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وصلّى اهللا على نبيه وخاتم رسله النور المبين محمد وعلـى آلـه الهـداة المهـديين     
  يوم الدين ... وبعد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومن سار بركبهم إلى

�����{قال تعالى:  �� ������� �� ������� �� ������� �� �� ���  	
� 	
� 	
� 	
� ونرالْكَاف كَرِه لَوو هنُور مت١(}أَن ي(  
فـي حفـظ نـوره وضّـاًء أن حفظـت أوراق       إن من أعاجيب آيات اهللا (وكلّها عجـب) 

 وصفحات بالية في الشكل لمن رآها عظيمة في المضمون لمن وعاها ... عبر سنين وحقـبٍ 
شاب لمحنها الصغير، وبلي لشدائدها الصلد، وفَنى في غمراتها أثر من تجبـر فيهـا وطغـى ...    
فحفظـت وسـط هــذه الزوابـع واألعاصــير تلـك الكنـوز المعرفيــة الهائلـة مــن أيـدي الســوء        
والهلكــات ، وهيــأ لهــا البــاري مــن احتضــنها ، وتحــافظ عليهــا، فرعيــت بعــين اهللا وعنايتــه،  

ة إلى مأمنها ووصلت إلى راعيها .. بحكمـة وتـدبير مـن عنـده تعـالى ـ جـلّ        وخرجت سالم
شأنه أن ينازعه فيما يريد منازع ـ وكأن أزمنـة الظلـم والظـالمين لـم تمـر بهـا! وكـأن أيـدي          
الجهال ومستبيحي الحرمات لم تستهدفها يوماً! وكـأن أطمـاع الســراق والنـاهبين لـم تتّجـه       

جنوراً من وسط ركام النيران والحروب والمعاناة.. إليها! فخرجت تتوه.  
  راح من خطّها بيده، وبقيت شاخصةً تشهد له بالفخر والخلود.

الشاهد الحي  Hستاذ الفقهاء السيد الخوئي� وكانت مخطوطات مرجع الطائفة و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٢سورة التوبة اآلية  )١(
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دوا صـوته ، وأعـدموا الخيـرة مـن     أوالمثال األجلى على عظمة إرادة الحق والحقيقة، و
�تالمذته و ، لكن ما نجا من  مخطوطاته القيمة التي جمعها من هنا وهناك، وتراثـه  ���

العلمي ، عاشت لتروي ألجيال اُألمة عظمة علماء أعطوا كلّ شيء رغم شانئيهم، الذين 
  سلبوا منهم كلّ شيء.
ولئك الثُلّة من المؤمنين الذين وكّلهم البـاري بمهمـة حفـظ هـذا     �� وال يخفى دور 

  اهللا خير جزاء العاملين. ث العظيم، فجزاهم٢تراال
 تشـريفياً،  وقد تبنّت مكتبتنا مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسـية المطهـرة، دوراً  

وذلك بترميم وتهيئة األجواء المالئمة لحفظ هذه الكنوز، ومن ثَم نشرها من قبل وحدة 
  بأيدي كفوءة. تصوير وتصنيف المخطوطات، بعد أن تمت فهرستها وتبويبها

ويمثّل هذا الفهرس، الجزء األول من سلسلة أجـزاء  ستصـدر الحقـاً إن شـاء اهللا؛     
ولى اللبنات الفكرية التي تحتضنها مدرسة دار العلم العـامرة عمرهـا اهللا،   �� لتكون بذلك 

  إنّه سميع مجيب. وأفاض على القائمين عليها بفيض عنايته وبركته
  والحمد هللا أوالً وآخراً.

  
  نور الدين الموسوي

  المطهرة مدير مكتبة العتبة العباسية
  م٢٠١٣/ ٩/ ٢٢الموافق  هـ١٤٣٤ ذو القعدة ١٦ليلة 
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نا الّذي ِهللا الحمدمن أخرج هلِ ظلماتالج نبـأنوارِ  علينـا  وم  مـذ  والعلـمِ  المعرفـة 
 لـى ع عبـاده  ودلَّ أقوم هي للّتي هداية أنوار كتابه فجعلَ ،)اقرأ( بكلمة السماِء نداُء جاَء
   .يعلم لم ما اإلنسان به وعلّم وحدتَهم ويؤنِس شأنَهم به يصلح خيرٍ كلِّ

 ربـه  بعثه الذي ،الطاهرين وآله محمد خلقه خيرِ على التسليمِ وأتم الصالة وأفضلُ
 ،القيمِ مراتبِ أعلى إلى لترقى األمة بناِء وإرساِء األخالقِ مكارم مموليت للعالمين رحمةً
 لنهـوضِ  األسـاس  لكونِـه  ؛ونسـاءً  رجـاالً  كافّة المسلمين على فريضةً العلمِ طلب فجعلَ
  ..وتقدمها األممِ

 الشـريف  بهديـه  فعملـوا ) أجمعـين  عليهِم اِهللا صلواتُ( الطاهرون بيته أهلُ ورِثَه وقد
 كـلَّ  فواجهـوا  عليهـا  طـرأ  مـا  ومجريـات  الرسالة أعباَء فتحملوا القويمِ نهجه على وساروا

راتتغيبحسب كلٌّ الم ها فاعتنوا عصرهتهـا  بصحكـلِّ  مـن  وتحصـينِها  وحمايت  مواجهـات 
  .وأدوا األمانةَ ونصحوا وبلّغوا عفالضَّ عواملِ جميعِ بمعالجة واشتغلوا ،والهدمِ االختراقِ
 سـالمةَ  وحفظـوا  ،تفاصيلها بكلِّ األمة هموم حملوا رجالٌ برزَ نفسه المضمارِ وفي

 وقفـوا  رجـالٌ .. ،العظيمة الرسالة حملة دعائمِ على متّكئين ،التصدعات كلِّ من جسدها
نيأعمارِهم س على  الشريفةة األسسِ عِضْولتأصيلِ النظري ة وحدةوا ،األمـاً  ومارسعملي 

 قـولِ  عن يتنصّلوا فلم ،شؤونِهم باقي ومتابعةَ الناسِ عامةُ يحتاجها الّتي الخدمات أفضلَ
هم علومِ كنوزِ من يملكون ما كلّ ووضعوا ،الظروف كأحل برغم حقتنـاولِ  في قادتم 
 صـوها خلّو ،وتقديمـه  األمة لرقي أفضلُ هو ما كلِّ دراسة في جميعها منصهرةً ،يد كلِّ
 كـان  كمـا  ،واألدبِ والفكـرِ  العلمِ في مدرسةٌ منهم واحد لكلِّ فكان الرواسبِ كلِّ من



١٠  ..............................................................................................................................   

 لكـلٍّ  كـان  ،واحـد  معـينٍ  مـن  انتهلـوا  أنّهـم  معف ،متميزٌ ومشرب خاصٌّ طَعم منهم لكلٍّ
 سامية صفات من حملوا ما وكلُّ وإيثاره وزهده وتفانيه وحرقته وإخالصُه أخالقُه منهم

 ،وتحريـف  زَيـغٍ  كـلِّ  مـن  الدينيـةَ  والمفـاهيم  الحقائق بها فصانُوا ،األمة لرفد استُثمرت
لي والبد همأ أنلَ غيضًا من فيضي العلماِء وأتناوهنا وِقْفَةَ إجاللٍ وإكبارٍ ألسياد قف.  

ضُ في مقدموأتعرالعلمي هومشروع هعن سيرت هؤالِء الرجالِ مع نبذة تنا هذه ألحد:  
 -  ١٨٩٩( الخـوئي  الموسـوي  الـدين  تـاجِ  هاشـم  بـن  أكبـر  علـي  بن القاسمِ أبو السيد إنّه

 شـهر  مـن  النصـف  ليلـةَ  ولد ،عشرية االثني الشيعة لماليين وزعيماً مرجِعاً كان الّذي ،)م١٩٩٢
  .أذربيجان إقليمِ من خوي مدينة في ،م١٩/١١/١٨٩٩ الموافق هـ١٣١٧ سنة رجبٍ

 أميـرِ  جـده  مرقـد  عنـد  األشـرف  النجـف  مدينـة  صَـوب  والده قلب هوى أن ومنذُ
 المدينـةُ  تلـك  كانتْ وحين ،سنةً عشرةَ ثَالثَ آنذاك عمره وكان به التحقg المؤمنين

 العلــمِ رواد مــن بــاآلالف دهوترفُــ كلَّــه اإلســالمي العــالم تُغــذّي كُبــرى دينيــةً جامعــةً
المذهبِ على والفضيلة دخلَ ،اإلمامي تلك وبدأ المعاهد علومِ بدراسة ةوالمنطقِ العربي 
 واألصولِ الفقه علماِء أكابرِ من كوكبة أيدي على والحديث والتفسيرِ والفقه واألصولِ

  .الخارجِ بحوث في العظامِ الدينِ ومراجعِ
 دةًمـ  الـدرسِ  منبـر  وشـغلَ  ،الشـريف  عمره من مبكّر وقت في االجتهاد درجةَ نالَ

إلى تمتد ا سبعين من أكثرالعظمى اِهللا آيةُ ولقّبه ،عام فـي  األعلـى  المرجع  د  حينـهالسـي 
محسن الحكيمH ة الحوزة أستاذ(بـفي إجازةٌ وله ،)وزعيمها العلمي يرويهـا  الحديث 

 الكتـبِ  عشرات سماحته ألَّفو النوري، المحدثين خاتمة طريق عن النائيني شيخه عن
  :منها المطبوع نذكر المختلفة العلمية الحقولِ في
GGGGُاإلمامِ موسوعة في الخوئي إليها ضافوي واألصولِ الفقه تفسيرِ في البيان ٥٠( القرآن 

  .)اًمجلّد
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GGGGرجالِ معجم وتفصيلُ الحديث طبقات مجلّداً ٢٤( الرجال علم في ،الرواة(.  
GGGG أجود تقريراتٌ ،التقريرات ألبحاث ـد   �الشـيخ  أستاذهحسـين  محم�   علـم  فـي  النـائيني�  

  .)مجلّدات أربعة( األصول
GGGGفي الصالحين منهاج أحكامِ بيان وقد) مجلّدان( الفقه طبعة ٢٨ طُبِع.  
GGGGمن ثالثين طُبِ(، المسائلُ المنتخبة متعددة لغاتوب طبعةعت أكثر(.  
GGGGمناسك( :عن فضال في المسائلِ لتوضيحِ) المشكوك اللباس في رسالة(و )الحج  بيـان 

 القضـاء  فـي  المنهـاج  تكملـة  مبـاني (و ،)الصـالحين  منهـاج  تكملـة (و ،الفقـه  أحكامِ
 ذلـك  علـى  زد) الوثقى العروة تعليقة(و ،)والقصاص اتوالدي والحدود والشهادات

  ..المخطوطة مؤلّفاته
 المراكـزِ  فـي  المنتشـرين  العلمـاءِ  أفاضـلِ  مـن  كبيـر  عدد سماحته يدي على تتلمذَ
ة  والحوزاتة في أنحاِء العالمِالعلميمنهم من المجتهـدين   صار ،الشيعي البـارزين  الكثير
  .والمراجعِ
 ،والتفسـيرِ  ،والرجـالِ  ،واألصولِ ،الفقه حقولِ في كثيرةً قيمة أبحاثاً Hترك وقد

 عـدد  علـى  قـرن  نصـف  علـى  تزيـد  مدة خاللَ سماحتُه يلقيها كان الّتي الدروس وهي
 مـن  األشـرف  النجـف  فـي  الدينيـة  العلميـة  الحـوزة  وأسـاتذة  العلمـاءِ  أفاضـلِ  من كبيرٍ

 ،)الخـارج  البحث(بـ المعروفة العليا الدينية الدراسات في االختصاص ذوي المجتهدين
 مـن  ،هــ ١٤١٠ إلـى  ١٣٥٢ سـنة  الخارجِ بحث بتدريسِ عليه تعالى اهللا رضوان ابتدأ فقد(

الـواردة فـي    القيمـة  العلمية وآراؤه ،الجديدة نظرياتُه ودونَتْ قُررتْ وقد ،)انقطاع دون
 ،األفاضـلِ  تالمذتـه  مـن  العلمـاءِ  والمشـايخِ  السـادة  مـن  كثيرٍ تقريرات في ،أبحاثه العليا

دوتُع ات من اليومة المصادرِ أمالحوزة في العلمي.  
 تأسيسـها  منـذ . .حساسـية  مراحلهـا  أشد النجف األشرف في العلميةَ الحوزةَ س� تر
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 ما لمثلِ الحوزةُ تتعرض ولم ،Hالطوسي الحسن بن محمد الشيخ يد على هـ٤٤٩ عام
 ،الجـائرِ  البعث حكمِ نظامِ بداية مع مرجعيتُه تزامنتْ إذ ،المرحلة تلك في إليه تعرضتْ
 قَلْـب  آلمـتْ  الخطـوةُ  وهـذه  ،الباقين ومضايقةَ العلماِء بعضِ تهجير الظلمِ بدايةُ وكانتْ

 ،كبـده  أفالذ وهم طلبته بعضِ بتهجيرِ يسمع حين باألسى يشعر وكان ،كثيراً Hالسيد
 علـيكم  وخـوفي  الـنفسِ  حفـظُ  لوال"  لهم يقولُ كان للسفرِ بعضهم يستأذنه حين وكان

  ". األشرف النجف حوزة ترك عليكم لحرمتُ النظامِ بطشِ من
 ،الحـوزة  فضـالءِ  من الكثيرِ واعتقالِ ذويه بيوت على باالعتداِء النظامِ أزالم بدأ ثم

 مســجد إلــى بهــا قــلُتني كــان الّتــي الســيارة لتفجيــرِ الســلطةُ عمــدت م١٩٨٠ عــام وفــي
 علـى  النظـامِ  غضـب  زاد ثـم  ،بالغـة  بأعجوبـة  االنفجـارِ  حادث من نجا هولكن ،الخضراء

الحوزة ةة  الثورةُ مع قيام العلميجعـلَ  وهـو األمـر الـذي    ،بـإيران  اإلسـالمي  نظـام  البعـث 
المحنةُ وبدأت ،الثورة هذه من المباشرِ بالخطرِ يحس رفضَ حين اإلمام الخوئي  طلـب 
في الثورةَ تعارضُ فتوى بإصدارِ السلطة ـها  السـنة  وفـي  ،إيراننُفّـذ  نفس  اإلعـدامِ  حكـم 
 ،Hالصـدر  باقر محمد السيد الشهيد اِهللا آيةُ رأسهم على كانالذين  طلبته من بالكثيرِ

 الضـغوطُ  ادتز وإيـران  العـراقِ  بين الحربِ ازدادت فكلّما ،دالتصعي سياسةُ واستمرتْ
 هـذه  فـي  للسـلطة  تأييـد  إحـرازَ  الهـدف  وكـان  األشـرف  النجـف  في العلمِ رجالِ على

 الدينية الهجرة بتقليصِ فقاموا ،الحكومة وتأييد المقبورِ للرئيسِ الوالِء وعرضَ الحربِ
 والرقابـةُ  الدينيـة  االحتفـاالت  علـى  والسـيطرةُ  التضـييق  واسـتمر  ،األشـرف  النجف إلى

 ،للنظـامِ  مؤيـدة  دينية مرجعية إيجاد ومحاولةُ النشرِ وتحجيم المطبوعات على الشديدةُ
 والمســاجد العلميــة المــدارسِك الدينيــة ؤسســاتالم مــن العشــرات بتهــديمِ قــاموا ثــم

 ذلـك  العلـمِ  دارِ مدرسـةَ  ليشـملَ  للمدينـة  العمرانـي  التخطـيط  إطـارِ  تحتَ والحسينيات
الصرح العلمي يأتي بما عنهالقول  وجِزُ�� و الكبير:  

� ��
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 الصَــحنِ دورة شـارعِ  مـن  الغربيــة الجهـة  علـى  المدرســةَ تلـكH  سـماحتُه  بنـى 
العلوي في الشريف النجف األشرف  تُواجِـه  البـاب  ببـابِ  المعـروف  بـاب ( أو العمـارة 
 مـن  مسـاحة  علـى  وشُـيدتْ  ،العلـمِ  دارِ مدرسـةَ  أسـماها  البـاب السـلطاني)،  (أو ) الفرج

 فيهـا  وشُـيد  ،م١٩٨٠ سنة بناؤها وتم م١٩٧٠ سنةَ سستْ�  ،)٢م١٠٠٠( من تقرب األرضٍ
 والثالـثُ  الثـاني  الطابقـان  أمـا  ،للتـدريسِ  األرضـي  الطـابق  كـان  ،وسرداب طوابق ثالثةُ

  .للطلبة داخليان فقسمان
 خلـد  فـي  يـدور  كـان  كبيـرا  مشـروعا  تتبنّـى  أن المدرسـة  لهـذه  المقـررِ  من وكان

ه سماحتهمالمنهجِ لتطويرِ اُهللا رح في الدراسي الحوزة ةفي العلمي النجف مـن  األشرف 
 مـع  حديثـه  وفي ،فيها التدريسِ لتولّي أكْفاٍء أساتذة واختيارِ كبيرة مدرسة إنشاِء خاللِ

 وذلـك  الدراسي المنهجِ تجديد أنوي إنّي"  :قال Hالحكيم تقي محمد السيد سماحة
علماِء كبارِ من مئةً أكلّف بأن الّذين وتالميذي الحوزة هم  على وأعتمد بهم أثققـدرات 

 قسـم  قـد  وكـان "... اإلسـالمية  الفـروع  من بنوعٍ هؤالء من عشرة كلُّ فيتخصَّص العلمية
 تخـتصُّ  وعشـرة  بالفقـه  تخـتصّ  عشـرة  ،فـروعٍ  عشرة إلى اإلسالمية العلومِ من علمٍ كلَّ

 من عشرة على يشرف األساتذة هؤالِء من واحد وكلُّ. الخ.....بالتفسيرِ وعشرة باألصولِ
طالبِ خيرة ة الحوزةمن بألف فتبدأ ،العلمي طلبة ة الحوزةهـؤالءِ  عنـد  يدرسون العلمي 
بتطويرِ نبدأ الطريقة وبهذه المئة ة الدراساتة والحوزات الحوزيعازم أنا"  وقال. العلمي 
 تجديد في الخطة هذه ينفّذ أن مندفعاً وكان ،البناية هذه في المشروع هذا ابدأ أن على

  ".  البناية هذه في الحوزة
 محمد السيد الشهيد لنجله تأسيسها مهمةَ أوكلَ سردابِها في عمالقةً مكتبةً وأسس

 خمسةَ فيها العاملين عدد وكان ،والمخطوطات الكتبِ عيون بشراِء وبدأ اُهللا رحمه تقي
 مـن  جمـع  تقريبـا  سـنوات  سـبعِ  وخـاللَ  وكاتـبٍ  قٍومـدقّ  ومـنظِّمٍ  مجلِّـد  بـين  أشخاص
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ما المطبوعات يقارب ثالثين ألف وما ،مجلَّد  بمـن  يقـر  ثالثـة آالف  ـمئةمـن  وخمس 
عيون في فائقٍ بشكلٍ ونُظِّمتْ ،المخطوطات الدقّة لَ فقد ،واإلتقانذُه مدير  مطبوعـات 

 طـور  فـي  وهـي  المكتبـةَ  زيـارتهم  فـي أثنـاء   معـه  يعملُ الّذي والمالك حينه في العراقِ
 حينمـا  وذُهـلَ  ،والموضـوعات  العلـومِ  بحسـبِ  للكتـبِ  تصنيف من شاهدوه لما اإلنشاِء

 معهـد  فـي  يتخـرج  لـم  حـوزي  مـالك  هـو  المكتبة في يعملُ الّذي المالك هذا أن علم
  .ومدح فأثنى ،بالمكتبات خاصٍّ

 مـن  المهمـة  العنـاوينِ  مـن  الكثيـرِ  طبـع  تولّت. .نشرٍ دار أيضًا المدرسة لهذه وكان
 والتفسـيرية  والرجاليـةُ  واألصوليةُ والفقهيةُ االستدالليةُ الجد السيد سماحة كتب أبرزِها

 الناحيـة  مـن  الموسوعة هذه ألهمية نظرا( :نصُّه ما الكتبِ هذه أحد مقدمة في جاَء وقد
 وعبـارات  رائـعٍ  بيـان  فـي  صـيغتْ  دقيقة وتحقيقات قيمة آراٍء من تضمنتْها ولما العلمية
دتْ ،رشيقةإدارةُ تعه في العلمِ دارِ مدرسة النجف ها األشرفوقد بطبع قبلَ منها صدر 

 دام( اإلمـامِ  لسماحة تجدد ما تتضمن ةمهم إضافات مع الثالث للجزِء الثانيةُ الطبعةُ هذه
 ذكرنـا  الّتـي  القـاهرة  للظروف الزمن من العقدين على زاد انقطاعٍ وبعد ،)آراء من) ظله

  .منشوراتها منالتاسع والسبعون  العدد صدر آنفاً منها قسماً
 مـا  مـع  م١٩٨٩ عـام  في خليتْ��  أن بعد م١٩٩٠ عام في ظلماً المدرسةُ تلك هدمتْ

 العبـد  ومرقـد  الشـريف  الصـحنِ  بـين  الّتـي  والحسـينيات  والجوامـعِ  المـدارسِ  من هدم
 التخطـيط  بحجـة  الظـالمِ  البعثـي  النظـامِ  زمـن  )العمـارة  منطقـة  فـي  صفا صافي( الصالحِ

زِّعتْ العمرانيلتكون  أراضيها وومشاريع ةهـا  نُقلـت  وقـد  .سياحيإلـى  كتب  دارِ مدرسـة 
مت  الّتي الحكيمِ لإلمامِ الحكمةـدالكتـبِ  مـن  الكثيـرِ  وإحـراقِ  تفجيرِهـا  بعـد  أيضًـا  ه 

ــي والمخطوطــات ــ فــي ووجــدنا ،الشــعبانية االنتفاضــة بعــد م١٩٩١ عــام ف منهــا ضٍبع 
رصاصات  العـدوان  تْ  البعثـيها  اسـتقراآلخـر  هابعضـ  فـي  ووجـدنا  ،بـداخل  دمـاءٍ  آثـار 
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ة؛بشريار إلعدامِ ساحةً كانتْ المدرسةَ ألنالثو..  
إذ كانتْ مخزّنةً فـي سـردابِ مدرسـة دارِ الحكمـة      ،وللمخطوطات قصّةٌ ال تُنسى

 لـيالً فانتفضَ نُخبةٌ من الشبابِ المؤمنِ وتطوعـوا إلخراجِهـا    ،الّتي فجرها النظام وهدمها
بعد من االستئذان الشهيد د الوالدد السيمحم تقي ـه  الخوئيمفعـالً  باشـروا  وقـد  اُهللا رح 
 إخـراجِ  أمـر  انكشـف  مشـؤومة  ٍأيـام  وفـي  ،وعسـيرةً  طويلـةً  ليـالي  واستمروا العملِ هذا

وكانت المخطوطات األمـنِ  رجـالُ  حينَهـا  جـاءَ  ،حرجةً ساعات  مطـالبين  دالسـي  الوالـد 
 ،النظـامِ  أزالمِ جهـلَ  واسـتغلَّ  بحكمـة  الموقـفw   السـيد  عـالج  وهنـا ..لهـم  بإرجاعها
لهــم وأخــرج ــةً( مطبوعــاتحجري( ًمــن بــدال اهللا مــن وبتوفيــقٍ المخطوطــات )ســبحانه 

  .الكتبِ من تسلّموه بما واقتنعوا عليهم جازت) وتعالى
 فقـد  ؛وصـونِها  المخطوطـات  لحفـظ  وتوفيقـاً  ،العلمـي  للتـراث  عظيمـاً  اًنصر وكان

 وكـالءِ  جهـود ب تمثلـت  متعـددة  وأمـاكن  مصـادر  مـن  لشرائها ومالٌ وعناٌء ودجه تبذلَ
سماحة دالمرجعِ السي ومعتمديه الجد،  مـن  وبـتحفُّظ  حـوت  وقـد  ،النظـامِ  أزالمِ عيـون 
في العلومِ من الكثير وغيرها والتاريخِ واألدبِ والتفسيرِ واألصولِ الفقه...  

لإلمامِ الكبرى الفجيعةَ إن أثرِ في كانتْ الخوئي االنتفاضة ةاعتقلـتْ  الّتـي  الشعباني 
 وأعـدمتْ  وطالبِهـا  العلميـة  الحـوزة  وأسـاتذة  العلمـاءِ  طلبتـه  مـن  الصفوةَ السلطاتُ فيها

 الشـهيد  نجلـه  فيمن حوتهم المقابر الجماعية، وكان من هؤالء الشـهداء  منهم الكثيرين
 وهـدمِ  ،دارِه علـى  االعتداِء مع ،الجماعية المقابرِ من العشرات ضمنw  إبراهيم السيد
 مـن  مجموعـةٌ  منـه  تطلب وقد. .المخطوطات من الكثيرِ وإحراقِ ،والمدارسِ العلمِ دورِ

 علـى  مـنهم  اًحرصـ  سـالمته  لضـمان  آمـنٍ  بشكلٍ العراقِ خارجِ إلى ينقلوه أن المؤمنين
ه فكان ،حياتهالرفضَ رد لمـن  أجـاز  ولكنّه( القاطع  أن يريـد  يتـرك  ولـم . ).البلـد  يـأذن 
لنفسه بترك النجف برغمِ األشرف الوضعِ حراجة العام ه أبتْ فقد ،ومخاطرهةُ نفسالزكي 
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ترك الحوزة ةفلم. .العلمي ولم ينكسر فْهتلك كلُّ تُخ  وكانـتْ  الـويالت  مقولتُـه ألوالده 
لن إنِّي" :وأسرته ةَ الحوزةَ أتركأميرِ ومدينةَ العلمي كان مهما المؤمنين الثمن".  

 مصـيرِ  عـن  شـديدا  عتابا Hعاتبه بداره السيد لسماحة األوقاف وزيرِ زيارة وفي
وقد ،والفضالِء العلماِء من المئات ه استمرالمدارسِ هدمِ على بتوبيخ  ـةوإحـراقِ  العلمي 

وإرثٌ ،كنوزٌ إنّها. .قيمتَها تفهمون ال أنتم" :له فقال ،المخطوطات لهذا عظيم ١(.." البلد(   
 االنتفاضـة  بعـد  Hالخـوئي  للسـيد  تأريخيـةٌ  كلمةٌ الذاكرةُ به تجولُ ما أهم ومن
ةوكانت الشعباني السبب لتدهورِ الرئيس وضعه يالكلمةَ تلك قال ،الصح الشـيخِ  للوجيه 
شريف ذلك في الغطاِء كاشف الحـوزةُ  ذاقـت  وقـد  الحرجِ الظرف  أنـواعِ  أشـد  الفتـك 

  ."النتحرتُ االنتحار لي جازَ لو" :طلبتها من المئاتُ عدم�� و واعتُقل المدارس غلقت�� و
 وهـا  عافيتَها استعادتْ قد ِهللا والحمد الحوزةُ ذي هي فها العينِ قرير نَم الجد سيدنا

المراجعِ من تالمذتُك هم يرتقون التدريسِ منابر ديرونوي هم شؤونحالٍ بأفضلِ طلبت، 
 شامخةً تعالى اُهللا شاَء إن النجف وستبقى. طالبٍ كلِّ متناولِ في العلميةُ آثارك هي وها

 اإلمـامِ  العظمـى  اِهللا آيـة  األعلـى  المرجـعِ  البار وابنِك تلميذك بمرجعية وعاليةً وصامدةً
دالسي علي الحسيني ظَه السيستانياُهللا حف.  

شرى لك وأزُفدي يا البنا سبحانه اُهللا شاَء فقد. .سيك ربأن ورب عادالصـرحِ  ذلك بناُء ي 
  :وتمنَّيتَ له رسمتَ ما وفقِ على) أثره تطمس أن والظالمِ الشر قوى حاولتْ الّذي( الشامخِ
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تســعةَ شــراُء تــم ا عشــرد قبــلِ مــن عقــارالمرجــعِ الســي الجــدH م١٩٩٠ عــامِ فــي 
 مـن  جميعهـا  صُـودرتْ  ،المقدسـة  العلويـة  العتبـة  بجـوارِ ) ٢م٣٣٠٠( اإلجماليـة  ومساحتُها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الحكيم. الهادي عبد. د ٣٦٦ ص/  اإلصالح ومشاريع النظام األشرف النجف حوزة )١(
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 ثمـاني  مـن  أكثر استمرتْ مضنية وجهود قضائية بدعاوى عيدتْ��  ولكنّها الصدامي النظامِ
 السـيد  العـم  الشـهيد  بعـده  ومن الوالد السيد أعدها الّتي التصاميمِ تعديلُ تم وقد. .سنوات

 حفظَهـم ( مراجعنـا  من ومباركة وتعالى سبحانه اِهللا من عالٍ وبتوفيقٍ ،الخوئي المجيد عبد
 لطلبـة  درسٍ قاعـات  بنـاءِ  في م ٢٠١٢ عام في بالعملِ المباشرةُ تمت الخيرين وجهود) اُهللا

الحوزة ةوأقسامٍ العلمي ةداخلي على ومكتبة ٢م ٢١٠٠٠( مساحة( بتسعة طوابق.  
 لىإ تتطلّع عين له كانتْ بل الدرسِ ومقاعد بمنبرهH الخوئي اإلمام يكْتَف ولم

وت التراثه هعمقَ دركتطلِّعةٌ وأخرى ،وجذورإلى م اتالمستقبلِ وآفاقِ العلومِ مستجد 
 مـن  والمعرفـي  واإلنسـاني  العلمـي  التراث حفظُ أهدافه أهم من فكان ،الرسالة وإيصالِ
 الفائـدة  ولكسـبِ  العلـمِ  وطالـب  الباحـثُ  منـه  ليفيـد  وطباعتـه  وتنظيمـه  بتوثيقه االندثارِ

ةهـذا  مـن  المرجو  المـوروث  النفـائسِ  القتنـاءِ  فسـعى  ،العلمـي  ـةالعلمي  والمخطوطـات 
ةً اًكنوز تحوي الّتي النادرةمعرفي تضم جوانبِ مختلف وشرائها المعرفة.  

 مـن  يقرب ما بمعالجة الفعلي العملِ على م٢٠١١ عامِ في اِهللا بركة على عزمنا وقد
)٤٠٠٠ مخطوطة( ُتحمل ختم )اإلمام مكتبة وكان) العلم دار مدرسة - الخوئي  الكثيـر 

 مـن  بتعفيرِهـا  وقمنـا  ،وتكسـرٍ  وتكلُّـسٍ  وتفحـمٍ  تحجـرٍ  مـن  بالغة أضرارٍ من يعاني منها
ها الميكروباتمن وصيانت اتالجـراثيمِ  وأنـواعِ  والبكتريا عمل الفطري  األحبـارِ  وتثبيـت 

بتقنية  عاليـة،  ثـم  ها  تـمتصـوير  بـأجهزة  رةقِائبـالطر  وفهرسـتُها  متطـو  ـةالعلمي  الحديثـة، 
لنُخرج لَ الجزَء اِهللا بحمدعنوانًا ٣٦٥( في وهو األو (هأجزاٍء خمسةُ وستتبع )اُهللا شاَء إن (

  .العلم دار مدرسة/ العامة الخوئي اإلمامِ مكتبة مخطوطات فهرست من
ألف ةوبذلوا ،العلمِ رايةَ حملوا لمن وسالمٍ تحي مهمهـ ج  الجهـلِ  جـيشِ  لمحاربـة 
مسرجةً فكانوا ،والتخلُّف تُنير األجيـالَ  قدتم من يا لكم الشكرِ وكلُّ ،للسالكين الدرب 
  .وضّاحٍ وغد مشرقٍ لمستقبلٍ
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 بجهـد  وسـعى  شارك من لكلِّ االمتنان وعظيمِ الشكرِ بالغِ عن أعبر أن يفوتُني وال
  :منهم وأخُصُّ معنوي ودعمٍ وتعاون ورأيٍ
GGGG ُةُ العتبةسةُ العلويالمخطوطاتدار ( المقد(.  
GGGG ة العتبةسة العباسيوحدة تصوير وتصنيف المخطوطات في المكتبة( المقد.(  
GGGG مكتب سماحة د الشيخِ العظمى اِهللا آيةاض إسحاقِ محمدام ظلّه الوارف( الفي( .  
GGGGا الخــاصُّ والشــكروالثنــاُء جــد العظــيم ــد الشــيخِ اإلمــامِ لمكتبــةكاشــف حســين محم 

 األخِ ونجله اُهللا أيده الغطاِء كاشف شريف الشيخِ الفاضلِ الوجيه ومتَولِّيها Hالغطاِء
أميرِ الشيخِ فضيلة م  الغطـاءِ  كاشفكـرفـي  لـدورِهم  وذلـك ، الم  حفـظ  المخطوطـات 

مون زالوا وما طويلةً سنواتها الخدمةَ يقدنفس اُهللا فجزاهم حسنين جزاِء خيرالم.  
GGGGالحكيمِ اإلمامِ مكتبةH .  
GGGGالحسنِ اإلمامِ مكتبةg سهاسماحة ومؤس باقر الشيخ العالمة القرشيw.  
GGGG ننسى وال دور المحقِّقِ سماحة ةاإلسالمِ حج  د  والمسـلمينالسـي  األشـكوري  أحمـد 

 سـماحة  لنجلـه  موصُـولٌ  والشـكر  ،وتجشمه العناء المخطوطات لتصويرِه) عزّه دام(
   .ومساعيه الخيرة لجهوده األشكوري جعفر السيد اإلسالم حجة المحقِّق

GGGG د وسماحةالسي آل مهدي دجدالم عزّه دام( الخطيب الشيرازي(.  
GGGG المحقِّقِ لألخِ موصولٌ والشكر أحمد األستاذ مجيد علي دام( الحلّي توفيقُه(.   

  
  متولي مدرسة دار العلم

  جواد السيد محمد تقي الخوئي
  .هـ١٤٣٤ األصب، سنة رجب شهر ١٣األشرف،  النجف
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الحمد هللا الذي علّم بالقلم، علّم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على من بعثه 
وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي العلم من لخير األمم أبي القاسم محمد صلّى اهللا عليه 

 خلقه الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

 وبعد:

ظروف على بلدنا العراق مرت عصيبةً، فأي قلم يكتبها، وأي كلمة تفي بـذلك؟!،  
سع ليكون مصنَّفاً يصف تلك الظروف، فالكل يفشل أمام عظيمٍ يتطلـع لـه   تّوأي ورقٍ ي

  . بحضاراته.. بمقدساته.. بعلمائه.. بقرطاسه.. بقلمه..الجميع وهو العراق
فمن العجيب أن يأتي الدهر بأناسٍ يفعلون ما يفعلـون.. فـي سـنة.. فـي شـهر.. فـي       

جذوة كل شيء وقبس كل نور فيـه، تلـك هـي     نطفئويوم.. في ساعة.. في لحظات.. في
ة بخطـوة، فقـرب   م) التي عشتها لحظة بلحظة وخطو١٩٩١/هـ١٤١١(االنتفاضة الشعبانية 

الجوار من الحدث وتطلع الشباب ال يواري لحظات العيون التي رأت ما يشيب له فـود  
ق وتفجيـر وو..، فأيامهـا   احـر إالطفل وتعج به الثكلـى، فقتـلٌ وسـجن وتهجيـر وهـدم و     

كانت ملحمة موت، أبطالها كل شيء عالٍ فـي العـراق وكـل شـيء دان، وقـد أصـاب       
  الظالم).(الظُلمِ) ألف فحلّ (اد على الكل شيٌء من ذلك، وز

 ولديـه اإلمـام الحسـين والعبـاس     امنها حتى حرم أمير المؤمنين وحرمولم ينجb ،
وكل ما يدور حولها، ويسعى في فلكها، ومن ذلك المسـاجد والحسـينيات والمـدارس    

آية اهللا  الدينية وكل ما يمت إلى العلم بصلة، ومنها مكتبة مدرسة دار العلم التي أسسها
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والتي كـان لهـا    ،)١() في النجف األشرفهـ١٤١٣ت (العظمى السيد أبو القاسم الخوئي 
ودعت كتبها ـ المخطوطة  �� م) ١٩٩٠(أهمية في تلك الفترة، فبعد هدم المدرسة في سنة 

بـين النهضـة    Hسـارت بخطـى مؤسسـها    إذطبوعـة ـ فـي مدرسـة دار الحكمـة،      والم
م) تلك السنة المشؤومة جرى على مدرسة ١٩٩١(القتل في الميدان، وفي سنة العلمية و

اولت على األيدي اآلثمة التي طالما تط ا جرى اليوم في أرض سامراء مندار الحكمة م
  دت بلحظة وهدم صرحها وأصبحت بما فيها في خبر كان.هصروح العلم والقداسة، ف

صامدة لتحكي لنا خبرها برغم مـا تعرضـت    الكتب) بقيت( ار العلم ومنهانوألكن 
  له من نهبٍ وحرقٍ ورصاصٍ وأنقاض وو..،

وشاءت األقدار أن يجمع المتبقي منها عند أياد أمينة وفي أماكن آمنـة، فهـي اليـوم    
عنـد أمينهـا    Hوبعد تلك الحادثة في مكتبة الشيخ محمـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء    

آل كاشف الغطاء دام عـزّه وتوفيقـه، وال عجـب    الشيخ شريف ابن الشيخ محمد الحسين 
عرف به، ويكفي أن يفتخر به إلنقاذه  مماا، فحفظه للتراث باألمس واليوم فهو ابن بجدته

  .  في سنة االنتفاضة في قصة معروفة عند أهلها Hمخطوطات مكتبة السيد الحكيم
حـلّ بهـا وقـد     فأي جولة للباحث في مخطوطات مدرسة دار العلم اليـوم تريـه مـا   

ـ نْيبكي لها إن لم يهولكـن رعايـة مـن حولهـا فيمـا بعـد جعلـت الكتـب تُعيـد حلـم           ر ،
  .Hجامعها

إن قصّة هذه المكتبة وجمعها وتوليتها وفهرستها وتبعثـر كتبهـا ومـا حـلّ بهـا كـل       
ذلك سمعته من العديد من الشخصيات أمثال الشيخ شريف كاشـف الغطـاء والخطيـب    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(  �ــنة    ــة سـ ــذه المدرسـ ــت هـ ــنة   ١٩٧٠سسـ ــا سـ ــم بناؤهـ ــنة   ١٩٨٠م وتـ ــدمت سـ م، ١٩٩٠م وهـ

ــم          ــه دار العل ــى كتابخان ــاى خط ــخه ه ــت نس ــة فهرس ــر: مقدم ــا ينظ ــا وتاريخه ــرف عليه وللتع
ــدكتور        ــع ال ــر، جم ــيعي األكب ــع الش ــوئي المرج ــام الخ ــوئي، اإلم ــى خ ــت اهللا العظم ــد آي محم

  سعيد الطريحي، مطبوعات مجلة الموسم.
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ازي والخطيـب الشـيخ إبـراهيم النصـيراوي والسـيد جـواد الحكـيم        السيد مهدي الشـير 
واألستاذ مجيد الشيخ عبد الهادي حموزي وغيرهم، ونأمل أن يوفق اهللا من يجمعها من 

  أفواههم فإنها مادة غنية عن الضائع من تاريخ النجف األشرف.
الذي دام عقدين من  Hخالل ترددي على مدرسة اإلمام كاشف الغطاء وكنت

أتطلع لمخطوطات مدرسة دار العلـم التـي أودعـت فـي حجرهـا وأتأسـف لمـا         يعمر
سنة قد قمـت بفهرسـة العشـرات منهـا      ةعشر ى عليها من النكبات، وكنت قبل ستجر

قاء في جلسات ليليـة  ووضعها في أكياس ورقية، وكان يساعدني في ذلك بعض األصد
أوليـة، وهـي أول   تلـك السـنين العجـاف، وكانـت تلـك الفهرسـة        ءكانت تخفف عـب 

  فهرسة لي، ومسوداتها حاضرة في المكتبة.
م) شـهدتُ  ٢٠٠٣(وبعد مرور تلـك األيـام وزوال كـابوس األحـالم أي بعـد سـنة       

�� زيارة المحقق وولده األستاذ السيد جعفر دام  األشكوريالسيد أحمد الحسيني  �����
الزيارة باهتمـام آيـة اهللا   ، وكانت هذه هـ١٤٢٨مخطوطات هذه المكتبة في سنة عزّهما ل

السيد  قامتصوير بعضها، و، وقاما مشكورين بHالعظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض
فهرسـت نسـخه   (مختصـرة وافيـة طبعـت باسـم:     بعضها فهرسةً جعفر حفظه اهللا بفهرسة 

عراق)، وسبب  -هاى خطى كتابخانه دار العلم آيت اهللا العظمى خوئى، نجف أشرف 
) نسـخة  ١٣٤(ما بعد االحتالل وعجلة السفر، وفهرسه هذا كان لــ  االختصار هو ظروف

حجم رقعـي، وقـد طبـع فـي مجمـع الـذخائر اإلسـالمية فـي قـم          بـال ) صـفحة  ١٧٦(فـي  
  م.٢٠٠٧) سنة ٤٩(تسلسل بالالمقدسة 

مخطوطات النجف األشرف قمـت بـذلك مـن بـين سـتة       ةبحسب مشروعي لفهرسو
م) اقتـرح علـي   ٢٠١٠(أعمال مطبوعة ومخطوطة سبقت هذا الفهـرس، وفـي أواخـر سـنة     

فهرسـة مخطوطــات مدرســة دار العلـم فضــيلة الســيد جــواد السـيد محمــد تقــي الخــوئي    
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تـزاحم  مـن  رغم علـى الـ  والشيخ أمير كاشف الغطـاء دام توفيقهمـا، فأجبتهمـا إلـى ذلـك      
وكان ذلك في مجـالس متعـددة    ،Hاألعمال أداءاً لحق التراث اإلسالمي وحق جامعها

 اً) مجلد٣١٣(، صدر منها هذا الكتاب الذي بين يديك، فهو فهرسة لـاًسنتين وأشهردامت 
  .) نسخة٧٤() مجموعة احتوت على ٢٢(فيه  نإ إذ) نسخة، ٣٦٥(تتضمن  اًمخطوط

النسـخ الخطيـة المهمـة النفيسـة مـن حيـث       جملـة مـن    المكتبـة  هـذه  وقد ضـمت 
المؤلِّف والمؤلَّف والناسخ والمالك والواقف والمكتبة التي كانـت النُسـخ فيهـا؛ ففيهـا     
جملة من كتب ابن الوندي، الشيخ محمد قاسم بن محمد بن جواد الكاظمي النجفـي،  

لشـيخ  وكثير من كتب أسرة آل كاشف الغطاء كالشيخ جعفر الكبيـر والشـيخ أحمـد وا   
هادي وحفيده الشيخ علي، وكتب الشيخ أبي المجد محمـد رضـا اإلصـفهاني، وكتـب     
الشيخ محمد رضا المظفر، وكتب السيد عبد الرزاق المقرم، وكتـب السـيد حسـين بـن     
علي بن أبي طالب الطيـب الحسـيني الهمـذاني، وكتـب السـيد عبـد الزهـراء الحسـيني         

  راء والوقف والتولية الشرعية لها.بالش Hالخطيب وغيرها، وقد تملكها جامعها
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منهجي في هذا الفهرس أن أذكـر رقـم النسـخة ثـم اسـم المؤلِّـف وتـاريخ وفاتـه         
بشـكل مـوجز وكـان معتمـدي فـي تقـديم       وموضوع الكتـاب، ثـم التعريـف بالكتـاب     

إلـى  المعلومات الالزمة عن كـلّ مـن محتويـات هـذا الكتـاب ثالثـة مصـادر: الذريعـة         
والتراث العربي المخطوط، وما يذكره مؤلفـو الكتـب المخطوطـة فـي     ،تصانيف الشيعة

رها، أما ما لم دمقدماتهم، مع مراعاة األمانة العلمية في النقل وعزو المعلومات إلى مصا
يذكر في شيء من هذه المصادر الثالثة فأحاول أن أضع له ترجمـة معتمـداً فيهـا علـى     

ما اشـتملت عليـه النسـخة ومقـدار نقصـها      أذكر ثم ث والمعرفة، مايتاح من وسائل البح
فوائد تقديم التوثيق و من أجليف بالنسخة كاملة وبالتفصيل؛ وأولها وآخرها، ثم التعر
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  غير خافية، ثم نوع الغالف ولونه وعدد أوراقها وقياسها. خر�� 
  :بعض األمور بقي أن ألفت نظر الباحثين الكرام إلى

س إجـازَتَي روايـة كـاملتين؛ وذلـك لتسـهيل      إنّي قد ذكرت فـي هـذا الفهـر    :أوالً
  إليهما، وكفاية مؤونة البحث عنهما.الباحثين  وصول
لـم   رت في كتاب الذريعة وإلـى كـل كتـابٍ   إنّي أشرت إلى كل نسخة ذُك ثانياً: 

  يذكر فيها.
فـي   األشـكوري كل نسـخة ذكرهـا السـيد جعفـر الحسـيني      إلى أشرت إني  ثالثاً:

   ) نسخة.١٣٦() نسخة من ٤٥(فهرسه وعددها 
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عرفاناً بالجميل المسدى إلي في طريقي إلتمام إخراج هذا الكتاب أتوجه بالشكر 
  الوافر إلى كل من:

  .Hإدارة مكتبة اإلمام كاشف الغطاءـ ١
دام عـزّه لدعمـه المعنـوي     األشـكوري العالمة المحقق السيد أحمـد الحسـيني   ـ ٢

  ومباركته للعمل.
  الشيخ أبي الفضل حافظيان لتفضله بمراجعة الكتاب.ـ ٣

اللغويـة   مـا لمراجعته واألسـتاذ حيـدر المخزومـي    الشـيخ عقيـل علـي الزبيـدي    ـ ٤
  للكتاب.

  الغريفي لتوفيره بعض مستلزمات العمل. العلويالسيد هيثم ـ ٥
  المهندس حسين هادي وناس لمساعدته في سير العمل. ـ٦
فـي   gإخوتي مجاوري المرقد المنسوب إلـى عـون بـن علـي بـن أبـي طالـب       ـ ٧
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  المدحتية لتوفيرهم المكان المناسب للعمل.
وأتقدم بالشكر الجزيل لإلخوة: علي كاظم خضير الحويمدي، ومحسن جعفر ثـامر  

هارس الفنية واإلخراج الفني للكتاب، والسـيد  الجابري ؛ لما بذاله من جهود في وضع الف
محمد جبار العميدي، واألستاذ صالح مهدي السراج، واألستاذ بهاء تركي؛ لما بذلوه من 

 جهد مضنٍ في إخراج الكتاب.

 فإليهم منّي جميعاً أسمى آيات الشكر والعرفان.
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أن ينبهـوني علـى مـا     سيما أهل البحث والتحقيقوال ألتمس من إخواني المؤمنين 
قد يجدونه من الخطأ غير المقصود مما جرى به القلـم وزاغ عنـه البصـر، فـإن اإلنسـان      
موضــع الغلــط والنســيان والكمــال هللا والعصــمة ألهلهــا والحمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم   

  الصالحات.
  
  

  nيوم مولد النبي
  هـهـهـهـ١٤٣٤شهر ربيع األول سنة  ١٧

 النجف األشرف

  cبعلي بن أبي طالجوار حرم اإلمام 
 أحمد علي مجيد الحلي النجفي
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  (ت) تاريخ الوفاة.
  بدون تاريخ. (د.ت)

  للسطر. (س)
  للسنتمتر. (سم)
  للسنة الشمسية. (ش)
  للصفحة. (ص)
  الكلمة الصحيح.لظهر الورقة، ولضبط  (ظ)
  للعدد.  (ع)
  قبلها عدد للورقة، وبعدها عدد للقرن الهجري. (ق)
  للسنة الميالدية. (م)

  للسنة الهجرية. )هـ(
  لوجه الورقة. (و)
  الستمرار نص الكالم. (..)
  لنص الكالم المحذوف أو المطموس أو الناقص. (...)

  





  
@@

IQH@@

�á^éfÖ]�ÄÛ¥áa†ÏÖ]�Ýç×ÃÖ   ) عربي) -تفسير� �

VÌéÖ`i هـ٥٤٨ت(علي الفضل بن الحسن بن الفضل  ي، أبالطبرسي.(  
التبيـان) لشـيخ الطائفـة    (أكثره من كتـاب   wمبسوط معروف، انتزع مؤلِّفه تفسير

يسـر وترتيـب سـهل    ) مـع تنظـيم جيـد وتنسـيق م    ـه ٤٦٠ت(محمد بن الحسن الطوسي 
 القـراءة،  في االختالف مواضع ذكر ثم مدنية، أو يةمكّ أنها سورة فيه كل عين التناول،

 ثـم  والقصص، واألحكام والتأويل المعنى ثم النزول، أسباب ثم اإلعراب، ثم اللغة، ثم
  . اآليات ظامانت ذكر

يمـه مـن المباحـث    لى عشرة أجزاء مع مقدمة فيها سبعة فنون فيما يلزم تقدقسمه عو
 مـن  فـرغ  وقـد  لمن أراد الخـوض فـي علـوم القـرآن،     بد من معرفتهالقرآنية العامة مما ال 

 ٢٧ كـان فـي   األول الجـزء  مـن  وفراغـه  ،هــ ٥٣٦ القعدة ذي ١٥ الخميس يوم العاشر جزئه
والكتاب مؤلَّف باسم السيد جالل الدين أبي منصور محمد بـن يحيـى بـن     ،هـ٥٣٠ شعبان

  .هبة اهللا الحسيني
  ]١١/٧٧التراث العربي المخطوط: ، ١٧٧٣رقم  ٢٠/٢٤[الذريعة: 

  .)gآخر سورة يوسف - تفسير سورة الفاتحة( ،مجلدات ةخمس
Ví~ŠßÖ]� Ùæ_ »عـن  توجلّـ  جاللتـه،  الفكـر  مطـارح  عـن  ارتفعـت  الـذي  هللا لحمدا 

  .».. صفته، األنام مشابهة عن وتعالت ته،عزّ الهمم مطامح
Ví~ŠßÖ]� †}a »ًالمنتفعـون بـه   ألنهـم  بذلك همخصّ ماإنّ) يؤمنون لقوم( وعمالً علما 

ــاهللا غيــرهم، دون الوكيــل، والحمــد هللا رب  ونعــم حســبنا وهــو والعصــمة، التوفيــق وب
إلتمام المجلدة الخامسة من الكتاب الموسوم بكتاب [كذا] العالمين بقدر الوسع التيسر 
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  .»..لخمس بقين من صفر سنة أربع وثالثين وخمسمائة )مجمع البيان لعلوم القرآن(
  

المجلـد  ( هــ ١٠٥٨فر سنة ص ١٥أبو الفتح بن محمد الحسيني،  نسخ،
المجلـد  ( هــ ١٠٥٨جمـادى اآلخـرة سـنة     ١٩األول)، يوم الجمعة 

، شهر ذي الحجة المجلد الرابع)( هــ ١٠٥٨الث)، شهر رمضان سنة الث
المجلد الخامس)، عليها كلمات نسخ البدل، العناوين ( هــ ١٠٥٩سنة 

علـي  >األحمر، عليها ختم دائـري:   بالمدادورؤوس المطالب كتبت 
 كانت أمانة عارية عند ميرزا محمـد بـاقر األردسـتاني،   ، <الموسوي

شـتغلين مـن الفرقـة    فها الحاج سبز علي الهمذاني على كافة المقَو
 ثـم انتقلـت  السيد أبي طالب الهمـذاني،   بيد تهاالناجية وجعل تولي

حسـين ابـن   حفيـده السـيد   إلى  النسخة مع جملة من الكتب تولية
  .الهمذاني بن أبي طالب السيد علي

  أحمر، من األمام فقط. ،جلدالغالف: 
  سم. ٣٨×  ٢٣ /٥س،  ٣٥ق،  ٣٤٣

@IRH@@

»^ÓÖ]  ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  هـ٣٢٩ت(يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي ثقة اإلسالم، محمد بن.(  
ـ ع يجامالمل أووأَ ةالدينيتيـه األحاديـث   عنـد الشـيعة اإلماميـة، جمـع بـين دفّ      اهـ هم

المعتنى بها في األصول االعتقاديـة واألخـالق وأبـواب الفقـه، وهـو فـي ثالثـة أقسـام:         
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الروضة. فاألصول فيه األحاديث االعتقادية واألخالقية وما يشبهها والفروع، واألصول، 
وما يتعلق باألحكام الشرعية  وما يناسب القرآن والدعاء، والفروع فيه األحاديث الفقهية

على ترتيب كتب الفقه من أحكام الطهارة إلى الديات، والروضة تشتمل على مختلف 
علـى أربعـة وثالثـين    يحتـوي  األحاديث الخارجة عن العناوين السابقة، وهو بمجموعه 

سند ذكر فيها سند الرواة المأخوذ ) حديث م١٦٠٠٠(تحتوي على  اً) باب٣٢٦(كتاباً فيها 
فه في عشرين سنة من سني الغيبة الصغرى جامعاً إيـاه مـن األصـول الحديثيـة     عنهم، ألّ

الكافي () في إجازته البن الخازن: هــ ٧٨٦ت(اه الشهيد األول ، وسمbاألئمةألصحاب 
  .في الحديث)

 ]١٠/١٨٦، التراث العربي المخطوط: ٩٦قم ر ٢٤٥/ ١٧[الذريعة: 

  كتاب النكاح والطالق والعتق.

�Ùæ_Ví~ŠßÖ] »قـال:  . لي بن إبراهيم بن هاشـم، كتاب النكاح، باب حب النساء، ع .

  »...النساء ى اهللا عليهم حبعليه السالم): من أخالق األنبياء صلّ(قال أبو عبد اهللا 

Ví~ŠßÖ]�†}a »عن أبي جعفرg كتاب العتق ويتبعه  قال: ليس في اإلباق عهدة. تم

  ».واللباسة ءل والمرووالتجم يكتاب الزِّ
  

األحمـر،   العناوين كتبت بالمداد، عليها كلمات نسخ البدل، ١٠نسخ، ق 
ـ من  ١٧ من الشعر الفارسي تاريخ كتابته هاء بيتٌفي آخر اإلن ة ذي الحج

ن أال يخفـى  (ما نصّه:  ، وكتب السيد حسين الهمذاني بعدههــ ١٠١٥سنة 
علـي  ه بـن  لفظ طلب الدعاء فارسياً ليس خط كاتـب الكتـاب. حـرر   

)، عليها تملك السيد حسين بن علـي بـن   هــ ١٣٤١حسين الهمذاني سنة 
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والنسخة متضـررة   ،أبي طالب بن عبد المطلب الطيب الحسيني الهمذاني
  .ما جرى على المكتبة من االعتداء الغاشم بسبب قليالً

  .مزهرالغالف: كارتون، أسود 
  .سم ٣٨ × ٢٦س،  ٣١ق،  ٨٩

ISH  

»^ÓÖ]    ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  هـ٣٢٩ت(الرازي ثقة اإلسالم، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني.(  
  ).٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .والنسخة هي أخت النسخة السابقة    ،كتاب الروضة
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » :ثنيكتاب الروضة، محمد بن يعقوب الكليني قالعلي بن إبراهيم،  حد

  ..».أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها g. عن أبي عبد اهللا.عن أبيه
Ví~ŠßÖ]�†}a »ّرجـالً منّـا أهـل البيـت      وجـلّ  ى يبعث اهللا عزّإن الدنيا ال تذهب حت

أنكره. تم كتاب الروضة من الكافي وهو آخر  �
� يعمل بكتاب اهللا ال يرى فيكم منكراً 
  ».كتبه، وبه تم الكتاب

  
أوائـل   المجيد المازندراني، ظهر يوم الثالثاءنسخ، محمود بن عبد 

العنـاوين  ، عليها كلمات نسـخ البـدل،   هـ١٠٢٨جمادى اآلخرة سنة 
مالكهـا  مة بعض الشيء، وكتـب  األحمر، النسخة مرم كتبت بالمداد

 فـي السيد حسين الهمذاني صفحة واحدة منها على نسخة مغلوطـة  
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، عليها تملك السيد حسين بن علي بن أبي طالب بـن  هــ ١٣٤٩سنة 
 ،هــ ١٣٤٩سـنة   فيالحسيني الهمذاني، وطالعها عبد المطلب الطيب 

  .أثر ما جرى على المكتبة من االعتداء الغاشم متهرئة قليالً هيو
  .مزهر الغالف: كارتون، أزرق

  .سم ٣٨ × ٢٦س،  ٣١ق، ٦٧

ITH@@

Ý^Þù]�‚é‰�Äñ]†��»�Ý^Óuù]�…]çÞ_    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفي١()هـ١٣٤٣ت(ثقة اإلسالم الساروي، محم(.  
نة مجلداتفقه استداللي في عدمقاصد ال ا من مجموعة منكل كتاب منه ، يتكو

ذكر هو رحمه اهللا في آخر كتابه أنوار الهـدى  صَدر عناوين كلٍّ منها بكلمة (نور) وقد 
  الغصب).والمتاجر، والصالة، (مجلدات:  ةأنه في ثالثالمطبوع 

  ]١٦٥٠رقم  ٢/٤١٤[الذريعة: 

 ف بعضه في قد ألّكان ألنه  اً؛كتاب عشر ةثالث من الموجود بين أيدينا أكثر غير أن
  .ففي النجف األشرفه آخر حياته، ألّ

شـهر ربيـع اآلخـر سـنة      ٤ االثنـين أنهى المجلد الرابع منه ـ كتاب الخمس ـ في يـوم    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوفي ســنة (       )١( ــه ت ــع أن ــن موض ــر م ــي أكث ــة ف ــالم الشــيعة والذريع ــات أع ــي طبق ) هـــ١٣٤٢جــاء ف

ـ ) مـن فهرسـنا هـذا     ٥النسـخة المرقمـة (   ــ  أنهـى المجلـد الثـامن مـن كتابـه أنـوار األحكـام       بينما 
فتكــون وفاتــه بعــد هــذا التــاريخ، فاعتمــدت ذلــك، وســيأتي   ،هـــ١٣٤٣ســنة  مــن صــفرفــي غــرة 

 )، فالحظ.٣٤نسبه كامالً في النسخة ذات الرقم (
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والمجلد السـادس ـ   ، هــ ١٣٤٠صفر سنة  ٧والمجلد الخامس ـ كتاب الزكاة ـ في  ،هــ ١٣٤٠
 والمجلـد السـابع ـ كتـاب التجـارة     ، هــ ١٣٤٠شـهر رمضـان سـنة     ٢٦م ـ فـي   كتـاب الصـو  

شـهر   ١٢ع فـي  ، ومباحـث البيـ  هــ ١٣٤١شهر ربيع األول سنة  ٧في ـ    )المكاسب المحرمة(
ب وكتـاب الغصـ  ، هــ ١٣٤١شهر رجـب سـنة    ١٥ ارات في، وأحكام الخيهــ ١٣٤١سنة  ]؟[

ة صـفر سـنة   والمجلد الثامن ـ كتاب الوصـايا ـ فـي غـر     ، هــ ١٣٤١في سلخ ذي القعدة سنة 
 ،هــ ١٣٤١شـعبان سـنة    ١٥مطالبـه فـي    والمجلـد التاسـع ـ كتـاب اإلرث ـ بعـض      ، هــ ١٣٤٣

فهرسـة فروعـه فـي ليلـة      تتمـ و ،هــ ١٣٤١الثالثاء سلخ شعبان سنة  في يومت تموخاتمته 
 ٢٦لـة  والمجلـد العاشـر ـ كتـاب اإلجـارة ـ لي       ، هــ ١٣٤١لخـامس مـن شـهر رمضـان سـنة      ا

، هــ ١٣٤٢سـنة   ىجمـادى األولـ   ١٥فـي   وكتـاب المضـاربة  ، هــ ١٣٤١جمادى األولى سنة 
سـنة   ةجمـادى اآلخـر  اني مـن  والمجلـد الحـادي عشـر ـ كتـاب الشـركة ـ فـي العشـر الثـ          

، هــ ١٣٤٢سـنة   ةجمـادى اآلخـر   ٢٥فـي  والمجلد الثاني عشر ـ كتـاب الصـرف ـ     ، هـ١٣٤٢
، هــ ١٣٤٢سنة  ىجمادى األول ٢٨ االثنينوالمجلد الثالث عشر ـ كتاب المزارعة ـ في يوم   

ي وكتـاب الضـمان فـ    ،هــ ١٣٤٢سـنة   ةجمادى اآلخـر من  نهار الثالثوكتاب المساقاة في 
  . هـ١٣٤٢شعبان سنة  ٢٠الحجر في  وكتاب، هـ١٣٤٢سنة ليلة الخامس من شعبان 

  .)ة والصومكتاب الخمس والزكا( ع والخامس والسادسبالمجلد الرا
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ّأما بعـد المجلـد الرابـع مـن      ..جالله الحمد هللا العظيم المتعال في عز

  »...يتعلق به من األحكام وفيه مقاصد كتابنا الموسوم بأنوار األحكام في الخمس وما
Ví~ŠßÖ]�†}a »ِّـه  هذا آخر كالمنا في الصوم، وقد فرغ مصنفه المحتاج إلى عفو رب

كالئـي   الپهنـه ووي الحائري الطبرسـتاني أصـالً   الباري محمد الموسوي الحسيني السار
موطناً والغروي مسكناً في يوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك في المشهد 
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ة اغتشاش البال، واضطراب األحوال في سنة ألـف  الغروي والحمى المرتضوي مع شد
وثالثمائة وأربعين من الهجرة النبوية عليه وعلى آله أفضل الصالة والتحية، وقد حدث 

ه قد كان سنين عديدة سقط إحـدى رجلـي   ثة عظيمة، وهي أنّلي في أثناء تصنيفه حاد
ة مرض المفاصل، ومع ذلك كنـت جالسـاً فـي زاويـة البيـت مشـغوالً بتصـنيف        من شد

األحكام إذ صب علي الزمـان بـالء عظيمـاً وطرحـت علـى األرض وانكسـر مـن ذلـك         
ف مع ساعدي وعضدي، فلما رأيت نفسي في معرض الزوال آيساً عن التصنيف والتألي

هم في نظري من إتمام المتـاجر  ما كان من آمالي إتمام أبواب الفقه خصوصاً ما هو األ
مولي وعرضـني  أا هـو مـ  عمـ  ببليات عظيمة، مانعاً ابتالنيرث والديات، والزمان قد واإل

  بما قاله الشاعر: فناء لذا خاطبت نفسي وعاتبت هوايفي معرض ال
ــلّ ــه   ال ك ــرء يدرك ــى الم ــا يتمن   م

  

  الرياح بمـا ال تشـتهي السـفن   تجري   
  وقلت: قد جف          ة القلم عـن التحريـر، واللسـان عـن التقريـر، وبعـد ذلـك مـن شـد

ةلي بتوسالطاهرين والحجج الغرر الميامين أرواحنا لهم الفـداء قـد بـرأ سـاعدي،      األئم
قعد من وجـع المفاصـل   وأتممت كتاب الصوم حامداً وشاكراً هللا تعالى، وأنا مع ذلك م

قادر على المشي والقيام، وعلى كـل حـال أرجـو مـن الفقهـاء النـاظرين فـي هـذه          غير
ن يطلبوا لي الرحمة والغفـران مـن   أذوني بالخطأ والغفلة والنسيان، واألوراق أن ال يأخ

١(».١٣٤٠ت بالخير والسعادة سنة اهللا تعالى العزيز الرحمان، وقد تم(  
  

فـي   هــ ١٣٤٠اآلخر سنة ع شهر ربي ٤ االثنين، يوم wالمؤلف نسخ،
النجـف  فـي   هــ ١٣٤٠فر سنة ص ٧المجلد الرابع)، ( النجف األشرف

فـي   هــ ١٣٤٠شهر رمضان سنة  ٢٦المجلد الخامس)، في ( األشرف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األلباب. وته أولهمبعلو يعتبر لوقد ذكرت اإلنهاء بطوله  )١(
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ـ الم سـادس)، مصـححة مـن   المجلد ال( النجف األشرف ، wفؤلِّ
 فـي ثنـي عشـرية   العلماء والمحصلين من االعلى  wمؤلِّفها وقَفَها

السـيد عبـد الغفـار     بيـد  توليتهـا  وجعـل  هــ ١٣٤٠ة شوال سنة غر
وختمـه البيضـوي:    ووقفيتها على وجه النسخة بخطه، ،المازندراني

كُتب عليهـا  ، <عبده الراجي ثقة اإلسالم محمد الموسوي الحسيني>
مكتبة مدرسـة البروجـردي لكنهـا    على أنها وقف  (الرصاص) بقلم

موجـود  هـو  وهذا خالف ما  خالية من أي ختم للمدرسة المذكورة
  . المدرسةعلى جميع نسخ 

  .ورأسيها مزين بالطرةالغالف: جلد، أحمر، 
  .سم ٣٤×  ٢١) س، ٣٣ -  ٣٠(ق،  ١٦٧

IUH@@

Ý^Þù]�‚é‰�Äñ]†��»�Ý^Óuù]�…]çÞ_            ) عربي) -فقه إمامي  

�VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣ت(ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  
  ).٤(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

كتـاب الغصـب،   (السـابع إلـى الثالـث عشـر،      ات مندجلّاشتملت النسخة على الم
كتاب الشـركة،  واربة، كتاب المضوكتاب اإلجارة، وكتاب اإلرث، وكتاب الوصايا، و
كتــاب وكتــاب الضــمان، وكتــاب المســاقاة، و كتــاب المزارعــة،وكتــاب الصــرف، و

  .)الحجر
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »   الحمد هللا والصالة والسالم على رسوله المصطفى وعلى آلـه البـررة
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  »...في تعريف الغصب :األول ،. كتاب الغصب والنظر فيه في أمور.األزكياء
Ví~ŠßÖ]�†}a »في عشـرين مـن شـعبان    .وهذا آخر ما أردنا إيراده في باب الحجر .

  ».والحمد هللا على إتمامه وختامه ١٣٤٢المعظم في سنة 
   

 كتاب الغصـب)، ( هــ ١٣٤١عدة سنة ، سلخ ذي القwفالمؤلِّ نسخ،
شعبان  ١٥ جلد الثامن ـ كتاب الوصايا)، الم( هــ ١٣٤٣ة صفر سنة غر

، وخاتمتـه فـي يـوم    (المجلد التاسع ـ كتاب اإلرث)  هــ ١٣٤١سنة 
الخـامس  وفهرسة فروعه في ليلـة   هــ ١٣٤١الثالثاء سلخ شعبان سنة 

 هــ ١٣٤١جمادى األولى سنة  ٢٦، ليلة هــ ١٣٤١من شهر رمضان سنة 
 هــ ١٣٤٢سنة  ىجمادى األول ١٥، لمجلد العاشر ـ كتاب اإلجارة) ا(
 هــ ١٣٤٢سـنة   ةالعشر الثاني من جمادى اآلخـر  كتاب المضاربة)،(
سـنة   ةجمادى اآلخـر  ٢٥ لد الحادي عشر ـ كتاب الشركة)، المج(

 ٢٨ االثنـين يـوم   جلد الثاني عشر ـ كتاب الصـرف)،  الم( هــ ١٣٤٢
ـ   المجلـد الثالـث عشـر ـ كتـاب      ( هــ ١٣٤٢سـنة   ىجمـادى األول

كتـاب  ( هــ ١٣٤٢سـنة   ةجمادى اآلخـر  نهار الثالث من، ارعة)المز
 ٢٠ كتـاب الضـمان)،  ( هــ ١٣٤٢شعبان  ليلة الخامس من المساقاة)،

ـ  كتاب الحجـر)، مصـححة مـن   ( هــ ١٣٤٢سنة  شعبان ، wفالمؤلِّ
ها مؤلِّفهافَقَوw  ١ فـي ثني عشرية ن االلمحصلين مالعلماء واعلى 

السيد عبـد الغفـار    بيد توليتها وجعل، هـ١٣٤٢شهر ربيع اآلخر سنة 
وختمـه البيضـوي:    ووقفيتها على وجه النسخة بخطه، المازندراني،

كُتب عليهـا  ، <عبده الراجي ثقة اإلسالم محمد الموسوي الحسيني>
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مكتبة مدرسـة البروجـردي لكنهـا    على أنها وقف  )الرصاص( بقلم
موجـود  هـو  خالية من أي ختم للمدرسة المذكورة وهذا خالف ما 

  .على جميع نسخ المدرسة
  الغالف: تيماج، أحمر.

  .سم ٣٤×  ٢١، س ٢٩ق،  ١٦٩

IVH@@

íÂçÛ¥� �

M�{Ý^Þù]�‚é‰�Äñ]†��»�Ý^Óuù]�…]çÞ_)عربي) -(فقه إمامي   )١  

    <ظ ٤١ -و ١>
VÌéÖ`i د بن فضل اهللا الموسوي النجفي (تهـ١٣٤٣ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  

  ).٤ينظر: المخطوطة ذات الرقم (
  .(كتاب التجارة) المجلد السابع
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  الحمد هللا الذي جعل من آيات معرفته خلق العباد.. أما بعد هذا هـو

التجارة وفضلها وآدابها وأحكامها المجلد السابع من كتابنا الموسوم بأنوار األحكام في 
  ».وفيه مقاصد ..

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــخ       )١( ــبع نس ــاب س ــلمه اهللا للكت ــيني س ــر الحس ــيد جعف ــر الس ــيد    �� ذك ــة الس ــرس مكتب ــي فه ــر ف خ

، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٨٩، وهــــي باألرقــــام التاليــــة:   ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٥، ٥٤، ٥٢، ٣٢/ ٢البروجــــردي: 
٢١٥، ٢١٤، ٢١٢، ٢٠٩. 
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Ví~ŠßÖ]�†}a » إيـراده] فـي أحكـام [الـ]ــمكاسب      -ما أردنا إيرادهـا [ظ هذا آخر
المحرمة وملحقاتها واهللا الهادي إلى سبيل الرشاد وصلّى اهللا على محمد وآلـه األمجـاد   

ء ىفه الخـاط يفه مصـنّ تصـن  واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم المعـاد وقـد فـرغ مـن    
يـوم  الحائري فـي مشـهد الغـروي    هنه كالئي پالمازندراني ال محمد الموسوي الحسيني

  ».ت بالخير والسعادةتم ،١٣٤١من سنة  ١السابع من شهر ع

N�{Ý^Þù]�‚é‰�Äñ]†��»�Ý^Óuù]�…]çÞ_     عربي) -(فقه إمامي  

    <ظ٦٤ -و٤٢>
VÌéÖ`i د بن فضل اهللا الموسوي النجفي (تهـ١٣٤٣ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  

  ).٤ينظر: المخطوطة ذات الرقم (
  المجلد السابع.كتاب البيع من اشتملت النسخة على 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » ـة سـيد        الحمد هللا الذيأرشدنا إلـى شـرائع الـدين وجعلنـا مـن أم
 بيـع كتابنا الموسـوم بـأنوار األحكـام فـي ال    .. أما بعد هذا هو المجلد السابع من النبيين

  .»..أركانه أربعةو
Ví~ŠßÖ]�†}a »  ًهذا آخر كالمنا في البيع، بقي الكالم في الخيارات فلنشير إليها مفصـال

إن شاء اهللا تعالى، ولقد فرغ من تصنيف مباحث البيع مصنفه المحتاج إلى عفو ربـه الكـريم   
الغروي الساروي الطبرستاني في يوم الثاني عشـر  الباري محمد الموسوي الحسيني الحائري 

من سنة ألف وثالث مائة وإحدى وأربعين من الهجرة النبوية عليـه وعلـى آلـه ألـف ألـف      
  .»سالم وتحية في [الـ]ـمشهد الغروي والحمى المرتضوي أرواحنا فداه تمت بالخير
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OÝ^Þù]�‚é‰�Äñ]†��»�Ý^Óuù]�…]çÞ_J     عربي) -(فقه إمامي  

    <ظ٦٨ -و٦٥>
VÌéÖ`i د بن فضل اهللا الموسوي النجفي (تهـ١٣٤٣ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  

  ).٤ينظر: المخطوطة ذات الرقم (
  المجلد السابع. )أحكام الخيار من كتاب البيع(اشتملت النسخة على 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »     الحمد هللا الذي كلّت األلسن عن غاية صـفته وحـارت العقـول عـن
  »...والصالة والسالم على أشرف بريته سيد سفرائهكنه معرفته 

Ví~ŠßÖ]�†}a »        ّفه هذا آخر كالمنا فـي خيـار المجلـس قـد فـرغ مـن تصـنيفه مصـن
ء محمد الموسوي الحسـيني الحـائري الغـروي الطبرسـتاني فـي منتصـف شـهر        ىالخاط

ب مـن سـنة ألـف وثالثمائـة وإحـدى وأربعـين مـن الهجـرة فـي مشـهد           الرجب المرج
ت تمـ  ،ياً علـى محمـد وآلـه   والحمى المرتضوي أرواحنـا فـداه حامـداً هللا مصـلِّ    الغروي 

  ».بالخير والسعادة وحسن توفيقه

P{��…^é¤]�Ý^Óu_�»�…]çÞù]�Ñ…^�Ú     عربي) -(فقه إمامي  

  <ظ ١٣٠ -و  ٦٩>
VÌéÖ`i د بن فضل اهللا الموسوي النجفي (تهـ١٣٤٣ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  

رسالة مستقلة في الخيار من تقريرات أستاذه آية اهللا الميرزا حبيب اهللا بن محمـد   
  مسائل.  )، وهي من خيار الحيوان إلى خيار التصرية في ستّهـ ١٣١٢علي الرشتي (ت

فــي المشــهد  هـــ ١٣٠٠شــهر رجــب  ســنة  ٤فــرغ مــن تصــنيفها فــي يــوم الثالثــاء  
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  المرتضوي (النجف األشرف).
  ]٣٨٢١رقم  ٣٣/ ٢١، و١٣٧٢رقم  ٢٨٠/ ٧[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  العالمين .. أما بعد الكالم في بيان أقسام الخيار، منهـا الحمد هللا رب
  ».خيار الحيوان ومبدأ هذا الخيار من حين العقد إلى ثالثة أيام ..

Ví~ŠßÖ]�†}a »    وكان الفراغ من تصنيفه وترقيمه في نصف النهار مـن يـوم الثالثـاء
ثمائة مـن الهجـرة النبويـة فـي مشـهد      ب في سنة ألف وثالشهر رجب المرج الرابع من

  ».المرتضوي عليه وعلى من دفن فيه آالف التحية
  

ـ    هــ ١٣٤١شـهر ربيـع األول سـنة     ٧، wفنسخ، (األولـى):  المؤلِّ
شـهر رجـب    ١٥ (الثانيـة)،  هــ ١٣٤١[شهر رجب] سنة  ١٢،(األولى)

، قـال بعـد   (الثالثة) كتب الثالثة في المشهد الغـروي  هــ  ١٣٤١سنة 
ما نصّه:  (ثم اعلم: أن الستة الباقية من أقسام الخيـارات  الثالثةإنهاء 

فناها فـي  فناهـا وصـنّ  التي أردنا إيرادها هنا في هذا الكتاب قـد ألّ 
رسالة مستقلة من تقريرات أستاذنا األكـرم آيـة اهللا األعظـم حجـة     

الكيالني طـاب ثـراه قبـل    [الرشتي] ا حبيب اهللا اإلسالم الحاج ميرز
ثالثين سنة في مديناها بـ(مشارق األنوار فـي  ة تسع سنين ولقد سم

أحكام الخيار)، وهو من خيار الحيـوان إلـى خيـار التصـرية فلمـا      
نظراً دقيقاً صائباً]  -ظ [نظرت إليها في هذه األيام نظر دقيق صائب 

ب عالية عليـة وتحقيقـات دقيقـة    رأيتها جامعة ومشتملة على مطال
وتأسيسات رشيقة أكتفينا بها وألحقناها بكتابنا هذا؛ ألني مع كثرة ما 
تهاجم علي [مـن]  الشـدائد والعوارضـات والبليـات واألمـراض      
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الـذي]   -ظ واألوجاع خصوصاً مـرض أوجـاع المفاصـل التـي [    
علـى   جعلني مقعداً في سنين من األيام، ودهراً من الزمان، غير قادر

المشي باألقدام، بل من القيام، وها أنـا فـي معـرض الـزوال، ولـم      
يسعني تجديد تصنيف في هذا المقال، وأرجو مـن النـاظرين فـي    

فته من األحكام من الفقهاء األعالم والمجتهدين العظام جميع ما صنّ
أن يصلحوا بأقالمهم الشريفة ما وجدوه فيه مـن الخطـأ واالشـتباه،    

 -[آيس.. عازم آيساً من الحياة، عازماً على الموتفإني كليل عليل، 
، وأرجو العفو والغفران من اهللا تعالى وحسن العاقبة، إنـه ولـي   ظ]

ت بالخير والسعادة).اإلحسان، وهو حسبي ونعم الوكيل. تم  
): الميرزا محمد بن علـي أكبـر الخونسـاري أصـالً والغـروي      رابعة(ال

، هــ  ١٣٢٢ذي القعـدة سـنة   مـن   ٢مسكناً، في نصف النهار يوم األحد 
ـ wفمصححة من المؤلِّ  )١(ف فـي آخرهـا تمـام نسـبه    ، وذكر المؤلِّ

ه الشيخ حبيب الرشـتي فـي   ذأستا ةوقصيدة مفاخرة  بذلك وتاريخ وفا
 ١٤منتصف ليلة الخميس بعد مضي سـبع سـاعات منهـا وهـي ليلـة      

]، وقـال فـي   هــ  ١٣١٢[كـذا والصـحيح    هــ  ١٣٠٠سنة  ةجمادى اآلخر
تأريخه: (غاب نورك يا حبيب)، وقـال بعـض األدبـاء: (غـاب نـور      

ثني عشـرية  العلماء والمحصلين من االعلى  wوقَفَها مؤلِّفهاالحبيب)، 
السيد عبد الغفـار   بيد توليتها وجعل هـ١٣٤٢شهر ربيع اآلخر سنة  ١ في

ة غـر  ا فـي ووقفيتها على وجه النسخة بخطه، والثانية وقَفَه المازندراني،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وسـيأتي نسـبه كـامالً فــي    وعليـه يصـحح مـا فـي الذريعــة مـن أنـه أورد فـي أولـه تمــام النسـب          )١(

 .)٣٤النسخة ذات الرقم (
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عبـده الراجـي ثقـة اإلسـالم     >وختمه البيضـوي:  ، هـ ١٣٤٠شوال سنة 
، كُتب عليها بقلم (الرصـاص) أنهـا وقـف    <محمد الموسوي الحسيني

على مكتبة مدرسة البروجردي لكنهـا خاليـة مـن أي خـتم للمدرسـة      
  .المذكورة، وهذا خالف ما هو موجود على جميع نسخ المدرسة

  الغالف: تيماج، أحمر.
  سم. ٣٤× ٢١س (الثانية)،  ١٩س (األولى)،  ٢٩ق،  ١٣٠

IWH@@

ŞÚ…]çÞù]�Ä×)عربي) -فقه إمامي (   )١  

VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣ت(ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  
أولهـا أن  )، ذكـر فـي   هــ ١٢٨١ت(المكاسب) للشيخ مرتضـى األنصـاري   ( لكتابتعليقة 

 - جـزع   - مرجـان   - يـاقوت   - كنـز  (لهـا العنـاوين اآلتيـة:     وضَـع ذلك ولـ ، اًوأسرار اًفيها كنوز
 فـي أوقـات  فهـا  زبرجـد)، وهـي علـى أربعـة أقسـام ألّ      - در  - فضـة   - شـذر   - ذهـب   - عقيق 

    .بيان أحكام الخياراتوالخيارات، وبيع المكاسب، ومختلفة: المكاسب وآدابها وأحكامها، 
Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »ّمنــا معــالم الــدين الحمــد هللا الــذي عل د وأرشــدنا إلــى شــريعة ســي

  »...مطلع األنوار)(يتها بـقتها على المكاسب وسما بعد هذه تعليقة علّ. أم.المرسلين
Ví~ŠßÖ]�†}a »     هذا آخر ما أردنا إيراده في الخيـارات وبيـان أحكامهـا والحمـد هللا
فه المحتاج إلـى عفـو ربـه محمـد     د وآله قد فرغ مصنّى اهللا على محمأوالً وآخراً وصلّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذكــر الســيد جعفــر الحســيني ســلمه اهللا نســخة أخــرى للكتــاب فــي فهــرس مكتبــة الســيد           )١(

 .٢١٣، بالرقم: ٦٠/ ٢البروجردي: 
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  ». هـ١٣٤٢، ١الموسوي الحسيني الطبرستاني في رابع شهر ج 
  

المكاسب)،  -القسم األول ( هــ ١٣٤٢صفر سنة  ٧، wفالمؤلِّ، نسخ
جمادى  ١٧البيع)،  -القسم الثاني ( هــ ١٣٤١جمادى األولى سنة  ١٣

األولـى  جمادى  ٤الخيارات)،  -القسم الثالث ( هـ١٣٤١اآلخرة سنة 
ة شكلية أ، كتبها بهي)بيان أحكام الخيار -القسم الرابع ( هــ ١٣٤١سنة 

 تنشـق  نها تحتـوي علـى عشـرة أسـطر أفقيـة     فالصفحة م ،خاصة
العلمـاء  علـى   wهـا مؤلِّفهـا  فَقَو، والكتابة فيهما عموديةعمودين ب

 ،هــ ١٣٤٢شهر ربيع اآلخر سنة  ١ فيثني عشرية والمحصلين من اال
ووقفيتها على وجه  السيد عبد الغفار المازندراني، بيد توليتها وجعل

عبده الراجي ثقة اإلسـالم محمـد   >وختمه البيضوي: النسخة بخطه، 
علـى  أنها وقـف   )الرصاص( كُتب عليها بقلم، <الموسوي الحسيني

مكتبة مدرسة البروجـردي لكنهـا خاليـة مـن أي خـتم للمدرسـة       
  .ع نسخ المدرسةموجود على جميهو المذكورة وهذا خالف ما 

  الغالف: تيماج، أحمر.
 .سم ٣٤× ٢١، مختلفة السطور، ق ١٣٠

IXH@@

àè�ßÖ]�Ä×ŞÚæ�àè†vfÖ]�ÄÛ¥   ) عربي) -لغة  

VÌéÖ`i ،الطريحي هـ١٠٨٧ت(د النجفي الشيخ فخر الدين بن محم.(  
معجم لغوي لغريـب القـرآن والحـديث، فـي ثمانيـة وعشـرين كتابـاً فيهـا أبـواب          



  ..................................................................................................................................  ٤٣ 

وثالثـون فائـدة لغويـة وأدبيـة، كتبـه بعـد        إحـدى ل الكلمات، في آخـره  وفصول ألوائ
همـا فكتـب هـذا    يب) لكنه لـم يحـط بتمـام غر   غريب الحديث() وغريب القرآن(كتابيه 

ــاء  ــع استقص ــاب م ــاً  الكت ــتخرجه غالب ــن  اس ــحاح(م ــلو()، الص ــالم)، و(المجم  ،ربغ
  .هـ١٠٧٩شهر رجب سنة  ١٦وأمثالها، فرغ منه في  )القاموس(و)، النهايةو(

  ]١١/٧٢، التراث العربي المخطوط: ١٧٦٨رقم  ٢٠/٢٣[الذريعة: 
...حداني ذلك على الشروع في تأليف كتاب كاف شاف يرفع عن >قال في أولـه:  

ي شـفعته بالغرائـب   ثم إنّ ،ويدفع عن غير الجلي منها غبارها غريب أحاديثنا أستارها،
رام االنتفاع  ة لمننّسالغرض من مجموعي الكتاب وال والعجائب البرهانية ليتمالقرآنية 

ي اخترت لترتيبه من الكتب المالح ما أعجبني ترتيبه من كتاب الصـحاح،  . ثم إنّبهما.
 ،كون التناول أسهل، واالنتشـار أقـل  ي جعلت بابي الهمزة واأللف باباً واحداً ليغير أنّ

وحين تم لكل حرف مـن حـروف الهجـاء     علماًالتأليف صببته في قالب الترصيف، م
  .<رينمجمع البحرين ومطلع الني(ـيته ب. وسم.كتاباً، ولكل كتاب أبواباً

í~ŠßÖ]�Ùæ_ED“Î^ÞV <...       لترتيبه من الكتب المالح مـا أعجبنـي ترتيبـه مـن كتـاب
  »...بابي الهمزة واأللف باباً واحداً ليكون التناول أسهل ي جعلتالصحاح، غير أنّ

Ví~ŠßÖ]� †}a »وهـي  مضماره الدنيا ألن الوقت قليل أي المضمار) يسير اإلسالم(و 
ن. ن لييسير) أي هي س لذي الحقإن الكي(ومنه الحديث: ن، هي أي: يسير وشيء ،قليلة
  ».ة العيال أحد اليسارين) وهو ظاهرقلّ(وفيه 

        
ـ    نسخ، علي أكبر بن محمد شفيع الك ـ رماني، يوم األربعاء ـ يـوم النحر

العنـاوين  بكـربالء المقدسـة،    gفي حائر اإلمام الحسـين  هــ ١١٣٦سنة 
، وولده الشـيخ صـفي   wفالمؤلِّ يعليها حواش ،كتبت بالمداد األحمر

علي بن موسـى الموسـوي   السيد  عليها تملك )،هـ١١٠٠ ت بعد(الدين 
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هـا  فَقَو، <يا علي بن موسى>وختمه الدائري:  ،المشهد الغرويالخادم في 
الحاج سبز علي الهمذاني على كافة المشتغلين من الفرقة الناجية وجعل 

بيد ولده السـيد   ابيد السيد أبي طالب الهمذاني، ثم صارت توليته تهاتولي
  .هـ١٣١٧ في سنةالسيد حسين ابن السيد علي  حفيدهبيد علي ثم 
  كارتون، مزهر.الغالف: 

  سم. ٣٤×  ٢٢س،  ٣٠ق، ١٨٠

IYH@@

Ø�^fÖ]�Ñ^â‡cæ�Ð£]�Ñ^Ïuc    )عربي) -عقائد كالم و  

VÌéÖ`i  هـ١٠١٩ت(القاضي نور اهللا بن محمد شريف التستري.(  
للقاضـي فضـل بـن    إبطال نهج الباطـل وإهمـال كشـف العاطـل)     (رد على كتاب  

 علّامـة وكشـف الصـدق) لل   نهـج الحـق  () الـذي رد بـه كتـاب    ١٠ق(روزبهان الخنجـي  
ة فه في بلدة آكرة الهندية في مد)، صنّهــ ٧٢٦ت( أبن المطهرالحلي الحسن بن يوسف 

  . هـ١٠١٤قليلة، في سبعة أشهر من غير الليالي، كان آخرها آخر شهر ربيع األول سنة 
����ذكر أقوال  قـال  > :هـا بعنـوان  ل، ورد ابـن روزبهـان   <فقـال المصـنِّ  >بعنوان  ���

  .<أقول> :وقوله بعنوان ،<الناصب
  ]٣٣٦/ ١، التراث العربي المخطوط: ١٥٢١رقم  ٢٩٠/ ١[الذريعة: 

  بمقدار ورقة واحدة.األول النسخة ناقصة 
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » ...    وعمر الكاتبي القزويني، وأحمد بن محمـد الكيشـي، وركـن

وغيرهم من الموالي والصدور ،المذكور د الموصلي، والمولى نظام الدينالدين المتسي..«.  
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Ví~ŠßÖ]�†}a »ظم في سـلك شـهور سـنة ألـف وأربـع      تنوكان آخرها آخر ربيع األول الم
عشرة في بلدة آگرة أكره بالد اتخذها الكفر وكره، واستعمل فيهـا الشـيطان مكـره، صـان اهللا     

  .»وأهلهالمؤمنين عن مكره وجهله، وأخرجهم عن سواد الهند حزنه وسهله، به حق الحق 
        

ـ  ١٥نسخ، عصر يوم الخمـيس   فـي بلـدة    هــ ١١٠٥ة سـنة  ذو الحج
مصححة بخط السيد حسـين  األحمر،  بالمدادشيراز، العناوين كتبت 

، عليهـا  <
	���� محمد آل الشـيخ > :عليها تعاليق بإمضاء ،الهمذاني
ة تملكات مطموسة، واستعارة الشيخ عبـد الهـادي ابـن الشـيخ     عد

قدس سره مـن الشـيخ عبـد الجـواد ابـن      مولى ابن الشيخ راضي 
المرحوم الشيخ عبد اهللا زاير دهام طاب ثـراه، وتقـريض وتملـك    

لـب الطيـب   السيد حسين بن علي بن أبـي طالـب بـن عبـد المط    
وعشـرون   لـف أَها شراء وقيمةُ ،هـ١٣١٧سنة  فيالحسيني الهمذاني 

  .<الواثق باهللا الغني منصور الحسيني>، وعليها ختم بيضوي: اًقران
  .، بنّيكارتونالغالف: 

  سم. ٣٤ × ١٩ /٥س،  ٢٧ق،  ٦٥٦

IQPH@@

�àÂ�ð^ŞÇÖ]�Ì�Ò�l^éË}ð]†ÇÖ]�íÃè†�Ö]�l^ÛãfÚ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  ،هـ١٢٢٨ت(الشيخ جعفر بن خضر النجفي كاشف الغطاء.(  
الشــيخ آقــا بــزرك  ذكــروف بلــغ فيــه إلــى كتــاب الزكــاة، و فقــه اســتداللي معــر
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فه فـي إيـران حـين السـفر     كتاب الوقف منه موجود في مكتبة راجه، ألّإن  wالطهراني
مة بل ذكره باإلشارة.وكتبه باسم فتح علي شاه القاجار ولم يصرح باسمه في المقد  

العقائد الجعفرية)، وهو (اه بـسمأوالكتاب في ثالثة فنون: األول في أصول الدين و
صول الفقه فـي مقصـدين، والثالـث فـي     في أربعة أبحاث، والثاني في القواعد الكلية أل

الفروع الفقهية علـى ترتيـب الكتـب الفقهيـة مـن كتـاب الطهـارة إلـى الـديات ولكـن           
  المدون منه إلى كتاب الزكاة ولم يتمه.

