وردت ضمـن   أيضـاً 

عباس محسني.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 9)69) ))(.

)1( فنخا: 4)/0).

))( فنخا: 4)/180.

)3( فنخا: 4)/16).

)4( فنخا: 4)/19).

))( فنخا: 4)/41).
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فقه اللغة وسر العربّية:          )لغة). 		
تأليف: الثعالبّي، أبي منصور عبد الملك بن محّمد بن إسماعيل )9)4ه(.

أولـه: <الحمـد للـه على آالئه والصاة والسـام على محّمد وآله، مـن أحّب الله تعالى 

أحـّب محّمـًدا رسـوله المصطفـى، ومـن أحّب العـرب أحّب اللغـة العربيّة، التـي نزل بها 

أفضـل الكتب على أفضل العـرب والعجم>.

آخـره: <..الفتيـت النقـل النطـع الطـراز الـرّد الريـا الفلـك المشـرق المغـرب الطالـع 

الشـمال الجنـوب الصبـا الدبـور األبلـه األحمـق النبيـل اللطيـف الظريف الجاد السـياف 

العاشـق الخـاف الجـاب>.

الناسخ: غير مذكور، مع احتمالية نسخها في القرن الثالث عشر.

يقـع المخطـوط فـي 147صفحة، فـي كّل صفحة 18سـطرًا، كُِتبت بخّط النسـخ، وقد 

تضّمنـت النسـخة حـواٍش وتصحيحـات مختلفة سـّجلت في ثنايـا الكتـاب، تضّمنت عدًدا 

من األشـعار الفارسـيّة والعربيّة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 3/6)61)- ).

فوائد سرجانية في أجوبة المسائل األرجانّية:       )كالم). )	
تأليف: اللويمّي، علّي بن عبد المحسن األحسائّي )بعد سنة 4))1ه(.

وهـي عبـارة عـن مسـائل جـاءت إلـى سـيرجان بغـرض أن يجيـب عنهـا الشـيخ عبـد 

المحسـن بـن محّمـد اللويمـّي، فـكان حيـن وصولهـا الشـيخ اللويمـّي قـد فـارق الحياة، 

فتصـّدى ابنـه الشـيخ علـّي لإلجابـة عنهـا نيابـة عـن والده.

أولـه: <الحمـد للـه ولي الحمد والمسـتولي على المجد، الذي فتح لنـا الباب..أّما بعد: 

فيقـول الفقيـر.. علـّي بـن عبد المحسـن األحسـائّي اللويمّي... أنّـه لّما كان مـن نعم الله 

التـي ال تُحصى..أنّـه وصلـت مكاتبة مـن.. مّا محّمد علـّي األرجانّي>.

آخـره: <المجتهـدون والمحّدثـون واألصوليـون، بمـا هـو أكثـر مـن العرف، لشـّدة ما 

بينهمـا مـن األلـف، وهذا آخر مـا أردنـا إيراده..والحمد للـه أواًل وأخرًا، وظاهـرًا وباطًنا>.
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الناسـخ: محّمـد بـن صالـح بن يوسـف البحرانـّي، وقد كتبهـا عن نسـخة األصل، فرغ 

من نسـخها سـنة 4))1ه.

يقع المخطوط في: )10صفحة.

المصدر: المكتبة الملكية )مكتبة الدولة(، برلين، رقم الحفظ: 1877 )1(.

نسخة أخرى: 
وهـي أجوبـة الشـيخ محّمد علّي األرجانّي، وهي مشـتملة على تهميشـات وتعليقات 

باسـم المحـّرر، كان معظمها ردًّا، ونقـًدا على المصّنف. 

وقـع الفـراغ مـن كتابتها وتسـويدها في اليوم الثامن والعشـرين من شـهر ذي الحّجة 

الحرام 4))1ه))(. 

قـال فـي مقّدمتهـا: <وصلـت مكاتبـة مـن األخ الفاضـل، والناسـك العامـل، اآلخونـد 

مـّا محّمـد علـّي األرجانـّي - أسـلكه اللـه مسـالك أهـل حـّي علـى خيـر العمـل، ووفقـه 

للعلـم والعمـل إلـى منتهى األجـل - إلى جناب الوالد الماجد، السـالك الناسـك، المرحوم 

المغفـور، خديـن الجنـان، وقريـن الحـور والولـدان، الشـيخ عبـد المحسـن - قـّدس الله 

أنفسـه الزكيـة، وأفـاض عليـه المراسـم المرضيـة - في جواب مسـائل، سـأله عـن جوابها 

وكشـف الغياهـب عـن تحـت نقابهـا، ولم تصـل إال بعد أن صعـدت نفس المسـؤول إلى 

 عالـم النـور، وفارقت علم الزور - قّدس الله نفسـه، وطهر رمسـه - وحيث إّن والدي

ممـن أرأش جناحـي، وأوقـد مصباحـي وزقني بالعلـم مسـائي وصباحي>)3(.

الناسـخ: السـيّد محّمـد بـن إبراهيم بن عبـد النبّي األحسـائّي القارّي، وقـد فرغ منها 

)) ذي الحّجة سـنة 4))1ه.

)1( فهرست المخطوطات العربيّة في المكتبة الملكية في برلين: وليم الورد،: )/ 380، مع الشكر 

الشخصيات  أماكن  معرفة  في  كثيراً  أفادنا  الذي  رحمتي  كاظم  محّمد  العزيز  للدكتور  الجزيل 

األحسائية من الفهرس فله مني كّل الشكر والعرفان.

))( مجموع خطّّي يحوي مجموعة رسائل للشيخ أحمد بن مال الله الصّفار: 96) – 339.

)3( المجموع الّخطّي: 96).
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وقـال فـي خاتمتهـا الناسـخ: <نقلهـا مـن الُمسـّودة أقـّل الخليقـة بـل ال شـيء فـي 

الحقيقة محّمد ابن السـيّد إبراهيم ابن السـيّد عبد النبّي األحسـائّي القارّي باليوم الثاني 

والعشـرين فـي شـهر ذي الحّجـة الحرام سـنة 4))1ه>.

تقع الرسالة في )44( صفحة)1(.

المصدر: مكتبة العّامة الشيخ حسين ابن الشيخ محّمد الخليفة األحسائّي الخاّصة.

الفوائد السرجانية في شرح العوامل الجرجانية:    )اللغة والنحو). )	

تأليف: اللويمّي، الشيخ عبد المحسن بن محّمد )ت0))1ه(.

شـرح لكتـاب )العوامـل الجرجانية( لعبـد القاهر الجرجانـّي )ت471 ه(، وهو يتكون 

مـن مئـة عامـل فـي النحـو، قـام الشـيخ عبـد المحسـن بشـرحها وتبيينهـا، والعوامل من 

الكتـب الدراسـية فـي علـم النحـو يدرسـه طلبـة العلـم لمـن أراد أن يتعّمـق ويتوّغل في 

علومـه، فـرغ مـن تأليفه فـي )1 جمادي الثانـي 3))1ه.

أولـه: <أن تجعـل نوعيـن ألن مـا يرفع منها غير ما ينصب في االقتضـاء ولم يذكر نوعاً 

لا البترية وكون عملها ضعيفاً لكونها متشـبهة بأن المشـبهة بالفعل>.

آخرهـا: <فهذه مائة عامل ال يسـتغني الصغير والكبيـر والرفيع والوضيع عن معرفتها، 

لتوقـف أداء الواجـب مـن القـراءة، واألذكار علـى معرفتها؛ وحيث انتهى بـي البحث إلى 

هاهنـا فنقطـع الـكام، حامديـن للـه ومصليـن علـى المصطفيـن مـن خلـق الله ال سـيما 

محّمـد بـن عبـد اللـه وأهل بيته، وأصحابـه التابعين له في مرضاة اللـه، وفرغ من تأليف 

)الفوائـد السـرجانيّة فـي شـرح العوامـل الجرجانيّـة( مؤلّفهـا الفقيـر إلى رحمـة ربّه عبد 

المحسـن بـن محّمـد بـن مبارك اللويمّي األحسـائّي فـي اليوم الخامس عشـر من جمادى 

الثانية أحد شـهور السـنة 3))1>.

الناسخ: الشيخ علّي ابن الشيخ عبد المحسن اللويمّي فرغ منها في 9 شعبان 3))1ه.

)1( المكتبة الخطية لألستاذ الباحث أحمد بن عبد الهادي المحّمد صالح.
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ناقصـة البدايـة، كُِتبـت بخـّط النسـخ، وهي نسـخة مصّححـة وعليها بعـض الهوامش 

والتعليقات.

قـال فـي آخرهـا: <وفـرغ مـن كتابتهـا الفقيـر الحقير تـراب أقـدام العلماء فـي اليوم 

التاسـع من شـهر شـعبان سنة 3))1، علّي ابن الشـيخ عبد المحسن بن محّمد ابن الشيخ 

مبـارك اللويمـّي األحسـائّي، غفـر الله له وألبويـه، والحمد للـه رّب العالمين>. 

العلميّـة والنحويّـة، توجـد قيـود تملّـك بخـّط  الفوائـد  النسـخة بعـض  فـي نهايـة 

76)1ه. بتاريـخ  النسـتعليق 

يقع المخطوط في: 6)) صفحة، في كّل ورقة: 14 سطرًا.

المصدر: مكتبة آية الله العظمى المرعشّي النجفّي، رقم المخطوط: ليست مفهرسة.

فوائد سور القرآن:        )علوم القرآن- فارسّي). 0	

تأليف: مجهول.

الناسخ: غير مذكور.

كتبت بخط جميل، خالية من التعليقات والهوامش

فـي نهايـة النسـخة قيـد تملـك: <كيـف أقـول ملكي وللـه ملـك السـموات واألرض>، 

وختـم نقشـه: )عبد الحسـين بـن..(.

كما عليها بعض األذكار واألدعية المستحبة

يقع المخطوط في: 176 صفحة، في كل صفحة: 14 سطراً.

رسـالة ضمن مقتنيات أسـرة اللويمّي في سـيرجان، جاء ذكرها ضمن مقتنيات عباس 

محسـني اللويمّي التي باعهـا للمكتبة الوطنيّة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )1(6886).

)1( فنخا: 4)/413.



يا جبعا نحنر602 ييانريرا دءسيرك

قوانين السياق:             )رياضيات ـ فارسّي). )	

تأليف: مجهول.

تمت كتابة المخطوط سنة )))1.

الكتاب رسالة موجزة معظم صفحاته فارغة، فلعله كتاب لم يكتمل.

يقع المخطوط في: 80)صفحة، في كل صفحة: 0)سطراً.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )690) )1(.

الكافي )فروع الكافي وروضة الكافي):     )حديث) . 		

الكلينّي، الشيخ أبو جعفر محّمد بن يعقوب )ت9)3ه(.

أولـه: <بسـم اللـه، وبـه ثقتـي. كتاب النـكاح باب حب النسـاء، عن علّي بـن إبراهيم 

بـن هاشـم، عـن أبيـه، عن محّمد بن أبي عمير، عن إسـحاق بن عمار، قـال: قال أبو عبد 

اللـه×: <من أخـاق األنبياء صلى الله عليهم حب النسـاء..>.

آخـره: <...عـّز وجـّل رجـاً منا أهل البيت يعمـل بكتاب الله ال يـرى فيكم منكرًا إال 

أنكـره، تـّم كتـاب الروضـة مـن الكافي، وهو آخـره والحمد للـه رّب العالميـن وصلّى الله 

علـى سـيّدنا النبي محّمد وآله الطاهرين، وسـلّم تسـليًما كثيرًا>.

الناسـخ: محّمد بن قنبر علّي الطبسـّي كيلكي المشـهور بـ )هادي(، فرغ من نسـخه 

ليلـة االثنين 3 رمضان سـنة 1114ه.

قـال الناسـخ فـي نهايته: <وقـد وقع الفراغ من كتابـة هذا الكتاب الشـريف بعون الله 

الملـك اللطيـف علـى يـدي بحمد الله سـبحانه، وأنا العبـد ابن حاجي قنبر علّي الطبسـّي 

الكيلكّي محّمد الشـهير بهادي، يوم االثنين الثالث من شـهر رمضان المبارك المنسـلك في 

نظم شـهور سـنة 1114، ألف ومائة وأربعة عشـر من الهجرة النبوية..باطًنا وظاهرًا. تم>.

)1( فنخا: ))/43).
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على النسـخة حواٍش وتهميشـات وتعليقات، عليها ختم بيضوّي نقشه: <إن الله يحّب 

المحسـنين>، وختم آخر مربع نقشـه: <علّي بن عبد المحسـن>]اللويمّي[، كما عليه ختم 

تملّـك عبـد المحسـن بـن عبد الحسـين بـن محّمد]علـي[، فـي 13 شـعبان 7)13ه، وقد 

كتـب فـي النسـخة: تم المطالعة فيها واالسـتفادة بتاريخ 10 جمـادي اآلخر 1339ه.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6109) )1(.

الفروع من الكافي:       )حديث). 		

تأليف: الكلينّي، الشيخ أبي جعفر محّمد بن يعقوب )ت9)3ه(.

ويبدأ من كتاب الطهارة وينتهي بكتاب العقيقة، ويليه كتاب الطاق.

أولـه: <كتـاب الطهـارة )بـاب( )طهـور المـاء(، قـال أبـو جعفـر محّمـد بـن يعقـوب 

الكلينّي، حّدثني علّي بن إبراهيم بن هاشـم، عن أبيه، عن النوفلّي، عن السـكونّي، 

عـن أبـي عبـد الله×، قـال: قال رسـول الله: المـاء يطهـر وال يطهر>.