  ] ١٠/٢٩٨، التراث العربي المخطوط: ٦٠٩رقم  ١٨/٤٥[الذريعة:  

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »...  الصرفة ويحتمـل االشـتراك   جامعة للصفتين وهي العبادة
  »... معنوي كذلكاللفظي بين المعاني أو بعضها وال

Ví~ŠßÖ]�†}a »     مـة بـأن كانـت عمـرة تمتـع      وكفـاه عمـرة واحـدة فـإن كانـت متقد
  ».أتى بالمفردة �
� أجزأت عن العمرة المفردة و

  
ف وبعضـها بالحاشـية،   العناوين كتبت بالشنجر ،هــ ١٢٥٤نسخ، سنة 

، وتملك الشيخ علـي  <الموسوي البهبهاني>بإمضاء:  انعليها حاشيت
  ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.

  : كارتون، أزرق وعطفه جلد أحمر.الغالف
 سم. ٣٣×  ٢٢س،  ٣١ق،  ٣٣٨

  @
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@IQQH@@

géf×Ö]��ÇÚ�î×Â�ÝøÓÖ]�»�gè†ÇÖ]�íË�    ) عربي) -نحو  

VÌéÖ`i  ،د بن أبي بكر ابن الدمامينيهـ٨٢٧ت(بدر الدين محم.(  
مغنـي اللبيـب عـن كتـب األعاريـب)      (كتاب ل <أقول - قال >بعناوين شرح كبير معروف 

)، يشتمل ـ كمـا قـال الشـارح ـ علـى توضـيح مـا أشـكل مـن           هــ ٧٦١ت(البن هشام األنصاري 
المـتن، مقـدم إلـى    المسائل والتوفيق بين مهماتها، مـع االهتمـام بالشـواهد المستشـهد بهـا فـي       

موالنا أمير المؤمنين ناصر الدين أبي الفتح أحمد باشا ابن مظفر شاه سلطان مصـر. ألّفـه بمصـر    
نه اعتراضات كثيرة على المتقدع فيه وضمة النحوولما رحل إلى الهند توسمين من أئم.  

  ]١٣٥/ ٣، التراث العربي المخطوط: ٢/١٧٥٢[كشف الظنون:  
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »    الحمد هللا الذي منح من لسان العرب األيادي الحسـنة، وجعلـه كنـز

ا سواه من األلسنة..الفصاحة فهو يغني اللبيب عم .«  
Ví~ŠßÖ]�†}a »تقصـير فمـالي وللتطويـل واهللا    هذا وأنا من أهل ال ،فقد اطلت الرسن

  »...ول أن يمن بحسن الخاتمة، فهو حسبي ونعم الوكيل والصالةؤالمس
        

بن زين الدين بن محمد بن سليمان األوالي،  عبد اهللانسخ، علي بن 
 ٢١األحـد  البـاب األول)، يـوم   ( هــ ١١٥٢شهر ربيع اآلخر سنة  ١٠

 العنـاوين كتبـت بالمـداد   الباب الثاني)، ( هــ ١١٥٢شهر رجب سنة 
) محمديـة حويزيـة،   ٦٢(األحمر، استكتبه الحـاج يوسـف بقيمـة    

بن داود بن محمـد ابـن    عبد اهللان وتملكه ولده أحمد بن يوسف ب
الشيخ مصلح ابن الشيخ عبد القادر الكوازي مشرباً، الشاذلي طريقةً، 
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وتملكـه   ،)١(العباسي نسباً، والشافعي مذهباً، البصري مولداً ومسكناً
علـي  ، وتملكه السيد خليفة بن هـ١٢٢٨ في سنةالشيخ محسن خنفر 

، وتملكـه  هــ ١٢٤٠شـهر رجـب سـنة     ٢٣ فيالموسوي األحسائي 
 فـي سـنة  ائري أصالً والنجفـي مسـكناً   سلمان آل بدر سلمان الجز

عنـد   وكتب في آخره جملة من األشـعار، وكـان مرهونـاً    ،هـ١٢٤٤
ـ في السـنة  وبيع في كربالء  هــ ١٢٨١ في سنة ]؟[محمد  ، ثـم  هانفس

ووقفاً خاصاً و تْفَقعي، علـى  يتها بيـد أحمـد الزيرجـاو   تول تْلَج
ها جملة من األشعار وقائمة للكتب المستعارة مـن سـلمان آل   وجه

  .)٢(كتاباً )٢٧(وعددها المستعيرين بدر مع ذكر األشخاص 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــهر صــفر ســنة  ١٥هــا: (تــوفي الحــاج يوســف فــي الثلــث األول مــن ليلــة الجمعــة  وجهوجــاء علــى  )١(
 .  )هـ١١٥٣من ذي القعدة سنة  ٢٠، وتوفيت ابنته أم الخير بنت يوسف عصر الثالثاء هـ١١٥٤

ــة    )٢( ــدة العلمي ــا كمــا هــي للفائ ــت أن أورد القائمــة هن ــا بعــض  أحبب ــي يســتفيد منه ــة الت  والتاريخي
 اآلتي:على النحو  ، وهيالمعنيين

  عند الشيخ درويش أنيس الجزء األول من الجوهري. -١
  عند درويش بن المفتي الخنفوري والجامي وشرح التهذيب. -٢
  عند الشيخ عبد الرحمن النهاية وشرح القطر وشرح البردة و... -٣
  الجوهرة وشرح التنقيح.عند الحاجي محمود الال شرح  -٤
  فضل. يعند المال علي الدورقي المنهاج وشرح مختصر أب -٥
  عند المال أحمد إمام الكواز شرح ابن قاسم. -٦
  عند الشيخ عمر متن التحفة وشرح البردة. -٧
  عراب.وعند ناصر شرح قواعد اإل -٩  عند عبداهللا ابن الناظم... -٨

  اآلجرومية. عند السيد... -١١  ابن عبدون.عند حاج إسماعيل بن فياض تاريخ  -١٠
  عند الحاجي عبداهللا البحراني شرح المية ابن مالك وشرح مختصر التلخيص. -١٢
  .كمامعند الشيخ درويش ابن الشيخ أيوب... األ - ١٤ عند الحاجي خلف متي األلفية.  - ١٣
  شرح المتممة.عند عثمان ابن الشيخ صالح الصوفي  -١٦   عند الشيخ... الحريري. -١٥
  بن الشيخ صالح الصوفي المكودي.اعند الشيخ عبداهللا  -١٧

← 
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  قاتم. ، بنّيالغالف: كارتون
  سم. ٣٣×  ٢١س، ٢٥ق، ٢٩٣

IQRH@@

äéÏËÖ]�|^f’Ú    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i ،هـ١٣٢٢ت(آقا رضا بن محمد هادي  الهمداني.(  
)، خـرج  هــ ٦٧٦ت(شرائع اإلسـالم) للمحقـق الحلـي    (كتاب لشرح ممزوج موسع 

 ه بـ ، كت)١(تأليفـه  منه كتاب الطهارة والصالة والزكاة والخمس والصوم والرهن ولم يـتم
أثناء تدريسه خارجاً للشرائع فاشتمل على الكثير من آراء الفقهـاء والمناقشـة فيهـا،    في 

األصولية مع استقصاء للروايات الواردة فـي كـل مسـألة    كما أدرج فيه كثيراً من اآلراء 
شـوال سـنة    ١١كتاب الطهـارة فـي ليلـة     ليكون وافياً بمقام االستدالل جامعاً لألدلة، تم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

  عند الشيخ عمر المدرس الجزء الثاني من... -١٨
  التركية. .عند... حاجي جوهر.. -١٩
  عند إبراهيم ابن الشيخ ناصر المفتي الجزء الثاني من الشربيني. -٢٠
  الظرف. بن سبيع... عند قاسم -٢٢  عند عبد الحي بن المفتي العجالة. -٢١
  عند الشيخ عمر الديوان. -٢٤  عند مال عبد الرحمن إمام الفرسي الرجبية. -٢٣
  عند الشيخ أحمد خطيب شرح الزبدة. -٢٥
  عند الشيخ عيسى األوالي الجزء األول من حياة الحيوان. -٢٦
 عند الموصالوي مقامات الحريري). -٢٧

كتــابي الخمــس والصــوم فــي الذريعــة، واعتمــدنا نحــن  لــم يــذكر الشــيخ الطهرانــي رحمــه اهللا   )١(
ــي        ــراث العرب ــه الت ــي كتاب ــكوري ف ــيد األش ــره الس ــا ذك ــى م ــه وعل ــة من ــخة المطبوع ــى النس عل

 المخطوط.
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  .هـ١٣١٨جمادى اآلخرة سنة  ٢٩، وكتاب الصالة في ليلة الثالثاء هـ١٣٠١
  ]١١/٤٤٢، التراث العربي المخطوط: ٤١٩٥رقم  ٢١/١١٥[الذريعة: 

  .)كتاب الصالة(المجلد الرابع 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » العـالمين خاتمـة، قواطـع الصـالة قسـمان: أحـدهما      .الحمد هللا رب .

  »...ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت االختيار أو خرج يبطلها عمداً أو سهواً وهو كلّ
Ví~ŠßÖ]�†}a »         التي فات وقتهـا بحضـور وقـت الفريضـة واهللا العـالم، قـد فـرغ مـن

  »...فه األحقر الجاني محمد رضا الهمداني فيقة بصالة المسافر مصنّالمباحث المتعلِّ
  

 هــ ١٣٤٣شـوال سـنة    ٢٠نسخ، عبد اهللا التفرشي الطاري التبريـزي، فـي   
في ( هــ ١٣٤٤آخر الفصل الرابع وفي آخر الكتاب)، حسن علي في سنة (

آخر صالة العيدين)، عليها تملك السيد تقـي بـن الحسـين الطباطبـائي     
لسـيد رضـا الموسـوي    تملك او، هــ ١٣٦٩ة سنة الحج وذ ٢٣ في القمي

  . هـ١٣٨١هادي العسكري سنة  وتملك، هـ١٣٧٧سنة  فيالخلخالي 
  فقط. خلف، من ال، بنّي: جلدالغالف

  سم. ٣٣×  ٢٠ /٥س،  ٢٨ق،  ٢٢٤

IQSH@@

�ÙçŞ¹]�»|†��“é~×i�|^jË¹]    ) عربي) -بالغة  

VÌéÖ`i  هـ٧٩٢ ت(سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني.(  
 ،)هــ ٧٣٩ت(تلخـيص المفتـاح) للخطيـب الدمشـقي     (كتـاب  لل شرح ممزوج مفصّـ 
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ثـاني شـهر    االثنـين سين محمـد كـرت، وشـرع بـه فـي يـوم       كتبه باسم معز الدين أبي الح
بهـراة،   هــ ٧٤٨صفر سـنة   ١١ه في يوم األربعاء خوارزم وأتم يةبجرجان هــ ٧٤٢رمضان سنة 

بالغـاً دراسـةً    وقـد اعتنـى بـه علمـاء الفـن اعتنـاءً       ،لتلخـيص لاني شـرحي التفتـازاني   وهو ث
  .وتحشيةً

  ] ١١/٤٨٤، التراث العربي المخطوط: ١/٤٧٤[كشف الظنون: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » وبعد فإن أحق . البيانالحمد هللا الذي ألهمنا حقائق المعاني ودقائق .

  »...الفضائل بالتقديم وأسبقها في استيجاب التعظيم
Ví~ŠßÖ]�†}a »    طر كـالالً، لكـن اهللا   وتواتر الحوادث أورثـت الطبـع مـالالً، والخـوا

  »...قنا اهللا لإلتمام، ورزقنا الفوز بهذا المرامقد وفّجلت حكمته 
  

 هــ ١٢٣٣القعدة سنة  وذ ٦يرزا ابن مير إسماعيل ركابي، نسخ، السيد م
كتبـت  في مدرسة ميـرزا محمـد شـفيع فـي بـارفروش، العنـاوين       

مـا  ، ومنهـا  <جلبـي >بالشنجرف، مشحونة بالحواشي وأكثرها بإمضاء: 
وغيرهـا،   <محمـد محمـد  >و، <أبو القاسم>و، <شاهرودي>بإمضاء: هو 

عليها تملك السيد حسين بن علي بن أبي طالب بـن عبـد المطلـب    
  .هـ١٣٤١شهر ربيع األول سنة  ١٩ فيالطيب الحسيني الهمذاني 

  ، أسود.جلدالغالف: 
  سم. ٣٣×  ٢٢س،  ٢١ق،  ٢٢٥

  @
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IQTH 

…^’fj‰÷]�…^f}ù]�àÚ�Ì×j}]�^ÛéÊ   ) عربي) -فقه إمامي  

�ÌéÖ`iV د بن الحسن الطوسي  يشيخ الطائفة، أبهـ٤٦٠ت(جعفر محم.(  
هو أحد الكتب األربعة والمجـاميع الحديثيـة التـي عليهـا مـدار اسـتنباط األحكـام        

ة ف حتـى اليـوم، اشـتمل علـى عـد     الشرعية عند الفقهاء االثني عشرية منذ عصر المؤلِّـ 
غير أن هذا مقصور علـى ذكـر مـا اختلـف فيـه مـن األخبـار         ،تهذيب األحكام)(كتب 

التهذيب) جامع للخالف والوفاق، يقع في ثالثـة أجـزاء جـزآن    (وطريق الجمع بينها، و
منه في العبادات، والثالث في بقية أبواب الفقه من العقـود واإليقاعـات واألحكـام إلـى     

) حــديثاً، ١٨٩٩(يعهــا يتضــمن جم اً) بابــ٣٠٠(الحــدود والــديات، األول يشــتمل علــى  
) ٣٩٨() حـديثاً، والثالـث يشـتمل علـى     ١١٧٧() بابـاً يتضـمن   ٢١٧(والثاني يشتمل على 

) بابـاً يشـتمل علـى    ٩٢٥() حـديثاً، فـأبواب الكتـاب    ٢٤٥٥(يشـتمل جميعهـا علـى     بابٍ
) حديثاً، كذا حصره الشيخ في آخره، كُتـب عليـه شـروح وحـواش ودراسـات      ٥٥١١(

  ية:تالختالف فيها يراجع المصادر اآلثه واكثيرة، وعن عدد أحادي
  ]١/٥٣٩، التراث العربي المخطوط:٤٣رقم  ٢/١٤، الذريعة: ١٨٩رقم  ٤٢[كشف الحجب واألستار: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ّي رأيـت جماعـة مـن    نّإ. أمـا بعـد فـ   .هالحمد هللا ولي الحمد ومستحق
فيـه   األحكـام) ورأوا مـا جمعنـا   تهـذيب  (بـا نظروا في كتابنا الكبير الموسوم أصحابنا لم

  »...قة بالحالل والحراممن األخبار المتعلِّ
Ví~ŠßÖ]�†}a »     أبواب الكتاب تسعمائة وخمسة وعشرون بابـاً تشـتمل علـى خمسـة

حصرتها لئال يقع فيها زيادة أو نقصان. واهللا تعـالى   آالف وخمسمائة واحد عشر حديثاً
  .<ق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيلالموفّ
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نسخ، محمد مؤمن بن درويش شـهمر زادي، يـوم السـبت أوائـل     
، عليها كلمـات نسـخ البـدل، عليهـا بالغـات      هــ ١٠٧٨شعبان سنة 

م أ >األحمر، عليها حواش بإمضاء:  بالمدادكتبت المقابلة، العناوين 
لمـولى محمـد أمـين بـن محمـد شـريف       والمراد بـه ا  <رحمه اهللا

محمد بـاقر  يد والمراد به السم ح ق) (و)، هـ١٠٣٣ ت( األسترآبادي
)، هــ ١٠٤١ ت(ابن شمس الدين محمد الحسـيني الشـهير بالـداماد    

ز رحمه اهللا) والمراد به الشيخ زين الدين علـي بـن سـليمان أم    (و
س م د)، والمراد به السيد محمد (و)،هــ ١٠٦٤ت(الحديث البحراني 

ــاحب    ــاملي ص ــوي الع ــين الموس ــن الحس ــي ب ــن عل  ��������ب
محمد ابن الشـيخ حسـين) والظـاهر أنـه     (وع) ؟، (و)، هـ١٠٠٩ت(

السيد محمد) والظـاهر أنـه واقـف    (و)، هــ ١٠٣٠ت(الشيخ البهائي 
ها السيد محمد؟، فَقَو، مع ذكر المصدر شرح غريب اللغةوالنسخة، 

عليها ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمـد رضـا ابـن الشـيخ     
  .هادي آل كاشف الغطاء

  متضرر.الغالف: جلد، أسود، 
 سم. ٣٢ /٥ × ١٨س،  ٢٦ق،  ٣٨٢

  @
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IQUH@@

�Y�êÞ^ÛéÖ]�‡†£]]�ð^Û×ÃÖ]�…]†‰_�ÄÚ^q�Y�…^f}ù]�…^’fj‰�Y� �

�fÓÖ]�ÄÚ^¢]�Y�Ù]çÎù]æ�oè�^uù]�ÄÚ^q   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i      د بـن جـواد الكـاظمي النجفـيد قاسم بن محمابن الوندي، الشيخ محم
  .)١()هـ١١١٦ (حياً سنة
)، وبـين  هــ ٤٦٠ت() للشـيخ الطوسـي   االستبصـار (ف فيـه أبـواب كتـاب    المؤلِّتتبع 

) الفقيـه () والكـافي (الحكم فيه على نحو الشرح، وبعد ذلك أضاف إليـه أخبـار كتـاب    
يحتاج منها إلى شرح مع تعيـين   . وغيرها من المصادر القديمة مع شرح ما.)التهذيب(و

م الفقهيـة، سـماه   كتـبه  في هموآراءالعلماء الحديث من حيث الصحة، وزاد فيه أقوال 
، وهـو كتـاب   جـامع أسـرار العلمـاء   كما في أواخر النسخ منهـا   متعددة أسماءالمؤلِّف ب

مرتـب علـى أبـواب، فـرغ مـن كتـاب الزكـاة فـي ليلـة           )٢(كبير في عدة مجلدات كبار
  . هـ١٠٨٧شهر رمضان سنة  ٢٧الجمعة 

  ، ٢٧١رقم  ٨٦/ ١٣و ،١٦٦رقم  ٥/٣٩، و٤٦رقم  ٢/١٧[الذريعة:
  ]٢٤رقم  ١/٣٩فهرست مخطوطات العتبة العباسية: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ١١٦جمادى اآلخرة سنة  ٢٦وجدت نسخة من كتاب (المقاصد العلية) كتبها ضحى يوم األحد ) ١(

، وقد أجمعت كتب التراجم والفهارس أنّه ٥٩قم في موقوفات آل الخرسان في الخزانة العلوية بر
هـ ١١١٥هـ سوى ما ذكر في موسوعات طبقات الفقهاء من أنّه توفي بعد سنة ١١١٠توفي بعد سنة 

 ).٣٧٦٦رقم  ١٢/٢٤٣(ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 

ــاني مــن المجلــدات مــن   ،ذكــر الشــيخ الطهرانــي رحمــه اهللا بعضــها  )٢(  منهــا: كتــاب الطهــارة، والث
ــن        ــث م ــب، والثال ــم المكاس ــام، ث ــايا واألحك ــم القض ــديون، ث ــم ال ــاد، ث ــم الجه ــج، ث أول الح

 أول العتق إلى آخر الكفارات، وبعده الصيد والذباحة إلى آخر الوقوف والصدقات.
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من غير تقديم وتأخير إال  االستبصارإني قد تتبعت أبواب كتاب  ..>قال في أولـه:  
نت الحكم فيه، فهو وإن لم يكن شرحاً لكنه كالشرح يحتاج إليه من يتداول وبي يسيراً

ـ  االستبصـار األخبار فضالً عن   <الفقيـه >و <الكـافي >ي قـد أضـفت إليـه أخبـار     وإنّ
وغيرها وقد كنت اختصرت في كتاب الطهارة بعض االختصار ثـم بـدا    <التهذيب>و

  .<لي أن أذكر في كل باب جميع األخبار التي أظفر بها وسائر أقوال العلماء
  .كتاب الزكاة والصدقة والخمس يتألّف من ذيالجزء الثاني الاشتملت النسخة على 

Ùæ_�Ví~ŠßÖ] »م فيه فوائد، الفائدة األولى فـي وجـوب فـرض الزكـاة     كتاب الزكاة، ولنقد
  .»..لسند المعتبر وهو علي بن إبراهيموما يجب في المال من الحقوق، روى ثقة اإلسالم با

Ví~ŠßÖ]�†}a »  فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاماً بعد ذلك. هذا آخر ما يتعلق فـي
، وهو الجزء الثـاني مـن الجـامع    االستبصارأبواب الخمس من كتاب الحكم في أبواب 

ى بـالحرز اليمـاني، ويتلـوه    المسـمb  لألخبار وأقوال العاملين بها من فقهاء أهـل البيـت  
الجمعـة السـابعة والعشـرين مـن الشـهر      كتاب الصيام إن شاء اهللا تعالى، وذلك في ليلـة  

، وكتـب جامعـه المفتقـر إلـى عفـو اهللا      هــ ١٠٨٧المبارك الذي تعتق فيه الرقاب من سنة 
تعالى الفاضل الكامل المحقـق المـدقق فخـر الملـة والـدين شـيخ اإلسـالم والمسـلمين         

  ».الشيخ محمد قاسم الكاظمي نزيل الغري على مشرفه أفضل الصالة والسالم
  

تلميذ المصنِّف عباس بن خضر بـن عبـاس النجفـي أصـالً     نسخ، 
 ،، نفيسـة هــ ١٠٩٧ذي الحجـة سـنة    ، آخر شـهر )١(ومولداً ومسكناً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــزار           )١( ــاب الم ــا كت ــل منه ــخة األص ــن نس ــاب ع ــذا الكت ــن ه ــدات م ــدة مجل ــب ع ــخ كت والناس

ــة ودار مخطوطــات ال  ــي مكتب ــرقم  الموجــود ف ــا النســخة ٢٤روضــة العباســية المقدســة، ب ، ومنه
شــهر ربيــع األول مــن ســنة     ١٧) مــن كتابنــا هــذا، وكنــت قــد رأيــت فــي       ٢٠ذات الــرقم (

مجموعــة للشــيخ رجــب البرســي فــي مقتنيــات مســجد الكوفــة المعظــم كتبهــا الناســخ    هـــ١٤٣٤
← 



٥٦  ..............................................................................................................................   

عليها حواش وإضـافات   ،األحمر بالمدادكتبت العناوين  ،مصححة
، عليها بالغـات  <لىمنه سلمه اهللا تعا>و <منه>بعبارة:  wمن المؤلِّف
ـ ها والظاهر أنها ؤالقراءة وإنها ف، علـى ظهـر الصـفحة    بخط المؤلِّ

قة بالزكاة في ذلـك الزمـان،   األولى بيان مقدار بعض األوزان المتعلِّ
بسـم  >، وعبارة: هـ١١٠٠ في سنةف الشيخ إبراهيم وتملك ولد المؤلِّ

اهللا... قرأته على... [لعلهـا: الشـيخ محمـد بـن] يحيـى بـن قاسـم        
ـ >، وعبارة: <الكاظمي . لـدى محمـد   .. ـعارية من الشيخ كاظم السل

 )]هــ ١٢٩٨ت(حسن بن أسد اهللا [بن إسماعيل الدزفولي الكـاظمي  
  .)٨١(رقم الب األشكوري، ذكرها السيد جعفر <.عفى..

  الغالف: كارتون، أصفر.
  سم. ٣٢ /٥×  ٢١ /٥ س، ٢٩ق،  ١٠٤

IQVH@@

íÆøfÖ]�sãÞ�|†�    ) عربي) -أدب    

  ).هـ٦٥٥ت(عزّ الدين عبد الحميد بن هبة اهللا بن أبي الحديد المعتزلي     تأليف:
ــاب   ــر معـــروف لكتـ ــة(شـــرح كبيـ ــج البالغـ ــريف  ) نهـ ــه الشـ ــع فيـ ــذي جمـ الـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

فـــي النجـــف األشـــرف؛    هــــ١٠٨٩جمـــادى األولـــى ســـنة    ٩فـــي ضـــحى يـــوم األربعـــاء    
والمجموعــة فيهــا مشــارق أنــوار اليقــين، ودعــاء الندبــة بهيــأة أخــرى غيــر المعهــودة كتبــه عــن   

، وفيهــا أيضــاً: لوامــع هـــ٨١٣شــعبان ســنة  ٤نســخة خــط الشــيخ البرســي وقــد كتبــه األخيــر فــي  
 أنوار التمجيد، ورسالة في الحكمة.



  ..................................................................................................................................  ٥٧ 

ض فيه ، وحكمه، ورسائله، تعرg) ما اختاره من خطب أمير المؤمنينهـ٤٠٦ت(الرضي
والبيـان ومـا يشـكل مـن     للكثير من المباحث األدبية المشتملة على الغريب من المعاني 

اإلعراب والتصريف، مع إيراد النظـائر للكلمـات واألقـوال واألشـباه المسـتملحة نظمـاً       
ونثراً، كما استطرق لما يناسب شرح الخطب من السير واألحداث التاريخية، ودافع فيـه  
دفاعاً جاداً عن االعتزال راداً على مـن يخالفـه فـي المـذهب، مـع إطالـة فـي المباحـث         

مية والعقائدية، كتبه باسم مؤيد الدين محمد بن أحمـد المعـروف بـابن العلقمـي     الكال
        ).هـ٦٥٦(توزير المستعصم باهللا العباسي

ه فـي أربـع سـنوات وثمانيـة     ف، أتمـ حسـب تجزئـة المؤلِّـ   بوهو في عشرين جزءاً 
هـ٦٤٩سنة وآخرها سلخ شهر صفر  هـ٦٤٤ة شهر رجب سنة أشهر، أولها غر.  

  ]١٢٥/ ٨المخطوط:  [التراث العربي 
بمقـدار صـفحة واحـدة إلـى تمـام       ةناقص يالكتاب وهاشتملت النسخة على أول 

 الجزء الخامس.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » .ومرمضات مؤلمات يشكوها فيستريح بشكواها استراحة المكروب
  »...فخرج هذا الكتاب كتاباً كامالً في فنه، واحداً بين أبناء جنسه، ممتعاً بمحاسنه

�†}aVí~ŠßÖ] »فنحن الذين آمنوا، وهم الذين كفروا، ولو شاء اهللا بمشـيئته   وبالحق
  ».هذا ما انتهى الجزء الخامس وباهللا المستعان )١(وإرادته.

  
 ١٨محمد شريف بن عبد الرحيم بن محمد شـريف اليـزدي،   ، نسخ

جمـادى األولـى    ١٠الجزء الثالـث)،  ( هــ ١٠٥٣شهر ربيع األول سنة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمنــوا، وهــم الــذين كفــروا وشــاء اهللا قتــالهم  كــذا وفــي المطبــوع منــه: (وبــالحق فــنحن الــذين   )١(

 فقاتلهم بمشيئته وإرادته).
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في باكنكر المشهور بحيدر آباد كلكنده من بـالد دكـن    هـ١٠٥٣سنة 
 ،<محمد شريف في الدنيا واآلخرة>آخر الكتاب)، وختمه البيضوي: (

 بالمـداد بت عليها كلمات نسخ البدل وبالغات المقابلة، العناوين كت
عليها حواش كتبهـا  خط األحمر، لاألصل با ميز ،في الحاشيةاألحمر 

فـي آخـر الجـزء    من نظر في الكتاب، محمد بن مكي العاملي وهو 
ه المجيد محمد مكـي  ممن نظر فيه أفقر الطلبة إلى رب(الرابع عبارة: 

بن محمد بن شمس الدين بن الحسن بن زين الدين بن فخر الـدين  
علي من ذرية الشريف أبي عبد اهللا الشهيد محمد بن مكي المطلبـي  

األصلية من المطلب مـن  [له نسبة إلى كل قبيلة من هذه القبائل لكن 
ـ  طرف األب وأما اآلخـران ف  . منـه] الحـارثي   كـذا) ( يِيتانهمـا سس

يـا  ( :[النسبة إلى الحارث صاحب علي المخاطـب بقولـه   الهمداني
حار همدان من يمت يرني). منه] الخزرجي [النسبة إلـى سـعد بـن    

ير العـرب وكبارهـا   عبادة سيد الخزرج، وسعد هذا وولده من مشاه
قب وفضائل مذكورة في كتـب السـير والتـواريخ.    اائل ومنولهم فض

كتـب  ، في آخرهـا صـفحتان   )١( هــ ١١٧٠منه] الحانيني الجزيني سنة 
الملقب فيهما القصيدة المعروفة بالمية العرب وهي لشمس بن مالك 

األزدي وهو بن األوس بن الحجر بن الهنو بـن األزد بـن    يبالشنفر
  :الغوث ابن بنت ريد بن كهالن بن سبا، والتي أولها

  أقيموا بني أمي صدور مطيكم
  

  ي إلى قوم سـواكم ألميـل  نّإف  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــي مخطوطــات       )١( ــه ف ــا تملك ــة عليه ــرح نهــج البالغ ــن ش ــخة أخــرى م ــت نس ــهيد رأي ــيد الش الس

 مجيد السيد محمود الحكيم في النجف األشرف.
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وعلى أبياتها شرح بقلم أصغر من قلم األصل، على وجه الورقة األولى 
المذنب سـيد حسـن السـيد    األقل ممن نظر فيه وعرف معانيه >بارة: ع

حسين زوين الحسيني األعرجي النجفي أصالً وموطناً في قرية الجعارة 
هجرية على مهاجرهـا ألـف    ١٢٠١ة محرم الحرام سنة [الحيرة] يوم غر

  .من الجانبمرممة ، بعض صفحاتها <ألف صالة وتحية
  .ورأسيها مزين بالطرةقاتم،  ، بنّيجلد الغالف:

  .سم ٣٢×  ١٨ /٥س،  ٣٠ق،  ٢٥٦

IQWH@@

äéÏËÖ]�å†–¬�÷�àÚ   )عربي)   -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د بن علييبن بابويه االشيخ الصدوق، أبي جعفر محمهـ٣٨١ت( القم.(  
وهو الثاني في ترتيبها، وهو جامع لدى الشيعة المعتمد عليها  ربعةأحد األصول األ

عـالى وبهـا   بينـه وبـين اهللا ت  ة فه والتي يعتقد بها وهـي حجـ  لألحاديث المعتمدة عند مؤلِّ
 تضـم ) بابـاً  ٦٦٦(فكانتو في أربعة أجزاء أحصيت أبوابها وه يفتي ذكر ذلك في أوله،

 )٥٩٦٣ ن طـرق المؤلــف إلــى الــرواة الــذين ذكــرت  ) حـديثاً، وفــي آخــره مشــيخة تبــي
  رواياتهم في الكتاب لئال يطول بتكرر األسانيد في أول كل حديث.

عبـد اهللا محمـد بـن الحسـن العلـوي الموسـوي        يالشـريف أبـ  فه استجابة لطلب ألّ
إيالق) بلخ، وطلب منه تأليفـه علـى   (المديني المعروف بنعمة بعد ما التقى به في قصبة 

)، وقـرأه  هــ ٣٦٤ت(مـن ال يحضـره الطبيـب) لمحمـد بـن زكريـا الـرازي        (غرار كتاب 
ـ كمـا فـي بعـض      الشريف عليه وأثبت الصدوق تاريخ إتمام القراءة في آخر المشـيخة 
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مه اهللا بزرك الطهراني رحآقا ، وأثبت الشيخ هـ٣٧٩سنة من النسخ ـ في شهر ذي القعدة  
   ألبوابه وأحاديثه مسندها ومرسلها، فليراجع. ًءنقالً عن بعض نسخه إحصا

  ]٢٥٣/ ١٢، التراث العربي المخطوط: ٦٨٤١رقم  ٢٢/٢٣٢[الذريعة: 
ورقـة واحـدة مـن آخـر الجـزء      (بـاب الفـروض علـى الجـوارح     ابتـدأت النسـخة ب  

  .الثاني)، والجزء الثالث والرابع والمشيخة
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » ...}  ِمالْقَـو عى مالذِّكْر دعب دفَالَ تَقْع طَانالشَّي نَّكينسا يإِمو

ينم١(}الظَّال( ..«.  
Ví~ŠßÖ]� †}a »طريـف  بـن  سـعد  عـن  ثابـت،  بن عمرو عن علوان، بن الحسين عن 

  ».بعون اهللا وقوته وتأييده الفقيه يحضره ال من كتاب أسانيد تتم. الخفاف
  

شـهر   ٨ربعـاء  يوم األ نسخ، محمد سليم بن محمد جعفر الطالقاني،
شـهر   ٢٢الجـزء الثـاني)، يـوم الجمعـة     ( هــ ١١٩٣ربيع األول سنة 

آخر الكتاب)، مصححة، عليها كلمات نسـخ  ( هــ ١١٩٣رمضان سنة 
، <م د>البدل، العناوين كتبت بالشنجرف، عليهـا حـواش بإمضـاء:    

، في أولهـا تعريـف بالنسـخة    وشرح غريب اللغة مع ذكر المصدر
، فـي  هــ ١٣٩٧ الحسيني فـي سـنة  الخطيب كتبه السيد عبد الزهراء 

 آخرها خمسة تواريخ تخص والدات بعض أسرة الناسخ، والنسـخة 
  مخرومة من وسطها أثر فعل الحشرات بها.

  ، أسود وعطفه أحمر.صناعيجلد الغالف: 
  سم. ٣٢×  ١٩ /٥س،  ٢٤ق،  ١٩٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٦٨األنعام:  )١(
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IQXH@@

ì†â^ŞÖ]�ì�ÃÖ]�Ý^Óu_�»�ì†•^ßÖ]�Ðñ]‚£]   ) عربي) -فقه إمامي    

VÌéÖ`i  هـ١١٨٦ت(الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني.(  
األطهـار واألقـوال    األئمـة فقه استداللي كبير جمع فيه األحاديث واألخبار الواردة عن 

كتـاب الجهـاد؛ لقلـة النفـع      ��� والفروع التي ترتبط بكل مسألة، خرج منـه جميـع العبـادات    
، وأكثر المعامالت إلى كتاب الوصية ولم تتم الـدورة الفقهيـة،   gق به في غيبة اإلمامالمتعلِّ

مة، آخرها في الفرق بـين  مة في أصول الفقه؛ تحتوي على اثنتي عشرة مقدبأوله مقدوكتب 
هـ١١٧٧جمادى اآلخرة سنة  ١٩في  كتاب الصوم منه المجتهد واألخباري، تم.  

  ، ١٥٥٧رقم  ٦/٢٨٩، الذريعة: ١٠٠١رقم  ١٩٣[كشف الحجب واألستار: 
  ]٥/٩٦التراث العربي المخطوط: 

  كتاب الحج.كتاب الزكاة إلى تمام 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  ،كتاب الزكاة؛ وهي لغة تطلق على معنيين: الطهارة والزيادة والنمـو

  »...)١(}قَد أَفْلَح من زَكَّاها{: ومن األول قوله عزّ وجلّ
Ví~ŠßÖ]�†}a » عليـه  (وكان الفوز بإتمامه والتوفيق لسعادة ختامه في مشهد الحسين

من  ةخرالثالث والعشرين من شهر جمادى اآل. باليوم .ىالسالم) من أرض كربالء المعلّ
. يوسف بن أحمد بن إبـراهيم  .فه. وكتب مؤلّ.واأللف المائةالسنة الثامنة والسبعين بعد 

  ».. بحرمة السادة الميامين.حامداً
  

 هــ ١١٩٩شهر رمضـان سـنة    ١٣ي، نسخ، أحمد بن محمد علي الدورق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩الشمس:  )١(
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ـ   اكتاب االعتكاف)، عبـد اهللا  ( ادق األفشـاري أصـالً   بـن خواجـه ص
آخـر الكتـاب)،   ( هــ ١١٩٩شـعبان سـنة    ١٦ومسـكناً،   أًالدورقي منش

 اسـكندر ابن الشـيخ عيسـى ابـن الشـيخ      اسكندراها للشيخ نسخاست
كما جاء في  نسخة هي فرع نسخة المصنِّف ن، ع)١(الجزائري األسدي

خ ، عليها ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيآخرها
  .)٦٠(رقم الب األشكوري، ذكرها السيد جعفر دي آل كاشف الغطاءها

  أحمر.الغالف: كارتون، 
×  ٢١ /٥ ،)الثانيالناسخ ( س ٤٣ ،الناسخ األول)( س ٣٥ق،  ٣٠١
  سم. ٣٢

IQYH@@

ì†â^ŞÖ]�ì�ÃÖ]�Ý^Óu_�»�ì†•^ßÖ]�Ðñ]‚£]   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١١٨٦ت(الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني.(  
  ).١٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .  السابقة تتمة للنسخةكتاب البيع إلى تمام كتاب الحجر، وهي 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »التجارة، وفيه كتاب ماتمقد قـد  أنه علماألولى: ا مةوفصول، المقد 

   »... الحالل والكسب الرزق طلب على بالحثّ األخبار استفاضت
Ví~ŠßÖ]�†}a »وقد هنـا  إلـى  األول، القـول  قـوة  وبيان ذلك في الكالم تحقيق متقد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــامن عشــر  هنــاك نســخة  )١( ــوار كتب كتــابمــن مــن المجلــد الث  هــذاســكندر االشــيخ  هــابحــار األن

 ). ٥٧/١٧٢موجودة في مكتبة أمير المؤمنين العامة في النجف األشرف. (ينظر: تراثنا: 
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 أحكام في الناضرة الحدائق كتاب من السابع المجلد وهو ،المجلد هذا الكالم في آخر
 ..الضـمان  كتـاب  فـي  الثامن المجلد في الكالم تعالى اهللا شاء نإ ويتلوه العترة الطاهرة،

 األرض فـي  ذلـك  وكـان  البحرانـي..  إبـراهيم  بـن  أحمـد  بـن  يوسـف  ..فـه مؤلِّ يـد  علـى 
الثالثة  السنة من الثاني ربيع شهر من والعشرين الثاني اليوم في ..ىالمعلّ كربالء سةالمقد

الصـالة   أفضـل  وآلـه  مهاجرهـا  علـى  النبويـة  الهجـرة  مـن  واأللـف  المائة بعد والثمانين
  ».مستغفرا ماًمسلِّ اًمصلي حامداً والتحية
  

نسخ، ابن المرحوم مال شيخ ويس ابن مال بهاء الدين ابـن مـال شـيخ    
ها استنسـخ  ،هـ١١٩٣ن سنة شهر رمضا ٢٦ويس الدورقي، يوم الخميس 

ابـن المرحـوم الشـيخ عيسـى ابـن المرحـوم الشـيخ         اسكندرلشيخ ل
وبعضـها   األحمـر  بالمدادالعناوين كتبت ، ]الجزائري األسدي [اسكندر

ا بعـض  كتبت بعد وفاته، عليه wفالمؤلِّ يالحاشية، عليها حواشفي 
بالمداد األحمر، عليها وقفيـة كتبهـا الشـيخ    التعاليق كتبت بين األسطر 

بسم اهللا، وقف علي وأنا األقل (جعفر كاشف الغطاء بخط يده، ونصّها: 
 ثـم  ،خوته األعلم فاألعلمإ ثم ،ولدي موسى ثم ،جعفر بن الشيخ خضر

فقهاء الطلبـة علـى    ثم ،خوتيأوالد إ ثم ،أوالد بناتي ثم ،أوالد أوالدي
جعفـر   رق>النحو المسطور علـى جلـد الصـالة)، وختمـه المـثمن:      

، عليها استعارة أحد الطلبة من الشيخ جعفر، عليها ختم مـثمن:  <الصادق
الشـيخ  عليها خـتم مكتبـة   ، <عبد الحسين اسكندرالواثق بالثقلين ابن >

  .علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء
  .مزين بالطرة ، بنّيجلدالغالف: 

  سم. ٣٢×  ٢٢ /٥س،  ٢٩ق،  ٢٥٢
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éÖ]�‡†£]�Y�êÞ^Û]…^f}ù]�…^’fj‰   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i      د بـن جـواد الكـاظمي النجفـيد قاسم بن محمابن الوندي، الشيخ محم
  .)هـ١١١٦ (حياً سنة

  ).١٥(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
، والجـزء  )كتـاب الزكـاة والصـدقة والخمـس    (زء الثاني الج اشتملت النسخة على

  .)كتاب الصوم واالعتكاف(الثالث 
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ ».سهل آباد سأل أبا الحسن موسى ..g ا يخـرج منهـا مـا    عم

  »...عليه ؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء، 
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » عن محمد بن علي عن الحسين بن مخارق أبي جنادة. وفي

  »....c، عن أبيهgأبي جنادة السلولي، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر التهذيب:
        

ـ   النجفـي أصـالً   اس نسخ، تلميذ المصنِّف عباس بن خضر بـن عب
نفيسـة،   الجـزء الثـاني)،  ( هــ ١١٠٧ومولداً ومسكناً، شهر رجب سنة 

منـه سـلمه   >و <منه>بعبارة:  wعليها حواش وإضافات من المؤلِّف
األحمـر، علـى ظهـر الصـفحة      العناوين كتبت بالمداد، <اهللا تعالى

  .<عارية من كتب محمد ؟... لدى الجاني علي ؟...>األولى عبارة: 
  ارتون، أخضر وعطفه أحمر.الغالف: ك

  سم. ٣٢ /٥×  ٢١ /٥ س، ٢٩ق،  ١٤٩
  @



  ..................................................................................................................................  ٦٥ 
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Ùç‘ù]�…]çÞ_   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣ت(ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  
األدلـة  تعـارض  ببحسب ما في النسـخة ـ   من مباحث األلفاظ وانتهى فيه ـ   أبتدأ فيه

وفرع فيه األقوال تفريعاً يعجـب النـاظر، مـع سـرد ألقـوال العلمـاء الموافقـة        والتراجيح، 
أنـوار  (في آخر كتابـه المطبـوع    ذكرقاصد وفصول، وبه على مقاالت وموالمخالفة، رتّ

  مجلدات. ةنه في خمسأالهدى) 
  ]١٦٥٤رقم  ٢/٤١٥[الذريعة:  

ـ  مةبتها على مقدفهذه رسالة في علم األصول رتّ> قال في أوله: ول ومقاالت وفص
  .<..أنوار األصول)(يتها بـستنباط الفروع من األصول وسمليبين بها القواعد الممهدة ال

  مة وثالث مقاالت وفصول:به على مقدرتّ فالمجلد األول
هـ١٣٢١القعدة سنة  وذ ٢٤وم الخميس ها في ياألولى: في مباحث األلفاظ، أتم .  

  . هـ١٣٢١جمادى األولى سنة  ١٦ها في الثانية: في األوامر، أتمو
ة سـنة  الحجـ  وذ ١٠ها في أتمم والمتشابه والمفهوم والمنطوق، الثالثة: في المحكو
  . هـ١٣٢١

  به على أربع مقاالت:رتّ ؛الثاني منه في النواهي وأحكامها والمجلد
  . هـ١٣٢٥شهر ربيع األول سنة  ١٣ي ها ف، أتمااألولى: في النواهي والكالم فيه

  . هـ١٣٢٥شعبان سنة  ١٠ها في الثانية: في العموم وأحكامه، أتمو
  الثالثة: في بعض مراتب التخصيص.و
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  . ـه١٣٢٥ها في شهر رجب سنة أتمد والمجمل والمبين، الرابعة: في المطلق والمقيو
به على أربع مقاالت وخاتمة:رتّ ؛ية األدلة األربعةوالمجلد الثالث في حج  

  معنى الدليل وما يراد منه.األولى: في بيان 
  . هـ١٣٢٦ذو القعدة سنة  ٢٦ها في أتمثانية: في بيان األدلة األربعة، الو
  ة.نّالثالثة: في السو
  . هـ١٣٢٧شوال سنة  ٢٤ها يوم الخميس أتمالرابعة: في اإلجماع، و

  مقاالت: ه على سبعبالمجلد الرابع في األدلة العقلية وبيان أقسامها ومجاريها، رتّ
  بحكمه العقل. ية ما يستقلّي بيان حجفاألولى: 

فـي ليلـة التاسـع مـن شـوال سـنة       هـا  أتمفي بيـان مجـاري األدلـة العقليـة،      الثانية:و
  ، والظاهر أنه لم يكتب الثالثة والرابعة.هـ١٣٣٣
  الخامسة: في بيان االجتهاد والتقليد.و
  .هـ١٣٣١صفر سنة  ٢٤السبت ا في نهار هأتمالسادسة: في بيان التقليد، و

شـهر ربيـع األول سـنة     ١٨لسـبت  ها في نهـار ا السابعة: في التعادل والتراجيح، وأتم
  . هـ١٣٣١

  المجلد األول.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »الم على سيد الحمد هللا على نعمائه والشكر على آالئه والصالة والس

بتهـا علـى مقدمـة    ا بعـد فهـذه رسـالة فـي علـم األصـول رتّ      .. أمـ أصفيائه وسـند سـفرائه  
  »...ومقاالت

Ví~ŠßÖ]�†}a » هذا آخر كالمنا في البحث عن المفهوم والمنطوق والحمد هللا رب
وقد حصل الفراغ من تصنيف ما في األوراق في يـوم العاشـر مـن شـهر ذي      ..العالمين 
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ة الحرام من شهور سنة ألف وثالثمائة وإحدى وعشرينحج...«  
  

المقالـة  ( هــ ١٣٢٤ذي القعدة سنة  ١١ الخونساري،نسخ، الميرزا محمد 
ـ  ٣يـوم الجمعـة    الثانية)، المقالـة الثالثـة)  ( هــ ١٣٢٤سـنة  ة ذي الحج ،

، ذكر تمـام نسـبه الطـاهر مـع     حسنة الخط، wفالمؤلِّ مصححة من
قصيدة مفاخرة بذلك بعد المقالة الثانية، وتمام نسـبه أيضـاً فـي آخـر     

 ،هــ ١٣٢١عـن   هــ ١٢٢١الثانية مصـحفاً   الكتاب، جاء تاريخ إنهاء المقالة
ها مؤلِّفهافَقَوw  فـي ثني عشرية العلماء والمحصلين من االعلى  ة غـر

 السيد عبـد الغفـار المازنـدراني،    بيد توليتها وجعل هــ ١٣٤٠شوال سنة 
 عبده الراجي ثقـة >وختمه البيضوي:  ووقفيتها على وجه النسخة بخطه،
ـ مـن أ ، الظـاهر أنهـا   <اإلسالم محمد الموسوي الحسيني ف مكتبـة  اوق

مدرسة البروجردي كقرائنها من كتب المؤلِّف لكنها خالية من أي خـتم  
موجـود علـى جميـع نسـخ     هـو  للمدرسة المذكورة وهذا خالف ما 

    .)٧٢(رقم الب األشكوري، ذكرها السيد جعفر المدرسة
  الغالف: تيماج، أحمر.

  سم. ٣٢×  ٢١س، ٢٠ق،  ٨٨
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�ÌéÖ`iV د بن الحسن الطوسي  يشيخ الطائفة، أبهـ٤٦٠ت(جعفر محم.(  
  ).١٤(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ـ .الحمد هللا ولي الحمد ومستحقهي رأيـت جماعـة مـن    نّإا بعـد فـ  . أم
فيـه   تهـذيب األحكـام) ورأوا مـا جمعنـا    (بـأصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم 

  »...قة بالحالل والحراممن األخبار المتعلّ
Ví~ŠßÖ]�†}a »     أبواب الكتاب تسعمائة وخمسة وعشرون بابـاً تشـتمل علـى خمسـة

حصرتها لئال يقع فيها زيادة أو نقصان. واهللا تعـالى   حد عشر حديثاًأآالف وخمسمائة و
  ».الوكيلق للصواب وهو حسبنا ونعم الموفّ

  
شهر ربيع اآلخـر   ٢نسخ، إسحاق بن نوروز الشولستاني، يوم األحد 

، عليها كلمات نسخ البدل، عليها حواش كثيرة بإمضاء: هــ ١٠٨٧سنة 
للسيد محمد باقر الـداماد   أَنّها والظاهر <س م د>و، <م د رحمه اهللا>
ـ  وعليها شـروح  )،هــ ١٠٤١ت( رة مـن كتـب أخـرى مـع ذكـر      كثي

، هـ١؟١٧شاه سنة آقا ؟ ابن قرشت بناه ها لكافة اإلماميةفَقَو، المصدر
حسني عليه اسم ميرزا صادق، عليها تملك السيد محمد الحسيني ال

  . هـ١١١٩شهر المحرم سنة  في
  قاتم وعطفه أحمر. ، بنّيالغالف: تيماج

  سم. ٣٢× ١٩ /٥س،  ٢٥ق،  ٣٧٩
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�VÌéÖ`i ١٣ق (األنصاري  شيخبعض تالميذ صاحب الجواهر وال.(  
، نقل فيه الكثير مـن اآلراء الفقهيـة،   <هداية -هداية >شرح استداللي كبير بعناوين 
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احتـوى علـى كتـاب    باُألستاذ األنصاري شيخالوصاحب الجواهر كلٍّ من ر فيه عن عب ،
المكاسب والبيع والصلح والوقف والوصية إلى آخر منجزات المريض، في كل كتاب 
منه مراحل وفي كل مرحلة هدايات، وكتب بخط متأخر على النسخة بورقة خاصة أنه 

هداية األنام في شرح شرائع اإلسالم) للشيخ محمد حسين بن هاشـم الكـاظمي   (كتاب 
أقـوال  شـرح  جـد فيـه   نلـم   عـن أنّنـا  فضـالً  )، وما أثبتناه من كتاب الذريعة، هــ ١٣٠٨ت(

   .هداية األنام)(الموجودة في  <أقول -قال >صاحب الشرائع بعناوين 
  ]٣٠٤٦رقم  ٢٠/٢٩٤[الذريعة:  

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  الفن الثاني من الكتاب في العقود وفيه كتب عديدة، كتاب التجـارة
   »...للكسب فكانت مصدراً أو مماثلةفة التي هي لغة مراد
Ví~ŠßÖ]�†}a »ـ     وهو منفيل جيـداً فـي مـا سـطرناه، فـإن      فـي الشـرع، فالحـظ وتأم

محلُّ المسألة بعد زالّالكالم؛ ألنها من م طَضْاألقدام وماألقالم بِر.«   
  

نسخ، عبد الصمد ابن مال عبد الجواد الشهير بنحـوي، صـبح يـوم    
، عليهـا تملـك السـيد    هــ ١٣٠٩األول سـنة  شهر ربيع من الخميس 

لـب الطيـب الحسـيني    حسين بن علي بن أبي طالب بن عبـد المط 
  .في الذريعة والنسخة مذكورة ،هـ١٣٢٧سنة  فيالهمذاني 

  .مزين بالطرة ، خلفهالغالف: تيماج، أحمر
  .سم ٣٢ × ٢١س،  ٣١ق،  ٢٤٦

  @
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VÌéÖ`i هـ٨٢٦ت(الفاضل المقداد، المقداد بن عبد اهللا السيوري الحلي(.  
هـتم  ا)، هــ ٦٧٦ت(المختصر النافع) للمحقـق الحلـي   (كتاب لشرح مختصر بالقول 

المختصـر)، وهـو تـام مـن الطهـارة إلـى       (بيان وجه تـرددات المحقـق فـي    بالشارح فيه 
في تعريف الفقه وتحصيله واألدلة العقلية  ي مجلدين، ابتدأ فيه بمقدمات سبعالديات ف

والعمــل بخبــر الواحــد وأقســامه، وتفســير األشــهر واألظهــر واألشــبه وغيــر ذلــك مــن    
هـ٨١٨شهر ربيع األول سنة  ٩في يوم  المصطلحات، تم .  

  ، ٢٠٥٩رقم  ٤/٤٦٣، الذريعة: ٧١٥رقم  ١٤٤[كشف الحجب واألستار:  
  ]٣/٤٧٩التراث العربي المخطوط: 

ف فيه كتاب النـافع.. لـم   . ومما صنّفإن علم الفقه ال يخفى بلوغه.>: في أولهقال 
وائـد متفرقـة إلـى الكشـف     . ولما كان مشـتمالً علـى كنـوز ف   .يسبقه أحد إلى مثله

.. دعـاني  ه شـرحاً شـافياً  حرشَ نم .. ولم يتفق له بعد تصنيفه إلى هذا اآلنواإليضاح
وإيضاح تلك الرمـوز  تلك الكنوز بأبلغ بيان  إظهارستخارة اهللا والعزم على اذلك إلى 

  .  <يته بالتنقيح الرائع لمختصر النافع. وسم.بأنقح تبيان
�Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العظيم العزيز الحكـيم الغفـور الـرحيم ذي العـرش      يالحمد هللا العل

  »...الكريم والفضل الجسيم.. ما استنشق نسيم واستعذب تسنيم
Ví~ŠßÖ]�†}a » األصحاب خالف ذلك. هذا وليقطـع الكـالم حامـدين    واألظهر بين

  ».ل وأجود من أعطىئ.. إنه خير من سآالئه شاكرين له على جميل بالئه هللا على
  

األصـل   ميـز األحمـر،   بالمـداد قوله) (كلمة  ميز، هـ٩٥٦نسخ، سنة 
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بخط أسود فوقه، مصححة بقلم الناسـخ، عليهـا بالغـات المقابلـة،     
مع رسم جدول مربع كتبها السيد  اإلرثعليها حاشية تتعلق بتقسيم 

الحسـيني  حسين بن علي بن أبي طالب بن عبـد المطلـب الطيـب    
هذا مـا اسـتفدته مـن العـدل     (ما نصّه:  الهمذاني، وقال في آخرها

دام مجـده. الطيـب حسـين     لقمـي ااألوحد الشيخ علي بن إبراهيم 
)، عليها تملك الشيخ محمد ١٣٥٠حج من  ٥الحسيني الهمذاني في 

ة شـهر  غـر  في gي مشهد الرضابن علي بن عبد الجبار القطيفي ف
ها الحـاج نصـير البـرزي علـى كافـة      فَقَو، هـ١١٧٦ذي القعدة سنة 

طالب بـن عبـد    يبيد السيد أب توليتهاالمشتغلين من اإلمامية وجعل 
المطلب الطيب الحسيني الهمذاني، عليها تملك السيد حسـين بـن   
علي بن أبي طالب بن عبد المطلـب الطيـب الحسـيني الهمـذاني،     

  والنسخة متضررة أثر ما جرى على المكتبة من االعتداء الغاشم.  
  قاتم وعطفه أحمر، متضرر. ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٣٢ × ٢٠س،  ٢١ق،  ٣٤١

IRUH@@

’Úá^ß¢]�|^jË¹�á^Û¢]�|^f   ) عربي) -دعاء  

VÌéÖ`i     هـ١٣٩٣ت(السيد حسين بن علي بن أبي طالب الطيب الحسيني الهمذاني(.    

الـذي اشـتهر فـي عصـر      ـ  مجهول المؤلِّـف  ـ)١(مفتاح الجنان)(يعد تحقيقاً لكتاب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــال عنــه الشــيخ آقــا بــزرك الطهرانــي رحمــه اهللا مــا نصّــه: (مفتــاح الجنــان، فــي األدعيــة واألعمــال    )١(
والختومــات، وقــد طبــع مــراراً عديـــدة،     المتعلقــة باأليــام والشــهور والزيــارات وبعـــض األوراد     

← 
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ما ليس ده بل بعض بعض ما لم يظهر مستن راً منقطع النظير؛ ولكونه حوىشتهااالمؤلِّف 
) فـي جملـة مـن كالمـه فـي      هـ١٣٢٠ت(النوري حسين تصدى له الشيخ  له مستند قطعاً

كتابـه المعـروف    فـي  القمـي عباس بن محمد رضا ، والشيخ )١(اللؤلؤ والمرجان)(كتابه 
مما حدى بالسيد الهمذاني أن يجعل كتـاب المفتـاح مصـدر بصـره      )٢(مفاتيح الجنان)(

ويحذو حذوه، فما كان منه العثور على مستنده أثبت تفصـيله ومـالم يكـن منـه العثـور      
مصـباح الجمـان   (على مستنده خلى سبيله وجعل مكانه مما عثر على مستند له وسماه بــ 

ة سن ٥ه في يوم الخميس لمفتاح الجنان)، أتمهـ١٣٥١ة ذي الحج.  
شتهر في عصرنا ـ  الكتاب المعروف بمفتاح الجنان قد ن اإوحيث >: قال في أولـه 

البـررة   األئمـة ـ شهرة فائقة، وما فيه من األدعية المـأثورة عـن     هــ ١٣٤٣أي في سنة 
فأحببت إجابة ملتمسي أدام الباري أيامه لتزايد مثوباته فقصدت زاوية بيـت مكتبـي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

ــه مســتند        ــيس ل ــا ل ــل بعــض م ــم يظهــر مســتنده ب ــا ل ــه بعــض م ــه أورد في ــه إال أن وال يعــرف جامع
ــادة      ــؤ والمرجـــان) ونســـخه مختلفـــة بالزيـ ــه شـــيخنا النـــوري فـــي (اللؤلـ ــد تعـــرض لـ ــاً، وقـ قطعـ

ــا       ــهد الرض ــة بمش ــام الجماع ــى إم ــيد يحي ــال الس ــه، وق ــري طبع ــن مباش ــان م ــه مؤلّ نإ: gوالنقص ف
، وكـــان مـــن هــــ١٣٣٣ى بمشـــهد الرضـــا ســـنة هـــو الشـــيخ أســـد اهللا الطهرانـــي الحـــائري المتـــوفّ

ــحاب ال ــيخأص ــ  ش ــاري معم ــه     األنص ــوية: أن ــي الرض ــرين، وف ــة والعش ــي المائ ــر الطبيع ــاً للعم راً بالغ
 .)٥٢٩٤رقم  ٢١/٣٢٤البروجردي المعروف بالصدوق من أهل المنبر) (ينظر: الذريعة: 

ــؤ والمرجــان: ينظــر  )١( ــي رحمــه    ١٣٤اللؤل ــاس القم ــذه الشــيخ عب ــه تلمي ــصّ كالم ــرجم ن ــد ت ، وق
 اهللا في كتابه (مفاتيح الجنان) عند الحديث عن الدس في زيارة وارث.

شـتهار كتـاب (مفتـاح الجنـان) ـ علـى مـا فيـه ولألسـف الشـديد حتـى            اهـذا الكتـاب بعـد     ������ )٢(
ــة   ــوم الديني ــة العل ــط طلب ــين أواس ــن ا ـ   ب ــي    وم ــراً ف ــع أخي ــاب طب ــذا الكت ــذكر أن ه لجــدير بال

ــن       ــراً إال م ــع أخي ــا طب ــه اهللا، وم ــي رحم ــة المجلس ــاد) للعلّام ــاب (زاد المع ــميمة كت ــروت بض بي
ــه ســوى جنــي األمــوال بهــذا العمــل  معنــىأنــاس ال يعرفــون للعلــم  يحســبون أنهــم  م(وهوأمثال

 ].١٠٤يحسنون صنعا) [سورة الكهف: من آية 
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عـن القربـى والزلفـى فاسـتقبلت وركعـت وسـجدت ثـم        وخلوت بها عما يبعدني 
بسم اهللا الرحمن الـرحيم، يـس،   ( :وعظم فاستشر لي استشرت اهللا بكتابه المجيد جلّ

والقرآن الحكيم) فعلمت وسعاً لفهمي الذي كـان منّـي فجعلـت الكتـاب المـذكور      
لـم   مصدر بصري وحذوت حذوه فما كان منا العثور على مستنده أثبتنا تفصيله ومـا 

يكن منا العثور على مستنده خلينا سبيله وجعلنا مكانه ممـا عثرنـا علـى مسـتند لـه      
  .<وسميناه مصباح الجمان لمفتاح الجنان

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »   لجبـروت، الحـي الـذي ال يمـوت،     الحمـد هللا العـدل ذي العظمـة وا
  »...كل شيء ومبيدهم، الذي لم يلد ولم يولد ىءدهم، ومنشالخلق ومعي ىءمبد

�†}aVí~ŠßÖ] »       وجد في جيبه رقعة فيها ذكر نسبه، فـإذا فيهـا: أنـا أبـو القاسـم عبـد
. gالعظيم بن عبد اهللا بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بـن علـي ابـن أبـي طالـب     

  ».١٣٥١ختم بالخير والظفر في يوم الخميس من شهر الحج 
        

، عليها بعض هــ ١٣٥١ذي الحجة سنة  ٥ف، يوم الخميس نسخ، المؤلِّ
في صبيحة يوم الجمعـة مـن    اب بعضهتكتاو ،فالحواشي من المؤلِّ

  : نصّه شعراً هاكتب على ظهرو هـ١٣٤٨جمادى اآلخرة سنة 

  تك يا كتابي ولسـت أدري بكت
  

ـ من يقر إذا ما متّ     ك بعـدي ئ
  عــدواً أو صــديق حســوداً أو  

  
  )١(أو البخل الذي يبكي لفقـدي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  لعل صوابه: )١(

ــابي ولســــت أدري بكت ــا كتــ   تــــك يــ
  

ــا مــــتّ   ــن يقــــر إذا مــ   ك بعــــديامــ
  ــود ــدو أو حســـــ ــديق عـــــ   أو صـــــ

  
ــ     الــــذي يبكــــي لفقــــدي   لُّأو الخــ
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نقلـه مـن كتـاب وسـائل     ، وكتب بعده حـديثاً  هـ١٣٤٧سنة وأرخه ب
، والنسخة لم تذكر في كتاب الذريعة فهي الشيعة في فضل الخضاب

  .)٩٢(رقم الب األشكوري، ذكرها السيد جعفر مما يستدرك عليه
  الغالف: كارتون، أحمر.

@@سم. ٣٢×  ٢٠ /٥ق، مختلفة السطور،  ١١٥

IRVH@@

…^f}ù]�…^’fj‰c�Y�êÞ^ÛéÖ]�‡†£]    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i      د بـن جـواد الكـاظمي النجفـيد قاسم بن محمابن الوندي، الشيخ محم
  .)هـ١١١٦ (حياً سنة

  ).١٥(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
كتــاب الطــالق، وكتــاب الجهــاد، وكتــاب الــديون، وكتــاب الشــهادات، وكتــاب 

  القضايا واألحكام وهو ناقص اآلخر.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ى اهللا يريـد بهـم العسـر وصـلّ    واليد بعباده اليسر [الحمد هللا الذ]ي ير

علـى مــن هـو مدينــة العلــم الموصـوف بــالرؤوف الــرحيم وبابهـا إمــام العلــوم وأوالده     
  م القوامين بما يحتاج إليه العباد ومنار الهدى وأركان البالد، كتاب الطالق؛ وحيـث قـد

  »...في أوله باب اإليالء wالشيخ
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »جعفر بن محمد إنg   لـه أبـو حنيفـة: كيـف تقضـون      قـال

   »....nقضى به رسول اهللا :]gباليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر [
  

ـ ( هــ ١٠٨٩شوال سنة  ٢٠، المؤلِّفنسخ،  صـفر سـنة    ٣ اد)،كتاب الجه
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ـ   كتاب الشهادات)، عليها بالغات القراءة( هـ١٠٩١ ف ممـا  بخـط المؤلِّ
ـ   يدل على أن النسخة مقروءة عليه والظاهر أن  ف، القـراءة لولـد المؤلِّ

ـ  انف وحاشيتعليها حواش من المؤلِّ ف، جـاء فـي أعلـى    لولد المؤلِّ
ـ >عبارة:  ١٢٧صفحة   ق اهللا عـزّ الحرز المبارك جامع أسرار العلماء وفّ

ى إلتمامه في سابع شهر شوال من سنة أربع وتسعين وألف وصلّ وجلّ
 وقـد تـم  > ، جاء في آخر كتـاب الـديون عبـارة:   <اهللا على محمد وآله

كتاب الديون وما اتبعناه من فصـول الصـلح والكفـاالت والضـمانات     
 ، وقد تـم االستبصاروالحواالت والوكاالت ويتلوه كتاب الشهادات من 

، <بإمالء أفقر عباد اهللا جامعه قاسم بن محمد الكاظمي وفق اهللا إلتمامـه 
 وهو ناقص اآلخر، جاء على وجه ١٦٠ينتهي كتاب الطالق في صفحة 

علـى النحـو    ف من الكتاب، وهـو فه المؤلِّالورقة األولى فهرس لما ألّ
: كتاب الطهارة، كتاب الصـالة، كتـاب الزكـاة، كتـاب الصـيام،      اآلتي

كتاب الحج، كتاب المزار، كتاب الجهـاد، كتـاب المكاسـب، كتـاب     
البيوع،كتاب النكاح،كتاب الطالق، كتاب العتق، كتاب األيمان والنذور 

كتاب الصيد والذبائح، كتاب األطعمـة واألشـربة، كتـاب    والكفارات، 
ة واللباس، كتاب الوقوف والصـدقات، كتـاب   ءالزي والتجمل والمرو

الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الحدود ولم يكتب منه قدس سـره إال  
. شرع في هـذا الــ[كتاب فـي]    .بسم اهللا الرحمن>باباً واحداً)، وعبارة: 

، <ر ؟] من سنة أربع وتسعين [بعد األلـف] يوم السبت السادس [من شه
، وخـتم  <س الغـروي... . نزيـل المشـهد المقـد   .هذا.. الكتاب>وعبارة: 

ما  اء في ورقة صغيرة وضعت في الكتابف ممسوح، جبيضوي للمؤلِّ
واتفق الفراغ من نسخ هذه الروايـة بطريـق االختصـار بحسـب     (نصّه: 
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القاسـم الكـاظمي الشـهير     ه محمد بـن فها فقير عفو ربالوقت بقلم مؤلّ
الوندي األصل والنسـب الكـاظمي المولـد النجفـي      )١(بمحمد إبراهيم

المسكن نهار السبت الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة مـن سـنة   
ألف من الهجـرة المباركـة النبويـة علـى مشـرفها       داثنين وتسعين بع

أن ال  الصالة والتحية سائالً من الواقفين على هذا الكتـاب المسـتطاب  
 ينسوا كاتب األحرف وجميل دعـواتهم وأن يشـركوه فيمـا يختـاروه    

[نفسهم] من المسـائل فـي صـلواتهم)، عليهـا إعـارة      أل ظ]- [يختارونه
الشيخ محمد حسن بن أسد اهللا [بـن إسـماعيل الـدزفولي الكـاظمي     

  .)] من الشيخ كاظمهـ١٢٩٨ت(
  بدون غالف.

  .سم ٣١×  ٢١س،  ٢٩ق،  ١٩٧

IRWH@@

áçéÃÖ]�ðøq   ) فارسي) -سيرة المعصومين  

�VÌéÖ`i ����   .)هـ١١١٠ت(المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي  ���
  .bومصائبهم، مرتّب على أربعة عشر باباً بعدد المعصومين bفي تواريخ المعصومين

  ]٥١٢رقم  ٥/١٢٤[الذريعة: 
�Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »   مصـايب  ستايش بي مثل وأنباز سزاوار خداوند بينيازيسـتكه تـذكر

  ..».واستماع نوائب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) كذا والصحيح بأبي محمد إبراهيم، فمحمد إبراهيم ولده، فالحظ.١(
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Ví~ŠßÖ]�†}a »  كردم اين عجاده كثيره انصايد را واز حق تعالى اميدوارم كـه درر
  »...وزجر أوسيله اين غريق

  
خـانم  >، عليهـا خـتم مـثمن:    هـ١٢٠٩شهر رجب سنة  ١٨نستعليق، 

  .<احمدى بنت خادم الحسين
  الغالف: كارتون، أخضر.

  سم. ٣١ /٥× ٢١ س، ٢١ق، ٣٢٦

IRXH@@

Ù^q†Ö]�Ù]çu_�ÐéÏ��»�Ù^Ï¹]�sãßÚ�=��fÓÖ]�Ù^q†Ö]   ) عربي) -رجال  

�VÌéÖ`i د بن علي بن إبراهيم الحسينيهـ١٠٢٨ ت( األسترآباديالميرزا محم.(  
بالرجال أوائل األسماء يعرف بحسب حروف على الب تَّرممعجم لرجال الحديث 

 ةكثيرة، وهو فـي ثالثـ   يحواش ونوجيز، وعلى الكبير كتب الرجاليوله وسيط و الكبير
 ٧ومـن الثـاني فـي     ،هــ ٩٨٤شهر ربيع اآلخر سـنة   ٢٢فيمجلدات، فرغ من جزئه األول 

 ،هــ ٩٨٦سـنة   gومن الثالث في سلخ صفر في مشهد أميـر المـؤمنين   ،هــ ٩٨٥ شوال سنة
  ويظهر منه أنه كتبه قبل مجاورته لبيت اهللا الحرام.

   ]٤٤٦/ ١٢التراث العربي المخطوط:  ،٨٦٢٠رقم  ٢٣/١٩٨، و٦/٢٢٥[الذريعة: 
، وتتمتها تأتي ترجمة عبد اهللا بن سبأب وتنتهيقطعة من الجزء الثاني الجزء األول و

  ).٢٩(رقم الب
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » فهـذا كتـاب    عزّ جالله عن األشباه والنظـائر.. الحمد هللا المتعالي في
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حاولت فيه ذكر ما وصل إلي من كالم علمائنـا   منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال
المتقدمين والمتأخرين وما وقفت عليه من المقال في شـأن بعـض أصـحابنا مـن علمـاء      

  ». ..المخالفين
Ví~ŠßÖ]�†}a » وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو

  ».في علي nفقال في إسالمه بعد وفاة رسول اهللا
  

 ،في الصفحة األولى لوحة ملونة دقيقةمجدولة، مذهبة،  ،١١قنسخ، 
الحاج سـبز   هافَقَواألحمر،  العناوين كتبت بالمدادفي غاية الجودة، 

بشـروط معينـة   المشتغلين من الفرقـة الناجيـة    علي الهمذاني على
بن عبد المطلب بن عبد الصمد  بيد السيد أبي طالب توليتهاوجعل 

السـيد حسـين    ب الوقفية على ظهرها حفيدهالهمذاني، كت الحسيني
  .وختمه مربع غير مقروء ،هـ١٣٣٣ في سنةابن السيد علي 

  ، أحمر.جلدالغالف: 
  سم. ٣١×  ١٨ س، ٢٣ق،  ٣٣٦

IRYH@@

�Ù^q†Ö]�Ù]çu_�ÐéÏ��»�Ù^Ï¹]�sãßÚ�fÓÖ]�Ù^q†Ö]�Y   ) عربي) -رجال  

VÌéÖ`i  د بن علي بن إبراهيم الحسينيهـ١٠٢٨ ت( األسترآباديالميرزا محم.(  
  ).٢٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

قطعة من الجزء الثاني وتمام الجزء الثالث، من ترجمة عبد اهللا بـن سـبأ إلـى آخـر     
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  . )٢٨(رقم ذات ال، وهي تتمة النسخة الكتاب
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »عليg فرض إمامة علي واظهـر  بل من شهر بالقول كذلك وكان أو

  »... وأكفرهممن أعدائه وكاشف مخالفيه  البراءة
Ví~ŠßÖ]�†}a » والشيخ فخر الدين بن����� حسن بن يوسف بن مطهر عن والده  ���

����� اهللا قدس اهللا روحه ونور ضريحه وعنه على ما ذكره إلى هؤالء المشايخ رضي  ���
  ».وأهله خير الجزاء بمحمد وآله خير الورى عنهم وأرضاهم وجزاهم عن اإلسالم

  
العنـاوين كتبـت   ، مجدولة، مذهبة، فـي غايـة الجـودة،    ١١نسخ، ق
) هــ ٩٨٤(األحمر، جاء في آخرها أن تاريخ إتمام الكتاب سنة  بالمداد

ـ ) كما بيناه في هـ٩٨٦(وهو تصحيف  ) مـن فهرسـنا هـذا،    ٢٨(رقم ال
شـتغلين مـن الفرقـة    ها الحاج سبز علي الهمذاني على كافـة الم فَقَو

السيد أبي طالب الهمـذاني، كتـب الوقفيـة     بيد تهاتوليالناجية وجعل 
، هــ ١٣٦٣ فـي سـنة  السيد حسين ابن السيد علـي   على ظهرها حفيده

  .وذكر أن صيغة الوقفية مكتوبة على الجزء األول من الكتاب
  الغالف: تيماج، أحمر.

  سم. ٣١×  ١٨ س، ٢٣ق،  ٣٤٠

ISPH@@

Ý]†£]æ�Ùø£]�íÊ†ÃÚ�»�Ý^Óuù]�‚Â]çÎ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i ����   ).هـ٧٢٦ت(الحسن بن يوسف الحلي،  ���
ف فتاواه الفقهية وبين قواعد األحكـام  في الفقه ومسائل الحالل والحرام لخص فيه المؤلِّ
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ما كتب فـي الفقـه الجعفـري بعـد كتـاب       ولده فخر المحققين، وهو أجلّمن وأدلتها بالتماس 
عليــه  وضــعواقـد اعتمــد عليــه كافــة المتــأخرين و لجميــع أبــواب الفقــه، و الشـرائع؛ فهــو حــاوٍ 

) مسـألة، وفـي   ٦٦٠(أن عدد مسائل هذا الكتـاب   كثيرة، وذكر بعضٌ شروحاً حرِالحواشي وشُ
هـ٦٩٢أو  هـ٦٩٣ولده المذكور، وقد فرغ منه في سنة لهمة مبسوطة مة خاتمته وصي . 

  ، ٩٣٠ر١٧/١٧٦، الذريعة: ٢٢٩٢ر ٤١٧[كشف الحجب واألستار:  
 ]١٢٢/ ١٠التراث العربي المخطوط: 

  الجزء األول.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »الحمد هللا على سوابغ النعماء وترادف اآلالء.قواعـد  (ا بعد فهـذا كتـاب   . أم

قواعـد  نـت فيـه   ت فيـه لـب الفتـاوى خاصـة، وبي    ) لخصّـ األحكام في معرفـة الحـالل والحـرام   
وأعزهم علي محمد)(وهو الولد العزيز  ،أحكام الخاصة، إجابة اللتماس أحب الناس إلي..«.  

�Ví~ŠßÖ]�†}a » لو دفع إليه ماالً وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات قبل
  ».الدفع انعزل. ولو قال: ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل. تم الجزء األول

  
 عليها كلمات نسخ البـدل وبالغـات السـماع،   ، ١٠ق نسخ، أواخر 
 عديدة نقلت من شروح الكتاب وغيرهـا كاإليضـاح،   عليها حواشٍ

.، بعض األوراق كتبت بخط متأخر .<ع ل>و، <عميد>بعضها بإمضاء: 
عبـده  >عن األصل، عليها تملك اآلخوند مال محمد، وختم بيضوي: 

  .<...محمد>، وختم دائري: <الراجي محمد جعفر
  .، وعطفه أحمرورأسيها مزين بالطرة، ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٣١×  ٢٠ق، مختلفة السطور،  ١٤٧
  @
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ISQH@@

†’j§���ŠËiíflÛñù]�íÚù]�íè]‚�   )فارسي) -تفسير  

VÌéÖ`i  د رضا بن عبد الحسين النصيري الطوسي١١ق (الميرزا محم.(  
كتبـه بالفارسـية بعـد أن أسـقط      )،ةلهداية األم األئمةتفسير (مختصر لكتابه الكبير 

مجلدات، مجلـده   ةالترجمة والتفسير المكتوب باللغة العربية من األصل، وجعله في ست
األول من أول القرآن إلى آخر سورة المائدة، وفي آخـره قـال: ويتلـوه سـورة األنعـام،      

ة سور بعدها، وآخر مـن أول سـورة الرحمـان    ومجلد منه من أول سورة النحل إلى عد
ة سنين ) في عداألئمةتفسير (لى آخر القرآن، ذكر في أوله اسمه ونسبه وأنه لما كتب إ

اختصره بترجمة اآليات والروايات رة يعجز عن تحصيلها أكثر الناس، في مجلدات كثي
  كلها للفارسية ليسهل تناوله للجميع.

  ] ٢٥١٩رقم  ٢٠/١٨٨، و١١٦٨رقم  ٤/٢٣٦[الذريعة: 
  . )أول القرآن إلى تمام سورة المائدةتفسير (المجلد األول 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »       آفرين جهان آفرين يكتـا وسـتايش كيهـان خـداى خودسـتا همـان

  »...بسند وبسند طبايع حق بسند است كه بزبان بى زبانى در كالم مجيد
Ví~ŠßÖ]�†}a » كد شت تمام شد سورة مباركة مائدة وشروع ميشوم سورة مباركة

  ».أنعام
  

ملونـة  الصفحة األولى لوحـة  في مجدولة، مذهبة،  ،١٢نستعليق، ق
األحمر، كتـب علـى ظهـر الصـفحة      العناوين كتبت بالمداد ،دقيقة

) هــ ٩٧٤ت(األخيرة فوائد مهمة، منها: رسالة بين السـلطان سـليمان   
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، وسـتة  )١()هــ ١٢٧٣(صـفر سـنة    ٢٠ وشريف مكة تـاريخ كتابتهـا  
شـهر   ١٣ فيتملك حسن ؟  ، عليها)٢(تواريخ تخص قلعة مازندران

، وتملـك  <الحسن الزكي رق>وختمه البيضوي: ،هــ ١٣٢٢رجب سنة 
السيد محمد باقر حفيد آية اهللا السـيد محمـد كـاظم اليـزدي فـي      

 والنسخة ذُكرت، <بائيمحمد باقر الطباط>النجف، وختمه البيضوي: 
   .)١٤(رقم الب األشكوريذكرها السيد جعفر و، الذريعة في

  .، بنّيجلدالغالف: 
  سم. ٣١×  ١٨س،  ١٩ق،  ٤٥٨

  @

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــا الحســنة فــي نفســها  مكتــوب ســلطان ســليمان لشــريف مكــة: (اعلــم أيهــا الســيد، إنّ  ونصّــها:  )١(

مــا الســيئة قبيحــة، وهــي مــن بيــت النبــوة أقــبح، قــد  حســنة، وهــي مــن بيــت النبــوة أحســن، وإنّ 
المجــرم وآذيــت المحــرم، ومــن يتعــد حــدود اهللا فمــا لــه مــن   ظ]  -[آتيــتنــك أوتيــت أبلغنــا 
 فإن ابتليت من حدك هللا غمدنا سيف جدك). ،مكرم

فـإن تأخــذه فيـدك األقــوى،   جـواب شــريف مكـة: (إنمــا العبـد معتــرف بذنبـه، تائــب إلـى ربــه،      
  هو أقرب للتقوى).  ظ]-[تَعف وإن تعفوا

 .هـ١٢٧٣حرره العبد الجاني في يوم العشرين من شهر صفر المظفر من شهور سنة 

(تــاريخ بنــاء قلعــة بــارفروش ده والمســجد الجــامع الموجــود حاليــاً مــن قبــل الســلطان   ونصّــها:  )٢(
، وقـــوع هــــ١٠٠٢العظـــيم فـــي مازنـــدران ســـنة ، وقـــوع الطـــاعون هــــ٩٩٦محمـــد نمـــود ســـنة 

، تــاريخ بنــاء حمــام بــارفروش ده حســب الفرمــان  هـــ١١٩٨الطــاعون الثــاني فــي مازنــدران ســنة  
،حفـــر اصـــطلخ دور عمـــارت مباركـــة بلـــده فـــروش حســـب  هــــ١٠٢١ســـتان ســـنة تبرنـــواب 

 ).هـ١٠٢٨ستان سنة تبرالفرمان خاقان 
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ISRH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦ت(الشيخ محم.(  
) للمحقــق الحلــي  شــرائع اإلســالم (كتــاب لشــرح ممــزوج اســتداللي موســع    

سنة، محيط بأول الفقـه وآخـره،   ن و)، شرع في تصنيفه وعمره خمس وعشرهــ ٦٧٦ت(
ة النظر ونقل األقوال، وبـذل وسـعه فـي تأليفـه فيمـا      على وجوه االستدالل، مع دقّ محتوٍ

يزيد على ثالثين سنة، ألن آخر ما خرج من قلمه هو كتاب الجهاد إلى آخر النهي عن 
  ).هـ١٢٥٧(سنة المنكر، وقد فرغ منه في 

في تأليف هذا الشرح، فالمجلد األول والثـاني  ف الترتيب التاريخي لم يلتزم المؤلِّ
) وما قبلها لدعائه له بسالمته، وكـذلك  هــ ١٢٢٧(في حياة الشيخ األكبر يعني سنة فهما ألّ

ما كتب المجلد الثالث الذي هو من أول األغسال إلى غسل النفاس، ليس له تأريخ، وإنّ
)، هــ ١٢٣١(فـي سـنة    الشيخ عبد الكريم بخطـه علـى ظهـره أنـه اسـتعاره مـن المصـنِّف       

شـهر ربيـع اآلخـر    والمجلد الرابع في أحكام األموات واألغسال المسنونة فرغ منـه فـي   
)، هــ ١٢٣٠(سـنة  ، ومجلد أحكام السجود إلى القواطع أيضاً فرغ منه فـي  )هــ ١٢٣٠سنة (

)، ومجلـد صـالة الجماعـة    هـ١٢٣١(وبعده مجلد الخمس فرغ منه في أول شهر المحرم 
)، وفرغ من أول مجلدات الصالة في هــ ١٢٣٤(سنة إلى آخر صالة المسافر فرغ منه في 

)، وفـرغ مـن بعـض مجلـدات     هــ ١٢٣٦(سـنة  )، وفرغ من بقية الصالة فـي  هــ ١٢٣٥(سنة 
وفرغ من ) بعد الطاعون العام، وذكر قضية الطاعون في آخره، هـ١٢٤٧(سنة الصالة في 

ســنة وفــرغ مــن الـديات فــي  ، )هــ ١٢٥٠(جمــادى اآلخــرة سـنة   ٥لثالثـاء  القضـاء يــوم ا 
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 )، وبـه تـم  هــ ١٢٥٧(سـنة  )، وفرغ من الجهاد إلى آخر النهـي عـن المنكـر فـي     هـ١٢٥٤(
  . ءاًف في أربعة وأربعين جزحسب تقسيم المؤلّبوهو  ،الشرح

  ]٤/١٨٠، التراث العربي المخطوط: ١٢٩٦رقم  ٥/٣٧٥[الذريعة: 
  الطهارة.كتاب 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »      ،الحمد هللا الذي ختم الشـرائع بأسـمحها طريقـة، وأوضـحها حقيقـة
  »...، واصطفى لوحيه أشرف األنبياء قبيلة، وأكثرها أعواناًوأظهرها برهاناً

Ví~ŠßÖ]�†}a » ًوظاهر األصحاب الثاني، واهللا أعلم، والحمد هللا أوالً وآخراً وظاهرا
  ».إلتمام مباحث الطهارة، والحمد هللا رب العالمينوباطناً على ما أنعم ووفق 

  
الركن الثاني)، رؤوس المطالـب  ( هـ١٢٥٩ة سنة ذي الحج ١٢نسخ، 

الشـيخ   كتبت بالشنجرف، األوراق األخيـرة مرممـة، عليهـا تملـك    
هادي آل كاشف الغطاء، وختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمـد  

  رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.
  .، بنّيجلد صناعيالغالف: 

  سم. ٣١×  ٢٢س،  ٣١ق،  ٣٧٥

ISSH@@

�^�…÷]�|†��»��]‚ŠÖ]�Ðè†��î×Â��^fÃÖ]�Øñ÷�    ) عربي)   -فقه إمامي  

VÌéÖ`i هـ١٢٦٣ت(محمد تقي بن علي محمد النوري  الشيخ.(  
الحلـي الحسـن بـن     علّامـة إرشـاد األذهـان) لل  (كتـاب  لشرح استداللي موسع كبير 
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) فـي  هــ ١٣٢٠ت(ذكـر ولـده الميـرزا حسـين النـوري       )،هــ ٧٢٦ت( المطهرأبن يوسف 
 ـ[ـة]مجلدات في الطهارة، أربع ـ[ـة]ثالث(كتابه دار السالم فهرس مجلداته، وفيه هكذا: 

مجلدات في الصالة، مجلد في الزكاة والخمس والصوم، مجلد في المكاسـب، مجلـد   
بها، مجلد في الميراث والقضاء، مجلـد  في الدين وتوابعه، مجلد في اإلجارة وما يلحق 

، ولم يـتم  اًفي الصيد والذباحة واألطعمة واألشربة)، فيكون المجموع ثالثة عشر مجلد
أحكام الوضوء منه في يوم األربعاء من العشـرة الثانيـة مـن     متفيه جميع كتب الفقه، ت

  في آمل. هـ١٢٣٥شهر ربيع اآلخر سنة 
  ]٥/٤٤٧اث العربي المخطوط: ، التر١٠٣٤رقم  ٨/٢٥١[الذريعة: 

  .كتاب الصيد والذباحة، واألطعمة واألشربة، وإحياء األموات
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »     الحمد هللا الذي جعل ما اصطادته جـوارح نفوسـنا المكلبـون بتعلـيم

   »...الفرائض والسنن من صيد براري األكوان الطيبات
Ví~ŠßÖ]�†}a »   ذلـك فتأمـل جـداً هـذا     بمقتضى القواعد الشرعية أو اتحادهمـا فـي

موات والمرجو من اهللا أن يصـفح مـن   آخر الكالم في ما أردنا بيانه في كتاب إحياء األ
  ».الزالت والعثرات وينفعنا به وجميع المؤمنين يوم العرصات

        

بـالخط  المتن ورؤوس المطالب  ميز، هـ١٢٦٤نسخ، يوم السبت سنة 
ممتلكـات كتابخانـه   اين كتاب من >األحمر، عليها ختم مربع كبير: 

، فالنسخة من مكتبة الشيخ فضـل اهللا  <١٣١١أحقر فضل اهللا النوري 
 ،هــ ١٣٢٧شهيد الثورة الدستورية بطهران  ،ابن المولى عباس النوري

الظاهر أنها من أوقاف على مكتبة مدرسة البروجردي لكنهـا خاليـة   
من أي ختم للمدرسة المذكورة وهذا خالف ما هو موجـود علـى   
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ذكرها  سخ المدرسة، عرفت ذلك من تسلسل موجود عليها،جميع ن
  .)٨٨(رقم الب األشكوريالسيد جعفر 

  .الغالف: جلد، أسود مائل للخضرة
 سم. ٣١×  ٢٠ /٥س،  ٢٧ق،  ٢٠٣

ISTH@@

íÂçÛ¥� �

M�{fléãfÖ]�…]çÞù]�á^Ã¹Ö]�ífì†â^ŞÖ]�íÃè†�Ö]�Ý^Óu_�Õ…]‚Ú�»�ì†â^   ) عربي) -فقه إمامي  

    <ظ١٠١ -ظ١>
VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣ت(ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  

المنظومـة الفقهيـة    والمـدرج فـي   ) بيتا٤٩٦ً(المنظوم في تام لكتاب الطهارة  شرح
في النجف  هـ١٣٤٢شهر رجب سنة  ١٩ه في تمأ، لشارح نفسهل باألنوار الغرويةالمسماة 
  األشرف.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » ـ   الحمد هللا الذيا علّمنا معالم الدين وجعلنا من أمة سـيد النبيـين.. أم
بعد فهذه وجيزة في مدارك الفروع الشرعية التي جعلتها فـي مسـلك الـنظم فـي كتـابي      

بلمعان األنوار البهية الباهرة في مـدارك  وسميتها  الغرويةظ]  -[بـاألنواربأنوار الموسوم 
  مة منظومته:قال المصنِّف في مقد ..أحكام الشريعة الطاهرة

  الحمــــد هللا علــــى مــــا أنعمــــا
  

  ».والشـــكر هللا علـــى مـــا ألهمـــا  
  Ví~ŠßÖ]�†}a » ���     ك بـه. إلـى هنـا نخـتمالولد والزوج وهو ضعيف لضعف ما تمس

بالسعادة ما أردنا إيرادها في هذا الباب ونسأل التوفيق من الرحمان نظـم الصـالة كامـل    
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المحتـاج إلـى عفـو ربـه محمـد الموسـوي        ه مصـنّفه ئالبيان، وقد فرغ من تصنيفه وإنشا
الحسيني الغروي الطبرستاني الساروي في مشهد الغروي والحمى المرتضـوي أرواحنـا   
فداه في يوم تاسع عشر من الرجب المرجب من سنة ألف وثالث مائة واثنين وأربعـين  
من الهجرة مع شدة األمراض واألوجاع وإسقاط الـرجلين عـن المشـي واخـتالل البـال      

فـي   ـ[ــاً] المرجو من الناظرين من الفقهاء والمجتهدين أن لو وجدوا فيه سهواً أو نسيانف
من اإلجماع واألخبار أن يصلحوا بأقالمهم الشريفة فـإنّي عليـل وفكـري     المداركنقل 

  »...ى اهللا علىقاصر كليل والعذر عند كرام الناس مقبول وصلّ

N�{ì�f¢]�ÜÓu�»�íÖ^‰…�Y†ñ^f¢]�Ý^Óu_   ) عربي) -فقه إمامي  

  <ظ١٢٢ -ظ ١٠٢>
VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣ت(ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  

)، ذكر فيـه  هــ ١٣١٣ت(ه الميرزا حسن الشيرازي أستاذاستداللي من تقرير أبحاث 
شـهر صـفر    ١١ربعاء األه في منتصف ليلة تمأتمام الكالم في مسألة الجبائر وأحكامها، 

  في سامراء المقدسة. هـ١٣١٠سنة 
  ] ٣٦٢رقم  ٥/٨٨[الذريعة: 

Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »العــالمين أمــا بعــد مســألة فــي بيــان معنــى الجبــائر  .الحمــد هللا رب .
  »...وكيفياتها وأقسامها وأحكامها فنقول: أما الجبائر فهي جمع الجبيرة

ال يخفـى فتـدبر.   فيما ال نصّ فيه ومـا ال ينطبـق عليـه القواعـد كمـا      «آخر النسخة: 
  »...وهذا آخر كالمنا في مسألة الجبائر واهللا خير غافر
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O�{ÝçÚ`¹]æ�Ý^Úý]�çã‰�Ý^Óu_   )عربي) -فقه إمامي  

  <ظ١٣٩ -و١٢٣>
VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣ت(ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  

شـهر   ١٠فـي   أتمـه في مسألة سهو اإلمام والمأموم وبيان أحكامه وأدلتـه وأقوالـه،   
   في سامراء المقدسة. هـ١٣١٣رجب سنة 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »         العـالمين.. أمـا بعـد مسـألة ال سـهو لإلمـام مـع حفـظ الحمد هللا رب
  »...المأموم وبالعكس فالشاك من كل منهما يرجع إلى حفظ األخر

Ví~ŠßÖ]�†}a »صالة عدم الغفلة عن المحل هـذا  أثاني تركه نسياناً وهذا مناف مع ال
  ».آخر الكالم في مسألة سهو اإلمام والمأموم وبيان أحكامه وأدلته وأقواله

P�{çãŠÖ]��nÒ�Ý^Óu_   ) عربي) -فقه إمامي  

  <ظ١٤٤ -و١٣٩>
VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣ت(ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  

 هــ ١٣١٣سـنة  مـن  ه في سلخ شـهر رجـب   تمأفقه استداللي في حكم كثير السهو، 
  في سامراء المقدسة.

  ]٣٠٦رقم  ١٧/٢٨٣[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » العـالمين مسـألة: ال حكـم للسـهو مـع الكثـرة أقـول       .الحمد هللا رب .

فـي بيـان حكـم كثيـر      ـ[ــى]: األول :متينتوضيح المقام وتنقيح المرام يقتضي رسم مقد
  »...ـ[ـى]أما األول ،في بيان موضوعه ـ[ـة]:الثاني ،الشك

Ví~ŠßÖ]�†}a »  ،األول عدم التعميم واختصاص الرفع بالشك خاصة، الثاني التعمـيم
�».الثالث التفصيل هذا �
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Q�{‚ÂçÖ]�Ð×ŞÚ�Ì×Ł}�Ý^Óu_   ) عربي) -فقه إمامي  

  <و١٤٧ -ظ١٤٤>
VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣ت(ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  

في  أتمهمطلق الوعد وبيان كيفياته وهي من المسائل الفرعية، لخُلف الفي أحكام 
  . هـ١٣١٥سلخ ذي القعدة 

  ]١١٧١رقم  ٢٤٢/ ٧[الذريعة:
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العالمين.. أم الوعد كمـا  ا بعد الكالم في خلف مطلق الحمد هللا رب

  »...هو دأب عامة الناس خصوصاً في زماننا هذا فهل هو حرام أم ال فنقول
Ví~ŠßÖ]�†}a »  ،األول عدم التعميم واختصاص الرفع بالشك خاصة، الثاني التعمـيم

  ».الثالث التفصيل هذا

R�{gŠßÖ]�»�íÖ^‰…�Y�gŠßÖ]�äéÖc�îãjÞ]�àÚ�Ù]çu_�á^ée�»�íÖ^‰…   ) عربي) -أنساب  

  <ظ١٤٩ -و١٤٧>
VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣ت(ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  

 cاألكبر ابن اإلمـام موسـى بـن جعفـر     إبراهيموهو  إليهفي أحوال جده الذي ينتسب 
  .مشهد سر) وبدنه في الرجان(المدفون رأسه في مازندران والمعروف بين أهلها بـ

  ]٦٦٥رقم  ٢٤/١٣٣[الذريعة: 
�Ùæ_Ví~ŠßÖ] »      ـد رسـول اهللاالحمد هللا والصالة والسالم علـى أشـرف األنبيـاء محم

وعلى آله آل اهللا ولعنة اهللا على أعدائهم أعداء اهللا إلى يوم لقاء اهللا. هداية: وهي أن من 
ويقـال لـه إبـراهيم األكبـر      cاإلبراهيم [كذا] بن موسى بن جعفرانتهى إليه النسب أي 

  »...وهو ملقب بأبي جواب
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Ví~ŠßÖ]�†}a » بقولهم إمام زاده كش. وهذا آخر ما علمته من حاالت جدي السيد
الجليل إبراهيم األكبر الملقب بأبي جواب سالم اهللا عليه وعلى آبائه الطاهرين والحمد 

  ».هللا رب العالمين

S�{äjÚ^Îcæ�á^j‰�Şe�äÊçÎæ�íéËéÒæ�àè‚Ö]��^ÛÂ�‚éŠÖ]�Ù]çu_�á^ée�»����   ) عربي) -تراجم  

  <ظ١٥٠>
VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣ت(ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  

رسالة مختصرة في بيان أحوال السيد عماد الدين ابن السيد عـز الـدين ابـن السـيد     
أشرف الدين ابن السيد حسن ابن السيد محمد ابن السـيد حسـن ابـن السـيد علـي ابـن       

بـن أبـي إبـراهيم    ابن أبي المحض إبراهيم بن موسى بن أبي سـبحة   السيد قاسم األشج
الذين ينتسب إلـيهم وكيفيـة    wف، وهو من أجداد المؤلbِّابن اإلمام موسى بن جعفر

  وقوفه بطبرستان وإقامته.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » ى بـأبي جـواب ابـن    نّه لمـا قتـل إبـراهيم األكبـر المكنّـ     أتبصرة، هي

  »...بحجاز nبطبرستان كان أوالده في مدينة رسول اهللا cموسى بن جعفر
Ví~ŠßÖ]�†}a »       هذا آخر ماعلمته مـن أنسـاب أجـدادي وسـبب تـوقفهم بطبرسـتان

�».والحمد هللا على كل حال والصالة والسالم على محمد وآله األطهار �

T�{àè‚Ö]��^ÛÂ�‚éŠÖ]�l^Ú]†ÒH    ) عربي) -تراجم  

  <ظ١٥٢ -و١٥١>
VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣ت(ثقة اإلسالم الساروي، محم.(  

  .  المذكور في العنوان والمتقدم ذكر نسبه ـ في حياتهـ رسالة في كرامة حدثت للسيد 
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »      إرشاد، وهو أن السيد عماد الدين لمـا أقـام بطبرسـتان مـدة متماديـة
  »...خان وتصرف الملك الذي أعطاه األمير هوالكو

Ví~ŠßÖ]�†}a » في بداية استدعائه. هذا ما علمته من كرامة السيد علي على ما نقلوه
لي جلّ من علماء الطبرستان، وله كرامات عديـدة غيـر ذلـك، والحمـد هللا أوالً وآخـراً      

 ».وظاهراً وباطناً

U�{�^ãjq÷]�l]‡^qc�íè]æ†Ö]æ   )عربي) -إجازات  

   <ظ١٦٣ -ظ ١٥٢>
ثقة اإلسالم الساروي، محمد بن فضل اهللا الموسوي النجفي الپهنـه كالئـي   لكتبها  

  من العلماء. جمع )هـ١٣٤٣ت(
أعطيت لثقـة اإلسـالم السـيد محمـد بـن       روايةعشرة إجازة اجتهاد و يتثنور الص 

  جمع من العلماء، وهم: ) منهـ١٣٤٣ت(فضل اهللا الساروي النجفي الپهنه كالئي 
إجـازة   ، وهـي هــ ١٣١٤سـنة   )،هــ ١٣٢٦ت( الميرزا خليل الطهرانيالميرزا حسين ابن ـ ١

  و)١٥٣ -ظ١٥٢(اجتهاد. 
إجـازة حـديث   وهـي   ،هــ ١٣١٤ سـنة  )،هـ١٣٢٩ت( اآلخوند محمد كاظم الخراسانيـ ٢

  ظ)١٥٤(واجتهاد. 
إجازة حديث وهي ، هـ١٣١٤)، سنة هـ١٣٣٠ت( الشيخ عبد اهللا الجيالني المازندرانيـ ٣

 ظ)١٥٦ -و١٥٥(واجتهاد. 

إجــازة اجتهــاد. وهــي ، هـــ١٣١٤ســنة  )،هـــ١٣٣٧ت( الســيد محمــد كــاظم اليــزدي ـــ ٤
 و)١٥٧ -ظ١٥٦(
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وهـي  ، هــ ١٣١٤سـنة   )،هــ ١٣٣٨ت( السيد إسماعيل ابـن السـيد صـدر الـدين الصـدر     ـ ٥
 و)١٥٧(إجازة اجتهاد. 

إجـازة اجتهـاد.   وهـي  ، هــ ١٣١٤)، سـنة  هــ ١٣٢٢ت( المال علي بن فتح اهللا النهاونديـ ٦
 و)١٥٩ -ظ١٥٨(

إجـازة  وهـي  ، هـ١٣١٤سنة  )،هـ١٣٢٢ت( الشيخ محمد المعروف بالفاضل الشرابيانيـ ٧
 ظ)١٦٠ -ظ١٥٩(اجتهاد. 

وهـي  ، هـ١٣١٤سنة  )،هـ١٣٢٥ت( الجيالني األشكوريالسيد أبو القاسم ابن معصوم ـ ٨
 و)١٦١ -ظ١٦٠(إجازة اجتهاد. 

إجــازة اجتهــاد. وهــي )، بــدون تـاريخ،  هــ ١٣٣٨ت( الميــرزا محمــد تقـي الشــيرازي ــ  ٩
 ظ)١٦٢(

إجـازة اجتهـاد   وهـي  )، بـدون تـاريخ،   هــ ١٣٦١ت( الشيخ محمد حسين األصفهانيـ ١٠
 ظ)١٦٢(

إجـازة اجتهـاد.   وهـي  ، بـدون تـاريخ،   الشيخ عبـد اهللا الجيالنـي المازنـدراني، ثانيـاً    ـ ١١
 و)١٦٣(

 إجازة اجتهاد.وهي )، بدون تاريخ، هـ١٣٣٦ت( السيد مصطفى بن حسين الكاشانيـ ١٢
 و)١٦٣(

    

، ومـا بعـدها   هــ ١٣٤٢شهر رجب سـنة   ١٩، wالمؤلِّفاألولى) (نسخ، 
ـ  حسنة الخط، )١(للميرزا محمد الخوانساري ف فـي  ، نفيسة، ذكـر المؤلِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســيد جعفــر األشــكوري ســلمه اهللا تعــالى أنهــا لــم يــذكر الناســخ اســمه فــي النســخة واســتظهر  )١(

 .كتبها بخطّه wفبخطه، وعرفناه من مجموعة أخرى للمؤلِّ
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آخر الرسالة الثانية تاريخ وفاة أسـتاذه األعظـم ـ الشـيرازي ـ فـي أول      
، وأرخ وفاتـه  هــ ١٣١٣سنة من شعبان المعظم  ٢٤ساعة من ليلة األربعاء 

علـى  ف نسبه في آخـر الكتـاب   ذكر المؤلِّ غاب أنوار الهدى)،(بقوله: 
محمد الموسـوي الحسـيني المازنـدراني السـاروي ابـن      (اآلتي: النحو 
بن سيد خداداد ابـن ميـر   اوم سيد العلماء األعالم السيد فضل اهللا المرح
بن سيد شمس الدين ابن سيد تقي ابيك آقا بن مير حمزة بن مير ارشيد 

بـن سـيد   ابن سـيد عبـد الخـالق    ابن سيد جمال الدين ابن سيد عزيز ا
بن مير سيد عز الـدين  ابن مير قوام الدين ابن سيد عماد الدين اغضنفر 

بن سـيد حسـن   ابن سيد محمد ابن سيد حسن ابن سيد أشرف الدين ا
بن أبي المحض إبراهيم بن موسـى   بن سيد قاسم األشجابن سيد علي ا

بن أبي سبحة بن أبي إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
مـن  ، الظاهر أنها ي طالب عليه وعلى آله سالم اهللا)حسين بن علي بن أب

مدرسة البروجردي كقرائنها من كتب المؤلِّف لكنها خاليـة  ف مكتبة اوقأ
موجود على جميـع  هو من أي ختم للمدرسة المذكورة وهذا خالف ما 

  .)٨٩(رقم الب األشكوري، ذكرها السيد جعفر نسخ المدرسة
  ، أحمر.جلدالغالف: 

 سم. ٣١×  ٢١ق، مختلفة السطور،  ٨٢

  @
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ISUH@@

�Ù^q†Ö]�Ù]çu_�ÐéÏ��»�Ù^Ï¹]�sãßÚ�fÓÖ]�Ù^q†Ö]�Y   ) عربي) -رجال  

VÌéÖ`i  د بن علي بن إبراهيم الحسينيهـ١٠٢٨ ت( األسترآباديالميرزا محم.(  
  ).٢٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »مـنهج  . فهذا كتاب عزّ جالله عن األشباه والنظائر. الحمد هللا المتعالي في
حاولت فيه ذكر ما وصل إلي من كالم علمائنا المتقـدمين   المقال في تحقيق أحوال الرجال

  .»..والمتأخرين وما وقفت عليه من المقال في شأن بعض أصحابنا من علماء المخالفين
Ví~ŠßÖ]�†}a »جعفر بن موسى على هم الواقفةc     فرغ جامعه العبـد محمـد فـي سـلخ ،

  .»..حامداً هللا مستغفراً هـ٩٨٦سنة  gصفر في مشهد مواله أمير المؤمنين
  

شـهر   ١٠ت بن مير شيخ قاضي نور، يوم السبانسخ، علم الهدى بن صفي 
(الجـزء   هــ ١٠٧٥سـنة  القعدة  ذو ٢٥الجزء األول)، ( هــ ١٠٧٥رمضان سنة 

ـ  ١٢، ظهر يوم األحد الثاني) الجـزء  ( هــ ١٠٧٦هر محـرم الحـرام سـنة    ش
عليهـا تملـك    األحمـر،  بالمـداد الثالث)، أوائل األبواب واألسماء كتبت 

مـع   وقَفَهـا ، وهــ ١٣٠٤سنة  فيالسيد محمد صادق الموسوي الخوانساري 
، وعلـى  هــ ١٣١٩القعدة سنة  ذو ٢٢في فه بالغري حين تشر اًاثني عشر كتاب

  .<محمد صادق الموسوي>وجهها صيغة الوقف، وختمه البيضوي: 
  بدون غالف.

  سم. ٣١×  ١٨س،  ٢٥ق،  ٣٩٠
  @
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ISVH@@

»^ÓÖ]   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  هـ٣٢٩ت(يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي ثقة اإلسالم، محمد بن.(  
  ).٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

 الفروع.الدواجن من كتاب 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »] عـن أبـي عبـد     .. ] آالت الدواب، علي بن إبراهيمباب -ظ كتاب
 »...قال: السرج مركب ملعون للنساء gاهللا

Ví~ŠßÖ]�†}a »اهللا قـال رسـول  : عليـه  وسالمه اهللا صلوات المؤمنين أمير قالn: ال 
  ».ملعون أحدهم فإن ،دابة على ثالثة يرتدف

  
، ١١نسخ، محمد بن علـي بـن يحيـى بـن سـالم المنصـوري، ق       

العناوين كتبت بالشنجرف، والنسخة هي السادسة من أجزاء الكتاب 
  التي كتبها الناسخ.

  الغالف: كارتون، أحمر.
@@سم. ٣١×  ٢١ /٥س،  ٣٠ق،  ٤٥

ISWH@@

ÄÊ^ßÖ]�†’j~¹]�|†�   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  ،د علي الكرمانشاهي البهبهانيهـ١٢٤٣ت(أحمد بن محم.(  
) ألبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسـن  المختصر النافع(شرح ممزوج لكتاب  
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م المقدسـة فـي   خرج منه إلى بحث األغسـال، كتبـه فـي قـ     ،مات غير)، هـ٦٧٦ت(الحلي 
مـرآت  تين واأللـف، ذكـره هـو عنـد تعـداد تآليفـه فـي كتابـه         ائبعـد المـ  ف نيـ وعشـرة  

في كتابه الذريعة إلى أخيه محمد جعفر ويظهـر أن   wونسبه الشيخ الطهرانياألحوال، 
  .هذه النسبة جاءت على ماكتب في الصفحة األولى من نسختنا هذه

  ]٦٤٢، مرآت األحوال: ١٧٣٢رقم  ٥٨/ ١٤[الذريعة: 
í~{{ŠßÖ]�Ùæ_ED“Î^{{Þ: <...  بهــا علــى البيــان مــن األخبــار فحينئــذ يقــف االســتدالل

  »...عليه وأما اإليراد من جهة عدم داللة الجملة يدلّ ء ماوسيجي
�í~ŠßÖ]�†}aED“Î^Þ: <فـي  حيضـها  يصـير  وال ،شـهر  كـل  فـي  عادتهـا  إلى رجعت 

  »...كذلك مرة أخرى. رفع حكم عادتها نعم لو اتفق طهرهافي مرة  شهرين
        

، عليها ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمـد رضـا   ١٣نسخ، ق 
  ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.

  الغالف: كارتون، أزرق وعطفه أخضر.
@@سم. ٣١× ٢١س، ٢٧ق،  ١٢٣

ISXH@@

äéÏËÖ]�å†–¬�÷�àÚ   )عربي) -فقه إمامي  

�VÌéÖ`i  د بن علييبن بابويه االشيخ الصدوق، أبي جعفر محمهـ٣٨١ت( القم.(  
  ).١٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  النسخة ناقصة األول بمقدار ورقة واحدة وآخرها إلى بعض كتاب الوقف.
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�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ ». ..] منه] قبل أن تمـوت فـال بـأس بـأن يـدهن منـه        -ظ من
  »...ئ بهوضّستقي منها فتُاعن بئر  gوسئل الصادقويباع من مسلم. 
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » عليه (وأنت أعلم بقول آبائك عليك وعليهم السالم، فكتب

  »....: هو هكذا عندي. وروى)السالم
        

نسخ، أحمد بن علي بن حسن بن غياث بن يوسف بن موسى بـن  
ـ  سـنة   ي أصـالً ومسـكناً  أحمد بن عبد اهللا الحسيني الجبيلي النجف

الجزء الثاني)، ليلة األربعاء في العشر الثـاني مـن محـرم    ( هــ ١٠٤٠
 مصـححة،  الجزء الثالث)،(في المشهد الغروي  هــ ١٠٤٠الحرام سنة 

عليها بالغات القراءة والسماع والمقابلة، عليها كلمات نسخ البـدل،  
، <م ح>األحمـر، عليهـا حـواش بإمضـاء:      بالمـداد كتبت العناوين 

، <مير محمد باقر الداماد طاب ثـراه >و، <حاشية الشيخ بهاء الدين>و
، وفـي حاشـيتها   <ن ع سلمه اهللا تعالى>و، <شيخ حسن رحمه اهللا>و

أيضاً شرح لغريب اللغة مع ذكر المصدر، عليها ختم مكتبـة الشـيخ   
  علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.

  فاتح، متضرر. ، بنّيالغالف: جلد
  .سم ٣٠×  ٢١س، ٢٥ق،  ٢٧٢

  @
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ISYH@@

Ý^Óuù]�gè„ãi   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن بن علي الطوسي  الطائفة، أبي جعفرشيخ.( 

أحد الكتب األربعة المعول عليها عند الشيعة اإلمامية من لدن تأليفهـا حتـى اليـوم    
ــي ضــم ــة عــن   والت ــة المروي ــا األحاديــث الفقهي ــين طياته ، bالمعصــومين األئمــةت ب

�� �� �� األصول المعتمدة للقدماء التي فه من استخرجه مؤلّ�اهللا له وكانت تحت يـده مـن    �
 ،هــ ٤٤٨جرته منها إلى النجف األشرف في سـنة  إلى ه هـ٤٠٨وده إلى بغداد في سنة ور

كتـاب  لئـل كتـاب الصـالة بعنـوان الشـرح      وقد خرج منه تمام كتـاب الطهـارة إلـى أوا   
) وذلك في حياته، وكان عمره يومئـذ خمسـاً   هـ٤١٣ت(المقنعة) ألستاذه الشيخ المفيد (

يـذكر فـي   وطريقتـه أن  بعد وفاته إلى الديات،  أتمهوعشرين أو ستاً وعشرين سنة، ثم 
كل مسألة ما يتعلق بها من األحاديث ثم باب للزيادات في كـل موضـوع، وألحـق فـي     

مشيخة) لذكر طرق الكتـاب وأسـانيد أحاديثـه لـئال تكـرر فـي الكتـاب ويزيـد         (آخره 
  ) حديثاً.١٣٥٩٠( كانتأحاديثه ف ) باباً وأحصيت٣٣٩ْ(حجمه، وقد أنهيت أبوابه إلى 

  ]٥٣٨/ ٣، التراث العربي المخطوط: ٢٢٦٣ر ٥٠٤/ ٤[الذريعة: 
  كتاب الجهاد إلى آخر الكتاب.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » اإلمام، باب فضل الجهاد وفروضه، محمـد بـن   كتاب الجهاد وسيرة
قـال: قـال    cأحمد بن يحيى عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفـر، عـن أبيـه   

  »...ن جبرئيل أخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبيإ: nرسول اهللا
Ví~ŠßÖ]�†}a »  ارس المصـنفة فـي   ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور فـي الفهـ
رحمهم اهللا، من أراده أخذه من هناك إن شاء اهللا، وقد ذكرنـا نحـن    هذا الباب للشيوخ
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  ».مستوفى في كتاب فهرست الشيعة، فمن أراد وقف عليه
        

صفر  ١٠، ظهر يوم الجمعة )١(انيرنسخ، زين العابدين بن محمد الرا
مزخرفـة بمـاء   ملونة دقيقة الصفحة األولى لوحة في  ،هــ ١٠٧٩سنة 

، عليهـا كلمـات نسـخ    نة الخطحسالذهب، مجدولة بخط مذهب، 
البدل، العناوين كتبت بماء الذهب، وفـي أول كـل حـديث دائـرة     

وهي للمحقـق الكركـي    <ع ل>مذهبة، عليها حواش كثيرة بإمضاء: 
م >و)، هــ ٩٤٠ت(الشيخ نور الدين علي بن الحسين بن عبد العـالي  

)، هــ ١٠٧٠ت( ومراده المولى محمد تقي المجلسي <ت ق رحمه اهللا
ــه  م ق>و ــد ظل ــراده  <ر م ������������وم ������� ������� ������� ــي   ��� ــاقر المجلس ــد ب محم
، وفي <wمال أحمد>و)، وبعضها كتب بخطه الشريف، هــ ١١١٠ت(

حواشيها أيضاً شروح وتعاليق نقلت من الكتب الفقهية واللغوية مع 
الميرزا محمد حسين النوري على كافة طـالب   وقَفَهاذكر المصدر، 

بيـد الميـرزا    تهاوجعل توليرجب علي النوري قا اإلمامية وثوابها آل
ال >، وختمه المربـع:  هــ ١٢٥١شهر صفر سنة  فيمحمد رفيع النوري 

عـدها حسـن   ب، وأقر <الحق المبين، محمد حسين إله إال اهللا الملك
بن علي المعروف بكربالئي بتولية النسـخة لولـد الواقـف، عليهـا     
تملك السيد علي بن محمد صـالح الحسـيني، وختمـه البيضـوي     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ينظــر: الذريعــة:  هـــ١٠٧١شــوال ســنة  ٢٩ فــينســخة مــن كتــاب أنــيس العابــدين أيضــاً كتــب و )١(

ــي، و)٢/٤٦١ ــالراءين راران: الرارانـ ــوحتين بـ ــوطتين المفتـ ــن المنقـ ــا مـ ــة تحتهمـ ــدة بنقطـ  واحـ
 )٣/٢٢(األنساب للسمعاني:  أصبهان قرى من قرية
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، ذكرها السـيد  ابن موالنا محمد باقر جعفر وتملك محمد ممسوح،
  .)٦٩( بالرقم األشكوريجعفر 

  .ورأسيها مزين بالطرة، أسود، جلدالغالف: 
  .سم ٣٠ /٥×  ١٩س، ٢٣ق،  ٤٦٦

ITPH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦ت(الشيخ محم.(  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  كتاب الطهارة (النصف األول والثاني) وهو ناقص اآلخر بمقدار ورقة واحدة.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »      ،الحمد هللا الذي ختم الشـرائع بأسـمحها طريقـة، وأوضـحها حقيقـة

  .»..واصطفى لوحيه أشرف األنبياء قبيلة ،، وأكثرها أعواناًوأظهرها برهاناً
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »   على أن التعدي عن النبيذ فيه إلى مطلق المسـكر أو الخمـر

  »...فضالً عن الفقاع وإن كان لم يستبعد إلحاقه بالمسكر في جامع المقاصد، وعن
  

حسـنة  الـركن الثـاني)،   ( هــ ١٢٥٩صفر سـنة   ١٦م السبت نسخ، يو
) هــ ١٢٨١ت(، عليها حواش وصف تحتها الشـيخ األنصـاري   الخط

ـ  ) والتـي تملكهـا   ٤١(رقم البشيخنا، وهي أخت النسخة المذكورة ب
بقلمه] بن أبي طالب  wالسيد حسين بن علي [الداماد كما ذكر هو
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  .هـ١٣٣٨ في سنةبن عبد المطلب الطيب الحسيني الغروي الهمذاني 
  .أسيهاالمذهبة ور مزين بالطرة، أسود، جلدالغالف: 

  .سم ٣٠×  ٢٠س،  ٢٩ق،  ٤١٩

ITQH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦ت(الشيخ محم.(  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
  .)٤٠(رقم النسخة الوهي تتمة  كتاب الصالة (النصف الثاني)

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »وفيـه فصـول:   الصـلوات،  بقيـة   فـي  كن الثالث، من أركان الصالةالر
  »...الجمعة الذي هو خيرة اهللا من األيام وسيدهافي صالة ظهر يوم  الفصل األول

Ví~ŠßÖ]�†}a » ة جمـادى األولـى بعـد مضـي     وقد وقع الفراغ في ليلة الخميس غـر
  »...ست ساعات تقريباً منها في دار السالم، ونسأل اهللا التوفيق للباقي

  
خـر الفصـل   ، جاء فـي آ الخطحسنة ، هــ ١٢٤٥ة سنة ذي الحج ٣نسخ، 

... وقد فرغ مخرجه إلى البيـاض مـن   (ما نصّه:  الثاني من الركن الثالث
إخراجه إليه ضحى يوم الجمعة المبارك من العشر الثالـث مـن الشـهر    
األول من السنة السابعة من العشر الرابع من المائـة الثالثـة مـن األلـف     

واخر شهر المحـرم سـنة   أ هجرة النبوية المصطفوية)، أي فيالثاني من ال
تصنيف المسـودة   تم(ما نصّه:  ، وجاء في آخر الفصل الرابع منههــ ١٢٣٧
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ثاني الربيعين من سنة ست وثالثين بعد األلف والمائتين)، عليها تملـك  
بقلمه] بن أبي طالب بـن   wالسيد حسين بن علي [الداماد كما ذكر هو

  .هـ١٣٣٨سنة  فيعبد المطلب الطيب الحسيني الغروي الهمذاني 
  .ورأسيها مزين بالطرة، أسود، جلدالغالف: 

  .سم ٥/٣٠×  ٢١س،  ٣١ق،  ٢٦٥

ITRH@@

Ý]†£]æ�Ùø£]�íÊ†ÃÚ�»�Ý^Óuù]�‚Â]çÎ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i ����   ).هـ٧٢٦ت(الحسن بن يوسف الحلي،  ���
  ).٣٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » ـ .النعماء وترادف اآلالءالحمد هللا على سوابغا بعـد فهـذا كتـاب    . أم
) لخصت فيه لب الفتاوى خاصة، وبينت فيه قواعد األحكام في معرفة الحالل والحرام(

، وهـو الولـد   تمـاس أحـب النـاس إلـي وأعـزهم علـي      قواعد أحكام الخاصة، إجابة الل
    »...محمد)(العزيز 

Ví~ŠßÖ]�†}a »   ّبـأمره قبـل إتمامـه فأكملـه     فته وحكـم اهللا تعـالى   وكـل كتـاب صـن
هذه وصيتي إليك، واهللا خليفتـي   .وأصلح ما تجد من الخلل والنقصان والخطأ والنسيان

  ».والسالم عليك ورحمة اهللا وبركاته ،عليك
        

 هــ ١٠٨٨رمضان سنة نسخ، محمد طاهر بن محمد حسين الحسيني، 
 في شـيراز  هــ ١٠٨٨يوم األربعاء شهر رمضان سنة المجلد األول)، (
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 األحمر، عليها حواش كثيـرة  بالمدادكتبت ، العناوين آخر الكتاب)(
تعد شرحاً كامالً للكتاب نقل أكثرها من شروح الكتـاب مـع ذكـر    

وهـي حاشـية المحقـق     <ع ل> :المصدر أو القائل، وأكثرها بإمضاء
الكركي الشيخ نـور الـدين علـي بـن الحسـين بـن عبـد العـالي         

حواشي كتبت بورق مسـتقل  ) على الكتاب وبعض هذه الهــ ٩٤٠ت(
عن األصل، عليها تملك مال علي المشهور بحاجي مـال باشـا ابـن    

 فـي  وقَفَهـا ، ثم هــ ١٢٦٧شهر رجب سنة  فيالحاج قربان اإليرواني 
بيـد   تهاعلى علماء اإلمامية وجعل تولي هــ ١٢٧٣شهر شعبان سنة  ١٢

الحاج بخش اهللا، عليها ختم مكتبة الشيخ علي ابـن الشـيخ محمـد    
، ذكرهـا السـيد جعفـر    ا ابن الشيخ هـادي آل كاشـف الغطـاء   رض

  .)١١٤(رقم الب األشكوري
  .ورأسيها مزين بالطرة، أحمر، جلدالغالف: 

 .سم ٣٠×  ١٩س،  ٢١ق،  ٤١٢

ITSH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéÏßi�±c�Ý^ãÊù]�ÔÖ^ŠÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥ت(الشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي.(  
)، قسـم  هــ ٦٧٦ت() للمحقـق الحلـي   شـرائع اإلسـالم  (كتـاب  لشرح كبير ممـزوج  

زئه األول العبادات منه أخصر في االستدالل وقسم المعامالت أكثر تفصيالً، فرغ من ج
ضَيوم األربعاء لثالث منوفرغ من جزئه الرابع في أواخر هـ٩٥١من شهر رمضان سنة  ي ،
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، والخامس في مفتتح شهر ذي القعدة من نفس السنة، وفرغ هـ٩٦٣سنة  ةجمادى اآلخر
   . هـ٩٦٤من إتمامه سنة 

 ]١١/٣٢٩، التراث العربي المخطوط: ٣٥١٦رقم ٢٠/٣٧٨[الذريعة: 

 وانتهـت بمقـدار ورقـة واحـدة    األول كتاب الفرائض وهو ناقص بالنسخة  بتدأتا
    آخر الكتاب.ب

�í~{{ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^{{Þ »فإنــه كمــا أن اآلبــاء ... يقــدم فيهــا األقــرب علــى األبعــد ،
  »...واألوالد يقدمون على اإلخوة واألجداد فيكونون مرتبة

Ví~ŠßÖ]�†}a »     فرغ من تعليقه مصنفه العبد الفقير إلى عفـو اهللا تعـالى وكرمـه زيـن
ثـامن شـهر ربيـع اآلخـر      االثنينالدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي، منتصف نهار 

  »...ائة، تقبل اهللا عمله، وغفر لهعام أربع وستين وتسعم
        

شيخ باقر الجزائـري الصـيمري   الشيخ حسين وآل النسخ، أحمد آل 
 ميـز ، عليها كلمات نسخ البدل، هــ ١٢٤٣والنجفي مسكناً، سنة أصالً 
األحمر، كتب في آخرها فائدة مشـتملة علـى    بالمدادقوله) (كلمة 

التنبيه على مسائل ادعى فيها الشيخ اإلجماع مع أنه نفسـه خـالف   (
  في حكم ما ادعى اإلجماع فيه). 

  الغالف: كارتون، أخضر وعطفه أسود.
  .سم ٣٠×  ٢١س،  ٣٣ق،  ١٨٠

  @
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ITTH@@

íÃè†�Ö]�Ý^Óu_�»�íÃé�Ö]�Ì×j§   )عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i ����   ).هـ٧٢٦(تالحلي، الحسن بن يوسف  ���
جمع فيه اختالف علماء الشيعة خاصة فـي األحكـام الشـرعية وحجـة كـل واحـد       
منهم وترجيح ما يختاره، ثم يذكر رأيه في كـل واحـد منهـا، والمسـائل المتفـق عليهـا       

ف حسـب تقسـيم المؤلّـ   ب)، وهـو  منتهى المطلب(بينهم لم يذكرها بل يحيلها إلى كتابه 
تاب الطهارة إلى الديات، طال تأليفه نحـو  في سبعة أجزاء، فيها تمام أبواب الفقه من ك

مـا   بعـد  ، وقيل إنه آخـر تصـانيفه الفقهيـة   هــ ٧٠٨ذي القعدة سنة  ١٥وتم في  عشر سنين
  .مختصر ومطول المؤلفات بين ف جملة منألَّ

  ]٢٢٨/ ١١، التراث العربي المخطوط: ٢٦٦٦رقم  ٢١٨/ ٢٠[الذريعة: 
.. فـي علـم   وقفت على كتب أصحابنا المتقدمين أما بعد: فإني لما>قال في أوله: 

الفقه وجدت بينهم خالفاً في مسائل كثيرة متعددة، ومطالب عظيمة متبددة، فأحببـت  
إيراد تلك المسائل في دستور يحتوي على ما وصل إلينا من اختالفهم فـي األحكـام   

ى كتابنا الكبيـر  الشرعية والمسائل الفقهية دون ما اتفقوا عليه إذ جعلنا ذلك موكوالً إل
منتهى المطلب في تحقيق المذهب)، فإنـه جمـع بـين مسـائل الخـالف      (ـالمسمى ب

والوفاق وإنما اقتصرنا في هذا الكتاب على المسائل التي وقع فيهـا الشـقاق، ثـم إن    
عثرنا في كل مسألة على دليل لصاحبها نقلنـاه، وإال حصـلناه بـالتفكر وأثبتنـاه ثـم      

كتابنـا هـذا    ووسـمنا اإلنصاف متجنبي البغي واالعتسـاف،  حكمنا بينهم على طريقة 
  .<مختلف الشيعة في أحكام الشريعة(ـب

  األخير.  فيسوى قطعة من آخر كتاب الديات  تمام الكتاب
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Ö]�Ùæ_Ví~Šß »وقامع الباطل ومدمره، مميـز اإلنسـان   الحمد هللا محق الحق ومظهره ،
  »...عن غيره من أنواع الحيوان بقوة العرفان

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »     مسألة: قال الشيخ في الخالف: إذا بنـى حائطـاً مسـتوياً فـي
  »....ملكه فمال إلى الطريق أو إلى دار جاره

        

فـي شـهر    خليفة بن فرج الجزائري، يوم الخمـيس الشيخ نستعليق، 
شـوال سـنة    ١٠الجزء الثاني)، يوم الجمعـة  ( هــ ١٠١١رمضان سنة 

كتبـت  ، عليها كلمات نسخ البدل، العنـاوين  (آخر الكتاب) هـ١٠١٢
الشـيخ خليفـة الجزائـري علـى      اناسـخه  وقَفَهـا األحمـر،   بالمداد

أثـر   وختمه مثمن غير واضح، وأول النسخة متهرئ قلـيالً  ،المؤمنين
  ما جرى على المكتبة من االعتداء الغاشم.

  بدون غالف.
@@.سم ٣٠×  ٢٠ /٥س،  ٣١ق،  ٤٣٧

ITUH@@

jÖ�ëæ^£]�†ñ]†ŠÖ]ëæ^jËÖ]�†è†v    ) عربي)   -فقه إمامي  

VÌéÖ`i د بن منصور بن أحمد الحلي بن إدريس، اهـ٥٩٨(تمحم.(  
ة، نّفقه معروف فيه إشارات مختصرة إلى طرف من األدلة وبعض أقوال أهـل السـ  

ة نّمته ـ إلى الكتـاب الكـريم والصـحيح مـن السـ      ـ كما يقول في مقد  هف فييستند المؤلّ
عي الفقـه  يد منواإلجماع والعقل والمتبع عند كبار الفقهاء والمحققين منهم الالطاهرة 

ف مـن األصـول   وليس بفقيـه. وفـي آخـره مسـتطرفات مـن األحاديـث اختارهـا المؤلِّـ        
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، فرغ منـه  ات) وأفردت في بعض النسخ والطبعمستطرفات السرائر(الحديثية وعرفت بـ 
  . هـ٥٨٨سنة 

  ]٦/٣٨٧ط: التراث العربي المخطو، ١٠٤١رقم ١٢/١٥٥[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ه، وألبسـه  له، وعلّمـه البيـان ففضّـ   لـ الحمد هللا الذي خلق اإلنسان فعد

  »...له، وألهمه اإلحساناإليمان فجلّ
Ví~ŠßÖ]�†}a »م في المسـألة علـى [مـا أورد المتـأخر]     وربما لم يشبع القول المتقد

أمثلـتهم يحتـذي، هـذا كتـاب السـرائر الحـاوي       وإن كان بحمد اهللا بهم يقتـدي وعلـى   
  ».لتحرير الفتاوي

        

 ٢٤نسخ، عبد الكريم بن صفي الدين ساوجي المشهور بأصـفهاني،  
العنـاوين   ، في أولـه فهـرس الكتـاب،   هـ١١١١جمادى اآلخرة سنة 

وقـد   <اسـكندر العبد عيسى بن > :األحمر، عليها ختم بالمدادكتبت 
عليها ختم بيضـوي:   ،)١٩() و ١٨(رقم ذات النسخة المر ذكره في 

عليها ختم مكتبـة الشـيخ علـي ابـن الشـيخ       ،<العبد محمد صادق>
، ذكرها السيد جعفر ا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاءمحمد رض
  .)١١٠(رقم الب األشكوري

  قاتم. ، بنّيالغالف: كارتون
  سم. ٣٠×  ٢٠س،  ٣١ق،  ٢٨٧

  @
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ITVH@@

»^ÓÖ]   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  هـ٣٢٩(تيعقوب بن إسحاق الكليني الرازي ثقة اإلسالم، محمد بن.(  
  ).٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

 .)كتاب الدواجن إلى تمام كتاب األيمان والنذور والكفارات( الفروع

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »] عـن أبـي عبـد     ..باب] آالت الدواب، علي بن إبـراهيم  -ظ كتاب
 »...قال: السرج مركب ملعون للنساء gاهللا

Ví~ŠßÖ]�†}a »فقال له أبو الحسنgّنَصَ{: يقـول  وجلّ : إن اهللا عز ـلَقَد اللَّه كُمر
ةيركَث ناطوي مفعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين. هـذا آخـر كتـاب األيمـان     )١(}ف ،

  ».والنذور والكفارات. ويتلوه كتاب الروضة
  

الشيخ محمد قاسم بن محمد بـن جـواد الكـاظمي النجفـي     [، نسخ
، عليها بالغات ١١، ق )٢(])هــ ١١١٦ (حياً سنةالمعروف بابن الوندي 

لمـات نسـخ البـدل،    القراءة والسماع وهي بخط الناسـخ، عليهـا ك  
كتبـت  غريب اللغة مـع ذكـر المصـدر، العنـاوين      شرح يوحواش
  محمد يحيى. ]ولد الناسخ[األحمر، عليها تملك  بالمداد

  أحمر. جلدالغالف: كارتون، أصفر وعطفه 
  .سم ٣٠×  ٢٠ /٥ س، ٢٩ ق، ١٧٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٥التوبة:  )١(
 .علماً أن اسمه لم يذكر وقد عرفناه باألنس والقرينة )٢(
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ITWH@@

»^’Ö]    ) عربي) -تفسير  

VÌéÖ`i دهـ١٠٩١(تبن المرتضى  محسن الفيض الكاشاني، محم.(  
، bتفسير روائي مختصر مأخوذ أكثره من نصوص روايات وأحاديث أهل البيت 

صدره باثنتي عشرة فائدة في فضل القرآن ووجوهه والمنـع عـن    ،هــ ١٠٧٥فرغ منه سنة 
تفسيره بالرأي وتحريفه إلـى غيـر ذلـك مـن مقـدمات التفسـير، وهـو فـي أربعـة أربـاع           

  ف.حسب تقسيم المؤلِّبأجزاء) (
  ]٨/٢٠٩، التراث العربي المخطوط: ١٩رقم  ١٥/٥[الذريعة: 

  تفسير سورة الكهف إلى تمام الكتاب.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » الحمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب يعني القرآن علم اهللا سبحانه
  »...عباده كيف يحمدونه على أجل نعمه

Ví~ŠßÖ]�†}a »عـام تمامـه هـذا الكـالم) وكـان التمـام       (كتاب الصافي واتفق لتاريخ  تم
  .»في آخر العام). والحمد هللا والصالة على رسول اهللا وأهل بيته ومن انتفع بمواعظه(

        

إلى آخـر   ١٣٠من ورقة ، ١٢نسخ، محمد إبراهيم ابن مال حسن، ق 
محـرم الحـرام سـنة     ٧ فـي النسخة كتب بخط متأخر عن األصـل  

 بالمـداد أسماء السور واألجزاء في الشـطر األول كتبـت    ،هــ ١٢٥٧
اش األحمر مع تمييز لآليات القرآنية بالخط األحمر فوقها، عليها حو

مـن كتـاب   >، عليها ختم دائري كبيـر:  إمضاءعربية وفارسية بدون 
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  .<خانه حاج ميرزا محمد رحيم بلبله بادكوبه
  .ورأسيها مزين بالطرةقاتم،  ، بنّيالغالف: تيماج

  .سم ٣٠×  ٢١ /٥س،  ٢٣ق، ٢٩٣

ITXH@@

¼é�]�ŒçÚ^ÏÖ]    ) عربي) -لغة  

VÌéÖ`i  هـ٨١٧ (تمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي.(  
أواخـر الكلمـات، فـي ثمانيـة     بحسـب  حـروف  المعجم لغوي مشهور مرتب علـى  

قـال فـي    وفي كلّ باب فصول بحسـب الحـروف األوائـل مـن الكلمـات،     وعشرين باباً 
صـنفاً علــى الفصــح  جامعـاً بســيطاً، وم  بــاًلــتمس كتاألـدهر  وكنــت برهـة مــن ا (خطبتـه:  

ولمـا أعيـاني الطـالب شـرعت فـي كتـابي الموسـوم بـالالمع المعلـم           ،والشوارد محيطاً
العجاب الجامع بين المحكم والعباب، غير أني خمنته فـي سـتين سـفراً يعجـز تحصـيله      
الطالب فصرفت صـوب هـذا القصـد عنـاني وألفـت هـذا الكتـاب محـذوف الشـواهد          

العبـاب   مطروح الزوائد ولخصت كل ثالثين سفراً فـي سـفر وضـمنته خالصـة مـا فـي      
بها و والمحكم فأضفت إليه زيادات من نعم سميته بذلك ألنـه  أاهللا سبحانه وتعالى علي

ولما رأيت إقبال الناس على صحاح الجوهري وهو جدير بذلك غير أنه  .البحر األعظم
قد فاته نصف اللغة أو أكثر إما بإهمال المادة أو بترك المعاني الغريبة النادرة أردت أن 

. وقال .بت بالحمرة المادة المهملة لديهظر بادئ بدء فضل كتابي هذا عليه فكتيظهر للنا
  في آخره: يسر اهللا تعالى إتمامه بمنزلي على الصفا المشرفة تجاه الكعبة المعظمة).

في مقدمة الكتاب رعاية لالختصار رموز المصطلحات الـواردة كثيـراً فيـه،     وذكر
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 ،هــ ٨١٣فيه تغييرات كان آخرهـا فـي سـنة     ف وحدثتوقرئ الكتاب مرات على المؤلِّ
  وهي النسخة األتم األكمل حتى من النسخة التي توجد بخطه.

  ]١٦/ ١٠، التراث العربي المخطوط: ١٣٠٦/ ٢[كشف الظنون:
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » الحمد هللا منطق البلغاء باللغة في البوادي، ومودع اللسان ألسن اللسن

  »...لقصيم بما لم ينله العبهر والجاديالهوادي، ومخصص عروق القيصوم وغضى ا
Ví~ŠßÖ]�†}a »ّي على آله وأزواجه وأصحابه والة الحق، وقضـاة الخلـق، ورتقـة    وأن يصل

  ».كثيراً. وحسبنا اهللا ونعم الوكيل الفتق، وغرر السبق، وفتحة الغرب والشرق، وسلم تسليماً
  

أولها ، مجدولة بالخط األحمر سوى هــ ١٠٧١نسخ، مفتتح شهور سنة 
عليها حواش كثيرة  ،ملونة دقيقةالصفحة األولى لوحة في  ،فمذهب

فيها فوائد لغوية وتفسيرية نقلت من جملة من الكتب اللغويـة مـع   
ذكر المصدر: كالنهاية، والصحاح، والمصـباح المنيـر، والمغـرب،    

، والكشاف وتفسير البيضـاوي وغيرهـا   وكنز اللغة، ومجمع البحرين
بتداء النسخة فيها جملـة مـن الفوائـد    ااألولى قبل  الثالث ورقاتال

اللغوية، عليها تملك محمد إبراهيم بن محمد أمين الخاتون آبادي، 
ـ  السيد علي تاجر ابن هاشم وقَفَها  يالطهراني على كافة الطلبة االثن

لولديـه السـيدين حسـين     تهاعشرية بشرط االنتفاع بها وجعل تولي
هـو  >وختمـه المخمـس:    ،هــ ١٢٥٩ة سنة ذي الحج ١٥ فيومحمد 

  .<الباقي وقف حاجي سيد علي على كافة اثنا عشرية
  .ورأسيها مزين بالطرةفاتح،  ، بنّيجلدالغالف: 

  .سم ٣٠×  ٢٠س،  ٣٩ق،  ٣٢٢
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ITYH@@

»�Ý^ÛÇÖ]�†ŞÎ�|†��EÝøÓÖ]�Õç×Ú�Õç×¹]�ÝøÒD   ) عربي) -أدب  

VÌéÖ`i  هـ١٠٧٥(تالشيخ عبد علي بن ناصر بن رحمة الحويزي البصري.(  
كالم الملوك ملوك الكالم) في كتـابين، الكتـاب األول فـي    (شرح مبسوط لكلمة 

كـرهم؛ ملـوك العلـوم،    شرح لفظ الكالم وذكـر ملوكـه، والثـاني فـي لفـظ الملـوك وذ      
وأبيات شعرية،  . وغيرهما، ويعضد شرحه بحوادث تاريخية وأقوال نثرية.ملوك األممو

  كما ضمنه المؤلف جملة من نظمه.
  ، ٢/٢٣٥، إيضاح المكنون: ٢٢٨٥رقم  ٤١٥[كشف الحجب واألستار: 

  ]٩٤٧رقم  ١٨/١١١، و٨٢٩رقم  ١٥٧/ ١٧الذريعة: 
  أول النسخة ناقص بمقدار صفحة واحدة.

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »..       مـن الحويزي، عقد الفكـر طرفـي بـالنجوم؛ لـوارد علـي .
وم، نفض عن عيني كحـل الرقـاد، وألـبس مقلتـي حلـل السـهاد، فـذهب كـلٌّ فـي          الهم

كـالم الملـوك ملـوك    (نتهى إلى قول القائل: اذهب، وتجاوز كل غاية ومطلب، حتى م
سها، عجيبة في نفسها فجزمت أنها الكالم)، فتأملت هذه الجملة فوجدتها غريبة في جن

ورأيتهـا قابلـة أن يطلـق فيهـا األديـب عنـان       ما من كالم الملوك أم من ملوك الكـالم،  إ
ه فـي  . فأحببت أن أرخي زمام اليراع، بما يحضـر .ه، ويجري فيها اللبيب جواد فهمهقلم

تبـاع، متصـرفاً فيمـا يتعلـق بهـا بـين الكلمتـين مـن حـلّ          هذا البـاب مـن االسـتطراد واال   
قـال، ويتعلـق   المفردات والمركبات، متعلقاً في ذلك إلى مـا يخطـر بالبـال ويناسـب الم    

بالملوك والكالم، من حديث أو آية، أو نكتة أو حكاية، أو نظم أو نثر، عربيـاً كـان أو   
  »...أعجمياً، فجمعت هذا المختصر وعلى اهللا التكالن



  ................................................................................................................................  ١١٣ 

�í~ŠßÖ]�†}aE�VD“Î^Þ»] المكتفي] علي سـت سـنوات وثالثـة أشـهر      -ظ المتكفي
  »....وعشرين يوماً، المقتدر جعفر بن المعتضد وكانت

  
مر، األح العناوين كتبت بالمدادالكتاب األول)، ( هــ ١١٨٨نسخ، سنة 

�����������السيد حسن شبر إلى  عليها إهداء من ������ ������ ������ السـيد عبـد الـرزاق     ���
  .هـ١٣٦٨شهر ربيع األول سنة  ١٨ه المقرم تاريخ

  أحمر.، جلدالغالف: 
    .سم ٣٠×  ٢١ /٥س،  ٢٤ق،  ٦٧

IUPH@@

»^ÓÖ]   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  هـ٣٢٩(تيعقوب بن إسحاق الكليني الرازي ثقة اإلسالم، محمد بن(.  
 ).٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

 المجلد الثاني من كتاب األصول، كتاب الكفر واإليمان إلى تمام كتاب العشرة.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » ثنيباب طينة المؤمن والكافر، قالعـن علـي    ..ي بن إبـراهيم عل حد
  »...قال: إن اهللا خلق النبيين من طينة عليين cبن الحسين

Ví~ŠßÖ]�†}a »عن أبي الحسن موسىg    ّوجـلّ  في الظهور التي فيهـا ذكـر اهللا عـز 
كتاب العشرة ويتلوه كتاب الطهارة قال: اغسلها. تم.«   

        
الحسيني ساكن الخط،  نسخ، سيد هاشم بن محمد بن عيسى بن حسن

هـا  ، علي١٥٨مذهب إلى ص  ، مجدولة بخطحسنة الخط، هــ ١٢٣٠سنة 
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األحمـر،   بالمدادكتبت الناسخ، العناوين  بالغات المقابلة، مصححة من
خمـس صـفحات   في رس الكتاب وتتمته في آخرها ويقع في أولها فه

 حتمل أنه بخط السيد عبد الرزاق المقرم، بعض أوراقها ممزق قلـيالً أو
  .أثر ما جرى على المكتبة من االعتداء الغاشم

  أحمر.، تيماج الغالف:
  .سم ٣٠× ١٨س،  ٢١ق،  ١٩٥

IUQH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .)الركن الثالث إلى تمام كتاب الصالةكتاب الصالة (
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » ـ   الركنة الصـلوات، وفيـه فصـول   الثالث من أركان الصـالة فـي بقي :

  »...الجمعة الذي هو خيرة اهللا من األيامالفصل األول، في صالة ظهر يوم 
Ví~ŠßÖ]�†}a »العـالمين وصـلّى اهللا       إال أن األمر سـهل، واهللا أعلـم والحمـد هللا رب

مـيس غـرة جمـادى    على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وقد وقـع الفـراغ فـي ليلـة الخ    
ه ست ساعات تقريباً منها في دار السالم، ونسأل اهللا التوفيق للباقي، فإنّ األولى بعد مضي

  ».الكريم المنّان الرؤوف الحنّان ذو الفضل واإلحسان
        

مصـححة، عليهـا    ،هــ ١٢٣٧اآلخـرة سـنة    جمادى ٢٠نسخ، عيسى، 
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عليها تعـاليق  منه سلمه اهللا)، (منه) و(ف كتب تحتها: المؤلِّ يحواش
علـى بطـن الغـالف األول    مالك النسخة الشيخ محمد الشـروقي،  

 ،قة بالديون واألمانات واإلجـارة واآلخر جملة من الحسابات المتعلّ
كتبـه   ،محمد حسن ابن الشيخ موسى الشـروقي عليها تملك الشيخ 
تملـك الشـيخ هـادي آل    و، هــ ١٢٥٩ فـي سـنة  ولد المالك محمد 

مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضـا   ختمعليها كاشف الغطاء، 
  ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.

  ، متضرر.مذهبة ورأسيهاال مزين بالطرة، أسود، جلدالغالف: 
@@.سم ٣٠×  ٢٠س،  ٣١ق،  ٢٥٢

IURH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéÏßi�±c�Ý^ãÊù]�ÔÖ^ŠÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
 ).٤٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

 كتاب الخلع والمباراة إلى تمام كتاب النذر.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » مأخوذ مـن الخلـع بفتحهـا    كتاب الخلع والمباراة؛ الخلع بضم الخاء
  »...، ألن كال من الزوجين لباس اآلخروهو النزع

Ví~ŠßÖ]�†}a »     وإن كان دليل السبب ال يخلو مـن شـيء، ألن األسـباب ال تنحصـر
المجلد الخامس من مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم في األلفاظ. تم..«.   
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نسخ، الشيخ محمد قاسم بن محمد بن جواد الكاظمي النجفي المعروف 
نسخ البدل، فـي   ، عليها كلمات١١، ق )هــ ١١١٦ (حياً سنةبابن الوندي 

ن فيهما إجازة السيد نور الـدين  اأولها فهرس الكتاب، في آخرها صفحت
للناسـخ وتاريخهـا نهـار    ) هــ ١٠٦٨(تبن علي بن أبي الحسن العاملي 

  :وهي بخط يد المجيز، ونصّها هـ١٠٦٧شوال سنة  ٢٥ االثنين
بسم اهللا الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد هللا الذي جعل الرسل ( 

وسيلة بينه وبين عباده، واختارهم من خلقه؛ لتبليغ شرائعه وأحكامه 
وإفهام مراده؛ لئال يكون للنـاس علـى اهللا حجـة، وتثبـت بشـهادة      
الرسل له سبحانه وتعالى المحجة، وأعد من بعدهم أولياء وخلفـاء،  
حفظة للدين القويم والصراط المستقيم، طهرهم في محكـم كتابـه،   

خزنته وحجابه، وأخبـر عـن ذاتهـم ووصـفهم،     وجعلهم للعلم من 
بأنهم ال يأتيهم الباطل من بين يديهم وال مـن خلفهـم، فهـم هـداة     

نجا، ومن ضل عن طـريقهم   ك بهماألنام، ودعائم اإلسالم، من تمس
اقتضت حكمتـه لطفـاً    جلّت قدرته، وتقدست عظمتهنه إغوى، ثم 

ثـة لألنبيـاء، وتبعـاً    بالعلماء العاملين، الصلحاء المتقين، فجعلهم ور
لألوصياء، في حفظ ما علموه، وضبط ما أصلوه، وفهـم مـا ألّفـوه،    
وتقرير ما فصلوه، بروايات ودرايات، وكتابات وإشارات، طبقة بعد 
طبقة، وربقة بعد ربقة، إلى أن يأذن اهللا سبحانه بالفرج، ويتسـع مـا   
ضاق من المخرج، ويصل السهم إلى راميه، والحكـم إلـى واليـه،    
فينكشف مستور الحق، ويضيء منهج الصدق للخلق، وينجز األمـر  
الموعود، ويبطل الريب والشك بالشاهد والمشهود، فالسعادة لمـن  

ذاك المأمول، الذي قد اتفقت على الوعد به أرباب العقـول،   د��أ
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وحيث كان األمر على ما شرحناه، والواقع كما وصفناه، وجب على 
صيل المعالم الشرعية واألحكام الدينيـة  كل من وفقه اهللا وأهله لتح

أن يجهد نفسه في إتقان أساسها، ويفرغ وقته لمزاولتهـا ومراسـها؛   
لمواد مآخذها فـي االنتفـاع، ولمـا     صوناً لها عن االنقطاع، وتكثيراً

كان العزيز الجليل، القليل النظير والمنيل، الشيخ قاسم العراقي وفقه 
ورتع في ريـاض العلـوم حتـى     اهللا، ممن أخذ نفسه في التحصيل،

رجع منها بالمطلب الجليل، وحمدت في ذات اهللا مآثره، وانتشـرت  
فضائله ومفاخره، واتفق لداعيه، ومحبه ومواليه، االجتمـاع بـه فـي    
الحرم الشريف، أوقات الحج المنيف، ثم بعد ذلـك فـي الطـائف،    
المخصوص باللطائف، وقابل عندي جملة من الحديث من الكتـب  

مشهورة، وطلب منّي إجازةً ما صح لي روايته، وما أفدته وألّفتـه؛  ال
ولما كان أيده اهللا أهالً لإلجازة، ومورداً لإلفادة، أقول بعد حمد اهللا 

  سبحانه، والصالة على أشرف أنبيائه وعترته خير أوليائه:
إني قد أجزت له ما صح لي روايته من منقـول ومعقـول، وفـروع     

فتـه وأفدتـه؛ فمـن ذلـك الشـرح الموسـوم       ألّ وأصول، وجميع ما
غرر الجامع على المختصر النافع) في أوائـل الفقـه، وأسـأل اهللا    (بـ

 علّامـة الشـرح علـى الرسـالة االثنـي عشـرية) لل     (إتمامه، وكذلك 
الرسالة األنيقـة) فـي تفسـير    (المرحوم الشيخ بهاء الدين العاملي، و

، }الْمـودةَ فـي الْقُربـى    ���  يه أَجـراً قُل الَّ أَسأَلُكُم علَ{قوله تعالى: 
غنية المسافر عن المنادم والمسامر)، وكتاب (والمجموع الموسوم بـ

د أمين سـامحه  الفوائد المكية) رداً لـلفوائد المدنية للمرحوم محم(
ي] من الحواشي وغيرها، يطول المقام بتفصيلها، ـ[ـاهللا، وبقية مؤلفات
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إلى ما أعتمد عليه من الطرق إلى ما يحتاج إليـه،  والبد من اإلشارة 
  وذلك على سبيل اإلجمال، بحسب الوقت والحال:

أما كتب العامة فأر[و]يهـا باإلجـازة عـن العلمـاء المشـهورين بالشـام        
وحلب، على التفصيل المسطر في محله، وأما كتب الخاصـة المشـهورة،   

قيق، وعمادي العلـم  وبعض كتب العامة فأرويها عن إمامي الفضل والتح
والتدقيق، من لهما المشيخة علي، أخوي وهمـا: السـيد البـارع الجليـل،     
الفاضل األوحد، شمس الدين محمد بن المرحوم المبرور الجليل العامـل  

والشـيخ   -  وهو والدي أيضـاً  - العالم السيد علي الشهير بن أبي الحسن 
�����������الفاضل  ������ ������ ������ قـق زيـن الـدين    جمال الدين حسن بـن الفهامـة المح   ���

المعروف بالشهيد الثاني، تغمدهم اهللا جميعاً بالرحمة والغفران، وأسـكنهم  
صـح   فسيح الجنان، فإنهما قدس اهللا روحيهما قد أجازا لي رواية كل ما

لهما روايته، وجميع ما ألقاه وأفاداه بالشروط المعتبرة، وتفصـيل طـرقهم   
ر منهـا طريقـاً إلـى    هو مسطر في مجلـد، ولنـذك   موكول إلى مراجعة ما

الكتب األربعـة المشـهورة، وهـي: الكـافي، ومـن ال يحضـره الفقيـه،        
بقصـد] التـيمن،    - ، على سبيل االختصار بقد [ظاالستبصاروالتهذيب، و

فإن تواتر هذه الكتب قد أغنى عن اعتبار الطريق إليها في العمـل؛ للعلـم   
نهم: شـيخهما  بثبوت مضامينها عن مؤلفيها، وطريقهما إلى ذلك جماعة م

الجليل السيد علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي، وهـو  
  .والدي ووالد السيد شمس الدين، وهو أحد من يرويان عنه

ومنهم الشيخ الفاضل الحسين بن عبد الصمد الحارثي، والسيد العابد نـور  
بن السيد فخر الـدين الهاشـمي قـدس اهللا أرواحهـم، بحـق      االدين علي 

�����������روايتهم إجازةً عن  ������ ������ ������ السعيد الشهيد الثاني، عن شيخه الفاضل علـي   ���
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بـن  ابن عبد العالي العاملي الميسي، عن الشـيخ شـمس الـدين محمـد     
بن الشيخ الشهيد محمد بن االمؤذن الجزيني، عن الشيخ ضياء الدين علي 

س اهللا نفسه، عن الشيخ فخر الدين أبي طالب محمـد  مكي، عن والده قد
����������بن الشيخ اإلمام ا ����� ����� ����� جمال الملة والدين الحسن بن يوسف بـن علـي    ���

المطهر، عن والده رضي اهللا عنه، عن شيخه المحقق نجـم الملـة والـدين    
أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد قـدس اهللا روحـه، عـن    

الموسوي، عـن الشـيخ    السيد السعيد شمس الدين أبي علي فخار بن معد
نزيل مهبط وحـي اهللا ودار هجـرة    يالقماإلمام الفضل شاذان بن جبرئيل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، عن الشيخ الفقيه عماد الـدين أبـي جعفـر    
محمد بن القاسم الطبري، عن الشيخ أبي علي الحسن بن الشـيخ السـعيد   

، عـن  االستبصـار أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي مؤلف التهـذيب و 
ن أبي القاسم جعفر بن محمد بـن  والده، عن الشيخ أبي عبد اهللا المفيد، ع

ـ  القميقولويه  ف الكـافي، والشـيخ   ، عن محمد بن يعقوب الكلينـي مؤلّ
ـ     ف مـن ال  المفيد يروي عن محمد بن علي بن الحسـين بـن بابويـه مؤلّ

يحضره الفقيه، وهو الواسطة بينه وبين الشيخ الطوسي فـي الروايـة عنـه،    
بن عبيد [اهللا] الغضائري، وقد  وقد يكون الواسطة أيضاً أبا عبد اهللا الحسين

  .يكون غيرهما كما هو مقرر في محله، ومستوفى في بابه
ولنا طريق آخر إلى الشيخ حسين بن عبد الصمد المـذكور سـابقاً،   
وهو الفاضل العالم الورع التقي السيد علي البعلبكي العلواني، عـن  

����������اإلمام  ����� ����� ����� سين بـن  الشيخ بهاء الدين محمد، عن والده الشيخ ح ���
عبد الصمد قدس اهللا أرواحهم، والحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا 

  على محمد وآله الطاهرين.
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فه، فقير عفو اهللا تعالى نور الـدين بـن   وكان الفراغ من نسخه بخط مؤلّ 
علي بن أبي الحسن الحسيني الموسوي العاملي بن أبي الحسن، تجـاوز  

عـام   والعشرين من شـهر شـوال   االثنين الخامساهللا عن سيئاتهم، نهار 
سبعة وستين بعد األلف، سائالً من المجاز له الدعاء بـالمغفرة والرحمـة   

  بائي وأجدادي، وداعياً إلى اهللا بالتوفيق إن شاء اهللا).آلي وألوالدي، و
عليها إعارة السيد حسين ابن السيد أحمد زوين من حفيد الناسـخ   

إعارة محمد حسن بـن   ، عليهاهــ ١٠٩٧ في سنةالشيخ محمد يحيى 
)] مـن الشـيخ   هــ ١٢٩٨(أسد اهللا [بن إسماعيل الدزفولي الكـاظمي  

شيخ يحيى ابـن  كاظم، عليها تملك حفيد الناسخ محمد يحيى ابن ال
    .)٨٢(رقم الب األشكوري، ذكرها السيد جعفر الشيخ قاسم الكاظمي

  الغالف: كارتون، برتقالي.
  سم. ٣٠×  ٢٠ /٥س،  ٢٩ق،  ١٤٤

IUSH@@

íÂçÛ¥� �

M�{Ùç‘ù]�ˆñ^ßÒ   ) عربي) -أصول الفقه  

  <ظ٢ -و ١>
VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣(تثقة اإلسالم الساروي، محم(.  

وفرغ ، والذي خرج منه إلى أواخر األوامر، )١( عوالم األصول)( تعليقة على كتابه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــهر ربيــع  ٢ فــي Hرأيــت نســخة مــن كتــاب (عــوالم األصــول) فــي مكتبــة اإلمــام الحكــيم  )١(
← 
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تبهـا علـى خـزائن    تامـة ر . وهي في تعريف علم األصول فقط غيـر  هـ١٣٢١منه في سنة 
  يحتويه الكنز من الجواهر والمعادن. ماخرينة وفصول وفي كل 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ه رسالة شريفة وتعليقة ذ. أما بعد ه.ما أنعم وشكراً له الحمد هللا على

قتهــا علــى كتــابي الموســوم بعــوالم األصــول ورتبتهــا علــى خــزائن وفصــول رشــيقة علّ
  »...كنائز األصول)(وسميتها بـ

�Ví~{ŠßÖ]�†}a »         والممارسـة بفنـون األدب وقـرب العهـد مـن العـرب وعليـه ضـبط
  ».الكتب وغير ذلك مما يوجب الظن بالوضع

N�{Ùç‘ù]�…]çÞ_   ) عربي) -أصول الفقه  

  <ظ ٢٦٤ -ظ ٣>
VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣(تثقة اإلسالم الساروي، محم(.  

  ).٢١( :ينظر: المخطوطة ذات الرقم
  اشتملت النسخة على المجلد الثاني والثالث والرابع.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »لعدم وعلمه من البيان ما لم يعلمالحمد هللا الذي خلق اإلنسان من ا ..
  »...أما بعد هذا هو المجلد الثاني من كتاب أنوار األصول وفيه مقاالت

Ví~ŠßÖ]�†}a »       األول سـنة  في نهار السبت وهو يـوم الثـامن عشـر مـن شـهر الربيـع
ت بالخيرإحدى وثالثين بعد ألف وثالثمائة من الهجرة النبوية، تم.«  

        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
ــد الهــادي حمــوزي وهــي    أ، هـــ١٤٣٤اآلخــر ســنة  ــد الشــيخ عب ــد طلعنــي عليهــا األســتاذ مجي قي

ــف   ــا المؤلِّ ــرغ منه ــرقيم، ف ــي  wالت ــنة   ٦ف ــى س ــادى األول ــط  هـــ١٣٢١جم ــب بخ ــا كُت ، آخره
ــا    ــة ومقـــاالت وفصـــول، ووقفيتهـ ــه علـــى مقدمـ ــيالمؤلِّـــف، رتّبـ ــنة  ٢٨ فـ ــان سـ شـــهر رمضـ

   ، وعليها خط الشيخ قاسم محي الدين.هـ١٣٤٠
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ـ   ـ نسخ، السيد مرتضى الموسوي الحسيني الغروي ـ ابن المؤلّ  ،ف 
المقالة األولـى مـن المجلـد    ( هــ ١٣٢٥شهر ربيع األول سنة  ١٣في 

 المقالة الثانية)، يـوم ( هـ١٣٢٥محرم الحرام سنة  االثنينيوم  الثاني)،
)، نصف النهـار مـن   المجلد الثاني( هــ ١٣٢٦األحد شهر رجب سنة 

المجلد الثالـث)، أحمـد بـن    ( هــ ١٣٢٧ة سنة الحج ويوم األربعاء ذ
محمد حسين الزنجاني الغروي، نصف النهار من يوم الجمعـة مـن   

آخر الكتاب) وقد كتب الثاني من منتصف ( هــ ١٣٤٠شهر صفر سنة 
ـ المقالة الثانية من المجلد الر  wفابع إلى آخر الكتاب، ذكر المؤلّ

في آخر المجلد الثاني والثالث تمام نسبه الطاهر مع قصيدة مفاخرة 
ثني عشرية العلماء والمحصلين من االعلى  wمؤلِّفها وقَفَهابذلك، 

 السيد عبد الغفـار المازنـدراني،   بيد توليتها وجعل هــ ١٣٣٥سنة  في
عبـده  >وختمه البيضـوي:   ووقفيتها على وجه النسخة الثانية بخطه،

 كُتب عليهـا بقلـم  ، <الراجي ثقة اإلسالم محمد الموسوي الحسيني
مكتبة مدرسة البروجردي لكنهـا خاليـة   على أنها وقف  )الرصاص(

موجـود علـى   هو من أي ختم للمدرسة المذكورة وهذا خالف ما 
  .)٩٣(رقم الب األشكوري، ذكرها السيد جعفر جميع نسخ المدرسة
  .ورأسيها مزين بالطرةالغالف: جلد، أحمر 

  سم. ٣٠×  ٢١س،  ٢٠ق،  ٢٦٤
  @
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IUTH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  كتاب الطهارة.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » ختم الشـرائع بأسـمحها طريقـة، وأوضـحها حقيقـة،      الحمد هللا الذي

  »...واصطفى لوحيه أشرف األنبياء قبيلة ،، وأكثرها أعواناًوأظهرها برهاناً
Ví~ŠßÖ]�†}a »  وهل يلحق باألواني في جميع أحكام التطهير الحياض ونحوها ممـا

الـنفس   يصدق عليه اسمها أو ال ؟ وجهان، يقوى فـي  يشابهها في الصورة واالنتفاع وال
، واهللا أعلم. والحمد هللا أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً علـى  األول، وظاهر األصحاب الثاني

  ».ق إلتمام مباحث الطهارةما سهل وتفضّل وأنعم ووفّ
  

، فـي الحاشـية   األحمر بالمداد كتبتالعناوين  ف،نسخ، عصر المؤلّ
 وقَفَهـا ممة، ، بعض أوراقها مر<منه عفي عنه>عليها حواش بإمضاء: 

الحاج محمد شفيع على كافة الطلبة المشتغلين من الفرقـة اإلماميـة   
رضا والحـاج محمـد إسـماعيل     وجعل ثوابها لروح الحاج محمد

ف تحت الوقفية مـا  بيد الميرزا يوسف، وكتب المؤلِّ تهاليتووجعل 
نعم األمر كما حرر وزبر. وكتب بيده الراجي عفو ربه الغـافر  (نصّه: 

ثر خادم الشريعة محمد حسن بن المرحـوم الشـيخ بـاقر    فه العامؤلّ
الحـق المبـين.   ال إله إال اهللا الملك >النجفي)، وختم تحتها بالمربع: 

، وكتب أحـد  <محمد حسن>ن، وبالدائري: يمرت <عبده محمد حسن
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صاحب الجواهر أعلى اهللا مقامه  ذقد قبض األستا(ما نصّه:  تالمذته
١٢٦٦المعظم سنة ة شهر شعبان يوم األربعاء غر.(  
  بدون الغالف.

 .سم ٣٠× ٢١س،  ٣٦ق،  ٣٧٤

IUUH@@

ì†â^ŞÖ]�ì�ÃÖ]�Ý^Óu_�»�ì†•^ßÖ]�Ðñ]‚£]   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١١٨٦(تالشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني(.  
  ).١٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

وهو ناقص بمقـدار   )إلى تمام كتاب االعتكاف باب صالة الجمعة(المجلد الرابع 
  صفحة واحدة. 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »صول، الفصل األول في صالة الباب الثالث في بقية الصلوات وفيه ف
  »...مة ففي فضل يوم الجمعة وليلتهأما المقد ،مة ومطالبوفيه مقد ،الجمعة

�í~ŠßÖ]�†}aE�VD“Î^{Þ »       ًلوجـوب وحينئـذ فـال يكـون وجـوب االعتكـاف مقتضـيا 
  .»..وبذلك يظهر ،الصوم ليجب على الولي القيام به

        

شـهر رجـب سـنة     ٩ثاء نسخ، عبد المجيد بن محمد باقر، يوم الثال
األحمـر، عليهـا    العناوين كتبـت بالمـداد  كتاب الصالة)، ( هــ ١٢٣٤

، عليها تملك محمد باقر بن محمـد  <منه رحمه اهللا>حواش بإمضاء: 
، وتملـك  <محمد باقر بن محمد تقـي عبده >تقي، وختمه البيضوي: 
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ـ   هـو محمد رضا األصفهاني [ اإلصـفهاني  المجـد   يأبالمعـروف ب
ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضـا  عليها ]، )هــ ١٣٦٢(ت

  ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.
  .ورأسيها مزين بالطرة، ، بنّيجلدالغالف: 

  .سم ٣٠×  ٢٠س،  ٢٦ق،  ٣٨٠

IUVH@@

�ÝøÓÖ]�†â]çqÝø‰ý]�Äñ]†��|†��»    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  الجزء الثاني من كتاب الصالة.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » وتطـأطؤ  واالنحنـاء  الخضـوع  لغـة  وهـو  )السـجود ( السـادس  الواجـب 

  .»..باألعم التفسير أراد الثاني مع أو في تفسيره األول على اقتصر من ولعلّ الرأس،
Ví~ŠßÖ]�†}a »إال الخميس ليلة الفراغ في وقع وقد أعلم.. واهللا سهل، األمر أن ةغر 

 التوفيـق  اهللا السـالم، ونسـأل   دار فـي  منها تقريباً ساعات ست مضي بعد األولى جمادى
  »...للباقي

  
جمادى اآلخرة سـنة   ٢ ،نسخ، علي محمد الحسيني الحائري مسكناً

الـركن  ( هــ ١٢٦٦شـهر رجـب سـنة     ٢٤ي)، الركن الثـان ( هــ ١٢٦٦
علم المتن بالمـداد  �� األحمر،  بالمدادالثالث)، بعض العناوين كتبت 
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  .<عبده عبد الرحمن>األسود تحته، عليها ختم بيضوي: 
  ورأسيها. مزين بالطرة، أحمر جلدالغالف: 

  سم. ٣٠× ٢١س،  ٢٩ق،  ٣٦٥

IUWH@@

íË��Õç×ŠÖ]æ��ŠÖ]�»�Õç×¹]   ) فارسي) -معارف عامة  

VÌéÖ`i هـ١٢٦٧ت(أبي إسحاق الموسوي الكشفي  السيد جعفر بن.(  
على ثالثة أطباق، وفي كل طبـق  كتاب في العقل والجهل وتعديل قواهما، مرتب 

  ، وعناوينها:<تحفة -تحفة >، بعناوين تحف
  الطبق األول: في حقيقة العقل وأنه أول ما خلقه اهللا تعالى. 
  الطبق الثاني: في ارتباط العقل بالموجودات السفلية. 
  الطبق الثالث: في خواص العقل وآثاره وعالماته وما يتعلق بها. 
كتبه باسم السلطان فتح علي شـاه القاجـاري وبالتمـاس ولـده محمـد تقـي ميـرزا         

 )تحفة الملوك ملوك الكـالم (، ومادة تاريخه: هــ ١٢٣٣فرغ منه سنة و ،هنشاهاالملقب بش
  ، وأنشأ في آخره قصيدة في مدح السلطان.)تحفة الملوك قائد األمم(و

  ] ١٧٣١رقم  ٣/٤٧٠[الذريعة:
Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »   الحمــد هللا خــالق العقــل والجهــل وجاعــل الظلمــة والنــور والظــل

  »...مجالي النوروالحرور والصالة على الحرور وآله وتبعه 
Ví~ŠßÖ]�†}a »   تحفـة الملـوك   (در ضمن اين بيت است سال ضم آن بـى زيـادكم

  ».قائد األمم) والحمد هللا رب العالمين
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ذي  ٩نسخ، محمد علي ابن المرحوم محمـد بـاقر، يـوم الثالثـاء     
، كتبه بأمر الميرزا محمود نواب ووصفه بعظـيم  هــ ١٢٤٣الحجة سنة 

م الشنجرف، في بعـض أوراقهـا   العناوين كتبت بقلاأللقاب، نفيسة، 
هندسية وفنية جميلـة وغيرهـا وبعضـها مذهبـة وهـي فـي        رسوم

، ٣١، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٥، ١٤، ١٢، ١٠، ٤(األوراق: 
ظ)، وفي بعض أوراقها جـداول، عليهـا خـتم     ٧٠و،  ٧٠، ٦٠، ٣٣

ضـل اهللا  اين كتـاب مـن ممتلكـات كتابخانـه أحقـر ف     >مربع كبير: 
فضـل اهللا ابـن المـولى    ، فالنسخة من مكتبة الشـيخ  <١٣١١النوري 

الظاهر ، هــ ١٣٢٧ سنة ، شهيد الثورة الدستورية بطهرانعباس النوري
أنها من أوقاف على مكتبة مدرسة البروجردي لكنها خاليـة مـن أي   
ختم للمدرسة المذكورة وهذا خالف ما هو موجـود علـى جميـع    

    .ك من تسلسل موجود عليهانسخ المدرسة، عرفت ذل
  .ورأسيها مزين بالطرة، أسود جلدالغالف: 

  سم. ٣٠×  ٢٠س،  ٣٢ق،  ٢٠٦

IUXH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  الواجب السادس وهو السجود. أول كتاب الصالة إلى
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ّوصل الميـامين، الـذين    ى اهللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين الغـر
بهم أرجو من ربي الكريم الرحمان الرحيم العليم الحكـيم اإلعانـة علـى إتمـام كتـاب      

  »...أحكام الصالة، التي تنهى عن الفحشاء والمنكر
Ví~ŠßÖ]�†}a » الكثير في مستحباته إال ما يحكى عن ابن الجنيد، وال ولذا لم يذكر

  ».بأس به خصوصاً بعد شهادة [الخبر] المزبور له. الواجب السادس
  

ف، مصـححة، العنـاوين بالهـامش، عليهـا خـتم      نسخ، عصر المؤلّ
  .<عبده عبد الرحمن>بيضوي: 
  ، متضرر.ورأسيها مزين بالطرة، ، بنّيجلدالغالف: 

  سم. ٣٠ /٥×  ٢١س،  ٣٣ق،  ٢٠٠

IUYH@@

Øñ÷‚Ö^e�Ý^Óuù]�ÐéÏ��»�Øñ^Š¹]�š^è…    )عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د علي الطباطبائي الحائريهـ١٢٣١(تالسيد علي بن محم(.  
، فيـه  )هـ٦٧٦(تالمختصر النافع) للمحقق الحلي ( لكتابشرح ممزوج كبير ميسر 

كبــار الفقهــاء،تم كتــاب الوصــية منــه فــي ســنة  إلمــاع إلــى األدلــة االجتهاديــة وأقــوال
  . هـ١١٩٦شهر ربيع األول  ٢٦ االثنينوكتاب االعتكاف منه في ليلة ،هـ١١٨٩

  ]٢٧٤/ ٦، التراث العربي المخطوط: ١٩٩٩رقم ٣٣٦/ ١١[الذريعة: 
  .طهارة)كتاب ال(المجلد األول 
Ví~ŠßÖ]� Ùæ_ »هللا الحمد دنا  علـى  اهللا وصـلّى  العـالمين  ربوآلـه  محمـد  ونبينـا  سـي 
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  »...)المياه في: األول(: أربعة وأركانه) الطهارة كتاب(. الطاهرين
Ví~ŠßÖ]�†}a »بمـا  عليـه  واستشهد  بـه  بـأس  وال ،الموثّـق  مـن  مـر . مـن  األول المجلـد  تـم 

 علـي  -  الغنـي  اهللا إلـى  المفتقـر  -  فـه مؤلّ يد على بالدالئل، األحكام تحقيق في المسائل رياض
 العشـر  مـن  الرابعـة  السـنة  مـن  الثـاني  الشـهر  مـن  الثـاني  العشر أواخر في الطباطبائي، محمد بن

 وثنـاء  سـالم  ألـف  صـاحبها  علـى  النبويـة،  الهجرة من الثاني األلف من الثانية المائة من رياألخ
  ».وتحية

  
عليها تملـك ابـن عمـاد     ،<منه ره>، عليها حواش بإمضاء: ١٣نسخ، ق 

، عليهـا خـتم   <ابن عماد الدين الحسـيني >الدين الحسيني، وختمه مربع: 
هـي وسـائر   المازندراني  ]؟[ وقَفَها، <هــ ١٣١٨مهدي الموسوي >بيضوي: 

  .تراب الزنجاني على كافة الطلبة المشتغلين كتب المرحوم الميرزا أبي
  .مزين بالطرة ، بنّيجلدالغالف: 

    سم. ٣٠×  ٢٠ /٥س،  ٢٥ق،  ١٨١

IVPH@@

‚fÃj¹]�|ø‰æ�‚rãj¹]�|^f’Ú   ) عربي) -دعاء  

VÌéÖ`i  د بن الحسن الطوسي  الطائفة، أبي جعفرشيخهـ٤٦٠(تمحم(.  
، جمـع فيـه عبـادات    bفي أعمال السنة المستحبة الواردة في أحاديث أهل البيـت 

شهر رمضـان وخاتمـاً   باألدعية عند كل عبادة، بادئاً السنة ما يتكرر منها وما ال يتكرر، و
بشهر شعبان، وقدم فصوالً تتضمن ذكر العبادات وكيفية أقسامها ومـا يقـف منهـا علـى     

في أحكام الزكاة واألمر بالمعروف، وقـد   اًشرط وما ال يقف، وذكر في آخره مختصر
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مـن العلمـاء فـي     ف في األدعية من هذا الكتـاب، واختصـره عديـد   اقتبس كثير ممن ألّ
من المصـادر المهمـة    دعف نفسه، وهو يكتب خاصة مذكورة في محالها وأولهم المؤلِّ

  في موضوعه.
  ، ٤٢١٠رقم  ٢١/١١٨، الذريعة:٢٩٦٩رقم  ٥٢٨[كشف الحجب واألستار:  

  ]١١/٤٤٥التراث العربي المخطوط:
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »...  وفـيهم مـن يجمـع    التفقـه]،   -وفيهم من يقصد الفقـه [ظ

  »...بين األمرين، فيكون لكل طائفة منهم شيء يعتمدونه ويرجعون إليه
�í~{{ŠßÖ]�†{{}aEVD“Î^{{Þ »  وال تنــال كبريــاؤك، وال تصــغر عظمتــك، وال يضــمحل

  »....فخرك، وال يهون جاللك وال يتضعضع
        

الجزء األول)، بعض أوراقها مجدولة، مشكولة، ( هــ ١٢٥٣نسخ، سنة 
األحمر،  بالمدادكتبت العناوين  ،كلمات نسخ البدلعليها مصححة، 

في حواشيها شرح لغريب اللغة مع ذكر المصـدر، وهـذه النسـخة    
، انتهى الجزء األول منها بتمام دعاء السـمات، جـاء   بجزأينجاءت 

 في إنهاء الجزء األول منها تاريخ والدة مهدي بن علي ليلة السـبت 
طالـب الخـوئي    يان بن أبووالدة سلم ،هـ١٢٥٣ذي القعدة سنة  ١٤
  .هـ١٢٦٥شهر ربيع اآلخر سنة  ١٠ في

  ، أسود.جلدالغالف: 
  سم. ٣٠×  ٥/١٩س،  ١٩ق،  ١٨٢

  @
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IVQH@@

»^ÓÖ]   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i هـ٣٢٩(تاق الكليني الرازي ثقة اإلسالم، محمد بن يعقوب بن إسح(.  
  ).٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

 .العتق والتدبير والكتابةالنكاح إلى تمام كتاب كتاب 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »باب النكاح، كتاب قـال  ..هاشـم  بـن  إبـراهيم  بـن  النساء، علي حب :
 »...النساء حب عليهم اهللا صلّى األنبياء أخالق من ):السالم عليه( اهللا عبد أبو قال

Ví~ŠßÖ]� †}a »جعفـر  أبـي  عن،قـيس  بـن محمـد   عن حمزة، أبي بن محمد عنg 
  ».عهدة اإلباق في ليس: قال

            

 ذو ٢٥ت نسخ، يوسف بن عبد الحسين الصلبناوي، وسط نهار السب
كتاب الطالق)، مصححة، عليها كلمات نسـخ  ( هــ ١٠٧٧القعدة سنة 

البدل، العناوين كتبت بالشنجرف، عليهـا بالغـات القـراءة، عليهـا     
تملك محمد يحيى بن القاسم النجفـي الكـاظمي المعـروف بـابن     

قد اشتريت هذا الكتـاب مـع جلـد مشـرق     >ارة: الوندي، عليها عب
الشمسين وجلد نهاية الشيخ وجلد عدة الشيخ وجلد ديـوان األدب  
وجلد الفوائد المدنية، المجموع ستة باثنين وثالثين شوشـي كبيـر   

 ظ] -[ذيونصف شوشي كبير، بيع الخيار إلى مدة سنة من غـرة ذو 
بــن أســد اهللا اســتعارها محمــد حســن ، <]هـــ[؟؟ ٣٣الحجــة ســنة 

  [الدزفولي] من الشيخ كاظم.
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  أحمر. جلدالغالف: كارتون، أزرق، وعطفه 
  سم. ٣٠×  ١٩ /٥س،  ٢٩ق،  ١٠٣

IVRH@@

Ý]†£]æ�Ùø£]�Øñ^ŠÚ�»�Ýø‰ý]�Äñ]†�    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٦٧٦ت(المحقق الحلي، أبي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي.(  
إليقاعات، األحكـام،  أربعة أقسام: العبادات، العقود، ا كتاب فقهي معروف فتوائي، في

ف، وهو من أحسن المتون الفقهيـة ترتيبـاً،   ثنان وخمسون كتاباً بتقسيم المؤلِّاومجموع كتبه 
يـزال مـن   مـا  فـه إلـى اآلن، و  به األصـحاب مـن لـدن عصـر مؤلّ     عول�� وأجمعها للفروع، وقد 

وقـد اعتمـد عليـه الفقهـاء خـالل هـذه القـرون        الكتب الدراسية في عواصم العلـم الشـيعية،   
ه العديـدة فجعلـوا أبحـاثهم وتدريســاتهم فيـه، وشـروحهم وحواشــيهم عليـه، وللعلمـاء عليــ       

وعات الفقهيـة  لـه شـروح متعـددة، بـل إن معظـم الموسـ      وحواش كثيرة مطولة ومختصـرة،  
قسـم مـن   كـل   شروح له، ابتدأ المحقـق فـي  إنّما هي بعد عصر المحقق  الضخمة التي ألفت

بعـض  مـن  فـه بطلـب   هذا الكتاب بالواجب ثم الندب ثم المكروه ثـم المحـرم إن وجـد، ألّ   
  .الحلبي ..الزاهدي الحلبي، وقيل علي بن األصحاب، قيل هو محمد بن محمود

  ]٧/٢٨، التراث العربي المخطوط: ١٦١رقم  ٤٧/ ١٣[الذريعة: 
Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ » يقــل فــي انتشــاره حمــد كــل حامــد  حمــداًاللهــم إنــي أحمــدك ،

  »...، ويفل بغراره حسد كل حاسدباشتهاره جحد كل جاحد ويضمحل
Ví~ŠßÖ]�†}a »تهم، وأن يجعلنا من خلصاء شـيعتهم، الـداخلين فـي    متمسكين بحج

  ».العالمين ذلك. والحمد هللا رب ه وليشفاعتهم، إنّ
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 نسخ، محمد علي بن محمد جعفر بن صفر علـي، فـي عصـر يـوم    
فـي يـوم    ،الجزء األول)( هــ ١٢٦٦سنة  شهر رجبمن  ٢٤ سالخمي

آخـر  (فـي بلـدة الخـوي     هــ ١٢٦٨جمادى األولى سنة  ٢٢ االثنين
 <محمـد علـي  >و، <ع ل>الكتاب)، عليها حواش كثيرة منها بإمضاء: 

، عليهـا تملـك   <جعفر بن حسين>وهو الناسخ، عليها ختم بيضوي: 
  .لدينأمين جواد ابن الشيخ إبراهيم فخر ا

  الغالف: كارتون، أحمر وعطفه جلد أسود.
  سم. ٣٠×  ٢٠س،  ٢٠ق، ٢٥٩

IVS@H@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  كتاب الفرائض إلى آخر الكتاب.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »والقطـع،  التقـدير  بمعنـى  الفـرض،  مـن  فريضة الفرائض جمع كتاب 

  »..." وفرضناها أنزلناها"  و قطعه، أي: الثوب وفرض"  نصيباً مفروضا"  :ومنه
í~ŠßÖ]� †}a» :ذلك ولي إنّه شفاعتهم في الداخلين شيعتهم خلصاء من يجعلنا وأن 

 شـرائع  شـرح  فـي  الكـالم  جـواهر  كتـاب  تـم . شأنه تعالى إليه كله واألمر عليه، والقادر
  »...والحرام الحالل مسائل في اإلسالم
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ز المتن بخطين تحته أحمر وأسـود، كتـب فهـرس    ، مي١٣نسخ، ق 
، الظـاهر أن  كتب الكتاب السيد حسين بن علي الحسيني الهمـذاني 

  .)٤١() و٤٠(نسخة المن تتمات  النسخة
  ورأسيها. مزين بالطرة، أحمر جلدالغالف: 

  سم. ٣٠× ٢٠ /٥س،  ٢٩ق،  ٣٨٦

IVTH@@

ì†â^ŞÖ]�ì�ÃÖ]�Ý^Óu_�»�ì†•^ßÖ]�Ðñ]‚£]   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١١٨٦(تالشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني(.  
  ).١٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  كتاب النكاح إلى آخر الكتاب.
Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »ــالمين الحمــد هللا رب ــه مقد . .الع ــاب النكــاح وفي ــة وفصــول، كت م

مة المقد- النكاح وأصله وفيها فوائد: األولى: في بدو...«   
Ví~ŠßÖ]�†}a »فأفتىg ه مـع  ة، وقد ورد في األخبـار أنّـ  بما يوافق قولهم يومئذ تقي

  ».اختالفهم في الحكم يؤخذ بخالف ما إليه قضاتهم وحكامهم أميل
  

نسباً الجزائري نسـبةً، فـي    السيد موسى بن عيسى الموسوي، نسخ
ف بكلمـة  ر الناسخ عن المؤلّ، وعبهــ ١٢٠٦شهر ربيع األول سنة  ٢٨

قال الناسخ  ،<منه>هر أنه تلميذه، عليها حواش بإمضاء ظشيخنا) وي(
ف قـدس اهللا روحـه ثـم    انتهى ما سطره المصـنّ (في آخر الكتاب: 

هـار  عاجله المرض الذي توفي فيه فلم يتمكن من إتمام كتـاب الظ 
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ي اليوم الثاني وكان ابتداء مرضه الذي هو انتهاء كتابة هذا الكتاب ف
مائـة]  الشهور السنة السادسة والثمـانين [و  حدأوالعشرين من صفر 
على مهاجرها وآله ألف صـالة وتحيـة وكانـت     واأللف من الهجرة

ور..). أردفـت  وفاته في اليوم الرابع من ربيع األول من العام المـذك 
رياض المسائل) وهي بخط مغـاير  (من كتاب  ورقاتبع النسخة بأر

ـ       ةعن األصل. عليها تملك محمد حليم بـن محمـد بـاقر مـع أربع
  الهاشمي. وتملك ...، مجلدات أخر، وختمه ممسوح

  قاتم. ، بنّيجلدالغالف: 
    سم. ٣٠×  ٢٠س،  ٣٣ق،  ١٨٣

IVUH@@

íÛÓ�]�°Þ]çÏÖ]    ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i ي يرزاالمهـ١٢٣١(تحسن الجيالني  محمد بنالقاسم  وب، أالقم(.  
ني بـه بالـدرس   عتُا، <قانون -قانون >كتاب مشهور موسع في أصول الفقه بعناوين 

معـالم  (تـدريس كتـاب    عنـد ف ة، كتبـه المؤلِّـ  والشرح والحواشي في الحوزات العلمي
، وهـو فـي   هــ ١٢٠٥ه في قم سلخ شهر ربيع اآلخر سـنة  جمع من الطلبة، وأتملاألصول) 

مجلدين يحتويان على مقدوأبواب سبعة وخاتمة، وعناوينهما: مة  
مة: في رسم األصول وموضوعه ونبذ من القواعد.المقد  

  الباب األول: في األوامر والنواهي.
  الباب الثاني: في المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم.
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  الباب الثالث: في العموم والخصوص.
  المطلق والمقيد.الباب الرابع: في 

  الباب الخامس: في المجمل والمبين.
  الباب السادس: في األدلة الشرعية.
  الباب السابع: في االجتهاد والتقليد.