آخـره: <أصـاب رجـل غامين في بطن فهنأه أبو عبد الله×، ثـم قال: أيهما األكبر؟ 

فقـال: الـذي خـرج أوال فقـال أبـو عبد اللـه×: الذي خرج آخـرًا هو أكبر أمـا تعلم أنها 

حملـت بـذاك أواًل إن هـذا دخـل علـى ذاك فلـم يمكنـه أن يخرج حتى خرج هـذا فالذي 

يخرج آخرًا هـو أكبرهما>.

الناسـخ: محّمد سـالم بن محّمد شـريف الخوانسـارّي، وقد فرغ من نسـخه آخر ربيع 

األول سنة 1077ه.

قـال فـي نهايتهـا: <تـّم الجلد األول من فـروع الكلينّي بعون الله الملـك الغني في يد 

أقـل خلـق اللـه محّمد سـالم ابن المرحوم محّمد شـريف الخوانسـارّي، فـي تاريخ أواخر 

شـهر ربيـع األول سـنة 1077ه، اللهم اغفر وارحم كاتبـه وقاريه>))(.

)1( فنخا: ))/790.

 ))( وقـد حصلنـا علـى بعـض صفحـات المخطـوط عـن طريـق الدكتـور الباحـث والمحّقـق محّمـد 

كاظم رحمتي.
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فـي أول النسـخة قيـد تملّـك الشـيخ عبد المحسـن بـن محّمـد اللويمّي: <بسـم الله 

 دخـل فـي حيـازة األقـل عبـد المحسـن بـن محّمـد> ثـّم ختمهـا بخاتمـه المربع ونقشـه: 

)عبد المحسن يرجو إحسانه(.

القيـد الثانـي للشـيخ علّي ابن الشـيخ عبد المحسـن، وقيد تملّكه: <دخـل في حيازة 

األقل علّي بن عبد المحسـن اللويمّي عفا الله عنهما>، ثّم رقمها بخاتمه المربع ونقشـه: 

)علّي بن عبد المحسـن(، وختم مربع نقشـه: <إن الله يحب المحسـنين>.

كمـا يوجـد على النسـخة قيد تملّـك: <انتقل إلّي بالبيع الشـرعّي وأنا األقـل> ثّم ختم 

مربع نقشـه: )..محّمد وعلي(.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران، رقم المخطوط: 6119) )1(.

كامل الزيارات:          )دعاء). 		

تأليف: القّمّي، أبي القاسم جعفر بن محّمد بن قولويه البغدادّي )ت 386ه(.

كتـاب كامـل الزيـارات، وقـد يُقـال لـه أيًضـا جامـع الزيـارات أو كامـل الزيـارة، هـو 

مجموعـة مـن الروايـات حـول طريقـة زيـارة رسـول الله وسـائر األئمـة وأوالدهـم. حيث 

يتطـرّق المؤلّـف فيه إلى جميـع أبعاد الزيارة كثوابهـا، وفضلها، ومشـروعيتها، وكيفيتها، 

وهـو يحـّث عليهـا ويرغـب بهـا، يحـوي الكتاب علـى ))7 حديثًـا فـي 108 أبواب.

أولـه: <الحمـد للـه أهـل الحمـد ووليـه والـدال عليـه والمجـازي بـه، والمثيـب عنه، 

حمـداً ال يزيـد وال يبيـد، ويصعـد وال ينفـد، جـّل جالـه وعظـم سـلطانه>.

الناسخ: مجهول.

نسخة مصححة، على بعض صفحاتها تهميشات.

كتبت بخط النسخ الجلي، في نهاية النسخة سقط لبعض صفحاتها.

يقع المخطوط في: 480 صفحة، في كل صفحة: 18سطراً.

)1( فنخا: ))/790.
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المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )691) )1(.

خلـق . 		 فـي  الصـادق×  عـن  أذينـه  ابـن  رواه  مـا  بيـان  فـي  كلمـات 
المشيئة:                                                   )حديـث)

تأليف: آل عبد الجبار، الشيخ محّمد بن عبد علّي القطيفي )ت )))1هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه علـى آالئه، وصلـى الله على محّمـد وآله، وبعد فيقـول محّمد بن 

عبـد علـّي بـن ابـن محّمـد آل عبد الجبـار، هذه كلمـات في بيان مـا رواه ابـن أذينه عن 

الصـادق× أنـه قـال: <خلـق الله المشـيئة بنفسـها، وخلـق األشـياء بالمشـيئة>، وقال 

علـّي× فـي أول خطـب النهـج: <ال تدركه األوهـام بل تجلّى لها بها وبهـا احتجب عنها 

وإليهـا حكمها>.

آخـره: <وفـي البصائر عـن أحدهم× إن قوماً آمنوا بالظاهـر، وكذبوا بالباطن، فلم 

ينفعهـم إيمانهـم بشـيء وال ظاهـر إال بباطـن، وال باطـن إال بظاهر، ومـراده× فيهما 

الحـّق المتأصـل فا عبرة بغيره كالسـراب والمعتقدات الفاسـدة>.

األول سنة  الكتاب..محسني سيرجاني..14ربيع  <مالك  نّصه:  تملّك  قيد  النسخة  على 

6)13>، وهو من ذرية الشيخ عبد المحسن اللويمّي الذين عرفوا بلقب )محسني سيرجاني(.

الناسخ: علي ابن الشيخ عبد المحسن اللويمّي، كتبت في القرن الثالث عشر.

علـى النسـخة تملـك كتـب بخط نسـتعليق: <ملـك مملوك مالـك السـماوات واألرض 

كاتـب معظم..مؤيـد اإلسـام محسـنّي سـيرجانّي ليلـة الخميـس 14/ 3/ 6)13>

يقع المخطوط في: 108صفحات، في كل صفحة: 18سطراً.

مكان المخطوط: مكتبة خانم مهري محسنّي الخاصة في سيرجان.

كنز الرموز:         )شعر ـ فارسّي). 		

تأليف: مير حسينّي سادات.

)1( فنخا: ))/840.
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عبارة عن منظومة شعريّة في الحكمة والموعظة باللغة الفارسيّة.

وبعدها يوجد منظومة شعرية أخرى في تذكير البروج وتأنيثها.

تاريخ النسخ: سنة 1101ه.

تقع في: )8 صفحة، في كل صفحة: 17 سطراً.

المصدر: المكتبة الوطنية في طهران )ملي(، رقم الحفظ: 6919.

مثنويات صهبا.                  )شعر- فارسّي). 		

تأليف: اللويمّي، الشيخ حسين )صهبا(بن علّي بن عبد المحسن األحسائّي.

مجموعـة شـعريّة، والنسـخة بقلـم الشـيخ حسـين )صهبـا(، فرغ مـن كتابة النسـخة 

وبعضهـا  الفارسـيّة  باللغـة  والنثـر، معظمهـا  الشـعر  مـن  مزيـج   سـنة 93)1ه، وهـي 

باللغة العربيّة.

عليها عّدة أختام وتملّكات من األسرة، وهي كما يأتي: 

ختـم مربـع وعبارتـه: )عبـد الحسـين بـن علـّي بن محّمـد(، وختـم مربع آخـر: )عبد 

الحسـين بن عبد المحسـن(، وختـم عبارته: )الواثق بالله...(، وكذلـك ختم بيضوّي بعبارة 

)عبـد الحسـين بن عبد المحسـن(، وختـم: )إن الله يحب المحسـنين()1(.

كما تضّمنت النسخة عدًدا من الحواشي والتعاليق باللغة الفارسيّة.

يوجد فائدة علمية ختمها بقوله: <في ليلة الثامن عشر من ذي الحّجة سنة )131>.

يتألّـف المخطـوط مـن: 01)صفحـة، تعـداد األسـطر مختلـف: 10-16سـطرًا، كُِتبـت 

بخـّط شكسـته وخّط نسـتعليق.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي(، رقم المخطوط: 6911) ))(.

)1( المخطوطات في المكتبة الوطنيّة بالجمهوريّة اإلساميّة اإليرانيّة: رقم المخطوط: 6911)-). 

))( فنخا: )1/)1).
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مثنويات عرفي:         )شعر- فارسّي). )	

 تأليف: شيرازّي، جمال الدين محّمد عرفي )999ه(.

أولـه: <بسـم اللـه جل شـأنه، بسـم الله الرحمـن الرحيم، موج نخسـت أسـت ز بحر 

قديم..>.

آخره: <عرفي أز ين مي قدحي نوش كن وز غم جز دوست فراموش كن..>.

الناسخ: اسم الناسخ غير مذكور، كُِتبت في رجب المرّجب سنة 93)1ه.

ختمهـا بقولـه: <تّمـت بالخير والعافية در روز دو شـنبه نهم شـهر رجب المرجب من 

شـهور سـنة 93)1 در حالي كه...مسودة كرديد>.

علـى النسـخة أختـام عديـدة، منهـا ختـم مربع )عبد الحسـين بـن محّمد بـن علي(، 

وختـم بيضـوّي نقشـه: )عبـد الحسـين بن عبـد المحسـن(، وختـم نقشـه: )إّن الله يحب 

المحسـنين(، وختـم )الواثـق بالله(.

يتألّف المخطوط من: 0))صفحة، عدد األسطر مختلف: 13-)1سطرًا.

 المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 6911)-).

مجموعة أدعية:                 )أدعية). )	

ورد ذكـره فـي الفهـرس ضمـن الكتـب التـي كانـت تحـت يـد عبـاس محسـني، دون 

تفصيـل بمضاميـن الرسـالة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6896).

مجموعة قصائد:          )شعر). 0	

مجمـوع شـعرّي يضّم قصائد لعدد من الشـعراء يظهـر أنها بالعربيّة والفارسـيّة، وهو 

ضمـن المخطوطات التـي كانت بحوزة عباس محسـني اللويمّي.

وهي با تاريخ كتابة أو اسم ناسخ.
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المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6910) )1(.

مجموعة قصائد:        )شعر- فارسّي). )	

تأليف: غير مذكور.

مجمـوع شـعرّي يضّم قصائد لعدد من الشـعراء يظهـر أنها بالعربيّة والفارسـيّة، وهو 

ضمـن المخطوطات التـي كانت بحوزة عباس محسـني اللويمّي.

وهي با تاريخ كتابة أو اسم ناسخ.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )688) ))(.

مجموعة قصائد:                 )شعر - فارسّي). 		

تأليف: غير مذكور.

مجمـوع شـعرّي يضـّم قصائـد لعـدد من الشـعراء يظهـر أنهـا بالفارسـيّة، وهو ضمن 

المخطوطـات التـي كانـت بحوزة عبـاس محسـني اللويمّي.

وهي با تاريخ كتابة أو اسم ناسخ.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6887) )3(.

- مجموعة قصائد:                  )شعر- فارسي). 		

تأليف: غير مذكور.

مجموع شـعرّي يضّم قصائد لعدد من الشـعراء يظهر أنّها باالعربيّة والفارسـيّة، وهو 

ضمـن المخطوطـات التي كانت بحوزة عباس محسـني اللويمّي.

وهي با تاريخ كتابة أو اسم ناسخ.

)1( فنخا: 681/3.

))( فنخا: 909/3.

)3( فنخا: 909/3.
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المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 7)69) )1(.

المحصول في علم األصول:        )أصول الفقه). 		

تأليف: الفخر الرازّي، محّمد بن عمر الرازّي ))60ه(.

أولـه: <بسـم اللـه. عونـك يـا لطيـف، قـال الشـيخ اإلمـام العالـم فخـر الديـن والملّة 

والحـّق أفضـل العالـم محّمد بن عمر الرازّي رحمـة الله عليه، الحمد للـه رّب العالمين... 

الـكام فـي المقّدمـات وفيـه فصـول، الفصل األول: في تفسـير أصـول الفقـه المركب، ال 

يمكـن أن يعلم..>.

آخـره: <دايـرة علـى مثال هذه الكلمـات، ولما وصلنا إلى هـذا الموضع فيقطع الكام 

حامديـن للـه ومصليـن علـى أنبيائـه ورسـله، ونسـأل الله حسـن العاقبـة والخاتمـة، وأن 

يجعـل مـا كتبنـاه حجة لنـا ال علينا..إن قريـب مجيب>.

الناسـخ: الشـيخ أحمـد بـن ميـر أحمـد الخلخالـّي، فـرغ من نسـخه ليلـة )1 جمادى 

الثاني سـنة 970ه.

كتـب فـي نهايتـه: <وقع الفراغ مـن كتابته في ليلة السـبت )1 شـهر المبارك جمادى 

الثانـي سـنة 970، علـى يـد العبـد الضعيف النحيـف المذنب المحتـاج إلى اللـه المولى 

شـيخ أحمـد بن ميـر أحمد الخلخالـّي عفا عنهمـا بجوده وكرمـه العميم>.

يقع المخطوط في: 388 صفحة، في كّل صفحة: 7) سطرًا.

هناك تعليقات من الناسخ وتوضيحات، أدرجها في الهوامش.

كمـا يوجـد وقفيـة مـن قبـل المالـك ونـّص الوقفيـة: <هـذا مـن جملـة الموقوفـات 

محصـول الفخـر الـرازّي فـي أصـول الفقـه.

أوقفـت قربـة إلـى اللـه تعالـى هـذا الكتـاب مـع مجلّـدات أخـر علـى طلبـة العلـوم 

الدينيـة بموجـب وثيقـة وقـف منفصلـة وقفـاً مؤبّـداً مخلّـداً، فمـن بّدلـه بعد ما سـمعه 

)1( فنخا: 909/3.
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فإنّمـا إثمـه علـى الذيـن يبدلونه>.

ثـم ختمـه مربـع نقشـه: <المتـوكّل علـى اللـه الملـك الهـادي عبـده شـاهويردي ابن 

شـاهويردي>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 6118) )1(.

مسائل حسابّية:       )حساب). 		

تأليف: اللويمّي، الشيخ علّي ابن الشيخ عبد المحسن بن محّمد )ت 44)1ه(.

وقـد صّنفهـا كمـا يظهـر بطلـب مـن بعـض األصدقـاء العلمـاء، فقد قـال فـي نهايتها: 

<فهـذا مـا حضرنـي مّمـا طلبـه دام ظلـه، تـّم بعـون اللـه وحسـن توفيقـه وذلك فـي يوم 
الجمعـة مـن شـهر صفـر وهـو اليـوم الحادي عشـر مـن سـنة 3))1>.

أولـه: <الحمـد للـه رّب العالميـن والصـاة والسـام على نبيـه محّمد وآلـه الطاهرين. 

وبعـد فقد سـألني بعض األصدقاء أن أكتب له مسـائل حسـابية في معرفـة ما يحتاج إليه 

المحاسـب فـي بعـض أعمال ويعينـه على اسـتخراج المجهـوالت العددية بطريقـة الجبر 

والمقابلـة فكتبت هذه الرسـالة>.

آخـره: <ومربعـة تسـعة ومضروبـة فـي ثلثه سـبعة وعشـرون وهـو من ثلـث الثاثين 

وهـو ثمـن األغنام العشـرة وهـو المطلوب>. 

الناسـخ: علّي ابن الشـيخ عبد المحسـن اللويمّي، في يوم الجمعة الحادي عشـر من 

شـهر صفر سنة 3))1ه. 

في آخرها عدد من الفوائد في حساب اإلرث على شكل رسومات هندسيّة جميلة.

تقع الرسالة في: 18 صفحة، في كّل صفحة: )) سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: 6/ 6934).

)1( فنخا: 8)/490.
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مشّجرة نسب النبّي:       )أنساب). 		

تأليـف: الشـيخ عبـد المحسـن ابن الشـيخ عبد الحسـين ابن الشـيخ محّمـد علّي ابن 

الشـيخ علّي ابن الشـيخ عبد المحسـن اللويمّي األحسـائّي السـيرجانّي.

أولـه: <الحمـد للـه الـذي وجـب وجـوده وعـّم األنـام بفضلـه وجـوده، المنـزّه عـن 

الصاحبـة والولـد، المتفـرّد فـي ملكـه فهـو الواحد األحد الـذي اصطفى محّمـًدا من 

خاصة العرب، فكان نسـبه فيهم أشـرف النسـب، لما صّح عنه في صحاح األخبار>.

وهـي رسـالة كتـب لهـا مقّدمـة ثـّم رسـم مشـّجرة آبـاء النبـّي مـن آدم، بشـكل 

هندسـّي جميـل، وقـد أحـاط معظـم األسـماء بنبـذة تعريفية مختصـرة، ثّم تسلسـل في 

النسـب إلـى اإلمام الحسـين×.

جاء في بعض صفحاته قيد: <الشيخ عبد المحسن األحسائّي>.

فـي نهايـة الرسـالة كتـب قيـد بقلـم الشـيخ أحمد ابن الشـيخ عبـد الحسـين اللويمّي 

األحسـائّي، بخـّط نسـتعليق الفارسـّي، جـاء فيـه: <بسـم اللـه تعالـى هذه الشـجرة بخّط 

صاحب..وهـو أخـي سـلّمه اللـه تعالى بحـّق محّمـد وآله حّرره..فـي ليلة عيد الحّج سـنة 

1333> ثـّم رقمـه بختمـه البيضـوّي ونقشـه: )عبـده أحمد بـن عبد الحسـين 1371(.

كمـا يوجـد قيد آخـر: <بيده بخطّي األقّل>، ثـّم ختمه بخاتمه المربـع بداخله: )عبده 

عبد المحسـن بن عبد الحسين1333(.

تقع المشّجرة في: 11 صفحة من المجموع الخطّّي، وقد كُِتبت بخّط النسخ.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: 9/ 6934).

مشكاة األنوار في فقه الصالة عن األئمة األطهار.       )فقه). 		

تألف: اللويمّي، الشيخ عبد المحسن بن محّمد )ت0))1ه(.

يقول المصّنف قد رتّبتها على مقّدمة وأبواب وخاتمة.

أولـه: <الحمـد للـه رّب العالميـن والصـاة والسـام علـى سـيّد األنبيـاء والمرسـلين 
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محّمـد بـن عبـد الله، وأهـل بيته الطيّبين الطاهريـن المعصومين من الرذائـل، المتحلّين 

بالفضائـل مـا دامـت الدنيـا والّدين.

فيقـول الشـيخ اإلمـام العالم العامـل العّامة الفقيه العـارف الفاضل الكامـل الفّهامة، 

وحيـد العصـر، وفريد الدهر، شـيخنا ومفيدنا الشـيخ عبد المحسـن ابن شـيخ محّمد ابن 

الشـيخ مبـارك اللويمّي أنـار الله برهانـه، وثّقل ميزانه. 

قـد كثـر علـّي اقتـراح جماعـة من أهـل الصاح مـن اإلخوان فـي الله في إماء رسـالة 

في فقه الصاة، وكنت ]مع[ اشـتغال البال، وضيق المجال من الحلِّ واالرتحال، أدافعهم 

مـن حـاٍل إلـى حال حتى ورد علّي أمـٌر من قلبي، ووقعت إليَّ مشـير غيبي بإظهار جملة 

مـن أحكامهـا مـن غير تطويـل بإيراد الدليـل، فامتثلت سـمعاً وطاعًة، والمأمـور معذور، 

واللـه الموفق للسـداد واإلصدار واإليراد>.

آخره: <ثبوت التعبد والعبادة وظيفة شرعية متلقاة من الشارع، وليكن هذا آخر هذه 

الرسالة الموسومة بـ )مشكاة األنوار في فقه الصاة عن األئمة األطهار(، والحمد لله كما 

 ،هو أهله، والصاة والسام على أشرف خلقه سيّدنا وسيّد رسله محّمد بن عبد الله

الظلم، وعصم  الرذائل، مصابيح  المعصومين من  بالفضائل،  المحملين  بيته  وعلى أهل 

األمم، ومنار الدين الواضحة، ومثاقيل الفضل الراجحة، صلّى الله عليهم أجمعين>.

تاريخ التأليف: 0) رمضان المبارك 9))1ه.

قـال المؤلّـف فـي نهايتهـا: <فرغ من تسـويدها مؤلّفها الفقير إلى الله عبد المحسـن 

بن محّمد بن مبارك اللويمّي األحسـائّي، في آخر يوم االثنين العشـرين من شـهر رمضان 

المبـارك سـنة 9))1، مـن الهجـرة النبويّـة، حامـًدا مصلّيًـا، والحمـد للـه رّب العالميـن، 

وصلّـى اللـه على محّمد وآله الطاهرين، وسـلّم تسـليًماً كثيـرًاً>)1(.

الناسخ غير مذكور، ونسخة عليها حواٍش وتعليقات من المؤلّف. 

أول النسـخة قيـد تملّـك الحسـينّي المرعشـّي النجفـّي، وختـم وقفيـة باسـم مكتبـة 

)1( صور من صفحات المخطوط زّودنا بها الشيخ علّي ابن الشيخ محّمد اللويمّي.
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السـيّد المرعشـّي النجفـّي. 

علـى الصفحـة األولـى من المخطـوط: <لله ملك السـماوات واألرض كيـف أقول هذا 

ملكـي وأنـا العبـد األحقر الواثـق بالله العالم بالجهـر والخفى ابن حسـن؛ علي رضا>، ثم 

رقمه بختمـه المربع.

يقع المخطوط في: 84 ورقة، في كل ورقة: 4)سطراً.

المصدر: مكتبة المرعشّي النجفّي في قم، رقم الحفظ: 3)9)

نسخة أخرى: 

الناسـخ: علـي بـن عبـد المحسـن اللويمـي]ظ[، كتبـت فـي سـيرجان، خـال القـرن 

عشـر. الثالث 

ناقصة األول بعض الصفحات، على النسخة هوامش وتعليقات.

على النسـخة تملك كتب بخط نسـتعليق: <ملك مملوك مالك السـماوات واألرض كاتب 

معظم..مؤيد اإلسـام محسنّي سيرجاني ليلة الخميس 14/ 3/ 6)13>

تقع الرسالة في: 77)صفحة، في كل صفحة: 18سطراً.

مكان المخطوط: مكتبة خانم مهري محسنّي الخاصة في سيرجان)1(.

مجموعة أشعار            )شعر). )	

الشـيخ  ابـن  علـّي  والشـيخ  محّمـد،  بـن  المحسـن  عبـد  الشـيخ  اللويمـّي،   نظـم: 

عبد المحسن اللويمّي.

الناسخ: ياسين ابن الشيخ عبد الله آل أبي دندن، فرغ من نسخه سنة 38)1ه.

تضّمـن مجموعـة مـن األشـعار والقصائـد التـي نظمهـا الشـيخ عبـد المحسـن ابـن 

 الشـيخ محّمـد اللويمـّي، وعـدًدا مـن القصائـد التـي كتبهـا ابنـه الشـيخ علـّي ابن الشـيخ 

)1( حصلنا على نسخة من المخطوط من الشيخ علي ابن الشيخ محمد اللويمّي األحسائّي.
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عبد المحسن اللويمّي. قال في مقّدمة بعضها: <مّما قاله الشيخ عبد المحسن األحسائّي>، 

وفي بعضها: <من ما قال اإلمام العالم الفاضل الشيخ عبد المحسن أيّده الله>.

 وقـد ختـم بعـض القصائـد بقولـه: <تمـت القصيـدة علـى يد الفقيـر يس ابن الشـيخ 

عبد الله أبي دندن األحساء]األحسائّي[>.

علـى النسـخة عـدة قيـود تملّـك: <يـس ابـن الشـيخ عبـد الله ابـن الشـيخ محّمد بن 

)حسـين( ابـن الشـيخ عبـد الله أبـي دنـدن األحساء]األحسـائّي[>)1(.

وقيـد آخـر نّصـه: <دخـل هـذا الكتاب في ملـك األقّل الفقيـر إلى رحمة اللـه يس ابن 

المرحـوم الشـيخ عبـد اللـه بـن محّمد بن حسـن بـن عبد الله أبي دندن األحسـائّي سـنة 

38)1ه>، ثـّم رقمـه بختمه السداسـّي ونقشـه: )ياسـين عبد اللـه أبو دندن(.

كمـا كتـب الناسـخ آل أبي دنـدن ما نّصه: <الحمد للـه رّب العالمين، أنعـم الله علينا 

بمولـود اسـمه محّمـد بـن يـس ابن الشـيخ عبـد الله بـن محّمد بن حسـين بن عبـد الله 

أبي دندن األحساِء]األحسـائّي[، ُولد ثاني يوم من شـوال سـنة التاسـع والثاثين]والمائتين 

واأللـف[، بعـد الهجرة النبوية علـى مهاجرها أفضل الصاة والسـام>.

مجموعة قصائد وفوائد:          )شعر). )	

تأليف: مجموعة مؤلّفين.

الناسخ: الحسن بن عبد الرضا األسدّي، ساكن سيرجان، سنة )4)1ه.

وهـو عبـارة عـن عـدد مـن القصائـد والفوائـد العلميّـة المختلفـة، منها شـعر للسـيّد 

محّمـد ابـن السـيّد مـال اللـه القطيفـّي الموسـوّي، ومجموعـة شـعرية متـن وتخاميـس، 

كمـا تضّمنـت تشـطير قصيـدة طويلة في أصـول الدين للشـيخ عبد المحسـن ]بن محّمد 

اللويمـّي[ األحسـائّي تحتـوي علـى أصـول العقيدة الخمسـة، قصيدة دالية للشـيخ جعفر 

الخطّـّي )معاهدهـم باألبرقين همود(، قصائد مختلفة للشـيخ عبد المحسـن األحسـائّي، 

ورسـالة في الطهارة والصاة للشـيخ محّمد ابن الشـيخ عبد علّي بن عبد الجبار )كاملة(، 

)1( مجموعة صور من المخطوط زودنا بها مشكوراً الباحث الدكتور محّمد كاظم رحمتي.
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قطعـة مـن شـرح قصيـدة )بانـت سـعاد(، يذكـر فيـه معنـى األبيـات بالفارسـيّة ضمًنـا 

)ناقصـة(، علـى المجمـوع تملّـك نّصـه: )في ملـك يس ابن الشـيخ عبد الله أبـي دندن(، 

وختمـه مربـع نقشـه: )ياسـين بن عبـد الله أبو دنـدن()1(.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6133).

مجموع تسع مسائل.                )متفرقة). 0	

تأليف: غير معروف.

أولـه: <أحمـد اللـه الـذي جعل العلوم وسـيلة لاهتداء إلى الصواب الـذي يدور حوله 

الشـرف والبهاء وذريعة لارتقاء إلى المعارج التي..وبعد لقد أحسـن بي ربي إذ أخرجني 

من السـجن وأنزلني منزاًل مباركًا..>.

آخـره: <..معلـوم بالضـرورة إن األجـزاء التي لم يكن بها تماس وتـاق للعرض المذكور 

لـم يكـن لهـا مدخل فـي حلول ذلك العرض بخاف ما إذا كان الجسـم متصـًا فإن العرض 

الغيـر المنقسـم هاهنا قائـم بالمجموع إذ المجموع هاهنـا موجود واحد فيتأمل>.

الناسخ: نسخة عتيقة، الناسخ غير مذكور، فرغ منها 11 شوال 973ه.