  الخاتمة: في التعارض والتعادل والترجيح.
  ]١٥٦/ ١٠، التراث العربي المخطوط: ١٠٨١رقم  ٢٠٢/ ١٧[الذريعة:

  المجلد األول.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » الذي هدانا إلى أصول الفـروع وفـروع األصـول وأرشـدنا     الحمد هللا

ة الرسولنّإلى شرائع األحكام بمتابعة الكتاب وسn ّهما ببيان أهل الذكراوقف...«  
�Ví~{{ŠßÖ]�†{{}a»قــال: رســول اهللا إنn هــل مــن  :كــان إذا أصــبح قــال ألصــحابه

  ».خر�� يعني به الرؤيا وفي معناه روايات  ؟مبشرات
        

مـال محمـد علـي الهزارجريبـي األصـل       نسخ، محمد حسين ابـن 
شـهر   ٢٤السمناني المسكن، في الساعة السابعة من يـوم الخمـيس   

، حسنة الخطفي مدرسة حسن خان في كربالء،  هــ ١٢٦٦رجب سنة 
األحمـر،   العناوين كتبت بالمـداد مجدولة بالخط األسود واألحمر، 

ـ  <منه رحمـه اهللا >عليها حواش بخط الناسخ بإمضاء  ك ، عليهـا تمل
  جعفر بن محمد.

  .، بنّيجلدالغالف: 
  سم. ٣٠×  ١٧ /٥س،  ٢١ق،  ٢٤٦
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IVVH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .وأركانه فيها تأخير وتقديم ،النصف األول من كتاب الصالة
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ّوصل الميـامين، الـذين    ى اهللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين الغـر

بهم أرجو من ربي الكريم الرحمان الرحيم العليم الحكـيم اإلعانـة علـى إتمـام كتـاب      
  »...أحكام الصالة، التي تنهى عن الفحشاء والمنكر

Ví~ŠßÖ]�†}a »  مـن اللبـاس وبعـض األحـوال الراجعـة للمصـلي        وسـائر المقارنـات
  ».وغيره مما هو معلوم عدمه عند التأمل الجيد، كما هو واضح

  
الـركن األول)، جمـادى   ( هــ ١٢٦١شهر ربيع اآلخر سـنة   ٢٨نسخ، 

ـ  أأحكام النية)، يوم األحد ( ىاألول هــ ١٢٥٨ة سـنة  واخـر ذي الحج 
الكتاب عارية عندي سمه تعالى هذا اب>آخر الكتاب)، عليها عبارة: (

ة اهللامن جناب حج رتفـاع الطـول   ا في األرض ووتدها الذي به قر
والعرض المفدى بالروح السيد محمد مهدي الخراساني القصير وأنا 

ولعلـه  ـ ، كتب الشيخ محمد جواد الشبيبي  )١(<األقل نوح الجعفري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــو  )١( ــير (    ه ــد القص ــيد محم ــن الس ــوي اب ــدي الرض ــد مه ــرزا محم ــل  )، هـــ١٢٦٧تالمي ــالم فاض ع
 كونــه ل)، و١٠/٧٤ة ســنين، (ينظــر: أعيــان الشــيعة: عابــد زاهــد، قــرأ علــى صــاحب الجــواهر عــد

ف فمــن المحتمــل أنــه هــو الناســخ للنســخة. والشــيخ نــوح هــو ابــن الشــيخ قاســم  تلميــذ المصــنِّ
 ).هـ١٣٠٠تالجعفري النجفي (
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عبارات وثائقية جاءت في آخر الركن الثاني، منهـا:  ـ مالك النسخة  
األكرم محمد علي الشروقي الزم ترسل لنا كم من دهن حيث فـي  (

ال أعذرك وبلغ لنا جزيل السـالم علـى األكـرم     تمام االحتياج أو
األكرم محمد حسن كبـة الزم تعرفنـا عـن    (ومرزا محمد موسى)، 

أحوال أهل بغداد جميع خصوصاً أحوال الحاج عبد الحسـين كبـة   
األكـرم محمـد حسـن    (وسالم)، وبلغ لنا السالم على عبد الغني وال

كبة بعد: نخبركم من طرف األكرم شـيخ عبـد الرضـا أفنـدي الزم     
إلى جناب (ومحمد جواد)،  .تسلّمون لنا عليه وال أعذرك والسالم

األجل األكرم شيخ عبد الرضا ثم أخي نخبركم من طـرف عبـدكم   
األكرم األفخم (ووداعيكم محمد جواد الشيخ محمد الشيخ شبيب)، 

محمد بعد: كيف أوصيك في العالم الكامل واللبيب الفاضل  الشيخ
والرشيد العامل محمد جواد الشيخ محمد الشيخ شـبيب والسـالم)،   

األكرم الشيخ محمد صالح األطيمش الزم ترسل لنا مكتوب عـن  (و
األكرم شيخ عبد الرضا نجل المرحوم المبرور الشـيخ  (و، )أحوالكم

لدى جنـابكم معلـوم مـن     شيخ محمد الشيخ شبيب ثم أخي ليكن
طرف األكرم محمد حسن)..،عليها تملك السيد حسين بن علي بـن  

سـنة   فـي أبي طالب بن عبد المطلب الطيـب الحسـيني الهمـذاني    
 الظـاهر أن النسـخة  ، <عبده محمد جعفر>، عليها ختم مربع: هــ ١٣٣٣

  .)٦٣(و )٤١() و٤٠(نسخة المن تتمات 
  واألركان.ورأسيها  مزين بالطرةمائل للحمرة،  ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٣٠×  ٢١س،  ٣٣ق،  ٣٩٣
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IVWH@@

äéÏËÖ]�å†–¬�÷�àÚ   )عربي) -فقه إمامي  

�VÌéÖ`i  د بن علييبن بابويه االشيخ الصدوق، أبي جعفر محمهـ٣٨١(ت القم(.  
  ).١٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]� Ùæ_ »عليـك،  وأتوكـل  بـك،  وأومـن  وأشكرك، أحمدك، إني اللهم  وأقـر 
  »...بوحدانيتك مقر أنّي إليك، وأشهدك بذنبي

Ví~ŠßÖ]�†}a »بـن  محمـد  عـن  ورويته .حكيم بن معاوية عن ،اهللا عبد بن سعد عن 
  ».حكيم بن معاوية عن الصفار، الحسن بن محمد عن ،عنه اهللا رضي الحسن
        

العشـر األواخـر    مـن  االثنينآخر الجزء الثالث)، يوم (محمد  نسخ،
الجـزء  ( هــ ١١٩٥ول)، شـهر شـعبان سـنة    الجـزء األ ( هــ ١١٩١سنة 

الجزء الرابع)، عليها كلمات نسـخ  ( هــ ١٠٩٨شوال سنة  ١٦ثالث)، ال
األحمـر، مشـحونة    بالمدادالبدل، األبواب ورؤوس المطالب كتبت 

، <م د>و، <م ر ق>و، <محمـد تقـي ره  >بالحواشي وغالبها بإمضـاء:  
فيها شرح غريب اللغة مع ذكر المصـدر، فـي أولهـا    ، و<زين ره>و

فهرس ألبواب الكتاب وهو ناقص األول بمقـدار صـفحة واحـدة،    
وفي آخرها مشيخة الكتاب وهي ناقصة بمقدار صفحة واحدة، ثـم  

 جعفـر  أبـي  الشيخ على الحروف، ثم فائدة في طريق فهرس ترتيبها
عمـار   إلـى  )الفقيـه  يحضـره  ال مـن ( كتـاب  في بابويه بن محمد

خالصـة األقـوال)   (الساباطي مأخوذة من الفائدة الثامنة من كتـاب  



١٤٠  ............................................................................................................................   

����
 عليها وقفية بصيغة  ،هــ ١١٣١الحلي، عليها تاريخ تملك سنة  ��
  .هـ١١٣٤محرم الحرام سنة  ١٦ فيكتبت خاصة 

  قاتم وعطفه أحمر. ، بنّيجلدالغالف: 
    سم. ٣٠×  ١٩س،  ٢٧ق،  ٣٨٣

IVXH@@

Ý^Óuù]�gè„ãi   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٤٦٠(تمحمد بن الحسن بن علي الطوسي  الطائفة، أبي جعفرشيخ(. 

  ).٣٩(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
  أول الكتاب وهي ناقصة بمقدار ورقة واحدة إلى كتاب الزكاة.

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » ... ـا يخرج من اإلحليل المني والمذي والودي والوذي، فأم
  »...الذي تسترخي له العظام ويفتر به الجسد وفيه الغسلالمني فهو 

Ví~{{ŠßÖ]�†{{}a » ِّــ قــال: إن أدركتهــا قبــل أن تــدفن فــإن شــئت فصــلت عليهــا. تم
ى اهللا على سيدنا محمد وآلـه الطـاهرين وسـلم    الزيادات والحمد هللا رب العالمين وصلّ

  ».[و] يتلوه كتاب الزكاة .تسليما
        

، بعد ظهـر األربعـاء   )١(الخمايسي النجفينسخ، عبد علي بن محمد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشـيخ فخـر الـدين     روي عـن يـ هـو مـن مشـايخ اإلجـازات     ورجم له فـي كتـاب أعيـان الشـيعة     تُ )١(

)، ويـــروي عنـــه الشـــيخ نـــاجي ابـــن الشـــيخ علـــي النجفـــي المشـــهور  هــــ١٠٨٧تالطريحـــي (
بالحضــياري، إجــازة متوســطة مــذكورة فــي كتــاب الذريعــة تاريخهــا تاســع عشــر شــهر محــرم    
← 
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، مصححة، عليها كلمات نسخ البـدل،  هــ ١٠٥٣شهر رمضان سنة  ٢٦
األحمـر،   بالمـداد كتبـت  عليها بالغات السماع والقراءة، العنـاوين  

وفوائـد   ،عليها حواش فيها شرح غريب اللغة مع ذكر المصدر رمزاً
رجالية نقلت من بعض الكتب كرجال الكشـي وابـن داود ومنتقـى    

وهـو إشـارة إلـى شـيخ الناسـخ       <م ح> :الجمان، وحواش بإمضاء
في  الشيخ محمد بن جابر بن عباس العاملي النجفي كما جاء اسمه

تلميذه الناسخ، وأخرى  منة عليه وءوالظاهر أن النسخة مقر ،بعضها
هو إشارة إلى شيخ الناسـخ الشـيخ فخـر    و <فخر>و <ر ي>بإمضاء: 

الدين الطريحي، عليها ختم مكتبة الشيخ علـي ابـن الشـيخ محمـد     
، ذكـر السـيد جعفـر    رضا ابن الشـيخ هـادي آل كاشـف الغطـاء    

  .)٦٣( بالرقمتتمة هذه النسخة  األشكوري
  قاتم، وعطفه أحمر. ، بنّيجلد صناعيالغالف: 

 سم. ٣٠× ٢١س، ٢٩ق،  ٢٣٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

ــنة   ــرام س ـــ١٠٧٢الح ــن        ه ــين ب ــيد حس ــي والس ــدين الطريح ــر ال ــيخ فخ ــن الش ــا ع ــروي فيه وي
حمـد بـن جـابر بـن عبـاس العـاملي النجفـي [متـرجم فـي تكملـة           كمال الـدين األبـرز والشـيخ م   

ــل:  ــل اآلم ــم  ٣٣٨أم ــيض اهللا التفريشــي،  ٣٢٦رق ــر ف ــد   و] واألمي ــد الواح ــيخ عب ــه الش ــروي عن ي
ــن        ــن الكــاظمي، والشــيخ يوســف ب ــن حس ــوراني، والشــيخ ياســين ب ــن أحمــد الب ــن محمــد ب ب

ــ     ــان الش ــاب أعي ــي كت ــذكورة ف ــر م ــفار، وإجــازة األخي ــد الحســين الص ــة: عب يعة (ينظــر: الذريع
ــم  ١/٢٠٢ ــم  ٢٠٨/ ١، و ١٠٥٨رقــ ــال: ١٠٨٢رقــ ــراجم الرجــ ــم  ٢/٨٦٥، تــ ــان ١٦٢٣رقــ ، أعيــ

ــيعة:  ــالرقم (   )١٠/٣٢١، و٨/٣٠الشـ ــكوري بـ ــر األشـ ــيد جعفـ ــه السـ ــر لـ ــه ٩٠وذكـ ــاًء كتبـ ) إنهـ
ــي ســنة   ــن      هـــ١٠٧٩للناســخ ف ــاب الكــافي والناســخ هــو الشــيخ يوســف ب ــن كت ــى نســخة م عل

 .الصلنباوي] -[ظ  الصلباوي لصفار][النجفي ا عبد الحسين
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IVYH@@

�|^jËÚÖ]�‚Â]çÎ�|†��»�íÚ]†ÓÖ]øÃíÚ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١٢٢٦(تالسيد محمد جواد بن محمد الحسيني العاملي(.  
الحلـي   علّامـة قواعـد األحكـام) لل  ( لكتـاب  <قولـه  - قولـه  >شرح كبير معروف بعناوين 

، استوفى فيه أقوال العلماء فـي المسـائل والفـروع    )هـ٧٢٦(ت أبن المطهرالحسن بن يوسف 
شـتغل بـه بـأمر أسـتاذه الشـيخ جعفـر صـاحب        ااختلفوا فيه وغيرها مـن المسـائل،   مع بيان ما 

ه بحسـب تجزئـة   ؤجـزا ن سنة، وبلغت أَيطاء) فكانت مدة االشتغال به ثالثكشف الغ(كتاب 
الطهارة والصالة والزكاة، ومـن   ف من قسم العبادات كتابن جزءاً، ألّين وثالثيف اثنالمؤلّ

  .باً إلى آخر الوصايا، ثم أكثر القضاء ثم القصاص والدياتالمعامالت مرتّ
والصلح في أول شهر ربيع هـ١٢٠١شهر ربيع األول سنة  ٢٢كتاب الطهارة في  تم ،

 ٤، والوقف هــ ١٢٢٣شهر ربيع اآلخر سنة  ٢٨، والشفعة ليلة الخميس هـ١٢٢٢األول سنة 
جمادى األولـى   ١٧، والهبة في هــ ١٢٢٦قرار في ذي القعدة سنة ، واإلهـ١٢٢٦ صفر سنة

  .هـ١١٩٩محرم سنة  ١٨من نفس السنة، والمواريث في ليلة الخميس 
  ، ٥٣٨١رقم  ٢١/٣٤١، الذريعة: ٣٠٣٧رقم  ٥٤١[كشف الحجب واألستار:  

  ]١٤٤/ ١٢التراث العربي المخطوط: 
سيدي وأستاذي ومـن عليـه بعـد اهللا سـبحانه     وقد امتثلت به أمر >قال في أولـه:  

�����������ى اهللا عليهم معولي واعتمـادي اإلمـام   وأوليائه صلّ ������ ������ ������ المعتبـر المقـدس الحبـر     ���
األعظم الشيخ جعفر، جعلني اهللا تعالى فداه وأطال اهللا تعالى للمؤمنين بقاءه. قال أدام 

�����������اهللا تعالى حراسته: أحببت أن تعمد إلى قواعد اإلمام األعظم  ������ ������ ������ أعلى اهللا تعـالى   ���
في الجنان مقامه فتنظر إلى كل مسألة اختلفت فيها كلمات األصحاب وتنقل أقـوالهم  
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وتضيف إلى ذلك نقل شهرتهم وإجماعاتهم وتذكر أسماء الكتـب التـي ذكـر فيهـا     
ذلك، وإذا عثرت على دليل في المسألة لم يذكروه فاذكر سنده ومتنـه، واذكـر عنـد    

  .<مذاهب العامة على وجه االختصار؛ ليكمل نفعه ويعظم وقعهاختالف األخبار 
  قرار، والوصايا.كتاب الوكالة، والوقوف والعطايا، والصدقة، والهبة، واإل

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »وبعد فهذا ما برز من مفتـاح الكرامـة سـهل    .الحمد هللا كما هو أهله .
األذل محمــد الجــواد الحســني فــه العبــد األقــل اهللا إتمامــه بفضــل اهللا ســبحانه علــى مؤلِّ

 :األول :المقصد السادس في الوكالة وفصوله ثالثـة (: . قوله.الحسيني الموسوي العاملي
  .»..العقد وهو ما يدل على استنابة في التصرف) :األول :في أركانها وهي أربعة

Ví~ŠßÖ]�†}a » وبه قال الشافعي وما زاد على ذلك ثم نقل كالم الشيخ وأقاويل من
  ».البحث الثاني)(: ترجيح، قولهدون 

        

ـ   ، ١٣نسخ، ق  كلمـة   ميـز ف، والظاهر أنها كتبت فـي عصـر المؤلِّ
بخط متأخر، وكتب األحمر، الورقتان األخيرتان كتبتا  بالمدادقوله) (

مالحظة: هذا آخر ما وجدناه في نسخة (ما نصّه:  الناسخ في آخرها
المصنِّف المخطوطة بخطه الشريف وكانت له تعليقة علـى حاشـية   
كتابه خالصتها أنه يدعو اهللا تبارك وتعـالى أن يعيـده إلـى عملـه     
هذا، وكأنه سافر من النجف فانقطع ولعلـه لزيـارة سـيد الشـهداء،     

مين مغفـور  أن يرجعني سالماً على سـال (ويظهر أنه سافر من قوله: 
ذلـك آخـر مـا كتـب مـن هـذا        الذنوب مستجاب الدعوة). ولعلّ

[شهر ؟] سـنة   ٢٦ في الشرح)،عليها تملك محمد ابن الحاج خضر
[والظاهر أنه أخ الشيخ األكبـر جعفـر ابـن الشـيخ خضـر       هــ ١٢٣٦

الكتـاب، عليهـا    سطوركتب األخير عدد و]، )هــ ١٢٢٨(تالجناجي 
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خـتم مكتبـة الشـيخ علـي ابـن      حاشية بإمضاء محمد جواد، عليها 
  الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.

  .مذهبة ورأسيهاال مزين بالطرة، زيتوني، جلدالغالف: 
  .سم ٣٠× ٢٠ /٥ س، ٢٩ق،  ٢٣٤

IWPH@@

l]†âˆÖ]�íèæˆÖ]�»�í•æ†Ö]�íéãfÖ]   ) عربي -فقه إمامي(  

�VÌéÖ`i  هـ١١٠٣ت(الشيخ علي بن محمد بن الحسن العاملي.(  
الروضة البهية فـي  ( كتابعلى استداللية متوسطة وفي بعض مسائلها بسط  حاشية

 )،هــ ٩٦٥ت(شرح اللمعة الدمشقية) لجده الشهيد الثاني زيـن الـدين بـن علـي العـاملي      
ن ما يتعلـق بتركيـب مبانيـه وكشـف أسـراره      وهي توضيحية تبي ،<قوله - قوله> بعناوين

الثاني منها رد على ما أورده خليفـة سـلطان فـي حاشـيته     مجلدين، في  وبيان معانيه، في
المجلـد   على نفس الكتاب، إذ لم يجدها إال بعـد االنتهـاء مـن الجـزء األول. فـرغ مـن      

في  الثاني من وفرغ الحج، آخر وينتهي إلى هــ ١٠٧٤ شهر ربيع األول سنة ١٤ في األول
  آخر الديات.، وينتهي إلى هـ١٠٧٥جمادى اآلخرة سنة  ٢٧يوم األربعاء 

  ]٦/٣٣٦، التراث العربي المخطوط: ٤٨٥رقم  ١٢/٦٧[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »الذي هللا الحمد  مسـالك   وأوضـح  الزاهـرة  البهيـة  الـدين  روضـة  رنـو

  »...المبعوث بالحجج الجلية الظاهرة الباهرة، والصالة على سيدنا محمد السنية الشرائع
Ví~ŠßÖ]�†}a »وتناوله بيد غير قصيرة       مـن   العفو عـن الهفـو لجـوازه علـى غيـر مـن

على سيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين صـلوات اهللا      وحده وصلى اهللاوالحمد هللا اهللا  عصمة
  ».عليهم أجمعين
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جمـادى اآلخـرة سـنة     ٧نسخ، محمد رضا بن عبد الـرزاق األلـوري،   
 هــ ١٢٤٧شـعبان سـنة    ١٥ الظهـر مـن   كتـاب الصـالة)، زوال  ( هـ١٢٤٧

كتـاب  ( هــ ١٢٥١شهر ربيع األول سنة  ٤كتاب الحج)، في يوم األربعاء (
)، كتبه بأمر الميرزا محمد محسـن األردبيلـي، وعلـى وجههـا     المساقاة

فـي   هــ ١٢٥٦سـنة   في ورقة فيها عبارة ناسخ آخر وهو محسن القزويني
والظاهر  <يا محسن قد أتاك المسيء>مدرسة قزوين، وختمه البيضوي: 

 بالمـداد قولـه)  (المتن بخط أحمر تحتـه، وكلمـة    ميزبلها، أنها لنسخة ق
األحمر أيضاً، على وجهها جدول معرفة األحكـام المنسـوبة للكواكـب    
السبعة السيارة وحاالتها، وفهرس كتب الكتاب، عليها تملك بـاقر ابـن   

  .قرانات ةالمرحوم الحاج حسن علوش الحلي اشتراها بأربع
  .بالطرةمزين  ، بنّيجلدالغالف: 

  سم. ٣٠×  ٢١س،  ٣٠ق،  ٣١١

IWQH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéÏßi�±c�Ý^ãÊù]�ÔÖ^ŠÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
 ).٤٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  كتاب العتق إلى آخر كتاب اللقطة.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »الخلوص، ومنه سـمي البيـت الشـريف     :هو لغة ،العتق)كتاب ( :قوله

  »...خلوص المملوك اآلدمي :عتيقاً، والخيل الجياد عتاقاً. وشرعاً
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�Ví~ŠßÖ]�†}a»ليبين فساد الحكم، ا لو اعترف له بالملك ال باعتبار البينة لم يرجع أم
   ».عليه، العترافه بالظلم من الثاني

  
نسخ، صالح بن علي بن محمد بن علي بن إبراهيم بن داوود النجار 

عصر يـوم الخمـيس سـنة     ،البحار)]([غير منقوطة ويمكن أن تقرأ 
األحمـر، والمـتن بـالخط فوقـه،      بالمـداد قوله) (كلمة  ميز ،هـ٩٨٠

فهـرس   فـي أولهـا  األحمر فـي الحاشـية،    بالمدادالعناوين كتبت 
ت أكثرها فوائد طبيـة،  الجهتين كتاباالكتاب، على ظهر الغالف من 

إلى آدم، وبعض األشعار، عليها تملك محمـد بـن    nونسب النبي
، هــ ١٠٦٧ة جمادى األولى سـنة  غر فيعلي العطار مع جزء آخر لها 

، وتملك شـكر  <الواثق باهللا العلي محمد بن علي>ضوي: يوختمه الب
بن شـمس،  ، وتملك أحمد بن علي بن إبراهيم هــ ١٠٩١سنة  فياهللا 

وتملك الشيخ حيدر الطهمازي واسـتعارها منـه السـيد إسـماعيل     
  وتملك السيد علي. الحسني الحسيني،

  .مذهبة ورأسيهاال مزين بالطرة، ، بنّيجلدالغالف: 
  سم. ٣٠×  ٢٠س،  ٢٧ق،  ١٩٤

IWRH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
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  كتاب العتق إلى كتاب الغصب وهو ناقص اآلخر.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العالمينلحمد هللا كتاب العتـق) قيـل: هـو بالكسـر: الحريـة،      (. . رب

  »...عتيق، فهو وبالفتح المصدر كاالعتاق، ويقال: عتق العبد خرج عن الرق
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » ـة الحـر، واهللا  فتؤخذ القيمة حينئذ مع تلفه وإن تجاوزت دي

  »....أو أمة فقتله أو قتله قاتل) ولو غصب عبداً(العالم. 
  

نسخ، علوان ابن الشيخ حسن ويسين نقبا [كذا] النجفي مسـكناً، عنـد   
كتاب (جمادى األولى في النجف األشرف  ١٣ االثنينفي يوم  الزوال

مصـححة، عليهـا كلمـات    ، هــ ١٢٦٣سنة  ةجمادى اآلخر ١٨النذر)، 
 بالمـداد كتبـت  العنـاوين  ، المتن بخط أسـود فوقـه   ميزنسخ البدل، 

وهـي   ،النسـخة  هـا علي األحمر، في أولها فهرس الكتب التي اشتملت
الناسخ في عبارة حياء األموات واللقطة، كتب إناقصة كتاب الشفعة و

وقد شرفت أصابعي البالية باكتتـاب هـذه   (فة نصّها: ظريجملة ه ئإنها
الوريقات في األرض المقدسة التي جعلها اهللا قيامـاً للنـاس وكعبـة    
معظمة البنيان واألساس كحـل اهللا أبصـارنا بتـراب نظـرة مشـهدها      
المحترم ومحضرها المكرم الذي خلق اهللا آدم بيمين صـاحبه وترابـه   

  .. في حياة المصنّف..). فداهوجعله لذلك أبا تراب جعلني اهللا
  .المذهبة ورأسيها مزين بالطرة، أحمر، جلدالغالف: 

  سم. ٣٠×  ١٩ /٥س،  ٢٩ق،  ٢٣٧
  @
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IWSH@@

íÛÓ�]�°Þ]çÏÖ]    ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i ي يرزاالمهـ١٢٣١(تالجيالني  حسن محمد بنلقاسم ا أبو، القم(.  
  ).٦٥(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

�Ùæ_Ví~ŠßÖ] »     الحمد هللا الذي هدانا إلى أصول الفـروع وفـروع األصـول وأرشـدنا
ة الرسولنّإلى شرائع األحكام بمتابعة الكتاب وسn ّببيان أهل الذكر اهماوقف...«  

�Ví~ŠßÖ]�†}a» وصلّى اهللا على محمد وأهل بيته الطاهرين المطهرين عن األرجاس
  .»..الفقير إلى اهللا الغنيفه واألدناس أفضل الصلوات قد فرغ مؤلّ

  
، كتب بعض أوراقهـا محمـد حسـين ابـن     wفنسخ، عصر المؤلّ

منـه  >المرحوم محمد مهدي الزرندي،عليها حواش كثيرة بإمضـاء:  
شـهر   ١١، وهــ ١٢٨٦، عليها تاريخ سنة <جمال الطهراني>و، <دام ظله

، على ظهر النسخة فوائد منها فائـدة لـدفع   هــ ١٢٩٢ربيع األول سنة 
النحوسة عن المساكن،عليها اسم غالم رضا اليزدي، واسـم الشـيخ   

  .<الراجي عباس>عباس علي، وختمه البيضوي: 
  .، بنّيجلدالغالف: 

  سم. ٣٠×  ٢٠س،  ٢٨ق،  ٢٨٧
  @
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IWTH@@

íéÊ^ÓÖ]�|†�    ) عربي) -نحو  

VÌéÖ`i  هـ٩٥١ بعد ت(عصام الدين، إبراهيم بن محمد بن عربشاه اإلسفرائني.(  
، )هـ٦٤٦(ت الكافية) البن الحاجب النحوي(رسالة لشرح ممزوج فيه تفصيل وبسط 

عبد العزيز بن عبيد اهللا وقدمه إلى األمير محمد بـن جـان وفـائي، وبحـث     من كتبه بطلب 
  .المبحوث عنها في المتنفي أوله عن أصول عامة مفيدة في فهم المسائل 

  ]٨/٢٠[التراث العربي المخطوط:  
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ًوإن كنـت  وال تكـن عظاميـاً   أحمد اهللا على ما ألهمني كن عصاميا ،

  »...للكرام، وخلفاً عن األعالم، وحفظني أن أكون أمسياً بناًا
Ví~ŠßÖ]�†}a »صـالة تـدعوه    الوسائط بعـد والمركبـات والبسـائط    وصلّ على خير

  ».إلى شفاعتي وعلى آله وصحبه الذين هم بعبوديتي لهم افتخاري وبراعتي آمين
  

، هــ ١١٦٣نسخ، محمد هداية بن علي، آخر شهر ربيـع اآلخـر سـنة    
األحمـر،   بالمـداد المتن  ميز ،<منه>مصححة، عليها حواش بإمضاء: 

  .)وريني خواجهـ(عليها تملك محمد الشهير ب
  ذو لسان، وعطفه جلد بني.الغالف: كارتون، 

  سم. ٣٠× ١٦س،  ٣١ق،  ٢٥٠
  @
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IWUH@@

Ù^q†Ö]�Ù]çu_�»�Ù^Ï¹]�îãjßÚ   ) عربي) -رجال  

VÌéÖ`i  هـ١٢١٦(تأبي علي محمد بن إسماعيل بن عبد الجبار الحائري(.  
ه فــي فيــ األســترآباديواحــد مــن الرجــال كــالم الميــرزا ذكــر ترجمــة  فــي كــلّ 
بكلمـات   ذكره الوحيد البهبهاني في التعليقة عليه، ثـم يتبعـه  منهج المقال)، ثم ما (كتابه

أخرى على ما شرحه في أول الكتاب مع تحقيقات منه في بعض المواضع، ولـم يـذكر   
  المجاهيل من الرواة، وذكر عدم الفائدة في ذكرهم.

أوائل األسماء، ثم الكنى واأللقاب، ثم النسـاء، وذكـر    على الحروف بحسببه رتّ
ووفيـاتهم،   األئمةفيه خمس مقدمات تتعلق بعلم الرجال: في تاريخ مواليد  قبل الشروع

  إلخ. ..f، وذكر جماعة رأوا القائمbاألئمةوكني 
  ، ٧٨٤٥رقم  ٢٣/١٣، الذريعة: ٣١٦٠رقم  ٥٦٢[كشف الحجب واألستار:  

  ]١٢/٣٨٢التراث العربي المخطوط: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »      نحمدك يا من رفع منازل الرواة بقدر مـا يحسـنون مـن الروايـة عـن
  »...الهداة، ونشكرك يا من عرفنا مراتبهم ودرجاتهم على نحو ضبطهم األئمة

Ví~ŠßÖ]�†}a »      وهذا ربما أشعر منه بكونه مرضياً عنده، سـيما مـع مـا قـدم فـي أول
  .»كتابه، وروى هو عن أبي [كذا] الحسين بن روح، تم

  
 ٢١عبد اهللا ابن المرحوم قاسم علي اليزدي، عصر يوم الخمـيس  نسخ، 

النجـف  (في المشهد المقـدس الغـروي    هــ ١٢٤٥شهر ربيع األول سنة 
األحمـر، عليهـا    بالمـداد قوله) وأوائل األسـماء  (كلمة  ميزاألشرف)، 
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  .، عليها وقفية خاصة لطلبة العلم المحصلين<منه> :حواش بإمضاء
  وعطفه قماش أحمر.الغالف: جلد، أسود 

  .سم ٣٠×  ٢٠ /٥س،  ٣٣ق،  ٢٣٩

IWVH@@

íÂçÛ¥� �

M�{…^f}ù]�êÞ^ÃÚ   ) عربي) -حديث  

  <ظ ٣٠٦ -و ١>
VÌéÖ`i  د بن علييبن بابويه االشيخ الصدوق، أبي جعفر محمهـ٣٨١(ت القم(.  

في األحاديث المـأثورة عـن الرسـول    وعلل مروية معانn   وأهـل بيتـهb   لـبعض
نقـل أنـه   ها مع بعض التعـاليق والتوضـيحات،   األلفاظ والحروف واألفعال العبادية وغير

  . هـ٣٣١ألّفه في سنة 
  ]١٢/٢٥، التراث العربي المخطوط: ٤٦٢٢رقم  ٢١/٢٠٤[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »هللا الحمد سمينا أجله من الذي الباب الكتاب، أبواب. .العالمين رب 
  .»..األخبار معاني كتاب الكتاب هذا

Ví~ŠßÖ]� †}a »ولم فـي  النـار  عليـه  وجـلّ  عـزّ  اهللا وعـد  ومـا  الكبائر ركب من يسم 
  ».الفعل ذلك بعد باإليمان تسميهم وال. واألثر القرآن
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N�{Üé×‰�h^jÒ    ) عربي) -تاريخ  

  <ظ ٣٧١ -و  ٣٠٧>
VÌéÖ`i  هـ٧٦سنة  بعدت (أبي صادق سليم بن قيس الهاللي.(  

من األصول الحديثية التاريخية القديمة المهمة لدى الشيعة اإلماميـة، ومـن جليـل    
األخبـار، قـال عنـه     ة، اعتنى بشأنه علماء الحديث ونقلbالطاهرين األئمةآثار أصحاب 

لـيس بـين جميـع الشـيعة ممـن      (كتابه الغيبة: ) في هـ٣٨٠ت(محمد بن إبراهيم النعماني 
خالف في أن كتاب سليم بن قيس الهاللي أصـل مـن    bاألئمةحمل العلم ورواه عن 

وأقـدمها؛ ألن   bأكبر كتب األصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهـل البيـت  
 gوأميــر المــؤمنين nمــا هــو عــن رســول اهللاجميــع مــا اشــتمل عليــه هــذا األصــل إنّ

وأمير  nوالمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول اهللا
  )١(.وسمع منهما، وهو من األصول التي ترجع الشيعة إليها وتعول عليها) gالمؤمنين

مـن لـم يكـن عنـده     (في تحبيذ اقتنائه أنه قال:  gوروي عن أبي عبد اهللا الصادق 
من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهاللي فليس عنده مـن أمرنـا شـيء وال يعلـم     

  )٢().وهو سر من أسرار آل محمد صلى اهللا عليه وآلهوهو أبجد الشيعة  من أسبابنا شيئاً
  ه تختلف فيما بينها؛ الختالف أسانيد الكتاب.خسوأوائل نُ

  ]١٠/٢٤٦، التراث العربي المخطوط: ٥٩٠رقم  ٢/١٥٢[الذريعة: 
�í~ŠßÖ]�Ùæ_E�VD“Î^{Þ » بـاإلقرار  الجنـة  ويدخلـه  لـه  يغفـر  مـن  مـنهم  ،... يحاسـبون 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٣الغيبة للنعماني:  )١(

هــي تملكهــا و ةكتبــه الحــر العــاملي علــى ظهــر نســخ  ظــاهراً nالمنســوب إليــه هــذا الحــديث )٢(
 ).٣١٦ضمن مجموعة في مكتبة اإلمام الحكيم العامة، بتسلسل: (اآلن موجودة 
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 ،والمؤمنـون  واألنبيـاء  المالئكـة  لـه  يشـفع  ثـم  النـار  فـي  يعـذب  مـن  ومـنهم  ،والتوحيد
  »...)الجهنميين( فيها فيسمون الجنة ويدخلون النار من فيخرجون

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »بما وأخذت اهللا رسول محمداً أن وشهدت اهللا وحدت وإن 
  »....مما اختالف فيه القبلة أهل جميع بين ليس

  
 العنـاوين كتبـت بالمـداد   ، عليها كلمات نسخ البـدل،  ١١نسخ، ق 

األحمر،عليها تملك ابن أحمد التبريـزي، عليهـا خـتم مربـع غيـر      
صورة المنتسخ غرة ربيـع اآلخـر   (مقروء، على الثانية حاشية نصّها: 

  من سنة تسع وستمائة)، وهي ناقصة اآلخر مقدار صفحة واحدة.
  ، أحمر.جلدالغالف: 

@@سم.٢٩ /٥×  ١٧س،  ١٥ق،  ٣٧١

IWWH@@

ì†â^ŞÖ]�ì�ÃÖ]�Ý^Óu_�»�ì†•^ßÖ]�Ðñ]‚£]   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١١٨٦(تالشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني(.  
  ).١٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .  باب صالة الجمعة) إلى تمام كتاب االعتكاف(المجلد الرابع 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ل، [الفصـل] األول فـي   ة الصلوات وفيه فصـو [الباب الثالث] في بقي

  »...مة ففي فضل يوم الجمعة وليلتهأما المقد ،مة ومطالبوفيه مقد ،صالة الجمعة
Ví~ŠßÖ]�†}a »   لناضـرة فـي   هذا آخر الكالم في الجزء الرابع مـن كتـاب الحـدائق ا
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. وقد وقع الفـراغ مـن هـذا    كتاب الحج . ويتلوه إن شاء اهللا تعالىأحكام العترة الطاهرة.
اليوم التاسع عشر بشهر جمادى الثانية من السنة السابعة والسـبعين بعـد المائـة     فيالجزء 

ســة كــربالء المعلــى فــي جــوار ســيد . فــي األرض المقد.واأللــف مــن الهجــرة النبويــة
  .»... يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني.. حامداً.فه. وكتب مؤلّ.الشهداء
        

مـن   ٢٣يلـة  نجف حصاري الدشـتكي، ل آقا نسخ، محمد رضا ابن 
شعبان سنة  ١٦األحد كتاب الصالة)، يوم ( هــ ١٢٨١شهر رجب سنة 

فـي   هــ ١٢١٧شهر رمضان سـنة  من  ٩كتاب الزكاة)، يوم ( هــ ١٢٨١
شهر رمضـان  من  ٢٤كتاب الخمس)، يوم (المدرسة الخانية بشيراز 

كتبـت  ، مصـححة، العنـاوين   )١(آخر الكتـاب) ([كذا]  هــ ١٢١٧سنة 
  .<من بعدي اسمه أحمد>األحمر، عليها ختم مزهر:  بالمداد

  الغالف: كارتون، أخضر.
  .سم ٢٩ /٥×  ٢٠س،  ٢٧ق،  ٤٤٥

IWXH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي وذلــك للتفــاوت فيمــا فــال يظــن الخطــأ منّــ كتبــتُ العنــاوين كمــا هــي وبعضــها كتــب كتابــة ورقمــاً )١(

 .في الكتابة) وحصل ذلك للعجمة ١٢٧١) أصلها وصحيحها (١٢١٧ن (إبينهما، إال إذا قلنا 
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  وأولها كتاب التجارة. د،قسم العقومن كتاب البيع 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »اب، في العقود: القسم الثاني، من األقسام األربعة التي بني عليها الكت

  »...قول من المتعاقدين :ضد الحل، وشرعاً :جمع عقد، وهو لغة
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »  ى الدالـة علـى المطلـوب، حتّـ     إلى غير ذلك مـن النصـوص

  ». ...الصحيح؛ في رجلين أعتق أحدهما نصيبه
        

ف، مصححة، عليها بالغات المقابلة، عليها حواش نسخ، عصر المؤلِّ
قليلة بعضها بخط محمد إبراهيم الكلبايكاني والبعض اآلخـر بخـط   

، عليها تملك محمد إبراهيم بن محسن )هــ ١٣٢٠(تالميرزا النوري 
فـي بهبهـان، وذكـر     هــ ١٢٦٣محرم الحرام سنة  ١١ فيالكلبايكاني 

، وذكـر  ١٩لكتبه المستعارة وعددها  اًعلى وجه الورقة األولى فهرس
، وفـي الورقـة التـي بعـدها     )١(منها رسالة لالستصحاب من مؤلفاته
 هــ ١٢٦٢اآلخرة سـنة  جمادى  ٢٣كتب عبارة تاريخها يوم الخميس 

ويظهـر منهـا أنـه     ستاذفيها صاحب الجواهر باأل وصففي بهبهان 
المسـيء محمـد    ،ال إلـه إال اهللا >كان من تالميذه، وختمه المربـع:  

، وتملك السيد محمد بن أحمد الحسني الحسيني، وختمـه  <إبراهيم
، وتملك الميرزا حسين النـوري،  <محمد بن أحمد الحسني>المربع: 
بـأرض الغـري فـي     ىدخل في نوبة الجاني األسير الهـو >وعبارة: 

، وتملك الشيخ موسى ابن الشيخ محمد رضا ابـن الشـيخ   <هــ ١٣١١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــيد     )١( ــا الس ــد ذكره ــة، وق ــاب الذريع ــي كت ــذكر ف ــم ت ــي   أحمــد وهــي ل ــكوري ف ــيني األش الحس

 .١٠٨٠رقم ٢/٥٧٩كتابه تراجم الرجال: 
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اهللا الواحد الملك القهار، >موسى ابن جعفر كاشف الغطاء، وختمه: 
، <ملك موسى بن محمد رضا بن موسى بن جعفر كاشـف الغطـاء  

وتملك السيد حسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الطيب 
  .هـ١٣٣٧سنة  فيالحسيني الهمذاني 

  .من األمام فقط، أسود، متضرر، جلدالغالف: 
@@.سم ٣٠ /٥×  ٢٠ /٥س،  ٢٩ق،  ٢٣٣

IWYH@@

¼é�]�ŒçÚ^ÏÖ]    ) عربي) -لغة  

VÌéÖ`i  هـ٨١٧(تمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي(.  
  ).٤٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  اليقظة). -البتة (ما بين كلمتي  اشتملت النسخة على
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »ة وبتاتـاً، أي: بتلـة بائنـة.    قها بتّنبتات. وطلّكاال ،نقطاع... واال

  »...: المهزولوال أفعله البتة وبتة: لكل أمر ال رجعة فيه. والباتّ
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »  فصل الياء، اليقظة، محركة: نقيض النوم، وقد يقظ، ككـرم

  »...محركة، وقد استيقظ. وفرح، يقاظة ويقظاً
        

، مجدولة بـالخط األحمـر، عليهـا بالغـات المقابلـة،      ١٠نسخ، ق 
  األحمر. بالمدادالكلمات المهملة في الصحاح كتبت 

  .اورأسيه مزين بالطرةالغالف: كارتون، أحمر، 
  .سم ٣٠×  ٢٠ /٥س،  ٣١ق،  ٢٨٩
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IXPH@@

íéÚ^Úý]�äÏÊ�»�íéÂ†�Ö]�Œæ…‚Ö]   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٧٨٦(تالشهيد األول، محمد بن مكي العاملي(.  
الـذكرى)  (فـه بعـد كتابيـه    فقه فتوائي مختصر، ذكر فيه بعض األدلـة واألقـوال، ألّ  

البيان) لولديه رضي الدين أبي طالب محمد وضـياء الـدين أبـي القاسـم علـي، وهـو       (و
فقـط، واعتنـى بـه    ف منه إلى بعض مسائل كتـاب الـرهن   ، وألّ<درس -درس >بعناوين 

 ١٢ربعـاء  ، وفرغ من جزئه األول يوم األهـ٧٨٠الفقهاء شرحاً وتوضيحاً شرع فيه في سنة
  ..هـ٧٨٤سنة  خرشهر ربيع اآل

  ]٥/٤١٥، التراث العربي المخطوط:٥٦٢رقم  ٨/١٤٥[الذريعة: 

. وقد صـنف علمـاء   .ن علم الفقه ال يخفى شرفه وعلوه، فإأما بعد>قال في أوله: 
ينا أحببنـا أن ننسـج علـى    . فلما انتهت النوبة إل.رضي اهللا عنهم فيه الكثيرصحاب األ

. فكتبنا في ذلك ما تيسر من الـذكرى والبيـان، وعززناهمـا بهـذا المختصـر      .منوالهم
. .للتبيان، القتضاء الولدين الموفقين إن شاء اهللا أبي طالب محمد وأبي القاسـم علـي  

  .<ماميةوسميناه بالدروس الشرعية في فقه اإل
�Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »          ،الحمـد هللا الـذي أنطـق ألسـنتنا بحمـده، وألهـم قلوبنـا شـكر رفـده

  »...وأطلق جوارحنا للقيام بورده، والصالة على محمد نبيه وعبده وآله وعترته
Ví~ŠßÖ]�†}a»   إال مع قرينة الحال بتقدمه فال يمين عليه، أو مع قرينة الحـال بتـأخره

  ».الراهن، وهذان الفرعان مع اشتراط الرهن في البيعفيحكم به من غير يمين 
  

ورقـة   ٢٢الجـزء األول)،  ( هــ ٩٨٥صفر سنة  ١٣م الخميس نسخ، يو
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 فـي من آخرها كتبت بخط متأخر عن األصل وذلك  ١٣من أولها و
 بالمـداد كتبت ، العناوين هــ ١٢٦٣محرم الحرام سنة  ٢٤يوم الثالثاء 

األحمر، عليها حاشية كتبها محمد تقي؟ في الغري في حياة الشـيخ  
، عليها تملك السيد عبد اهللا أمين ثـم ولـده   )هــ ١٢٨١(تاألنصاري 

، هــ ١٢٧٥سـنة   فـي د بـن سـليمان زيـن    أحمد أمين، وتملك محم
وتملك السيد حسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الطيب 

  .هـ١٣٤٠سنة  فييني الهمذاني الحس
  ، متضرر.ورأسيها مزين بالطرة ، خلفه، أحمرجلدالغالف: 

  .سم ٣٠× ٢٠ /٥الخط الجديد)، (س  ٣٠الخط األصل)، (س  ٢٣ق، ٢٦٨

IXQH@@

»^ÓÖ]   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  هـ٣٢٩(تالرازي ثقة اإلسالم، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني(.  
  ).٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

كتــاب العتــق والتــدبير إلــى آخــر كتــاب األيمــان والنــذور   مــن ( كتــاب الفــروع
    .)والكفارات

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ما ال يجوز ملكـه مـن القرابـات،     باب، كتاب العتق والتدبير والكتابة
  »...بن عيسى، عن صفوان بن يحيىحمد محمد بن يحيى، عن أحمد بن م حدثنا

Ví~{{ŠßÖ]�†{{}a »فقــال أبــو  العلــة فيــهيــا ســيدي إنــه يســألني عــن : فقــال لــه جعفــر
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  ».)١(}لَقَد نَصَركُم اللَّه في مواطن كَثيرة{يقول:  وجلّ : إن اهللا عزgّالحسن
  

األخيـرة كتبهـا حسـين نجـل      ةعشـر  السبع ورقات، ال١١نسخ، ق 
شـعبان سـنة    ٣المرحوم الشيخ أحمد األنبوري الرشتي النجفي في 

القـراءة والسـماع،   عليها كلمات نسخ البـدل، وبالغـات    ،هــ ١٣١٣
األحمر، عليها  بالمداد تاألبواب وأوائل السند كتبعناوين الكتب و
، وشرح غريب اللغـة مـع ذكـر    <حسن طاب ثراه>حواش بإمضاء: 

ـ قو، مصدر، ومنقوالت من كتـب الحـديث  ال لإلمـام صـاحب    تْفَ
  .fالزمان

  .مزين بالطرة، أسود الغالف: جلد
  سم. ٢٩ /٥×  ٥/٢٠س،  ٢٤ق،  ٢٢٩

IXRH@@

àè‚Ö]�Ý^Óu_�»�àè‚�]†Ö]�Ô×ŠÚ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١٢٧١ بعد ت(المولى محمد صالح بن محمد البرغاني القزويني.(  
 لكتـاب ف، حسب تقسـيم المؤلّـ  بمجلدات  ةشرح استداللي ممزوج كبير في أربع

، انتخبـه مـن   )هــ ٧٢٦(ت أبن المطهـر الحلي الحسن بن يوسف  علّامةإرشاد األذهان) لل(
رشـاد)، المجلـد األول منـه فـي العبـادات،      غنيمة المعـاد فـي شـرح اإل   (شرحه المفصل 

ومـن   ،هــ ١٢٤٧صفر سـنة   ١٣لمجلد الثاني في وباقي مجلداته في المعامالت، فرغ من ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥التوبة:  )١(
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   .هـ١٢٤٩المجلد الرابع في شهر محرم سنة 
  ]١١/٣٦٠، التراث العربي المخطوط: ٣٧٥٩رقم  ٢٣/ ٢١[الذريعة: 

هذا مختصر متعلق بكتاب اإلرشاد اختصرته عن الشرح الكبيـر   إن>: قال في أوله
االطالع على المسائل إذ في ذلـك الشـرح    تسهيالً لنفسي في ،ى بغنيمة المعادالمسم

 يته بمسـلك  قد بسطت المقال في الدالئل بما يتعسر إخراج الفتيا منه لألفاضل وسـم
  .<الراشدين في أحكام الدين

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  مـاء واطئـة علـى أجنحـة المالئكـة      الحمد هللا الذي جعـل أقـدام العل
  »...كرام ورجح مدادهم يوم القيام على دماء الشهداء األعالمال

Ví~ŠßÖ]�†}a » ومن أراد التوسط فعليه بما أفدناه في التحرير، أو تذكرة الفقهاء، أو
، العالمين واهللا الموفق لكل خير، والحمد هللا رب .األحكام أو غير ذلك من كتبناقواعد 

  ».هذا آخر ما ذكره المصنّف طاب ثراه
        

المجلد الثاني)، ( هــ ١٢٥٢اس علي الوبري، سنة بن عبنسخ، هداية اهللا 
المتن بـالخط األحمـر، العنـاوين     ميز، هــ ١٢٥٢شهر رمضان سنة  ١٨

، فـي الحاشـية   وهـي األسـود   بالمدادحمر وأحياناً األ بالمدادكتبت 
بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم،    (: نصـه وكتب بخطه ما  فالمصنِّ وقَفَها

الحمد هللا الواقف على الضمائر والصالة والسالم علـى محمـد وآلـه    
سادات األوائل واألواخر، أما بعد فقد وقفت هـذا الكتـاب المسـمى    

اني حاج محمد أمـين المازنـدر  بمسلك الراشدين من ثلث المبرور ال
 ثـم  عشـرية وجعلـت التوليـة لـه     يثنطاب ثراه على كافة الطلبة اال

فه محمد صالح ثـم ألوالده الـذكور ومـع االنقـراض لمجتهـد      لمؤلّ
نـه  ي. اآلية، حرره بيم.العصر وفقيهه وحصلت شرائط الوقف فمن بدله



  ................................................................................................................................  ١٦١ 

  .<عبده محمد صالح>فه محمد صالح)، وختمه البيضوي: مؤلّ
  .أسيهاور مزين بالطرة ،، بنّيجلدالغالف: 

@@سم. ٣٠×  ٢٠س،  ٣٣ق،  ٣٣٦

IXSH@@

�…^f}_�……‚Ö�íÃÚ^¢]�…]çÞù]�…^�íflÛñù]�…^ã�ù]b    ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i ����   .)هـ١١١٠(تالمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي  ���
في القرن الحادي عشر. تسـتوعب مـا    دونَتْحديثية للشيعة اإلمامية  أكبر موسوعة

روي عن النبي وآل بيته األطهار صلوات اهللا عليهم أجمعـين، وهـو فـي الحقيقـة دائـرة      
ف بتأليفه الحفـاظ علـى التـراث الشـيعي الحـديثي مـن التبعثـر        معارف دينية أراد المؤلّ

ين والضياع من دون تمحيص للصحيح منها والسقيم بل أوكل ذلك إلى العلماء المحقق
ــه الخمســة      ــوم الحــديث، خرجــت مجلدات ــي عل والفضــالء المــدققين وذوي النظــر ف

  وهذا تفصيلها: ،هـ١٠٩٧وآخرها سنة  هـ١٠٧٧ن بتواريخ مختلفة أقدمها سنة يعشرالو
المجلد األول: في العقل والجهل وفضل العلم والعلماء وحجية األخبار واستخراج 
بعض القواعد عنها وإبطال القياس في أربعين باباً، بدأ في مقدمتـه بخمسـة فصـول: فـي     

فـي  وفي بيـان كليـات أسـانيد الكتـب،     وفي بيان الرموز، وفي بيان اعتبارها، ومصادره، 
  بيان مفتتح بعض الكتب. 

الثاني: في التوحيد وأسماء اهللا الحسنى وغير العـدل واإلرادة مـن صـفاته العليـا      المجلد
مـع   gلإلمـام الصـادق   اإلهليلجـة وتمـام رسـالة    توحيد المفضلوفيه تمام الجزء األول من 

  . هـ١٠٧٧، فرغ منه سنة شرحه لهما وشرح جملة من الخطب، في واحد وثالثين باباً
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والمشيئة واإلرادة والقدرة والقضاء والهداية واإلضـالل  المجلد الثالث: في العدل 
واالمتحان والطينة والميثاق والتوبة وعلل الشـرائع ومقـدمات المـوت وأحـوال البـرزخ      

، فـرغ منـه   والقيامة وأهوالهما والشفاعة والوسيلة والجنة والنار، في تسعة وخمسـين بابـاً  
  . هـ١٠٨٠محرم سنة  ١١في 

 األئمــةحتجاجــات والمنــاظرات الصــادرة عــن الصــحابة والمجلــد الرابــع: فــي اال 
على ترتيبهم وفي آخره احتجاجات بعـض العلمـاء مثـل الشـيخ المفيـد       bالمعصومين

  . هـ١٠٨٠، فرغ منه سنة والسيد المرتضى وغيرهما في ثالثة وثمانين باباً
المجلد الخامس: في قصص األنبياء والمرسلين، وفيه إثبـات عصـمتهم والجـواب    

  . هـ١٠٧٧، فرغ منه في شهر رمضان سنة االعتراضات عليها في ثالثة وثمانين باباًعن 
من الـوالدة إلـى الوفـاة     nحوال سيدنا ونبينا خاتم األنبياءالمجلد السادس: في أ 

وأحوال جملة من آبائه وأصحابه وذكر وقائع حياته وغزواته إلى وفاتـه، وذكـر بعـض    
وبـالده، وشـرح حقيقـة اإلعجـاز مـع بيـان معجزاتـه        الحوادث التي حـدثت فـي زمانـه    

  . هـ١٠٨٤شهر رمضان سنة  ٢٠، فرغ منه في وإعجاز القرآن، في اثنين وسبعين باباً
مـن   bالمجلد السابع: في اإلمامة اإللهيـة وشـرائطها واألحـوال المشـتركة لألئمـة     

ل والدتهم وغرائب شـؤونهم وعلـومهم وفضـلهم علـى األنبيـاء وثـواب محبـتهم وفضـ        
ذريتهم، وفي آخره احتجاجات الشيخ المفيد والشريف المرتضى والشيخ الطبرسي في 

  . هـ١٠٨٦فرغ منه في ذي الحجة سنة  تفضيلهم في مائة وخمسين باباً
وسـيرة الخلفـاء ومـا وقـع فـي أيـامهم مـن الفتـوح          nمجلد الثامن: في الفتن بعد النبيال

أحوال معاوية في الشـام ومعامالتـه مـع     وغيرها وذكر حرب الجمل وصفين والنهروان وشرح
ــر المــؤمنين أهــل العــراق وذ وشــرح جملــة مــن األشــعار   gكــر أحــوال بعــض خــواص أمي

  . هـ١٠٩١، فرغ منه في سلخ ذي الحجة سنة المنسوبة إليه وبعض كتبه في اثنين وستين باباً
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من والدته إلـى شـهادته وأحـوال أبيـه      gالمجلد التاسع: في أحوال أمير المؤمنين
االثني  األئمة نلة من أصحابه والنصوص الواردة عأبي طالب وذكر إيمانه وأحوال جم

   . هـ١٠٧٩شهر ربيع اآلخر سنة  ٦، فرغ منه في في مائة وثمانية وعشرين باباً bعشر
وفضائلها ومناقبها ومحنها  hالمجلد العاشر: في أحوال سيدة النساء فاطمة الزهراء

ومصـائبه إلـى وفاتـه     gومصائبها وأحوال سـيدنا اإلمـام أبـي محمـد الحسـن المجتبـى      
ووقـائع شـهادته وأحـوال المختـار      gوأحوال سيد الشهداء اإلمام أبي عبد اهللا الحسين

  .وأخذه الثأر في خمسين باباً
سـين السـجاد إلـى    األربعـة علـي بـن الح    األئمـة المجلد الحادي عشر: في أحـوال  

، ذكـر فيـه بعـض تـواريخهم وفضـائلهم ومنـاقبهم وبعـض        bموسى بن جعفر الكـاظم 
، معجزاتهم وكراماتهم وتراجم جماعة من أصحابهم وذراريهم فـي سـتة وأربعـين بابـاً    

  . هـ١٠٧٧فرغ منه في شوال سنة 
األربعـة علـي بـن موسـى الرضـا إلـى أبـي         األئمـة المجلد الثاني عشر: في أحوال  

، فيه ذكر أحـوالهم وأحـوال بعـض أصـحابهم فـي      bمحمد الحسن بن علي العسكري
  . هـ١٠٧٧ذي الحجة سنة  ١٧، فرغ منه في تسعة وثالثين باباً

ة المنتظرالمجلد الثالث عشر: في أحوال الحجg    والدتـه   ذ، ذكـر فيـه أحوالـه منـ
ئم ظهوره وذكر بالده وقصة الجزيـرة الخضـراء وفيـه    ونصوص إمامته وعلة غيبته وعال

إثبات الرجعة وتراجم أصحاب الحجة وبعض من تشرف بخدمتـه فـي أربعـة وثالثـين     
   . هـ١٠٧٨، فرغ منه سنة باباً

المجلــد الرابــع عشــر: فــي الســماء والعــالم وحــدوثهما وأجزائهمــا مــن الفلكيــات  
والملك والجان واإلنسان والحيوان والعناصـر واألزمنـة واألمكنـة، وفيـه أبـواب الصـيد       

) في مـائتين  الرضا طب() وكتاب النبي طب(والذبائح واألطعمة واألشربة وتمام كتاب 
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   . هـ١١٠٤دى اآلخرة سنة وعشرة أبواب، فرغ منه في أواسط جما
اإليمان  األول في ،اإليمان والكفر وهو في ثالثة أجزاءفي المجلد الخامس عشر: 

األخـالق   والثـاني فـي  وشروطه وصفات المؤمنين وفضـلهم وفضـل الشـيعة وصـفاتهم.     
الكفر وشعبه واألخالق الرذيلـة والمهلكـات فـي مائـة      والثالث فيالحسنة والمنجيات. 

  وثمانية أبواب.
المجلد السادس عشر: في اآلداب والسنن واألوامر والنواهي والكبـائر والمعاصـي   

فيـه أبــواب التطيـب والتنظيــف واالكتحـال والتــدهن    ف ويعـرف بــالزي والتجمـل أيضــاً  
لمنـاهي والكبـائر والمعاصـي    والمساكن وأبواب السهر والنوم والسفر وأبواب جوامـع ا 

  .مجموعها مائة وواحد وثالثون باباًالتي والحدود على ما فصله في فهرس أبوابه 
المجلد السابع عشر: في المواعظ والحكم من اهللا تعـالى فـي القـرآن واألحاديـث     

  بعد واحد.  على ترتيبهم واحداً bالمعصومين األئمةومن  nلنبيالقدسية ومن ا
 ١٤فـرغ منـه فـي     الطهارة في ستين بابـاً األول في ، جزأينالمجلد الثامن عشر: في 

الصالة في مائة وواحد وستين بابـا فـرغ منـه فـي شـعبان      الثاني في ، وهــ ١٠٩٤صفر سنة 
إزاحـة  (، وفيه أدعية األسابيع وصلواتها وصلوات الحاجـات وتمـام رسـالة    هـ١٠٩٧سنة 

  بن جبرئيل. ) لشاذان العلة في معرفة القبلة
آن وبيـان فضـائله وآداب تالوتـه    أولهما فـي القـر   جزأينالمجلد التاسع عشر: في 

ــاً  نحــو ذلــكو ــين باب ــة وثالث ــر    ،فــي مائ ــه تمــام تفســير النعمــاني المــروي عــن أمي وفي
وثانيهما في الذكر وأنواعه وآداب الدعاء و.. وبعـض األدعيـة المشـهورة     ،gالمؤمنين

مثل أدعية السر القدسية والدعاء السيفي واألدعيـة الجامعـة والصـحف اإلدريسـية فـي      
  .مائة وواحد وثالثين باباً

المجلد العشـرون: فـي أبـواب الزكـاة والصـدقة والخمـس والصـوم واالعتكـاف          
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  .سائر الشهور في مائة واثنين وعشرين باباًوأدعية شهر رمضان وأعمال 
المجلد الحادي والعشرون: في الحج والعمرة وأحوال المدينـة والجهـاد والربـاط     

  .واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أربعة وثمانين باباً
مـن   ٢٧، فرغ منه في ليلة المجلد الثاني والعشرون: في المزار في أربعة وستين باباً 

   . هـ١٠٨١سنة  شهر رجب
  .المجلد الثالث والعشرون: في العقود واإليقاعات، في مائة وثالثين باباً

المجلد الرابع والعشرون: في األحكـام الشـرعية وينتهـي إلـى الـديات فـي ثمانيـة        
  .وأربعين باباً

المجلد الخامس والعشرون: في اإلجازات وفيه تمام فهرس الشيخ منتجـب الـدين   
) وأوائل كتاب اإلجازات للسيد ابـن طـاووس   سالفة العصر(ومنتخب علماء الشيعة من 

واإلجازة الكبيرة لبني زهرة وإجازة الشـهيد األول والشـهيد الثـاني والمحقـق الكركـي      
  وصاحب المعالم وغيرها من اإلجازات.

  ]٢/٤٠٣، التراث العربي المخطوط: ٤٣رقم  ٣/١٦لذريعة: [ا
  .وهي ناقصة بمقدار ورقة واحدة )كتاب الغيبة( المجلد الثالث عشر

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »   ،الحمد هللا الذي وصل لعباده القول بإمام بعد إمام لعلهـم يتـذكرون
هـو   : فهـذا . أمـا بعـد  .هـر وزمـان لقـوم يوقنـون    وأكمل الدين بأمنائه وحججه في كل د

  »...المجلد الثالث عشر من كتاب بحار األنوار في تاريخ اإلمام الثاني عشر
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »فأبى أن يأخـذ المـال    ،وصرت إلى العمري ،فدخلت بغداد

  »....صر إلى أبي جعفر محمد بن أحمد :وقال
  

ــخ، ق  ــاوين ورؤوس  ١٢نس ــدل، العن ــخ الب ــات نس ــا كلم ، عليه
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سنة  فياألحمر، عليها تملك محمد خليل  بالمداداألحاديث كتبت 
، وتملك محمد ابن الحاج اشفيدل المنصـوري الشـروقي،   هــ ١٢٦٨

اللوز وقصـيدة حماسـية   دهن على أولها فائدة في كيفية استخراج 
  من ستة أبيات.

  بدون غالف.
  سم. ٣٠×  ٢٠س،  ٣١ق، ١٩٥

IXTH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�Ý^Óuù]�Õ…]‚Ú    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١٠٠٩(تالسيد محمد بن علي بن الحسين الموسوي العاملي(.  
) للمحقـق  شـرائع اإلسـالم  ( لكتـاب شرح كبير مشهور مفصّل في عـدة مجلـدات    

، خرج منه العبادات إلى آخر كتاب الحج ولم تـتم الـدورة الفقهيـة،    )هـ٦٧٦(تالحلي 
، وكتاب الزكاة يـوم  هـ٩٨٩ذي القعدة سنة  من ١٣ب الصالة منه في يوم السبت تم كتا
مـن   ٢٥، وفرغ من كتاب الحج في يـوم الخمـيس   هــ ٩٩٥شهر ربيع األول سنة  ٣األحد 

  . هـ٩٩٨ذي الحجة سنة 
  ]١١/٢٤٢، التراث العربي المخطوط: ٢٧٥٦رقم  ٢٠/٢٣٩[الذريعة: 

  الطهارة والصالة).(المجلد األول من الكتاب 
�Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ » ــد ــه    الحم ــود لكمال ــه المعب ــكور لنعمائ ــه المش ــود آلالئ هللا المحم

   »...المرهوب لجالله الذي ارتفع شأنه عن مشابهة األنام
Ví~ŠßÖ]�†}a »الصادق عن صح لما األول، أظهرهماg السـفر  فـي  الصالة :قال أنه 
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  ».واهللا سبحانه أعلم بحقائق أحكامهشيء  بعدهما وال قبلهما ليس ،ركعتان
  

كلمـة   ميزكتاب الطهارة)، ( هــ ١٢٤٠شوال سنة  ٢٦ثالثاء نسخ، يوم ال
قوله) بالمداد األحمر، والمتن بخط أحمر تحته، جاء اسـم الكتـاب   (

شيخ الشـريعة فـتح    وقَفَهااألفهام)،  
����(على النسخة مرتين باسم 
بحسـب   هــ ١٣٢٠سـنة   في اإلصفهاني اهللا بن جواد الشيرازي النمازي

، التوليـة لهـا  وصية والده، وكتب الوقفية بخطه وذكر في صيغتها بيان 
مدرسة البروجردي لكنها خالية من  ف على مكتبةاوقمن أأنها  الظاهر

علـى جميـع    ما هو موجودأي ختم للمدرسة المذكورة وهذا خالف 
  .  عرفت ذلك من تسلسل موجود عليها، نسخ المدرسة

  األمام فقط.الغالف: جلد، أحمر من 
  سم. ٣٠×  ٢١س،  ٣٧ق،  ٢١٣

IXUH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  كتاب الغصب إلى تمام كتاب القضاء والشهادات.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »أن مـن  البيـع  لفـظ  فـي  سـمعته  ما نحو على هي التياإلجارة،  كتاب 

  »...عرفته كما االنتقال وال العقد، المنفعة، ال نقل كونها األصح
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Ví~ŠßÖ]�†}a »األمر ولكن فيهـا  نصَّ وال العامة القواعد فيها المرجع ألن ن،فيها هي 
  ».والمسدد والموفق والمؤيد العالم واهللا هو بالخصوص،

  
كتاب الفـرائض)، شـهر   ( هــ ١٢٦٠التبريزي، سنة نسخ، محمد رضا 

القضـاء)،  كتـاب  (فـي النجـف األشـرف     هــ ١٢٦٠نة ربيع األول س
األحمر،  بالمدادكتبت العناوين مصححة، عليها كلمات نسخ البدل، 

مـن إفـادات درس    بالمداد األحمر تحته، عليها حواشٍعلم المتن �� 
عبد العلي عفـي  >بإمضاء:  نّف كتبها عبد العلي، عليها حواشٍالمص
 ، في أولها فهرس الكتاب وهو بخـط ، عليها اسم محمد صادق<عنه

السيد حسين بن علي بن أبـي طالـب بـن عبـد المطلـب الطيـب       
) ٤٠(نسـخة  المـن تتمـات    لنسـخة ، الظاهر أن االحسيني الهمذاني

  .)٦٦() و ٦٣() و٤١(و
  الغالف: جلد، أسود.

@@سم. ٣٠×  ٢١س،  ٣٠ق،  ٢٦٥

IXVH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

  .)هـ١٢٦٦(تالشيخ محمد حسن ابن الشيخ باقر النجفي  تأليف:
  ).٣٢(الرقم ينظر: المخطوطة ذات 

  كتاب الحدود إلى آخر الكتاب.
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »      كتاب الحدود والتعزيرات، جمع حد وتعزيـر، وهمـا لغـةً كمـا فـي
  »...المنع والتأديب، بلالمسالك وغيرها 
Ví~ŠßÖ]�†}a »كتاب جواهر الكالم في ليلة الثالثاء ثالثة وعشـرين فـي شـهر    .تم .

فـه  . وكتـب بيـده مؤلّ  .واألربـع والخمسـين   المـائتين . من سنة األلـف و .رمضان المبارك
  ».. والحمد هللا رب العالمين.العاثر المقصر القاصر محمد حسن بن الشيخ باقر

  
ـ  (نسخ، السيد محمد هادي الموسوي الجروكاني  ف)، تلميـذ المؤلّ

 ميـز ، <عبده محمد هادي الموسوي>وختمه البيضوي:  ،هـ١٢٦١سنة 
محمـد  أبي المجـد  الشيخ  الشنجرف فوقه، عليها تملكخط المتن ب

ختم مكتبة الشيخ علي ابـن الشـيخ محمـد    عليها رضا اإلصفهاني، 
  الغطاء.رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف 

  جلد، أسود. الغالف:
  سم. ٥/٣٠× ٢١س،  ٣١ق،  ١٩٠

IXWH@@

�^ãjq÷]�sãßÚ   ) عربي) -فقه إمامي 

VÌéÖ`i  هـ١٢٦٤ت(مال محمد تقي بن محمد البرغاني القزويني.(  
شـرائع اإلسـالم)   ( لكتـاب شرح استداللي كبير موسع في أربعـة وعشـرين مجلـداً    

ه وأتمـ  هــ ١٢٢٦برغان في شهر ذي الحجة سـنة   في )، ابتدأ بههـ٦٧٦ت(للمحقق الحلي 
  من عمره ستون سنة. قزوين وقد مرفي  هـ١٢٥٦شوال سنة  ٢٨م الثالثاء في يو

في  هــ ١٢٢٧ جمادى األولى سنة ٢٠وفرغ من المجلد األول ـ الذي بين أيدينا ـ في 
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  بلدة برغان من بالد ساوجبالغ الواقعة بين طهران وقزوين.
  ] ٤٣٥/ ١٢، التراث العربي المخطوط: ٨٥٦٥رقم  ١٨٢/ ٢٣[الذريعة: 

  المجلد األول من الكتاب وهي ناقصة األول بمقدار ورقة واحدة أو ورقتين.
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »لم يطهر فيه خبـث أصـالً وقـد خصـص العمـوم       اً... بلغ كر

راً للماءنصّاً وإجماعاً بالخبث الذي ال يكون مغي....«   
Ví~ŠßÖ]�†}a » الكالم في المثلين مشروحاً في باب الوضوء هذا آخر المجلد األول

  »...ه فيؤع ووقع ابتدائمن كتاب منهج االجتهاد في شرح الشرا
        

جمـادى   ٢٢نسخ، علي ابن المرحـوم إبـراهيم االشـتهاردي، فـي     
ـ وراألحمر. أربع  بالمدادقوله) (كلمة  ميز، هـ١٢٣٢األولى سنة   اتق

  منها كتبت بخط مغاير وبخط النستعليق.
  ، من األمام فقط.، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٣٠ /٥×  ٢٠س،  ٢٠ق،  ٢٤٩

IXXH@@

�Ù^q†Ö]�Ù]çu_�ÐéÏ��»�Ù^Ï¹]�sãßÚ�fÓÖ]�Ù^q†Ö]�Y   ) عربي) -رجال  

VÌéÖ`i  د بن علي بن إبراهيم الحسينيهـ١٠٢٨ ت( األسترآباديالميرزا محم.(  
  ).٢٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

 يهـي ناقصـة األول وانتهـت بترجمـة أبـ     بدأت النسخة بترجمة آدم بن المتوكل و
  حميد بن المثنى من باب الكنى. اغرالم

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »جش كوفي وليس فـي صـه وهـو     ... عبيس،جش وفي د ق
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  »...بياع اللؤلؤ ،همال وفي ست: آدميؤيد اإل
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »  بـن  الكن ست ذكر له طريقاً إلى كتابه صحيحاً ينتهي إلـى

  »...أبي عمير وصفوان.
  

مولداً والنجفي مسكناً في حضـرة   )١(نسخ، أحمد بن دنانة الكعباوي
، هــ ١٠٧١شهر رمضان سنة  ٥الجزء األول)، ( gعلي أمير المؤمنين

كتاب الرجال للتفحص بمعرفتهم عن طرق الحـالل  (سماه الناسخ بـ
والحرام)، نفيسة، مصححة، عليها بالغات التصحيح والمقابلة، أوائل 

األحمر، عليها حـواش كتـب تحتهـا:     بالمدادأسماء الرجال كتبت 
م د العـاملي رحمـه   (ومنـه رحمـه اهللا)،   (ومنه سلمه اهللا تعالى)، (

، عليها ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ )٣(ن ع أيده اهللا)(و، )٢(اهللا)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنــه أخــو الشــيخ محمــد بــن دنانــة الكعبــي النجفــي المجــاز مــن أســتاذه الشــيخ شــرف     الظــاهر )١(

ــي      ــزاري النجف ــدراني الپنجه ــدين المازن ــال ال ــن جم ــي ب ــدين عل ــيال ــنة  ف ــر: هـــ١٠٧٠س . [ينظ
]، والمجــاز أيضــاً مــن قبــل الشــيخ حســام الــدين محمــود بــن         ١٠٩١رقــم  ١/٢٠٩الذريعــة: 

 ،ال يحضــره الفقيــه) كتبهــا المجــاز بخطــه درويــش علــي الحلــي علــى نســخة مــن كتــاب (مــن  
ــدراني         ــدين المازن ــرف ال ــيخ ش ــل الش ــا، مث ــه عليه ــازاتهم ل ــوا إج ــايخه فكتب ــى مش ــا عل وقرأه
ــدين       ــدي الكــاظمي] والشــيخ حســام ال ــن القاســم [الون ــى ب ــن يحي المــذكور والشــيخ محمــد ب

ة ن إحــداهما مختصــرة بــال تــاريخ والثانيــة مبســوطة تاريخهــا ســن       يالــذي كتــب لــه إجــازت   
، والنســخة عنــد الفاضــل الشــيخ محمــد المشــهور بخطيــب ابــن داود بــن خليــل بــن          ١٠٦٨

 )٨٣٩رقم ١/١٦٧نصير الدين حسين الخطيب الحائري. (ينظر: الذريعة:

ــو  )٢( ــنّ لوه ــذ المص ــد تلمي ــيخ محم ــهيد  -  ف الش ــبط الش ــ١٠٣٠ت( -  س ــة:  هـ ــر: الذريع ــم  ٦/٢٢٦). (ينظ رق
١٢٦٩( 

فــي الذريعــة: حاشــية الشــيخ نعمــة اهللا [علــى مــنهج        wقــال الشــيخ آقــا بــزرك الطهرانــي     )٣(
سـنة   فـي موجـود بخـط الميـرزا أبـي الحسـن بـن عبـد اهللا علـى نسـخة منـه كتبهـا            الالمقال] وهو 

← 
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محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشـف الغطـاء، وكتـب مالكهـا     
اشـتريته مـن مكتبـة الشـيخ     (الشيخ علي رحمه اهللا عليها ما نصّه: 

فـي سـنة    )هــ ١٣٤٤ت( الغطـاء  أحمد نجل الشـيخ علـي كاشـف   
  .)٥٨(برقم  األشكوري، ذكرها السيد جعفر )هـ١٣٦٩

  كارتون، أصفر وعطفه جلد أحمر.الغالف: 
  .سم ٣٠×  ٢٠س،  ٢٨ق،  ٣٦٢

IXYH@@

íÛÓ�]�°Þ]çÏÖ]    ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i ي يرزاالمهـ١٢٣١ت(حسن الجيالني  محمد بنالقاسم  أبو، القم.(  
  ).٦٥(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  المجلد الثاني.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »     والمراد بالـدليل العقلـي هـو حكـم عقلـي بـه إلـى الحكـم     لُوصَّـ تَي

  »...الشرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي
Ví~ŠßÖ]�†}a » وصلّى اهللا على محمد وأهل بيته الطاهرين المطهرين عن األرجاس

  »...فه الفقير إلى اهللا الغنيواألدناس أفضل الصلوات قد فرغ مؤلّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
ــي (ن     هـــ١٠٥١ ــم المحش ــز اس ــب رم ــخته وكت ــوامش نس ــى ه ــا عل ــر   -، نقله ــده اهللا ) فيظه ع أي

ــة النســخة، وأظــن أن المحشــي هــذا هــو المــولى     ــه وقــت كتاب ــدين  حيات ــوام ال ــن ق نعمــة اهللا ب
محمـــد النصـــيري الشـــيرازي صـــاحب الحاشـــية علـــى (تلخـــيص األقـــوال). (ينظـــر الذريعـــة: 

 بتصرف). ١٢٧١رقم  ٦/٢٢٦
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، هــ ١٢٦٥األصل والمسكن، سنة نسخ، سيد علي رضا الهزارجريبي 
  .<علي رضا>وختمه المربع: 

  الغالف: جلد، أسود وعطفه أحمر.
    سم. ٢٩ /٥×  ٢٠س،  ٢١ق،  ١٠٨

IYPH@@

»^ÓÖ]   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  هـ٣٢٩(تالرازي ثقة اإلسالم، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني(.  
  ).٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

 .)الطهارة إلى تمام كتاب الجهادكتاب ( كتاب الفروع

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »     كتاب الطهارة، باب طهور الماء، قال أبو جعفـر محمـد بـن يعقـوب
قـال: قـال رسـول     gعن أبي عبـد اهللا  ..علي بن إبراهيم بن هاشم،  حدثني :wالكليني

 »...: الماء يطهر وال يطهرnاهللا

Ví~ŠßÖ]�†}a »      يكـون ذلـيالً. تـم كتـاب     والمـؤمن ينبغـي لـه أن يكـون عزيـزاً وال
  ».الجهاد ويتلوه كتاب المعيشة

  
مـن   ٥نسخ، شرفاء ابن المرحوم الحاج محمد الجهرمي، يوم األربعـاء  

عليها كلمات نسخ البدل، رؤوس األحاديـث   ،هــ ١١٢٣ذي القعدة سنة 
األحمر، عليها حواش نقلت مـن الكتـب مـع     بالمدادواألبواب كتبت 

، وختمـه  هــ ١٣٠٦سنة  فيالتصريح بأسمائها، عليها تملك الشيخ أحمد 
ـ ا، عليها ختم سد<يأتي من بعدي اسمه أحمد>البيضوي:  مهـدي  >: يس
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شهر ربيـع األول  في السيد محمد الحسيني التفريشي  وقَفَها، <الموسوي
خـرج مـن   ترف علـى أن ال افة طالب النجف األشعلى ك هـ١٣٢٢سنة 

  .<عبده الراجي محمد الحسيني>الكوفة والسهلة، وختمه البيضوي: 
  بدون غالف.