أنهـاه بقولـه: <والسـام علـى كاتبـه، تّم كتابتـه يوم الخميس الحادي عشـر من شـهر 

شـوال سـنة ثاث وسـبعين وتسـعمائة. والسام>.

تتألـف مـن: 94صفحة، في كّل صفحة )1 سـطرًا، وعلى النسـخة حواٍش وتهميشـات 

عديـدة، علـى النسـخة ختم تملك نقشـه: )إّن الله يحب المحسـنين(.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(.

مجموعة ست رسائل فقهية:          )فقه). )	

تأليف: مجموعة مؤلّفين.

)1( تحتفظ بالمخطوط المكتبة الوطنية في طهران)كتابخانه ملي(، وقد زّودنا بالتعريف بها وصورة 

من التملّك مشكوراً الشيخ عمار جمعة الفاحّي في 0) ربيع الثاني 1438ه.
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الناسخ: غير مذكور.

علـى النسـخة حواٍش وهوامـش كثيرة كُِتب في أولها قيد مقابلـة نّصه: <تّمت مقابلة 

هـذه الحواشـي مـع أصلهـا وقُوبلـت في مجالـس متعـّددة وأماكن متبـّددة على يـد أقّل 

العبـاد فـي البـاد الراجـي عفو ربّـه المانح محّمد أبوعلـّي بن أحمد بن صالـح بن حاجي 

بـن علـّي الـدرازّي البحرانّي السـاكن بَجْهرُم)1( المحروسـة من اآلثام، وذلـك لثاني جمادى 

الثانـي سـنة 0)11، العشـرين والمائـة واأللـف مـن الهجـرة النبوية علـى مهاجرها أفضل 

والتحية>. السام 

كمـا يوجـد علـى الصفحـة األخيـرة قيـد مهّم نّصه: <شـرعت في قـراءة هذه الرسـالة 

المسـماة بالزنجانيـة فـي علـم القـرآن عنـد السـيّد األجـّل السـيّد عبـد الرضـا ابن السـيّد 

محّمـد األحسـائّي سـنة 1117، السـابعة عشـرة والمائـة بعـد األلف.

أيضـاً قرأتـه عنـد األخ األعّز األكرم القاري موالنا محّمد باقر ابـن موالنا محّمد رضا في 

شـهر جمادى، وكتب دامت إفادته على كّل درس، بلغ بخطّه السـنة 6)11>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(.

الحـالل . 		 مسـائل  فـي  اإلسـالم  فـي شـرح شـرائع  األحـكام  مـدارك   -
والحرام.                                                           )فقـه)

تأليف: العاملّي، السيّد محّمد بن علّي الموسوّي )1009هـ(.

فقه استداللّي شرح على شرائع اإلسام فرغ من تأليفه )) ذي الحّجة سنة 998هـ.

أولـه: <ال ينقـض الوضـوء إاّل حدث وفي صحيحـة زرارة: <ال ينقض الوضوء إال ما خرج 

مـن طرفيـك، والنـوم وغيـر ذلك مـن األخبار الكثيـرة، ويؤيده مـا رواه عبد اللـه بن بكير 

فـي الموثق عـن أبيه عن أبي عبـد الله..>.

آخـره: <الحمـد للـه علـى مـا هدانـا ولـه الشـكر على مـا أوالنـا. ويزيد فـي األضحى، 

)1( وهي منطقة قريبة من شيراز واليوم هي في محافظة فارس. معلومات أفادنا بها الشيخ الباحث 

والمحقق عمار جمعة الفاحّي.
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ورزقنـا مـن بهيمـة األنعام المشـهور بين األصحاب إن ذلك على سـبيل االسـتحباب أيضاً، 

وقـال المرتضـى وابـن الجنيد والشـيخ في االسـتبصار..>.

الناسخ: أحمد ابن قاسم، فرغ من نسخه 0) رجب سنة 4)10هـ.

ختمهـا بقولـه: <وقـع الفـراغ مـن تحريـر هـذا الكتـاب المبـارك في وقت صـاة عصر 

يـوم الخميـس 0) شـهر رجب سـنة 4)10، وأنا العبـد الفقير المحتاج إلـى الله تعالى ابن 

قاسـم أحمد ُعِفـي عنهما>.

كما عليها ختم مربع نقشه: )وقف لطف الله(.

علـى النسـخة بـاغ مـن الناسـخ نّصـه: <بلـغ مثـااًل، وتصحيًحا مـع النسـخة المقروءة 

علـى السـيّد السـند النحريـر العّامـة المحّقـق المدقّـق الشـارح قـّدس الله روحـه وطّهر 

رمسـه وكان عليهـا أثـر تصحيحاتـه وخطّـه، رّوح اللـه روحـه، وكان عليهـا إجـازة بخطّـه 

الشـريف، وهذه نسـخة تّم تصحيحها عليها في مجالس متعّددة آخرها تاسـع عشـر شهر 

رمضـان المبـارك مـن شـهور سـنة أربع وعشـرين وألـف الهجرية وأنـا أقّل األقلّيـن وتراب 

أقـدام المؤمنيـن فضـل اللـه بـن محّمـد بـن علّي الحسـنّي الحسـينّي الشـهير بـ بدسـت 

غيـب، حامـًدا اللـه علـى آالئـه مصلّيًـا علـى أشـرف أنبيائـه وأوصيائـه تائبًا مسـتغفرًا من 

ذنوبـه سـائًا اللـه تعالى التوفيق للتفكر فـي معضاته والفهم لمشـكاته وتبيين أقواله>.

أّمـا نـّص اإلجـازة التـي كتبهـا المصّنـف إلـى السـّيد محّمـد ابن السـّيد الشـهير بابن 

الحسـينّي:  جوبير 

<الحمد لله وسام على عباده الذين اصطفى.
وبعـد فقـد اسـتخرت الله تعالى وأجزت للمولى األجّل الواصل السـالك، شـرف العترة 

جمال األسـرة ذي النفس الزكية واألخاق الزاهرة األنسـية السيّد الحسيب الغرنق األصيل، 

شـمس الملّة والدين محّمد ابن السـيّد الجليل النبيل الشـهير بابن جوبير الحسـينّي )أدام 

اللـه تعالـى جمـال شـرفه وسـمك بالرحمـة والرضـوان ضريـح سـلفه، أن يـروي عني هذا 

الكتـاب وينقلـه إلـى غيره، وكذلك جميع ما ألفته وسـمعته ورويته، ومـا يجوز لي روايته 

علـى اختـاف فنونـه وتشـعب غصونه مّما هـو مفّصل فـي أماكن متعّددة مـن تضاعيف 
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مشـايخي الصالحيـن وعلمائنـا السـابقين فما صّح لديـه أنه طريق لي فليـروه على وجهه 

المعتبـر عنـد أهـل األثر ]ال[ سـيما كتـب الحديث األربعة التـي هـي أركان الدين وعماد 

المؤمنيـن أعنـي الكافـي، ومـن ال يحضره الفقيـه، والتهذيب، واالسـتبصار، ولنا إلى هذه 

الكتـب وغيرهـا طرق متعّددة وأسـانيد عاليـة مفّصلة في موضع آخـر، فلنقتصر منها هنا 

علـى طريق واحد. 

وهـو إنّـا نـروي ذلـك عـن جماعة من مشـايخنا منهـم المرحـوم المبـرور الوالد قّدس 

اللـه روحـه، ونـّور ضريحـه، عـن اإلمـام العّامة الشـهيد الثاني قـّدس الله لطيفـه وأجزل 

تشـريفه، عـن جـّدي المبـرور المقـّدس نـور الديـن علـّي بـن عبد العالـي الميسـّي، عن 

شـيخه الجليـل الصالـح شـمس الديـن محّمـد بـن محّمـد بـن داود الشـهير بابـن المؤّذن 

الجزينـّي، عـن شـيخه ضيـاء الديـن علّي بن مّكـي، عن والده الشـيخ الفقيه السـعيد أبي 

عبـد اللـه الشـهيد محّمـد بـن مّكي، عـن الشـيخين الجليلين اإلمـام فخر الدين، والسـيّد 

الجليل المرتضى عميد الدين ابن األعرج الحسـينّي، عن شـيخهما الجليل محيي المذهب 

اإلمـام العّامـة جمال الدين الحسـن ابن الشـيخ سـديد الدين يوسـف ابن مطّهـر الحلّّي، 

عن الشـيخ اإلمام الضابط المحّقق قدوة المذهب الشـيخ نجم الدين ابن الحسـن جعفر 

بـن سـعيد الحلّـّي تغّمـده الله تعالـى بالرحمة والرضوان، عن السـيّد شـمس الدين فخار 

بـن معـد الموسـوّي، عـن الفقيه شـاذان بن جبريـل القّمّي نزيـل مهبط وحـي الله، ودار 

هجـرة رسـول اللـه، عن العماد أبي جعفـر محّمد بن إبراهيم الطبرّي، عن الشـيخ الفقيه 

أبـي علـّي الحسـن، عـن أبيه الشـيخ الجليل عمـاد الطائفـة ومحيي المذهـب أبي جعفر 

محّمـد بـن الحسـن الطوسـّي، عـن مشـايخه المودعـة فـي كتابيـه التهذيب واالسـتبصار 

وغيرهمـا، فـي طرقـه المتّصلة بأئمة الهـدى صلوات الله عليهم، وعنه عن الشـيخ المفيد 

محّمـد بـن النعمـان، عـن الشـيخ الصـدوق أبـي جعفر محّمـد بن علـّي بن الحسـين بن 

بابويـه القّمـّي، عـن مشـايخه المودعـة في كتبـه التي مـن جملتها كتاب )مـن ال يحضره 

الفقيـه(، وكتـاب )مدينـة العلم(، وكتاب )علل الشـرايع واألحكام(، وغيرها، وعن الشـيخ 

الصـدوق عـن ابن قولويه، عن الشـيخ السـعيد إمام المذهب ومؤّسـس أركانه أبي جعفر 

محّمـد بـن يعقـوب الكلينـي صاحـب كتـاب )الكافـي(، فـي الحديـث وغيره، عـن رجاله 
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المذكـورة فيـه إلـى النبـي، واألئمة صلـوات الله عليهم فليرو السـيد الجليـل ذلك وغيره، 

عنـي محتاطـاً لـي ولـه، مراعيـاً في ذلك مـا يجب رعايته مـن تقوى الله تعالـى فيما يأتي 

ويذر. والتوقف عند االشـتباه إلى أن يصح سـبيل النظر ملتمسـا منه إجرائي على خاطره 

الشـريف فـي خلواته وأوقـات دعواته...

 أيّـده تعالـى فيمـا يأتـي ويـذر والتوفيـق عنـد االشـتباه إلـى أن يتضـح سـبيل النظر. 

ملتمًسـا منـه إجرائـي على خاطره الشـريف في خلواته وأوقات دعواتـه، تقبل الله تعالى 

عملـه، وشـملنا وإيـاه بعفوه وجعلنا فـي الراغبين في مرضاته وفضله السـاعين في نصرة 

دينـه وأهلـه، إنّه جـواد كريم. وكتب هذه األحـرف بيده العاصية الجانيـة العبد الملتجئ 

إلـى عفـو اللـه تعالـى محّمـد بـن علـّي بن أبـي الحسـن الحسـينّي العاملـّي، عاملـه الله 

بفضلـه، وعفـا عنـه بمّنـه ضحـى يوم السـبت مفتتح شـهر شـوال من شـهور سـنة خمس 

وتسـعين وتسـعمائة مـن الهجـرة النبويّـة علـى مهاجرها أفضـل الصاة والسـام. والحمد 

للـه رّب العالمين>.

يقـع المخطـوط فـي: 3)3صفحـة، فـي كّل صفحـة: 7)سـطرًا، كُِتبـت بخـّط النسـخ، 

نسـخة مجلّـدة بـورق الكارتون.

على النسخة حواٍش وتصحيحات وتوضيحات مختلفة، بعضها من الناسخ.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 6906) )1(.

مرآة الحكمة )أنوار الحكمة الناصري في الطب الجديد).     )طب). 		

تأليف: باشي، الميرزا محّمد حكيم )القرن الثالث عشر(. 

فارسـّي فـي الطـب الجديـد لميـرزا محّمـد حكيـم باشـي ألفـه باسـم السـلطان ناصر 

الديـن شـاه. وطُبع سـنة )7)1، ويُقال له )األنوار الناصريّة(. أو )مـرآة الحكمة الناصريّة(.

الناسخ: غير مذكور.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(.

)1( فنخا: 8)/)80.
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مسالك األفهام إلى آيات األحكام                  )فقه). 		
تأليف: الكاظمّي، محّمد الجواد بن سعد بن الجواد )القرن الحادي عشر(.

أولـه: <كتـاب القضاء: القضاء لغة: يطلق على إحكام الشـيء وإمضائه، ومنه )وقضينا 

إلى بني إسـرائيل(، وعلى االتمام، ومنه )فإذا قضيتم مناسـككم(>.

ويتضمن كتاب القضاء، ثم الحدود والتعزيرات من موسوعة المسالك.

الناسـخ: علي ابن الما محمد صالح االصطهباناتي، فرغ منه يوم الخميس آخر شـهر 

شوال سنة 69)1ه. 

ختـم بعضهـا بقولـه: <فرغ من كتابة هـذا الكتاب العبد الفقيـر المذنب المحتاج إلى 

رحمـة اللـه ابـن مـا محمـد صالح علـي اصطهباناتـي، في يوم الخميس آخر شـهر شـوال 

المكرم سـنة 69)1>.

وهي نسخة سلطانية مصححة خالية من الهوامش والحواشي.

يقع المخطوط في: 76) صفحة، في كل صفحة: 8)سطر.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: )691) )1(.

جزء آخر: 

ضمـن موسـوعة مسـالك األفهـام، ومـن تملّكات أسـرة اللويمـّي في سـيرجان، يوجد 

قسـم آخـر منـه فـي مكتبة ملـي، كان ضمـن المجموعة التـي كانت بحوزة الحـاج عباس 

محسـني اللويمّي.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 6)69) ))(.

جزء آخر: 

ضمـن موسـوعة مسـالك األفهـام، ومـن تملّكات أسـرة اللويمـّي في سـيرجان، يوجد 

)1( فنخا: 9)/383.

))( فنخا: 9)/)38.
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قسـم آخـر منـه فـي مكتبة ملـي، كان ضمـن المجموعة التـي كانت بحوزة الحـاج عباس 

محسـني اللويمّي.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: )689) )1(.

جزء آخر: 

ضمـن موسـوعة مسـالك األفهـام، ومـن تملّكات أسـرة اللويمـّي في سـيرجان، يوجد 

قسـم آخـر منـه فـي مكتبة ملـي، كان ضمـن المجموعة التـي كانت بحوزة الحـاج عباس 

محسـني اللويمّي.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 6914) ))(.

مشكاة األنوار ومصفاة األسرار.                )عرفان). 		

تأليف: الغزالّي، أبي حامد محّمد بن محّمد )ت )0)هـ(.

أولـه: <ربـي أنعمـَت فزد بفضلـك، الحمد لله فائـض األنوار، وفاتح األبصار، وكاشـف 

األسـرار، ورافـع األسـتار، والصـاة على رسـوله محّمـد نور األنوار، وسـيّد األبـرار، وحبيب 

الجبّار، وبشـير الغّفار>.

آخـره: <فـإن خـوض غمرة األسـرار اإللهية خطير، واستشـفاف األنـوار اإللهيّة من وراء 

الحجب البشـريّة عسـير غير يسـير، والسام>.

الناسخ: غير مذكور.

كتب بخط النسخ، خال من الحواشي.

يقع المخطوط في: 00)صفحة، في كل صفحة: )1سطراً.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 6900) )3(.

)1( فنخا: 9)/)38.

))( فنخا: 9)/)38.

)3( فنخا: 9)/76).
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معالم الدين ومالذ المجتهدين.         )أصول الفقه). 		

تأليف: العاملّي، الشيخ حسن بن زين الدين، ابن الشهيد الثاني )1011ه(.

أوله: <الحمـد لله المتعالي في عـــّز جــاله عن مطـارح األفهـام فـا يحيط بكنهه 

العارفون، المتقّدس بكمال ذاته عن مشابهة األنام فا يبلغ صفته الواصفون، المتفّضل 

بسوابغ اإلنعام فا يحصي نعمه العاّدون، المتطّول بالمنن الجسام فا يقوم بواجب شكره 

الحامدون، القديم األبدي فا أزلي سواه، الدائم السرمدي فكل شي ء مضمحّل عداه>.

آخره: <..بما يحتمل التأويل وإن كان محتمًا إال أن احتمال التقية على ما هو المعلوم 

من أحوال األئمة أقرب وأظهر وذلك كاٍف في الترجيح فكام الشيخ عندي هو الحّق>.

فرغ من تأليفه سنة 994ه.

الناسخ: حسين علّي بن محّمد حسن مرّوج الشريعة، فرغ من نسخه في رمضان )8)1ه.

ختمهـا: <قـد تـّم بعون الملـك الوّهاب على يد أقّل الطاب ابن الشـيخ محّمد حسـن 

مرّوج الشـريعة حسـين علّي، بتاريخ شـهر رمضان المبارك في سـنة )8)1>.

علـى النسـخة حـواٍش وتصحيحـات مذيلة بـ )إنشـاء عميدي(، وأبو الحسـن الكرخّي، 

ومـّا صالـح، مّا ميـرزا، وذبيح الله الحسـينّي الرضوّي.

نقشه  وختم  المحسن(،  عبد  الحسين  عبد  )ابن  نقشه  ختم  تملّك  قيود  يوجد  كما 

)محّمد شفيع بن ذبيح الله الحسيني(، كما يوجد ختم بيضوّي )إن الله يحب المحسنين(، 

وختم نقشه )الواثق بالله الغني عبده حسين علّي(، وختم: )عبد المحسن المحسنّي(، 

وقيد تملك باسم أحمد الملّقب بـ )ناظم العلماء(.

يوجد على الصفحة األولى ختم مربع: نقشه )عبده محّمد المحسني(

كما يوجد قيد تملّك عبد الحسين بن عبد المحسن ونّصه: <انتقل هذا الكتاب بعون 

الله الملك الوّهاب وأنّا أقّل الطاب )عبد الحسين بن عبد المحسن(، حّرره في 4) محرم 

)133>، وعليه تملّك باسم عبد المحسن بن عبد الحسين في تاريخ 0) رجب 1334.

يقع المخطوط في: )13صفحة، وفي كّل صفحة: 16 سطرًا، بخّط نستعليق.
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المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: )610) )1(.

نسخة أخرى: 

تـّم ذكـره ضمـن الكتـب التي فـي مجموعة الحـاج عباس محسـني اللويمـّي، بوصفه 

جـزًءا مـن تراث أسـرته في سـيرجان.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: )613) ))(.

نسخة أخرى: 

الناسخ: بركهاي نونويس، فرغ من كتابته ليلة 7) شوال سنة 1334ه.

<وقع الفراغ في عصر يوم السـبت سـابع وعشـرين من شـهر شـوال المكرم من شهور 
سـنة ثاثمائة وثاثيـن وأربعة بعد األلف>.

يقع المخطوط في: )16صفحة، وفي كّل صفحة: )1 سطرًا

على النسـخة عّدة قيود تملّك منها: <إن الله يحب المحسـنين>، ويوجد ختم بيضوّي 

نقشـه <ناظـم العلمـاء 1303>. وختـم آخـر: <ابـن عبـد الحسـين عبـد المحسـن>، وختم 

نقشـه <عبـد المحسـن المحسـنّي>، وقيد تملّـك نّصه: <أحمـد الملّقب بناظـم العلماء>، 

وقيـد تملّـك عبد المحسـن بن عبد الحسـين فـي تاريخ 0) رجـب 1334>.

معجزات األئمة.        )سيرة األئمة ـ فارسّي). 		

تأليف: غير مذكور.

مخطوط يتناول معاجز األئمة^، ليس فيه إشارة إلى المؤلّف، أو تاريخ التصنيف. 

أولـه: <أّمـا المقّدمـة ففـي بيـان اختـاف بعـض.. منهـا األشـاعرة وهـو متّفـق العـدل 

وأنكـروه وجـوزوا علـى اللـه الظلـم والقـرآن يكذبهـم فيـه وال يظلـم..>.

)1( فنخا: 38/30).

))( فنخا: 38/30).
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آخـره: <..فلمـا كان قـرب البحـر إلـى الرجليـن إلـى بـاب بيتـي ومـا ال أجـرك الله في 

أحمـد بـن إسـحاق فقـد غسـلناه وكفنـاه وصلّينا عليـه فقمـت ودفّنـاه بحلوان>.

الناسخ: غير مذكور، يحتمل أن تكون النسخة كُِتبت في القرن الثالث عشر.

يقـع المخطـوط فـي: 40)صفحة، وفـي كّل صفحة: 17 سـطرًا، كُِتب بخّط نسـتعليق 

تحريرّي.

على النسخة تعليقات وتهميشات، وختم نقشه )عبده محّمد بن علّي المحسنّي(.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 6101) )1(.

المعتبر شرح النافع في مختصر الشرائع:        )فقه). )	

تأليف: الحلّّي، الشيخ جعفر بن حسن الهذلّي، المعروف بـ المحّقق الحلّّي )676ه(.

أولـه: <واختـار مـن النـاس األنبياء، واختار مـن األنبياء الرسـل، واختارني من الرسـل، 

واختـار منـي عليًـا، واختـار مـن علـّي الحسـن والحسـين، واختار مـن الحسـين األوصياء 

وهم تسـعة مـن ولده>.

آخـره: <ال يعـدل عـن األفضـل لكـن ال تسـلم أن المتعة كانت مشـروعة قبـل إحرامه 

إذ المشـهور نزولهـا بعـد دخوله مكة سـائًقا الهـدي ومنعه عن التمتع سـوقه قبل خروجه 

منى>. إلى 

الناسخ: غير مذكور، يحتمل أنّها من منسوخات القرن الثاني عشر.

على النسخة حواٍش وتصحيحات ربما من الناسخ.

النسخ،  بخّط  كُِتبت  كّل صفحة: 3) سطرًا،  المخطوط في: )30 صفحة، وفي  يقع 

العناوين بالخط األحمر، والمتن المخطوط بالمداد األسود، وهي نسخة مجلّدة بالمقّوى.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 6104) ))(.

)1( فنخا: 310/30.

))( فنخا: 300/30.
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مغني اللبيب عن كتاب األعاريب.        )نحو وصرف). )	

تأليف: األنصارّي، عبد الله جمال الدين بن هشام المصرّي )ت761 ه(.

أولـه: <أمـا بعـد حمـدا للـه على أفضالـه، والصاة والسـام على سـيدنا محمـد وعلى 

آلـه، فـأن أولـى مـا تقترحه القرائـح، وأعلى مـا تجنح إلى تحصيلـه الجوانح، ما تيسـر به 

فهـم كتاب اللـه المنزل >.

آخره: <وأن يسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل 

وسلم وبارك على حبيبنا محمد عدد الرمل الدقيق، وعدد الموج الدفيق، وسلم تسليما>

الناسخ: غير معروف، لكن يحتمل أنه نسخ خال القرن الثاني عشر.

يقـع المخطـوط فـي: )17 صفحـة، فـي كّل صفحـة: )1سـطرًا، كُِتبـت بخّط النسـخ، 

علـى النسـخة حـواٍش كثيـرة وتصحيحـات مختلفة.

مفاتيح الشرائع.           )فقه). 0	

تأليف: الفيض الكاشانّي، محّمد بن مرتضى بن محمود )1091ه(.

أولـه: <بسـم اللـه وبـه ثقتي. الحمد لله الذي هدانا لدين اإلسـام، وسـّن لنا الشـرائع 

واألحـكام بوسـيلة نبيـه المختار..وهـو خـادم العلـوم الدينيـة محّمد بن مرتضـى الملّقب 

بمحسـن أحسـن اللـه حاله، يقول إنـي كنت في عنفـوان..>.

آخـره: <نحـو ذلـك بشـرط أن ال يتجـه عليـه ضـرر فـي شـيء مـن ذلـك، أو لـم يعلم 

رضـاه، واال لـم يجـز إذ ال ضـرر وال ضرار في الديـن كما في الخبر المشـهور، وفي القول: 

»كل شـيء مطلـق حتـى يـرد فيه نهـي«. واللّه أعلـم بحقائـق أحكامه>.
الناسخ: إبراهيم بن إسماعيل الرضوّي، انتهى من نسخه في ربيع الثاني سنة 63)1ه

قـال الناسـخ فـي نهايتهـا: <تّم بعون الله وحسـن توفيقـه في ظهر يـوم الخميس من 

ربيـع الثانـي علـى يد أقـّل عباد الله عمـاً ابن إسـماعيل إبراهيم الرضوّي سـنة 63)1>.

ختم تملّك نقشـه: )الراجي إبراهيم الرضوّي(، ووقفية باسـم السـيّد إبراهيم الرضوّي 

سنة 63)1.
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ونّص الوقفية: <بسـم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رّب العالمين والعاقبة للمتّقين 

والصاة والسـام على سـيّد األولين واآلخرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الباعث 

لتحريـر هـذه الكلمـات وقف مؤبّد وحبس مخلّد هداية شـعار إمام الحرمين الشـريفين..

في رجب المرّجب سنة 63)1>.

يقـع المخطـوط فـي: 130 صفحـة، فـي كّل صفحـة: )) سـطرًا، كُِتبت بخّط النسـخ، 

على النسـخة حـواٍش وتصحيحـات وتوضيحـات متفرّقة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 6098) )1(.

نسخة أخرى: 
كانـت ضمـن مجموعة مخطوطـات آل اللويمّي التي كانت بيد الحاج عباس محسـني 

اللويمّي السـيرجانّي، وهي من تـراث آبائه وأجداده.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: )693) ))(.

مفاتيح النجاح ومقاليد الفالح       )دعاء ـ فارسّي). )	
تأليف: كنجوي، عبد الله بن محّمد )القرن الرابع عشر(

تضـّم مجموعـة مـن األدعية ألهل البيـت^، وكان ضمن مجموعة عباس محسـني 

اللويمّي.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: )613) )3(.

مقتل أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب×.      )سيرة). 		

تأليف: الشاطرّي، الشيخ حرز الدين العسكرّي )من أعام القرن العاشر(.

أولـه: <الحمـد للـه األول فـي أبديتـه، اآلخـر في أزليتـه، العـادل في قضيتـه، الرحيم 

)1( فنخا: 718/30.

))( فنخا: 718/30.

)3( فنخا: 3/30)7.



627 ا ااّااابحررك ا لمإ ايكلمدرك

ببريتـه، الواحـد فـي ملكه وبرهانه، الفرد في صمديته وسـلطانه، العـالــي فــي دنــوه، 

القريـب فـي علـوه، أحمـده حمـد من يعلـم، رهين بعملـه وميـت دون أمله>.