  .سم ٢٩×  ٢٠س،  ٢٢ق،  ٤٠١

IYQH@@

íéÊ^ÓÖ]�|†��»�x�ç¹]    ) عربي) -نحو  

VÌéÖ`i  هـ٧٣١ت(شمس الدين محمد بن أبي بكر محمد الخبيصي.(  
الكافية في النحو) البـن الحاجـب النحـوي    (رسالة لشرح ممزوج مختصر معروف 

  ألبياته. اًوشرح عديدة ياء النحو وكتبوا عليه حواش)، أهتم به علمهـ٦٤٦ت(
  ]١٢/٤٨٥التراث العربي المخطوط:  ،٢٩٠٢رقم  ٢٣/٢٦٣، الذريعة: ٢/٣٧١[كشف الظنون: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ّي على رسـوله وآلـه الطيبـين    وأحمده كما يستحق أن يحمد، وأصل
الطاهرين وأصحابه الغر لين، الكلمة أي التي وضعت في اصطالح النحاةالمحج...«  

Ví~ŠßÖ]�†}a »اح ما قبلها يقلب ألفاً كقولك فـي  والمفتو ضـربتشـبيهاً لهـا    ضـربا ا ن
   ».بالتنوين واهللا أعلم

  
، مجدولــة المــتن )١() هـــ١٠٩٦(جمــادى األولــى ســنة  ١٧نســخ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــال الشــيخ آقــا بــزرك الطهرانــي رحمــه اهللا عنــد ذكــر الكتــاب فــي الذريعــة: (والموشــح            )١(

)، وفــي الــذيل:  ١٠٩٦موجــود كــان مــن كتــب الســيد محمــد خليفــة فــي النجــف كتابتهــا ســنة  
منقولــة عـن خــط   (رأيتـه فــي كتـب الســيد خليفـة األحســائي فـي النجــف، كبيـر وعليــه حـواشٍ      

← 
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المتن بالشنجرف، فـي آخرهـا بـالغ     ميزوالحاشية بالخط األحمر، 
السماع والقراءة على صفي اإلسـالم أحمـد بـن الحسـين، عليهـا      

، مشحونة بالحواشـي فكـل مـن    wفالمؤلّ حواش نقلت عن خطّ
، <ش>وقعت بيده وتملكها كتب فـي حواشـيها وأكثرهـا بإمضـاء     

علـى يـد    هــ ١١٠٤اآلخر سـنة   ...ت تحشية الكتاب يوم الخميستم
األولى فيها فوائد نحويـة   ها األربعاتق، ورمالكها شمس الدين أحمد

عبـد اهللا بـن لطـف البـاري،      مـة عالوقصيدتان من نظـم ال عديدة 
األخيرة كتب فيها فوائد عديدة منها: وصـية الحـارث بـن     والثالث

للمؤمنين مـن  كعب لما حضرته الوفاة مع جملة من أشعاره، وسرد 
مـن المسـعودي،    ملخص nح وخاتم األنبياءيمسأهل الفترة بين ال

ملكت هذا الكتاب بحمد اهللا بالشراء الصـحيح  (عليها عبارة تملك: 
كيـل مالكتـه وقـبض الوكيـل القيمـة      والقول الناقد الصريح من و

طالع السيد شرف الدين الحسن الحسيني في شـهر ربيـع اآلخـر    اب
ثم انتقل إلى السـيد   أحمد بن لطف اهللا)، ...كتبه الفقير هــ ١١٤٠سنة 

، هــ ١١٤٠شـهر رجـب سـنة     ١٤ فيفخر الدين عبد اهللا بن صالح، 
 ،هــ ١١٤٨شهر رجـب سـنة    فيين علي دوتملك علي بن صالح ال

انتقل هذا الكتاب من ملكي إلى ملـك سـيدنا   >عليها عبارة تملك: 
الفقيه الفاضل أحمد بن لطف اهللا جحاف بالشراء الصـحيح والبيـع   

كتبه الفقير إلى [اهللا] علـي بـن صـالح     ،من معلومالناقد الصريح بث
، انتقـل هـذا   هــ ١١٥٠شهر ربيع األول سـنة   فيالين وفقه اهللا تعالى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

 ).٧٩، ذيل كشف الظنون: ٨٩٠٢رقم  ٢٣/٢٦٣المؤلف رحمه اهللا) (ينظر: الذريعة: 
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الكتاب الجليل إلى ملك السيد يحيى بـن شـمس الـدين وصـيف     
محمد بالشراء الصحيح من وصي سيد أحمد بن لطف اهللا جحـاف  

لشـرائط   وهو خالد حسن بن صالح الحداد بإيجاب وقبول منصـتاً 
الصحة، كتبه وشهد بذلك الفقير إلى اهللا هادي بن سـعيد الخالـدي   

، وتملك جمال الدين <وفقه اهللا، شهد بذلك محمد بن عبد الرحمن
وتملك محمـد  ، هـ١١٥٥شهر ذي القعدة سنة  فيعلي بن إسماعيل 

، وتملـك علـي آل   هــ ١٢٠٥سنة  ىجمادى األول فيبن علي العلي 
ارها منه مع جملة من الكتب علي آل الشيخ الشيخ الجزائري، واستع

، <يا علي أدركنـي > :وختمه المثمن ،هــ ١٢٧٦سنة  فيأحمد المظفر 
جمـادى األولـى سـنة     ٩ فـي وتملك محمد بن أحمـد محبـوب   

كتـب بعـد    ،هــ ١٢٠١، كتب عنوان الكتاب بخط جميل سنة هـ١٣٠٧
 ،قال في النسخة التي نقلـت هـذا منهـا   >بيان نسبة الخبيصي عبارة: 

  .  <قال الكاتب: وجدته بخط الشيخ لطف اهللا بن محمد العيان
  من األمام فقط.،مزين بالطرة ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٢٩×  ٢٠س،  ١٦ق،  ١٤٩

IYRH@@

Ý]†£]æ�Ùø£]�Øñ^ŠÚ�»�Ýø‰ý]�Äñ]†�    ) عربي) -فقه إمامي        

VÌéÖ`i  هـ٦٧٦(تالمحقق الحلي، أبي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي(.  
  ).٦٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
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  النسخة ناقصة بمقدار صفحة واحدة.
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »  األول في العبادات وهي عشرة كتب، ويبتدأ باألهم منهـا ...

  »...فاألهم، كتاب الطهارة، الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم
Ví~ŠßÖ]�†}a » شـيعتهم، الـداخلين فـي    متمسكين بحجتهم، وأن يجعلنا من خلصاء

  ».العالمين ه ولي ذلك. والحمد هللا ربشفاعتهم، إنّ
  

، العناوين كتبت هــ ١٢٤٥نسخ، علي أصغر بن محمد صالح، في سنة 
الشـيخ  >: ا حواش كثيرة، واحدة منها بإمضـاء األحمر، عليه بالمداد

  .هـ١٢٩١، عليها تاريخ سنة <حسن بن المفلح
  وعطفه أسود.الغالف: كارتون، رمادي مخطط 

  سم. ٢٩×  ٢١س،  ٢١ق،  ٢٠٣

IYSH@@

…^’fj‰÷]�…^f}ù]�àÚ�Ì×j}]�^ÛéÊ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د بن الحسن الطوسي  الطائفة، أبي جعفرشيخهـ٤٦٠(تمحم(.  
  ).١٤(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  النسخة ناقصة اآلخر بمقدار صفحة واحدة.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ـ .ومستحقه الحمد هللا ولي الحمدني رأيـت جماعـة مـن    إا بعـد فـ  . أم
فيـه   تهـذيب األحكـام) ورأوا مـا جمعنـا    (بـأصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم 

  »...من األخبار المتعلقة بالحالل والحرام
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�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »عبيـدة  أبـي  عـن  أيـوب،  أبـي  محبوب، عـن  بن الحسن عن 
  »....على وهي خطأ امرأة رجل قتل عن لئس: قال: gاهللا عبد أبي عن والحلبي،

  
محمد زمان ابن مال محمد رضا الشوشتري، شهر ربيع اآلخـر  نسخ، 

عليها بـالغ   عليها كلمات نسخ البدل،المجلد األول)،( هــ ١٠٩١ة سن
عليها حواش كثيرة بإمضـاء:   األحمر، بالمدادقراءة، العناوين كتبت 

ــه اهللا> ــاهر <م د رحم ــا، والظ ــداماد   أنّه ــاقر ال ــد ب ــيد محم للس
، والمراد به السـيد محمـد بـن علـي بـن      <س م د>و)، هـ١٠٤١ت(

ش (و، )هــ ١٠٠٩(ت �������حب الحسين الموسـوي العـاملي صـا   
) والمراد به الشيخ حسن ابن الشيخ زين الـدين العـاملي   رهحسن 

 م ق ر ره) للمجلسـي، (ومحمد أمـين) للتسـتري،   (و ،)هـ١٠١١(ت
سـلمه اهللا   ن ع(و مـال أحمـد ره)،  (وللبهائي، ش محمد) الظاهر(و

ح غريب اللغة مـع  وحواش فيها شر أ م ن)؟،(وع س)، (و )،تعالى
كثيـرة مـن كتـب أخـرى مـع ذكـر        وعليها شـروح ذكر المصدر، 

، عليها تملك بزرك الطهرانيآقا المصدر، عليها اسمها بخط الشيخ 
 الملـك  ال إلـه إال اهللا >محمد شريف األردبيلي، وختمه البيضـوي:  

عليها استعارة حمزة بـن حيـدر مـن     ،<الحق المبين، محمد شريف
السيد أحمد بن محمد الغراقـي [كـذا ولعلهـا مصـحفة العراقـي]،      
وكتب على وجهها السيد محمد باقر ابـن السـيد أحمـد القزوينـي     

النصـف األخيـر مـن    بخطه تاريخ والدة ولده السيد جعفر وهو في 
، ووالدة ولده محمد الملقـب  هـ١٢٢٧ذي القعدة سنة  ٨ ليلة الجمعة
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��١٢٢٩شوال سنة  ٦بالجواد في الثلث األخير من ليلة األربعاء     

  قاتم. ، بنّيالغالف: تيماج
@@سم.٢٩ /٥ ×١٨س، ٢٥ق،  ٢٥٠

IYTH@@

�Ù^q†Ö]�Ù]çu_�ÐéÏ��»�Ù^Ï¹]�sãßÚ�fÓÖ]�Ù^q†Ö]�Y   ) عربي) -رجال  

VÌéÖ`i  د بن علي بن إبراهيم الحسينيهـ١٠٢٨ ت( األسترآباديالميرزا محم.(  
  ).٢٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  الحمد هللا المتعالي في عزّ جالله عن األشباه والنظائر.. فهذا كتاب مـنهج
المتقـدمين  المقال في تحقيق أحوال الرجال حاولت فيه ذكر ما وصل إلي من كالم علمائنا 

  ...»والمتأخرين وما وقفت عليه من المقال في شأن بعض أصحابنا من علماء المخالفين
Ví~ŠßÖ]�†}a »        وعنه على ما ذكـره إلـى هـؤالء المشـايخ رضـي اهللا عـنهم وأرضـاهم

  .»وجزاهم عن اإلسالم وأهله خير الجزاء بمحمد وآله خير الورى
  

نسبة إلـى  (نسخ، علي أكبر بن محمد بن محمود الخراساني التربتي 
يـوم  )، مع إثبـات تـاء التأنيـث    التابعة إلى خراسان التربة الحيدرية

، كتبـه لولـده الشـيخ أحمـد،     هــ ١٢٣٠شهر رجب سـنة   ١٧ االثنين
 بالمـداد مصححة، عليها كلمات نسخ البدل، أوائل األسـماء كتبـت   

 فـي  ١٢٣٠سـنة   فـي األحمر، ألحقت بالنسخة فوائد كتبها الناسـخ  
من تأليفات فخر الدين الطريحـي وقـد    التربة الحيدرية والملحقات
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وهـي غيـر    هــ ١٠٥٣جمادى اآلخرة سـنة   ٧يوم األحد  فيفرغ منها 
معرفـة الصـحابي    فـي أصـلها، وهـي كمـا يـأتي:     وفْق مرتبة على 

ان)، صـفحت (من كتاب الكـافي   bةاألئمو nوالتابعي، تاريخ النبي
مـن   bاألئمـة و nها كثيـراً عـن النبـي   الكنى واأللقاب التي يعبر ب

معرفة من اجتمعت العصـابة   فيكتاب جامع المقال للطريحي، باب 
أصـل النسـبة    فـي صفحتان)، بيان (على تصديقهم من كتاب الكشي

ست صفحات)، ملحق فيه الغالب من الكنى التي اشتهر التعبير بهـا  (
صـفحات)، أصـول الشـيعة وأقسـامها،      يثمان(عن جمع من الرواة 

  .صفحتان)(في باعث المشتركات  فائدة
وكتـاب   wعلى وجه النسخة أحاديث من أربعين الشـيخ البهـائي  

صية بحسب وولد الناسخ  وقَفَهاالوصية وكتاب المصباح للكفعمي، 
  وقفت معها.  وفي صيغتها مسرد للكتب التي  هـ١٢٣٤سنة في والده 

  الغالف: كارتون، أزرق، وعطفه جلد أحمر.
  سم. ٢٩×  ٢٠س،  ٢٩ق،  ٢٩٠

IYUH@@

»^ÓÖ]   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  هـ٣٢٩(تثقة اإلسالم، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي(.  
  ).٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  الكتاب إلى تمام كتاب العشرة.أول 
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »المطاع فـي سـلطانه، المرهـوب     المحمود لنعمته المعبود لقدرتهالحمد هللا ،
  .»..لجالله، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في جميع خلقه، عال فاستعلى ودنا فتعالى

Ví~ŠßÖ]�†}a »       عن محمد بن إسـحاق بـن عمـار، عـن أبـي الحسـن موسـىg   فـي
  »...قال: اغسلها. تم كتاب العشرة وجلّ الظهور التي فيها ذكر اهللا عزّ

  
 gأميـر المـؤمنين   فـي مشـهد   هــ ١٠٧١اآلخر سـنة  نسخ، شهر ربيع 
، مصـححة، عليهـا كلمـات نسـخ البـدل، عنـاوين       بالنجف األشرف

، <أ م ن>و، <صـالح >األبواب كتبت بالشنجرف، عليها حواش بإمضاء: 
، جــاء فــي حاشــيتها <نعمــة عبــد اهللا>و، <اهللام ش م س رحمــه >و

الحمد هللا، قوبل وصـحح هـذا الكتـاب المسـمى     (األخيرة، ما نصّه: 
لجهد والطاقـة  إلى آخره مقابلة تامة بحسب ا أولهمن  افيبأصول الك

هما نسخة الشيخ األجل المرحوم الشيخ احدإمن نسختين مصححتين 
آخرهـا ماصـورته:    حسام الدين الحلي قدس اهللا روحه، وذكـر فـي  

صححت هذه األصول وقرأتها من األول إلى اآلخـر علـى مشـايخي    
الثقات، انتهى. واألخرى نسخة قرئت وصححت سماعاً على الفاضـل  

ى اهللا علـى محمـد   المرحوم مال عبد اهللا بن حسن الشوشتري، وصـلّ 
  .وآله وسلم)

صـفر سـنة    ٢٨في عليها تملك محمد ابن الحاج إبراهيم الحصري 
، وتملك إبراهيم بن سليمان بن علي بـن محمـد العـاملي    هــ ١١٤٣

قروء، وتملك محمـد  ، وختمه المربع غير م١١٦٢سنة في الجوياني 
ـ  بن علي ابن ناصر الدين  ، )عالء الـدين ـ(بن عالء الدين الشـهير ب

وتملك محمد بن علي بن ناصر الدين، وتملك علـي بـن صـالح    
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وختمـه البيضـوي:    بن علي نعمة العاملي، عبد اهللالقبيسي، وتملك 
  .  <١٢٧٢علي  عبد اهللا بن>

  ، وعطفه جلد بني.جلد صناعيالغالف: أسود، 
@@سم. ٢٩×  ٢٠س،  ٢٣ق،  ٢٩٩

IYVH@@

�|†��|†��Y�íéÞ^Ş×ŠÖ]�ÌÎ]ç¹]ÌÎ]ç¹]    ) عربي) -كالم  

VÌéÖ`i  هـ٨١٦(تالسيد مير شريف علي بن محمد الجرجاني(.  
)، هـــ٧٥٦ت(المواقــف) لعضــد الــدين اآليجــي  ( لكتــابشــرح ممــزوج مختصــر 

ف ورفـع مـا   ى الشارح فيـه لبيـان مـا يحتـاج إلـى البيـان وتوضـيح مقاصـد المؤلّـ         يتصد
، كتبـه باسـم غيـاث    أو اختصـار مخـلّ   استشكل عليه، كل ذلك مـن دون إطنـاب ممـلّ   

وائـل  ه في يـوم السـبت أ  ) وأتماسكندروفي بعض النسخ السلطان (الدين محمد الوزير 
  بسمرقند. هـ٨٠٧شهر شعبان سنة 

  ]٨/١١٢، التراث العربي المخطوط: ٦/١٣٧، الذريعة: ٢/١٨٩١[كشف الظنون: 
  النسخة ناقصة األول بمقدار ورقة واحدة.

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »مات؛ وفيه مراصد ستة؛ المرصد ... الموقف األول في المقد
  »...المراصد الباقية ففيما يجب تقديمهاألول؛ فيما يجب تقديمه في كل علم، وأما 

Ví~ŠßÖ]�†}a »     منها ما يتعلق بالسريرة وتعاونها على السـر والفسـاد وهـي الشـياطين
  ».واهللا أعلم بحقائق األمور
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 ،األصل بالخط األحمر فوقه ميز، العناوين في الحاشية، ١٢نسخ، ق 
عليها ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمـد رضـا ابـن الشـيخ     

  هادي آل كاشف الغطاء.
  الغالف: كارتون، أحمر وعطفه أسود.

  .سم ٢٩ /٥× ٢٠س،  ٢٥ق، ٢٥٥

IYWH@@

íéãÏËÖ]�Ùç‘ù]�»�íèæ†ÇÖ]�Ùç’ËÖ]   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٢٥٤ت(الشيخ محمد حسين بن محمد رحيم األصفهاني الحائري.(  
 يف فيه بآراء الميرزا أبكتاب معروف في األصول متداول بين الطلبة، يهتم المؤلِّ

ر عنـه بـبعض   عبـ القـوانين المحكمـة) وي  () في كتابه هـ١٢٣١ت( القميالقاسم الجيالني 
، وهو فـي  عليه المعاصرين وبالفاضل المعاصر، ويناقش أقواله فيه ويكثر من االعتراض

مة ومقاالت وخاتممقدهـ١٢٣٢ة سنة ة، فرغ منه يوم الجمعة التاسع عشر من ذي الحج.  
  ،٩٥٩رقم  ١٦/٢٤١، الذريعة: ٢٢٢٠رقم  ٤٠١[كشف الحجب واألستار: 

  ]٩/٣٥٥التراث العربي المخطوط: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »         الحمد هللا الـذي أرشـدنا إلـى معـالم الشـريعة ومعـارج اليقـين ونـور

لتحصـيل حاصـل القـوانين الممهـدة     لوامع تمهيد قواعد الـدين ووفقنـا   قلوبنا بزبدة من 
  »...اليضاح مدارك شرعه المبين

Ví~ŠßÖ]�†}a »ّـ وقد فرغ مؤلة فه من تسويده يوم الجمعة تاسع عشر شهر ذي الحج
  ».وكان ذلك في أرض الغري المائتينالحرام سنة اثنتين وثالثين بعد األلف و
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ت من شـهر  الجنابذي الكاخي، يوم السبنسخ، محمد بن محمد حسن 
 هــ ١٢٦١شهر رمضان سنة  ١٥المجلد األول)، ليلة ( هــ ١٢٦١شعبان سنة 

آخر الكتاب)، مصححة، عليها حواش بدون اسم أو رمز، جـاء اسـم   (
الفصول في علم األصول)،عليها تملك عبـد الحـر   (الكتاب في أولها: 

بن مبارك، وتملك الشيخ محسن ابن الشيخ راضي، وختمـه المربـع:   
، وتملك الشيخ عبد الرضا آل راضي، عليها إعارة <محسن ابن راضي>

أحمد ابن الشيخ شاهر ابن ملة ويس من الشـيخ مهـدي ابـن الشـيخ     
راضـي ابـن الشـيخ     وإعارة ،هـ١٢٨٧سنة في راضي ابن الشيخ محمد 

علي ابن الشيخ موسى من ابن عمه الشيخ عبـد الحسـن ابـن الشـيخ     
، <الراضـي بقضـاء الغنـي   >وختمه:  ،هـ١٣٢٣ذي الحجة سنة في جعفر 

ابـن الشـيخ    الشيخ راضي اوإعارة موسى بن محمد الخاقاني، نظر فيه
الشيخ محمد الجواد ابن الشيخ عبـد   انظر فيهوعلي ابن الشيخ موسى، 

    . هـ١٣٤٨سنة  ىجمادى األول ٢٤في ا آل راضي الرض
  الغالف: جلد، أسود فاتح.

  .سم ٢٩ /٥× ٢٠س،  ٣٠ق،  ٢١٤

IYXH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

المجلد األول والثاني والثالث من كتاب العقـود الـذي أولـه كتـاب التجـارة وهـو       
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  ناقص بمقدار صفحة واحدة.
�í~{{ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^{{Þ »  حيــث كونهمــا كــذلك كمــا ال يــرد عليهمــا الوجــوب ...

  »...والندب، ال يرد عليهما باقي األحكام الخمسة لعدم الفرق بين الجميع
Ví~ŠßÖ]�†}a »ّحة حينئـذ لـإلذن مـن الـولي، واألمـر سـهل بعـد أن        ه يتعين الصـ وأن

  ».اتضح لك تحقيق الحال، واهللا هو العالم
  

 هــ ١٢٦٣شـوال سـنة    ٨آبادي،  نسخ، مهدي بن زين العابدين نجف
الفصـل التاسـع   ( هـ١٢٦٣سنة شعبان  ١٧ود)، الجزء األول من العق(

آخر الكتـاب)،  ( هـ١٢٦٣ من كتاب التجارة)، أواخر شهر رجب سنة
هذه القطعـة مـن تمامهـا     وقد فرغ ناسخ(كتب الناسخ في آخرها: 

ب من شهور السنة الرابعة من العشرة السادسـة  أواخر رجب المرج
من المائة الثالثة من األلف الثاني من الهجرة النبوية كتبه مهدي بـن  

)، عليها ١٢٦٣زين العابدين نجف آبادي في غرة شوال المكرم سنة 
شيخ علي، وختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضـا  ال تملك

  ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.
  قاتم وعطفه بني فاتح. ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٢٩× ٢١س،  ٣٠ق،  ٣٠٤

  @
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IYYH@@

‚Ö]�Ù^ÛÒc�Y�íÛÃßÖ]�Ý^³cæ�àèíÛÃßÖ]�Ý^³æ�àè‚Ö]�Ù^ÛÒ   عربي) -(فضائل المعصومين� �

VÌéÖ`i  د بن علييبن بابويه االشيخ الصدوق، أبي جعفر محمهـ٣٨١(ت القم(.  
ورد من األحاديث المروية في شـأن   مافيه في إثبات الغيبة وكشف الحيرة، جمع 

وغيـرهم   bوبعض اآلثار الواردة في طول أعمار وغيبة بعض األنبياء gاإلمام المهدي
الدالة على إمكان طول عمر الحجة المنتظر وغيبته عن األنظار على خالف ما يتصـوره  

فه بطلب مـن نجـم الـدين أبـي سـعيد محمـد بـن الحسـن بـن          بعضٌ من عدم إمكانه، ألّ
حين ورد إلى قـم علـى أثـر رؤيـا كـان       القميمحمد بن أحمد بن علي بن أبي الصلت 

  كمال الدين وتمام النعمة أيضا. :رآها الصدوق، ويقال له
  ]٢١٨/ ٢، التراث العربي المخطوط: ١١٤٧رقم  ٢/٢٨٣[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  العـالمين الحمـد اهللا الواحـد األحـد الفـرد الصـمد      .الحمـد اهللا رب .
س وتعالى عن صفة المخلوقينالحي القادر العليم الحكيم، تقد...«  

Ví~ŠßÖ]�†}a »  :وقـال} رقْتاًكَبم   اللَّـه عطْبي كنُوا كَذَلآم ينالَّذ ندعو اللَّه ندع
  »...)١(}علَى كُلِّ قَلْبِ متَكَبرٍ جبارٍ

  
، مصححة، عليها بالغات المقابلة، عليها كلمات نسـخ  ١٢نسخ، ق 
حتمـل أنهـا بخـط    أ تخلو منها كل صفحة من صفحاته والبدل وال

األحمــر،  بالمــدادكتبــت ، العنــاوين )هـــ١٣٢٠(تالشــيخ النــوري 
كتبها السيد أحمد الموسوي المستنبط منه الصفحة األولى واألخيرة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٥سورة غافر: آية  )١(
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)، وعليها تملكه وكتب علـى ظهـر الغـالف والصـفحة     هـ١٤٠٠ت(
  األولى بعض المطالب المهمة من الكتاب.  

  فاتح. ، بنّيجلدالغالف: 
@@سم. ٢٩ × ١٩س،  ٢١ق،  ٢٨٧

IQPPH@@

�…^f}_�……‚Ö�íÃÚ^¢]�…]çÞù]�…^�íflÛñù]�…^ã�ù]b    ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i ����   .)هـ١١١٠(ت المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي ���
  ).٨٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

ن ألحوال أمير المؤمنينالنصف األول من المجلد التاسع المتضمg.  
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ر منـاهج اليقـين بمحمـد سـيد     د أساس الحمد هللا الذي شيالدين ونو

  ». ..المرسلين وعلي أمير المؤمنين واألبرار من عترتهما الغر الميامين
Ví~ŠßÖ]�†}a » ونحن بحمد اهللا قد أوردنا من األخبار ما في عشر من أعشاره كفاية

فضـائله ومناقبـه صـلوات اهللا عليـه وهـي       هللا هدايته، واهللا الموفـق لكـل خيـر.   المن أراد 
   ».مشحونة بالنصوص

  
وكتبـت رؤوس   علمـت اآليـات بالشـنجرف فوقهـا،    � ، ١٢نسخ، ق 

، جاء في إنهاء الناسخ ما نصّـه:  أيضاً األحاديث واألبواب بالشنجرف
قد تم بحمد اهللا النصف األول مـن أحـوال أميـر المـؤمنين وسـيد      (

الوصيين صلوات اهللا عليـه وعلـى أوالده المعصـومين ويتلـوه فـي      
المجلد الثاني وهو النصف اآلخر أبواب فضائله ومناقبه صـلوات اهللا  
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وباطنا)،  وظاهراً وأخراً عليه وهي مشحونة بالنصوص والحمد هللا أوالً
شهر ربيـع األول   ٢١في ) هـ١٢٨١ت(مرتضى األنصاري الشيخ  وقَفَها
على عامة من ينتفع به من الفرقة الناجية االثنـي عشـرية    هـ١٢٦٨سنة 

وجعل التولية لنفسه ما دام حياً ثم للعلماء والفقهـاء االثنـي عشـرية،    
محمد يوسف) كما جاء اسـمه بخـتم بيضـوي    (كتب وقفية النسخة: 

، وكتب الواقف <د يوسف عبده محمالمتوكل على اهللا>تحت الوقفية: 
بسم اهللا الرحمن الرحيم، نعم قـد وقفـت هـذا    (ما نصّه:  تحتها بخطه

الكتاب على ما حرر هنا، وأنا األحقر مرتضـى األنصـاري)، وختمـه    
 <ال إله إال اهللا الملك الحق المبين عبده مرتضـى األنصـاري  >المربع: 

  .وجاء ختمه الشريف هذا في النسخة أربع مرات
  .ورأسيها مزين بالطرة، ، بنّيجلدالغالف: 

@@سم. ٢٩ /٥× ١٧ /٥س،  ٢٧ق، ٢٩٦

IQPQH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�Ý^Óuù]�Õ…]‚Ú    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١٠٠٩(تالسيد محمد بن علي بن الحسين الموسوي العاملي(.  
  ).٨٤(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  كتاب الطهارة والصالة.
��Ùæ_Ví~{{ŠßÖ] »     ــه ــود لكمال ــه المعب ــكور لنعمائ ــه المش ــود آلالئ ــد هللا المحم الحم

  ».. .المرهوب لجالله الذي ارتفع شأنه عن مشابهة األنام
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Ví~ŠßÖ]�†}a »عن الصادق لما صحg       أنه قال: الصـالة فـي السـفر ركعتـان، لـيس
  ».قبلهما وال بعدهما شيء

        

أواخـر محـرم   نسخ، محمد هاشم ابن نور الدين محمد الحسـيني،  
 ، كتبها بمنزله الواقع خارج بلدة مشهد المقدسةهــ ١٠٩٢الحرام سنة 

آخـر الكتـاب)، مصـححة، عليهـا     ( هــ ١٠٩٢الجزء األول)، سـنة  (
األحمر، عليهـا حـواش    بالمدادكتبت كلمات نسخ البدل، العناوين 

ـ ئرف وبعضها نقل من نسخة قُنقلت من خط المؤلِّ ف، ت على المؤلّ
ح وتعاليق نقلت من الكتب الفقهية واللغوية ومنهـا  وفي بعضها شرو

كتاب جامع الحكم للشيخ قاسم الكاظمي المعروف بـابن الونـدي،   
، <لنحويأحمد ا>و، <شيخ محمد>و، <م ح>وحواش متعددة بإمضاء: 

لشيخ هادي كاشف الغطاء، عليها تملـك  ل <هــ >و، <محمد الحسن>و
مكتبة الشيخ علـي ابـن   ختم عليها الشيخ هادي آل كاشف الغطاء، 

  .الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء
  أخضر. جلد صناعيالغالف: كارتون، أزرق وعطفه 

  .سم ٢٩×  ٥/١٧س،  ٢٨ق،  ٢٤٨

IQPRH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�Ý^Óuù]�Õ…]‚Ú    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١٠٠٩(تالسيد محمد بن علي بن الحسين الموسوي العاملي(.  
  ).٨٤(ينظر: المخطوطة ذات الرقم  
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  .من الزكاة إلى آخر الحج)(المجلد الثاني والثالث من الكتاب 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » :الزكاة)، الزكاة لغة: الطهارة والزيادة والنمو. قال فـي المعتبـر:   (قوله

  »...وفي الشرع اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب
Ví~ŠßÖ]�†}a »وأفاض على تربته المراحم الرب المجلـد الثالـث مـن كتـاب      انية. تـم

  »...مدارك األحكام في شرح شرائع اإلسالم على يد مؤلفه العبد الفقير
  

، عليها كلمـات نسـخ   هـ١٠٨٥شهر رمضان سنة  ١٠يوسف، عصر  نسخ،
، <هـادي >قوله) بالمداد األحمر، عليها حواش بإمضاء: (كلمة  ميزالبدل، 

فـي  طالعها محسن القريشي، عليها تملك طاهر الشيخ أحمد القزوينـي  
ختم مكتبـة  عليها وتملك الشيخ هادي آل كاشف الغطاء،  ،هــ ١٢٢٢سنة 

، الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطـاء 
  .)١٠١(رقم ذات النسخة الوالظاهر أن النسخة قرينة 

  أخضر. جلد صناعيطفه الغالف: كارتون، أزرق وع
  سم. ٢٨ /٥× ١٧س،  ٣٠ق،  ٢٧٨

IQPSH@@

…^’fj‰÷]�…^f}ù]�àÚ�Ì×j}]�^ÛéÊ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د بن الحسن الطوسي  الطائفة، أبي جعفرشيخهـ٤٦٠(تمحم(.  
  ).١٤(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  صوم شعبان.وتنتهي إلى أواخر باب  ة ناقصة األول بمقدار ورقة واحدةالنسخ
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�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »        به أحدهما علـى اآلخـر ممـا ذكرنـاه كنـتم مخيـرين فـي ...
  »...جماعإالعمل بهما، وألنه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة 

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »الد الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خ
  ..»..n: كان رسول اهللاقال gعن أبي جعفر

  
، مصححة، عليها كلمات نسخ البدل وبالغات المقابلة، ١١نسخ، ق 

على  مقروءةكتبت األبواب ورؤوس المطالب بالشنجرف، والنسخة 
ها األول، وجـاء فـي إنهـاء    ئالمجلسي األول كما جاء في آخر جز

أنهاه المولى اللوذعي األلمعي محمـد هـادي أدام   (القراءة ما نصّه: 
في مجالس آخرها أوائـل شـهر اهللا المعظـم     سماعاًاهللا تعالى هداه 

قـه بيـده الفانيـة أحـوج     رجب لسنة ثمان وخمسين من الهجرة، نم
المربوبين إلى رحمة ربه الغني محمد تقي بن مجلسي عفي عنهمـا  
والحمد هللا وحده والصالة على محمد وعترته المعصومين)، وكتب 

بلـغ  >بخـتم مسـتطيل:    إنهاءات القراءة بخطه، وختم اإلنهاء أحيانـاً 
وهـذا الخـتم ورد فيهـا     <مـد تقـي  قه محأفاض اهللا تعالى عليه، نم

، والمراد به السيد محمد بن <س م د>ن، عليها حواش بإمضاء: يمرت
، )هــ ١٠٠٩(ت �������الموسوي العاملي صـاحب   علي بن الحسين

والمراد به الشيخ حسن ابن الشيخ زين الـدين العـاملي    <حسن ز>و
والمـراد بـه الشـيخ البهـائي      <مد ظله العالي هــ  ب>و، )هـ١٠١١(ت

م ح (وسـلمه اهللا)،  () ودعي له أحياناً بعد ذكر اسمه بـهــ ١٠٣٠ت(
محمـد   ق) والمراد به السيد مير محمـد بـاقر ابـن شـمس الـدين     

سـلطان العلمـاء   لسلطان) (و)، هــ ١٠٤١ت(الحسيني الشهير بالداماد 
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لكاشـاني  المـولى محسـن ا  ث الفيض ر ض) للمحد(و)، هــ ١٠٦٤(
رحمـه اهللا) ؟،   هــ ع أ(ومير فيض)، (ر عنه أحياناً بـ) وعب١٠٩١��ت(
ن ع) ؟، وحواش فيها شرح غريـب اللغـة مـع ذكـر المصـدر،      (و

القـرن الرابـع   فـي  ) كتبت بخط متـأخر  ١٠٩() و٧٠ -٥٥(األوراق 
الميرزا أبو تراب الزنجاني على كافـة المشـتغلين مـن     وقَفَها، عشر

الشيعة االثني عشرية وجعل التولية لنظام العلماء ومن بعده لذريته، 
مهـدي  >عليهـا خـتم بيضـوي:    وكتب الوقفية عبد اهللا المازندراني، 

  .)٧١( بالرقم األشكوري، ذكرها السيد جعفر <الموسوي
  مربعات حمراء. ةبثالث مزينالغالف: كارتون، صحراوي 

  سم. ٢٨ /٥× ١٧ /٥س،  ٢١ق،  ٢٣٧

IQPTH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†�    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١٣١٢(تالميرزا حبيب اهللا بن محمد علي الرشتي النجفي(.  
، )هــ ٦٧٦(تشـرائع اإلسـالم) للمحقـق الحلـي     ( لكتـاب شرح اسـتداللي مبسـوط    

العبـادات مجلـدان فـي كتـاب الطهـارة      بقيت بعض كتبه غير مشروحة، خرج من قسـم  
ومجلدان في الصـالة ومجلـد فـي الزكـاة، وخـرج مـن المعـامالت اإلجـارة والغصـب          
والقضاء والشهادة والوقف والرهن واللقطـة وإحيـاء المـوات والصـيد والذباحـة وغيـر       

  .هـ١٣٠٧شوال سنة  ٢١اإلجارة في  ذلك من مجلدات، فرغ من كتاب
  ]١١٧رقم  ١٣/٣١٩و ،٥٨٨رقم  ١/١٢٢[الذريعة: 
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  كتاب اإلجارة.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العـالمين... كتـاب اإلجـارة بمعنـى األجـرة كمـا هـو         الحمد هللا رب

  ..».تحف العقولالمعروف أو بمعنى اإليجار كما في حديث 
Ví~ŠßÖ]�†}a »واحـد   االثنـين تحرير هذا الكتاب بعون اهللا الملك الوهـاب فـي يـوم     تم

ثمائـة مـن   السـابع بعـد األلـف والثال    ١٣٠٧المكرم من شـهور سـنة   عشرين من شهر شوال و
  .»هاجرها ألف تحية وسالم من اهللا األحد العالممالهجرة النبوية على 
  

، عليهـا حـواش   حسـنة الخـط  في النجف األشرف،  هــ ١٣١٩نسخ، 
  .<منه>بإمضاء: 

  الغالف: تيماج، أحمر.
  .سم ٢٨×  ١٩ /٥س،  ٢٣ق،  ٢٤٦

IQPUH@@

Ý^Óuù]�‚Â]çÎ�Ý]†£]æ�Ùø£]�íÊ†ÃÚ�»   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i ����   .)هـ٧٢٦(تالحسن بن يوسف الحلي،  ���
  ).٣٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  . ألولالمجلد ا
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ـ .الحمد هللا على سوابغ النعماء وترادف اآلالءا بعـد فهـذا كتـاب    . أم

الفتاوى خاصة، وبينت فيه  لخصت فيه لب) قواعد األحكام في معرفة الحالل والحرام(
  وأعـزّ    قواعد أحكام الخاصة، إجابة اللتمـاس أحـب النـاس إلـي وهـو الولـد   هم علـي ،
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  »...محمد)(العزيز 
Ví~ŠßÖ]�†}a » الجـزء األول مـن كتـاب    ولو قال: ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل. تم

  ».قواعد األحكام في مسائل الحالل والحرام
  

 األحمر، عليها بالمدادكتبت ، مشكولة، العناوين wفالمؤلِّنسخ، عصر 
الشـهيد األول)  (ة والدين محمد بن مكـي  حاشية من إمالء شمس الملّ

، وأخـرى  <ع ل>وحواش بإمضـاء:   ،كتبها أحد تالميذه بخطه في حياته
مضاء، على وجه النسخة أحاديث وشعر فـي مـدح أئمـة أهـل     بدون إ
سـنة  فـي   ن عبد اهللا بـن علـي الحسـني   ، عليها تملك مطهر بbالبيت
بن سعد الـدين بـن   [عالء الدين بن جالل الدين السيد تملك  و، هـ٧٥٥

صـفر سـنة   فـي   وليانيي الينالحس ]مالك بن حسين بن علي بن محمد
شـهر  فـي  وتملـك علـي بـن ؟     ،ملّكها إياه والده جالل الـدين  هـ٨٥٤

 فـي سـنة  ؟، وتملك السيد حسين بـن علـي الهمـذاني    ٤رمضان سنة 
الحاج  وقَفَها، عليها اسم ؟ الحسني، واسم محمود بن ؟ الالري، هــ ١٣١٧

  .سبز علي الهمذاني وجعل توليتها بيد السيد أبي طالب الهمذاني
  الغالف: كارتون، مزهر.

  سم. ٢٨×  ٢٠س،  ١٩ق،  ١٨٢
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IQPVH@@

Ý]†£]æ�Ùø£]�íÊ†ÃÚ�»�Ý^Óuù]�‚Â]çÎ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i ����   .)هـ٧٢٦(تيوسف الحلي، الحسن بن  ���
  ).٣٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

تتمـة  ، وهـي  نيب النكـاح إلـى آخـر الكتـاب سـوى سـطر      المجلد الثاني من كتـا 
  . السابقة للنسخة

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »        كتاب النكـاح، وفيـه أبـواب: األول فـي المقـدمات وهـي: سـبعة مباحـث :
  »...شدة طلبه. وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا النكاح مستحب، ويتأكد في القادر مع

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »ًمن القرآن، وكـل   وزر قبري بقدر اإلمكان، واقرأ عليه شيئا
  »....كتاب صنفته وحكم اهللا تعالى بأمره قبل إتمامه

  
األحمـر،   بالمدادكتبت ، مشكولة، العناوين wفنسخ، عصر المؤلِّ

بن ميثم الحسيني فـي  ض الحواشي، نظر فيها السيد محمد عليها بع
عالء الدين بن جالل الدين بن سعد السيد عليها تملك  ،هــ ٧٣١سنة 

فـي   وليانيني اليالدين بن مالك بن حسين بن علي بن محمد الحس
تُقـرأ وضـبطناه علـى     ال الثمانمائـة [ هــ ٨٥٤محرم الحرام سـنة   ١٥

  ) كتبت بخط متأخر.٥١، ٤٣ - ٤١(]، األوراق النسخة السابقة
  الغالف: كارتون، مزهر.

  سم. ٢٨×  ٢٠س،  ١٩ق،  ١٨٤
  @
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IQPWH@@

Ý^Óuù]�‚Â]çÎ�h^jÒ�àÂ�Ý^ãeý]æ�Ý^n×Ö]�Ì�Ò   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د بن الحسن األصبهانيهـ١١٣٧(تالفاضل الهندي، بهاء الدين محم(.  
، شرع فيـه قبـل بلـوغ    )هـ٧٢٦(تالحلي  !�� ���) قواعد األحكام( لكتابشرح ممزوج  

نفسه، وابتدأ في شـرحه لكتـاب النكـاح، وأنهـاه إلـى       هالحلم وبعد فراغه من المعقول بتصريح
) مسـتوفياً  القواعـد () شرحاً متوسـطاً أقـرب إلـى االختصـار، ثـم ابتـدأ مـن أول        القواعد(ختام 

  . هـ١١٠٥والحج، فرغ منه سنة مستقصياً لألدلة واألقوال، فخرج منه بذلك الطهارة والصالة 
  ]٣١٠/ ١٠، التراث العربي المخطوط: ٦٥٧رقم ٥٦/ ١٨[الذريعة: 

  شرح كتاب الطهارة وكتاب الصالة من القواعد.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ومـوارده   الحمد هللا الذي شرع لنا الدين ورفع قواعده وسهل شرائعه

  »...ورفع قصورهحكم أحكامه وعظّم مشاعره ومشاهده أوأوضح مناهجه ومعاهده و
�Ví~{ŠßÖ]�†}a »         اثنتـين بـالتخيير فـي احتيـاط األول بـين القيـام والقعـود دون وظـن

  ».الثاني، تم والحمد هللا كما هو أهله وصلّى اهللا على محمد وآله الطاهرين
        

 ،األحمـر  بالمـداد كتبـت  ، عليها بالغات المقابلة، العناوين ١٢نسخ، ق  
كتـاب  ) حاشية بإمضاء السيد بـاقر الحسـيني، فـي آخـر     ٣٧١ص(في 

ر الكتاب، عليها تملـك علـي بـن    وسطالطهارة كتب محمد خضر عدد 
 ، وختمـه المـثمن والبيضـوي:   هــ ١٢٢٨سنة في لشهير باإلسالمي أحمد ا

السـيد خليفـة بـن علـي      تملـك و، <علي مع الحق والحق مـع علـي  >
عليها خـتم مكتبـة   ولده السيد محمد،  وتملك ،هــ ١٢٥٠سنة  [األحسائي]
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  .الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء
  ، أسود.جلدالغالف: 

  .سم ٢٨× ١٩س،  ٢٧ق، ٣٢٦

IQPXH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéÏßi�±c�Ý^ãÊù]�ÔÖ^ŠÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
 ).٤٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

ــ  ــة المؤلِّ ، والجــزء الثــاني إلــى كتــاب الوقــوف  wفالجــزء األول بحســب تجزئ
  والصدقات.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » شـرائع اإلسـالم  ، إلـى تنقـيح   مسالك األفهـام الحمد هللا الذي أوضح 
  »...وشرح صدور من اختارهم من األنام، بإيضاح مسائل الحالل والحرام

�Ví~{ŠßÖ]�†}a »         :كتـاب  (وكيـف كـان فقـول الشـيخ ضـعيف، وكـذا تعليلـه. قولـه
  ».الوقوف والصدقات). تم المجلد الثاني من هذا التعليق

  
 ٢٨نسخ، حسن بن أحمد بن علي بن سنبغة العاملي، يـوم السـبت   

، صالح بن محمد بـن  )١(الجزء األول)( هــ ١٠١٨جمادى األولى سنة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأيــت نســخة مــن كتــاب (استقصــاء االعتبــار) فــي مخطوطــات المدرســة الهنديــة فــي كــربالء    )١(
ونســخة مــن  ،هـــ١٠٢٨محــرم الحــرام ســنة  ٢٨فــي يــوم الثالثــاء الناســخ نفســه المقدســة كتبهــا 

 .كتاب الكافي سعيت في شرائها لمكتبة الروضة العباسية ولكني لم أدون تاريخ نسخها
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جمادى األولى سنة  ٢٤له السالمي، ضحى نهار يوم األربعاء عبد اإل
 بالمدادكتبت ، العناوين الجزء الثاني)(في المشهد الغروي  هــ ١٠١٨

لسـماع  اقوله)، علـى الجـزء األول بالغـات    (األحمر، وكذا كلمة 
ة من بعض الكتـب الفقهيـة   بعض الحواشي المنقولعليها والقراءة، 

كالقواعد والدروس والتنقيح، وعلى الجزء الثاني حـواش بإمضـاء:   
، على ظهر الصفحة األولـى أدعيـة وطالسـم مجربـة لـدفع      <م ن>

مدرسـة   وقف على مكتبةأنها  (الرصاص) كُتب عليها بقلم، الحمى
البروجردي لكنها خالية من أي خـتم للمدرسـة المـذكورة وهـذا     

   .على جميع نسخ المدرسة موجودما هو خالف 
  ، أسود.جلد الغالف:

  .سم ٢٨ /٥×  ٢٠ ،الثانيالجزء  س ٢٩، الجزء األول س ٢٧ق،  ٣١٥

IQPYH@@

íÂçÛ¥� �

M{�°’£]�Å…‚Ö]æ�°Úù]�‚×fÖ]   ) عربي) -دعاء  

  <و ٤٨٣ -و١١>
VÌéÖ`i  ـه ٩٠٥ت(الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي.(  
 :األدعيـة واألعمـال واألوراد واألذكـار، هـو أقـدم تأليفـاً مـن كتابـه اآلخـر         فـي  كتاب 

)ة الواقية) المعروف بالمصباح وأكبر منه وأبسط بكثير؛ الشتماله على جميع مـا اشـتمل   نّالج
.. مع زيادات في هذا الكتـاب مـن   وعليه كتاب المصباح من األدعية واألحراز والتسبيحات 



  ................................................................................................................................  ١٩٩ 

وشرحها، وشرح األسماء الحسنى، ومحاسبة الـنفس وغيرهـا مـن    أدعية الصحيفة السجادية 
ذكر في آخره فهرساً لمصادر الكتاب، وهي تزيد على مائتي كتاب، ثـم   األدعية المبسوطة.

، ثـم أدعيـة الوسـائل إلـى المسـائل،      gأورد تمام كتاب أدعية السر التي رواها اإلمام البـاقر 
وقد جعلهـا مهـراً البنـة المـأمون، ثـم بعـض أدعيـة         gوهي مناجاة مروية عن اإلمام الجواد

أخرى، ثم شرع في محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامـة، ثـم أورد مختصـر دعـوات     
  . هـ٨٦٨األسماء في شرح أربعين اسماً، للشيخ شهاب الدين السهروردي، فرغ منه سنة 

  ]٤٩٣رقم  ٣/١٤٣[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » جعل الـدعاء سـلماً نرتقـي بـه إلـى أعلـى المراتـب،        الحمد هللا الذي

  »...ووسيلة إلى اقتناء غرر المحامد ودرر المواهب
Ví~ŠßÖ]�†}a »    وأما استخارات تكشف قناع البلوى وأما تفسيرات تفتـر منهـا أفـواه

  ».المعاني المالح فهي كزجاجة المصباح عند االستصباح

N�{]çßÖ]�|æ†Ö]�äéfßiæ�íÚ]ç×Ö]�‹ËßÖ]�íf‰^¦íÚ   ) عربي) -أخالق  

  <ظ٤٨٩ -ظ  ٤٨٣>
VÌéÖ`i  ـه٩٠٥ت(الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي.(  

 wالمؤلِّـف  . ضـم سوء وتنزيهها وتطهيرها من اآلثـام في محاسبة النفس األمارة بال
اً آيات وأحاديث في التحذير والترهيب والترغيب، وحكماً وأمثاالً وقصصاً وأشعار فيه

  البلد األمين والدرع الحصين).(نفسه في آخر كتابه  كل موضوع، أدرجها تناسب
  ]١/٣٢٣، موسوعة مؤلفي اإلمامية: ١١/١٤١[التراث العربي المخطوط: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  إال اهللا شـهادة  الحمد هللا السريع حسابه األليم عقابه وأشهد أن ال إلـه
  »...ائم الجرائم وجرائم العظائمظتؤمن صاحبها من ع
�í~{{ŠßÖ]�†{{}aEVD“Î^{{Þ »بــرين كالــذر فــي يــا نفــس يحشــر اهللا المتكبــرين والمتج
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  »...هم أهل الموقف يوم القيامة لهوانهم.ؤصورهم وألوانهم يط
  

، مشكولة، عليهـا كلمـات نسـخ البـدل، مصـححة،      هــ ١٠٥٢نسخ، 
ف كتبت في الحاشية، العناوين كتبت بقلم الشنجرف، تعاليق المصنِّ

بخط السيد حسين الهمذاني، فـي  ما هو عليها بعض الحواشي منها 
أولها فهرس الكتاب صنعه السيد حسين بن علي بن أبي طالب بـن  

ـ يب في عشـر ور الحسيني الهمذاني المدعو بالط بعبد المطل  اتق
هــ ١٣٥٢القعدة سـنة   وذ ٢٤ه في بضميمة النسخة مع مقدمة له وأتم 

  .<حسين الحسيني>وختمه الدائري في آخره:  وهو بخطه،
عليها إعارة الشيخ محمد علي المحالتي،عليها تملك عبد اهللا ابـن مـال   

إلى اهللا،  يأفوض أمر>البيضوي:  ه، وختمهــ ١٢٤٠علي الطهراني في سنة 
، وتملك السيد محمـد مهـدي بـن علـي بـن      <عبد اهللا ابن محمد علي

فـي  النجف األشـرف)  (ة الغروية سيوسف الطباطبائي في األرض المقد
، اشتراه في يوم الجمعة من هذا التاريخ هــ ١٣١٨شهر ربيع اآلخر سنة  ٢٠

مهـدي بـن   >بعد عودته من فريضة الحج قبل هذا اليوم، وختمه المربع: 
، وخـتم  <محمـد مهـدي الطباطبـائي   >، وختمه البيضوي: <علي الحسني
حسين بـن علـي بـن    ، وتملك <مهدي ابن علي الحسني>بيضوي آخر: 

، وختمـه  هــ ١٣٤٩في سنة  الحسيني الهمذاني أبي طالب بن عبد المطلب
، تتخللها بعض الوثـائق الخاصـة   <الحسين بن علي الحسيني>البيضوي: 

  .بالسيد حسين الهمذاني من رسائل شخصية وطالسم وأشعار
  الغالف: جلد، أحمر.

  سم. ٢٨ /٥×  ١٩س،  ١٨ق،  ٤٨٩
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IQQPH@@

�íéãfÖ]�í•æ†Ö]íéÏ�Ú‚Ö]�íÃÛ×Ö]�|†��»   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
) اللمعـة الدمشـقية فـي فقـه اإلماميـة     ( لكتـاب شرح ممزوج مختصر معروف جـداً  

، يوضّح مشكالته مـع إشـارات عـابرة    )هــ ٧٨٦(تللشهيد األول محمد بن مكي العاملي
إلى بعض األدلة االجتهادية في المسائل، ويتتبع الشارح كثيراً من آراء الماتن في سائر 
كتبه، وهو بتقسيم الشارح في مجلدين، وقد أصبح من الكتب الدراسية فـي الحـوزات   

 ٢١تأليفـه ليلـة السـبت     العلمية الشيعية وكتبت عليه شروح وحواشٍ وتعاليق كثيرة. تـم 
وفي بعض النسخ يوم الثالثاء سادس جمادى اآلخرة سنة (، ـه٩٥٧جمادى األولى سنة 

  كما في بعض النسخ. هـ٩٥٦)، وكان االبتداء به في أول شهر ربيع األول سنة ـه٩٥٦
  ]٦/٢٣٠، التراث العربي المخطوط: ١٧٥٧رقم  ١١/٢٩٠[الذريعة: 

جعلتها جارية له مجرى الشرح الفاتح لمغلقـه، والمقيـد لمطلقـه،    >قال في أوله: 
والمتمم لفوائده، والمهذب لقواعـده، ينتفـع بـه المبتـدي، ويسـتمد منـه المتوسـط        
والمنتهي، تقربت بوضعه إلـى رب األربـاب، وأجبـت بـه ملـتمس بعـض فضـالء        

ووفقهم لطاعتهدهم اهللا تعالى بمعونتهاألصحاب أي ،>. 

  ف.الجزء األول من الكتاب بحسب تجزئة المؤلِّ
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »من شـرائع اإلسـالم كافيـة فـي      شرح صدورنا بلمعة الحمد هللا الذي

  »...الخطاب ونور قلوبنا من لوامع دروس األحكام بيان
Ví~ŠßÖ]�†}a »         ،وفـي المـدة   (مع أصـالة بقـاء غيـره وعـدم انتقالـه، وملـك الغيـر لـه

  ».)؛ ألصالة عدم ما يدعيه اآلخر من الزيادةيحلف المنكر
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األحمـر، عليهـا    بالمدادكتبت العناوين  ،هـ١٢٣٧شوال سنة  ٢١نسخ، 
حواش كثيرة أكثرها نقل من الكتب الفقهيـة ومـن شـروح الروضـة     

السيد  وقَفَها، كما أن بعضها لواقف النسخة، صدرواللمعة مع ذكر الم
بيـع  ر رشـه في  hإسماعيل الحسيني لفاطمة الزهراء محمد كاظم بن

  .<محمد كاظم الحسيني>، وختمه البيضوي: هـ١٢٩٣اآلخر سنة 
  ، وعطفه رمادي.قاتم، بنّي الغالف: كارتون

    .سم ٢٨ /٥× ١٩س،  ٢٥ق،  ٢١٤

IQQQH@@

ï‚�]�ÝøÂ`e�ï…çÖ]�ÝøÂc   ) عربي) -فضائل المعصومين  

VÌéÖ`i هـ٥٤٨(ت علي الفضل بن الحسن بن الفضل ي، أبالطبرسي(.  
وذكـر طـرف مـن فضـائلهم ومنـاقبهم       bاالثنـي عشـر   األئمـة في أحـوال النبـي و  
تهـم ووفيـاتهم وطـرف مـن     اوالد لواردة في إمامتهم، وتواريخومعاجزهم والنصوص ا

  به على أركان أربعة تشتمل على أبواب وفصول:األخبار ومحاسن اآلثار، رتّ
  .nالركن األول: في ذكر النبي

  .gالركن الثاني: في ذكر أمير المؤمنين
  .bمن الحسن الزكي إلى الحسن العسكري األئمةالركن الثالث: في ذكر سائر 

عـن  الثاني عشـر مـنهم، وفـي آخـره جـواب      الركن الرابع: في بيان إمامتهم وذكر 
 .gشبهات المنكرين لغيبة اإلمام الثاني عشر

فه باسم األصفهبد عالء الدولة شاه فرشواد كون الحسن بن علي بن شهريار بـن  ألّ
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 ن ملك مازندران.قازا

  ]٢/١٧٦، التراث العربي المخطوط: ٩٥٧رقم  ٢/٢٤٠الذريعة:  ،٢٥٤/ ٥٣[كشف الحجب واألستار: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »      الحمد هللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي لـم يلـد ولـم يولـد ولـم

  »...يكن له كفواً أحد، تعالى عن الصاحبة والولد
Ví~ŠßÖ]�†}a »ل كتابنـا هـذا    خرج عن الغرض المقصود فييهذا الكتاب ومن تأم

ونظر عرف الصواب. تم الكتاب بحمد اهللا الكريم الوهاب وصـلّى علـى سـيدنا محمـد     
  ».وآله الطاهرين وعترته الطيبين

  
 بالمـداد كتبـت  ، العنـاوين  هــ ١٠٩٦شوال سـنة   ٢٢نسخ، عبد علي، 

األولى كتبت بخط  األحمر، مطالب الكتاب كتبت في الحاشية، الورقة
  .)٣٣( بالرقم األشكوري، ذكرها السيد جعفر متأخر عن األصل

  الغالف: تيماج، ذو لسان، أحمر.
  .سم ٢٨ /٥× ٢١س،  ١٧ق، ٢٢٠

IQQRH@@

Ý]†£]æ�Ùø£]�íÊ†ÃÚ�»�Ý^Óuù]�‚Â]çÎ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i ����   .)هـ٧٢٦(تيوسف الحلي، الحسن بن  ���
  ).٣٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ـ .الحمد هللا على سوابغ النعماء وترادف اآلالءا بعـد فهـذا كتـاب    . أم
نت فيه ) لخصت فيه لب الفتاوى خاصة، وبيقواعد األحكام في معرفة الحالل والحرام(
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وهـو الولـد    ،هم علـي قواعد أحكام الخاصة، إجابة اللتمـاس أحـب النـاس إلـي وأعـزّ     
    »...محمد)(العزيز 

Ví~ŠßÖ]�†}a »   ّفته وحكـم اهللا تعـالى بـأمره قبـل إتمامـه فأكملـه       وكـل كتـاب صـن
تي إليك، واهللا خليفتـي  هذه وصي .وأصلح ما تجد من الخلل والنقصان والخطأ والنسيان

    ».والسالم عليك ورحمة اهللا وبركاته ،عليك

        

صـفر سـنة    ١٣الحافظ،  نسخ، مسعود بن معروف بن علي بن زكي
آخر الكتـاب)، عليهـا   ( هــ ٨٢٣شعبان سنة  ٩الجزء األول)، ( هــ ٨٢٣

حواش كثيرة كتب الكثير منها في عصـر الناسـخ، عليهـا بالغـات     
فـي آخـر كتـاب    األحمر،  بالمدادكتبت ، العناوين والسماع القراءة

بسـم  (لولده محمد صادق ونصّـه:   wالبيع إنهاء العالمة المجلسي
ه ولدي وقرة عيني محمد صادق وفّقـه اهللا  لرحمن الرحيم، أَنهااهللا ا

تعالى لمراضيه قـراءةً وتصـحيحاً وتحقيقـاً وتـدقيقاً وضـبطاً فـي       
مجالس شتّى آخرها بعض أيام شهر شعبان المعظم مـن سـنة سـبع    
وتسعين بعد األلف الهجرية فـأجزت لـه روايتـه عنـي بأسـانيدي      

عالمـة قـدس اهللا روحـه ونـور     المتكثرة المتصلة إلـى المؤلِّـف ال  
ضريحه، وكتب أبوه الفقير إلى اهللا الغني محمد باقر بن محمد تقـي  

ثم بالغ الشيخ عبـد اهللا   المجلسي عفي عنهما حامداً مصلياً مسلِّماً)،
 wلعالمـة المجلسـي  اإنهاء  وفي آخر كتاب األماناتالشوشتري، 

ة ه قرالرحيم، أَنهابسم اهللا الرحمن (نصّه: أيضاً،  لولده محمد صادق
قه اهللا تعالى للعروج على أعلى عيني وفلذة كبدي محمد صادق وفّ

روايتـه  مدارج الكمال قراءةً وتدقيقاً وتحقيقاً وضبطاً فـأجزت لـه   
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عني بأسانيدي المتصلة إلى المؤلِّف العالمة نور اهللا ضريحه، وكتب 
عفـي   بيمناه الوازرة الداثرة محمد باقر بن محمـد تقـي المجلسـي   

عنهما في شهر صفر من سنة تسع وتسـعين وألـف حامـداً مصـلياً     
عبد الرزاق بن عبد الوهـاب الحسـني،   السيد عليها تملك مسلِّماً)، 

 وتملك أفضل الدين محمد بن تقي الدين محمد الحسني الحسيني
، وتملك محمد حسين بن محمد، وتملك محمد باقر بـن  الموسوي

عبده محمـد بـن محمـد    >ضوي: محمد مهدي الحسني، وختمه البي
، <عبده محمد جعفر بن غـالم علـي  >ي: ، وعليها ختم بيضو<مهدي

  .)٥٢( بالرقم األشكوريذكرها السيد جعفر 
  واألركان. ورأسيها مزين بالطرةقاتم،  ، بنّيالغالف: جلد

  .سم ٥/٢٨×  ٢٠س، ٢٥ق، ٢٧٧

IQQSH@@

íÃè†�Ö]�Ý^Óu_�»�íÃé�Ö]�ï†Òƒ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٧٨٦(تالشهيد األول، محمد بن مكي العاملي(.  
السياسـات)،  واإليقاعـات،  والعقـود،  والعبـادات،  (فقه استداللي في أربعة أقطـاب  

مة فيها سبع إشارات في المباحـث األصـولية، خـرج منـه كتـاب الطهـارة       وفي أوله مقد
  . هـ٧٨٤ صفر ٢١والصالة فقط، وفرغ منه في 

  ]٣٠/ ٦، التراث العربي المخطوط: ٢٢١ رقم ١٠/٤٠[الذريعة: 

  المجلد األول.
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Ví~ŠßÖ]� Ùæ_ »وأوضـح  للـواردين،  شـرائعه  فسـهل  اإلسـالم،  شـرع  الذي هللا الحمد 
  »...المغالبين على أركانه وأعزّ أعالمه للمرتادين،
Ví~ŠßÖ]�†}a »   ويتلوه إن شاء اهللا تعالى المجلد الثاني في كتاب الزكاة. وفـرغ منـه

  ».الثالثاء لتسع بقين من صفر ختم بالخير والظفر، سنة أربع وثمانين وسبعمائةيوم 
  

شوال سنة  ١٥ االثنيننسخ، محمد بن علي بن محسن العاملي، نهار 
األحمـر، عليهـا تملـك     بالمـداد مجدولة، العناوين كتبت  ،هـ١٢٠٠

واستعارة  ،هــ ١٣١٩سنة في السيد حسين بن علي الحسيني الهمذاني 
  لي الخاقاني من الشيخ علي.الشيخ ع

  الغالف: جلد، صحراوي.
 سم. ٢٨×  ١٧ /٥س،  ٢٤ق،  ٤٥٧

IQQTH@@

“é~×i�|†��»�ÙçŞ¹]�|^jË¹]    ) عربي) -بالغة  

VÌéÖ`i  ،هـ٧٩٢(تسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني(.  
  ).١٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ودقائق البيان وخصصنا ببدائع  الحمد هللا الذي ألهمنا حقائق المعاني
  »...األيادي وروائع اإلحسان

�Ví~{ŠßÖ]�†}a »         ،ًوتكـاثر األفـزاع والفـتن، وتـواتر الحـوادث أورثـت الطبـع مـالال
قــد وفقنــا اهللا لإلتمــام، ورزقنــا الفــوز بهــذا  ت حكمتــهوالخــواطر كــالالً، لكــن اهللا جلّــ

  »...المرام
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شهر رمضـان   ٢٧الخميس  ، يوماألشكوريعبد اهللا بن قربان علي نسخ، 
في مدرسة عالي جناب حسـين خـان سـردار فـي بلـدة       هــ ١٢٤٢سنة 

علـم  �� األحمر وبعضها في الحاشية، المتن  بالمدادقزوين،العناوين كتبت 
فـي  عبد البـاقي   وقَفَها، <جلبي>بخط أحمر تحته، عليها حواش بإمضاء: 

 ،أكبـر وكتـب الوقفيـة علـي     هــ ١٢٧٦ذي القعدة سـنة   ٦يوم الخميس 
  .والنسخة متضررة أثر ما جرى على المكتبة من االعتداء الغاشم

  وعطفه جلد رمادي. ، بنّيكارتونالغالف: 
  سم. ٢٨× ١٨ /٥س،  ١٨ق،  ٢٥٩

IQQUH@@

äéÏËÖ]�å†–¬�÷�àÚ   )عربي) -فقه إمامي   

VÌéÖ`i د بن علييبن بابويه ا الشيخ الصدوق، أبي جعفر محمهـ٣٨١(ت القم(.  
  ).١٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .hت بزيارة الصديقة الزهراءابتدأت النسخة بأوائل باب التيمم وانته
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »...g:  قال رسـول اهللاn      يـا  ذات يـوم لعمـار فـي سـفر لـه :

  »...: تمرغت يا رسول اهللا في الترابك أجنبت فكيف صنعت ؟ قالعمار بلغنا أن
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »  السـالم عليـك يـا بنـت      ،السالم عليك يا بنت خيـر خلـق اهللا

  »....السالم عليك يا ابنة خير البرية ،أفضل أنبياء اهللا ورسله ومالئكته
  

األحمـر،   بالمداد، عليها كلمات نسخ البدل، األبواب كتبت ١٢ق نسخ، 
عليها تملك السيد محمـد   بعض األوراق كتبت بخط متأخر عن األصل،
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جمـادى اآلخـر سـنة     ١٠فـي  مهدي بن محمد الموسوي اإلصـفهاني  
  .<محمد مهدي بن محمد الموسوي>وختمه البيضوي:  ،هـ١٣٣٧
  غالف.بدون 
  سم. ٢٨×  ١٩ق، مختلفة السطور،  ٢٥٢

IQQVH@@

íéÏ�Ú‚Ö]�íÃÛ×Ö]�|†��»�íéãfÖ]�í•æ†Ö]   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
  ).١١٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
مـن كتـاب النكـاح إلـى قصـاص الطـرف مـن كتـاب         اشتملت النسخة على المهر 

  القصاص.
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »     والمرجع في األحوال الثالثة إلـى العـرف بحسـب زمانـه ...

  »....لبضعها المطلقة وهي المفوضة :الزوجة )وال متعة لغير هذه(ومكانه وشأنه. 
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »   ألن منفعة الشم خارجة عن األنف، والخلل فـي الـدماغ، ال

  »....فيه. وكذا يستوي األقنى واألفطس
  

، عليها بعض الحواشي نقلت من بعـض الكتـب   ١٢نسخ، أواخر ق 
سخ، عليها تملـك  خطوط متغايرة النَ ة، كتبت بثالثالمصدر مع ذكر

  السيد عبد الرسول ابن السيد محمد البكاء.
  بدون غالف.

  سم. ٢٨×  ٢٠ق، مختلفة السطور،  ١٣١
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IQQWH@@

�ß¹]�t]†ŠÖ])فارسي) -عقائد (   )١  

VÌéÖ`i  ١١(ق القاضي زاده الكرهرودي، عبد الخالق الرومي(.   
 مناظراتـه مـع القاضـي زاده المـاوراء    ، ذكـر فيـه   gفي إثبات إمامة أمير المـؤمنين 

بعض الـردود علـى   ) وهــ ١٠٧٨ت(في مجلس أبي المظفر الشاه عباس الصفوي  )٢(النهر
مـة وقاعـدة   بـه علـى مقد  كتبها بالتماس الشاه المـذكور لالنتفـاع بهـا، رتّ   األقوال الباطلة 

، وقال عنها صـاحب  هـ١٠٨٣وخاتمة، فرغ منه في يوم األحد سلخ شهر ربيع األول سنة 
  إنها رسالة معروفة بالتحفة الشاهية).(رياض العلماء: 

  ]٧٦٣رقم  ٢٢/١٤٤، تراثنا: ١٢/١٦٢، الذريعة: ٢٢٩/ ٧[رياض العلماء: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_� �

  كس نامـه أنـوار جلـى ننويسـد    «
  

ــا   ــاد علــي ســينجلي ننويســد  ت   ن
  كى دست قضا خامه نهد برنامـه   

  
  ».ننويسد..تا بر سر او هو العلى   

  Ví~ŠßÖ]�†}a »ّة كه اين رسالة همايون مقالة در روز يكشـنبه سـلخ   الحمد هللا والمن
شهر ربيع األول سنة ثالث وثمانين بعد األلف تشريف تسويد بوشيد اميدكـه بزركـان   

  ».خرده دان خرده بر خردان نكيرند
        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتمـل فـي بعضـها    أفـي كتابـه الذريعـة بـأكثر مـن اسـم و       wهرانـي ذكره الشـيخ آقـا بـزرك الط    )١(

باســم: (اإلمامــة)،    ٢/٣٢٨باســم: (االعتقاديــة)، و  ٨٩٦رقــم   ٢/٢٢٨االتحــاد، ينظــر: الذريعــة:   
 باسم: (الرسالة االعتقادية). ١١/٩٣باسم: (التحفة الشاهية)، و ١٦٠٩رقم  ٣/٤٤٣و

 (ماورائي).هكذا اشتهر والنسبة إلى ماوراء النهر:  )٢(
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، هــ ١١٢٥نستعليق، محمد حسن ابن مال محمد مؤذن طهراني، سـنة  
تـاريخ   ، عليها حواش كتبهـا الناسـخ  حسنة الخطمصححة، نفيسة، 

ـ  ١٨()، وهـ١١٢٥شهر ذي القعدة سنة  ٢١(بعضها:  ة سـنة  ذي الحج
 ١١ليلـة  ()، وهــ ١٢٥١ة سـنة  ذي الحج ٣٠ االثنينيوم ()، وهــ ١٢٥١

)، هــ ١٢٥٩شهر جمادى اآلخرة سنة (، و)هــ ١٢٥٢شهر ربيع أول سنة 
ــنة  (و ــوراء س ــوم عاش ــاء: )هـــ١٢٥٣ي ــرى بإمض ، <ع ل ي>، وأخ
، في آخرها صـفحة واحـدة مـن مقدمـة     <مازندراني هزارجريبي>و

مـد بـن زيـد بـن ربيعـة      ترجمة القصيدة العينية إلسماعيل بن مح
) ترجمهـا محمـد   هــ ١٩٣ت(المعروف بالسـيد الحميـري    الحميري

]، ٦٠٠٣رقـم   ٢٢/٥٠بالنظم الفارسـي [الذريعـة:    األسترآباديقاسم 
  د علي بن عبد الكريم الرضواني الشوشتري.  عليها اسم سي

  الغالف: كارتون، أسود.

  .سم ٢٨× ١٩س،  ١٥ق،  ٢١٣

IQQXH@@

ð^ãÏËÖ]�ì†Ò„i   )عربي) -فقه إمامي  

�VÌéÖ`i ����   .)هـ٧٢٦(تالحلي، الحسن بن يوسف  ���
فقه استداللي مقارن موسع، خرج منه إلى أواخر النكاح في خمسـة عشـر جـزءاً،     

يقاعـات)، تـم الجــزء   اإلوالعقـود،  والمعـامالت،  والعبـادات،  (رتّبـه علـى أربـع قواعـد:     
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  في بلدة الحلة. هـ٧٢٠من ذي الحجة سنة  ١٦الخامس عشر منه في 
����، مكتبة ١٦٩رقم  ٤٣/ ٤[الذريعة:    ]١٨٦/ ٣، التراث العربي المخطوط: ٣٣رقم  ٩٦الحلي:  ���

قد عزمنا في هذا الكتاب الموسوم بتذكرة الفقهاء علـى تلخـيص   >قال في أولـه:  
فتاوى العلماء، وذكر قواعد الفقهاء على أحـق الطرائـق، وأوثقهـا برهانـاً، وأصـدق      

ـ    ي المحاكمـة  األقاويل وأوضحها... وأشرنا في كل مسألة إلى الخـالف، واعتمـدنا ف
  .<بينهم طريق اإلنصاف

  الجزء السابع.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »        ،القاعدة الثانية في العقـود، وفيـه كتـب: كتـاب البيـع، وفيـه مقاصـد

  »...األول: في أركانه، وفيه فصول، األول: في ماهيته
�í~ŠßÖ]�†}aED“Î^ÞV     وهل يملك بيع نصيب الكبار؟ أما عندنا وعنـد أبـي يوسـف

  »....ومحمد فال. وأما عند أبي حنيفة فنعم
  

المجلد الثالث من التـذكرة،  >، كُتب على ظهرها عبارة: ١٣نسخ، ق 
ودعاءان، عليها ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا  <البيع

  ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.
  ، وعطفه جلد.قاتم، بنّي كارتونالغالف: 

  سم. ٢٧× ١٩س، ٢٥ق، ٣٥٥

  @
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IQQYH@@

ïæ^jËÖ]æ�äÏËÖ]��†¥�»�íè^ãßÖ]    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د بن الحسن الطوسي  الطائفة، أبي جعفرشيخهـ٤٦٠(تمحم(.  
) ٢٢(و جـزءين فقه فتوائي مختصر مشهور من دون ذكـر األدلـة االجتهاديـة، فـي     

)، اهتم به فقهاء اإلماميـة تدريسـاً   ٢١٤(كتاباً من الطهارة إلى الديات في أبواب عددها 
   وشرحاً وتحشيةً وترجمةً وخصّوه بالرواية واإلجازة.

  ]١٣/٢٠٢العربي المخطوط: ، التراث ٢١٤١رقم  ٢٤/٤٠٣[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ّخيرته مـن خلقـه   ى اهللا على الحمد هللا مستحق الحمد وموجبه، وصل

  »...وكيفية ترتيبها ، باب ماهية الطهارةمحمد وآله الطاهرين من عترته وسلم تسليماً
Ví~ŠßÖ]�†}a »فإن كـان قـد    ،فإن أتلف ذلك على ذمي في حرزه كان عليه ضمانه

   ».لم يكن عليه شيء على حال أتلفه، وكان قد أظهره
  

، في أوله فهـرس الكتـاب، عنـوان الكتـاب مـذهب،      ١١نسخ، ق 
األخيرة كتبها بخـط   األربع اتقاألحمر، الور بالمدادكتبت العناوين 

)، عليهـا خـتم بيضـوي    هــ ١٤٠٠ت(متأخر السيد أحمد المسـتنبط  
عليها تملـك السـيد أحمـد     ،<١١٢٠محمد حسين بن شاه محمد >

  .)١٩( بالرقم األشكوري، ذكرها السيد جعفر المستنبط
  .، بنّيالغالف: تيماج

  سم. ٢٧× ١٦ /٥س، ١٧ق،  ٣٣١
  @
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IQRPH@@

ÄÚ^¢]�ÄÚ]çq   ) عربي) -تفسير  

VÌéÖ`i هـ٥٤٨(تعلي الفضل بن الحسن بن الفضل  ي، أبالطبرسي(.  
الكـافي  ( ى بــ مجمـع البيـان) والصـغير المسـم    (ـى بـ فه بعد تفسيريه الكبير المسـم ألّ

نصر الحسن بن فضل كما صرح به فـي أولـه،    يبالتماس ولده أبالشافي)، انتخبه منهما 
في كشافه،  )هـ٥٣٨(تأدرج فيه النكات التفسيرية الدقيقة مع االعتناء بآراء الزمخشري 

إليه العامـة مـن جهـة، ومـع مـا ذهـب إليـه         توبين فيه أيضاً مواضع الخالف مع ما ذهب
 عشر شهراً، شرع فيـه فـي   يفي اثن أتمهالزمخشري من حيث اعتزاله من جهة أخرى، و

  .هـ٥٤٣محرم الحرام سنة  ٢٤وفرغ منه في ،هـ٥٤٢صفر سنة  ١٨
   ،١١٩٥رقم  ٥/٢٤٨، الذريعة: ٨٢٤رقم  ١٦٥[كشف الحجب واألستار:  

  ]١٥١/ ٤التراث العربي المخطوط: 
ي لما فرغت من كتابي الكبير فـي التفسـير الموسـوم    أما بعد، فإنّ>قال في أولـه:  

مجمع البيان لعلوم القرآن، ثم عثرت من بعد بالكتاب الكشاف لحقائق التنزيل لجار ـب
�����������اهللا  ������ ������ ������ ���ـ ، واستخلصت من بدائع معانيه وروائع ألفاظه ومبانيه ماال ي مثلـه فـي    ىلف

شاف، فخرج الكتابان إلـى  كتاب مجتمع األطراف، ورأيت أن اسمه واسميه بالكاف ال
. أن أجرد من الكتابين كتاباً ثالثاً يكـون  .أبو نصر الحسن . ولدي.. اقترح علي.الوجود

دي حملها ويثقـل  .، فإن الكتب الكبار قد يشق على الشا.مع بينهما ومحجر عينهمامج
استخرت اهللا تعالى وتقدس في االبتـداء منـه بمجمـوع مجمـع      ..ثمعلى الناقل نقلها

  .<جامع للكلم الجوامع، اسميه كتاب جوامع الجامع
لت النسخة على أواخر شرح سورة مريم إلى آخر القرآن وهي ناقصة اآلخر اشتم
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  بمقدار صفحة واحدة، وبعض األوراق من الوسط.
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »    اآلخذ في كل لديد أي: كل جانب من الجـدال، يريـد أهـل ...

  .»..تحس) من أحسه: إذا شعر به، ومنه الحاسة(تخويف لهم، و )وكم أهلكنا( .مكة
†}a�Ví~ŠßÖ] » :لِ{قوله تعالىقِ اللَّيإِلَى غَس{ وقْودخول ظالمه في كل شيء،  هب

  »....بت الشمس) إذا غابتقو(يقال: 
  

نسخ، الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ علـي [بـن عبـد    
آخـر  ( هــ ٩٧٣شعبان سنة  ١٦العالي] الميسي العاملي، بكرة نهار السبت 

 ميـز األحمـر،   بالمـداد سورة القصص)، أسماء السور واألجزاء كتبت 
اآليات القرآنية بالخط األحمر فوقها، عليها حواش نقلـت مـن بعـض    

نهج البيان)، وكذا شـرح  (الشروح مع ذكر المصدر وأكثرها من كتاب 
الحاج سبز علي [الهمذاني] على كافـة المشـتغلين    وقَفَهاغريب اللغة، 

  .بيد السيد أبي طالب الهمذاني تهاة الناجية وجعل توليمن الفرق
  أسود.، الغالف: كارتون

  .سم ٢٧ /٥× ١٨س،  ٢٩ق،  ١٩٣

IQRQH@@

|†��»�íéÖç‘ù]�‚‘^Ï¹]�xéÏßi�íè†ñ^£]�‚ñ]çËÖ]�“~×Ú    ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  د معصوم القزويني الحائريد حسن بن محمهـ١٢٤٠(تمال محم(.  
) ةة ومنتخـب الفرائـد الحسـيني   ملخص الفوائد السني(ه لكتابشرح ممزوج مختصر  

فـي  ) هــ ١٢٠٥(توالقديمة للوحيـد البهبهـاني   الذي رتّب فيه الفوائد الحائرية الجديدة 
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جمـادى   ٢٤ االثنـين ثمانين فائدة ووضع لها كشافاً خاصاً لمواضيعه، تم الشرح في يوم 
  .هـ١٢١٢ذي القعدة سنة من ت إعادة النظر فيه في يوم األحد ، وتمهـ١٢٠٢األولى سنة 

  ]٥٠١/ ٣، التراث العربي المخطوط: ٢٠٦٧رقم  ٤/٤٦٥[الذريعة: 
�Ví~ŠßÖ]�Ùæ_» الحمد هللا الذي هدانا إلى معرفته ومعرفة نبيه وأوليائه ومتابعة شريعة

  »...سيد أنبيائه والتمسك بالعروة الوثقى والحبل المتين
�†}aVí~ŠßÖ] » ـد        جبإصالح الفاسد وتـرويالكاسـد وفـرغ مـن تأليفهـا العبـد.. محم

  ».. والحمد هللا رب العالمين والصالة على محمد وآله أجمعين.حسن
  

 ٢٤نسخ، مال حاجي بن محمد صـالح الكـازروني، يـوم األربعـاء     
 كتبـت  ـ عصر المؤلِّـف ـ، العنـاوين    هــ ١٢٣٦جمادى اآلخرة سنة 

ـ   بالمداد وهـي   <لمحـرره >واش بإمضـاء:  األحمر، عليها بعـض ح
    .)٩٦( بالرقم األشكوري، ذكرها السيد جعفر للناسخ

  .ورأسيها مزين بالطرةالغالف: كارتون، أسود وعطفه بني، 
@@سم. ٢٧ /٥×  ١٨س،  ٢٣ق،  ٢٧٣

IQRRH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéÏßi�±c�Ý^ãÊù]�ÔÖ^ŠÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
 ).٤٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .الجزء الثاني والثالث والرابع
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »في لغة يستعمل النكاح أن علما النكاح، كتاب  وفـي  ،كثيـراً  طْءالـو 
  »..." العقد :يقال وقد ،الوطي :النكاح"  :الجوهري قال .بقلة العقد

Ví~{{ŠßÖ]�†{{}a »مشــروط الــدخول قبــل تنصــفه ألن الجميــع، يثبــت الثــاني وعلــى 
 شـرائع  تنقـيح  إلـى  األفهـام  مسالك كتاب من الرابع الجزء تم. خاص بدليل أو بالطالق
  ».اإلسالم
  

الجـزء  (يوم األربعاء شـهر رجـب سـنة ؟    مطلب الشيرازي، ، نسخ
ذي القعدة سنة  ١٤بت السمال حسن بن زين الكاتب، يوم  الثالث)،

الجزء الرابع)، كتبها لحضرت أميـر مخـدوم قطـب الـدين     ( هـ٩٩٥
نعمة اهللا الحسني الحسـيني الدشـتكي فـي دار السـلطنة كلكنـدة،      

األحمـر   بالمدادمصححة، عليها كلمات نسخ البدل، العناوين كتبت 
أوصياء المرحوم الحاج مـال علـي    وقَفَها، قوله) بذلك(كلمة  ميزو

، ثـم انتقلـت إلـى    هــ ١٢٥١شعبان المعظم سنة في محمد الطهراني 
محمد كاظم المراغي، ثم إلى السـيد محمـد إبـراهيم الموسـوي،     

، ثـم إلـى السـيد    <عبده محمد إبراهيم الموسوي>وختمه البيضوي: 
، عليهـا  <علي بن أحمد الموسـوي >علي الموسوي، وختمه المربع: 

  ك محمد بن محمد مهدي.تمل
  ورأسيها. مزين بالطرة ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٢٧×  ١٧س،  ٢٥ق،  ٤٤٧
  @
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IQRSH@@

��ŠËi�Y�Üè†ÓÖ]�áa†ÏÖ]��ŠËiêflÛÏÖ]   ) عربي) -تفسير  

VÌéÖ`i  يأبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشمهـ٣٠٧سنة حياً كان ( القم.(  
لها على ضوء والعقائدية فيفسرها ويؤ تفسير روائي يتناول في األكثر تأويل اآليات

لــى الكتــاب إضــيفت �� د الــبعض أن بعــض األحاديــث ، ويعتقــbتيــأحاديــث أهــل الب
ولـيس   القمـي والبعض اآلخر يرى أن هذا التفسير منتخب من عدة تفاسير منهـا تفسـير   

ه كـالم طويـل   فيـ بزرك الطهراني رحمـه اهللا  آقا الذهن، وللشيخ  إلىبتفسيره كما يسبق 
  فليراجع.

  ]٣/٣٧٣، التراث العربي المخطوط: ١٣١٦رقم  ٤/٣٠٢[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » علـى محمـد   تفسير الكتاب المجيد، المنزل من عند العزيز الحميـد ،

، وهـو تفسـير موالنـا أبـي عبـد اهللا جعفـر بـن محمـد         ، الفعال لما يريـد nالنبي الرشيد
  »...سالم وتسليماالصادق صلوات اهللا عليه وعلى آبائه وأبنائه ال

Ví~ŠßÖ]�†}a »عن أبي عبد اهللاg قالرسول اهللا : إنn يا علـي القـرآن   قال لعلي :
  »...خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس

  
، مصححة، عليها كلمات نسخ البدل، رؤوس المطالـب  ١٢نسخ، ق 

ـ األخيـرة   اًسطر ١٨، كتبت بالشنجرف ـ   تتمم  ة الكتـاب مـن طبع
وقصيدة لعبد اهللا ابن الشـيخ   bاألئمةفي أولها بيان لكنى  ،الحجرية

، عليها اسم )١(أحمد بن زين الدين في ذم الدنيا والحث على العمل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من أهل بلدته األحساء: به شيخٌأذكرها هنا لكونه لم يؤثر عنه الشعر بحسب ما أخبرني  )١(
← 
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ونى الحاج السيد صفدر حسين الرضـوي وميـر إلهـي بخـش كـال     
  م.١٩٥٩كراجي، عليها تاريخ سنة 

  .، بنّيالغالف: جلد
@@سم. ٢٧×  ١٦ /٥س،  ٢٣ق،  ٣٣٠

IQRTH@@

�|^jËÚÝç×ÃÖ]   ) عربي) -أدب  

VÌéÖ`i  هـ٦٢٦ت(أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي.(        

كتاب معروف متداول في علوم التصريف والنحو والمعـاني والبيـان واالسـتدالل    
الثـاني: فـي علـم    ووالعروض والقافية، وهو في ثالثة أقسام: األول: فـي علـم الصـرف،    

الثالث: في علمي المعاني والبيان، وأورد الكالم فـي تكملـة علـم المعـاني فـي      والنحو، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

  بن الشيخ أحمد بن زين الدين:امما قاله عبد اهللا 
  أيهـــــا النـــــائم عـــــن خيـــــر العمـــــل    

  
  بـــــــادر الليـــــــل بأعمـــــــال الفـــــــالح   

  واكحـــــل الجفـــــن بأميـــــال القـــــذى     
  

  فانتبـــــه يـــــا ثمـــــل إن كنـــــت صـــــاح  
  الطــــــرف بأكنـــــاف الســــــماء قلّـــــب    

  
  واتـــــرك الراحـــــة مـــــع غيـــــد مـــــالح  

ــدا      ــق بـــ ــي األفـــ ــور فـــ ــع النـــ   إن لمـــ
  

  وغــــــدا فــــــي جانبيــــــه كالوشــــــاح     
ــى     ــالب النهــ ــدلج طــ ــرى المــ ــد ســ   قــ

  
ــباح     ــور الصـــــ ــائقه نـــــ ــدا ســـــ   وغـــــ

ــد    ــوى وقـــــ ــة القصـــــ ــا للغايـــــ   طلبـــــ
  

ــاح    ــاً كالجنــــ ــرزم غربــــ ــل المــــ   جعــــ
ــه    ــتإفانتبـــــــــ ــا أفلـــــــــ   ن الثريـــــــــ

  
ــالح      ــاب الصـــ ــة أربـــ ــنم فرصـــ   واغتـــ
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فصلين، األول: في ذكر الحد، والثاني: في االستدالل وفيه علم العروض، وقد اعتنى به 
 الفضالء والعلماء بالدراسة والشرح والتلخيص والتحشية.

  ]١٣٤/ ١٢، التراث العربي المخطوط:٢/١٧٦٢[كشف الظنون:
نت كتابي هذا من أنواع األدب دون نوع اللغة مـا رأيتـه   وقد ضم>في أولـه:  قال 

البد منه، فأودعته علم الصرف بتمامه، وأنه ال يتم إال بعلم االشتقاق والنحـو بتمامـه،   
وتمامه بعلمي المعاني والبيان. ولما كان تمام علم المعاني بعلمي الحدود واالستدالل 

بهما، وحين كان التدرب في علمي المعاني والبيان موقوفاً على لم أر بداً من التسمح 
ي ممارسة باب النظم والنثر ورأيت صاحب النظم يفتقر إلى علمي العـروض والقـواف  

  .<.ثنيت عنان القلم إلى إيرادهما.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » قال األستاذ اإلمام البارع���� سراج الملة والـدين أبـو يعقـوب يوسـف      ���

ده اهللا برحمتـه ورضـوانه: أحـق كـالم أن تلهـج بـه       بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي تغمـ 
  .»..في قالب الصدق �
� األلسنة، وأن ال يطوى منشوره على توالي األزمنة، كالم ال يفرغ 

Ví~ŠßÖ]�†}a »      علـى هـذا الحـد    وإذ قد وفّق اهللا جلّـت أياديـه حتـى انتهـى الكـالم
  ».ين على األخيارفلنؤثر ختم الكالم حامدين اهللا ومصلِّ

  
األحمـر، عليهـا حـواش بإمضـاء:      بالمدادكتبت ، العناوين ٩نسخ، ق 

وعليها شروح كثيرة من عدة كتب ذكرت في آخرهـا،  ، <نص>و، <منه>
)، فـي  ١١ق(فـي  ) كتبت بخط متـأخر  ١٦٥ -  ١٥٦(التي بين راق األو

ح، ثـم تتبعـه   ينتهي كتاب المفتاح وتاريخ اإلنهاء ممسو) ١٨٧(ورقة ال
، عليها تملـك محمـد الحـائري موطنـاً،     ١١التكملة وهي من نسخ ق 

، وختم مكتبـة  هــ ١٣١٥سنة في  وتملك الشيخ هادي آل كاشف الغطاء
ـ   ا ابـن الشـيخ هـادي آل كاشـف     الشيخ علي ابن الشيخ محمـد رض
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  .)١٠٩( قمبالر األشكوري، ذكرها السيد جعفر الغطاء
  .قاتم، أحمر، عطفه بني جلدالغالف: 

  سم. ٢٦ /٥× ١٧س،  ١٧ق، ٢٥٤

@IQRUH@@

Øèæ^Îù]�áçéÂæ�ØèˆßjÖ]�Ðñ^Ïu�àÂ�Í^�ÓÖ]    ) عربي) -تفسير  

VÌéÖ`i ����   .)هـ٥٣٨(تجار اهللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي  ���
 األئمـة بعلم المعاني والبيان ولذا اشتهر فـي اآلفـاق واعتنـى     محيطتفسير مبسوط، 

ه االعتزالية فيه، ومناقش لـه  ئوتدريس وكتابة عليه، وراد آلراالمحققون به مابين درس 
 إلـخ، نقـل فيـه نقـوالً     ...، ومخـرج، ومختصـر  فيما أتى به من وجوه اإلعـراب، ومحـشٍّ  

خوان فـي مكـة   فه بالتماس جماعة من اإلكثيرة عن بعض المفسرين األوائل والقراء، ألّ
المكرمة، وكتبه باسم األمير الشريف أبي الحسن علي بن حمزة بن وهاس، وفـرغ مـن   

   . هـ٥٢٨شهر ربيع اآلخر سنة  ٢٣ االثنينتأليفه ضحوة يوم 
  ]١٠/٢٦١، التراث العربي المخطوط: ٢/١٤٧٥[كشف الظنون: 

  .  ) من سورة الكهف٢٩(ية اآلإلى شرح  اشتملت النسخة على شرح أول سورة البقرة
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »    أسماء معربة، وإنما سكنت سكون زيـد وعمـر وغيرهمـا ...