آخره: <والحمد لله العزيز الوهاب وهذا آخر ما انتهى إلينا من حــديث وفاة سـيدنا 

وموالنـا وامامنـا حجـة اللـه علـى جميـع الخائـق وامام أهـل المغـارب والمشـارق، أمير 

المؤمنيـن وسـيد الوصييـن علي بن أبـي طالب× على التمام والكمـال، وآخر دعواهم 

أن الحمد للـه رب العالمين>.

الناسـخ: الشـيخ محّمـد بـن إبراهيم آل الشـيخ عبد المحسـن اللويمـّي )تُوفّي حدود 

عـام 1381ه(، نُِسـخت فـي القرن الرابع عشـر.

قـال فـي آخرهـا: <بقلـم األقـّل محّمـد بـن إبراهيـم ابـن الحـاج عبـد اللـه ابـن حـاج 

حسـين آل الشـيخ عبـد المحسـن اللويمـّي>.

يقع المخطوط في: 34)صفحة، في كّل صفحة: 14 سطرًا.

المصدر: مكتبة كاشف الغطاء في النجف األشرف، رقم المخطوط: ))78 )1(.

منازل اإلنسان:                                                        )فلسفة). 		

تأليف: الشيخ مّكي بن صالح بن حسن البحرانّي )كان حياً سنة 1180ه(.

فرغ من تصنيفها مؤلّفها 17 ربيع األول سنة 0)11ه. في مدينة كرمان بالمسجد الجامع.

أولـه: <الحمـد للـه الـذي فتـق مـن خلـق الوجـود، وغسـق الكـرم والجود شـفًقا من 

المّصبـاح منيـرًا، وأبـدع من نواميس فطرة اإلنسـان يد اإلحسـان ما لم يكن شـيئًا مذكوًرا، 

وأبدلـه مـن ظلمات العدم شمًسـا مـن الظّهور..أما بعـد: فيقول أقّل خدمـة حملة العلوم 

والنصايح..المدعـو بمّكـي بن صالـح البحرانّي>.

آخـره: <هـذا ختـام مـا أردنا جمعه من كتاب األنسـان نفعنـا الله به فـي دار الحيوان 

أو كافـة اإلخـوان، والمأمـول مـن الوارد في هذا المغتسـل البـارد إرغام الحاسـد، بترويج 

)1( دليل مخطوطات مؤّسسة كاشف الغطاء العامة، قسم الذخائر: 4/1)). 
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الكاسـد، وتصحيح الفاسـد، فإن أول النـاس والناس>.

نسـخ الكتاب الشـيخ عيسـى بن محّمـد اللويمّي في األحسـاء أو البحريـن، وقد دّون 

نسـبه هكـذا: <شـيخ عيسـى بن محّمد بـن مبارك بن أحمد بـن محّمد بن ناصـر اللويمّي 

األحسائّي>. 

وكان الفراغ من كتابتها )) جمادي الثاني سنة 09)1ه.

وهـي مصّححـة، والحاشـية فيهـا بخـّط الشـيخ أحمد األحسـائّي، في الصفحـة األولى 

كتـب هـذه العبـارة: )سـمعت مـن العّامـة األسـتاذ شـيخنا الشـيخ حسـين الماحـوزّي 

– دام فضلـه ومجـده- نقـاً عـن شـيخه العّامـة أبـي الحسـن الشـيخ سـليمان البحرانـّي 

الماحوزّي أن جامع )مصباح الشـريعة( شـقيق البلخّي، والله أعلم بحقائق األمور()1(. 

وعليهـا تملّـك أحمـد بن زيـن الدين األحسـائّي، وعبارته: <في حيازة العبد المسـكين 

أحمـد بـن زيـن الديـن األحسـائّي سـنة 09)1ه> وختمـه نقشـه: )أحمـد بن زيـن الدين 

30)1ه( وهـو بيضوّي. 

كمـا عليهـا تملّـك علـّي بن أحمد بن زيـن الدين األحسـائّي بما نّصه: <صـار إلى نوبة 

األقـّل علـّي بـن الشـيخ أحمد بـن زين الديـن>، وختمه نقشـه: )علـّي بن أحمـد بن زين 

الديـن( وهو مربع. 

كما عليها تملّك محّمد أمين المقيم في طهران.

يقع المخطوط في: )8)صفحة، في كّل صفحة: 18 سطرًا.

المصدر: مكتبة آية الله العظمى المرعشّي النجفّي: 0)139 ))(.

مناظرة ابن أبي جمهور مع الفاضل الهروّي                )كالم). 		
تأليف: األحسائّي، الشيخ محّمد بن علّي ابن أبي جمهور )909ه(.

)1( منازل اإلنسان، النسخة الخطية: 1، وقد حصلنا على بعض صفحاتها من سماحة الشيخ المحّقق 

عبد الحليم عوض الحلّّي.

))( منازل اإلنسان، النسخة الخطّيّة: 1، فنخا: 31 / 07).
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وهـي مناظـرة جـرت بيـن الشـيخ محّمـد بـن علـّي بـن أبـي جمهـور األحسـائّي )ت 

909ه(، وبيـن أحـد علمـاء هـراة)1( يُعـرف بــ )الفاضـل الهـروّي(، وقـد جـرت المناظـرة 

بمدينـة مشـهد المقّدسـة 878ه، وعمـره حينهـا أربعون سـنة، في الحقبة التـي كان ابن 

أبـي جمهـور مجـاوًرا لمشـهد اإلمـام الرضا×.

أولـه: <الحمـد لله حّق حمده والصاة والسـام على محّمد وآله وسـلّم تسـليًما كثيرًا. 

أمـا بعـد: سـألتني أدام اللـه بقـاك، عّمـا كان بينـي وبيـن الهـروّي فـي بـاد خراسـان من 

المجـادالت فـي المذهب>.

آخـره: <ودخلـت فـي مذهـب اإلماميّـة. وبعد ذلك لم يعـرف على ما صـار إليه أمره، 

وهـذا مـا كان بينـي وبينـه مـن المجادلة على االسـتقصاء. والحمـد لله على ظهـور الحّق 

وكيـد الباطل، ونسـتغفر الله>.

الناسخ: علّي ابن الشيخ عبد المحسن اللويمّي، فرغ من نسخها وكتابتها سنة )))1ه.

كُِتبت بخّط النسخ، وهي نسخة نظيفة خالية من الحواشي والتهميشات.

فـي نهاية النسـخة بعض التهميشـات بخّط النسـتعليق الفارسـّي الجميـل، كما يوجد 

فـي نهايتهـا فوائـد فقهية، كتب نهايتها: <من إفادات الشـيخ علّي على شـرح القواعد 

تّمـت والله أعلم>.

 وفي آخرها كُتبت أسماء األئمة مع إفادات عن حياتهم في جدول.

تقع الرسالة في: )4 صفحة، وفي كّل صفحة: )) سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: 4/ 6934).

منتخبات كالم أمير المؤمنين.                           )حكم). 		

تأليف: اللويمّي، الشيخ علّي ابن الشيخ عبد المحسن األحسائّي )بعد سنة )4)1ه(.

ضّمـت مجموعـة من كلمات أمير الموّحدين أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب.× 

)1( هي مدينة أفغانية تقع غربّي أفغانستان يمّر بها نهر هریرود.
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في مختلف المجاالت األخاقيّة والتربويّة.

الناسخ: علّي ابن الشيخ عبد المحسن األحسائّي، 17 ربيع األول سنة )3)1ه.

ختمـه بقولـه: <تـم الكتـاب بعـون الملـك الوّهـاب ضحـى يـوم الجمعـة سـابع عشـر 

من شـهر ربيع األول في سـنة )3)1، بقلم الفقير علّي الشـيخ عبد المحسـن األحسـائّي 

سـلمهما اللـه تعالى>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 6878).

المنطق         )منطق). 		

تأليف: الهمدانّي، أحمد )القرن الثالث عشر(.

مـن مجموعـة مخطوطـات آل اللويمـّي، لـم نعـرف تفاصيـل معالـم المخطـوط، وما 

تضّمنـه مـن تقييدات.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: )611) )1(.

من ال يحضره الفقيه.       )حديث). 		

تأليف: القّمّي، الشيخ محّمد بن علّي بن الحسين )ت9)3ه(.

أولـه: <اللهـم إنّي أحمدك وأشـكرك وأومن بك وأتوكل عليك..أما بعد فإنّه لما سـاقني 

القضـاء إلـى بـاد الغربة وحّصلنـي القدر بها بأرض بلخ من قصبة إياق ووردها الشـريف 

الديّـن أبـو عبد الله المعروف بنعمة وهو محّمد بن الحسـين..>.

آخـره: <تّمـت أسـانيد كتـاب مـن ال يحضـره الفقيه للشـيخ الجليل أبي جعفـر محّمد 

 .<..بـن علـّي بن الحسـين بن موسـى بن بابويـه القّمـّي الفقيه

الناسـخ: محّمـد صالـح بن ميركعلّي اليزدّي، فرغ من نسـخ الجلـد األول يوم الخميس 

في )) ذي الحّجة 1088ه، والجلد الثاني 0) صفر 1089ه، والجلد الثالث يوم الخميس 

)1( فنخا: )137/3.
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13 رجب سـنة 1089ه، واألخير يوم األربعاء ) شـعبان سنة 1089ه.

ختمه بقوله: <وذلك في ليلة األربعاء ثاني شـهر شـعبان المعظم سـنة تسـع وثمانين 

بعـد ألـف مـن الهجـرة النبويـة بجهة فرزنـد محّمد رفيـع قلمي..كتبه ابـن ميركعلّي 

محّمد صالـح اليزدّي>.

عليهـا تصحيـح ومقابلـة وحـواٍش فـي غـرّة جمـادي اآلخر سـنة 1186، فـي إصفهان، 

كمـا تـّم تصحيـح الروضة يوم االثنين 4 شـوال سـنة 1186ه في إصفهـان على يد معصوم 

علـّي بن علّي عسـكر.

عليها عدد من التملّكات، منها ختم نقشه: )والكاظمين الغيظ 4)11(، وهو بتاريخ 

يقع المخطوط في: )9)صفحة، في كّل صفحة: 31 سطرًا، نوع الخّط النسخ.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران.

منية اللبيب في شرح التهذيب.                  )أصول الفقه). )	

تأليف: األعرج، السيّد عبد المطلب بن محّمد الحسينّي )القرن الثامن الهجرّي(.

شرح على كتاب العّامة الحلّّي )تهذيب األصول(.

أولـه: <اللهـم إنـي أحمـدك حمـًدا ال يقدر حصـره وال يحصر قدره وال ينسـى ذكره وال 

يطوى نشـره وال عدده، وال ينقضي أمده، وأشـهد أن ال إله إال الله شـهادة موجبة لجميل 

األجر..وبعـد فـإن االلتفات إلى علـم أصول الفقه..>.

آخـره: <انتهـى كامـه قـّدس الله روحه إلـى هنا، فلنقطـع الكام حامديـن الله تعالى 

علـى تواتـر نعمـه وتظافـر آالئه وقسـمه ومصلّين على خاتم الرسـل وسـيّد األنبياء محّمد 

المصطفـى وآلـه األئمة األصفياء صلـوات ال انقطاع لهـا وال انقضاء>.

علـى النسـخة قيـد تملّـك نّصـه: <قـد انتقـل هذا إلـّي بالبيـع الصحيـح الشـرعّي وأنا 

العبـد األقـّل> ختـم مربـع نقشـه: )عبد الحسـين بـن عبد المحسـن(.

الناسـخ: السـيد علـي ابـن السـيد إبراهيـم الرضـوي، وقـد فرغ من نسـخها في شـهر 

شـوال سـنة )6)1ه.
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أنهاهـا بقولـه: <كتبـه العبـد الفقيـر الحقيـر الراجـي سـيد علـي ولـد سـيد إبراهيـم 

الرضـوي غفـر اللـه لهمـا وللمؤمنيـن والمؤمنـات فـي شـهر شـوال المكـرم سـنة )6)1>.

على النسخة تصحيحات وهوامش وتعليقات بخطوط مختلفة.

يقع المخطوط في: 79)صفحة، في كل صفحة: 31سطراً.

المصدر: المكتبة الوطنية في طهران )ملي(، رقم الحفظ: )690)/).

المهذب البارع في شرح المختصر النافع.    )فقه استداللّي). )	
تأليف: الحلّّي، أحمد بن محّمد ابن فهد )6)7-841ه(.

أولـه: <الحمـد للّـه المتفرّد بالقـدم والكمال، المتوّحـد بالعظمة و الجـال، المتعالي 

عـن مقايسـة األشـياء واألمثال، المتقـّدس عّما رامت إليـه فكر الضّال ووسـاوس الجّهال، 

مدبّـر الكائنـات فـي أزل اآلزال: ذلكـم اللّه ربكـم ال إله إاّل هو الكبيـر المتعال>.

آخـره: <وأن ينفـع به الطالبين، وأن يجعله ذخراً ليـوم الدين، ولنقطع الكام حامدين 

للّه رّب العالمين، ومصلّين على سـيّد المرسـلين، وأشـرف األولين واآلخرين محّمد خاتم 

النبيّيـن وآله الغر الميامين>.

الناسخ: علّي بن محّمد حسين الرفسنجانّي، يوم الخميس 13 ذو القعدة 40)1ه.

ختمـه بقولـه: <تـّم كتاب المهّذب حسـب ما تفّضـل به عالي الجـاه، صاحب العظمة 

والجـال، الشـيخ عبـد...... المازندرانّي، ألجل عالي المقام المقـّدس وحيد الدهر. مجتهد 

العصر والزمان، الشـيخ عبد المحسـن )العربّي(. 

كتبـه العبـد المذنـب األقل اآلثـم الجاني ابن محّمد حسـين علّي الرفسـنجانّي بتاريخ 

)يـوم الخميس، ثاثة عشـر، ذي القعدة الحرام، سـنة 40)1>.

النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر:        )علم الكالم). 0	

تأليف: السيورّي، المقداد بن عبد الله بن محّمد الحلّّي )ت6)8ه(.

أولـه: <الحمـد للـه الـذي دل علـى وجـوب وجـوده افتقـار الممكنـات، وعلـى قدرته 
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وعلمـه إحـكام المصنوعـات، المتعالـي عن مشـابهة الجسـمانيات..وبعد فـإن الله تعالى 

لـم يخلـق العالـم عبثًـا فيكون مـن الاعبين..بـل لغاية>.

آخـره: <فهـذا مـا تهيـأ لـي )تنميقـه( وكتابتـه واتفـق لـي جمعـه وترتيبـه مـع ضعف 

باعـي، وقصـر ذراعي، هــذا مع حصول االسـفار وتشـويش االفكار لكـن المرجو من كرمه 

تعالـى ان ينفـع بـه كمـا نفـع بأصلـه وان يجعلـه خالصـا لوجهه إنه سـميع مجيـب والله 

خيـر موفـق ومعيـن، والحمـد لله رب العالميـن وصلى اللـه على محمد وآلـه أجمعین >

الناسخ: عز الدين بن عبد الرحيم السيرجانّي، فرغ من نسخه شعبان سنة )107ه.

شعبان  تاريخ شهر  في  الوّهاب  الملك  بعون  الكتاب  <تم  بقوله:  الكتاب  أنهى  وقد 

الدين  عز  الرحيم،  عبد  موالنا  ابن  الحقير  الفقير  عا]على[يد   ،107( سنة  المعظم 

السيرجانّي، بتوفيق الله الملك الربانّي في بلدة )هراة(، المشهورة بدار العبادة يزد. تّم>.

هناك تعليقات من الناسخ، كما توجد توضيحات وتهميشات مختلفة.

تضّمنـت عـدًدا مـن القيـود وأختـام التملّـك منهـا ختـم بيضوّي نقشـه: <الواثـق بالله 

العلـّي حسـين بن علـّي1071>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 6117).

ندبة البكاء.           )فقه). )	

لـم نتعـرّف على معالم النسـخة من المؤلّف إلى الناسـخ، وتعّد النسـخة من تملّكات 

مكتبـة آل اللويمّي في سـيرجان التي انتقلت إلـى المكتبة الوطنيّة.

نزهة الناظر في الجمع بين األشباه والنظائر                )فقه). 		

تأليف: الحلّّي، يحيى بن سعيد )ت 689ه(.

أولـه: <الحمـد لله رّب العالمين، والصاة والسـام على رسـوله وآلـه أجمعين أما بعد: 

اعلـم أنـي قـد صّنفت لك هـذا الكتاب وجمعت فيـه بين الحكم ونظائره وسـميته )نزهة 

الناظـر فـي الجمـع بيـن األشـباه والنظائر(.فصل: العبـادات كّل فعل مشـروع ال يجزي إاّل 



يا جبعا نحنر634 ييانريرا دءسيرك

بنيـة التعظيم والتذلّل لله سـبحانه وتعالى>.

آخـره: <عـن أبـي الحسـن موسـى× قـال: إذا قـام قائمنـا قـال: يا معشـر الفرسـان 

سـيروا في وسـط الطريق ويا معشـر الرجال سـيروا على جانبي الطريق فأيما فارس أخذ 

علـى جانبـي الطريـق فأصاب رجاً عيـب ألزمناه الديّة وأيما رجل أخذ في وسـط الطريق 

فأصابـه عيـب فـا دية له، تـّم بعون اللـه تعالى>.

الناسخ: علّي بن الشيخ عبد المحسن اللويمّي، فرغ من نسخها سنة )))1ه.

وهـي نسـخة كُتبـت بخّط النسـخ، خاليـة مـن الهوامش، وهـي تاّمة، كُتبـت بالمداد 

األسـود والعناوين بالمـداد األحمر.

يقع المخطوط في: 3) صفحة، وفي كّل صفحة: )) سطرًا.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: )/ 6934).

نزهة الناظر وتنبيه الخاطر               )حديث). 		

تأليف: الحلوانّي، الشيخ الحسين بن محّمد بن الحسن بن نصر )القرن الخامس الهجرّي(.

أولـه: <الحمـد للـه رّب العالميـن، حمـد العارفيـن بـه العالميـن، وصلّـى اللـه علـى 

المصطفـى محّمـد وآلـه الطاهريـن، أمـا بعـد فلقـد سـطرت لـك - امتعني الله بـك - من 

أقـوال األئمـة مـن أهـل البيـت^ الموجـزة، وألفاظهـم المعجزة>.

آخـره: <ولـو وفـق هـذا الفاضـل ونسـب كام كّل إمـام إليـه لـكان أوفى ألجـره، وأبقى 

بذكـره إياهـا، وصلـى الله على محّمد رسـول الله، تم الكتاب والحمد للـه أواًل وآخرًا>.

الناسخ: محّمد شفيع بن محّمد جعفر، في شهر ذي القعدة سنة 1017ه.

ختمـه بقولـه: <تـم بعـون اللـه فـي شـهر ذي الحّجة سـبع عشـرة ومائة بعـد األلف، 

كاتبـه الراجـي إلـى عفـو الله الملـك الرفيع ابن محّمد جعفر محّمد شـفيع غفـر ذنوبهما 

وعفـا عنهما وسـتر عيوبهما>.

وعلى النسخة ختم تملّك: <إن الله يحب المحسنين>.
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المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران.

النشر في القراءات العشر:                  )علوم القرآن). 		

تأليف: الدمشقّي، محّمد بن محّمد ابن الجزرّي )833 ه(.

أولـه: <قـال الفقيـر إلـى رحمة اللـه تعالى محّمد بـن محّمد بن محّمد الجـزرّي، كان 

اللـه لـه في غربته،...وبعد فإن اإلنسـان ال يُشـرّف إال بما يعـرف، وال يُفّضل إال بما يعقل، 

وال يُنجـب إال بمـا يصحب، ولذلـك كان القرآن العظيم>.

آخـره: <ومواقيتـه األسـحار، وأسـبابه الصاة علـى النبي، اللهم صـّل على محّمد 

وعلـى آل محّمـد، كمـا صليـت علـى إبراهيم وعلـى آل إبراهيم، إنك حميـٌد مجيد>.

الناسـخ: محّمـد بـن نـور اللـه بـن محّمـد بـن أحمد الحسـينّي، وقـد وقع الفـراغ من 

نسـخه االثنيـن 17 ذي القعـدة 0)9ه، بمدينـة إصفهـان.

وختمهـا بقولـه: <بتوفيـق اللـه سـبحانه وتعالـى، قـد تـّم كتاب النشـر في القـراءات 

العشـر علـى يـد العبد الضعيـف الراجي إلى الله الملك الغني المغنـي محّمد بن نور الله 

بـن محّمـد بـن أحمـد الحسـينّي المدنّي محتـداً، الكرمانّي منشـأ ومولـداً آتـاه الله فضاً 

غزيراً، ورزقه علماً نافعاً كثيراً في يوم االثنين سـابع عشـر شـهر ذي القعدة الحرام سـنة 

خمسـين وتسـعمائة الهجـرة النبويـة، بـدار السـلطنة إصفهان، في أسـرع وقـت، وأقصر 

زمـان. والحمـد للـه أواًل وأخرًا وظاهـرًا وباطًنا>

يا ناظرًا فيه سل بالله مرحمًة على المصّنف واستغفر لصاحبه

واطلب مرادك من خير تريد به من بعد ذلك غفران لكاتبه>.

يقع المخطوط في: 183 صفحة، في كّل صفحة: 9)سـطرًا، بخّط نسـتعليق مشـكَّل، 

كُِتبـت بالمداد األسـود، والعناويـن بالمداد األحمر، وهي مجلّـدة بورق المقّوى.

النفس الباقية:        )أخالق). 		

تأليف: الكرمانّي، محّمد بن محّمد كريم خان )1314ه(.
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أولـه: <بسـم الله. الحمد لله والسـام علـى عباده الذين اصطفى، وبعـد فيقول العبد 

األثيـم محّمـد بـن محّمـد كريـم، تقبّـل اللـه عنهمـا عـن حقيقـة إدراك النفـس، وكيفيـة 

تحصيلهـا وبقائهـا بعـد اإلدراك وخـراب اآلالت وما يتعلّـق بذلك>.

آخـره: <وقـد حصـل الفـراغ مـن تصنيـف الكتـاب المسـّمى بالنفـس الباقيـة إن شـاء 

اللـه فـي ليلـة األحد التاسـع عشـر من شـهر ربيع المولـود، الثالث من نيروز سـنة خمس 

وتسـعين ومائتين بعد األلف من الهجرة النبوية،...يبقى الكتاب مغلوطاً تّمت والسـام>.

الناسخ: غير مذكور، في القرن الثالث عشر.

يتألّف المخطوط من: 78 صفحة، وفي كّل صفحة: ))سطرًا.

فقـه . 		 فـي  موجـزة  )رسـالة  المتعبـد  صـالة  إلـى  المسترشـد  هدايـة 
الصالة).                                                          )فقـه)

تأليف: اللويمّي، الشيخ عبد المحسن بن محّمد )ت0))1ه(.

فرغ من تأليفه في الثاني عشر من شهر صفر سنة 30)1ه.

ما يجب  بيان  المقّدمة ففي  أّما  واثني عشر فصاً وخاتمة،  رتّبها على مقّدمة  وقد 

اعتقاده أمام الصاة من المعارف الخمسة التي يتحّقق بها اإليمان، وتحّدث في الخاتمة 

عن صاة الخاشعين المطيعين لله والمتقين، وهي نسخة عليها حواٍش وتعليقات.

أوله: <الحمد لله الذي أوضح بسيّد أنبيائه ورسله محّمد بن عبد الله، وبأئمة الهدى 

من أهل بيته عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع حكمته، 

ونصبهم علماً لخلقه، وجعلهم حجًة على عباده>.

آخـره: <وتـارة بالتذلّـل والخضـوع بيـن يـدي ذي الجـال، وتـارة بالخشـوع والتململ 

بيـن يـدي رّب المكرمـات، وتـارة بتجديد العهـد باإليمان واإلسـام، وتذكّر العهـد القديم 

المأخـوذ علـى األنـام، وتـارة بالتحيـة لمقربـي حضرتـه بلفـظ السـام إلـى غيـر ذلك من 

دقائـق الحقائـق التـي تظهر للمصلّـي بفكره الصادق، ولهـذا كانت قربان تقـي، ومناجاة 

كّل نقـّي، وقـرة عيـن لرسـول الله، ومائـدة مهيأة ألوليـاء اللـه، وكانوا يسـتعينون بالصبر 
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والصـاة، وإنهـا لكبيـرة إال علـى الخاشـعين، اللهـم ألحقنـا بهم يـا رب العالمين>.

ختمهـا الناسـخ بقولـه: <تّمـت الرسـالة الموسـومة بهدايـة المسترشـدين إلـى صـاة 

المتعبّـد، بالثانـي عشـر من شـهر صفر من سـنة 30)1، بقلـم مؤلّفها أقّل عبـاد الله علماً 

وأكثرهـم زلـاً عبد المحسـن بـن محّمد بن مبارك اللويمّي األحسـائّي، عاملـه الله بلطفه 

الخفـّي، وصلّـى الله على محّمـد وآله.

وكان الفـراغ مـن نقلهـا من السـواد إلـى البياض ظهر يـوم الجمعة، وهو يـوم الحادي 

عشـر مـن شـهر جمادي األول من السـنة المذكـورة، بقلم أقـّل عباد الله عمـاً، وأكثرهم 

زلـاً علـّي بن عبد المحسـن بن الشـيخ محّمد األحسـائّي>)1(.

علـى النسـخة قيـد نّصـه: <هـذا الكتـاب بغـّض النظـر عـن أهميتـه وقيمتـه المعنوية 

فأهميتـه لـدى الحقيـر أكثر من ذلك فإنّه بخـّط جّدي األعلى فخر األشـراف واألعيان العالم 

الربانـّي آيـة اللـه العظمـى الحاج الشـيخ علّي ابـن آية اللـه العظمى مرجع تقليد الشـيعة 

في العالم الحاج الشـيخ عبد المحسـن ابن أمير األمراء )ظ( الشـيخ محّمد ابن أمير األمراء 

الشـيخ مبـارك ابـن أميـر العظـام الحـاج الشـيخ أحمـد ابـن األميـر األعظـم األفخم فـي بلد 

العرب الحاج الشـيخ ناصر اللويمّي األحسـائّي حشـر الله روحه الطاهرة مع أرواح الطيّبين. 

العبد الحقير الفقير محّمد علّي بن عبد الحسـين بن محّمد بن علّي بن عبد المحسـن>))(.

ست مسائل.        )منوعة). 		

تأليف: غير معروف.

أولـه: <بسـم اللـه. أحمـد للـه الذي جعـل العلوم وسـيلة لاهتـداء إلى الحبـاب الذي 

يـدور حولـه الشـرف والبهاء، وذريعة لارتقـاء إلى المعارج التي... وبعد فلقد أحسـن بي 

ربّـي إذ أخرجنـي من السـجن وأنزلني منـزالً مباركاً>.

آخـره: <معلـوم بالضـرورة أن األجـزاء التـي لم يكن بهـا تماّس وتاق للعـرض المذكور 

)1( صور من صفحات المخطوط زّودنا بها الشيخ علّي بن الشيخ محّمد اللويمّي.