  »...من األسماء حيث ال يمسها إعراب لفقد مقتضيه وموجبه
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق إال اختياركم ألنفسكم ما

  »....النجاةشئتم من األخذ في طريق 
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، نفيسة، عليها حواش كثيرة بإمضـاءات مختلفـة يطـول    ٧نسخ، ق 
لمصدر، ناقصة سردها بعضها نقل من كتب التفسير واللغة مع ذكر ا

بحسب الترقيم القديم في أعالها، بعد  اتقمن أولها بمقدار ست ور
، في الحاشية التي فيهـا  ١١) تممت بخط متأخر في ق ٤٠٠(الورقة 

ف: كتبت تفسـير  قال المصنِّ>إنهاء تفسير سورة المائدة عبارة نصّها: 
وهي غيـر موجـودة فـي     <هذه السورة بالطائف عند قبر ابن عباس

حمد رضا بن محمد حسين األصـفهاني  المطبوع منه، عليها تملك م
 ، وختمه البيضوي:)]هــ ١٣٦٢(اإلصفهاني المجد  يأبالمعروف ب هو[
خـتم مكتبـة الشـيخ    عليها ، <الراجي محمد رضا بن محمد حسين>

، ا ابن الشيخ هـادي آل كاشـف الغطـاء   علي ابن الشيخ محمد رض
  .)١٠٥( بالرقم األشكوريذكرها السيد جعفر 

  .، بنّيجلدالغالف: 
 .سم ٢٦ /٥× ١٩س،  ٢٣ق،  ٤٦٤

IQRVH@@

‚Â]çÏÖ]�|†��»�‚‘^Ï¹]�ÄÚ^q   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i هـ٩٤٠(ت عامليالمحقق الكركي، نور الدين علي بن الحسين ال( .  
ــاوين     ــدات بعن ــي مجل ــر ف ــه >شــرح اســتداللي كبي ــه -قول ــاب <قول قواعــد ( لكت

مجلدات مع أنـه   ة، خرج منه ستّ)هـ٧٢٦(تالحلي الحسن ين يوسف  علّامة) للاألحكام
لم يتجاوز مبحث: تفويض البضع من كتاب النكـاح، وقـد وصـل إلـى هـذا الحـد فـي        

الفاضل الهندي بكتابـه   أتمه، ولم يتيسر له إتمامه بعد ذلك فهــ ٩٣٥ جمادى األولى سنة
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) فابتدأ بشرح كتاب النكاح إلى آخـر القواعـد،   كشف اللثام عن وجه قواعد األحكام(
  حج والطهارة والصالة.ثم شرح بعد ذلك ال

  ]٥٩/ ٤، التراث العربي المخطوط: ٢٨٤رقم  ٧٢/ ٥الذريعة: [
كتاب الطهارة إلى تمام كتـاب الجهـاد، وهـو تمـام الجـزء األول منـه وقطعـة مـن         

  الجزء الثاني.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »الخبير، الذي خلـق الخلـق بقدرتـه    الحمد هللا العلي الكبير، الحكيم ..
جمـال   ..) لشـيخنا األعظـم  قواعد األحكام في مسائل الحالل والحرام(وبعد: فإن كتاب 

الملة والحق والدين، أبي منصور الحسـن بـن الشـيخ الفقيـه السـعيد، األجـلّ المقـدس،        
. كتـاب لـم يسـمح الـدهر بمثالـه، ولـم       .سديد الملة والدين، يوسف بن المطهر الحلـي 
الفقهية، على ما ال يوجـد فـي مصـنَّف،    ينسج ناسج على منواله، قد احتوى من الفروع 

  »...ولم يتكفل ببيانه مؤلف، ولم يتفق له شرح يبرز حقائقه
Ví~ŠßÖ]�†}a » :ظاهره المنع وإن خاف فال يجوز ارتكابه وإن خاف التلف(قوله .(
  ».القتل بطريق أشد

  
الجزء األول)، عبد العلي ابن... بـن إبـراهيم   ( ـهـ  ٩٤٩نستعليق، سنة 

األسمروي من قرى قزوين السـاكن فـي محروسـة أبـا.. مـن بـالد       
من شهر رمضان مـن سـنة   الشيروان، ليلة األربعاء عشية الثامن عشر 

، وكتـب  <عبده عبد العلي>الجزء الثاني)، وختمه البيضوي: ( هــ ١٢٤٧
سوف إلى هنا من خـط  كتبتُ من أول صالة الك(نصّه:  ما افي آخره

 الجدةفي دار السلطنة إصفهان في مدرسة  wنقل من خط المصنِّف
الكبيرة والحواشي المكتوبة فيه كانت مكتوبة في النسخة التي دونت 

ما نقلت)، ثم ذكر الناسخ في حاشـية اإلنهـاء فهـرس كتـب      .منها..
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األحمـر،   بالمدادقوله) (كلمة  ميز، هــ ٩٣٧الشارح وتاريخ وفاته سنة 
كان على درجـة مـن    كاتبها ها أنعلى الجزء األول حواش يظهر من

، فـي  <wبخطه>العلم والفضل، وعلى الجزء الثاني حواش بإمضاء: 
، wخفات منقولـة عـن الشـيخ البهـائي    آخرها فائدة في الجهر واإل

من ممتلكات الفقير إلـى فضـل   >عليها عدة تملكات، وعباراتها هي: 
اهللا بن محمد بن فضل اهللا الحلـي أفضـل اهللا إلـيهم    اهللا الغني فضل 

بحالهم انتقل منه بالوصية... ابن أبي جعفر محمد أعزّهما اهللا تعـالى،  
دخل في نوبة العبـد الكئيـب ابـن    (و، <محمد قاسم الطيب نفع اهللا..

مما من اهللا تعالى علـى األقـل   (ورضي الدين محمد قاسم الطيب)، 
)، Hيخ علي نجل المرحوم الشـيخ جعفـر  عباس ابن المرحوم الش

حفيـده  وتملـك  ، هــ ١٣١٢ في سـنة الشيخ هادي  األخير تملّك ولدو
  .آل كاشف الغطاءالشيخ علي بن محمد رضا 

  الغالف: كارتون، أزرق وعطفه أحمر.
  .سم ٢٦× ١٨ /٥س، ٢٧ق، ١٧٩

IQRWH@@

ð^ãÏËÖ]�ì†Ò„i   )عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i ����   .)هـ٧٢٦(تالحلي، الحسن بن يوسف  ���
  ).١١٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .wالجزء الثامن والتاسع من الكتاب بحسب تجزئة المؤلف
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »    د وكرام آله. الفصل الثاني: فـي بيـع النقـدوفّق اللهم إلكماله بمحم
  »...والنسيئة والسلف. وفيه مطلبان: األول: في بيع النقد والنسيئة

Ví~ŠßÖ]�†}a »          ولـو كـان أدون منـه مـاالً وعدالـة، لـم يجـز قطعـاً والحمـد هللا رب
العالمين وصلّى اهللا على سيدنا محمد وآله أجمعـين. صـورة مـا كتبـه المصـنِّف بخطـه       

بحمـد اهللا تعـالى ومنّـه علـى يـد       تذكرة الفقهاءتم الجزء التاسع من كتاب (طاب ثراه: 
المطهـر الحلـي غفـر اهللا تعـالى لـه وللمـؤمنين        مصنِّفه حسـن بـن يوسـف بـن علـي بـن      

والمؤمنات فرغت من تسويده في حادي عشـر جمـادى األولـى مـن سـنة تسـع عشـرة        
بتوفيـق اهللا تعـالى المقصـد الخـامس: فـي      وسبعمائة بالحلـة، ويتلـوه فـي الجـزء العاشـر      

   ». ..الضمان وفصوله ثالثة، والحمد هللا
  

صـفر   ١٢وم السبت ظهر ي نسخ، عوض بن محمد بن صالح الليثي،
الجزء الثامن)، حامي بن بدر بن بركة بـن صـدقة بـن    ( هـ٩٠٤سنة 

حجي بن أحمد بن شداد األسدي الحلي، يوم األحد أول جمـادى  
في مسجد الشيخ المعظم عبد السميع [بن فياض  هــ ٩٠٤سنة  اآلخرة

األحمـر،   بالمدادكتبت الجزء التاسع)، العناوين (بالحلة  )١(األسدي]
الجزء الثامن من كتاب تـذكرة  (العبارات التالية:  وجه النسخة لىع


����الفقهاء تصنيف العالم الفاضل  جمـال الـدين الحسـن بـن      ��
وفيه جـزءان األول فـي النقـد والنسـيئة      ،المطهر الحلي طاب ثراه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويوجــد مجلــد مــن الكتــاب فيــه كتــاب اإلجــارة إلــى نهايــة الســكنى والعمــرى والرقبــى بخــط    )١(

، فـي مكتبـة الســيد   هـــ٩٠٥نفـس الناسـخ والمكـان فــرغ منـه يـوم االثنــين ثـامن ربيـع األول سـنة         
 ، وعندي صورة آلخره.١٤/  ٥ذكر في فهرسها  ١٦١١رقم بالالمرعشي في قم المقدسة 
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عبده محمد قاسـم  >والجزء الثاني في الرهن) وتحتها ختم بيضوي: 
في نوبة الفقير الفاني علي بـن عبـد الحسـين    (، وأخرى: <الشريف

بالمبايعـة الشـرعية    انتقلهو الباقي (الحسيني الموسوي)، وأخرى: 
األول من شهور سنة خمـس وعشـرين   [كذا] إلي في شهر جميدي 

وأنا الفقير المحتاج لعفو ربه الغني صفي الدين محمد  ١٠٢٥وألف 
هما بالنبي والوصي)، بن جالل الدين محمد العاملي الزبدي عفي عن

في شـهر رجـب األصـب لسـنة      اشتريتههو المالك، قد (وأخرى: 
، وأخرى بخط <.. محمد جعفر.الواثق>) وتحتها ختم بيضوي: ١١١٧

هذا وقف على جعفـر بـن الشـيخ    (الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء: 
خضر وذريته من كتـب الحـاجي مهـدي التـوتنجي علـى الـنهج       

، <رق الصـادق جعفـر  >وختمـه المـثمن:   المسطور في باقي كتبه)، 
ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمـد رضـا ابـن الشـيخ     عليها 

  هادي آل كاشف الغطاء.
بعد حمـد اهللا والصـالة علـى رسـوله     (وعلى ظهر الصفحة األخيرة:  

أجمعـين، فهـذه صـورة كتـاب      )١(د سيد المرسلين وآله وعبـاده محم
عه ومبتاعه على النهج الذي ئوبا ة عن مالك هذا الكتاب الشريفصادر
 :ة واحدة بهـذه العبـارة  بخطهما الشريف خلد ظلهما في حج )٢(كتبهما

بسم اهللا الرحمن الرحيم، أقول وأنا علي بن عبـد الحسـين الموسـوي:    
مجلـدات تـذكرة الفقهـاء تصـنيف أعلـم       ـ[ــة] إنّي بعت جميع سبع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تعود على لفظ الجاللة.الهاء في (عباده)  )١(

 لعل صوابها: (كَتَباه). )٢(
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هـر الحلـي   العلماء ورئيس الفقهاء الشـيخ جمـال الـدين حسـن المط    
جاالب سيادت مآب سـعادت اكتـاب علـوم قتـاب المسـتغني عـن       
اإلطناب في األلقاب وكماالت ذاته القدسية وأخالقـه األنسـية السـيد    
جمال الدنيا والدين حسن بن المولى السعيد المرحوم السـيد عبـد اهللا   

فغـار تيـرزن    ظ] - [سـبعة آالف  الحسيني الموسوي بمبلغ سـبع ألـف  
 ة ألف فغار وخمسية دينار من تعداد المـذكور بيعـاً  شاهية نصفها ملشي

شــرعياً بإيجــاب وقبــول صــحيح وشــرعي وصــار جميــع الســبعة  
مجلدات المذكورة ملكاً من أمالك السيد جمال الـدين المشـار   [الـ]ـ

إليه بالنهج المذكور والحمد هللا فعالً وصلّى اهللا على سيدنا محمد النبي 
وكتب علـي بـن عبـد الحسـين      وآله. المنسوب إلي في ذلك صحيح

الحسيني المذكور موضـع مهـر الشـريف. [سـتة أسـطر ممسـوحة...]       
الحسيني الجرجاني في ذي الحجة سنة خمس عشر وتسعمائة، موضـع  

  .  )٧٠( بالرقم األشكوريذكرها السيد جعفر  مهره السامي، والسالم)
  .الغالف: كارتون، أحمر، وعطفه جلد

  .سم ٢٦× ١٧ /٥، ق، مختلفة السطور٢٢٦

IQRXH@@

Ùç‘ù]�àñ]ˆ}   )عربي) - وكالم أصول فقه  

VÌéÖ`i  هـ١٢٨٥ت(بن عابد الدربندي آقا مال.(  
إن (في إجازته لتلميذه السيد ميرزا رضـي خـان الموسـوي الهنـدي:      wفهقال مؤلّ

خزائن األصول في فنون األدلة العقلية والعقائد الدينية من المبدأ والمعـاد. يبـدأ الجـزء    
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بمباحث الحسن والقبح وينتهى بآخر البراءة. وكان الفراغ منه يوم األربعاء التاسع  األول
. ويبدأ الجزء الثاني باالستصحاب إلى آخر  ـه١٢٥٨شرين من شهر ربيع األول سنة والع

  . )بحث تبدل الموضوع، ثم يبدأ بمقدمة كتاب آخر وهو كتاب مسائل التمرينيات
فيما بعد، ويعرف مختصـره   wفالمؤلِّ هواختصر ،<خزينة -خزينة >وهو بعناوين 

ه األول في أصول الفقه، والثاني في أصـول  ءوذكر الشيخ الطهراني أن جز العناوين).(بـ
  العقائد والدراية والرجال.

  ، ٢٢٥١رقم  ١٥/٣٥١، و٨٢٨رقم  ٧/١٥٣، الذريعة: ١٠٤٩رقم  ٢٠٥[كشف الحجب واألستار: 
        ]٢/٧٣رسائل في دراية الحديث: ، ٥/٢٥٨التراث العربي المخطوط: 

  الجزء الثاني.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ى اهللا على محمد وآله الطاهرين، وبعد: العالمين وصلّ الحمد هللا رب

  »...في المقصد األشرف األهم من مقاصد األدلة العقلية وهو باب االستصحاب
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » النـزاع  فإن أمثال هذه األمثلة مما يتعقل أن يدخل في محل

  »....ي قاعدة عدم اجتماع العلتينكما مر إلى ذلك اإلشارة في بيان الحال ف
  

نسخ، العناوين بقلم الشنجرف، عليها تملك السـيد حسـين الطيـب    
  . هـ١٣١٩ في سنةالحسيني الهمذاني 

  فاتح. ، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٢٦ /٥× ١٥س،  ٢٥ق،  ٢٠٩

  @
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IQRYH@@

�äÏËÖ]��†¥�»�íè^ãßÖ]ïæ^jËÖ]æ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د بن الحسن الطوسي  الطائفة، أبي جعفرشيخهـ٤٦٠(تمحم(.  
  ).١١٩(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »بــاب ماهيــة الطهــارة وكيفيــة  ..الحمــد هللا مســتحق الحمــد وموجبــه
  »...لما يستباح به الدخول في الصالة ترتيبها، الطهارة في الشريعة اسم

Ví~ŠßÖ]�†}a »فـإن كـان قـد     فإن أتلف ذلك على ذمي في حرزه كان عليه ضمانه
  ».أتلفه، وكان قد أظهره، لم يكن عليه شيء على حال

  
، العنـاوين كتبـت بالشـنجرف، عليهـا كلمـات نسـخ       ١١نسخ، ق 

، فـي أولهـا   بـزرك الطهرانـي  آقـا  عليها اسمها بخط الشيخ البدل،
جعفر الكبير ابن الشـيخ خضـر    ، عليها تملك الشيخفهرس الكتاب

وتملك السيد مهدي ابن السيد حسن الحسيني القزويني،  الجناجي،
، وختم مكتبة الشـيخ علـي ابـن    <مهدي الحسيني>وختمه الدائري: 

 ، والنسـخة الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشـف الغطـاء  
  .متضررة أثر االعتداء الغاشم على المكتبة

  الذهبية ورأسيها. ين بالطرةمزالغالف: جلد، أحمر 
  سم. ٢٦ /٥ ×١٩ق،  ٢٦٥

  @
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IQSPH@@

�…^f}_�……‚Ö�íÃÚ^¢]�…]çÞù]�…^�íflÛñù]�…^ã�ù]b    ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i ����   .)هـ١١١٠(تالمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي  ���
  ).٨٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  والعشرين من الكتاب.اشتملت النسخة على قسم من المجلد الحادي 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ابن شاذويه، عن محمد الحميري، عن أبيه، عن الخشـاب.. عـن    :لي

  »...المشمعل األسدي قال: خرجت ذات سنة حاجاً
Ví~ŠßÖ]�†}a » عن الصادق، عن أبيه عن آبائـهb  عـن النبـي ،n     قـال: شـر اليهـود

  ».يهود بيسان، وشر النصارى نصارى نجران
  

إال أن بعض األحاديث المفصّلة فيها بخط  wالمؤلِّف، ١١نسخ، ق
األحمـر،   بالمدادكتبت بعض العناوين بعض تالميذه، نفيسة للغاية، 

 لـى أولهـا تعريـف بالنسـخة كتبـه     يتخلل بعض أوراقها بياض، ع
، ذكرهـا السـيد جعفـر    األشـكوري األستاذ السيد جعفر الحسـيني  

  .)١٣٢( بالرقم األشكوري
  أزرق.الغالف: كارتون، 

  سم. ٢٦× ٥/٢٠، ق، مختلفة السطور ١٢٥

  @
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IQSQH@@

íÚ^ÃÖ]�sru�Ù^Şecæ�íÚ^Úý]�»�»^�Ö]   ) عربي)  -كالم  

VÌéÖ`i  هـ٤٣٦(تالشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي البغدادي(.  
المغني) للقاضي عبـد الجبـار   (مباحث اإلمامة من كتاب من رد مبسوط على قسم 

)، نقضه باباً باباً، وانتهى فيه من االحتجاج على من سـوى اإلماميـة،   هــ ٤١٥ت(المعتزلي 
صـه  ، وقد اعتنى بـه أعـالم المـذهب فلخّ   <يقال له -قال صاحب الكتاب >وهو بعناوين 

تلخيص الشافي) لشـيخ الطائفـة محمـد بـن الحسـن      (جماعة وهذبوه، وأشهر ملخصاته 
  .)هـ٤٦٠(تالطوسي 

  ، ١٧رقم  ١٣/٨، الذريعة: ١٦٩٣رقم  ٣١٥[كشف الحجب واألستار: 
  ]٧/٦التراث العربي المخطوط: 

تتبـع مـا انطـوى عليـه الكتـاب المعـروف        :-دك اهللا أي -سألت >: قال في أوله
المغني) من الحجاج في اإلمامة، وإمـالء الكـالم علـى شـبهه بغايـة االختصـار،       (ـب

اعتمـده شـيوخه مـع    فه قد بلغ النهاية في جمع الشبه، وأورد قوي ما وذكرت أن مؤلّ
زيادات يسيرة سبق إليها، وتهذيب مواضيع تفرد بها، وقد كنت عزمت عند وقوع هذا 
الكتاب في يدي على نقض ما اختص منه باإلمامة على سبيل االستقصاء فقطعني عن 

اآلن  إمضاء ذلك قواطع، ومنعت منه موانع كنت متوقعاً النحسارها فأبتـدئ بـه، وأنـا   
إذا أعان اهللا عليه، ووفق لبلوغ الغـرض   -.. وهذا الكتاب التمستهعامل على إمالء ما 

يكون جامعاً ألصول اإلمامة وفروعها، ومحيطاً مـن الطـرق المهذبـة والنكـت      -فيه 
      .<ةفالمحررة بما ال يوجد في شيء من الكتب المصنَّ

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »سألت .الحمد هللا، وسالم على عباده .- تتبع مـا انطـوى    :-دك اهللا أي
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المغني) من الحجاج في اإلمامة، وإمـالء الكـالم علـى شـبهه     (ـ عليه الكتاب المعروف ب
  ..».بغاية االختصار

Ví~ŠßÖ]�†}a »          العـالمين علـى مـا وهبـه مـن المعونـة، ورزقـه مـن والحمـد هللا رب
  ».. وسالمه ورحمته وبركاته.البصيرة
  

كتبـت  ، العناوين هـ١٠٧٨ شوال سنة ٤علي، يوم األحد نسخ، نجف 
ليهـا  ع بـزرك الطهرانـي،  آقا بالشنجرف، عليها اسمها بخط الشيخ 

ختم مكتبـة الشـيخ علـي ابـن     عليها ، <شعر محمد متم>ختم مربع: 
، ذكرها السيد ا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاءالشيخ محمد رض

  .)٦٢( بالرقم األشكوريجعفر 
  كارتون، أخضر وعطفه أحمر. الغالف:

@@سم. ٢٦× ١٦ /٥س،  ٢١ق،  ٣٨٤

IQSRH@@

Ý]†£]æ�Ùø£]�Øñ^ŠÚ�»�Ýø‰ý]�Äñ]†�    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٦٧٦(تالمحقق الحلي، أبي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي(.  
  ).٦٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ » ًيقــل فــي انتشــاره حمــد كــل حامــد،   اللهــم إنــي أحمــدك حمــدا
  »...ويضمحل باشتهاره جحد كل جاحد، ويفل بغراره حسد كل حاسد

Ví~ŠßÖ]�†}a »وأن يجعلنا من خلصاء شـيعتهم، الـداخلين فـي    تهممتمسكين بحج ،
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  ».كتاب شرائع اإلسالم ذلك. تم ه وليشفاعتهم، إنّ
        

يوم الثالثاء مـن شـهر    ،)١(نسخ، صالح بن فالح الحميداني الكعبي
الجـزء  (رسة الزينية بالحلة السـيفية  في المد هــ ٩١٦سنة  ربيع اآلخر

آخـر  ( هــ ٩١٦جمادى األولى سـنة   ٢٢، آخر يوم األربعاء )٢(األول)
الكتاب)، عليها بالغات السماع، عليها حـواش كثيـرة كتبـت فـي     

 ناقصة بمقـدار ورقـة  ، األحمر بالمدادكتبت ، العناوين ١٠أواخر ق 
واحدة قبل الخاتمة، بعض أوراقها كتبت بخط متأخر عـن األصـل،   

تملك محمد شاه بن صدر الدين الحسيني المرعشي الساكن  اعليه
؟، وختمـه  وتملك أحمد بن محمـد  ،هــ ١٠٠٤ في سنةببلدة شوشتر 

، وتملـك محمـد تقـي بـن محمـد      <أحمد بن محمـد >البيضوي: 
الشيخ يحيى الجواهري وإعارة  ،هــ ١٢٨٥سنة في التبريزي المامقاني 

  . هـ١٣٤٥جمادى اآلخرة سنة  ١٣ في سنة جعفر الظالميل
  .ورأسيها مزين بالطرة، ، بنّيالغالف: جلد

  .سم ٢٥×  ١٦ /٥س،  ٢١ق،  ٢٤٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد          )١( ــق عب ــا المحق ــة ذكره ــرعية للعلّام ــام الش ــر األحك ــاب تحري ــن كت ــة م ــخة مخطوط ــد نس توج
العزيــز الطباطبــائي بمــا نصّــه: (مخطوطــة مــن القــرن التاســع أو العاشــر مــن أواســط كتــاب النكــاح   

ــفر      ــاني ص ــزء الث ــاريخ الج ــديات، ت ــاب ال ــر كت ــى أواخ ــام إل ــزء    ����٨٤٤ع ــة الج ــي نهاي ــاء ف وج
الثالــث: أن صــالح بــن فــالح الحميــداني الكعبــي نســخ هــذا الجــزء لخزانــة صــديقه شــكر اهللا بــن   

ــن علــي العنــاقوي فــي ســنة   ، ذكــرت فــي ١٥١٦، وهــي فــي جامعــة طهــران رقــم  ����٩١٧أحمــد ب
 )١/٢٤١، تراجم الرجال٨٩/٤٦الحلي: "�!�� �). (ينظر: مكتبة ١٥١/  ٨فهرسها 

 فــي الحلــة)؛ fكتبــت عــن هــذه المدرســة فصــالً كــامالً فــي كتــابي (تــاريخ مقــام اإلمــام المهــدي   )٢(
ــا،        ــت فيه ــي كتب ــة الت ــخ الخطي ــذكر النس ــت ل ــام، وتعرض ــاورة للمق ــت مج ــة كان ــار أن المدرس باعتب

 .خر أمثال هذه فسألحقها بطبعة ثانية إن شاء اهللا تعالىثم وجدت العديد من النسخ اُأل
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IQSSH@@

ïæ^jËÖ]æ�äÏËÖ]��†¥�»�íè^ãßÖ]    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د بن الحسن الطوسي  الطائفة، أبي جعفرشيخهـ٤٦٠(تمحم(.  
  ).١١٩(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »بــاب ماهيــة الطهــارة وكيفيــة  ..الحمــد هللا مســتحق الحمــد وموجبــه
  »...لما يستباح به الدخول في الصالة ترتيبها، الطهارة في الشريعة اسم

Ví~ŠßÖ]�†}a »فإن كـان قـد    ،فإن أتلف ذلك على ذمي في حرزه كان عليه ضمانه
  ».أتلفه، وكان قد أظهره، لم يكن عليه شيء على حال

  
، هــ ١٠٦٠شهر ربيـع األول سـنة   نسخ، عزيز بن مهدي النوخاله توليم، 

األحمـر، قابلهـا وصـححها محمـد      بالمدادكتبت مصححة، العناوين 
، فـي أولهـا فهـرس    )١(صادق بن محمد بن حمدان الجزائري األسدي

سنة في ) هــ ١٣٧٠(لشيخ محمد بن طاهر السماوي الكتاب، عليها اسم ا
، عليها تملك ؟؟ الجيالني، وتملك محمد صادق بـن محمـد   هــ ١٣٣٦

بــن حمــدان الجزائــري األســدي، وتملــك الشــيخ أحمــد النحــوي 
) بالشراء من الشيخ حسـن النجفـي ؟، وختمـه الـدائري:     هــ ١١٨٣ت(
، وتملك ولده محسـن، وتملـك الشـيخ هـادي آل كاشـف      <أحمد>

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف كتــاب (األربعــون محمــد صــادق بــن محمــد األســدي الجزائــري الشــيرازي مؤلِّــ  الظــاهر أنــه )١(

ــه ســنة      ــرغ من ــذي ف ــه الســالم)، ال ــر المــؤمنين علي ــي فضــائل أمي ، والموجــود هـــ١٠٨٢حــديثاً ف
ــة   ــه نســخة فــي مكتب ــوم رحمــه اهللا. (ينظــر: فهــرس     "�!�� ���من الســيد محمــد صــادق بحــر العل

 )١/٤١٩، الذريعة: ١٨٢رقم  ١٣٣: محمد صادق بحر العلوم "�!�� �مكتبة 
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ـ   ا ابـن الشـيخ   الغطاء، وختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمـد رض
  .)١١٧( بالرقم األشكوري، ذكرها السيد جعفر هادي آل كاشف الغطاء
  الغالف: تيماج، أحمر.

@@.سم ٢٥ ×١٩س،  ١٧ق، ٢٩٨

IQSTH@@

íÃé�Ö]�Øñ^‰æ   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  ،هـ١١٠٤(الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي.(  
موســوعة حديثيــة كبيــرة معروفــة تجمــع الروايــات الفقهيــة التــي تقــع فــي طريــق 
االستنباط، من كتاب الطهارة إلى الديات، وفي أولها واحد وثالثون بابـاً دعيـت باسـم    

)مات العبادات) وفي آخرها اثنتا عشرة فائدة من علوم الحديث. وهـو حـاو   أبواب مقد
ا المدار، وجامع ألكثر مـا فـي كتـب اإلماميـة     لجميع أحاديث الكتب األربعة التي عليه

، كافتهـا معتمـدة عنـد    فنيـ و كتابـاً سـبعون  من أحاديث األحكـام وعـدة تلـك الكتـب     
أدرج فيهـا مـن    قـد اعتبارها في خاتمـة الكتـاب، و   األصحاب، وقد فصّل فهرسها وبين

حسـب  ب -سـت مجلـدات كبـار     فـي ا، تم تأليفـه  الفوائد الرجالية ما لم يوجد في غيره
مراحل: مرحلة الجمع تم كتاب النكاح فيها في أوائل ربيع  في ثالث -ف تقسيم المؤلِّ
ثــم مرحلــة  ،هـــ١٠٨٢ت ســنة ضــافة تمــ، ثــم مرحلــة التهــذيب واإلهـــ١٠٧٢األول ســنة 

تفصـيل  (واسمه الكامـل   ،هــ ١٠٨٨سنة  تالتصحيح والمقابلة والتحقيق في الروايات تم
  اختصاراً. لكنّه عرف بـ(وسائل الشيعة)سائل الشريعة) ووسائل الشيعة إلى تحصيل م

   ]١٣/٣١١، التراث العربي المخطوط: ٦٧٤رقم  ١٣٥[كشف الحجب واألستار: 
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  كتاب الطهارة.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »        الحمد هللا الذي فطـر العقـول علـى معرفتـه، ووهبهـا العلـم بوجـوب

  »...وتنزهه عن النقص، وكماله وحكمته وجوده، ووحدانيته،
Ví~ŠßÖ]�†}a » عليه السالم) قال: ال تجوز الصـالة فـي شـيء مـن     (عن أبي عبد اهللا

م وجهه واهللا أعلمالحديد، فإنه نجس ممسوخ. أقول: تقد.«   
  

ستظهر لتقارب الخط أنها بخط علـم الهـدى   أف، ونسخ، عصر المؤلِّ
، عليهـا بالغـات السـماع    )هــ ١١١٥ت(محمد ابن الفيض الكاشـاني  

، <منـه دام ظلـه  >ف، عليها حـواش بإمضـاء:   بخط المؤلِّوالظاهر أنها 
 ٩٥، ٣٢ - ١(األحمر، األوراق: ب العناوين كتبت، <محمد بن الحسن>و
، بعـض أوراقهـا   )١٤ق(فـي  ) كتبت بخط متأخر ٢٥٣ - ١٠٤،٢٤٣ - 

في (مرممة الجانب، كتب أحدهم على وجه النسخة حديثين نصّهما: 
فـتح اهللا بـن هيبـة اهللا بـن      رياض األبرار [للسيد األجل كمال الدين
ألربعين مـن األربعـين، عـن    عطاء اهللا الحسني الحسيني] عن كتاب ا

أوالدي ولـم   : من رأى أحداً مـن ى اهللا عليه وآله) أنه قالصلّ(النبي 
ومـن أربعـين    .فقد جفاني، ومن جفاني فهو منافق يقم إليه تعظيماً له

اهللا عليه وآله) [أنه  ىصلّ(عالء الدين عن سلمان [الفارسي] عن النبي 
قال]: من رأى واحداً من أوالدي ولم يقم إليه قياماً كامالً تعظيما لـه،  
ابتاله اهللا ببالء ليس له دواء). قلت [القـول للكاتـب]: ويلـوح علـى     

رهـن  >عليها تملك محمد شاه، وكتب عليها عبـارة:  ، الثاني الوضع)
مجلدات بمبلـغ   ـ[ـة]بيع خيار رد الثمن مع ثالث[كذا] هذا الكتاب به 

المعاملـة إلـى    لتكـون]  - ظ [ أربعة وأربعين قران محمد شاه لـتكن 
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محمد رضا بـن   ، وتملك<هــ ١٢٥٩ضان المبارك سنة خامس شهر رم
ـ   هـو [محمد حسين األصفهاني  اإلصـفهاني  المجـد   يأبالمعـروف ب

ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا ابـن  عليها )]، هــ ١٣٦٢(
  .آل كاشف الغطاءالشيخ هادي 

  .ورأسيها مزين بالطرةقاتم،  ، بنّيجلدالغالف: 
  .سم ٢٥ ×١٨ /٥ س، ٢٧ق،  ٢٥٣

IQSUH@@

Ý]†£]æ�Ùø£]�Øñ^ŠÚ�»�Ýø‰ý]�Äñ]†�    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٦٧٦(تالمحقق الحلي، أبي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي(.  
  ).٦٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

�Ùæ_Ví~{{ŠßÖ] » ًيقــل فــي انتشــاره حمــد كــل حامــد،   اللهــم إنــي أحمــدك حمــدا
  ».ويضمحل باشتهاره جحد كل جاحد، ويفل بغراره حسد كل حاسد..

Ví~ŠßÖ]�†}a »تهم، وأن يجعلنا من خلصاء شـيعتهم، الـداخلين فـي    متمسكين بحج
  ».شفاعتهم، إنه ولي ذلك. والحمد هللا رب العالمين

  
شـهر ربيـع األول سـنة     ١٤الثالثـاء   نسخ، عارف بن محسن، يـوم 

األحمـر، عليهـا حـواش كثيـرة،      بالمدادـ، العناوين كتبت هــ ١١١٣
  .وهو للمحقق الكركي <ع ل>غالبها بإمضاء: 

  الغالف: كارتون، أحمر.
@@سم. ٢٥×  ١٧ /٥س،  ١٩ق،  ٣٠٥
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IQSVH@@

Ý^Óuù]�‚Â]çÎ�h^jÒ�àÂ�Ý^ãeý]æ�Ý^n×Ö]�Ì�Ò   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د بن الحسن األصبهانيهـ١١٣٧(تالفاضل الهندي، بهاء الدين محم(.  
  ).١٠٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .والعتق واأليمان من القواعد وهو ناقص اآلخر شرح كتاب الطالق
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » الباب األول في الطالق، وهو في خمسةكتاب الفراق، وفيه أبواب :

  »...قيد الزوجية بألفاظ مخصوصةالشرع أو عرف أهله اسم لزوال 
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »    ثم قال: فإنه يجزئه، أي يجزئه االستغفار والنـدم ثـم التكفيـر

  .»...إذا وجد، أو يغنيه أو يكفيه التكفف إذا احتاج إليه، أو إذا اجتيح أي استوصل، بأن
  

كتبـت  العنـاوين  ، ، مصححة، عليها بالغـات المقابلـة  ١٢نسخ، ق 
المتن بخط أحمر فوقه، عليها بعض الحواشـي،   ميزاألحمر،  بالمداد

ذي القعـدة  من  ٢١الفراغ منه ليلة  ه تمجاء في آخر كتاب الفراق أنّ
، وخـتم  <...عـالم ليـر غـازي   >عليها ختم دائري كبير: ، هـ١٠٩٦سنة 

  بيضوي غير مقروء.
  الغالف: كارتون، أزرق.

  سم. ٢٥×  ١٨س،  ١٨ق، ٢٥٥

  @



٢٣٨  ............................................................................................................................   

IQSWH@@

^ÓÖ]»   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  هـ٣٢٩(تالرازي ثقة اإلسالم، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني(.  
  ).٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  هي ناقصة اآلخر.واشتملت النسخة على األصول من الكتاب وقسم من الروضة 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » المطـاع فـي سـلطانه،     المحمـود لنعمتـه المعبـود لقدرتـه    الحمـد هللا ،

  »...المرهوب لجالله، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في جميع خلقه
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »  عن ذلك لمكان ربية كانت بحيال العدو، فوقع فيهم الوبـاء

  »....ى اهللا عليه وآله]فهربوا منه، فقال رسول اهللا [صلّ
        

، عليها كلمات نسخ البدل، األبواب وأوائل السـند كتبـت   ١١نسخ، ق 
، <م ق ر>و، <م ح ق>األحمر، عليهـا حـواش كثيـرة بإمضـاء:      بالمداد

، وشرح غريـب اللغـة مـع ذكـر     <إسحاق بن عبد العزيز>و ،<صالح>و
لـى كافـة   عالمرحوم مال علي محمد الطهراني  أوصياء وقَفَهاالمصدر، 

بيـد  وجعلوا توليتهـا   ،هــ ١٢٥١شهر شعبان سنة في ة المؤمنين من الشيع
ذريته األرشد فاألرشد، ثم توالها السيد أحمد بـن إبـراهيم الموسـوي    

، ثـم  <عبده أحمد بـن إبـراهيم الموسـوي   >الحائري، وختمه البيضوي: 
علي بـن أحمـد   >توالها السيد علي الموسوي الحائري، وختمه المربع: 

ال يخفـى أن المـؤجر   (كتب فيها:  ة، في وسطها ورقة صغير<الموسوي
أقل الطلبة حسين الخراسـاني أصـالً والترشـيزي توطنـاً. والمسـتأجر      

ام السـيد محمـد   صاحب المجد والكرام ساللة السادات والنجباء العظ
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، والموكل كهف الحـاج والمعتمـرين حـاجي علـي      تقواهتقي زاد اهللا
قرانـات بسـكة    ]ـ[ـةوالعمل صوم خمسة عشر يوماً ومال اإلجارة ثالث

ة العمـل  العجم الحاضـر فـي زماننـا هـذا ومـد     ظ] - [سلطانالسلطان 
..، وخـتم مربـع   ... الحاجي... التي لها... شعبان والمرحومة.المزبور إلى

  .أقر بما فيه) <فوض أمري إلى اهللاأ>فوقها: 
  من األمام فقط. ،، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٢٥×  ١٩ق، مختلفة السطور،  ٣٦٧

IQSXH@@

àÚ�äéÏËÖ]�å†–¬�÷   )عربي) -فقه إمامي   

VÌéÖ`i  د بن علييبن بابويه االشيخ الصدوق، أبي جعفر محمهـ٣٨١(ت القم(.  
  ).١٧(الرقم  ينظر: المخطوطة ذات

  الجزء األول والثاني.
Ví~ŠßÖ]� Ùæ_ »عليـك،  وأتوكـل  بـك،  وأومـن  وأشكرك، أحمدك، إنّي اللهم  وأقـر 

  »...بوحدانيتك مقر أنّي إليك، وأشهدك بذنبي
Ví~ŠßÖ]� †}a »باهللا إال قوة وال حول وال الحاجة موضع منها أخذنا طويلة والوصية 

 اإلمـام  الشـيخ  تصـنيف  الفقيـه  يحضـره  ال مـن  كتاب من الثاني الجزء تم. العظيم العلي
  ».ضريحه ونور روحه اهللا قدس القمي ..علي بن محمد جعفر أبي الفقيه السعيد
  

بعضـها   ،مصـححة  ،هــ ١٠٨٣شهر شعبان سـنة   ٢٢الثالثاء نسخ، يوم 
،عليها كلمات نسخ البدل، العناوين كتبـت  wالمجلسي مةعالبخط ال



٢٤٠  ............................................................................................................................   

كتبـت فـي عصـر     <م ر ق>األحمر، عليها حواش بإمضـاء:   بالمداد
، عليهـا شـرح   <زيـن ره >و، <سـلطان >و، <حسن>والمجلسي، مة العال

، wالمجلسـي  مـة عالغريب اللغة مع ذكر المصدر، عليهـا إنهـاء ال  
بسم اهللا الرحمن الرحيم، أنهاه السـيد اآليـد الفاضـل التقـي     (ونصّه: 

الزكي أمير محمد باقر البيابانكي وفقه اهللا تعـالى سـماعاً وتصـحيحاً    
شـهور سـنة   وضبطاً في مجالس آخرها عاشر شهر شعبان المكرم من 

 كـلَّ ، وأجزت له دام تأييده أن يروي عنّـي  ثالث وثمانين بعد األلف
ما أخذه عنّي بأسانيدي المتكثـرة المتصـلة إلـى أصـحاب العصـمة      
صلوات اهللا عليهم، وكتب بيمناه الجانية الفانية أحقر عبـاد اهللا محمـد   

عليهـا تـواريخ   ، باقر بن محمد تقي عفي عنهما حامداً مصلياً مسلماً)
والدات كتبها السيد علي محمد الموسوي الشوشتري تتعلق بـأوالده:  

ـ  حسين ف شـهر رجـب سـنة     ١٥ة الجمعـة  ي الساعة الرابعة مـن ليل
، فاطمة بيكم بين طلوعين هــ ١٣٢١شعبان سنة  ١٥، محمد في هــ ١٣١٣

 w، عليهـا خـط الشـيخ الطهرانـي    هــ ١٣٣٢في غرة شهر صفر سـنة  
  .)Hونصّه: (مصحح بتصحيح المجلسي

  .، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٢٥ /٥×  ١٨س،  ٢١ق،  ٢٣٠

  @
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IQSYH@@

�»�ÙçŞ¹]“é~×i�|†��|^jË¹]    ) عربي) -بالغة  

VÌéÖ`i هـ٧٩٢ت(الدين مسعود بن عمر سعد  ،التفتازاني.(  
  ).١٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  القسم األول والثاني من الكتاب.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »الحمد هللا الذي ألهمنا حقائق المعاني ودقائق البيان. وبعد فإن أحـق . 

  »...الفضائل بالتقديم وأسبقها في استيجاب التعظيم
Ví~ŠßÖ]�†}a »  من عبارات الشيخ الفتقارها إلى تأمل وافر، واهللا أعلم. هذا آخر الكـالم

  .»ول إلتمام القسم الثالث بالنبي وآلهؤاهللا المشكور على نواله وهو المسفي علم البيان و
  

آخر الفن األول من البيـان)، العنـاوين كتبـت    ( هــ ١١١١نسخ، سنة 
، عليهـا  <جلبـي >بالشنجرف، مشحونة بالحواشي وأكثرها بإمضـاء:  

تملك السيد عبد الرزاق ابن المرحوم المبرور العالم العامل السـيد  
ـ مـن أ ، الظاهر أنهـا  مرتضى الحسني مدرسـة   ف علـى مكتبـة  اوق

رة وهـذا  البروجردي لكنها خالية من أي خـتم للمدرسـة المـذكو   
عرفت ذلـك مـن   على جميع نسخ المدرسة،  ما هو موجودخالف 

  .تسلسل موجود عليها
  .، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٢٥× ١٥س،  ١٨ق،  ٢٩٣
  @



٢٤٢  ............................................................................................................................   

IQTPH@@

‚Â]çÏÖ]�løÓ�Ú�|†��»�‚ñ]çËÖ]�|^–èc   )عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٧٧١(تفخر الدين أبي طالب محمد بن الحسن بن المطهر الحلي(.  
قواعـد األحكـام)   (مختصـر لحـلّ مشـكالت كتـاب      <أقـول  -قـال  >شرح بعناوين 

����لوالده  ����والده من كتبه بأمر ، )هــ ٧٢٦ت(الحلي  ��� على أثر طلب طلبه بعض  ���
، األخوان من والده بشرح الكتاب،فخرج منه إلى أول النكاح في مجلد في حياة والـده 

من دعائـه لوالـده فـي النصـف األول بـدام ظلـه،       ذلك يظهر ثم بعد وفاته أكمل البقية، 
في الحلة،  هــ ٧٢٤وفي النصف الثاني بقدس سره، تم كتاب الوصية يوم عيد الفطر سنة 

ه كمـا فـي   ، كمـا فـي بعـض النسـخ، وأتمـ     هــ ٧٢٥غرة رمضان سنة في وكتاب الميراث 
  . هـ٧٦٠كتاب الذريعة سنة 

  ]٢/٣٧٧المخطوط: ، التراث العربي ١٩٥٠رقم  ٢/٤٩٦[الذريعة: 
ا بعد فلما كان (كتاب) شيخنا األعلـم.. والـدي: جمـال الملـة     أمقال في أولـه: > 

���والدين أبي منصور الحسن ابن السعيد  �������� �������� �������� .. الموسوم بقواعد األحكام في معرفـة  �����
الحالل والحرام هو أشرف الكتب الفقهية.. قد اشتمل على غـوامض أسـرار محتجبـة    

إال البارع في األصولين.. جامعـاً بـين تحقيـق وحفـظ طويـل       وراء أستار ال يكشفها
المطالعة كثير المباحثة، وأشكلت رموزه و إشكاالته وكان بعض إخواننا فـي الـدين   

ألسـراره   ألسـتاره موضـحاً   عمل كتاباً كاشـفاً أومعاصرينا في طلب اليقين سألني أن 
إرادته خوفـاً مـن اإلخـالل     فأمرني والدي أدام اهللا أيامه بإجابته فبادرت إلى مقتضى

  <..بطاعته وعملت هذا الكتاب وسميته بإيضاح الفوائد في شرح إشكاالت القواعد
  الجزء الثاني.
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »      يقـول  .بعد حمد اهللا واجـب الوجـود، واهـب وجـود كـل موجـود .
محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهـر أدام اهللا أيامـه: لمـا فرغـت مـن تحريـر الجـزء        

كتاب القواعد شرعت اآلن في تحرير الجزء الثاني منه ونسأل مـن اهللا تعـالى    األول من
  »...كتاب النكاح وفيه أبواب .حسن التوفيق وإصابة الحق بالتحقيق

Ví~ŠßÖ]�†}a » قال الشيخ فخر الدين قدس اهللا روحه: فرغت من تحريره مع تراكم
ة ائم سـنة سـتين وسـبعم   صروف الدهر المكدرة للنفوس واألفكار في ذي الحجة الحرا

الهاللية، وكتب أضعف عباد اهللا تعالى مصنّف الكتاب محمد بن الحسن بن يوسف بن 
  ».علي المطهر ختم اهللا أعماله بالحسنى

  
شعبان سـنة   ١٦نسخ، منصور بن ناصر اكهجري، ظهر يوم األربعاء 

في قرية رقة من خراسان، مصححة، عليهـا كلمـات نسـخ     هــ ١٠٣٨
البدل، عليها بالغات المقابلة، العنـاوين ورؤوس المطالـب كتبـت    

من شـرح   <عميدي>بالشنجرف، عليها حواش بخط الناسخ بإمضاء: 
[القطيفـي   ،عليها تملك أحمد بن صالح بن سالم بن طـوق العميدي

لم المسـدد الشـيخ   المعاصر للشيخ أحمد األحسائي]، وتملك العـا 
علي ابن المال محمد العريض وكتب تملكه هذا عبد اهللا بن محمد، 

  األحسائي].[ وتملك السيد خليفة ابن السيد علي
  ورأسيها. مزين بالطرةقاتم  ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٢٥ /٥× ١٥س، ٢٩ق،  ٣٦٦
  @
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IQTQH@@

íéÏ�Ú‚Ö]�íÃÛ×Ö]�|†��»�íéãfÖ]�í•æ†Ö]   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
  ).١١٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  كتاب النكاح. - أول الكتاب

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »من شـرائع اإلسـالم كافيـة فـي      الحمد هللا الذي شرح صدورنا بلمعة
  »...الخطاب ونور قلوبنا من لوامع دروس األحكام بيان

�†}aVí~ŠßÖ] »    ،وينبغي أن يستثنى من ذلك ما يستلزم الضـرر والحـرج، دون غيـره
  ».وأما استثناء المعجوز عنه فواضح

  
شهر رجب سنة  ١٠اء يوم الثالث ،بن درويش علينسخ، محمد علي 

كتبـت  الجزء األول)، عليها كلمات نسخ البدل، العنـاوين  ( ـهـ ١٠٦٦
، وحـواش  <قدس سـره منه >األحمر، عليها حواش بإمضاء:  بالمداد

فيها شرح غريب اللغة، الصفحة األخيرة منه كتبت بخط متأخر عـن  
عليها تملك الشيخ حسـين الكركـي، ثـم     ،هــ ١٢١٠األصل في سنة 

انتقلت إلى السيد حسن الحسيني العاملي بالشراء من الشـيخ علـي   
محمد الكتاب فروشي، في الورقة األولى كتب نظام الدين [محمـد]  

جـدوالً لمـا يقـع فـي البئـر       ]١١شي [الساوجي ق بن حسين القر
ا فهرس لكتب الكتـاب  من فيهه صفحتاتوتفصيالً لنزحه حينئذ، وتبع



  ................................................................................................................................  ٢٤٥ 

  .)٣٢( بالرقم األشكوري، ذكرها السيد جعفر الفقهية

  قاتم. ، بنّيجلدالغالف: 
  .سم ٢٥×  ١٩س،  ١٧ق،  ٣٤٩

IQTRH@@

]çÖ]»   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  دهـ١٠٩١ت(بن المرتضى محسن الفيض الكاشاني، محم(.  
) االستبصـار () ويحضـره الفقيـه   مـن ال () و الكـافي (جمع فيه أحاديث الكتب األربعـة  

) بترتيب دقيـق، مـع شـروح قصـيرة لمـا يحتـاج إلـى الشـرح والتوضـيح بعنـوان           التهذيب(و
مات وثالثـة  مة تحتوي على ثالث مقـد كتاباً وخاتمة، المقد ١٤و مة، مرتب على مقد<بيان>

تمهيدات والخاتمة في بيان األسانيد، ولكل جـزء مـن هـذه األجـزاء الخمسـة عشـر خطبـة        
عنـه حـديث وال إسـناد     وبذلت جهدي في أن ال يشـذّ >وديباجة وخاتمة، قال في أوله: 

يشتمل عليه الكتب األربعة ما استطعت إليه سبيال، وشرحت منه ما لعله يحتاج إلى بيـان  
ـ  شرحاً مختصراً في ة مـن غيرهـا مـن    غير طول، وأوردت بتقريب الشرح أحاديث مهم

، فرغ منه سـنة  <. ووفّقت بين أكثر ما يكاد يكون متنافياً منه توفيقاً سديداً.الكتب واألصول
جمعت األحاديث)، وقد أحصـيت أبوابـه مـع البـابين فـي الخاتمـة       (الموافق لمادة:  هـ١٠٦٨

  :  ألف حديث، وفهرس الكتب األربعة عشرعلى نحو خمسين احتوت باباً  ٢٧٣فكانت 
هـارة والزينـة   الط - ٤ اإليمان والكفر - ٣الحجة  - ٢العقل والجهل والتوحيد  - ١

الصـوم واالعتكـاف    - ٧الزكاة والخمـس والميـراث    - ٦الصالة والقرآن والدعاء  - ٥
نهـي عـن   األمـر بـالمعروف وال   - ٩ الحج والعمرة وزيارات المشـاهد  - ٨ والمعاهدات
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ــايش والمعــامالت  - ١٠المنكــر والقضــاء والشــهادات   المطعــم والمشــرب  - ١١المع
  الروضة.  - ١٤ الموت واإلرث والوصية - ١٣والطالق والوالدة  النكاح - ١٢ والتجمل

  ]٢٥١/ ١٣، التراث العربي المخطوط: ٧٣رقم  ١٣/ ٢٥[الذريعة: 
، )قــدار ورقــة واحــدةنــاقص بم(كتــاب الحــج والعمــرة وزيــارات المشــاهد وهــو 

وكتاب األمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر والقضـاء والشـهادات، وكتـاب المعـايش       
  والمعامالت.

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ ». ..      حفظه من المشركين مع كثـرة أعدائـه وإبقائـه إلـى مـدة
  »...من السنين ويؤيده قراءة آية بينة أو التقدير مقام إبراهيم وآمن من دخله اقتصر بهما

Ví~ŠßÖ]�†}a »    كتـاب المعـايش آخر أبواب أحكام األرضين والمياه، وبتمامها تـم
والمكاسب والمعامالت من أجزاء كتاب الوافي، ويتلوه في الجزء الحادي عشر كتاب 

  ».وآخرا المطاعم والمشارب والتجمالت إن شاء اهللا تعالى والحمد هللا أوالً
  

األبـواب ورؤوس   ، مجدولة بخط مذهب،حسنة الخط، ١١نسخ، ق 
األحاديث والبيانات كتبت بالشنجرف، عليها كلمات نسـخ البـدل،   

كتبـت فـي    <منـه >: ات السماع، عليها حـواش بإمضـاء  عليها بالغ
عهد) وهي لولد المصنِّف علم الهدى محمد ابن الفـيض  (وعصره، 

) كتبت في حياته أيضاً إذ دعي لهما بعـدهما  ـهـ ١١١٥ت(الكاشاني 
لطف عنه)، عليها شروح غريب اللغة مع ذكـر  (وبـاء، بالتسليم والبق

  المصدر، عليها كلمات الوقف.
  الغالف: كارتون، أخضر.

  .سم ٥/٢٥× ١٨س،  ٣٠ق،  ٢٨٤
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IQTSH@@

‚fÃj¹]�|ø‰æ�‚rãj¹]�|^f’Ú   ) عربي) -دعاء  

VÌéÖ`i  د بن الحسن الطوسي  الطائفة، أبي جعفرشيخهـ٤٦٠(تمحم(.  
  ).٦٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ـ  .الحمد هللا ولي الحمد ومستحقهدكم اهللا أن أجمـع لكـم   . سـألتم أي
  »...يتكرر منها وما ال يتكرر عبادات السنة وما
Ví~ŠßÖ]�†}a » وهذا القدر فيه كفاية هاهنا؛ ألن الغرض أال نخلي شيئاً من العبادات

االهتمام بعبادات األبدان أكثـر، وقـد وفينـا بمـا شـرطناه فـي       في هذا الكتاب، وإن كان 
صدر الكتاب، ونسأل اهللا تعـالى أن يجعلـه لوجهـه خالصـاً وينفعنـا ولمـن يعمـل بـه أو         

  ».ببعضه، ونسأله أن ال يخلينا من دعائه عقيب العمل بما عملناه إن شاء اهللا تعالى
        

شهر ربيـع   ٢األحد بن شمس الدين عبد اهللا، يوم انسخ، محمد شفيع 
الصفحة األولى لوحة فنية مذهبة، مجدولة بخـط   ،هــ ١٠٨١األول سنة 

األحمر، عليها كلمـات نسـخ البـدل،    بالمداد  العناوين كتبتمذهب، 
نقلتهـا مـن خـط    (عليها بالغات القراءة، عليها حواش فـي آخرهـا:   

�����������جدي  ������ ������ ������ صدر المتألهين رحمه اهللا)، وألحق الناسخ بها صفحتان  ���
فيهما عمل يوم النيروز، رقعة الجيب وهي ناقصة، عمل آخر ليلة مـن  

من عمل السنة لالستاد واالستناد فيض (شهر رمضان وقال في آخره: 
[الكاشاني] أدام اهللا فيضه وإفضاله)، وبعض األعمـال األخـرى التـي    

محمد شـفيع بـن محمـد مقـيم عـن       وقَفَهاتتعلق بالشهر المبارك، 
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االثنـي عشـرية    حمد مهدي الطبيـب علـى كافـة   المرحوم الميرزا م
بيد السيد عبد اهللا بن محمد رضـا شـبر    تهابشروط خاصة وجعل تولي

، <المــذنب محمــد شــفيع>]، وختمــه المربــع: هــ ١٢٢٤تالحســيني [
، والوقفية على وجه النسخة <مقيممحمد شفيع بن محمد >والبيضوي: 

  .٣٤٥/ ١٥ الذريعة والنسخة ذُكرت فيط الواقف، بخ
  الغالف: جلد، أحمر.

  سم. ٥/٢٥× ٥/١٤س،  ٢٥ق،  ٢٥١

IQTTH@@

‚Â]çÏÖ]�løÓ�Ú�|†��»�‚ñ]çËÖ]�|^–èc   )عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٧٧١(تفخر الدين أبي طالب محمد بن الحسن بن المطهر الحلي(.  
  ).١٤٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  المجلد األول وهو ناقص بمقدار صفحة واحدة.
�Ùæ_Ví~{{ŠßÖ] »ّوالقــدرة والعــالء والمجــد والكبريــاء  ة والبقــاءالحمــد هللا ذي العــز

  »...والسلطان القاهر والعزّ الباهر المتنزه عن إدراك النواظر
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » فمن االحتماالت أن ينفذ العتق في خمسة أسداسه ويكون

  »....للثاني سدسه وثلث اآلخرين كما ذكر
        

ـ    ، عليها ١٢نسخ، ق ن كلمات نسخ البدل، عليهـا حـواش نقلـت م
ظ ه، عليها تملك عبد اهللا الـواع كتاب شرائع اإلسالم وبعض شروح
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دينار فضي، وتملك أحمـد بـن    اشتراه من محمد علي بمبلغ ألفي
صـالح بـن ســالم بـن طـوق [القطيفــي المعاصـر للشـيخ أحمــد       
  .األحسائي]، وتملك محمد بن عبد اهللا بن فرج [آل عمران القطيفي]

  بدون غالف.
@@.سم ٢٥× ١٩س،  ١٩ق،  ٣٥٤

IQTUH@@

äéÏËÖ]�å†–¬�÷�àÚ   )عربي) -فقه إمامي   

VÌéÖ`i  د بن علييبن بابويه االشيخ الصدوق، أبي جعفر محمهـ٣٨١(ت القم(.  
  ).١٧(الرقم  ينظر: المخطوطة ذات

مـن أول الكتـاب    من أوائل كتاب الزكـاة ثـم   اتقور اشتملت النسخة على ثماني
  إلى علة الزلزلة.

Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »ــد هللا رب ــلّ الحم ــالمين، وص ــين   الع ــه الطيب ــل بيت ــد وأه ــى محم ى اهللا عل
  .»..)علة وجوب الزكاة(الطاهرين.[ أبواب] الزكاة باب 

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »وقال الصادقg: اهللا تبارك وتعـالى خلـق األرض فـأمر     إن
  »...حملتها. :الحوت فحملتها، فقالت

  
، عليها كلمات نسخ البدل، وشرح غريـب اللغـة مـع ذكـر     ١١ق ، نسخ

المصدر، وشرح بعض عباراتها من بعض الكتب مع ذكر المصدر، عليها 
النسخة فيها تقديم وتأخير كمـا مـر    ،<م ح ق سلمه اهللا>حواش بإمضاء: 
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ـ  ملكسابقاً، عليها ت  القاسـم الموسـوي   يالسيد حسين، وتملك السيد أب
  .<أبو القاسم الموسوي>، وختمه البيضوي: ]H[لعلّه السيد الخوئي

  الغالف: جلد، أسود.
  سم. ٢٥ /٥× ٢٠س،  ٢٣ق،  ١١٤

IQTVH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéi^ËÚ�|†��»�Ýø¿Ö]�xée^’Ú   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i د أكملد باقر بن محمهـ١٢٠٥(ت الوحيد البهبهاني، محم(.  
، خـرج منـه   )هــ ١٠٩١(تالكاشـاني   مفـاتيح الفـيض  شرح استداللي كبيـر لكتـاب   

كتاب الطهارة والصالة والصوم والزكاة والخمس، ينقل عنه جميع تالميذه ومن تـأخّر  
  مجلدات. يةفهو هذا الشرح، وهو في ثمان شرح المفاتيحعنه، وكلّما يطلق في كتبهم 

  ]٤١١/ ١١، التراث العربي المخطوط: ٣/١٣بايكاني: ، فهرست نسخه هاى خطى كل٧٥/ ١٤[الذريعة: 
  . )بعض كتاب الطهارة وبعض كتاب الصالة وبقية كتاب الطهارة( المجلد األول
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »قولهw :)اعلم أن األحكام الشرعية [بأسرها] توقيفية فمن كان..اه .(

  »...موقوفة [على] الثبوت من الشرع بالبديهية سواء
Ví~ŠßÖ]�†}a »} ���� ْلُواتَغْتَس تَّىبِيلٍ حابِرِي سومثلـه   ]٤٣سورة النساء: من آيـة  [ }ع

        ».أيضاً في األخبار، تم كتاب الطهارة

        

جمـادى اآلخـرة    ١٧ االثنـين نسخ، إبراهيم بن محمد علي في يوم 
، عليها ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمـد رضـا   هــ ١٢٣١سنة 
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  الغطاء.ابن الشيخ هادي آل كاشف 
  .ورأسيها مزين بالطرةالغالف: جلد، أحمر، 

 سم. ٢٣× ١٧س،  ٣٨ق،  ٣٧٤

    

IQTWH@@

Ý]†£]æ�Ùø£]�íÊ†ÃÚ�»�Ý^Óuù]�‚Â]çÎ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i ����   .)هـ٧٢٦(تيوسف الحلي، الحسن بن  ���
 ).٣٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » النعماء وترادف اآلالءالحمد هللا على سوابغ.قواعـد  (ا بعد فهـذا كتـاب   . أم
نـت فيـه قواعـد    ) لخصـت فيـه لـب الفتـاوى خاصـة، وبي     األحكام في معرفـة الحـالل والحـرام   

وأعزّ أحكام الخاصة، إجابة اللتماس أحب الناس إليمحمد)(وهو الولد العزيز  ،هم علي..«.    

Ví~ŠßÖ]�†}a » عليك، والسـالم عليـك ورحمـة اهللا    هذه وصيتي إليك، واهللا خليفتي
العــالمين والصــالة علــى خيــر خلقــه محمــد وآلــه الطــاهرين  وبركاتــه والحمــد هللا رب

  ».المعصومين
  

ع >األحمر، عليها حواش بإمضـاء:   بالمدادكتبت ، العناوين ١١نسخ، ق 
ـ الشيخ نور الدين علي بـن الحسـين بـن عبـد العـالي        والمراد به <ل

 وقد كتبـت بخـط جميـل وهـي تبلـغ      )هــ ٩٤٠(تـ المحقق الكركي  
منتصف النسخة، عليهـا تملـك محمـد حسـين بـن محمـد مهـدي        

، وقد حكى في آخرهـا  <محمد حسين>الكرهرودي، وختمه البيضوي: 
نها كانت الفريدة في بلدته، عليهـا خـتم مكتبـة    أو النسخةهذه اعتزازه ب
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  .ف الغطاءالشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاش
  .وعطفه أحمر ،اورأسيه مزين بالطرةقاتم،  ، بنّيالغالف: جلد

  .سم ٢٥×  ١٦س،  ٢٦ق،  ٢٨٨

IQTXH@@

gâ„¹]�ÐéÏ��»�g×Ş¹]�îãjßÚ   )عربي) -فقه مقارن  

VÌéÖ`i ����   .)هـ٧٢٦(تيوسف الحلي، الحسن بن  ���
 على غيـر مـا   ذكر فيه مذاهب جميع المسلمين في األحكام وحججهم عليها والرد

 ن علـم الفقـه ووجـه الحاجـة إليـه ومرتبتـه       مـ مات فـي الغـرض   يختاره، وفي أوله مقـد
وموضوعه ومبادئه ومسائله وتحديده ووجوب تحصيله. خرج منه إلى المعـامالت فـي   

  . هـ٦٩٣ سنة اآلخرع ربيشهر فرغ من السابع في مجلدات،  ةسبع
  ]٣٨٠/ ١٢المخطوط: ، التراث العربي ٧٨٤١رقم  ١١/ ٢٣[الذريعة: 

  المقصد الثامن من كتاب الصالة إلى شروط قضاء الصوم.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »          في الخلـل الواقـع فـي الصـالة وفيـه مباحـث [األول] مـا يجـب منـه

  »...، من أخل بواجب عمداً بطلت صالته)١(اإلعادة
�í~ŠßÖ]�†}aED“Î^ÞV          والفـرق بـأن اإلغمـاء مـرض ولهـذا يلحـق األنبيـاء بخـالف

  »...الجنون فإنه يزيل التكليف لنقص فيه.
        

، الصفحة األولى منه لناسخ متأخر، كتب علـى ظهرهـا:   ١٢نسخ، ق
)، wمـة عالالجزء الثالث من كتاب منتهى المطلب في التحقيـق لل (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في المطبوع منه: (من إعادة الصالة، مسألة:). )١(
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ابـن   ، عليها ختم مكتبة الشيخ علـي <ح غ ن>عليها حواش بإمضاء: 
  الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.

  فاتح. ، بنّيجلد صناعي الغالف:
  سم. ٥/٢٤×  ٥/١٧، س ١٤ق،  ٥٠٠

IQTYH@@

�Ýø‰ý]��^ÛÂÙçÏÃÖ]�ìa†Ú�Y   ) عربي) -كالم  

VÌéÖ`i  هـ١٢٣٥ت(السيد دلدار علي بن محمد معين النصيرآبادي النقوي.(  
   كثيـراً،   )هــ ٦٠٦(تض فيـه للـرد علـى الفخـر الـرازي      في أصول الـدين الخمسـة، تعـر

 ،مجلـدات كبـار؛ األول: فـي التوحيـد     ةواستوعب فيه األقوال بنقل العبائر، ويقع فـي خمسـ  
الخامس: في المعاد. وترجمـت  و ،الرابع: في اإلمامةو ،الثالث: في النبوةو ،الثاني: في العدلو

صر من بعض علماء الهندص واختُخُمته وبعض أجزائه إلى اللغة األردوية، كما لمقد.  
  ]٢١٣٣رقم  ٣٣٠/ ١٥، الذريعة: ٢١٣٣رقم  ٣٨٥ [كشف الحجب واألستار:

  . )المعاد(من الكتاب األصل الخامس 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »    الحمد هللا الذي يحيي العظام وهي رميم، ويهلك كـل شـيء ويبقـى

  ....»...وماله تعلق بذلك . المقصد الخامس في المعاد.كريموجهه ال
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »}ِنمحلراتُ لت اَألصْوخَشَعأي خضعت األصـوات   }و

   ».وهو صوت األقدام.. ،)١(}اًهمس ���� فَال تَسمع { بالسكوت لعظمة الرحمن،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٠٨سورة طه: آية  )١(
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عليها تعريف بالكتـاب   األحمر،بالمداد  العناوين كتبت، ١٣نسخ، ق
 ١٠الخمـيس  عصر يـوم  في كتبه يحيى بن محمد شفيع اإلصفهاني 

شـفيع يحيـى فـي    >، وختمـه البيضـوي:   هـ١٣٢١محرم الحرام سنة 
بـن  المتوكل على اهللا يحيى >، وآخر: <اآلخرة محمد والعترة الطاهرة

عليها تعريف بالكتاب والمؤلِّف كتبـه السـيد حسـن     ،<محمد شفيع
، الرطوبـة متأثرة ب، هــ ١٣٣١ذي الحجة سنة  ٢٢في الصدر الكاظمي 
  .)٨٦( بالرقم األشكورير ذكرها السيد جعف
  .وعطفه جلد أحمر مزهر ، بنّيالغالف: كارتون

  سم. ٢٥ ×١٦س،  ١٨ -١٧ق،  ٣٧١

@IQUPH@@

]çÖ]»   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i دهـ١٠٩١(تبن المرتضى  محسن الفيض الكاشاني، محم(.  
  ).١٤٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
  كتاب الصالة والقرآن والدعاء). (الجزء الخامس من الكتاب 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »    ّعلى أهل بيت رسـول اهللا ثـم الحمد هللا والصالة على رسول اهللا ثم
  »...على رواة أحكام اهللا ثم على من انتفع بمواعظ اهللا كتاب الصالة والدعاء والقرآن

Ví~ŠßÖ]�†}a »   اء كتـاب الصـالة والـدع    آخر أبواب القرآن وفضـائله وبتمامهـا تـم
والقرآن الذي هو الجزء الخامس من أجزاء كتاب الوافي، ويتلوه فـي الجـزء السـادس    

  »...كتاب الزكاة والخمس والميراث إن شاء اهللا تعالى والحمد هللا



  ................................................................................................................................  ٢٥٥ 

ل نسخ، محمد إسماعيل بن محمد هاشم السمناني، شـهر ربيـع األو  
إسـماعيل فـي دار السـلطنة     هفـي مدرسـة إمـام زاد    هــ ١١١٨سنة 

إصفهان، كتبها في أربعين يوماً على نسخة قرأها السيد الجليل أميـر  
محمد خان على المصنِّف، وكتب المصنِّف بخطـه الشـريف علـى    

بلغ سماعه علي [في] عدة مواضع، ثم بلـغ سـماعه علـي    (مقابلته: 
يـة الفانيـة   غه اهللا غاية ما يتمنـاه، وكتـب بيـده الجان   توفيقه وبلّ يدزِ

ف الكتاب)، عليهـا كلمـات   محمد بن مرتضى المدعو بمحسن مؤلِّ
ــت    ــات كتب ــث والبيان ــواب ورؤوس األحادي ــدل، األب ــخ الب نس

وهـي لولـد    <عهـد >و، <wمنه>عليها حواش بإمضاء:  ،بالشنجرف
م (و)، ��١١١٥ت(محمد ابن الفيض الكاشاني  المصنِّف علم الهدى

لكتـاب، كانـت   آخرهـا فهـرس ا  لطف عفي عنه)، فـي  (وح ق)، 
 ١٣في الحسن بن محمد إسماعيل الحسيني  يالنسخة رهينة عند أب

استرهنها ومجلدين من الكتاب مـن ميـرزا    هــ ١٢٥١شهر رجب سنة 
محمد علي مقابل مبلغ من المال استدانه لشخص يـذهب بـه إلـى    
الحج، عليها تملك الشيخ محمد تقي بن محمد رحيم [اإلصفهاني]، 

ـ  ـ الشـيخ  ا ولـده محمـد بـاقر [وهـو جـد      ثم تملكه المجـد   يأب
األصفهاني]،عليها استعارة الشيخ هادي آل كاشـف الغطـاء، عليهـا    
ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هـادي آل  

  كاشف الغطاء.
  فاتح وعطفه أحمر. ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٢٥× ١٦س،  ٢٥ق،  ٢٦٣
  @



٢٥٦  ............................................................................................................................   

IQUQH@@

îÏjßÚ�á^Û¢]�»�oè�^uù]�|^v’Ö]�á^Š£]æ    ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i هـ١٠١١(تبن زين الدين العاملي  أبي منصور الحسن(.  
ومـن ال   ،الكافي(اختار المؤلِّف األحاديث الصحاح والحسان من الكتب األربعة: 

) ورتّبها على ترتيب الكتب الفقهية بادئاً بكتاب االستبصارو ،والتهذيب ،يحضره الفقيه
األغالط والتحريفات الواقعة فيها. وقدم لـه اثنتـي    وبحث عن أسانيدها ليتَجنّبالطهارة 

عشرة مقدمة فيها كليات تتعلق بعلوم الحديث والدراية. وبلغ فيه إلى كتاب الحج ولـم  
، وكتـاب  هــ ١٠٠٤سـنة   لة الثالثـاء ثـاني شـهر ربيـع اآلخـر     يتمه. تم كتاب الصالة في لي

  في دمشق. هـ١٠٠٦سنة من ن شعبا ٢٦الحج يوم الجمعة 
  ]١٢/٣٧٣، التراث العربي المخطوط: ٧٨٢١رقم  ٢٣/٥[الذريعة: 

Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »آيــات وأزليتــه وجــوده وجــوب بحــديث نطقــت الــذي هللا الحمــد 
  »...وصفته ذاته في بكماله وشهدت عظمته، سلطانه وعجائب
Ví~ŠßÖ]�†}a »فيخبرونا يأتونا ثم بها األحجار فيطوفوا هذه يأتوا أن الناس أمر إنّما 

 واتفـق  ..الجمـان  منتقـى  كتـاب  مـن  الحـج  كتـاب  تـم . نصرهم علينا ويعرضوا بواليتهم
 النبويـة  الهجـرة  مـن  ١٠٠٦ شعبان سنة من ٢٦ الجمعة يوم ظهر بدمشق تأليفه من الفراغ

 الدين زين بن حسن مواله رحمة إلى العبد الفقير وكتب ،والتحية الصالة مشرفها على
  »...العالمين رب هللا والحمد ..العاملي علي بن

  
شـهر ربيـع    ٢٣نسخ، عبد اهللا بن ميرزا جان التبريزي، يوم الخميس 

شهر رجب سـنة   ٤، يوم السبت كتاب الصالة)( هــ ١٠٠٩سنة  األول
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إياهـا  آخـر الكتـاب)، اسـتكتبه    (في دار السلطنة إصفهان  هــ ١٠٢٩
عند تواجده  خاتون العامليمحمد بن علي بن نعمة اهللا الشهير بابن 

وآخـر أحمـر، العنـاوين     مجدولة بخط مـذهب ، أولها في إصفهان
األحمر، عليها تملك محمد بن نور الـدين، وختمـه    بالمدادكتبت 

���  بِرسولٍ اً>ومبشِّرالبيضوي:  ��، وتملـك  <حمـد ��  اسـمه  بعدي من تي
مذاني] بوقفية خاصة الحاج سبز علي [اله وقَفَهاحسين بن مصطفى، 

والنسـخة   لسيد أبي طالب الحسـيني الهمـذاني،  بيد ا وجعل توليتها
  .متضررة أثر ما جرى على المكتبة من االعتداء الغاشم

  قاتم. ، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٢٥×  ١٧ /٥س،  ٢٥ق،  ٤٠٥

IQURH@@

l]çÂ‚Ö]�h^rjŠÚ   )عربي) -دعاء  

VÌéÖ`i  هـ١٢٤٧ ت بعد(السيد أحمد بن حبيب آل زوين الحسيني األعرجي.(  
ا يتعلق بجميـع األحـوال واألوقـات)   مستجاب الدعوات فيم( :مته أنهجاء في مقد، 

أنيس الزوار) بعد ما رجع من (فه بعد كتابه قة باأليام والشهور، ألَّوهو في األدعية المتعلّ
مـة  كتبـه فـي مقد  ، عليه وعلى آله الصالة والسالم النبيالحرام وزيارة قبر  اهللا حج بيت

بترتيـب  (تشتمل على اثني عشر فصالً، وبعضها يحتوي على أقسام)، واثنـي عشـر بابـاً    (
تشـتمل علـى اثنـي عشـر     ( األشهر مبتدئاً بشهر رمضان ومنتهيـاً بشـهر شـعبان)، وخاتمـة    

  . هـ١٢٤٧سنة  منغ منه في أيام الطاعون فصالً)، فر
  ]٣٦٦٦رقم  ٢١/٢[الذريعة: 
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »        الحمد هللا الذي شرع لنـا دعـاءه ونـدبنا إليـه، وألهمنـا سـؤاله للـدين
  »...بنا رحمة منه في معامالته، وجعل سبب نجاتنا في مناجاتهنا عليه، ورغّوالدنيا وحثّ

Ví~ŠßÖ]�†}a »      وما يتلى من سور القرآن بما ال مزيد عليـه فليطلـب كـل ذلـك مـن
  »...هللا رب العالمين والصالة والسالمهنالك والحمد 

  
[وفي الذريعة  هــ ١٢٤٧سنة  من، في أيام الطاعون wفنسخ، المؤلِّ

وهـو مـن التصـحيف]، العنـاوين كتبـت بالشـنجرف        هـ١٢٦٧سنة 
ف بإمضـاء:  بالحاشية، عليها كلمات نسخ البدل، وحواش من المؤلِّ

ـ ، في أوله فهرس الكتاب، الور<ي عنهمنه عف> السـت األولـى    اتق
والدات  يبـدو أنّهـا  هر النسخة تواريخ مهمـة تخـص   فارغة،على ظ

 ١٩ االثنـين ، وهي: علي في الساعة الخامسة من ليلة فأوالد المؤلِّ
شـهر   ١٣ االثنينجعفر في عصر يوم  ،هــ ١٢٦١شهر ربيع األول سنة 

ـ    هــ ١٢٦٣محرم الحرام سنة  ده، وذكر رؤيا رآها جده فـي ليلـة مول
، وحسـن فـي زوال يـوم    هــ ١٢٦٩ذي الحجة سنة  ١٤أحمد ضحى 

، محمد صالح يوم الخمـيس  هـ١٢٧٢شهر ربيع اآلخر سنة  ٤الجمعة 
شـهر ربيـع األول سـنة     ٤فـي   و... ،هــ ١٢٨٦شهر رجب سـنة   ٢٩

  . هـ١٢٨٤ذي الحجة سنة  ١٦وم الجمعة ، وجابر عصر يهـ١٢٨٢
  .من الخلف فقط الغالف: جلد، أحمر

  سم. ٢٥× ١٧س،  ٢٣ق،  ٣٢٦
  @
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IQUSH@@

�Ù^q†Ö]�Ù]çu_�ÐéÏ��»�Ù^Ï¹]�sãßÚ�fÓÖ]�Ù^q†Ö]�Y   ) عربي) -رجال  

VÌéÖ`i  د بن علي بن إبراهيم الحسينيهـ١٠٢٨ت( األسترآباديالميرزا محم.(  
  ).٢٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »مـنهج  .. فهـذا كتـاب   ي عزّ جالله عن األشـباه والنظـائر  الحمد هللا المتعالي ف
حاولت فيه ذكر ما وصل إلـي مـن كـالم علمائنـا المتقـدمين       المقال في تحقيق أحوال الرجال

  .»..والمتأخرين وما وقفت عليه من المقال في شأن بعض أصحابنا من علماء المخالفين
Ví~ŠßÖ]�†}a »       وعنه على ما ذكره إلـى هـؤالء المشـايخ رضـي اهللا عـنهم وأرضـاهم

  ».وأهله خير الجزاء بمحمد وآله خير الورىوجزاهم عن اإلسالم 
  

في الصفحة األولى لوحـة ملونـة   مجدولة، مذهبة،  ،١١نستعليق، ق
ـ      ،دقيقة ، wفنفيسة في غاية الجـودة، عليهـا حـواش مـن المؤلِّ

 بالمـداد كتبـت  ن يسخ البدل، أوائـل األسـماء والعنـاو   وكلمات ن
المعـروف   ف ألبي المحاسـن األحمر، في آخره صورة إجازة المؤلِّ

هــ ١٠١٨شـهر رجـب سـنة     ١٧ص)، تاريخها ٢(بقاضي أحسن 
)١( ،

  ونصّها:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهــذه اإلجــازة لــم يــذكرها الشــيخ الطهرانــي رحمــه اهللا فــي كتابــه الذريعــة فقــد ذكــر رحمــه اهللا    )١(
ــا    يلآلســترآبادي إجــازت ــدين حســين العــاملي، مختصــرة تاريخه ــه للمــولى كمــال ال ن همــا: إجازت

ــن المحــرم  ــي األصــفهاني مختصــرة أيضــاً   هـــ١٠١٨ســنة م ــن ول ــي ب ــه للســيد محمــد عل  ، وإجازت
 .)١٢٧٨و ١٢٧٧رقم  ١/٢٤١(ينظر: الذريعة:  هـ١٠١٥سنة من تاريخها ربيع األول 
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ف للقاضي أحسن اهللا حاله وغفر اهللا لهمـا:  هذه صورة إجازة المؤلِّ
من عجـزت عـن    بسم اهللا الرحمن الرحيم وبه نستعين، نحمدك يا

من عـم الخالئـق بسـوابغ     إدراك جالله أفكار األنام، ونشكرك يا
ونصلّي على نبيك المبعوث بشريعة اإلسالم، وآله الهـادين  اإلنعام، 

األحكام، أمـا بعـد: فلمـا كانـت السـعادة       
�����لمسالك الحق و
اإلنسانية منوطة بمعرفة األحكام الشرعية الفرعية، المتوقفة على تتبع 

الهادية المهدية بعد التحلـي بـأنواع    األئمةاألحاديث النبوية وآثار 
ية الدينية وغيرها، وكان المـولى األجـل األكمـل    من العلوم األصول

الفاضل األسعد األوحد، حاوي مرضيات الخصال وحائز السبق في 
مضمار الكمال، المستعد لسعادات الـدنيا والـدين أبـو المحاسـن     

آماله وأعطى كماله ممـن بـذل فـي     د��أالمعروف بقاضي أحسن 
ـ   منهـا  ى بلـغ  تحصيل ذلك جهده، وصرف نحو تحقيقه وكـده، حتّ

جرم أحب إكمـال ذلـك    الدرجة العالية، ال د��أالمنزلة السامية، و
بتتبع تلك األحاديث واآلثار على جهة االعتماد واالختيار، فاشـتغل  
عندنا مدة من األيام بمذاكرتها ومباحثتها على مـا هـو الـوارد مـن     

فـة فـي هـذا البـاب     كما تضمنها الكتـب المؤلّ  bطرق أهل البيت
ما كتـاب  األربعة المعروفة ألكابر األصـحاب، سـي  خصوصاً الكتب 

تهذيب األحكام لشيخ الطائفة عمدة علمـاء اإلسـالم الشـيخ أبـي     
جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس اهللا تعالى نفسه وطهر رمسه، 
فقد فتش عن معضالته واستفتح أقفال مشـكالته بمـا ينبـيء عـن     

لك الكتـب  بلوغه الغاية القصوى وحلولـه المقـام األسـنى، وكـذ    
ية] المعروفة في هذا الزمان مع ما اتفق لنا جمعه في هـذه  ـالرجالـ[
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األوان وعاقنا مكاره الزمان عن مداو[مـ]ـته االشتغال أعناه بمناولـة  
ـ  ده اهللا تعـالى أن  وإجازة كما جرت عليه عادة الزمان فأجزت له أي

ي جميع ما صحت لي روايتـه وإجازتـه بطرقـي المقـررة     يروي عنّ
وأعالها، عن الشيخ الفاضل الجليل إبراهيم بن الشيخ األجل الفقيـه  
نور الدين علي بن عبد العالي العاملي الميسي قدس اهللا روحهمـا،  
عن والده المذكور، عن الشيخ الجليل شـمس الـدين محمـد بـن     

والـده الشـيخ األجـل    المؤذن، عن الشيخ ضياء الدين علـي، عـن   
األكمل السعيد الشهيد محمد بن مكي رفع اهللا قدره ودرجتـه كمـا   
شرف خاتمته، عن الشيخ المحقق فخر الملة والـدين أبـي طالـب    

����������محمد، عن والده  ����� ����� ����� جمال الملة والحق والـدين الحسـن بـن     ���
المطهر الحلي، عن والده الشيخ الجليل سديد الـدين يوسـف بـن    

حلي وشيخه المحقق الفقيـه نجـم الملـة والـدين     علي بن مطهر ال
والحق أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد قدس اهللا روحه، عـن  
السيد الجليل أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضي العلوي، عـن  
برهان الدين محمد بن محمد بن علـي الحمـداني القزوينـي، عـن     

لـدين أبـي   السيد فضل اهللا بن علي الحسني الراوندي، عن عمـاد ا 
الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني، عـن الشـيخ السـعيد شـيخ     
الطائفة وعمدتها أبي جعفر محمد بن الحسـن الطوسـي قـدس اهللا    
روحه ونور ضريحه، جميع مصنفاته التي من جملتها كتابا التهذيب 

لذين عليهما المدار، وجميـع مروياتـه التـي اشـتمل     لا االستبصارو
وطريقه  wوحيث انتهى الطريق إلى الشيخعليها الفهرست وغيره، 

ينتهي إلى جميع أصحابنا المتقدمين كما في الفهرست وغيره ففـي  
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ذلك غنية عن تفاصـيل الطـرق إلـيهم رحمهـم اهللا تعـالى، وأمـا       
آخـذاً  النجاشي وبهذا اإلسناد بعينه عن أبي الصمصام عنه بكتابـه،  

ات، واهللا يـاط والوقـوف عنـد الشـبه    تطريق االح �����عليه أن ال 
الموفق للسداد لنا وله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وكتب ذلك الفقير 

سابع عشر رجب  األسترآباديإلى رحمة ربه الهادي محمد بن علي 
عشر بعد األلف، حامداً هللا على آالئه، مصلياً علـى   يالفرد سنة ثامن

  نتهى]الماً عليهم مستغفراً من ذنوبه. [محمد النبي وآله، مس
نقلـت مـن خـط     wفي آخرها عدة فوائـد مـن المؤلِّـف    وكتب 

  ، هي:)١(القاضي أحسن
  ص).٣(رسالة المؤلِّف في أحوال زيد الشهيد ـ ١
ذكر عدد من انتهى إليه ممن وقـف علـى معجـزات صـاحب     ـ ٢

  .wمن كتاب غيبة الشيخ الطوسي fالزمان
  في بيان مشتركات محمد بن إسماعيل عن كتاب منتقى الجمان. ـ٣
 ترجمة الشيخ الطوسي من كتاب طبقات الشافعية للسبكي.ـ ٤

 جاء من المصادر على فعول من كتاب سيبويه. باب ماـ ٥

علـى   وقَفَهـا والحسيني [لعلها الحسني]  عليها تملك أحمد بن محمد
ذي القعـدة سـنة    ٩ذريته ومنهم السيد جعفر ابن السيد عيسـى فـي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــي    )١( ــزرك الطهران ــا ب ــيخ آق ــر الش ــخة  wذك ــرى نس ــه أخ ــي    من ــيخ عل ــاج الش ــد الح ــت عن كان

ف فــي أحــوال زيــد الشــهيد بخــط تلميــذه الشــيخ أبــي  القمــي، كــان فــي آخرهــا رســالة المؤلِّــ 
ــنة     ــا س ــرغ منه ــد اهللا ف ــن عب ــن ب ــرة     هـــ١٠٥١الحس ــواش كثي ــع ح ــودة م ــة الج ــي غاي ــي ف ، وه

 وإلحاقات في آخرها، فلعل نسختنا هذه كتبت عليها. 
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المؤمنين، وختمه المـثمن:  وإذا انقرضوا فهو وقف على كافة  هـ١١٧٧
وختمـه   ،الحسن بن علي نقـي  ي، وتملك أب<حمد اهللا على ما أنعمأ>

على جناب العـالم السـيد    وقَفَها، ثم <يا أبو الحسن أدركني>المربع: 
تعـاقبوا وتناسـلوا    علي شبر في حياته وعلى أوالده وأوالد أوالده ما

ـ  شـهر  مـن   ٢٣رية فـي  وإذا انقرضوا فعلى الفرقة الناجية االثنى عش
 .)٥١( بالرقم األشكوريذكرها السيد جعفر  ،هـ١٢٥٧رمضان سنة 

  .أحمرعطفه جلد و ، بنّيجلد الغالف:
  سم. ٥/٢٥× ١٥س،  ٢٧ق، ٣٣٤

IQUTH@@

hç×ÏÖ]�ì^éu   ) فارسي) -سيرة المعصومين  

VÌéÖ`i ����   .)هـ١١١٠(ت المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي ���
 bاألخبار التي تخصّ أحـوال األنبيـاء والهـداة المعصـومين    كتاب جمع فيه بعض 

  مجلدات:  ةمع التعرض ألخالقهم وغيرها من المطالب، في ثالث
  .bالمجلد األول: في أحوال األنبياء 

  .nالمجلد الثاني: في أحوال خاتم النبيين
  والخلفاء. bاألئمةفي أحوال  المجلد الثالث:

  ]٦٤٦رقم  ٧/١٢١، الذريعة: ١٠٤٣رقم  ٢٠٣[كشف الحجب واألستار:  
  الجزء األول من الكتاب وهو ناقص األول.

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »     ومقدس نرا در صورت وخلقـت بشـر آفريـد كـه ارواح ...
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  ». ..مقدسة ايشان بيوسته متعلق بمال أعلى باشد
Ví~ŠßÖ]�†}a »   وبيان عصمت الشاهزاد در كتاب روح االرواح بيان خـواهيم كـرد

  ».اهللا تعالى ان شاء
  

 ٨ االثنـين نستعليق، عبد الغفور بن محمد رضا القاساني، عصر يوم 
األحمر، بعض  بالمدادالعناوين كتبت  ،هــ ١١٤٧شهر ربيع األول سنة 

  المطالب كتبت في حاشية النسخة.
  ، أحمر.جلد الغالف:

  سم. ٢٥× ١٤س،  ٢٣ق،  ٣٤٦

IQUUH@@

íéÖ^q…�íÂçÛ¥� �

M�{Ù^q†Ö]�‚ÏÞ   ) عربي) -رجال  

  <ظ ١٩٤ -ظ  ٣>
VÌéÖ`i  هـ١٠٥١ت(السيد مصطفى بن الحسين التفريشي.(  

فيه أسماء الرجال على ترتيب الحـروف مـع مختصـر مـن تـراجمهم ورمـوز        برتّ
ــل ع   ــي ينق ــادره الت ــة لمص ــدوحين و  خاص ــر المم ــى ذك ــتمل عل ــا، فيش ــذمومين نه الم

فوائـد رجاليـة، فـرغ منـه سـنة       لرجال من دون تكرار، وفي آخره سـتّ والمهملين من ا
  ليه بعض الحواشي والتعاليق بعد التأليف بسنين.إ، وأضاف هـ١٠١٥

  ]١٣/١٤٣، التراث العربي المخطوط: ١٤١٩رقم  ٢٤/٢٧٥[الذريعة: 
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ب ترتيبـاً يسـهل   ولما نظرت في كتب الرجال رأيت بعضها لم يرتّ> قال في أوله:
منه فهم المراد، ومع هذا ال يخلو من تكرار وسهو، وبعضها وإن كان حسـن الترتيـب   

 �
� �
� �
� �
أن فيه أغالطاً كثيرة، مع أن كل واحد منها ال يشتمل على جميع أسـماء الرجـال،    �
أردت أن أكتب كتاباً يشتمل على جميع أسماء الرجال، من الممدوحين والمـذمومين  

من تكرار وغلط، ينطوي على حسن الترتيب، يحتوي علـى جميـع   والمهملين، يخلو 
  .<أقوال القوم قدس اهللا أرواحهم من المدح والذم إال شاذاً شديد الشذوذ

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »       ،الحمد هللا خالق الليـل والنهـار، العـالم بخفيـات الضـمائر واألسـرار
ه محمد سيد األبرار ونور األنواروالصالة والسالم على نبي.. .«  

Ví~ŠßÖ]�†}a »  وبهذا اإلسناد عن الشيخين األجلين الشيخ فخر الدين والسيد عميـد
�����الدين، عن الشيخ اإلمام  جمال الدين الحسـن بـن يوسـف بـن المطهـر الحلـي.        ���

  ».والحمد هللا وحده

N�{ì]æ†Ö]�ð^�_�»�å^fj�÷]�|^–èc   ) عربي) -رجال  

  <و ٢١٩ -ظ  ١٩٦>
VÌéÖ`i ����   .)هـ٧٢٦(تالحلي، الحسن بن يوسف  ���
من أسماء الرجال، مرتب على ما يمكن االشتباه فيه  wفضبط فيه المؤلِّ مختصر

أوائـل األسـماء مـع بيـان الحـروف المركبـة منهـا أسـماؤهم وأسـماء          بحسب حروف ال
فـرغ منـه فـي يـوم     ، آبائهم وكناهم وألقابهم وبالدهم وذكـر حركـات تلـك الحـروف    

  كما في بعض النسخ. هـ٧٠٧القعدة سنة ذي  ١٩الثالثاء 
  ، ١٩٣٤رقم  ٢/٤٩٣، الذريعة: ٣٤٥رقم  ٧٣[كشف الحجب واألستار:  

  ]٣٧٠/ ٢التراث العربي المخطوط: 
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ي مثبت في هـذه األوراق تحقيـق أسـماء جماعـة مـن رواتنـا       إنّقال في أوله: >
أحوال الرجـال،  ولم نطل الكتاب باستقصاء  ،واالختصار اإليجازوإيضاحها على وجه 

وال ذكرنا تعديلهم وجرحهم، إذ جعلنا ذلك موكوالً إلى كتابنا الكبير، وقـد وسـمت   
  ».(إيضاح االشتباه في أسماء الرواة)..ـهذا الكتاب ب

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العالمين وصلى اهللا على سيد المرسلين محمـد النبـي    الحمد هللا رب
   <..الى حسن بن يوسف بن مطهروآله الطاهرين يقول العبد الفقير إلى اهللا تع

Ví~ŠßÖ]�†}a » كشـف المقـال فـي معرفـة الرجـال)      ( بـفعليه بكتابنا الكبير الموسوم
  ».ى اهللا عليه سيد المرسلين محمد النبي وآله أجمعين الطاهرينوصلّ

O�{ìˆéqçÖ]    ) عربي) -رجال  

  <و ٢٣٧ -ظ  ٢٢٠>
VÌéÖ`i ����   .)هـ١١١٠(ت المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي ���

أوائل األسماء، اقتصر فيه على بيان ما اتضح  بحسبالحروف  مرتّب علىمختصر 
جماعـة مـن الطـالب فـي أيـام      من له من أحوال الرواة وجعل لها رموزاً، كتبه بالتماس 

  إلى بلدته إصفهان. gراجعاً من مشهد الرضا هـ١٠٨٦معدودة من شهر رجب سنة 
  ]٢٩٦/ ١٣التراث العربي المخطوط: ، ٢٣٤رقم  ٤٧/ ٢٥[الذريعة: 

ة الدين صلوات اهللا ي جماعة من طالبي علوم أئمه لما التمس منّأنّ>: قال في أولـه 
جال أسانيد األخبار رسـالة وجيـزة   كتب لهم في تحقيق أحوال رأعين أن عليهم أجم

قتصر فيها على بيان ما اتضح لي من أحوالهم واشتهر عند أصحابنا رضـي اهللا عـنهم   أ
ترك المجاهيل لعدم الفائـدة  أر تعرض لخصوص األقوال وقائليها ومن أقوالهم من غي

  .<للتعرض لها على غاية االختصار ليسهل على الطالبين تحصيلها
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »       الحمد هللا الذي رفع منازل الرجـال علـى معـارج الكمـال علـى قـدر
   ». ..العصمةرواياتهم عن النبي الكريم المفضال وآله النجباء أرباب 

Ví~ŠßÖ]�†}a »      ومن هذا السند يظهر طريق أيضاً إلـى سـائر الكتـب األربعـة وبهـذا
  ». ..ختمنا الرسالة والحمد هللا وحده

        

، مصححة، عليها كلمات نسخ البـدل،  هــ ١٠٩٧األولى): سنة (نسخ، 
األبواب وأوائل األسماء والرموز كتبت بالشنجرف وكـذا األسـماء   

عليها حواش كثيـرة نقلـت مـن نسـخة قابلهـا      المعروفة بالحاشية، 
)، وبعضـها بإمضـاء:   هــ ١٠٧٠( wالمولى محمـد تقـي المجلسـي   

يقول الفقير (وكتب في حاشية الورقة األخيرة لها ما نصّه:  ،<wمنه>
إلى اهللا الغني المغني محمد تقي بن مجلسي: إني لما آنست كتـب  

تمـد بنقـل   عأكل كتاب منها أغالطاً كثيـرة لـم    الرجال ورأيت في
ف من الكتب، وقابلت هذا الكتاب مع األصول، وذكرت فـي  المصنَّ

همله [كذا] وكلما كان في غير األصـول أيضـاً،   أالحاشية ماله نفع و
  وما سنح بخاطري القاصر فصار محالً لالعتماد).

بلغ مقابلة مع >وعبارة أخرى كتبها أبو طالب بن أبي تراب، ونصّها: 
تاذنا ومن إليه استنادنا األب المشفق والوالد نسخة قابلها موالنا وأس

المنفق الحاج أبو تراب مع نسخة قابلها موالنـا المرحـوم المبـرور    
المشكور محمد تقي بن مجلسي مع نسخة قابلها المصنِّف بنسـخته  

. وكتب أقل عباد اهللا الغالـب  الوسع والطاقة والحمد هللا رصل بقداأل
  .<ابن الحاج أبي تراب أبو طالب

، مصححة، عليها كلمات بالغـات المقابلـة   هــ  ١٠٩٧سنة  :الثانية)( 
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  .<م ح ت>ونسخ البدل، عليها حواش بإمضاء: 
، عليها حواش قليلة بإمضـاء  wفكتبت في عصر المؤلِّ :الثالثة)( 
  .<منه دام ظله>
على أولها فوائد رجالية وكذا بين النسخ، عليها تملك عبد العلـي   

عبده عبـد  الواثق باهللا الغني >القزويني، وختمه الدائري: بن إبراهيم 
، ذكرهـا السـيد   <١١٢٧.. .محمـد سـعيد  >، عليها ختم مربع: <العلي

  .)٦٤( بالرقم األشكوريجعفر 
  الغالف: جلد، أسود.

  سم. ٢٥×  ١٨ق، مختلفة السطور،  ٢٣٩

IQUVH@@

Ý]†£]æ�Ùø£]�Øñ^ŠÚ�»�Ýø‰ý]�Äñ]†�    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٦٧٦(تالمحقق الحلي، أبي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي(.  
  ).٦٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

�Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_»يقــل فــي انتشــاره حمــد كــل حامــد،   ي أحمــدك حمــداًاللهــم إنّــ
  ». ويضمحل باشتهاره جحد كل جاحد، ويفل بغراره حسد كل حاسد..

Ví~ŠßÖ]�†}a » ونسأله أن يقبضنا سالكينلمحجتهم، وأن يجعلنـا  تهم، متمسكين بحج
  .»العالمين ذلك. والحمد هللا رب ه وليمن خلصاء شيعتهم، الداخلين في شفاعتهم، إنّ

        
 بالمـداد ، عليها كلمات نسخ البـدل، العنـاوين كتبـت    ١١نسخ، ق 

 ،<زين الـدين >و، <منه>األحمر، مشحونة بالحواشي وأكثرها بإمضاء: 
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، <عبده محمـد علـي  >وغيرها، عليها ختم مربع عند اإلنهاء:  <ع ل>و
  .هـ١٢٤٥سنة في في آخرها كتابات بعضها كتب 

  قاتم. ، بنّيالغالف: جلد
@@سم. ٢٥×  ١٨س،  ١٩ق،  ٢٩٨

IQUWH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV ١( .)هـ١١٣٨(تالعاملي الغروي  الفتونيحسن بن محمد طاهر ال وأب(  
 ومقصـدين  مـة مقد علـى  بـه كتاب معروف فـي اإلمامـة، فـي ثالثـة مجلـدات، رتّ     

فـي  وتمامهـا  فصـول  ذو منهـا  كـل  أبـواب  وخمسة تبيان على مرتبة مةوخاتمة، فالمقد 
مقالة  عشر تياثن على بمرتَّ عشر، االثني األئمة مامةإ ثباتإ في األول والمقصد مجلد،

 فـي  والخاتمـة  غيـرهم،  بإمامـة  قـال  مـن  أدلة بطالإ في الثاني والمقصد وهو في مجلد،
، وفرغ من الجزء هـ١١٣٤في شهر شعبان سنة منه أعدائهم، فرغ من الجزء األول  مثالب

ة ذي الحجـ  ١٨، ومن الجزء الثالث في هـ١١٣٦الثاني منه في آخر شهر ذي القعدة سنة 
  .في المشهد الغروي هـ١١٣٧) سنة يوم الغدير(

وقد تضمن المجلد األول منـه ذكـر خالصـة أصـل     .. (قال في أول الجزء الثاني: 
مة بأبوابها التي كان البـد مـن معرفتهـا فـي تنقـيح      وبيان المقد ،الدين وبعض مؤيداته
وذكر  ،واالطالع على وجوه وقوع المخالفين في الشبهة والضاللة ،الدليل وفهم أجزائها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــو       )١( ــة، وه ــماء الخمس ــم األس ــه حك ــري علي ــال يج ــه ف ــمه كنيت ــذ اس ����تلمي ــي �����  wالمجلس

  وهو من أجداد صاحب (الجواهر) من قبل أم والده.
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 ،واالهتمام على اآلراء ونقل المـذاهب المختلفـة   ،وبيان بطالن االختالف ،ذلكأسباب 
 ؛وسنذكر في هذا المجلد ما مضى مراراً في األول من كتابنـا هـذا   ،وأمثال هذه األشياء

ولكن على نهج ثبت منـه سـائر    ،وهو بيان تفصيل دالالت أجزاء الدليل المذكور سابقاً
التوضيح بحيث ال صلوات اهللا عليهم بالتفصيل والتنقيح و اًجميع األئمةأدلة إثبات إمامة 

ـ   ةيبقى شك وال شبه ل الصـادق وعمـدة   وال مجال كالم كما هو الواضح علـى المتأم
 ةالكالم في فصول المقاالت من المقصد المذكور وقد صارت المقـاالت اثنتـي عشـر   

مقالة وفصول األخير اثني عشر وسيأتي المجلد األخير أيضاً مشتمالً على ما يستلزمه ما 
    ...)األئمةفي هذا المجلد من بطالن إمامة سائر من ادعاه لنفسه وأخذها من هؤالء 

   ]١٢٠٩رقم  ٣٤٢/ ٧، أعيان الشيعة: ٨٤٠رقم  ١٢٤/ ١٥الذريعة: [
  القسم األول من الجزء األول.

�Ùæ_Ví~ŠßÖ] »        الحمد هللا الذي خلـق العبـاد وأمـرهم بعبادتـه ليـدخلهم الجنّـة التـي
  »...خلقها لهم، وأوجب عليهم طلب ما كلّفهم به من فنون طاعته

Ví~ŠßÖ]�†}a »          لمزيد األجر جعـل ممـا امـتحن بـه عبـاده أيضـاً ميـل طبـاعهم إلـى
  »...شهوات الدنيا ورغبتهم إلى ما زين لهم الشيطان من

  
شريف بن عبد الحسين بن نسخ، الشيخ محمد حسن بن محسن بن 

بن باقر بن عبد الرحيم بـن  ـ صاحب جواهر الكالم  ـ محمد حسن  
جاء اسمه فـي آخـر    محمد الصغير بن عبد الرحيم الشريف الكبير،

التي تبلغ سبعة عشر مجلداً في نسق واحـد، وقـد   مجموعة الكتاب 
كتبها على نسخة يظهر  ،هــ ١٣٩٧شهر محرم الحرام سنة  ٥مها في أتّ

أنها بخط المصنِّف، ثم قابلهـا وصـححها علـى نسـخة المصـنِّف،      
داللـةً علـى تمـام     م)(في الكثير من نهاية صـفحاتها رمـز   وجعل 
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مقابلتها ـ كما جاء في آخرها ـ أحاديث المجلدات األربعة األولى   
أوراق  كتبت فيوتحقيقات مخرجة في الهامش وفي بعضها تعاليق 

السـيد محمـد   الحجة سماحة المحقق  لصقت باألصل وهي بقلم�� و
  . ـ سؤالنا إياهثم  نسنا بخطه�� بحسب ـ  Hمهدي الخرسان

األحمر، في أولها كتب الناسخ  بالمداد، العناوين كتبت حسنة الخط
ضـات  عـن كتـاب رو  فـي سـت صـفحات     Hترجمة المصنِّف

فـي تسـع   القسم األول من الجـزء األول  ، ثم فهرس الجنات وغيره
  .ى وجه الورقة دون ظهرهاالنسخة علغالب صفحات، الكتابة في 

  الغالف: كارتون، أخضر.
 سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةمنها خالية)، مختلف ٧(ق  ١٥٢

IQUXH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تالحسن بن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  وأب(.   
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .لنسخة السابقةاألول من الجزء األول، وهي تتمة لبقية القسم 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »       النسـاء والبنـين والقنـاطير المقنطـرة مـن من مرديات الهوى كحـب

  »...والحرثالذهب والفضّة والخيل المسومة واألنعام 
Ví~ŠßÖ]�†}a »   صـول إلـى مرتبـة فهـم سـائر أنـواع       ويكفي ما ذكرنـاه ههنـا فـي الو

  ».نطباق، واهللا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيماال
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بـن عبـد الحسـين بـن      محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 
، العنـاوين كتبـت   حسـنة الخـط  محمد حسن صاحب جواهر الكـالم،  

  .خة على وجه الورقة دون ظهرهاالنسغالب األحمر، الكتابة في  بالمداد
علهـا للناسـخ]   في آخرها منظومة في أربع ورقات كتبها الناظم ؟ [ل 

)؛ ليحفظـه دون  هــ ٢٠٦ت(نظـم كتـاب قطـرب     بعد أن سأله ولده
وهي لـم  ) بيتاً، ٨٦(تعب، فنظم منظومة في منازل اإلعراب تقع في 

  أولها:عليه،  ��مما يستدتذكر في كتاب الذريعة فهي 

  أربح مـا يخطـر فـي الجنـان    
  

  وخير ما يجري علـى اللسـان    
  الحمـــد واإليمـــان للمنـــاّن  

  
ــا والســور   ــات فين ــزّل اآلي   من

  وآخرها:    

ــاب  ــات للكتـ ــذه األبيـ   فهـ
  

ــاب    ــد ذوي األلب ــةٌ عن   محكم
  جامعـــــة لســـــائر اآلداب  

  
  شرحتها الشرح الجلي المختصر  

  الغالف: كارتون، أخضر.  
  سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةمنها خالية)، مختلف ٩(ق  ١٩١

@IQUYH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تبن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  أبو الحسن(.   
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  السابقة. تتمة للنسخةالقسم الثاني من الجزء األول، وهي 
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  آلراء وتفـاوت  الباب الرابع، في بيان االمتحان باختالف الطبـائع وتبـاين ا
  »...علم أن اهللا عزّ وجلّ بناءاً على حكمته البالغة ومصلحته الكاملةاألطوار واألفكار، ا
Ví~ŠßÖ]�†}a »   :وقال عزّ مـن قائـل}  نـيب كُمتَحل قبِالْح تَابالْك كإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَي

اللَّه اكا أَرم بعضها)١(}النَّاسِ بِماآليات وأمثالها مما تقد ،.«  
  

بن عبد الحسين بن  محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 
، العنـاوين كتبـت   حسنة الخطمحمد حسن صاحب جواهر الكالم، 

األحمر، في أولها مسرد لمصـادر الجـزء األول، وهـو فـي      بالمداد
خمس صفحات بين فيه سـماحة المحقـق السـيد محمـد مهـدي      

ثاني من المطبوع منها وغير المطبوع. وفهرس القسم ال Hالخرسان
النسـخة   غالـب  صفحات، الكتابة فـي  يالجزء األول وهو في ثمان

  .جه الورقة دون ظهرهاعلى و
  أخضر.الغالف: كارتون، 

  سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةمختلف ،ق ١٥٨

IQVPH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تالحسن بن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  وأب(.  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٠٥سورة النساء: آية  )١(
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  .السابقة تتمة للنسخةبقية القسم الثاني من الجزء األول، وهي 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »   :ّوقال عـزّ وجـل}       ـننَا ماصْـطَفَي ينالَّـذ تَـابثْنَـا الْكرأَو ثُـم

وأَنزَلَ اللَّه علَيك الْكتَاب والْحكْمةَ وعلَّمـك مـا لَـم    {، وقال سـبحانه:  )١(}عبادنَا
لَمتَع اآلية )٢(}تَكُن...«  

Ví~ŠßÖ]�†}a »            فـي هـذا وأصـل المـراد ـ وإن كـان مـا فـي المجلـد الثـاني ـ إال أن
 ال الذين لم يدركوا حقيقة الحال ظ]  -[رفعاًالمجلد رافعلعمدة شبهات الضالل والجه

كما هو ظاهر، وقد فرغنا من تسويده في شهر شعبان من سنة أربع وثالثـين ومائـة بعـد    
  ».األلف الهجرية حامداً.. رب العالمين

  
بن عبد الحسين بن  محسن بن شريفخ، الشيخ محمد حسن بن نس

، هــ ١٣٨٧محمد حسن صاحب جـواهر الكـالم، شـهر ربيـع األول     
غالـب  األحمـر، الكتابـة فـي     بالمداد، العناوين كتبت حسنة الخط

  .ى وجه الورقة دون ظهرهاالنسخة عل
  الغالف: كارتون، أخضر.

 سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةمختلف ،ق ١٣٦

  @

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٢سورة فاطر: آية  )١(
  . ١١٣سورة النساء: آية  )٢(
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IQVQH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تبن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  أبو الحسن(.  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  السابقة. تتمة للنسخةالقسم األول من الجزء الثاني، وهي 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » وبعـد فهـذا هـو المجلـد الثـاني وهـو أكبـر        .العالمينالحمد هللا رب .

المصـطفين   األئمةالمجلدات الثالثة من كتابنا الموسوم بضياء العالمين في بيان فضائل 
   »...وإثبات إمامتهم

�Ví~{ŠßÖ]� †}a »}وداودو انملَيسإِذْ و انكُمحي يف ثرنَفَشَتْ إِذْ الْح يهف غَنَم 
  ».اآلية، وحكايتها مشهورة فتأمل }..سلَيمان فَهمنَاهافشَاهدين، لحكْمهِم وكُنَّا الْقَومِ

  
بن عبد الحسين بن  محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 

، العنـاوين كتبـت   حسنة الخطمحمد حسن صاحب جواهر الكالم، 
األحمر، في أولها فهرس القسم األول من الجزء الثاني وهو  بالمداد

ى وجه الورقة النسخة علغالب في ثماني عشرة صفحة، الكتابة في 
  .دون ظهرها

  الغالف: كارتون، أخضر.
  سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةمنها خالية)، مختلف ٥(ق  ١٧٤

  
  @
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IQVRH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تالحسن بن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  وأب(.  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  السابقة. تتمة للنسخةبقية القسم األول من الجزء الثاني، وهي 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »    القسـم الثـاني، فـي كونـهg    ونحـو ذلـك؛ روى   بـاب مدينـة العلـم ،

ــا دار nعــن ابــن عبــاس، قــال: قــال رســول اهللا عــن مجاهــد،  البغــداديالخطيــب  : أن
   »...الحكمة

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »وقال في االستيعاب: وكان عليg   ال يترك في بيت المـال
  »....إال ما يعجز عن قسمته في يومه ذلك ويقول

  
بن عبد الحسين بن  محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 

، العنـاوين كتبـت   حسنة الخطمحمد حسن صاحب جواهر الكالم، 
ـ غالب األحمر، الكتابة في  بالمداد ى وجـه الورقـة دون   النسخة عل
  .ظهرها

  الغالف: كارتون، أخضر.
  سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةق، مختلف ٧٢
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IQVSH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    ) عربي) - المعصومينفضائل  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تبن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  أبو الحسن(.  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  السابقة. تتمة للنسخةالقسم الثاني من الجزء الثاني، وهي 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ـة في بيان تشـابه هـؤالء    ثالفصل الثالثنـي عشـر بـالنبي   اال األئمn 

   »...ومعظم األنبياء واألوصياء والصديقين واألولياء في سائر الصفات
Ví~ŠßÖ]�†}a »قترب أجلي وكأنّي بكـم وقـد جهلـتم أمـري، وأنـا      وإني أراني قد ا

  ».كتاب اهللا  nتارك فيكم ما تركه رسول اهللا
        

بن عبد الحسين بن  محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 
، العنـاوين كتبـت   حسنة الخطمحمد حسن صاحب جواهر الكالم، 

األحمر، في أولها فهرس القسم الثاني من الجزء الثاني وهو  بالمداد
ى وجه الورقـة دون  النسخة علغالب في عشرين ورقة، الكتابة في 

  .ظهرها
  الغالف: كارتون، أخضر.

 سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةمنها خالية)، مختلف ٥(ق  ٢٠٠
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IQVTH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨ت(بن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  أبو الحسن.(  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  السابقة. تتمة للنسخةبقية القسم الثاني من الجزء الثاني، وهي 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »كتاب اهللا وعترتي، وهي عترة النبي الهاديn أيها الناس لعلّكم ال :

   »...، أنا أخو رسول اهللا وابن عمهالً يقول مثل قولي بعدي إال مفتر[ياً]تسمعون قائ
Ví~ŠßÖ]�†}a » ،ة أيضاً من العالئموسيأتي في الفصل المذكور بعض ما ذكره العام

  ».كون المهدي هذا القائم، فتأمل تفهم، واهللا الهاديوأنّها توافق 
        

بـن عبـد الحسـين بـن      محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 
، العنـاوين كتبـت   حسـنة الخـط  محمد حسن صاحب جواهر الكـالم،  

  .النسخة على وجه الورقة دون ظهرهاغالب األحمر، الكتابة في  بالمداد
  الغالف: كارتون، أخضر.

 سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةمختلفق،  ١٥٨

IQVUH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تبن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  أبو الحسن(.  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
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  السابقة. تتمة للنسخةالقسم الثالث من الجزء الثاني، وهي 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » مهـم �� المطلب الثاني في بيان جملة من فضائل فاطمة الزهراءb   مـع

   »...فإن ذلك أيضاً من مزيد فضائلهم bمها خديجة الكبرى جدتهم�� فضائل 
Ví~ŠßÖ]�†}a » :صريح تأويل قوله تعالى حتّى أنّه ورد في حديث}كتَقَلُّبـي  وف 

يناجِدالمراد هذا االنتقال المذكور، فافهمبأن  )١(}الس.«  
        

بن عبد الحسـين بـن    محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 
، العنـاوين كتبـت   حسـنة الخـط  محمد حسن صاحب جواهر الكالم، 

األحمر، في أولها فهرس القسم الثالث من الجـزء الثـاني وهـو     بالمداد
  .دون ظهرهاى وجه الورقة النسخة علغالب صفحة، الكتابة في  ٢١في

  الغالف: كارتون، أخضر.
  سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةمنها خالية)، مختلف ٣(ق  ١٥٠

IQVVH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تبن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  أبو الحسن(.  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  السابقة. تتمة للنسخةبقية القسم الثالث من الجزء الثاني، وهي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١٩سورة الشعراء: آية  )١(
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »    سلّمة عنـد الكافـة قـدا فاطمة بنت أسد فمع كون جاللة شأنها موأم
   »...مر ما ينادي بكمال فضلها حتّى أن في أخبار عديدة رواها جماعة منهم األعمش

Ví~ŠßÖ]�†}a » ندهم مما عليها آثار أخبار آحاد حتّى عفإنّه أتى لنقض ذلك ببعض
ل، أعاذنا اهللا وسائر المؤمنين من العصـبية والعنـاد ووفقنـا جميعـاً لمـا      فتأم الوضع ظاهرة

  ».يهدي إلى الرشاد فإنه هو الهادي إلى السداد
        

بن عبد الحسين بن  محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 
، العنـاوين كتبـت   حسنة الخطمحمد حسن صاحب جواهر الكالم، 

ـ غالب األحمر، الكتابة في  بالمداد ى وجـه الورقـة دون   النسخة عل
  .ظهرها

  الغالف: كارتون، أخضر.
        سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةمنها خالية)، مختلف ٣(ق  ١٦٨

IQVWH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تبن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  أبو الحسن(.  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  السابقة. تتمة للنسخةبقية القسم الثالث من الجزء الثاني، وهي 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » المطلب الثاني، في بيان ما ورد عنـهn       فـي كـون علـي منـه بمنزلـة

   »...هارون من موسى في ذكر أعيان علمائهم ومحدثيهم ومؤرخيهم
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Ví~ŠßÖ]�†}a »    اك نسـتعين وسـائر مـاوكل معصية طاعةٌ للشيطان وقس على هذا إي
  ».يقول اإلنسان ويدعيه من اإليمان باهللا واليوم اآلخر وحب اهللا تعالى واإلخالص...

        

بن عبد الحسين بن  محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 
، العنـاوين كتبـت   حسنة الخطمحمد حسن صاحب جواهر الكالم، 

ـ غالب األحمر، الكتابة في  بالمداد ى وجـه الورقـة دون   النسخة عل
  .ظهرها

  الغالف: كارتون، أخضر.
        سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةق، مختلف ١٥٠

IQVXH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تبن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  أبو الحسن(.  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  السابقة. تتمة للنسخةبقية القسم الثالث من الجزء الثاني، وهي 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »الص حقيقةً إنّمـا  ادق واإلخالص والتوكل عليه وغير ذلك، فظهر أن

   ».خبار في كون المراد بهذه اآليات..هو المعصوم، ومع هذا فقد ورد اإل
Ví~ŠßÖ]�†}a » ّكل لنا مع أن ـة علـيهم كمـا هـو       وذلك أيضاً كافمـا ذكـروه حج

  ».فافهم وتأمل واهللا الهادي واضح،
        

بن عبد الحسين بن  محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 
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، العنـاوين كتبـت   حسنة الخطهر الكالم، محمد حسن صاحب جوا
ـ غالب األحمر، الكتابة في  بالمداد ى وجـه الورقـة دون   النسخة عل
  .ظهرها

  الغالف: كارتون، أخضر.
  سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةق، مختلف ١٥٠

IQVYH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تبن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  أبو الحسن(.  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  السابقة. تتمة للنسخةبقية القسم الثالث من الجزء الثاني، وهي 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »         الفصل العاشر فـي بيـان مـا وجـدناه مـن سـائر المنقـوالت المتفرقـة

   ».وأمثالها..والبراهين العقلية والقرائن واألمارات 
Ví~ŠßÖ]�†}a »       علـى إبطـال طريقـة مـن وسيأتي في المجلد الثالث ما هـو مقصـور

خالفهم وبيان المفاسد العظيمة الكثيرة التي ترتبت على خالفة ما سواهم ودفع شبهات 
  »...فه من تسويدهالمخالفين والنواصب والجاحدين ألهل الدين وقد فرغ مؤلِّ

        

بن عبد الحسين بن  محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 
محمد حسن صاحب جواهر الكالم، جاء في آخرها أنه نسخها فـي  

ـ  هــ ١٣٧٠ذي القعدة سـنة   ٢٣ االثنينضحى يوم  خها مـرة  ، ثـم نس



  ................................................................................................................................  ٢٨٣ 

وذلك  هــ ١٣٩٣شهر ربيع اآلخر سنة  من ٢٨أخرى في يوم الخميس 
لخروج النسخة األولى عن ملكه على نسخته المذكورة التي نسخها 

نسخة خط المصنِّف نسخاً صحيحاً مقابالً مراعياً فيـه التحقيـق   على 
نسخ النسختين األولى والثانية بجوار سيد األوصـياء   والتدقيق، وتم

، العناوين كتبـت  حسنة الخط، gأمير المؤمنين علي بن أبي طالب
  األحمر. بالمداد

  الغالف: كارتون، أخضر.
  سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةق، مختلف ٢٠٠

IQWPH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تبن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  أبو الحسن(.  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  السابقة. تتمة للنسخةالقسم األول من الجزء الثالث، وهي 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » وبعد فهـذا هـو المجلـد الثالـث مـن كتابنـا       .العالمينالحمد هللا رب .

المصـطفين وإثبـات إمـامتهم وبطـالن      األئمـة الموسوم بضياء العالمين في بيـان فضـائل   
   ».دعوى غيرهم..

Ví~ŠßÖ]�†}a »يلعنك، و في بيتـك سـخلٌ يقتـل    تحت كل شعرة من لحيتك شيطان
  ».منافق ابن كافر، وذكر، وقال له أيضاً: حايك بن حايك، nابن رسول اهللا

        
بن عبد الحسين بن  محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 
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، العنـاوين كتبـت   حسنة الخطمحمد حسن صاحب جواهر الكالم، 
ول من الجزء الثالث وهو األحمر، في أولها فهرس القسم األ بالمداد
  صفحات. يفي ثمان

  الغالف: كارتون، أخضر.
  سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةق، مختلف ١٨٥

IQWQH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تبن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  أبو الحسن(.  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .السابقة تتمة للنسخةبقية القسم األول من الجزء الثالث، وهي 
�Ùæ_Ví~ŠßÖ] »    وذكر جماعةٌ منهم ابن أبي الحديد: أنه لعنه اهللا كـان مـن مشـاوري

ابن ملجم عليهما لعنة اهللا تعالى في قتل عليg.«  
Ví~ŠßÖ]�†}a »   بمحض أنهم رووا في كتبهم األحاديث التي وردت فـي فضـائل علـيg 

  .»مما يدل على إمامته بل اختصاصه بذلك من سائر األمة، فتأمل، تفهم واهللا الهادي
        

بن عبـد الحسـين بـن     محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 
محمد حسن صاحب جواهر الكالم، جاء في آخرهـا أنـه نسـخها فـي     

، ثـم نسـخها مـرة    هــ ١٣٧٢جمادى اآلخرة سنة  ١٧ضحى يوم األربعاء 
وذلك لخـروج   هــ ١٣٩٥شهر ربيع اآلخر سنة  ٢٤األربعاء  أخرى في يوم
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ن ملكه على نسخته المذكورة التي نسخها على نسـخة  النسخة األولى م
  .األحمر بالمداد، العناوين كتبت حسنة الخطخط المصنِّف، 

  الغالف: كارتون، أخضر.
  سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةق، مختلف ١٨٠

IQWRH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تبن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  أبو الحسن(.  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  السابقة. تتمة للنسخةالقسم الثاني من الجزء الثالث، وهي 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »في بيان تشـبثهم أيضـاً بـدعوى كـون مـذهب       المقالة الحادية عشرة

   ».الشيعة مستحدثاً وأنّهم من أهل البدعة والضاللة
Ví~ŠßÖ]�†}a » حتى لم يأت معي إلى الجهة التي أمرنا اهللا بها، ونقل بعضهم: أنهما

  ».أرضياه أخيراً حتى شرطا له أن ال يسلّما عليه
        

بن عبد الحسين بن  محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 
، العنـاوين كتبـت   حسنة الخطمحمد حسن صاحب جواهر الكالم، 

األحمر، في أولها فهرس القسم الثاني من الجزء الثالث وهو  بالمداد
  ي عشر صفحة.تفي اثن

  الغالف: كارتون، أخضر.
  سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةق، مختلف ١٩٣
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IQWSH@@

�Øñ^–Ê�á^ée�»�°¹^ÃÖ]�ð^é•íflÛñù]�°ËŞ’¹]b    )عربي) - فضائل المعصومين  

ÌéÖ`iV هـ١١٣٨(تبن محمد طاهر الفتوني العاملي الغروي  أبو الحسن(.  
  ).١٥٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  السابقة ونهاية الكتاب. تتمة للنسخةبقية القسم الثاني من الجزء الثالث، وهي 
Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »  :مــنهم أبــو بكــر الجــوهري إال بــاألمرة. ونقــل مــا ذكرنــاه جماعــة

  ».والبالذري وصاحب كتاب العقد والزهري ومحمد بن أسامة، عن أبيه وجمع غيره
Ví~ŠßÖ]�†}a »      وألعدائنا وأعدائكم خلقت النار. أقول ولـيكن هـذا آخـر مـا أردنـا

  ».إيراده في كتابنا هذا الموسوم بضياء العالمين..
        

بن عبد الحسين بن  محسن بن شريفنسخ، الشيخ محمد حسن بن 
كتبهـا   هــ ١٣٩٧الحرام محرم  ٥محمد حسن صاحب جواهر الكالم، 

هر أنها بخط المصنِّف، وقابلها وصححها بغاية الجهد على نسخة يظ
  األحمر. بالمداد، العناوين كتبت حسنة الخطعلى نسخة المصنِّف، 

  الغالف: كارتون، أخضر.
 سم. ٢٥×  ١٧ /٥السطور،  ةق، مختلف ١٢٨

        

  @
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IQWTH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéÏßi�±c�Ý^ãÊù]�ÔÖ^ŠÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
  ).٤٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  اشتملت النسخة على أحكام العيوب في النكاح إلى آخر كتاب اإلقرار. 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »مـا يـرد بـه النكـاح      :األول ،بـ[النكاح] النظر في أمور خمسة ويلحق

  ».األول: في العيوب... ،وهو يستدعي [بيان] ثالثة مقاصد
Ví~ŠßÖ]�†}a »،بوارثين غيـرهن دفعـة   سواء تصادقن أم ال م.    ،كما لو أقروقـد تقـد

  ».تمت ويتلوه كتاب الجعالة
        

كتاب اإليالء)، ( هــ ١١٠٢جمادى اآلخرة سنة  ٢٦نسخ، ليلة األربعاء 
) تاريخ إنهاء كتاب النكاح مصحفاً في سـنة  ١٤٨ص(جاء في آخر 

كلمة  ميزثالث وتسعين وتسعمائة بدالً من ثالث وستين وتسعمائة، 
 فـي سـنة  األحمر، عليها تملك صافي بن مصـطفى   بالمدادقوله) (

عبـده نـور   >، وخـتم مربـع:   هــ ١٣٦٢ في سنة، وتملك آخر هـ١١٩٠
وختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشـيخ  ، <محمد

  هادي آل كاشف الغطاء.
  .ورأسيها مزين بالطرةقاتم،  ، بنّيالغالف: تيماج

  سم. ٢٥× ٥/١٨س،  ٢٧ق،  ٢٦٤
  



٢٨٨  ............................................................................................................................   

IQWUH@@

Ý]†£]æ�Ùø£]�íÊ†ÃÚ�»�Ý^Óuù]�‚Â]çÎ��   عربي) -فقه إمامي (�

VÌéÖ`i ����   .)هـ٧٢٦(تيوسف الحلي، الحسن بن  ���
 ).٣٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

 الجزء األول من الكتاب وهو ناقص األول بمقدار صفحة واحدة.

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » الليل) إال لفعله،  -خ ل (... ولصوم الجنب مع تضيق الوقت
 ».ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة. ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال..

Ví~ŠßÖ]�†}a » دفع إليه ماالً وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات قبل لو
  ».الدفع انعزل. ولو قال: ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل. تم الجزء األول

        

األحمر، عليهـا كلمـات نسـخ     العناوين كتبت بالمداد، ١١نسخ، ق 
وهـي حاشـية    ،<ع ل>أكثرهـا بإمضـاء    البدل، عليها حواش كثيرة

المحقق الكركي الشيخ نور الدين علي بن الحسين بن عبـد العـالي   
األخيرة كتبت بخط متأخر  التسع اتقعلى الكتاب، الور )هــ ٩٤٠(ت

عن األصل، عليها ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا ابن 
  الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.

  .ورأسيها مزين بالطرة، ، بنّيالغالف: جلد
  .سم ٢٥×  ١٨ س، ٢٢ق،  ١٦٦

  @
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IQWVH@@

Ê�»�h^jÒy°ßÚö¹]��Ú_�Øñ^–gw)عربي) -فضائل (   )١  

VÌéÖ`i ] ٢(]١١ق  لعلّه من علماء؟(  
ينقل فيه عن كتـب   gكتاب في فضائل ومناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

جمـل وأبـواب    بـه علـى خمـس   اإلمامية كثيـراً مـع ذكـر المصـدر وتبويـب لطيـف، رتّ      
  وفصول، عناوينها:

  الجملة األولى: [ناقصة في نسختنا] وفيها ثالثون باباً.
الجملة الثانية: في ذكر نبذ من األدلة الناصّـة علـى اختصاصـه بالوصـاية والخالفـة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علــى فضــائل) ولــم يتبــين لــي اســم الكتــاب   -فــي عطــف الكتــاب ورقــة كتــب عليهــا (األنــوار  )١(

الجهــد المتواصــل لثالثــة أيــام وبســاعات طويلــة مــن مطالعتــه، قــيض اهللا تعــالى مــن  مــن رغم الــ
 يعرفه بفضله وجوده ويعرف الناس به.

فخــر الــدين الطريحــي اج التــي ذكرهــا حكايــة زيــد النســ جــاء هــذا التحديــد بنــاًء علــى إيــراده )٢(
علــى أن  يحتمــل) فــي كتابــه (المنتخــب فــي جمــع المراثــي والخطــب)، ممــا        ����١٠٨٧ت(

المجلســي فــي بحــاره  "�!�� ���القــرن الحــادي عشــر، وفيــه حكايــة نقلهــا  رجــال ف مــن المؤلِّــ
ــه:      ــائقي عفــا اهللا عن ــن العت ــن محمــد ب ــد الــرحمن ب ــم يشــر إلــى مصــدرها، وهــي: (يقــول عب ول

ــاً   ــت جالس ــا كن ــرة المقد    وأن ــاب الحض ــل ب ــن األدب مقاب ــي حس ــد   ف ــالن يري ــاء رج ــة، فج س
[فــي] ف اآلخــر حلِّــأحــدهما ي      لــك أن  بــاب الحضــرة الشــريفة، فقــال لــه: والســاعة ال بــد

، وأنــك تفعــل ذلــك بــي عنــاداً  يءي مظلــوم وأنــك لــيس لــك قبلــي شــ تحلفنــي وأنــت تعلــم أنّــ
صــاحب هــذا الضــريح مــن كــان المعتــدي علــى    ،مــن ذلــك قــال لــه: ال بــد فقــال: اللهــم بحــق

اآلخر منـا يغمـى ويمـوت فـي الحـال، وحلّفـه، فلمـا فـرغ مـن اليمـين غشـي علـى الـذي حلفـه،               
ــال)    ــي الح ــات ف ــه فم ــى بيت ــل إل ــاب     فحم ــن كت ــاب أو م ــذا الكت ــن ه ــون م ــا أن تك ــي إم ، فه

ــى     ــة المنســوب إل ــي تصــحيح الحضــرة الغروي ــة ف ــدالئل البرهاني ــي (تال ــة الحل ) هـــ٧٢٦العالم
 .)١٩ح  ٤٢/٣٣٣. (ينظر: بحار األنوار: واحتمل أنه للعتائقي نفسه
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  بعد رسول اهللا صلوات اهللا عليهما وعلى أوالدهما، وفيها اثنا عشر باباً.
  اماته صلوات اهللا وسالمه عليه وفيها اثنا عشر باباً.الجملة الثالثة: في معجزاته وكر

نموذجة من فضل صلتهم ومـا يتعلـق بـه    ألرابعة: في شرح المنتسبين إليه والجملة ا
  صلوات اهللا عليه، وفيها خمسة أبواب.

   الجملة الخامسة: في شهادته وما يتعلق بها وفيها خمسة أبواب.
  نصف الباب السابع من الجملة األولى إلى آخر الكتاب. منابتدأت النسخة 

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » ...    ويوم األربعاء سلط اهللا على نمرود البقـة، ويـوم األربعـاء
   ».من فوقهم ، ويوم األربعاء خر عليهم السقفطلب فرعون موسى ليقتله

Ví~ŠßÖ]�†}a  
  فيا أسفي عليـك وطـول شـوقي   «
 

  إليــــك لــــو أن ذلــــك رد ليــــا 
  ».والحمد هللا أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً 

  
، عليها كلمات نسـخ  حسنة الخط، ولعلها بخطه فنسخ، عصر المؤلِّ

البدل، أوائل السند وأسماء الكتب كتبت بالشنجرف، عليها حـواش  
، وبعضها فيها شرح لغريب اللغة، عليهـا  <منه>بإمضاء:  فمن المؤلِّ

من عـواري الزمـان، األحقـر     هو المالك باالستحقاق،>ختم مثمن: 
الشيخ  ةختم مكتبة الحجعليها ، <اني عبده عبد الحسين الطهرانيالج

  .فهي من نُسخ مكتبته wعبد الحسين الطهراني
  .، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٢٥× ١٥، س ٢٨ ق، ١٨٤
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IQWWH 

Ù^q†Ö]�Ù]çu_�ÐéÏ��»�Ù]çÎù]�“é~×i�¼é‰çÖ]�Ù^q†Ö]�Y   ) عربي) -رجال  

VÌéÖ`i  د بن علي بن إبراهيم الحسينيهـ١٠٢٨(ت األسترآباديالميرزا محم(.  
أوائل األسماء مـع االختصـار   بحسب حروف العلى مرتّب معجم لرجال الحديث 

كنى واأللقـاب، ثـم   بالرموز، يعرف بالرجال الوسيط وله كبير ووجيز، في آخره قسم لل
وفي بعض النسـخ   ،هــ ٩٨٨جمادى اآلخرة سنة  ١٠تأليفه في  فوائد، تم خاتمة فيها عشر

تلخـيص المقـال)،   (خ: ، وقد ورد اسم الكتاب فـي بعـض النسـ   هـ١٠١٦شوال سنة  ٢في 
  .يص األقوال)لخت(وفي أخرى: 

  ]٣/٤٤٣، التراث العربي المخطوط: ١٨٥٢رقم  ٤/٤٢٠[الذريعة: 
وانتهـت بيحيـى بـن عيينـة بـن       ،محمد بن هيثم العجلـي ابتدأت النسخة بأحمد بن 

  أسماء بن جويرية البصري.
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » صـه). أحمـد بـن محمـد     (جش) و (... بن نوح المتقدم عن

  »...جش) في ابنه الحسن بن أحمد توثيقه(صه) ويأتي عن (بن هيثم العجلي ثقة 
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » نسـخة  يحيى بن عيينة بن أسماء بن جويرية البصري ق في

  »....وتقدم بن عتيبة. يحيى بن الفضل
  

 خـر �� من كتـب   ونقول <منه>ف، عليها حواش بإمضاء: نسخ، عصر المؤلِّ
  .األحمر بالمدادكتبت  العناوينمع ذكر المصدر، أوائل األسماء و

  .، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٢٦× ١٧س،  ٢١ق،  ١٧٦
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IQWXH@@

�…^f}_�|†��»�…]çÞù]�Ñ…^�ÚíflÛñù]�…^ã�ù]    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د تقي المجلسيهـ١٠٨٤(تالمولى عبد اهللا بن محم(.  
) لشيخ الطائفة محمد بـن الحسـن الطوسـي    تهذيب األحكام( لكتابشرح بالقول 

ة الفقهية فـي األحاديـث التـي يحتمـل صـدورها      نّ)، ذكر بعض آراء أهل السهـ٤٦٠ت(
ة ليعرف المشتغل باالجتهاد مواضع التقية منها، وتعرض فيه لكـالم أسـتاذه المحقـق    تقي

  الدروس).(الخوانساري في شرح 
  ]١١/٣٦٩العربي المخطوط: ، التراث ٥٣٤رقم  ١٣/١٥٧[الذريعة: 

  اشتملت النسخة على مقدار من أول الطهارة، ويظهر أنه تمام الكتاب.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » عبد.أما بعد فيقول صدور العلماء الراسخين..الحمد هللا الذي شرح . 

اهللا بن محمد تقي إنّي لما صرفت بتوفيق اهللا برهة من عمري في الفحص عن آثار أهل 
مـع كثـرة مشـكالته وتـوفر      تهـذيب األحكـام  وتتبع أخبارهم ووجدت كتاب  bالبيت

يكثـر   مختصـراً كتـب عليهـا   أفـأردت أن   مشتبهاته خالياً عما يكشف عن معضـل منـه..  
  ».فوائده ويدوم على أولي األلباب..

Ví~ŠßÖ]�†}a » :ـ  فأما مع االختيار...اه(من لطف فتدبر، قوله رهة )، المراد عـدم التقي
  ».بقرينة سابقة كما ال يخفى

        

مصححة، عليها بالغات المقابلة، كتبت علـى  ف، نسخ، عصر المؤلِّ
حياتـه والظـاهر   كتبت في  wفالمؤلِّ عاليقعليها ت، نسخة األصل

، ذكرها السيد جعفـر  <منه دام ظله>نها تنتهي بإمضاء: إذ إ أنها بخطه



  ................................................................................................................................  ٢٩٣ 

    .)٢٤( بالرقم األشكوري
  الغالف: تيماج، أحمر، وعطفه جلد.

  سم.٥/٢٤× ٥/١٩س،  ١٧ق، ٢٢٢

IQWYH@@

íéãfÖ]�í•æ†Ö]�íé�^u   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١١٢٥ت( الخوانساريالمحقق اآلغا، جمال الدين محمد بن حسين.(  
) وجملـة  هــ ٩٦٥ت(حاشية كبيرة معروفة، أكثرها توضيحية آلراء الشهيد الثـاني  

منها بيان ألدلّة المسائل االجتهادية وفي بعضها مناقشات لبعض أقوال كبـار الفقهـاء،   
النسـخ أن   ، ويبـدو مـن بعـض   هــ ١١٠٤تم كتاب الطهارة منها في شـهر رمضـان سـنة    

 ٢٣د وفاتـه، وتـم تـدوينها فـي     بعـ ف علـى يـد غيـر المؤلِّـ     تدوين هذه الحاشية كـان 
  . هـ١١٥٣القعدة سنة وذ

  ] ٤/٣٢١، التراث العربي المخطوط: ٤٨٦رقم  ٩٣/ ٦[الذريعة: 
  حاشية كتاب الخمس إلى الديات، وعلى تحقيق مسألة نذر النتيجة.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » ،مـالهم   ونأهل الحرب) فيخرج به ما يكأموال من (كتاب الخمس
  »...مغصوباً غصباً من مسلم أو معاهد ن يكونأك

Ví~ŠßÖ]�†}a »لكنه ليس  اًفالشهر األول هو شهر رمضان وهذا الوجه وإن كان بعيد
   ».ما بعد مما نقلنا في توجيه رجب فتأمل

  
 بالمـداد قوله) (كلمة  ميز، <wمنه> :، عليها حواش بإمضاء١٢نسخ، ق 
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) هــ ١٣٢١ ت بعـد (األحمر، عليها إعارة الشيخ عباس ابن الشيخ حسن 
 ٤) فـي  هـ١٣١٥ت(من الشيخ عباس ابن الشيخ علي آل كاشف الغطاء 

عليها اسـم عبـد الكـريم الكرمـاني فـي ذي       ،هــ ١٢٨٤ذي القعدة سنة 
وولده علي محمد، عليها تملك الشيخ عبـاس بـن    هــ ١٢٤٦القعدة سنة 

ولـده الشـيخ محمـد    تملك )، وهــ ١١٧٠سنة  حياًكان (حسن البالغي 
)، وتملك الشـيخ  هـ١٢٢٨سنة حياً كان (ن الشيخ عباس البالغي علي اب

)، عليهـا خـتم   هــ ١٣٦١ت(هادي ابن الشيخ عباس آل كاشف الغطـاء  
، عليها ختم مكتبـة  <هو الغني... محمد مهدي بن محمد الحسيني>مربع: 

، هادي آل كاشف الغطـاء  ا ابن الشيخالشيخ علي ابن الشيخ محمد رض
  .)١٠٤( بالرقم األشكوريذكرها السيد جعفر 

  .ورأسيها مزين بالطرة، أحمر، جلدالغالف: 
  .سم ٢٤×  ١٦س،  ٢٣ق،  ٢٥٢

IQXPH@@

ÄÚ^¢]�ÄÚ]çq   ) عربي) -تفسير  

VÌéÖ`i ،هـ٥٤٨(تأبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل  الطبرسي(.  
  ).١٢٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  المجلد األول من الكتاب وهو إلى آخر سورة الكهف. 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »          علينـا بالسـبع المثـاني الحمـد هللا الـذي كرمنـا بكتابـه الكـريم، ومـن

  ».والقرآن العظيم وما ضمنه من اآليات والذكر الحكيم..
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Ví~ŠßÖ]�†}a »وعن الصادقg  ما من أحد يقرأ آخر الكهف عند النوم إال تـيقظ :
  ».التي يريدهافي الساعة 

  
، أسماء السـور واألجـزاء   هــ ١٠١٧نسخ، أواخر جمادى األولى سنة 

اآليات القرآنية بـالخط األحمـر فوقهـا،     ميزاألحمر،  بالمدادكتبت 
عليها حواش نقلت من بعض الشروح مع ذكر المصدر وكذا شـرح  
غريــب اللغــة والظــاهر أنهــا بخــط مالــك النســخة محمــد تقــي 
السبزواري، عليها تملك محمد علي بن أحمد الموسـوي الحـائري   

سـنة  مـن  شهر رجب في  gعلي بن موسى الرضا اإلمامفي مشهد 
 وقَفَهـا وتملك محمد تقي بن محمد حسين السـبزواري،   ،هــ ١١٩٢

الحاج سبز علي [الهمذاني] على كافة المشتغلين من الفرقة الناجيـة  
، ذكرها أبي طالب [الهمذاني]بيد العالم العامل السيد  تهاوجعل تولي

  .)٣١( بالرقم األشكوريالسيد جعفر 
  الغالف: كارتون، صحراوي.

  .سم ٢٤×  ١٩س،  ٢٣ -٢٢ق،  ٢٥٣

IQXQH@@

Ý^Óuù]�»�Íø¤]���   عربي) -فقه إمامي (�

VÌéÖ`i  هـ٤٦٠(تمحمد بن الحسن بن علي الطوسي  الطائفة، أبي جعفرشيخ(.  
الفيـة بـين الشـيعة وفقهـاء أهـل      يتصدى الشيخ في هذا الكتاب لذكر المسائل الخ

لـى مختصـر مـن أدلـة     في كل مسألة يذكر الشيخ مختلـف األقـوال ثـم يشـير إ    ة، ونّالس
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إلى آية قرآنية أو حديث نبوي أو حـديث عـن طريـق أئمـة أهـل       مستندةً الشيعة عليها
 الشيعة ومـا هـو المختلـف فيـه عنـدهم،     على ما هو المجمع عليه لدى  ، وينصbّالبيت

ب في ثالثة وسبعين كتاباً على ترتيـب الكتـب الفقهيـة مـن الطهـارة إلـى الـديات،        مرتّ
مسائل الخالف).(: ى أيضاًويسم  

  ]٥/٣١٤، التراث العربي المخطوط: ١١٣٧رقم  ٧/٢٣٥[الذريعة: 

  .)كتاب إحياء الموات -كتاب الطهارة (النصف األول من الكتاب 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »هللا الحمد دكم سألتم. .حمده حقبيننـا  الخـالف  مسـائل  إمالء اهللا أي 

 وبيـان  التعيـين،  علـى  خـالف  مـن  كـل  مـذهب  وذكر الفقهاء جميع من من خالفنا وبين
 مـن  كـل  علـى  بـه  يحـتج  بـدليل  مسألة كل أقرن وأن يعتقد، أن ينبغي منه وما الصحيح

  »...بها المقطوع ةنّالس أو القرآن ظاهر من ويوجب العلم خالفنا
Ví~ŠßÖ]�†}a »الدابـة  وصـاحب  الذمـة،  بـراءة  األصل أن هو: ثانيا قلناه ما على وأما 

  ».اليمين والزارع الراكب على كان عدمها فإذا نة،البي فعليه األجرة، عييد واألرض
  

بن اهللا داد الفراهاني، يوم األربعاء غـرة شـهر جمـادى    نسخ، شهريار 
األحمـر، عليهـا    بالمدادرؤوس المطالب كتبت  ،هــ ١٠٨٢ى سنة األول

، وتملـك  <ياعزيز أدركنـي >تملك عزيز الجزائري، وختمه البيضوي: 
وختمـه   بن عبد علي بن إسـماعيل الجزائـري،   محمد المدعو بهيكل

بــن حســن  اســكندر، وتملــك <محمــد هيكــل الــدين>البيضــوي: 
وتملـك الشـيخ   الجزائري، وتملك محسن ابن الشيخ أحمد النحوي، 

ختم مكتبة الشـيخ علـي ابـن الشـيخ     عليها هادي آل كاشف الغطاء، 
ـ ، محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء رى متضررة أثر ما ج
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  .، والنسخة ذُكرت في الذريعةعلى المكتبة من االعتداء الغاشم
  الغالف: جلد، أحمر.

  سم. ٢٤ /٥×  ١٨س،  ٢٠ق،  ٢٥٧

IQXRH@@

Ý^Óuù]�gè„ãi   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٤٦٠(تمحمد بن الحسن بن علي الطوسي  الطائفة، أبي جعفرشيخ(. 

  ).٣٩(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
  .زكاة إلى تمام كتاب الحجالنسخة على كتاب الاشتملت 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » اهللا: رحمـه  الشـيخ  الزكـاة، قـال   فيـه  تجـب  مـا  الزكـاة، بـاب   كتـاب 
  »...والشعير والتمر والحنطة والفضة الذهب أشياء تسعة في والزكاة(

Ví~ŠßÖ]� †}a »بـه  نعمـل  ولسـنا  للعامـة  موافـق  الخبـر  هـذا : الحسـن  بـن  محمـد  قال 
  ».والحمد هللا رب العالمين .األخبار من مناهما قد على والعمل

 هــ ٩٨٠، سـنة  )١(لعميـدي الحسـيني  نسخ، السيد نعمة اهللا بن حمزة ا
في بلـدة قـزوين، عليهـا     هــ ٩٧٧شهر رجب سنة  ٣كتاب الزكاة)، (

�����������بالغات المقابلة، عليها حواش بخـط   ������ ������ ������ وهـي   wالمجلسـي  ���
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ (ينظـر:    ٩٨٠شـهر رمضـان سـنة     ١٨) كتب الناسخ هذا كتاب (من ال يحضـره الفقيـه) فـي ليلـة     ١(
هــ والنسـخة   ٩٨١)، وكتب كتاب (رجال النجاشـي) فـي شـهر محـرم سـنة      ١/٤٢٦فهرس التراث: 
تبة أمير المؤمنين عليه السالم  في النجف األشرف، وكتب حاشية الكافي للشـيخ  موجودة في مك

) وكتب كتاب ٩٨٤رقم  ٦/١٨٠هـ (ينظر: الذريعة:  ٩٩٤محمد إبراهيم ابن الفقيه الوندي في سنة 
   ).٥٦٩٤رقم  ٢١/٤٠٣هـ (الذريعة: ٩٩٦(الكافي) في سنة 
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غريـب اللغـة مـع ذكـر     ، عليهـا شـرح   <م ق ر عفي عنه>بإمضاء: 
  .هـ١٣٠٣ها صيغة الوقف وتاريخها سنة المصدر، على وجه

  قاتم من الخلف فقط. ، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٢٤ /٥×  ١٨س،  ١٧ق،  ٣٨١

IQXSH@@

‚Â]çÏÖ]�|†��»�‚‘^Ï¹]�ÄÚ^q   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i هـ٩٤٠(ت عامليركي، نور الدين علي بن الحسين الالمحقق الك( .  
  ).١٢٦(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  كتاب المتاجر إلى أواخر كتاب الشفعة وهو ناقص اآلخر.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »إمـا مصـدر ميمـي بمعنـى التجـارة      جمع متجـر، هـو   كتاب المتاجر :

  »...بها جركالمقتل بمعنى القتل، أو اسم موضع وهي األعيان التي يتّ
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » هو ملك لفالن الغائب أو لمحجـوري  هذا ليس ملكاً لي بل

  »....لم تثبت الشفعة، ألن إقراره ،فالن اشتريته له
  

عشرون األولى كتبت بخط متـأخر  الو الثماني اتق، الور١٠ق  نسخ،
فـي النجـف    هــ ١٢٧٩كتبها السيد باقر بن محمد الموسـوي، سـنة   

الراجــي الســيد بــاقر بــن محمــد >األشــرف، وختمــه البيضــوي: 
، واسمه جاء على وجه النسخة، العناوين فـي الحاشـية،   <الموسوي

، <منـه >األحمر، عليهـا حـواش بإمضـاء:     بالمدادقوله) (كلمة:  ميز
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، بعض أوراقها مرممة، عليها ختم مكتبة الشيخ علـي  <منه دام ظله>و
  ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.

  .د أحمروعطفه جل مزينالغالف: كارتون، أحمر 
  سم. ٢٤× ٥/١٨س،  ٢٩ق، ١٧٧

IQXTH@@

íÚ^ÃÖ]�sru�Ù^Şecæ�íÚ^Úý]�»�»^�Ö]   ) عربي) -كالم   

VÌéÖ`i  هـ٤٣٦(تالشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي البغدادي(.  
  ).١٣١(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »سألت .الحمد هللا، وسالم على عباده .- تتبع مـا انطـوى    :-دك اهللا أي
  »...المغني) من الحجاج في اإلمامة(ـ عليه الكتاب المعروف ب

Ví~ŠßÖ]�†}a »          العـالمين علـى مـا وهبـه مـن المعونـة، ورزقـه مـن والحمـد هللا رب
  ».. وسالمه ورحمته وبركاته.البصيرة
    

 بالمـداد كتبـت  ، عليها كلمات نسخ البـدل، العنـاوين   ١١نسخ، ق 
األحمر، عليها حواش كثيرة والمحشـي كتـب اسـمه علـى وجـه      

النسخة ومسوتحتهـا   هــ ١١٥٩فيما بعد، عليها وصية تاريخها سنة  ح
، الصـفحات الـثالث   <محمد سعيد بـن محمـد شـفيع   >ختم مربع: 

  ، عليها تملك محمد سعيد.١٤األخيرة كتبت بخط متأخر في ق 
  ، طبيعي.تيماجالغالف: 

  سم. ٥/٢٤× ٥/١٨س،  ٢١ق،  ٢٦٩
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IQXUH@@

l]†â^fÖ]�l^èû]�høŞÖ�l^èû]�Ì�Ò    ) عربي) -فهرس   

VÜé¿ßi  هـ١١٠٠سنةنحو ت (محمد رضا بن عبد الحسين النصيري الطوسي.(  
الحــروف مطابقــاً لمــا قننــه أبــو جعفــر بــن طيفــور   بحســبرتــب ألفــاظ اآليــات  

أول  الهجاء بحسبمة وثمانية وعشرين كتاباً بعدد حروف به على مقدالسجاوندي، ورتّ
الحـروف فـي آخـر الكلمـة، فـإن       د، بعـد ثمانية وعشـرين بابـاً   فيالكلمة، وكل كتاب 

كانت الكلمة في القرآن واحدة فبها وإال يذكر ما بعدها كلمة أو أزيد إلى أن تخلـص  
اآلية التي فيهـا الكلمـة،    رقمورة التي فيها الكلمة ثم يكتب من االشتراك، ثم يذكر الس

، وهكـذا إلـى آخـر    )١(مـن) ويكتـب بعـدها عـدد عشـر تلـك السـورة       (ثم يكتـب لفـظ   
األبواب، وذكرت األلفاظ بالسواد واسم السورة ورقم اآليـة بـالحمرة. وتـاريخ تصـنيفه     

  كشف آيات كالم قدس است).(، الموافقة لجملة: هـ١٠٦٧في سنة 
  ] ١٠/٢٦٩، التراث العربي المخطوط: ٣٩٩رقم  ٣/ ١٨[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » كشفت قناع عذار عذراء المقال باسم اهللا الكبير المتعال وحلّيتها في
  »...كشف اآليات)(. وسميته بـ.حجلة الكمال بحلية حمد اهللا ذي العز والجالل

Ví~ŠßÖ]�†}a ») م ٦صف  ٥آل عمران ا م يدي من التوراة) (. ٧م  ٦يديها) بقرة.«  
        

 ،هــ ١١١٩ذي الحجـة سـنة    ٣نسخ، محمد تقي ابن مال عبد محمـد،  
نعمـة اهللا الحسـيني   السـيد  عليها تملك السـيد جمـال الـدين ابـن     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولعـل صـوابها: (ويكتـب بعـدها رقـم تلــك      التعريـف للكتـاب هـذا أخذتـه مـن كتـاب الذريعـة،         )١(

 السورة).
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نفسه ل تهاوجعل تولي هــ ١١١٩ذي الحجة سنة  ٣في  وقَفَهاو، الجزائري
فللسيد جعفر وإال فألصلح المؤمنين، عليهـا   �� و والده الصلحاءألثم 

تملك الشيخ محمد ابن الشيخ علي ابـن الشـيخ جعفـر آل كاشـف     
، علـى وجـه النسـخة    <محمد المصطفى رق>الغطاء، وختمه المثمن: 

تقرأ طوالً وعرضاً  gفي حق أمير المؤمنين اًبيت ١٢قصيدة تتكون من 
هـا مـن   العـاملي ولعلّ وعكساً وطرداً كتبها حسين ابن الشيخ حسـن  

خـتم مكتبـة   عليهـا  ت المنزل في ذلك العصر، انظمه، وجدول لحاج
ـ  ا ابـن الشـيخ هـادي آل كاشـف     الشيخ علي ابن الشيخ محمد رض

  .)١٢٧( بالرقم األشكوري، ذكرها السيد جعفر الغطاء
  .أحمر الغالف: كارتون، مزهر وعطفه جلد

  .سم ٢٤× ١٤ /٥ س، ٢٥ق، ٢٦١

IQXVH@@

»^ÓÖ]�|†�    ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  هـ١٠٨٦(حسام الدين محمد صالح بن أحمد المازندراني.(  
ب الزكاة والصوم والخمـس  االكافي) وروضته وكت(صول ألشرح مختصر بالقول 

كتـاب  هــ ١٠٦٣صـفر سـنة    ١٤منـه فـي   كتاب العقل وفضل العلم  من قسم الفروع. تم ،
وفيه بسـط وتفصـيل نسـبي،     <حالشر -األصل >العقل والجهل منه إلى التوحيد بعناوين 

  .<قوله -قوله >ممزوج مختصر ال تفصيل فيه أو هي بعناوين  اقيوالب
  ] ١٥/ ٨، التراث العربي المخطوط: ١٥٨٧رقم  ٢٧/ ١٤، و ٩٧/ ١٣[ الذريعة: 
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وكتـاب الـدعاء    )ناقص بمقدار صـفحة واحـدة  (شرح أول كتاب اإليمان والكفر 
  وكتاب القرآن وكتاب العشرة.

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »   ولعل المراد بالقلب هنا الجسم المعروف الذي يتعلـق بـه ...
   »...من أن أجسادهم مخلوقة األئمةالروح أو ال، فال ينافي ما مر في باب خلق أبدان 

Ví~ŠßÖ]�†}a »    كتـاب أو وجد شيئاً آخر من أسباب المحو التي ذكرنا بعضـها. تـم
   ».توفيقه ويتلوه كتاب الطهارة إن شاء اهللا تعالىالعشرة بحمد اهللا تعالى وحسن 

        

ـ    ىنسخ، أحمد بن كمال بن أحمد، يوم األربعاء من جمـادى األول
هــ ١٠٨٩سنة 

، <منه رحمه اهللا> :، عليها حاشية بإمضاءحسنة الخط، )١(
عناوين األبواب في هامش النسخة، عليها ختم مكتبة الشـيخ علـي   

والنسخة ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء. 
  .)٢(في الذريعة ذكرت

  الغالف: كارتون، أحمر.
  .سم ٥/٢٤× ١٨س،  ٢٣ق،  ٣٨٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــعبان ســنة  فــي شــهر )هـــ٣٨١تكمــا أنــه كتــب نســخة مــن كتــاب األمــالي للشــيخ الصــدوق ( )١(

ـــ١٠٩٩ ــي  ،هـ ــف    وهـ ــي النجـ ــة فـ ــه الســـالم العامـ ــؤمنين عليـ ــر المـ ــة أميـ ــي مكتبـ ــودة فـ موجـ
 )٥٦/٣١١. (ينظر: مجلة تراثنا: ٩٨٨ورقة، رقمها  ٢١١األشرف، في 

ــال )٢( ــو       ق ــه، وه ــخة من ــواهري نس ــر الج ــد األمي ــد عب ــت] عن ــه اهللا: (و[كان ــي رحم ــيخ الطهران الش
ــن        ــه م ــأريخ كتابت ــد ت ــن أحم ــال ب ــن كم ــد ب ــط أحم ــى ه ١٠٨٤بخ ــالم   ٨٥. إل ــا ع ــه: ي ، وأول

الــدقائق والســرائر، ويــا ملهــم الحقــائق علــى الضــمائر، لــك الحمــد علــى مــا أعطيتنــا مــن دقــائق  
ومــن المعلــوم أن تــاريخ  ٩٨/ ١٣ســرار. ينتهــي إلــى آخــر كتــاب العشــرة). (ينظــر: الذريعــة:   األ

 كتابة النسخة المذكور في الذريعة خطأ، فليصحح) 
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IQXWH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéÏßi�±c�Ý^ãÊù]�ÔÖ^ŠÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥ت(الشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي.(  
   ).٤٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

 الجزء األول، من كتاب الطهارة إلى كتاب التجارة. القسم األول من

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » شـرائع اإلسـالم  إلـى تنقـيح    مسـالك األفهـام  الحمد هللا الذي أوضح 
  »...وشرح صدور من اختارهم من األنام، بإيضاح مسائل الحالل والحرام

Ví~ŠßÖ]�†}a »م الكالم في استثناء القتل والجرح من اإلكراه، وأنه ال تقية وقد تقد
  ».القسم األول من كتاب شرائع اإلسالم، وهو قسم العبادات ق. تمفيه. واهللا الموفّ

        

قولـه)  (كلمـة   ميـز ه ممسوح، ؤ، اسم الناسخ وإنها١١نستعليق، ق 
  األحمر. بالمداد

  ، أحمر.جلدالغالف: 
  .سم ٢٤×  ١٩س،  ٢٤ق،  ١٢٥

IQXXH@@

Ý]†£]æ�Ùø£]�Øñ^ŠÚ�»�Ýø‰ý]�Äñ]†�    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٦٧٦(تالمحقق الحلي، أبي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي(.  
  ).٦٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
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Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ » ًيقــل فــي انتشــاره حمــد كــل حامــد،   اللهــم إنــي أحمــدك حمــدا
  ».، ويفل بغراره حسد كل حاسد..ويضمحل باشتهاره جحد كل جاحد

Ví~ŠßÖ]�†}a »تهم، وأن يجعلنا من خلصاء شـيعتهم، الـداخلين فـي    متمسكين بحج
العالمين شفاعتهم، إنه ولي ذلك. والحمد هللا رب.«  

        

، هــ ١٠٨٨جمادى اآلخرة سنة  ٢٠ نسخ، علي ابن الحاج سلطان، يوم
األحمـر، عليهـا    بالمـداد عليها كلمات نسخ البدل، العناوين كتبت 

، <حسن آل الشيخ جعفـر >و ،<ع ل>و ،<زين الدين>حواش بإمضاء: 
محمد آل جاسم السـعد   انظر فيه ،<عبد الحسين آل الشيخ جعفر>و

محمد حسين ابن الشيخ أمين سنة  اأصالً والنجفي مسكناً، ونظر فيه
الشيخ عبد الحسـين ابـن الشـيخ صـالح سـنة       ا، ونظر فيههــ ١٣٠٥
ـ  <عبده عبـد الحسـين  >، وختمه الدائري: هـ١٣٠٧ عبـد   ا، ونظـر فيه

محمد ابن الشـيخ   ا، ونظر فيههــ ١٣١٣الكريم ابن الشيخ صالح سنة 
 حسن بن محمد ابن الشيخ علي ابن الشيخ جعفر كاشـف الغطـاء،  

  نسخة متضررة أثر ما جرى على المكتبة من االعتداء الغاشم.وال
  أحمر. ف: كارتون، أخضر وعطفه جلدالغال
  سم. ٥/٢٤×  ١٨س،  ١٧ق،  ٢٧٧

  @
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IQXYH@@

íéÞ‚¹]�‚ñ]çËÖ]   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٠٣٦ت(خباري األ األسترآباديمحمد أمين بن محمد شريف.(  
المجتهدين الذين يستندون إلى القواعد األصولية  ف في كتابه هذا علىيرد المؤلِّ

في استنباط األحكام الفقهية، وهو مؤلّف لنصرة مـذهب األخبـاريين مـع تحامـل كثيـر      
مـة واثنـي عشـر فصـالً     بـه علـى مقد  على من يخالف طريقتهم المعروفة باألخباريـة، رتّ 

فه كمـا ذكـروا هـو    ومؤلِّ في مكة المكرمة، هـ١٠٣١ه في ربيع األول سنة وخاتمة، وأتم
خبـاري ومجتهـد،   أتهدين وقسم الفرقة الناجية إلـى  أول من فتح باب الطعن على المج

السـيد دلـدار علـي النصـير آبـادي      الفوائـد المكيـة)، و  ( وقد نقضه السـيد نـور الـدين بــ    
علـى القائـل باالجتهـاد     الفوائـد المدنيـة فـي الـرد    (أساس األصول)، واسمه الكامـل:  (ـ ب

  د في األحكام اإللهية).والتقلي
  ، ١٦٦٣رقم  ١٦/٣٥٨، الذريعة: ٢٢٤٢رقم  ٤٠٦كشف الحجب واألستار: [ 

  ]٩/٤٤٧التراث العربي المخطوط: 
ي بعد ما قـرأت األصـولين علـى معظـم أصـحابهما واسـتفدت       نّإ>قال في أولـه:  

. .الطاهرةيث المنقولة عن العترة حقائقهما ودقائقهما من كمل أربابهما، وتحملت األحاد
عرضـت   - قدس اهللا أرواحهم  - وأخذت علم الفقه من أفواه جماعة من فقهاء أصحابنا 

على تلك األحاديث قواعد األصولين المسطورة في كتب أصول الخاصة وكتب العامـة  
والمسائل االجتهادية الفقهية فوجـدتهما فـي مواضـع ال تعـد وال تحصـى مخـالفتين       

على مشرفيها ألف صـالة   - فصرفت عمري دهراً طويالً في المدينة المنورة  ،لمتواتراتها
في تنقيح األحاديث وتحقيقها، حتى فتح اهللا تعالى علي أبـواب الحـق    - وسالم وتحية 



٣٠٦  ............................................................................................................................   

ولمـا   ا ببركات مدينة العلـم وأبوابهـا..  فيما يتعلق باألصولين وبالمسائل الفقهية وغيرهم
عظمة قراءة بعض الكتـب األصـولية لـدي جمعـت     أراد جمع من األفاضل في مكة الم

عليهم السالم) ممـا يتعلـق   (ستفدته من كالم العترة الطاهرة ما ا فوائد مشتملة على جلّ
" الفوائد المدنية " في الرد على مـن  ـبفن أصول الفقه وطرف مما يتعلق بغيره وسميتها ب

  .<لهيةقال باالجتهاد والتقليد أي أتباع الظن في نفس األحكام اإل
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »          ـنة: جميـع مـا اشـتمل منهـا علـىيشـتمل عليـه. ومـن الس ...

  »...األحكام ولو في أصل مصحح رواه عن عدل بسند متصل
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »  الحتمال حرمته عنـدها واإلمـامg      قررهـا علـى ذلـك ولـم

  »....gينكر عليها، بل استحسن نيتها بقوله
        

األحمر وهي فـي   العناوين كتبت بالمداد، الخطحسنة ، ١١نسخ، ق 
  الحاشية، عليها حواش بدون إمضاء.

  .أحمر الغالف: كارتون، أحمر فاتح وعطفه جلد
  سم. ٢٤× ١٩س، ٢٣ق، ١١٥

IQYPH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéÏßi�±c�Ý^ãÊù]�ÔÖ^ŠÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
  ).٤٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  ضاء. قاشتملت النسخة على كتاب الصيد والذباحة إلى كتاب ال
Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »اثنــا عشــر كتابــاً، كتــاب الصــيد  :القســم الرابــع فــي األحكــام وهــو
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  »...والذباحة ألن الحيوان المأكولوالذبائح، إنما ترجم الكتاب بالصيد 
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » :ومنه قوله تعالى}قي بِالْحقْضي اللَّهوسـمي القضـاء   ،}و 

  »....لما فيه من ويسمى حكما ،م األمر بالفصل ويمضيه ويفرغ منهقضاء ألن القاضي يت
  

، عليها كلمات نسخ البدل، عليها تملك محمـد صـالح   ١٢نسخ، ق 
ـ  يذ ٢٠ فيكبة [البغدادي]  وتملـك السـيد   هــ ١٢٥٧ة سـنة  الحج ،

إبراهيم ابن السيد عيسى، وتملك السيد جواد ابن المرحوم عيسـى  
البغدادي، واستعارها منه الشيخ قاسم محيي الدين، وتملـك السـيد   

  كاظم ابن السيد جواد.
  جلد، أسود وعطفه أحمر.الغالف: 

  سم. ٢٤×  ١٨س،  ١٩ق،  ٢٠١

IQYQH@@

íéÏ�Ú‚Ö]�íÃÛ×Ö]�|†��»�íéãfÖ]�í•æ†Ö]   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
  ).١١٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .wالمصنّف بحسب تقسيمالجزء األول من الكتاب على النسخة اشتملت 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »من شـرائع اإلسـالم كافيـة فـي      الحمد هللا الذي شرح صدورنا بلمعة

  »...الخطاب ونور قلوبنا من لوامع دروس األحكام بيان
Ví~ŠßÖ]�†}a »يدعيـه  مـا  ألصـالة عـدم  ) المنكـر  يحلف المدة وفي( له الغير وملك 

ويتلـوه   الدمشـقية  اللمعـة  شرح في البهية الروضة من األول الجزء تم .الزيادة من اآلخر



٣٠٨  ............................................................................................................................   

  ».مصنّفها.. يد على اإلجارة كتاب الثاني الجزء في
  

عليهـا  ، ���١٠٩٣، يوم الثالثـاء  محمد حسين بن محمد هاشمنسخ، 
األحمر، عليهـا حـواش    بالمدادكتبت كلمات نسخ البدل، العناوين 

 <سـلمه اهللا موالنا ميـرزا  >و، <سلطان>و، <ع ل>و ،<Hمنه>بإمضاء: 
ــي  >وغيرهــا، وحاشــية بإمضــاء:  ــدين محمــد عل ــة ال الســيد هب

 تـب كُ هااقورأبعض وحواش فيها شرح غريب اللغة،  ،<الشهرستاني
عليها تملك السيد علـي ابـن السـيد أبـو      بخط متأخر عن األصل،

  .]م١٩٦٤هـ أو ١٣٦٤[ ٣/٤/٦٤ فيالقاسم الخوئي 
  قاتم. ، بنّيجلدالغالف: 

  .سم ٢٤×  ١٧س،  ٢٠ق،  ٢٣٥

IQYRH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéÏßi�±c�Ý^ãÊù]�ÔÖ^ŠÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
  ).٤٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  . كتاب الصيد والذباحة إلى آخر كتاب الفرائضاشتملت النسخة على 
�Ví~{ŠßÖ]�Ùæ_ »الصــيد كتابــاً، كتــاب عشــر اثنــا األحكــام، وهـي  فــي الرابــع القســم 

  »...المأكول الحيوان ألن والذباحة بالصيد الكتاب ترجم إنّما والذباحة،
Ví~ŠßÖ]�†}a »قـراريط،  عشـرة  هـي  حبـة،  ثالثـين  بلغـت  سـبق  مـا  جمعتها مـع  فإذا 
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  ».الموفق واهللا. صحيحة القسمة أن فتبين ،ديناراً عشرين مجموع وذلك
  

األحمر، عليها تملك الشـيخ   بالمدادقوله) (كلمة  ميز، ١٢نسخ، ق 
قاني، عليها م صارت أمانة عند الشيخ راضي الخامحسن العبودي، ث

  استعارة عبد الصالح اليزدي من السيد حسين الخوئي.
  بني. تون، صحراوي وعطفه جلدالغالف: كار

  سم. ٢٤×  ١٨س،  ٢٣ق،  ١٨٣

IQYSH@@

�ï†q�^ÛéÊ�ÙçÓ�ÓÖ]Ùç‰†Ö]�Ùû   ) عربي) -عقائد  

±c�hçŠß¹]V  هـ٧٧٠ ت بعد(السيد حيدر بن علي بن حيدر الحسيني اآلملي(  
الناس  ها في جواب سؤال أعزّئة ومنشنّأجاب فيه عن وجه مباينة الشيعة وأهل الس

هــ ٧٣٥سـنة  فـي  ة وهـي  نّإليه، وكان ذلك في سنة وقوع الفتنة العظيمة بين الشيعة والس، 
ذكر بعض الحوادث التاريخيـة وغيرهـا منـذ بـدء اإلسـالم واألسـباب الداعيـة إلـى         مع 

ظهور بعض العقائد المتطرفة المسببة للخالف بين الطائفتين، وضمنه جملة من تـواريخ  
ن حــديثاً فــي مناقــب أميــر ي، وذكــر فــي آخــره أربعــnالخلفــاء الثالثــة بعــد الرســول

الكتــاب إليــه أو إلــى غيــره حقــق شــيخنا ، وحــول نســبة <كرامــة>بعنــوان  gالمــؤمنين
  في الذريعة، فليراجع.  wالطهراني

  ]٧٧٧رقم  ١٨/٨٢،الذريعة: ٢٦٥٤رقم  ٤٧٠[كشف الحجب واألستار: 
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »      ،والمتفطن يعلم أن المنـافقين هـم أهـل الـدهاء والمكـر ...

 »...الكالموأهل الكبر والحسد، وأهل الغل والحقد، وأهل التمكن من تقليب 
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Ví~ŠßÖ]�†}a » فـي هـذا    ة آمنـاً بمحمـد وآل محمـد وتشـرك معـي     وتدخلني الجنّـ
  ».وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين الدعاء سائر أولياء محمد

        

من هذا، وربمـا   [ولكن المخطوطة فيما يبدو أجد هــ ٧٦٦سنة ، نسخ
كتبت في القرن العاشر أو الحادي عشر على نسخة كتبت في سـنة  

خبيراً بهذا الفـن   ، فهذا التاريخ للمنتسخ منه، ويؤيد ذلك أنهــ ٧٦٦
، حسنة الخطكتب في آخرها ما يؤيد ذلك باللغة الفارسية]، نفيسة، 

مقابلـة علـى نسـخة     مصـححة،  األحمـر،  بالمـداد كتبت العناوين 
بسـم اهللا الـرحمن   (في حياته، جاء في آخرهـا مـا نصّـه:    ف المؤلِّ

معظم وسيدنا المفخـم  ى الالرحيم، بلغ القبالة على نسخة خط المولّ
يوم األحد من شهر شعبان، في زاوية الغربي من مسجد  دام تأييداته

إلصـالح   نيت أن يكون لي التوفيق خيـر رفيـق  األعظم كوفان، وتم
ـ ع، وكـان ذلـك مـن أقـل الخلي    و باالمسجد، وعلو عرصته، ول ة ق

ومعلوم أن هذه العبـارة   )،٧٧٠السبحاني عبد اهللا السجستاني، [سنة] 
كانت على النسخة التي استنسخت نسختنا عليها كما قدمنا، ويظهـر  

صـفحة  الف، بـدأت النسـخة ب  أن السجستاني كان من تالميذ المؤلِّ
ـ  ( :جاء اسم الكتاب ١٢٥في ص و)، ٤١( ب آل الكشكول فـي مناق

ا غـالم  مبيتان نقله ١٣٠الرسول صلوات اهللا عليهم)، في هامش ص
  ).هـ١٢٠١(حسين من قصيدة األزري 

  قاتم. ، بنّيالغالف: جلد
@@.سم ٢٤× ٥/١٣ س، ١٧ق، ١٢٠
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IQYTH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéÏßi�±c�Ý^ãÊù]�ÔÖ^ŠÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥ت(الشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي.(  
  ).٤٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

، مــن كتــاب الطهــارة إلــى تمــام كتــاب wالجــزء األول بحســب تجزئــة المؤلــف
  الوصايا.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » شـرائع اإلسـالم  إلـى تنقـيح    مسـالك األفهـام  الحمد هللا الذي أوضح 
  ».وشرح صدور من اختارهم من األنام، بإيضاح مسائل الحالل والحرام..

Ví~ŠßÖ]�†}a » ى، لبطالن عتق بعضها على كل تقدير، وألنه لو صح لوجب المسـم
إذ المقتضي لبطالن المسممى هو توقفه على صحة النكاح المتقد.«  

         

القسم األول)، عبـد الـرحيم بـن    ( هــ ١٠٩٨سخ، محمد سعيد، سنة ن
آخر الكتـاب)، مصـححة،   ( هــ ١٠٩٩شوال سنة  ٢٧داود الطالقاني، 

كتبـت  غريب اللغة، العناوين  عليها شرح ،عليها كلمات نسخ البدل
) عبـارة نصّـها:   ٥٠٦ص (األحمر، في آخر كتاب التجـارة   بالمداد

شرفت بإتمامه في يوم الخميس أواسط العشر الثاني مـن الشـهر...   >
ئة األولى مـن... المباركـة إجابـة ألمـر     من العشرة العاشرة من الما

 وأنا الفقيـر  ..حاجي محمد حسن...طايف الركن والمقام. .الفاضل..
، جاء في آخر القسـم  <عفى اهللا عنه النائيني زين الدين شرف الدين

ي يـوم األحـد   ف فرغ من القسم األول ف) أن المؤل٣٣٦ِّص(األول 
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رغ منه يـوم األربعـاء   شتباهاً والمعروف أنه فا هــ ٩٧٣شوال سنة  ١٤
ضَلثالثة منولعل هذا التاريخ المذكور  هــ ٩٥١من شهر رمضان سنة ي

 وقَفَهـا بعد استشهاد المصـنِّف بسـبع سـنوات،     تخَسنُهو لنسخة 
الحاج مهدي التوتنجي مع باقي مجلداته على الشيخ جعفر كاشـف  

موجـود علـى    وتفصيل الوقفيـة  وعلى الذكور من ولده wالغطاء
، <رق الصادق جعفـر >ها وفي آخرها ختم الموقوف له المثمن: هوج

أرسله إلـي الحـاج مهـدي    (ما نصّه:  بخطه wوكتب الشيخ جعفر
 من إصفهان بقصد الوقـف وأرسـلت...   أخو الحاج خضر التوتنجي
بـن شـيخ خضـر)،    اقل الطلبـة جعفـر   إلى محبي الجواب. وكتبه أ

ـ   و اب الـرهن فـي   ذكرت الوقفية والختم مرة أخرى علـى ظهـر كت
)، نظر فيها حسن ابن الشـيخ محمـد الشـيخ علـي سـنة      ٥٠٧ص(

شـوال   ١٢، ونظر فيها الشيخ هادي آل كاشف الغطـاء فـي   هـ١٢٨٥
عليها إعارة مـن الشـيخ موسـى آل كاشـف الغطـاء       ،هــ ١٣١٢سنة 

بـن  وختمه، وعليها ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضـا ا 
 األشـكوري ذكرهـا السـيد جعفـر    ، الشيخ هادي آل كاشف الغطاء

  .)١٢١( بالرقم
  الغالف: كارتون، أزرق، وعطفه أحمر.

  .سم٢٤× ٥/١٨ س، ٢٣ق، ٥٦٩
  @
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IQYUH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéi^ËÚ�|†��»�Ýø¿Ö]�xée^’Ú   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د أكملد باقر بن محمهـ١٢٠٥(تالوحيد البهبهاني، محم(.  
  ).١٤٦(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  . )كتاب الصالة، وكتاب الزكاة(المجلد الثاني 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »   :القول في أوقات الصالة، قـال اهللا تعـالى}    لُوكـدـمِ الصَّـالَةَ لأَق

  »... )١(}الشَّمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآن الْفَجرِ
Ví~ŠßÖ]�†}a » ًبين األب وإن كان من الزنا كما حقق في محله من دون فرق أصال

  ».واألم وطرفيهما واهللا يعلم
  

شـهر رجـب سـنة    ١٤ألحـد  نسخ، إبراهيم بن محمد علي، يـوم ا  
كتـاب  ( هــ ١٢٣٦صفر سنة  ٢١ االثنين كتاب الصالة)، يوم( هـ١٢٣٤

أثر ما جرى علـى المكتبـة مـن     الزكاة)، بعض أوراقها ممزق قليالً
شـيخ محمـد   االعتداء الغاشم، عليها ختم مكتبة الشيخ علي ابـن ال 

  رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.
  الغالف: جلد، أحمر.