))( قام بترجمة النّص الفارسّي المحّقق الباحث الشيخ محّمد حسين النجفّي.
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لـم يكـن لهـا مدخل فـي حلول ذلك العرض بخاف ما إذا كان الجسـم متصـاً فإن العرض 

الغير]كـذا[ المنقسـم هاهنـا قايم بالمجمـوع إذ المجموع ههنا موجـود واحد فليتأمل>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 1/ 6097).

الوجيزة في الرجال                            )رجال). )	

تأليف: المجلسّي، محّمد باقر بن محّمد تقي )1037 – 1110ه(.

أولـه: <بسـم اللـه. الحمـد للـه الـذي رفـع منـازل الرجـال بمعـارج الكمـال علـى قدر 

رواياتهـم عـن النبـي الكريم المفضال وآله النجباء..باب الهمزة آدم بن إسـحاق ثقة، وابن 

الحسـين النّحاس ثقـة، وابن المتـوكّل ثقة>.

آخـره: <المسـمعّي هـو األصّم المسـمعّي هـو األصـّم أو محّمد بن عبد الله... الوشـاء 

هـو الحسـن بـن علـّي اليعقوبـّي هـو داود بن علـّي و نختم الرسـالة بذكر أحوال أسـانید 

الصـدوق )كـذا( قـّدس اللـه روحـه فـي الفقيـه إلـى األصـول التـي أخـذ األخبار منهـا كما 

أورده مشـيراً إلـى المشـهور وإلـى مـا اختـاره مقدمـاً للمشـهور. ذیـل: ومـن هذا السـند 

يظهـر طريقـه أيضـاً إلى سـاير الكتـب األربعة وبهـذا اختتمنا الرسـالة والحمـد لله وحده 

والصـاة علـى خاتـم الرسـالة محّمـد وآله أهل بيـت العصمـة والجالـة، وكان تأليفها في 

أيـام معـدودات فـي طريق خراسـان عنـد توجهنا إلـى محروسـة إصفهان>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 6891) )1(.

- وسيلة المآل في عّد مناقب اآلل.       )سيرة). )	

تأليف: الحضرمّي، أحمد بن فضل بن محّمد باكثير المّكّي ))98 ـ 1047ه(.

الكتـاب يُعـّد قطعـة مـن تاريـخ مّكـة المعظّمـة، ترجم فيـه المؤلّف لجمـع كبير من 

أشـراف مّكـة وأعيانهـا، فرغ مـن تأليفه أوائـل رمضان سـنة 7)10ه.

أولـه: <كتـب محّمد بن باكثير أصلح الله تعالى جميع أحواله، وبلّغه في الدارين سـاير 

)1( فنخا: 34/)9).
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ـك اإلنسـان بسـببه وأحرز ما التجأ إليه>. آماله، بجاه محّمد وآله، لما كان أوثق ما تمسَّ

آخـره: <وكان الفـراغ مـن جميـع كتابنـا هـذا البديـع المثال..وهـو )وسـيلة المآل في 

عـّد مناقـب اآلل( في السـنة الموافقه اسـمه بحروف الُجّمل فإن اسـم كتابنا صـّح تاريخاً 

للعـام الـذي بـه تكّمـل وهـو من غريـب االتفـاق، ولم أعلـم أحداً سـبقني إليه في سـائر 

اآلفاق، وذلك في السـنة السـابعة والعشـرين بعد األلف من هجرته في أوائل شـهر 

رمضـان المعظـم ببلـد اللـه الحـرام أفضل بـاد اإلسـام، والحمـد للـه أواًل وآخرًا..ولتمامه 

مسـك الختام>.

الناسخ: غير مذكور، فرغ منه في 7) ذي القعدة 1089ه.

وأنهـاه هكـذا: <وكان الفـراغ منـه فـي عصـر يـوم األربعـاء سـابع وعشـرين فـي ذي 

القعـدة فـي سـنة تسـع وثمانيـن بعـد األلـف، وصلّى اللـه على سـيّدنا محّمـد وعلى آله 

وصحبـه أجمعيـن، وسـلّم تسـليًما كثيـرًا>.

يوجد تملّك على النسخة ختم نقشه: )علّي بن عبد المحسن(.

يقع المخطوط في: )))صفحة، بخّط النسخ، عليها تهميشات وتعليقات.

- وفاة اإلمام أبي محّمد الحسن بن علّي×.      )سيرة). 0)
تأليف: اللويمّي، الشيخ عبد المحسن بن محّمد )ت0))1ه(.

أولـه: <الحمـد للـه ذي الجـال واإلكـرام والفضـل اإلنعـام الـذي افتـرض واليـة أئمـة 

اإلسـام علـى الخـاّص والعـام، وجعل موّدتهم السـبيل الموصـل إلى الهداية واإلرشـاد عن 

اتبـاع الغوايـة، وفضـل مـن أحبّهـم علـى َمن سـواه، وخـذل َمن خـذل محبتّهم وعـاداه>.

آخـره: <واختلـف فـي عـدد ولده، فقيل أحد عشـر ذكرًا، وسـت بنات، وقيل خمسـة 

عشـر ذكـرًا وأنثـى، واللـه أعلـم بحقيقة الحـال، وهذا آخـر ما انتهـى إلينا، وأردنـا إيراده 

فـي هـذا المختصـر حامديـن اللـه مصلّيـن على رسـول الله وأهـل بيته الطاهريـن، وكان 

الفـراغ مـن التأليـف وقـت الظهرين في اليوم التاسـع مـن المحرم سـنة 1189>. 

الناسخ: الشيخ أحمد بن إبراهيم بوعلّي، فرغ منها ) صفر سنة 3)13ه.
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ختمها الناسـخ بقوله: <وقد ألّفها الشـيخ األسـعد المعظّم البهّي الشـيخ عبد المحسن 

اللويمـّي عفـا اللـه عنـه، وعـن والديـه والمؤمنيـن والمؤمنات، وغفـر الله لـه، إنّه غفور 

رحيـم، والحمـد للـه رّب العالميـن، وحسـبنا الله ونعم الوكيـل، قد فرغُت من استنسـاخ 

هـذه النسـخة الشـريفة وأنـا األقّل المدعـو بأحمد بن إبراهيـم أبي علّي فـي اليوم الثاني 

من شـهر صفر سـنة 3)13>.

نسخة أخرى: 

الناسخ: أحمد بن إبراهيم البوعلي، فرغ منها 4)ربيع األول سنة 3)13ه.

وقـد ختمهـا بقولـه: <قـد فرغـت مـن استنسـاخ هـذه النسـخة الشـريفة وأنـا األقـل 

المدعـو أحمـد ابـن إبراهيـم أبي علـي غفر الله لـه ولوالديـه والمؤمنيـن والمؤمنات في 

اليـوم الرابـع والعشـرين مـن شـهر ربيـع األول سـنة 3)13>.

على النسخة وقفية من محمد بن حسين البحرانّي األحسائّي.

يقع المخطوط في: 4) صفحة، في كل صفحة: )1سطراً.

مـكان المخطـوط: مكتبـة الحـاج محمـد جـال بـن حسـين البحرانـي )أبـو حسـام( 

الخاصـة فـي األحسـاء.

المصدر: مكتبة الحاج األستاذ محّمد جال بن حسين البحرانّي )أبو حسام( الخاّصة.
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	- مصير ونهاية الِخزانة: 

كان ليبقى مصير الِخزانة غامضاً، وربّما التشـتّت والتفرّق بين الورثة والضياع والتلف 

بسـبب الجهـل بمـا فيهـا من نفائس، أو لسـوء الحفظ، لوال تصرف أحد أبناء األسـرة الذي 

وقعـت يـده علـى مجموعـة كبيرة نفيسـة من تراث األسـرة، وهي كمية ال يعرف نسـبتها 

مـن الواقـع الحقيقـي للِخزانـة التـي عمـل أعام األسـرة على جمعهـا على مـدى أكثر من 

قرنيـن مـن الزمـن، وقـد توزّعـت بين عدد مـن األبناء واألحفـاد المعروفين بـ )محسـني( 

أو )مؤيد محسـني( في سـيرجان.

أما القسـم األكبر منها فقد قام أحد أبناء األسـرة وهو الحاج عباس محسـني، بتصرف 

ذكـي يكشـف عـن بعـد النظـر، فعمـد إلى بيـع ما وقعـت عليه يده مـن نفائـس خطّيّة، 

للمكتبـة الوطنيّـة )ملـي( فـي طهـران، فـي مطلع القـرن الخامس عشـر الهجـرّي، حافظًا 

بذلـك تـراث أسـرته مـن الضيـاع والتشـتّت والتلف رغـم معارضة بعـض أبناء األسـرة لهذا 

التصـرّف وانتقاده.

بينمـا حضـت مكتبـة آية الله المرعشـي النجفي بشـطٍر منها، ومكتبـة جامعة طهران 

بشـطٍر آخـر، فـي حيـن بقـي مصيـر الكثيـر منها مجهـوالً مشـتتاً بيـن المكتبـات الخاصة 

والعامـة، إال اليسـير منـه الـذي ال تـزال تحتفـظ بـه الحاجـة )خانـم مهـري( بنـت الحاج 

حسـام الدين ابن الشـيخ أحمد مؤيد محسـني، التي تكرّمت علينا عبر بعض أبناء األسـرة 

واألصدقـاء باالسـتفادة واالطّـاع علـى بعـض مّما بيـن يديها من تراث األسـرة.

بينمـا بقيـت نسـبة غيـر قليلـة مـن نفائـس الكتـب والمخطوطـات وتـراث األسـرة 

المخطـوط فـي حيـز العـدم ال يعلـم بمصيرهـا إاّل اللـه سـبحانه.



ملحق البحث

ملحق بالبحث
مناذج من صور 

بعض النسخ املفهرسة
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ملحق البحث

ملحق بالبحث
مناذج من صور 

بعض النسخ املفهرسة
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الصفحة األولى من كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي
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الصفحة األخيرة من كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي
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تمّلك الشيخ علي بن عبد المحسن اللويمّي على كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي
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آخر كتاب التحصين في صفات العارفين
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أول المجلد الثالث من كتاب النهج القويم والصراط المستقيم
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آخر المجلد الثالث من كتاب النهج القويم والصراط المستقيم
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تمّلك عبد المحسن بن عبد الحسين المحسنّي على كتاب غاية المأمول في شرح زبدة األصول
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أول المجلد األول من كتاب فروع الكافي
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تمّلك عبد المحسن اللويمّي وابنه علي على كتاب فروع الكافي
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آخر كتاب المحصول في علم األصول
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آخر كتاب مدارك األحكام في شرح شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام
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تمّلك عبد الحسين اللويمّي على كتاب معالم األصول
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آخر كتاب مفاتيح الشرائع
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آخر كتاب منتخبات كالم أمير المؤمنين
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آخر كتاب المهذب البارع في شرح مختصر النافع
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آخر كتاب نزهة الناظر وتنبيه الخاطر
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آخر كتاب النشر في القراءات العشر
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remind institutions, families, and individuals who work with manuscripts 

of the importance of their works and the dangers of keeping these valu-

ables buried in the dark, subject to damage, loss, and extinction, under 

unacceptable excuses.

The painful historical reality necessitates that we think carefully about 

finding useful ways and methods to preserve what remains of this precious 

heritage. We must try to free them from their chains and shackles, and put 

them within the reach of specialists to work on reviving them by known 

scientific methods. As long as the manuscripts are confined to shelves, 

they are prisoners of their owners. This makes these works no more than 

heritage masterpieces subject to a purely material evaluation by many until 

their time comes up and ends its historical path, making us bite our fingers 

in regret. Now is not the time to regret it!

It is necessary for those who own these precious treasures to make an 

effort in preserving and publicizing them. This can be done by coordinat-

ing with reliable institutions to cooperate in defining the mechanisms for 

preserving written copies in a proper manner, photographing / scanning, 

and publication. We emphasize photographing and scanning so that dig-

ital copies of the original manuscript in case it is damaged - God forbid 

– would be available. 

Allah is all-knowing of the intention.

Praise be to Allah first and last.

.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Now Is Not the Time to Regret

Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the worlds, and may his peace and bless-

ings be upon the most honorable prophet and messenger; our beloved 

Muhammad, and upon his progeny.

Our Islamic nation has been distinguished from other nations by its 

intellectual and cultural richness, to the extent that its libraries - which are 

full of various types of works in various fields - have become wellsprings of 

knowledge from which all of humanity is immersed. This wealth puts the 

Islamic nation at the forefront of the path of developing man and society.

This long-standing legacy that our past scholars (may Allah sanctify 

their pure souls) left for us and endured hardship, torment, deprivation, 

and hardship for its sake, was found only to be published and benefited 

from, as the almsgiving of knowledge is to spread it.

The loss of many works from our great heritage - which are countless - 

over the past centuries - for any reason be it, natural or human - is a lesson 

to learn from and a warning to consider. How many libraries have we read 

about or heard about, which consisted of precious manuscripts and great 

books that went unheeded?! This unfortunate event made us lose out in 

many sciences and miss out on gaining more scientific giving to aid human 

development.

Therefore, we must knock on this door, sound the alarm of danger, and 
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not necessarily reflect the opinions of the journal.
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• Editorial board reserves the right to make the required amendments upon 
the approved pieces of research for publication.
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The Publishing Terms

• The journal should publish the scientific pieces of research that are related to 
the manuscripts and documents, reviewed texts, direct studies, and objective 
critical follow-ups which are related to it.

• The researcher should commit himself with the requisites of the scientific re-
search and its rules in order to get benefit from its sources, and be within the 
frame of the Researchers ’style during discussion and criticism. Otherwise, the 
examined research or the text will contain certain topics that attempt to raise the 
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