  سم. ٢٣× ١٧س،  ٤١ - ٣٨ق، ٣٢٩
    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٨سورة اإلسراء: من آية  )١(
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IQYVH@@

ý]�|†��»��^Ã¹]�ì�}ƒ�^�…    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i د مؤمند باقر بن محمهـ١٠٩٠(ت المحقق السبزواري، محم(.  
     األذهـان إلـى أحكـام    إرشـاد  ( لكتـاب ة مجلـدات  شـرح اسـتداللي كبيـر فـي عـد

)، خـرج منـه فـي    هــ ٧٢٦ت( أبـن المطهـر  الحلـي الحسـن بـن يوسـف      علّامـة ) للاإليمان
فـي  القـول  العبادات من أول كتاب الطهارة إلـى آخـر كتـاب الحـج مفصـالً، وأجمـل       

ن المجلـد الثـاني فـي    ، ومـ هــ ١٠٥٠المعامالت. فرغ من المجلـد األول منـه أوائـل سـنة     
  .هـ١٠٥٠سنة أواخر رمضان 

  ]١٨/ ٦، التراث العربي المخطوط: ٩٦رقم ١٩/ ١٠[الذريعة: 
  اشتملت النسخة على الجزء الثاني من الكتاب وهو كتاب الصالة.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العالمين كتاب الصالة، الصالة لغة هي الدعاء، قـال  .الحمد هللا رب .
  »... )١(}..وصَلِّ علَيهِم{اهللا تعالى: 

��Ví~{ŠßÖ]�†{}a »         واطـالق الوجـوب فـي الروايـة محمـول علـى المبالغـة فـي تأكــد
ذخيـرة  االستحباب إذ الظاهر أنه لم يقل أحد بالوجوب. انتهى الجزء الثاني من كتـاب  

  ».رشادرح اإلالمعاد في ش
  

قليلة أكثرها من كتاب الوافي، العناوين  ي، عليها حواش١٢نسخ، ق 
األحمر،عليها تملك عبد اهللا بن مبارك بن علـي بـن    بالمدادكتبت 

عبد اهللا بن ناصر آل حميدان األحسائي أصالً والخطي مولداً ومنشأً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٣سورة التوبة: من آية  )١(
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 فـي علي األحسـائي  تملك السيد خليفة بن  اعليه ،هـ١٢٢٢ة سن في
وأفوض أمري إلى اهللا عبده خليفـة  >: البيضويوختمه  ،هـ١٢٥١سنة 

، وإعارة حسن ابن الشيخ أسد اهللا [بن إسماعيل الدزفولي <بن علي
)] منه، وإعارة السيد جعفر الخرسان من السيد هــ ١٢٩٨ت(الكاظمي 

ال إلـه إال اهللا  >محمد آل السيد خليفة األحسائي، عليها ختم مربـع:  
ختم مكتبة الشـيخ علـي ابـن    عليها ، <الملك الحق المبين محمد...

والنسـخة  يخ هادي آل كاشـف الغطـاء،   الشيخ محمد رضا ابن الش
  الذريعة. كرت فيذُ

  فاتح. ، بنّيجلدالغالف: 
  سم. ٢٣ /٥× ١٧ /٥س،  ٢٠ق،  ٤٢٢

IQYWH@@

gŞÖ]�»�ˆqç¹]   ) عربي) -طب  

VÌéÖ`i  هـ٦٨٧ت(ابن النفيس، عالء الدين علي بن أبي الحزم القرشي.(  
القانون فـي الطـب)   (ف من كتاب مختصر معروف في الطب القديم، انتخبه المؤلِّ

 ال بد منها، وذكر فيـه مـا يلـزم   ) مع إضافات هــ ٤٢٨ت(للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا 
ــة عالجهــا علــى الطريقــة  وأعراضــها األمــراض وبيــان أســباب الطبيــب معرفتــه  وكيفي

والتزم فيه مراعاة المشهور في أمـر   المشهورة بين األطباء من األدوية واألغذية وغيرها،
  األغذية، يشتمل على أربعة فنون هي:المعالجات و

  الفن األول: في القواعد الكلية الطبية.
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  الفن الثاني: في األدوية واألغذية المفردة والمركبة.
  الفن الثالث: في أمراض األعضاء.

  الفن الرابع: في األمراض العامة.
  ، ٨٨٤٥رقم  ٢٥٠/ ٢٣، و١٨٨١رقم  ٩٥/ ١٤،الذريعة: ٢/١٨٩٩[كشف الظنون:

  ]١٢/٤٨٠التراث العربي المخطوط: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »قد رتبـت هـذا الكتـاب علـى أربعـة فنـون،       .قال الشيخ اإلمام الحبر .

  ».األول في قواعد جزئي الطب أعني علمية وعملية بقول كلي..
Ví~ŠßÖ]�†}a »   الينوس عن أكلهما مات، وكان تدبيرهم واحـداً فاسـتعملوا دواء جـ

  ».وغيره من العالج المذكور
  

. .عـالم ليـر.  >، وختمـه الـدائري:   ١١نسخ، محمد سليم الطبيب، ق 
 العناوين كتبت بالمـداد ، <هـ١٠٩٩طبيب محمد سليم سنة  ،٣١...شاه

ـ   ، <ا ق>ة شـروح منهـا بإمضـاء:    أاألحمر، عليها حواش كثيـرة بهي
ف، جاء عليهـا اسـم محمـد    وهي للمؤلِّ <نف>و، <قطب>و، <ص>و

عليها تملك الشيخ هادي ابن الشـيخ عبـاس آل    صادق الشيرازي،
ختم مكتبة الشيخ علـي ابـن   عليها ، هــ ١٣١٥سنة  فيكاشف الغطاء 

، ذكرها السيد ا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاءالشيخ محمد رض
  .)١٠٧( بالرقم األشكوريجعفر 

  قاتم. ، بنّيالغالف: جلد
  .سم ٥/٢٣ ×١٦س، ٧ق،  ٣٤٠
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IQYXH@@

�…^f}_�……‚Ö�íÃÚ^¢]�…]çÞù]�…^�íflÛñù]�…^ã�ù]b    ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i ����   .)هـ١١١٠(تالمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي  ���
  ).٨٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  المجلد الثاني والعشرين وهو كتاب المزار.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »   أمـا بعـد: فهـذا هـو     . .الحمد هللا الذي هدانا لزيـارة أحبائـه وأصـفيائه

عـن وجـوه زيـارات     تاب بحار األنوار الكاشف لألسـتار المجلد الثاني والعشرون من ك
  »...األبرار، عليهم صلوات عالم الخفايا واألسرار األئمةالنبي و

Ví~ŠßÖ]�†}a »ّقني إلتمام هذا المجلـد مـن كتـاب بحـار األنـوار فـي       والحمد هللا الذي وف
. بعــد انصــرافي عــن حــج بيــت اهللا الحــرام، وزيــارة قبــر   .الغــرويالمشــهد المقــدس المنــور 

، السابع والعشرين من شهر رجب األصـب، مـن   n. وكان ذلك في ليلة مبعث النبي.nالنبي
  ».تي وسادتي. بحق أئم.شهور سنة إحدى وثمانين بعد األلف، من الهجرة المقدسة النبوية

  
، هــ ١١١٣سـنة  نسخ، غالم رضا بـن إبـراهيم الخراسـاني اليـزدي،     

ع >األحمر، عليها حواش بإمضاء:  بالمدادكتبت مصححة، العناوين 
بـر حسـب خـواهش    >نصّها:  ، على وجه النسخة عبارة فارسية<ب

مولى المعظم ولي النعم مولى المطاع المكرم ناصر شـريعة الغـراء   
مال محمد باقر أدام الباري ظله العالي اجابه شد بـر تصـحيح ايـن    

نسخة مبيضة معتمدة مختم بخاتم مباركشان أقـل   كتاب مستطاب از
ربيع اآلخر تنكو زئيل  ١٧علماء زمان دركاه علي خسرو الهيجاني، 

ومفادها أن هـذه النسـخة صـححت بحسـب أوامـر       <]،[كذا ١٠١٣
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مؤلفها على نسخة مبيضة معتمـدة للكتـاب، عليهـا تملـك السـيد      
ـ     يني حسين بن علي بن أبي طالب بن عبـد المطلـب الطيـب الحس

ـ ٦٤(شتراه بقيمة اوقد  ،هــ ١٣٥٤شوال سنة  ٢٤ فيلهمذاني ا  اً) فلس
أثـر مـا جـرى علـى المكتبـة مـن        ، والنسخة متضررة قليالًاًعراقي

  االعتداء الغاشم.
  .ورأسيها مزين بالطرةالغالف: جلد، أسود 

  سم. ٥/٢٣× ١٤س،  ٢٣ق، ٣١٦

IQYYH@@

gŞ¤]�á]çè�   )عربي) -مواعظ  

VÌéÖ`i  ؟ [لمجهولة]نّلدينا من علماء الس  
مجموعة من الخطب تقرأ على مـدار السـنة فـي الجمـع واألعيـاد، مرتبـة بحسـب        

  ) خطبة.٥٢(الشهور القمرية من السنة الهجرية، عددها 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »وبـه  ر واأليام، وجـدد الـدهور واألعـوام   الحمد هللا الذي قدر الشهو ،

  »...فتتح العام بالشهر الحرامأحول وال قوة إال باهللا العظيم و ستعين والأ
Ví~ŠßÖ]�†}a »ِّاللهم صل   متـه علـى األنبيـاء والمرسـلين طـراة      على نبيـك الـذي قد

   ».أجرا] -[كذا]، ونجيك القائل األبعد فاألبعد من المسجد أعظم أجري [ظ
  

  األحمر. بالمداد، العناوين كتبت ١٣نسخ، ق 
  الغالف: كارتون، رمادي.

  سم. ٢٣× ١٧س،  ١٥ق،  ٧٠
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IRPPH@@

íÂçÛ¥� �

M�{c°Û×Ãj¹]�ì†’fi�í×ÛÓi�|†��»�àè‚Ö]�Ù^ÛÒ    ) عربي) -فقه إمامي  

  <ظ ٨٨ -و  ١>
VÌéÖ`i ١(.)هـ١٣٨٠(تمحمد حسن بن محمد باقر الموسوي القزويني الحائري(   

ألستاذه اآلخوند محمد كاظم الخراسـاني   تكملة تبصرة المتعلمين)(شرح لكتاب 
كمــا فــي (، خــرج منــه الطهــارة والخمــس والوقــف والطــالق [والزكــاة   )هـــ١٣٢٩(ت

  وكلها من تقرير بحث األستاذ المذكور. ،])نسختنا
        ]]]]٥١٦٥١٦٥١٦٥١٦////١٣١٣١٣١٣، و، و، و، و٦٤٦٦٤٦٦٤٦٦٤٦رمق رمق رمق رمق     ١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤////١١١١١١١١[ا	ريعة: [ا	ريعة: [ا	ريعة: [ا	ريعة: 

نـاقص  (، وكتـاب الزكـاة   )نـاقص اآلخـر  (شرح الباب الخامس من كتاب الطهارة 
  .)اآلخر

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  النجاسـات وبيـان أحكامهـا،     الباب الخامس من أبواب الكتـاب فـي
  »...وهي جمع النجاسة، والمراد منها األعيان المخصوصة المحمول عليها النجس

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »  صـالة نظيـر الوقـف علـى المعـدوم مـن       أوتبعـاً للموجـود و
  ».البطون المتأخرة تبعاً للموجودين منهم...

� � 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتابــه  (محمد حســن الموســوي الطباطبــائي) وكــذا فــي مقدمــةبـــعبــر عــن نفســه علــى النســخة:  )١(

 المطبوع (البراهين الجلية)، وفي كتاب الذريعة: (السيد حسن).
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� �
N�{ÕçÓ�¹]�Œ^f×Ö]�ÜÓu�»�íÖ^‰…   ) عربي) -أصول الفقه   

  <ظ ١٠٦ -و ٩٠>
VÌéÖ`i  هـ١٣٦١ت(العراقي  ضياء الدين بن محمدآقا.(  

بحث مصنفها حكم المسألة من حيث أصول الفقه في سبع مقد الفـراغ   مات، وتـم
   .هـ١٣١٣منها في سنة 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »       اختلفت كلمات األعالم في بطـالن الصـالة ممـا ال يعلـم حالـه مـن
يـه مـن جهـة الشـك فـي      المأكول أو غيـره إذا كـان الشـك ف   اللباس من حيث كونه من 

  ».ء عن األمور الخارجية الذي يسمى في لسانهم بالشبهة الموضوعية..ىالمصداق الناش
Ví~ŠßÖ]�†}a »       ما لم يعلم بناء على ماذكر مـن اسـتناده المانعيـة مـن األخبـار واهللا أعلـم

  ».األقالم المقام فإنه من مزالّ ر في مثلفهم وتدباحقيقة الحال فإنه الولي المعين فب

O�{°Û×Ãj¹]�ì†’fi�í×ÛÓi�|†��»�àè‚Ö]�Ù^ÛÒ]   ) عربي) -فقه إمامي  

  <ظ ١٢٠ -و  ١٠٧>
VÌéÖ`i هـ١٣٨٠(ت السيد محمد حسن بن محمد باقر الموسوي القزويني الحائري(.    

  المجموعة.هذه ينظر: أول 
  .)ناقص اآلخر(شرح الباب الثالث من كتاب الطهارة 

Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ » المطلــب الثالــث فــي الغســل وهــو علــى قســمين واجــب ومنــدوب
  »...غسل الجنابة والحيض واالستحاضة :فالواجب منه ستة
��í~{{ŠßÖ]�†{}aEVD“Î^{{Þ » لمقطــوع الحشــفة وعدمــه وغيــر خفــي أن مجــرد صــدق

�»....فهو مما ال شبهة �
� اإلدخال واإليالج ال ينفع و �
� ��
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� �
P�{]ð^–ÏÖ]�»�Øñ^ŠÚ[   ) عربي) -فقه إمامي  

  <ظ ١٨٦ -و  ١٢١>
VÌéÖ`i ؟  

مسائل فقهية في القضاء متفرقة لعلها من تأليف السيد محمد حسن بن محمد بـاقر  
صاحب المجموعـة أو مـن تقريـرات أسـتاذه      )هــ ١٣٨٠(تالموسوي القزويني الحائري

  .كونها بخطهل wاآلخوند الخراساني
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » البحـر فغرقـت ومـا فيهـا فأخـذ بعـض       مسألة، لو انكسرت سفينة في

  »...متاعها من الساحل واستخرج بعضه األخر بالغوص
Ví~ŠßÖ]�†}a »    اواته لمـا  بحيث يكون بمجرده كان فـي رد االسـتدالل ودفعـه لمسـ

   ».جمال المشهورةاحتمله الخصم الموجب إل
        

ـ ( هــ ١٣١٣سـنة  ، المجموعـة) ( فالمؤلِّ نسخ، اسـم  تـب  ، كُة)الثاني
في أول المجموعة كتاب مطبوع  وأنها بخطه، األولىف على المصنِّ

آبادي وعليه بعـض  روزباسم جامع الكلم للسيد محمد الحسيني الفي
 شـهر  ٢٧ االثنـين يـوم   فيعليها تملك علي حسون التصحيحات، 

، والثانية لم تـذكر فـي كتـاب    م٢/١٩٧٩/ ٢٦المصادف  ربيع اآلخر
  .الذريعة

  أسود وعطفه جلد. ،الغالف: كارتون
 سم. ٥/٢٣× ١٦ /٥ق، مختلفة السطور،  ١٨٦

  @
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IRPQH@@

Üè†ÓÖ]�áa†ÏÖ]��ŠËi    ) عربي) -تفسير  

VÌéÖ`i ؟  
 -البيضـاوي   تفسـير  -) أنوار التنزيـل وأسـرار التأويـل   (تفسير مزجي، مختصر من 

  ، كتب اآليات بالحمرة والتفسير بالسواد. ه) ٦٨٥ت(البيضاوي للقاضي عبد اهللا بن عمر 
مـن سـورة الكهـف وانتهـت بتفسـير       ٩٤يـة  اآلناقصة األول واآلخر، بدأت بتفسير 

  سراء.من سورة اإل ٦٠ية اآل
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »    ،ـلَ   {... األرض والذمـة والخـرج المصـدرعلَـى أَن تَجع

 منَهيبنَنَا ويبديحجز دون خروجهم علينا )١(}اًس....«  
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » في القـرآن لعـن طاعميهـا وصـفت بـه علـى المجـاز        ولعنها

  ». ...بعدأيم فإنه للمبالغة أو وصفها بأنها في أصل الجح
        

األحمر، عليهـا حـواش    بالمداد، اآليات القرآنية كتبت ١٠نسخ، ق 
، ذكرها وشرح غريب اللغة من كتاب القاموس، <منه>كثيرة بإمضاء: 

  .<أنوار التنزيل>) بعنوان ٢٠( بالرقم األشكوريالسيد جعفر 
  الغالف: كارتون، مائي، وعطفه جلد أحمر.

  سم. ٢٣ /٥× ١٤س، ١٩ق،  ٢٦٠
  @

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩٤سورة الكهف: آية  )١(
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IRPRH@@

Ý]†£]æ�Ùø£]�íÊ†ÃÚ�»�Ý^Óuù]�‚Â]çÎ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i ����   .)هـ٧٢٦(تيوسف الحلي، الحسن بن  ���
    ).٣٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ـ .النعماء وترادف اآلالء الحمد هللا على سوابغا بعـد فهـذا كتـاب    . أم
) لخصت فيه لب الفتاوى خاصة، وبينت فيه قواعد األحكام في معرفة الحالل والحرام(

، وهـو الولـد   تمـاس أحـب النـاس إلـي وأعـزهم علـي      قواعد أحكام الخاصة، إجابة الل
    ».محمد)..(العزيز 

Ví~ŠßÖ]�†}a »والسـالم عليـك ورحمـة اهللا    ه وصيتي إليك، واهللا خليفتي عليكهذ ،
  »..وصلّى اهللا. وبركاته
        

جمادى اآلخرة سـنة   ١٧ االثنينمحمد بن علي بن نعمة، يوم  نسخ،
عليها كلمات نسخ البدل، عليها بالغات السـماع،   ، مصححة،هــ ٩٣٤

فخـر  >بإمضـاء   عليهـا حـواش   ،األحمـر  بالمـداد كتبـت  العناوين 
لمحقق الكركي الشيخ نـور  ل وهي <ع ل>وولد المؤلِّف،  <المحققين

، علـى وجـه   )هــ ٩٤٠(تالدين علي بن الحسين بـن عبـد العـالي    
النسخة فهرس كتب الكتـاب، وصـورة إخـراج رد المظـالم، فـي      
آخرها خط أحد طالب الوحيد البهبهاني واسمه مطموس، وذكر أن 

في كربالء، وانتقل إلى الغري سـنة   هــ ١٢٠٥أول تحصيله عنده سنة 
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    .. رضي الدين محمد..تملك محمدمهدي بن، عليها هـ١٢١٣

  ، أحمر.جلدالغالف: 
  .سم ٢٣×  ٥/١٥س،  ١٩ق،  ٣٥١

IRPSH@@

†’j~¹]�|†��»��jÃ¹]   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٦٧٦(تالمحقق الحلي، أبي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي(.  
تـدرج فـي   المختصر النافع) مع إضافة فـروع ومسـائل لـم    (ه لكتابشرح استداللي 

األصل، كتبه باسم بهاء الدين محمد بن محمـد الجـويني، وأنجـز منـه إلـى مقـدار مـن        
    مـة فيهـا أربعـة فصـول     كتاب الحج ومسائل من كتـاب التجـارة، وفـي أول الشـرح مقد

  تشتمل على وصايا ومباحث أصولية.
  ]٣٤/ ١٢، التراث العربي المخطوط: ٤٦٤٨رقم  ٢١/٢٠٩[الذريعة: 

  ول بمقدار صفحة واحدة.النسخة ناقصة األ
�í~{{ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^{{Þ »... تعــددت التبــع، ولمــا يتــوهم مــا وســاء بــالوهم، ويفتــي 

  ».بشرعته.. ويتعبدون ببدعته، يقتدون رأسا، فريق كل وأقام البدع، وظهرت
Ví~ŠßÖ]�†}a »نـتكلم  المناسـك فـنحن   بقيـة  فـي ) إخـالل ( باإلحرام يقول كان فإن 

 فالنيـة  جـاهالً بـاإلحرام،   أو أحرم أنه"  ظاناً وجهه على منسك كل نية إيقاع تقدير على
  ».قاله لما وجه فال منسك كل إيقاع مع حاصلة
  

، يـوم األحـد سـنة    )الجبيلـي ( الجبلـي  نسخ، السيد طعمة بن علي
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فـي  ] g[قبـة أميـر المـؤمنين   تحت القبة الغروية الشريفة  هــ ١٠٨٧
الشـيخ محمـد   ختم مكتبة الشيخ علـي ابـن   النجف األشرف،عليها 

  رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.
  قاتم. ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٢٣×  ١٧س،  ٢٥ق،  ٢١٠

IRPTH@@

íéÏ�Ú‚Ö]�íÃÛ×Ö]�|†��»�íéãfÖ]�í•æ†Ö]   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
  ).١١٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  كتاب اإلجارة إلى آخر الكتاب.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »)   ([اإلجارة] وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعـوض معلـوم

  »...فالعقد بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود
Ví~ŠßÖ]�†}a »  وفـرغ مـن   إنـه هـو الغفـور الـرحيم     ،ل فـي إيـراد  ووقع فيه مـن خلـ .

ن بـن علـي بـن أحمـد الشـامي      زيـن الـدي  (فه الفقير إلـى عفـو اهللا ورحمتـه    تسويده مؤلّ
. خاتمة ليلة السبت وهي الحادية والعشرون من شهر جمادى األولى سنة سبع .)العاملي

  »...وخمسين وتسعمائة
  

نسخ، الشيخ محمد ابن الحاج علي البيارجمندي المدعو بمحسـن،  
فـي دار   هــ ١١٣٠أول يوم السـبت أول شـهر محـرم الحـرام سـنة      
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نسخها في المشـهد المقـدس   بشروع الالسلطنة إصفهان، وكان أول 
الرضوي، مصححة وعليها بالغات التصحيح، مشـحونة بالحواشـي   

سـلطان)  (وح تـع)،  (وع ل)، (ومنـه ره)،  (وبخطوط مختلفة، منها: 
وغيرها، وبعض الحواشي نقلت من بعض الكتب الفقهية مـع ذكـر   

اللغة مع ذكر المصدر، العناوين كتبـت   المصدر، عليها شرح غريب
به المتن بخط تحته، في آخرهـا إنهـاء قـراءة     ميزبالشنجرف وكذا 

الشيخ أمين الدين ابن الشيخ محيي الدين الطريحـي علـى الشـيخ    
، هــ ١١٦٥شـهر ربيـع اآلخـر سـنة      ٨أحمد الجزائري وتاريخه في 

لحفـي الـذكي   ن الرحيم، أنهاه الولد األعـز ا بسم اهللا الرحم(ونصّه: 
العالم الكامل ولدنا الشيخ أمين الدين ولد المرحوم الشـيخ العـالم   
الفاضل الشيخ محي الدين طريح في مجالس متعددة آخرها الثـامن  

من الهجرة النبوية علـى صـاحبها    هــ ١١٦٥من الربيع الثاني من سنة 
أفضل الصالة والتحية. وكتب أقل الورى المحتاج إلى شفاعة أولي 

  محمد و[آله] الشيخ أحمد الجزائري تغمده اهللا برحمته).   bالحجى
وعلى ظهرها فوائد منها فائدة في تواريخ الدنيا، وأخرى في معرفـة  

فات الشـيخ  حسب موازين العراق منقولة من مؤلّبالمقادير الشرعية 
صفي الدين ابن الشيخ فخر الدين الطريحي وقـد كتبهـا اسـتجابة    

، وفائدة عن الشيخ البهائي في من ـهـ ١٠٩٢لبعض الصالحين في سنة 
ويريد أن يعرف سعادته وشقاوته فيه، نظـر فيهـا محمـد     اًسكن بلد

آل؟، عليها تملك محمد ابن الشيخ أمين ابـن الشـيخ موسـى ابـن     
 [أبـي وتملك الشـيخ   ،هـ١٣٠٠سنة  فيالعاملي  الشيخ محمد شرارة

محمد رضا ابن الشيخ محمد حسين ابن الشيخ محمد بـاقر  المجد] 
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ابن الشيخ محمد تقي اإلصفهاني، وتملك الشيخ علي ابـن الشـيخ   
  محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.

  قاتم. ، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٢٣ /٥× ١٦س،  ٢٤ق،  ٢٠٠

IRPUH@@

°ßÚö¹]��Ú_�ØjÏÚg   ) عربي) -سيرة المعصومين  

�hçŠßÚV±c  ؟ت(بن محمد بن عبد اهللا البكري أبي الحسن أحمد.(  
وبعض ما جرى عليه بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفـان   gفي سيرة أمير المؤمنين

محراب مسجد الكوفة، مستفيداً في سـرد األحـداث مـن كتـب      إلى حين استشهاده في
ه إليبكري، وقد تحدث عن نسبة الكتاب على ما يقوله ال -المقاتل كمقتل أبي مخنف 

، ونسـب  الشيخ الطهراني في كتابه الذريعة وأنه للبكري األشعري المتقدم عليـه بقـرون  
، وفـي بعـض الفهـارس أن    تـاريخ وفاتـه   فلذا لـم نـذكر  كثر من واحد بهذا االسم إلى أ

  .البكري من علماء القرن السابع
  ، ٥٨٨٣رقم  ٣٠/ ٢٢عن نسبته، و ١٦٣٨رقم  ٢/٤٠٩[الذريعة: 

  ]١٩٦/ ١٢التراث العربي المخطوط: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »   ثنا بـن عبـد اهللا البكـري، قـال     رواه أبو الحسـن أحمـدأشـياخنا   حـد
  »...وأسالفنا الرواة لهذه األحاديث أنه لما قبض اهللا

Ví~ŠßÖ]�†}a »     وهذا ما انتهى إلينا من مقتل إمامنا وسيدنا وشـفيعنا اإلمـام علـي بـن
نسـتغفر اهللا عـن الزيـادة والنقصـان والسـهو والغلـط        على التمام والكمال. gأبي طالب
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  ».ى اهللا..ان وصلّنه غفور منّإوالنسيان 
        

  األحمر. بالمداد، بدايات األقوال كتبت ١٣نسخ، مال محمد، ق 
  بدون غالف.

  .سم ٢٣ /٥× ١٧س،  ٢١ق،  ١٩

IRPVH@@

Ùç‘ù]��^ÃÚ   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٠١١(تأبي منصور الحسن بن زين الدين العاملي(.   
 معــالم الــدين ومــالذ المجتهــدين) فــي الفقــه (مــة فــي أصــول الفقــه لكتــاب مقد

عـرف بصـاحب   من أشهر تصانيفه، حتى أنه ي ،معالم األصول)(لي، ويعبر عنه بـالاالستد
المعالم، دوـعتْ المدارسة فيهـا. وقـد    كثرتمة مستقلة، ونت تلك المقدضعليهـا فـي    و

ة حواش كثيرة مبسوطة ومختصرة.هذه المد  
 ذات خطبة نفيسة ومقصدين وخاتمة مةوهذه المقد، فهـو فـي    ا المقصـد األول أم

ثين حديثاً. وأما المقصد تسعة وثال فضل العلم والعلماء، وما يجب لهم وعليهم، ويضم
فـي معظـم فصـوله وأصـوله،      فهو في تسعة مطالب أصولية ضمنها آراءه الخاصة الثاني

باإلضافة إلى عرض مجموعة من اآلراء المحترمة لغيـره مـن أسـاطين هـذا الفـن. وأمـا       
فيهـا لألمـور التـي يحصـل معهـا التـرجيح        اتمة فهي في التعـادل والتـراجيح عـرض   الخ

  واألسس التي يحل عندها التعادل.
  ]١٤/ ١٢، التراث العربي المخطوط: ٢١/١٩٨، ١٤/٧٠، ٦/٢٠٤[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ّفهام فال يحيط بكنهه جالله عن مطارح األ الحمد هللا المتعالي في عز
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  »...األنام فال يبلغ صفته الواصفون العارفون، المتقدس بكمال ذاته عن مشابهة
Ví~ŠßÖ]�†}a »ةة على ما هو المعلوم من أحوال إال أن احتمال التقياألئمb   أقـرب

  ».فكالم الشيخ عندي هو الحق ،الترجيحوأظهر، وذلك كاف في 
        

، هــ ١٢٥٦حسن ابن المرحوم المـال سـليمان انـدوري، سـنة      نسخ،
ــوي:   ــه البيض ــليمان >وختم ــن س ــن ب ــاوي ،<حس ــت العن ن كتب

مـن حواشـي الكتـاب كحاشـية      بالشنجرف،عليها حـواش نقلـت  
، <شـمس الـدين  >و، <قاسـم >المازندراني وسلطان وغيرها بإمضاء: 

ليلة الجمعة عاشر شـعبان  عليها تاريخ والدة ابن الناسخ محمود في 
بنت المرحوم كباش ، جعلتها صدقة جارية تاج النساء هــ ١٢٨٤سنة 

، وخـتم  هــ ١٢٦٩سـنة   فـي ناسخ ثـم ألوالده  لبيد اوجعلت توليتها 
  .<ي وأنا من حسينحسين منّ>بيضوي: 

  .مزين بالطرة ، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٥/٢٢× ١٦س،  ١٧ق،  ١٠٤

IRPWH@@

Ý^Óuù]�xée^’Ú    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د مهدي بن مرتضى الطباطبائيهـ١٢١٢ت(بحر العلوم، محم .(  
مجلدات، اثنان في العبادات وآخـر فـي المعـامالت،     ةفقه استداللي كبير في ثالث

، قدم فيـه تمهيـداً فـي حقيقـة الفقـه وأقسـامه وعظـم شـأنه         <مصباح -مصباح >بعناوين 
ومبادئه وكيفية استنباطه واالجتهاد فيه، إلى غيـر ذلـك، وفـي كتـابي الطهـارة والصـالة       
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المصـابيح فـي   (: تفصيل، وفي بقية األبواب اكتفى بشرح بعض المسائل، ويسمى أيضـاً 
  الفقه المستنبط على الوجه الصحيح).

  ]٤٠٢/ ١١، التراث العربي المخطوط: ٤٠٤٦م رق ٢١/٨١[الذريعة: 
 كتاب المعامالت.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »        بـينـد وآلـه الطيدنا محمالعـالمين والصـالة علـى سـي الحمد هللا رب
 ».الطاهرين، كتاب التجارة، التجارة مصدر ثان لتجر..

Ví~ŠßÖ]�†}a »مراعي بضم اآلخر، فإن لم يتفق فالربع وفيهما بعد وبالجملة فالقول 
 ».بالنصف ليس ببعيد وإن كان الربع هو األقرب

  
 كتبـت العنـاوين  ، مصححة، عليها كلمات نسخ البدل، ١٣نسخ، ق 

، في آخرهـا  <منه قدس سره>األحمر، عليها حواش بإمضاء:  بالمداد
  إنهاء بالغ المقابلة.

  بدون غالف.
  سم. ٢٢× ١٥س،  ٢١ق،  ١٨١

IRPXH@@

Äñ]†�Ö]�xéi^ËÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i دهـ١٠٩١(تبن المرتضى  محسن الفيض الكاشاني، محم(.  
اختصـره مـن كتابـه الـذي لـم يـتمم        <مفتاح -مفتاح >فقه فتوائي مبسوط بعناوين 

ي العبـادات  معتصم الشيعة في أحكام الشريعة)، يقع في مجلـدين األول فـي فنّـ   (تأليفه 
العادات والمعامالت، وكل منهما يشتمل علـى سـتة كتـب     والسياسات، واآلخر في فن
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   مـة وأبـواب، وفـي كـل بـاب مفـاتيح، وعـدد مفاتيحـه         وخاتمة، وفـي كـل كتـاب مقد
). والمتـأخرون  اًاثنـان أربعـون ألفـ   (، الموافقة لجملة: هـ١٠٤٢ه سنة أتم، ) مفتاحا١٢٣٢ً(

  تلقوه بالقبول وكتبوا عليه الكثير من الحواشي والشروح.
  ]١٢/١٠٣، التراث العربي المخطوط:٥١٨٨رقم  ٢١/٣٠٣و ،٧٤/ ١٤ريعة: [الذ

مـن   خـرى �� رث، واإلكتـاب  بدأت النسخة بكتاب األطعمة واألشربة، وقطعـة مـن   
  الصالة.كتاب 

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »    وفي الرابع الهبات والهدايا والوقوف [ثـم خـرم] والعتـق ...
  .»..والمشاربوالتدبير والكتابة، كتاب مفاتيح المطاعم 

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » ًففي الصحيح التعقيب بعد الفريضة أفضل من الصالة تنفال
  »....خر التعقيبة وفي اآلنّجرت السوبذلك 
        

، <يوسف>و، <زين الدين>و، <منه>، عليها حواش بإمضاء: ١٣نسخ، ق 
ـ رة إنهاء الدرس في شهر شـعبان، الور عليها عبا األولـى   التسـع  اتق

ثم يبدأ من أول  خالية اتققطع وخمس ور )٢٢٠(، بعد الورقة خالية
) ٢٤٩(الكتاب وهو ناقص األول بمقدار ورقة واحـدة، بعـد الورقـة    

رث وهـو نـاقص األول،   ، ثم يبدأ بكتاب اإلخالية اتققطع وأربع ور
بكتاب الصالة ، ثم يبدأ خالية اتق) قطع وخمس ور٢٥٧(بعد الورقة 

  .خاليةالست األخيرة  اتقوهو ناقص األول، الور
  أبيض. الغالف: ورقي

  سم. ٢٢×  ١٦س،  ١٥ق،  ٢٨٤
  @
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IRPYH@@

…^ÓÊù]�Äñ]‚e   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٣١٢(تالميرزا حبيب اهللا بن محمد علي الرشتي النجفي(.  
بعـض   بديعة)، ينـاقش فيـه   -بديعة (ل في مهمات مباحث األصول وعناوين صّفم

مة وخمسة لقول في أصول الفقه في مقدل لة، تعرض فيهيآراء األصوليين بمناقشات طو
  مقاصد، بعض عناوينه:

في المبادئ، وهي في أربعة أمورمةالمقد :.  
ة.نّالمقصد األول: فيما يتعلق بأحوال مشتركات الكتاب والس  

  المقصد الثاني: في التعادل وما يتعلق به.
  في الترجيح.المقصد الثالث: 

  ]٢/٤٤٥، التراث العربي المخطوط: ٣/٦٣[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العالمين الحمد هللا رب.. ل في أصـول الفقـه ومقاصـده    ، القوا بعدأم

  »...مة مشتملة على أمور تسمى بالمبادئل الخوض فيها ال بد من تمهيد مقدبخمسة وق
Ví~ŠßÖ]�†}a » لجنس الطلب الصّادق على الشروط وإن كان التنجز في حقّي القيد

والمنجز. تم العالمين والحمد هللا رب.«  
        

ف، العناوين كتبت بالشنجرف، عليها حواش بإمضاء: نسخ، عصر المؤلِّ
هـذا  (، ونصّه: wبزرك الطهراني، عليها تقريض كتبه الشيخ آقا <منه>

فـه الشـيخ   ، ألّفكار في مهمات مباحـث أصـول الفقـه   ع األئكتاب بدا
األستاذ المنهى إليه رياسة التدريس فـي النجـف فـي عصـره      مةعالال
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ة آية اهللا الحاج الميـرزا  وتخرج من معهده كافة المتأخرين موالنا الحج
) وقد طبع في إيران فـي  ١٣١٢(حبيب اهللا الرشتي النجفي المتوفى بها 

 - ٢ع - ٣ گبــزرآقــا  ٦٣مــن الذريعــة ص ٣) ذكرنــاه فــي ج١٣١٣(
١٣٧٦(.  

  ن، صحراوي.الغالف: كارتو
  سم. ٢٢ ×١٧س، ٢٣ق،  ٣٢٥

IRQPH@@

Ý^ÃÖ]æ�”^¤]�íéÇe   )عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسين بن هاشم الكاظميهـ١٣٠٨ت(الشيخ محم(.  
رسالة فتوائية من أول الطهارة إلى آخر القضاء والشهادات، استخرجها مـن كتابـه   

) علـى أربعـة أقسـام    اإلسـالم شـرائع  () ورتّبها كترتيـب  هداية األنام(االستداللي الكبير 
  أولها في العبادات إلى آخر الخمس.

  ]٤٩٣، التراث العربي المخطوط: ٤٤٤رقم  ٣/١٣١[الذريعة: 

 -القسم الرابـع   ��� اشتملت النسخة على المعامالت وهي القسم الثاني من الكتاب 
في األحكام وفيه اثنا عشر كتاباً أولها كتاب الصيد والـذبائح وآخرهـا كتـاب     -األخير 

  الفرائض.
Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ » ــال ــد هللا رب الع ــد   الحم ــى محم ــالى عل ــلّى اهللا تع ــه  مين، وص وآل

  »...الطاهرين، القسم الثاني في العقود وفيه عدة كتب كتاب البيع
Ví~ŠßÖ]�†}a »  صـدور أحـد الثالثـة منـه      فانكشف له حصول الشرط المزبـور قبـل
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  ».وإنما وقع ذلك جهالً بالحال لم يجب عليه الوفاء بذلك وإن كان ينبغي له ذلك
        

نسخ، الشيخ مرتضى ابن الشيخ عباس ابن الشيخ حسن ابن الشـيخ  
شـهر ربيـع األول سـنة     ٢٣)، هــ ١٣٤٩ت(جعفر آل كاشف الغطاء 

(آخـر   هــ ١٣٢٤سـنة   شهر ذي الحجة)، ٢٧٦جاء في ص ( هــ ١٣١٩
 مصححة، قوبلت علـى نسـخة األصـل، عليهـا بالغـات      ،الكتاب)

بسـم اهللا  >الصفحة األولى عبارة:  المقابلة، كتب المصنِّف على ظهر
إن تعالى، نعم قد قوبلت على نسخة األصل فال بـأس بالعمـل بهـا    

، كما تكـرر  <رق الحسين محمد حسين>، وختمه الدائري: <اهللا شاء
) فوائد منها أرجوزة ٢٥٦ -٢٥٤(، في الصفحات ٢٥٤ذلك في ص 

روايات عن وشرح بيت شعري في الغدير، وأبيات)،  ٥(في النكاح 
�� سن األضحية من كتاب الوسائل، أرجوزة فقهيـة فـي  ����� )٤٠ 

)، هــ ١٣٧٣() وهي بخط الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء اًبيت
  أولها:

  شـرعنا الصـالة  (أفضل ما في 
  

  فهي عمـود الـدين والنجـاة)     
عليها تملك الناسخ، نظر فيها وتملكها بعد والده الشيخ موسى ابـن    

ـ   وضعغطاء كما الشيخ مرتضى آل كاشف ال قليلـة،   يعليهـا حواش
  والنسخة بضميمة مجموعة فقهية من الكتب الحجرية.

  قاتم وعطفه أحمر. ، بنّيالغالف: كارتون
  سم. ٥/٢٢×  ١٦س، ٢١ق،  ١٩٢

  @
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IRQQH@@

Ñø}ù]�Ý…^ÓÚ   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  هـ٥٨٤ت(رضي الدين الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي.(  
التي  ،مع حذف أسانيدها bجمع فيه جملة من األحاديث المروية عن أهل البيت

الطـاهرين   األئمـة تحدثت عن مكارم األخالق والسنن التي مألت سيرة النبي األكـرم و 
ثنـي  ا اآلداب الدينيـة)، ورتبـه علـى   (كتاب والـده   عليهم الصالة والسالم، أخذ فيه عن

  عشر باباً ذات فصول:
  وخلقه وسائر أحواله. nالباب األول: في خلق النبي

  ظيف والتطيب والتكحل والتدهن والسواك.نالباب الثاني: في آداب الت
  يتعلق به. الباب الثالث: في آداب الحمام وما

الباب الرابع: في آداب تقليم األظفار وأخذ الشارب وتسـريح الـرأس والنظـر فـي     
  المرآة والحجامة.

  الباب الخامس: في آداب الخضاب والزينة والخاتم ومايتعلق بها.
  الباب السادس: في آداب اللباس والمسكن وما يتعلق بهما.

  بهما.الباب السابع: في آداب األكل والشرب وما يتعلق 
  الباب الثامن: في آداب النكاح وما يتصل به.

  الباب التاسع: في آداب السفر وما يتعلق به. 
  الباب العاشر: في آداب األدعية وما يتعلق بها.

  الباب الحادي عشر: في آداب المريض وعالجه وما يتعلق بهما.
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  الباب الثاني عشر: في نوادر الكتاب.
  ، ٦٤٤٢رقم  ٢٢/١٤٦، الذريعة: ٣٠٨٦رقم  ٥٤٨[كشف الحجب واألستار: 

  ]١٢/٢٢٦التراث العربي المخطوط: 
فـي جميـع أحوالـه     n.. ونحن نذكر تفصـيل مكـارم أخالقـه   >قال في أولـه:  

وتصرفاته وجلوسه وقيامه وسفره وحضره وأكله وشربه وجميع مـا روي عنـه وعـن    
  .<في أحوال الناس عامة bالصادقين

_Ví~ŠßÖ]�Ùæ »وبعـد  .الذي لم يلد ولم يولـد  الحمد هللا الواحد األحد الفرد الصمد .
  »...لرضوانه ن اهللا سبحانه لما جعل التأسي بنبيه مفتاحاًإف

Ví~ŠßÖ]�†}a » وقد وفينا بما شرطنا نسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بذلك
ه وفضـله  إلـى جنانـه وكرامتـه بمنّـ     وموصـالً  خالصاً لوجهـه وموجبـاً لرضـوانه ومغفرتـه    

  ».وجوده ورحمته..
  

، عليهـا  مشـكولة ، حسنة الخـط ، مجدولة بخط مذهب، ١١نسخ، ق 
األحمر، عليـه حـواش    بالمدادكتبت كلمات نسخ البدل، العناوين 

ـ      فيها شرح غ ـ � � ن اريـب اللغـة مـع ذكـر المصـدر، الورقت ن اولي
تملك أمـين فخـر    ، عليها)١٤ق في (ن كتبتا بخط متأخر اتواألخير

  .)٩٧( بالرقم األشكوري، ذكرها السيد جعفر الدين
  .ورأسيها مزين بالطرة، أحمر، جلدالغالف: 

  .سم ٢٢× ١٣س،  ١٧ق،  ٣٠٢
  @
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IRQRH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  كتاب الطالق والظهار واإليالء واللعان، وهي ناقصة األول بمقدار صفحة واحدة.
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »     إنه أطلق صحة طالقه مع تمييـزه، لمضـمر سـماعة سـألته ...

  ».عن طالق الغالم ولم يحتلم وصدقته..
Ví~ŠßÖ]�†}a »  بالنسـبة إلـى الحكـم بكونهمـا حمـالً      في التوأمين وكيفية تولـدهما

واحداً أو حمالً متعدداً بالتولد لدون الستة أشهر واألزيـد، فالحـظ وتأمـل، واهللا العـالم     
  »...بحقيقة الحال والحمد هللا

  
  األصل بالخط األسود فوقه. ميز، ١٣نسخ، ق 

  وعطفه بني. المذهبة ورأسيها مزين بالطرةالغالف: جلد، أسود 
  .سم ٢٢×  ١٦س، ١٨ق،  ٣٣٤

IRQSH@@

Ìè†’jÖ]�|†�    )عربي) -تصريف  

VÌéÖ`i هـ٧٩٢(تسعد الدين مسعود بن عمر  ،التفتازاني(.  
الـدين إبـراهيم    العـزي فـي التصـريف) للشـيخ عـزّ     (رسالة لشرح ممزوج مشهور  
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)، وهو من الكتب الدراسـية فـي الحـوزات العلميـة القديمـة، وهـو       هــ ٦٥٥ت(الزنجاني 
بعض المناقشات وإضافة فوائد ومسائل مفيـدة، وهـو أول تأليفاتـه،    شرح توضيحي فيه 

  .هـ٧٣٨فه في شعبان سنة ألّ
  ]٧/١٣٦،التراث العربي المخطوط: ١٢٠/ ٦، الذريعة: ١١٣٩/ ٢[كشف الظنون: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »       أن أروى زهر يخرج في ريـاض الكـالم مـن األكمـام وأبهـى خبـر
  »...يحاك ببنان البيان وأسنان

�†}aVí~ŠßÖ] »        وكذا دحرجـة واحـدة ودحرجـة لطيفـة ونحوهـا وانطالقـة واحـدة
  ».للمرة واحدة وحسنة أو قبيحة أو غيرهما للنوع وكذا البواقي واهللا المستعان

        

عليهـا تملـك    ،<سـعد الـدين  >، عليها حواش بإمضاء: ١٣نسخ، ق 
جعفر ابن الشيخ محمد حسن ؟، في آخرها عشـرة أختـام لعشـرة    

  وجه مناسبتها. أشخاص ولم أعرف
  .، بنّيجلد صناعي الغالف:

@@.سم ٢٢ /٥× ١٦س،  ١٣ق،  ٨٨

IRQTH@@

Ö]�‚Â]çÎ�|†��»�íÚ]†ÓÖ]�|^jËÚøÃíÚ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١٢٢٦(تالسيد محمد جواد بن محمد الحسيني العاملي(.  
  ).٦٩(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

كتــاب الخيــارات، والعقــود، والــرهن، والحوالــة، والكفالــة، والصــلح، والشــركة،  
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  والوديعة، واإلجارة، والوصايا، والرضاع، والطالق، واإلقرار.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » العـالمين وهـو لغـة   الفصـل الثالـث يف اخليـار) الفصـل الثالـث يف اخليـار) الفصـل الثالـث يف اخليـار) الفصـل الثالـث يف اخليـار) (: . قولـه .والحمد هللا رب

  ».في الشيء.. االسم من االختيار بمعنى ثبوت الخيرة
Ví~ŠßÖ]�†}a »         يفيد كونهم حاكمين بمثـل مـا حكمنـا بـه مـن كـون إقـراره الثـاني

إلى تكليف نفسه فال تغفل واهللا هو العالم بحقائق أحكامه وهو العاصم من  عائداً إقراراً
  ».الخطأ والخلل إنه أكرم من سئل والحمد هللا رب العالمين

        

كتاب العقود)، مصححة، عليهـا  ( هــ ١٢٧٣ة شهر رجب سنة نسخ، غر
كذلك بالخط فوق قوله) بالشنجرف و(كلمة  ميزكلمات نسخ البدل، 

المتن، العناوين كتبت في الحاشية، عليها تملك الشيخ محمـد رضـا   
  .فلس )٢٠٠(، عليها قيمة شراء النسخة هـ١٣٧٧سنة  فيالمظفر 

  .ورأسيها مزين بالطرةالغالف: تيماج، أحمر 
@@.سم ٢٢× ٥/١٥ ،س ٢٣ق،  ٣٠٧

IRQUH@@

Øñ÷‚Ö^e�Ý^Óuù]�ÐéÏ��»�Øñ^Š¹]�š^è…    )عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د علي الطباطبائي الحائريهـ١٢٣١(تالسيد علي بن محم(.  
  ).٥٩(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

 كتاب التجارة إلى تمام كتاب اللعان.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العالمين وهـي فـي اللغـة: الكسـب    اب التجـارة،  . كت.الحمد هللا رب، 
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 ».وفي الشرع على تعريف المصنِّف وجماعة: عقد المعاوضة بقصد االكتساب..

Ví~ŠßÖ]�†}a » قيل: ال يسقط اإلرث) بهذا اللعان وإن جوزناه إلسقاط الحد (وكذا
الستقراره بالموت) فال يرفعه اللعان المتجدد. والحمد هللا سبحانه. قد فرغ من تسـويده  (

قير إلى لطف ربه الخفي علي بن محمد علي حامداً مصلياً مسلماً ضـحى يـوم   ففه المؤلّ
  ».مستعيناً.. ١١٨٨ثاء سلخ شهر صفر من سنة الثال

        

ذي  ١٠نسخ، محمد قاسم بن حسن قلي السرجامي، يوم الخمـيس  
بـالخط   صـل األ ميـز ، )١(في المشهد الرضـوي  هــ ١٢٥٢القعدة سنة 

 )٢(األحمر فوقه،عليها تملك السيد مهدي آل بحر العلوم الطباطبـائي 
، ذكرهـا السـيد   <مهدي الطباطبـائي >ضوي: وختمه البي ،هـ١٣٠٢ في

  .)١٧( بالرقم األشكوريجعفر 
  بني.، الغالف: جلد

  .سم ٢٢×  ٥/١٥ س، ٢٥ق،  ٣٢٩

  @

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــخ  )١( ــاً واستنس ــوم       أيض ــاب األول ي ــاريخ الكت ــتي، ت ــاظم الرش ــيد ك ــات الس ــن مؤلف ــة م مجموع

فـــي المشـــهد   هــــ١٢٥٤، والكتـــاب الثـــاني ســـنة   هــــ١٢٤٢ذي القعـــدة ســـنة   ١١الخمـــيس 
ــاه     نســختهاو الرضــوي أيضــاً، ــي كرمانش ــام البروجــردي ف ــة مدرســة اإلم ــي مكتب  -موجــودة ف

 )٥٩/٢٢٩إيران. (ينظر: تراثنا: 

ــن الســيد بحــر العلــوم (    إ )٢( ــن الرضــا اب ــن الســيد عبــد الحســين ب  بعــد تمــا أن يكــون الســيد مهــدي اب
ــا أن يكــون)، وهـــ١٣٢٥ســنة  ــن الســيد     إم ــن الرضــا اب ــن الســيد محمــد تقــي ب الســيد مهــدي اب

 ).هـ١٣١٣تبحر العلوم (
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IRQVH@@

Ùç‘ù]��^ÃÚ�íé�^u   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٠٩٨ت(مال ميرزا محمد بن الحسن الشيرواني.( 

المعـالم) للشـيخ حسـن بـن زيـن الـدين       ( كتـاب علـى  حاشية استداللية توضيحية 
ف المـتن مـن دون توسـع فـي     ) فيهـا بعـض المناقشـات مـع مؤلّـ     هـ١٠١١(الشهيد الثاني 

  األخذ والرد، وهي غير تامة.
  ]٢٣/ ٥ ، التراث العربي المخطوط:١١٧١ر ٦/٢١٠[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »إنما ابتـدأ بتعريـف الفقـه دون أصـول     )الفهم :الفقه في اللغة( :قوله ،
  »..ما هو لبيان الفقه.الفقه كما هو المعروف في كتب األصول ألن وضع الكتاب إنّ

�†}aVí~ŠßÖ] »  هذا مبني على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسـوخ
  .»التقديرين، كذا قيل ولعله أجمل اعتماداًوال يكون نسخاً على 

  
كلمـة   ميـز ، هــ ١٢٣٦شعبان سنة  ١٠نسخ، السيد موسى الخلخالي، 

، عليهـا  <wمنـه >األحمر، عليهـا حاشـية بإمضـاء:     بالمدادقوله) (
  .<محمد رحيم>تملك محمد الجيالني، وختم بيضوي: 

  الغالف: كارتون، أحمر مشجر، من الخلف فقط.
  سم. ٢٢× ١٥س،  ١٨ق،  ٩٨

  @
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IRQWH@@

íÂçÛ¥� �

M�{íéŠÛ�Ö]�íÖ^‰†Ö]�|†��»�íéÏŞß¹]�‚Â]çÏÖ]�†è†���   عربي) -منطق (�

  <و ١٠٩ -و١>
VÌéÖ`i  هـ٧٦٦ت(قطب الدين محمد بن محمد البويهي الرازي.(  

الشمســية فــي القواعــد (رســالة ل <أقــول - قــال >شــرح مشــهور متــين متــداول بعنــوان  
فه الرازي للوزير غيـاث  )، ألّهـ٦٧٥ت(المنطقية) لنجم الدين عمر بن علي القزويني الكاتبي 

 ،مـن وزراء السـلطان خدابنـده ـ     ) ـ هـ٧٢٨ت(الدين محمد بن خواجة رشيد الدين فضل اهللا 
هـ٧٢٩في أوائل جمادى اآلخرة سنة  تناوله الطلبة بالتدريس والشرح والتعليق، تم .  

  ]٣/٧٤، التراث العربي المخطوط: ١٣٩٥رقم  ٣/٣٨٨، الذريعة: ١٠٦٣/ ٢[كشف الظنون: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ر تنظم بتبيان البيان وأزهر زهر إن أبهى درر فـي أردان األذهـان   شَنْي

  »...نطق الموجودات بآيات وجوب وجودهحمد مبدع أ
Ví~ŠßÖ]�†}a » والصالة على أفضل البشر لواجب الوجود ومفيض األرزاق والحمد

  ».على اإلطالق محمد وآله الطيبين الطاهرين
� �

N�{]ç×uæ�á^Þ   ) ملمع) -مثنوي  

  <ظ١١٢ -ظ١٠٩>
VÌéÖ`i  هـ١٠٣٠ت(الشيخ البهائي، محمد بن الحسين الحارثي العاملي.(  
إنه نبذة من السوانح وجملة من الموانح قد سنح أكثرها في طريـق الحـج    :قال فيه
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   .اً) بيت٤٠٨(ويقع في ، األناموزيارة سيد 
ــون:   ــف الظن ــتار:   ٢/١٩٢٢[كش ــب واألس ــف الحج ــم  ٣١٢،كش ــة: ١٦٧٧رق ــم  ٢٥٣/ ١٢، الذريع رق

  ]١٤٤رقم  ١٦٦٥،٢٤/٣٠
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » والسالم على أشـرف الخالئـق محمـد     أفضالهأما بعد حمد اهللا على

  »...وآله فيقول أفقر العباد محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي
Ví~ŠßÖ]�†}a� �

  يابهائي اتخذ قلبـي قلبـاً سـواه   «
 

  ».فهـــو مـــا معبـــود إال هـــواه    
 

O�{†Ó�æ�á^Þ   ) فارسي) -مثنوي  

  <و١١٧ -و  ١١٣>
VÌéÖ`i  هـ١٠٣٠ت(الشيخ البهائي، محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي(.  

  .اً) بيت١٤٢(مثنوي أخالقي، يقع في 
  ]٢٥٣٥رقم  ١٤/٢٦٩[الذريعة: 

�Ùæ_Ví~ŠßÖ]  
ــان  « ــره مكــ ــزد ايــ ــر كــ   ايمــ
 

  ».اى زبده عـالم كـون ومكـان    
 

Ví~ŠßÖ]�†}a  
ــود  « ــن نبـــ ــر ازيـــ ــه غيـــ   كـــ
 

  ».بهــــــر ســــــود ســــــودائي   
   

صـفر سـنة    ٢٨ االثنـين نسخ، ميرزا أردشير بن بهرام البارفروشي، يوم 
 بالمـداد كتبـت  األولـى)، العنـاوين   (في الحجـرة الكاظميـة    هــ ١٢٦٠

الثانية)، يـوم األحـد   (في قرية سوته  هــ ١٢٦٠يوم الجمعة سنة األحمر، 
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الثالثـة)، الصـفحتان األخيرتـان فيهـا ندبـة واسـتنهاض       ( هـ١٢٦٠سنة 
فـي   هــ ١٢٦٠سـنة   منوم الرابع يال ها فيأتمf فارسية لصاحب الزمان

مدرسة الحاج كاظم بيك في مازندران جوار بارفروش،عليهـا تملـك   
وأفـوض  >م بيضوي: فاضل عباس المال في النجف األشرف، عليها خت

  .<...عبده ميرزا>، وآخر مربع: <أمري إلى اهللا عبده محمود
  الغالف: جلد، أسود.

  سم. ٢٢× ١٧ق، مختلفة السطور،  ١١٨

IRQXH@@

�ÄÊ^ßÖ]�†’j~¹]�|†�ED�Ç’Ö]    )عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د علي الطباطبائي الحائريهـ١٢٣١(تالسيد علي بن محم(.  
بيـر االسـتداللي   شـرحه الك  بـإزاء الشرح الصـغير)  (شرح ممزوج مختصر يعرف بـ 

رياض المسائل)، تم تأليفه كما فـي بعـض النسـخ فـي     (المسمى نفسه لكتاب لالمفصّل 
  . هـ١٢٠٤جمادى اآلخرة سنة  ١٦عاء ليلة األرب

  ]٨/٥٩، التراث العربي المخطوط: ٣٦٠، ١٣و ٢٨٢٥رقم  ٦/٣٨٩[الذريعة: 
�Ùæ_Ví~{{ŠßÖ] » العــالمين وصــلّى اهللا علــى خيــر خلقــه محمــد وآلــه الحمــد هللا رب
  »...األول في المياه ، كتاب الطهارة وأركانه أربعة؛الطاهرين

Ví~ŠßÖ]�†}a »      ما فخص الحكم بدية الخطأ ولنـادر فنفـاه فيهـا أيضـاً وهمـا وال سـي
  »...شرفين بلقائهالنافي ضعيف جداً. اللهم ارزقنا من عظيم نواله واجعلنا من الم
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ـ wفمن تالميذ المؤلِّأنّه نسخ، الظاهر  ، مشـحونة  wف، عصر المؤلِّ
ومنها من شروح أصل الكتـاب   ،<ع ل>و <منه>بالحواشي، منها بإمضاء 

مع ذكر المصدر، ومنها شرح لغريب اللغة، على أولها ثالثة أبيات في 
فتـوى  القناعة وبيتان للشيخ كاظم األزري في الخليـل، وفـي آخرهـا    

  .فارسية)(خفات المازندراني في مسألة الجهر واإل لسعيد العلماء

  ورأسيها. مزين بالطرة، أحمر دالغالف: جل

  سم. ٢٢× ١٧س، ١٦ق،  ٢٣٤

IRQYH@@

Ý^Óuù]�‚Â]çÎ�h^jÒ�àÂ�Ý^ãeý]æ�Ý^n×Ö]�Ì�Ò   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د بن الحسن األصبهانيهـ١١٣٧(تالفاضل الهندي، بهاء الدين محم(.  
  ).١٠٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  أحكام صالة األموات. -آداب الخلوة 
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »     ولكون نجاسته من نجاسة المحـل، وهـذا فـي الرطـب ال ...

  ». ..يوجب التعدي الموجب لالستنجاء بالماء
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »  علـي  ويدل على اإلعادة ما في قرب اإلسناد للحميري عـن

  ».عن الرجل... gبن جعفر سأل أخاه
  

ختم مكتبة الشـيخ علـي   عليها ، عليها بالغات المقابلة، ١٣نسخ، ق
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  ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.
  الغالف: كارتون، أحمر.

  سم. ٢٢× ١٦س،  ٢٣ق،  ١٦٢

IRRPH@@

ì†â^ŞÖ]�ì�ÃÖ]�Ý^Óu_�»�ì†•^ßÖ]�Ðñ]‚£]   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١١٨٦(تالشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني(.  
  ).١٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  أوائل كتاب الوقوف والصدقات. -كتاب الشركة 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »سكان الراء وبفتح الشين وكسـر  إكتاب الشركة وهي بكسر الشين و

  »...في حقيقة الشركة وما يتبعها :األول ،البحث في هذا الكتاب يقع في فصولو :الراء
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »      عن هشـام بـن سـالم عـن أبـي عبـد اهللاg     قـال: لـيس يتبـع

  »....الرجل بعد موته من األجر إال ثالث خصال صدقة أجراها في حياته، فهي تجري
        

بالشنجرف، عليهـا بالغـات المقابلـة،     العناوين كتبت، ١٢نسخ، ق 
تملـك  عبد العظيم الالهيجي، وتملك عليها تملك الحاج محمد، و

  السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب.
  ، أحمر.الغالف: جلد

 سم. ٢٢× ١٧س،  ٢٠ق،  ٢٣١

  @
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IRRQH@@

‚Â]çÏÖ]�h^jÒ�àÚ�ÄéfÖ]�h^jÒ�|†�   )عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  ،هـ١٢٢٨(تالشيخ جعفر بن خضر النجفي كاشف الغطاء(.  
 )قواعـد األحكـام  (لكتاب البيـع مـن كتـاب     وهو شرح ممزوج استداللي مختصر 

مـن الخيـارات ابنـه     أتمـه ، وصل فيه إلى أواخر بيـع الثمـار، و  )هــ ٧٢٦(تالحلي  علّامةلل
خراسـان، بطلـب مـن بعـض     إلـى  سـفر  الفه بعـد عودتـه مـن    )، ألَّ ه ١٢٦٢( الشيخ حسن

  خوان.األعيان من أكابر المحصلين من األ
  ]٨/٥، التراث العربي المخطوط: ٤٣٥رقم  ١٣/١٣١[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ذي اشتق نور الوجود من ظلم العدمالحمد هللا ال.. ا بعد فإنـه كـان   أم
�����يختلج في خاطري برهة من الزمـان السـابق أن أشـرح قواعـد      شـرحاً بهـا الئقـاً     ���

ولنظم عباراتها موافقاً فمنعتني صروف الحدثان عن الخوض بذلك حتى من اهللا تعـالى  
علي بـالرجوع مـن خراسـان وسـألني ذلـك بعـض األعيـان مـن أكـابر المحصـلين مـن            

  »...األخوان
Ví~ŠßÖ]�†}a »        إذا كان مجهول القـدر وأال يجهـل قـدره جـاز بيعـه بجنسـه بشـرط

  ».في مقابلة الغشزيادة التسليم 
                

 ميـز  في النجف األشرف، عليها كلمات نسخ البـدل،  هــ ١٣٢٥نسخ،
  األحمر. بالمداداألصل 

  الغالف: جلد، أحمر.
  .سم ٢٢×  ٥/١٥س،  ٢٣ق،  ١٠١
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IRRRH@@

íÂçÛ¥� �

M�{íéËrßÖ]�íËvjÖ]    ) عربي) -فلسفة  

  <و ٢٨ -ظ  ١>
VÌéÖ`i  هـ١٣١٩ت(محمد باقر بن محمد جعفر القهي األصبهاني.(  

فـي بيـان أقسـام الوجــود، ذكـر فيـه أنـه لمــا زار العتبـات المقدسـات سـأله بعــض          
د ثالثة أقسام فهل له رابع أم ال، المؤمنين عن شرح قول المشايخ أن ما يعبر عنه بالوجو

  .هـ١٢٨٧جمادى األولى سنة  ٧وفرغ منه في 
  ]٣/١٤٣، التراث العربي المخطوط: ١٧٦٢رقم  ٣/٤٧٧الذريعة: [

وبعد يقول العبد القاصر ابن محمد جعفر محمد باقر غفـر اهللا لـه   في أولـه: > قال 
نه اتفق لي المسافرة بتوفيق رب العالمين إلى العتبـات  إولوالديه وإلخوانه المؤمنين: 

العاليات على مشرفها الصالة الناميات، والقيت بعض المؤمنين، أمرني بعـض بشـرح   
ن ما يعبر عنه بالوجود ثالثة أقسام فهل له قسم رابع إلقول المشايخ أنار اهللا برهانهم: 

أم ال؟ وأمرني بعض بكتب مختصر جامع ينطوي فيه المفصالت في أمر االعتقـادات،  
وقد لزم علي االمتثال، فوعدت أن أكتب ما يغنيهما في فراغ البال، فلما وصلت إلـى  

فراغاً لي فـي بعـض   ين وجدت النجف مشهد موالنا أمير المؤمنين عليه صالة المصلِّ
األحوال، فرأيت أن أنجز وعدي لهما، مشترطاً على أحدهما اإلعراض كل اإلعـراض  
عن القواعد التي راءها وسمعها من غير متتبعي آل الرسول المختار علـيهم صـالة اهللا   

الظن وإن الظن ال يغني مـن   �� نهم ما لهم بذلك من علم إن يتبعون إالملك الجبار؛ ف
وال تغتر بتسميتهم ظنونهم أدلة عقلية، إذ لو كانت عقلية لما أدتهـم إلـى   الحق شيئا، 



  ................................................................................................................................  ٣٤٩ 

ستبداد بـالرأي، وإلـى عـدم االحتيـاج إلـى األوصـياء المرضـيين، والخلفـاء         ن ااآل
ـ العالمين عليهم صالة المصلِّ الصالحين لخالفة رسول رب عرض عمـن تـولى   أين، ف

واجـداً لكلمـات غيـر متبعـي آل اهللا     الحياة الدنيا، فإنـك مادمـت    �� ذكرنا ولم يرد 
األطهار سالم اهللا عليهم حالوة، ال تكاد تدرك حقيقة كلمات المتبعين سالم اهللا عليهم 
أجمعين؛ ألن مرادهم من كالمهم نور، ومراد غيرهم ظلمـة، وال يجتمعـان فـي قلـب     

ذاكـر لكـم    البالغ المبين، فاختر لنفسك ما يحلو بالجملة، فها أنا �� واحد، وما علينا 
مختصراً جامعاً بعون اهللا تعالى، وسميته بالتحفـة النجفيـة علـى مشـرفه آالف الثنـاء      

  )١(». ..bوالتحية، فأقول بوساطة آل الرسول
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »   ،العالمين، والسالم على خيرته محمد وآلـه أجمعـين الحمد هللا رب

   ..<.ولعنة اهللا على أعدائهم أبد اآلبدين
Ví~ŠßÖ]�†}a »ى اهللا علـى محمـد وآلـه ولعنـة اهللا علـى      وصـلّ  مفذلك فذلكة الكال

 هــ ١٢٨٧أعدائهم وقد فرغت منها في السابع من شهر جمـادى األولـى مـن شـهور سـنة      
  ».حامداً مصلياً مستغفراً

N�{|†���Voè‚uEJJäÃÚ�ðê��÷æ��]�á^ÒD   ) عربي) -عقائد  

  <و ٧٤ -و ٢٨>
VÌéÖ`i  هـ١٣١٩ت(محمد باقر بن محمد جعفر القهي األصبهاني.(  

ء معه فأول ما خلق نور حبيبه كان اهللا تعالى و ال شي :gقال علي(شرح لحديث: 
ــ ــار والحجــاب    قب ــة والن ــم والجن ــوح والقل ــق المــاء والعــرش والكرســي والل ل أن يخل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فيه شفاء لما في الصدور.الكالم منه ف ااأللباب وينهلو وذكرت الكالم بطوله ليعتبر أول )١(
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فـي   gإلـخ)، المـروي عـن أميـر المـؤمنين      ..والسحاب وآدم وحواء بأربعة آالف عام
ر) المنسـوب ألبـي   األنـوار ومفـاتيح السـرور واألفكـار فـي مولـد النبـي المختـا        (كتاب 

، وتعـرض فيـه لسـبق خلـق     من الميرزا عبـد اهللا ؟  )، شرحه بطلب١٠ق(الحسن البكري 
علـى سـائر الخلـق وبعـض حـاالتهم ومقامـاتهم سـالم اهللا علـيهم          bالنبي محمد وآلـه 

، فرغ منه في gية خلق سائر الخلق، وفيه خاتمة تعرض فيها لكيفية خلق نبينا آدموكيف
  . هـ١٢٨٧صفر سنة  ٢١يوم 

خوان والخالن المؤمنين.. العالم العامـل  ي بعض اإلنه قد طلب منّإقال في أوله: >
والفاضل الباذل نجل األجالء ونسل األخالء من ورثة األنبياء المنيـب األواه الميـرزا   

من أواله شرحاً للحديث الشريف المروي في سبق خلق  اًاهللا جعل اهللا ثانيته خيرعبد 
محمد وآله [عليهم] السالم على سائر الخلق وبعـض حـاالتهم ومقامـاتهم سـالم اهللا     

  ».عليهم وكيفية خلق سائر الخلق..
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »      الحمد هللا والصالة على الذين اصـطفى واللعنـة علـى سـالكي سـبيل

   <.وبعد..الردى، 
Ví~ŠßÖ]�†}a »       ـدك اهللا وليس لي مجال أزيـد فـي البسـط والشـرح كمـا علمـت أي

في عصر يوم األحـد العشـرين مـن شـهر      وقد تم ،تعالى والعذر عند كرام الناس مقبول
 ».، حامداً مصلياً مستغفرا١٢٨٧ًصفر المظفر سنة 

O�{u�|†��oè‚Eêiæ_æ�÷c�ê–µ�Ý^Úc�àÚ�‹éÖDJJ   ) عربي) -عقائد  

  <و٩٠ -و ٧٤>
VÌéÖ`i  هـ١٣١٩ت(محمد باقر بن محمد جعفر القهي األصبهاني.(  

وأوتي الذي من  �
� قال: ليس من إمام يمضي  gعن أبي عبد اهللا(شرح لحديث: 
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بعده مثل ما أوتي األول وزيادة خمسة أجزاء)، المـروي فـي كتـاب بصـائر الـدرجات      
ة العشر األواخر من شهر ذي الحجـ )، فرغ منه في هــ ٢٩٠ت(لمحمد بن الحسن الصفار 

  . هـ١٢٨٣سنة 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » ـ .حمداً يرتقي به إلى رضاه ويبلغ به الحامد إلى غاية ما يتمنـاها . وأم

بعد فقد ظفرت في هذا األوان بحديث مـروي فـي البصـائر فيـه بعـض اإلشـكال علـى        
مقـدمات عسـيرة   أغلب األذهان حتى سألوا عن ذلك وأجبـتهم بـال أدري لتوقفـه علـى     

  ».البيان في أغلب المجالس.. فأحببت أن أرفع النقاب عن وجهه..
Ví~ŠßÖ]�†}a »ـ  يت على يدوقد تمة الداثرة في العشر األواخر من شهر ذي الحج

  ».واأللف في بلدة همدان حامداً مصلياً.. ينتاالثنثالث وثمانين بعد  ١٢٨٣الحرام سنة 

P�{íßŞ×ŠÖ]�gñ^Þ�Øñ^ŠÚ�íeçq_   ) عربي) -أجوبة  

  <ظ١٢٨ -ظ ٩١>
VÌéÖ`i  هـ١٣١٩ت(محمد باقر بن محمد جعفر القهي األصبهاني.(  

  أسئلة وردت إليه من نائب السلطنة في عصره: ةأجوبة عقائدية كتبها لستّ
فجعلــتهم معـادن لكلماتــك  (األول: فيمـا يتعلـق بفقــرات مـن دعــاء شـهر رجـب:       

  .)..وأركاناً لتوحيدك
في السماء الرابعة عند رؤية الملك فوقع فـي نفـس    ..(الثاني: من حديث المعراج: 

  أنه هو). فما معنى هذا؟ nرسول اهللا
مـع أنهـم قطـب     bر فيـه العـين وسـحر اليهـود وكيـف يمرضـون      الثالث: كيف أثّ

  العوالم؟
يـرون المالئكـة   والرابع: ورد في األخبار أن األبدان تتصفى وتتلطف فـي الرجعـة   
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  .فكيف أمر الظهور.. وأسئلة أخرى تتعلق بالمذكور؟.اًجن وإذا كان مؤمنوال
. فكيـف سـبيل   .يطلـق عليـه العبـارة    الويقع عليه اسم وال صفة  الن اهللا الخامس: إ

  المعرفة وأين مواقع الصفة التي من عرفها بلغ قرار المعرفة؟
  السادس: في بيان وجه مخالفة الشرع؟

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ّعلى محمد وآله الطاهرين.. وبعد يقول العبد الخاسـر ابـن   ى اهللا صل
محمد جعفر محمد باقر رحمهما اهللا أنه قد صدرت صادرة من السد ة والسـدرة  ة السـني

قـد استشـكل فيهـا فـي بعـض      .أعني المؤيد الممجد نائب السلطنة العلية العالية ..ةالبهي .
الظـاهر والبـاطن لـدى أولـي     المسائل فصدرت كل فقرة منها وأخرت الجواب لينطبـق  

  ».األلباب..
Ví~ŠßÖ]�†}a »ولكنها:  

) كقطر الماء في األصـداف در  
  

  اً)موفي بطن األفـاعي صـار سـ     
وقد تكفل ببيان هذه المسائل كتب المشايخ أجل اهللا شأنهم وقد كتبت فـي ذلـك     

شـافية  رسالة بالفارسية في مسألة الجبر والتفـويض ببركـة موالينـا وقـد خرجـت كافيـة       
  ».... ]مقروءة[كلمة غير  والحمد هللا وقد أتممت هذه الرسالة في قرية نياب من قرى

        

ـ  ١٣نستعليق، ق  ف فيكـون الفـراغ مـن    ، والظاهر أنها بخـط المؤلِّ
ف باسمه في مفتتح كل تاريخ نسخها حينئذ، صرح المؤلِّ فيتأليفها 

ذكر ما في هذه المجموعة فـي كتـاب الذريعـة سـوى     نسخة، لم ي
  عليه.  �"!���مما  يهفاألولى 

  الغالف: جلد، أخضر.
  .سم ٢٢×  ٥/١٦، س ١٣ق،  ٥٩
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IRRSH@@

Ü¾^ßÖ]�àe]�‚â]ç��|†�    ) عربي) -أدب  

�VÌéÖ`i  ١١ق (السيد محمد بن علي بن محيي الدين العاملي القاضي.(  
 )شـرح األلفيـة  (لشواهد الشعرية وبعض األمثال واللغات الغريبة المستشهد بها فـي  لشرح 

شـرح الشـواهد   لمحمد الطائي الجياني، مع نقـد  البن الناظم بدر الدين محمد بن جمال الدين 
السـيد بـدر الـدين الحسـيني     مـن  فـه فـي المشـهد الرضـوي بـأمر      للشيخ أبي محمد العينـي، ألَّ 

، وقــد ينســب هــ ١٠٥٧شـهر ربيــع األول ســنة   ١١ه فـي ليلــة األربعــاء  العـاملي األنصــاري وأتمــ 
  .أو إلى ابنه السيد حسين )المدارك(اشتباهاً إلى أستاذه السيد محمد العاملي صاحب 

  ]٣١٧/ ٧، التراث العربي المخطوط: ١٢٤٤رقم  ١٣/٣٣٧[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »نحـوه   حسن كلمة يـتكلم بهـا أربـاب الكـالم، وأول حـديث يثنـى      أ

  ».جالله.. عنان األقوام حمد اهللا جلّ
Ví~ŠßÖ]�†}a »     أن ينهج مسلك اإلنصاف وال ينهج مـنهج الجـور واالعتسـاف فقـد

  ».قاسيت فيه شدائد في التفكر ولوازم التدبر مع قلة البضاعة وقصر الباع في الصناعة
        

ذي  ١٣نسخ، محمد حسن بن محمـد زمـان، عصـر يـوم الثالثـاء      
األحمـر وهـي فـي     بالمـداد كتبـت  ، العناوين هــ ١٢٧٦القعدة سنة 

األصل بالخط األحمر فوقه، عليها تملك محمد علـي   ميزالحاشية، 
الحر العاملي، اشتراه من سوق الهرج بخمسة عشـر قرانـاً أعجميـاً    

عبـده  >، وختمه البيضوي: �������ونسبه بخطه اشتباهاً إلى صاحب 
لح، اشـتراه بعشـرين   ، وتملك نعمة اهللا ابن الشيخ صـا <محمد علي
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مـن  [األحسـائي]  ، عليه إعارة من السيد عبد اهللا خليفة اًأعجمي اًقران
أهل البصرة ساكن النجف في محلة العمـارة، عليهـا خـتم مكتبـة     

ا ابـن الشـيخ هـادي آل كاشـف     الشيخ علي ابن الشيخ محمد رض
  .)١٢٦( بالرقم األشكوري، ذكرها السيد جعفر الغطاء

  .وعطفه جلدمشجر  نّي، بالغالف: كارتون
  سم. ٢٢× ١٦س،  ١٦ق،  ٢٨٠

IRRTH@@

íÂçÛ¥� �

M�{ð^–ÏÖ]�h^jÒ   ) عربي) -فقه إمامي  

  <و٣٦٣ -ظ ١>
VÌéÖ`i  هـ١٣٤٠ ت بعد(الشيخ فرج اهللا بن محمد الهشترودي التبريزي.(  

اوما حق إعى به بحث استداللي انتهى به إلى موضوع المده فـي  عقوبة، فرغ من إم
  . هـ١٣١٧اآلخرة سنة غرة جمادى 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العالمين وقـد يقصـر يطلـق    . كتاب القضاء، هو بالمد .الحمد هللا رب
منها الحكم.. في اللغة على معان.«  
Ví~{{ŠßÖ]�†{{}a »  اهللا فــي كتــاب  إن شــاءواألول أعنــي القصــاص ســيأتي تفصــيله

فـرج اهللا بـن فخـر    فـه العاصـي   كتاب القضاء بعون اهللا تعالى علـى يـد مؤلِّ   القصاص. تم
هـ١٣١٧سنة  خرةة جمادى اآلالحاج مال محمد التبريزي عفى اهللا عنهما في غر .«  

� ��
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N�{Ý^Úc�å�‡]æ��|†�   ) فارسي) -دعاء  

  <و ٣٦٩ -ظ ٣٦٤>
VÌéÖ`i  أو ما بعده ١٢ ق(السيد أبي علي بن محمد باقر الحسيني(  

 nعلى نبينا محمد الصلوات والتحياتداوزده إمام) في إنشاء (شرح لما يعرف بـ
والمنســـوبة إلـــى ســـلطان المحققـــين الخواجـــة نصـــير الـــدين        bاألئمـــةوآلـــه 

س األردبيلـي  )، نقل فيه عن الشيخ البهائي والمحقق الـداماد والمقـد  هــ ٦٧٢ت(الطوسي
  ذريعة المآب).(والسيد نعمة اهللا الحسيني، وعن رسالة 

  ]٩٧٠رقم  ١٣/٢٦١[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » العالمينالحمد هللا أما بعد جين كويد أحقر عباد اهللا برحمـت  .رب .

  »...معبود أزلي ابن محمد باقر الحسيني أبو علي
Ví~ŠßÖ]�†}a »        إمام خواجه نصير عليـه الرحمـة در كتـاب بيـاض داعـي بـود لهـذا

� ».ك تفاوت ما بين نسخ استندمحتاج بنوشتن ان نشديم ولو اينكه ا �
� �

O�{ÌÎçÖ]�h^jÒ   ) عربي) -فقه إمامي  

  <و ٤٨٢ -و ٣٧١>
VÌéÖ`i  ـه١٣٤٠ ت بعد(الشيخ فرج اهللا بن محمد الهشترودي التبريزي.(  

جـواز التمتـع باألمـة    بجـواز وقـف الكـافر وانتهـى فيـه      ببحث استداللي ابتـدأ فيـه   
أنـه مـن    wوقد صـرح الشـيخ الطهرانـي    ،،،،هـ١٣١٤١٣١٤١٣١٤١٣١٤صفر سـنة صفر سـنة صفر سـنة صفر سـنة     ١٢١٢١٢١٢الموقوفة، فرغ منه في 

، علمـاً أنـه لـم    هــ) ١٣٢٦(ت تقريرات بحث أستاذه الميـرزا حسـين الخليلـي الطهرانـي    
  يذكره في الذريعة.

  ]٣٠رقم  ١٧/٢٨[طبقات أعالم الشيعة: 
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »    العـالمين.. قـال المحقـق الحمـد هللا ربw :)     ولـو وقـف علـى البيـع
  »...والكنائس لم يصح) يعني لو وقف المسلم على البيع

Ví~ŠßÖ]�†}a »قد وقع الفراغ في خدمة موالنا أمير المؤمنينg ن تسـويد مسـائل   م
الوقف بهذه األوراق في أول ساعة من سـاعات يـوم الخمـيس ثـاني عشـر شـهر صـفر        

من الهجـرة النبويـة علـى     ١٣١٤ثمائة سنة المظفر من السنة الرابعة عشر بعد األلف وثال
 يج إلى ربه الغني فـرج اهللا بـن حـاج   الحقير المحتافه هاجرها ألف ثناء وتحية بيد مؤلّم

مال محمد التبريـزي األصـل النجفـي المسـكن عفـى اهللا تعـالى عـن جرائمهمـا ونسـأله          
   ».التوفيق لما يحب ويرضى وإلتمام باقي أبواب الفقه..

         

، هــ ١٣١٧ة جمـادى اآلخـرة سـنة    ، غـر المؤلِّفنستعليق،  :األولى)(
  .األحمر وهي في الحاشية بالمدادكتبت العناوين 

 ٢٨مد الهشترودي التبريـزي،  نسخ، الشيخ فرج اهللا بن مح :الثانية)(
  .)١( هـ١٣٤٠القعدة سنة  وذ

كتبـت  العناوين  ،هــ ١٣١٤صفر سنة  ١٢، المؤلِّفنستعليق،  :الثالثة)(
  .وهي في الحاشيةاألحمر  بالمداد

كتبـه  ) هــ ١٣٢٦ت(في أولها تقريض أستاذه الميرزا حسين الخليلي 
جلـت النظـر   أح هذا الكتاب، وئولقد تصفحت صفا(بخطه، ونصّه: 

في رياض هذا الجنـاب، وتأملـت فـي أزهـاره وزواهـي ثمـاره،       
فوجدته جامعاً لفرائد الجواهر، منتظماً فيه مسالك الـدرر الزواهـر،   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه بعــد ســنة (    )١( ــاريخ وفات ــا أن ت ــاريخ ذكرن ــة  هـــ١٣٤٠اســتناداً لهــذا الت ــي الذريع ــا ف ــه يصــحح م )، فعلي

 .ذلك والطبقات والتراث العربي المخطوط وغيرها من الكتب والفهارس التي ذكرت غير
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األحكام بمناهج اإلرشاد إلى غاية المـرام،   
����كاشف اللثام عن 
قد أسفر عن غاية المراد بوسيلة التنقيح، وابرز مستند الخـالف فـي   
نهاية التوضيح، وحل غوامض المسائل بقاطع البرهان، وعقـد نظـام   

ـ    الدالئل بو بالحـدس   يسائل البيان، ووجـدت صـاحبه ممـن حظ
، حاويـاً للفـروع   الصائب، والفكر الثاقب، جامعاً للمعقول والمنقول

واألصول، نيقد الفضائل، ومحكم الدالئل، ومهذب المسـائل، وهـو   
الشامخ بجليل مساعيه إلى ذرى المعـالي السـامية، والبـالغ بهمتـه     
أقصى المراتب العالية، حتى أصبح بحمـد اهللا تعـالى مـن العلمـاء     
األبرار، كالشمس في رابعة النهار، فخـر العلمـاء العـاملين، وزيـن     

ء الراشدين، المؤيد بعون اهللا الشيخ األجـل فـرج اهللا، ال زال   الفقها
مظهراً للفضائل، ومجمعاً للمسائل، فلله دره إذ قد أتـى بالمطالـب   
الدقيقة، والتحقيقات الغامضة العميقة، ومخض المطالب حتى أبـان  

األلبـاب، فحـري بمطالبـه     ومنها اللباب، وجاء بما يعجـز عنـه ذو  
يقة الفائقة، أن تكون قالئد لجيد الدهر، ومنهالً الرائقة، ومسائله الرش

لذوي الفضل في كل عصر، جعله اهللا للشريعة حصـناً، وللعـالمين   
أمناً، آمين. الراجي عفو ربه الجليل نجـل المرحـوم الحـاج ميـرزا     

  ).  <الراجي محمد حسين>، وختمه الدائري: Hخليل
  .ورأسيها مزين بالطرة، أحمر جلدالغالف: 

  سم. ٢٢×  ٥/١٧س،  ٢١ - ١٨ق،  ٢٤١

  @
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IRRUH@@

àè‚Ö]��^ÃÚ�Ùç‘_�±c�àè‚��Š¹]�íè]‚â   ) عربي) -أصول الفقه  

ÌéÖ`iV  هـ١٢٤٨ت(الشيخ محمد تقي بن محمد رحيم النجفي اإلصفهاني.(  
معـالم األصـول) للشـيخ حسـن     ( لكتاب <قوله -قوله >شرح كبير معروف بعناوين 

اعتنـى فيـه بمباحـث األلفـاظ أكثـر مـن المباحـث        ، )هـ١٠١١(تبن زين الدين العاملي 
مجلدات، فرغ مـن   ةصاحب القوانين، ويقع في ثالث القمي يرزاالعقلية، واهتم بآراء الم

، هــ ١٢٣٧ع اآلخـر سـنة   األول المنتهي إلى مبحث المرة والتكرار ليلة الجمعة عاشر ربيـ 
فاسـتخرجه ابـن أخـت     نتهي إلى آخر مفهوم الوصف، والثالث لم يكن مدوناًيوالثاني 

ف وتلميذه الشيخ محمـد بـن محمـد علـي الطهرانـي النجفـي مـن مسـوداته إلـى          المؤلِّ
  مبحث االجتهاد والتقليد.
  ]٣٩٦/ ١٣، التراث العربي المخطوط:٢٢٨رقم  ٢٥/١٩٥، الذريعة: ٧٢٣/ ٢[إيضاح المكنون: 

  .الجزء الثاني
Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »  العــالمين والصــالة ــاء  الحمــد هللا رب ــى أشــرف األنبي والســالم عل

قد يتراءى في المقام أن القائل بكـون األمـر    .).الحق أن صيغة األمر( :. قوله.والمرسلين
  ».للمرة أو التكرار قائل بكون المطلوب باألمر الفرد..

Ví~ŠßÖ]�†}a »     كمـا هـو مـورد البحـث فـي      بعدم داللـة نفـس التعليـق علـى ذلـك ،
  ».، وهو أمرذكره إن سلم بحسب اقتضاء المقام وإنما يستفاد ذلك منه في ما ،المقام

  .حسنة الخط، هـ١٢٦٢نسخ، محمد تقي بن محمد حسن، سنة 
  .ورأسيها مزين بالطرةأسود، ، تيماج الغالف:

  سم. ٢٢× ١٥س،  ١٩ق،  ٢٠٠



  ................................................................................................................................  ٣٥٩ 

IRRVH@@

Äñ]†�Ö]�xéi^ËÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i دهـ١٠٩١(تبن المرتضى محسن  الفيض الكاشاني، محم(.  
  ).٢٠٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  النسخة ناقصة األول بمقدار صفحة واحدة.
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »    تعظيماً كالصدوق ألبي جعفر محمد بن علـي بـن بابويـه ...

  »...والصدوقين له مع والده والمفيد ألبي جعفر محمد بن محمد بن النعمان القمي
Ví~ŠßÖ]�†}a »     فيه نهي واهللا أعلم بحقائق أحكامه هذا آخـر المفـاتيح وقـع الفـراغ

اثنـان  (من تأليفه عام اثنتين وأربعين وألف واتفق لتاريخه عدد حـروف تاريخـه هكـذا    
  ».وأربعون ألف) مرفوعة بحذف حرفي العطف

        

شهر ربيـع   ١٠نستعليق، محمد صالح البهبهاني، صبح يوم الخميس 
كتبت مفتاح) (العناوين وكلمة  ]،هــ ١١٠٠األول سنة [ممسوحة لعلها 

األحمر، عليها حواش متفرقة، عليها تملك الشيخ هـادي آل   بالمداد
ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضـا  عليها كاشف الغطاء، 

  الذريعة. في تذكروالنسخة ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء، 
  الغالف: كارتون، بنفسجي.

  سم. ٢١ ×١٥س،  ٢٣ق، ٢٢١
  @
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IRRWH@@

äéÏËÖ]�|^f’Ú    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i ،هـ١٣٢٢ت(رضا بن محمد هادي آقا  الهمداني.(  
  ).١٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  اشتملت النسخة على كتاب الزكاة.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »كتاب الزكـاة: الزكـاة لغـة الطهـارة والنمـو      .العالمين الحمد هللا رب .

وفي عرف أهل الشرع اسم للحق المعروف عندهم المعلوم ثبوته لديهم بنص الكتـاب  
ة المتواترةنّوالس...«  

Ví~ŠßÖ]�†}a » استحقاق الزكاة هـو األقـوى وإن كـان القـول األول أي اعتبـار      في
  ».العدالة أحوط، واهللا العالم بحقائق أحكامه. الوصف الثالث

        
نسخ، الشيخ عبد الجواد ابـن الشـيخ حسـن ابـن الشـيخ صـاحب       

 بالمـداد األصـل   ميـز ، هــ ١٣٣٩شهر رجب سنة  ١٤الجواهر، صبيحة 
بسم اهللا الـرحمن الـرحيم   (األحمر، كتب الناسخ في آخرها ما نصّه: 

فات المرحوم قد وقع الفراغ من كتابة كتاب الزكاة الذي هو من مصنّ
رضا الهمداني أعلى اهللا مقامه ولم يكتب رحمه اهللا آقا المبرور الشيخ 

من كتاب الزكاة إال ما هو المرسوم في تمام هذا الجلـد الـذي هـو    
ـ    األغلب  ي منها والباقي منها لم يشرحه قدس سـره، وقـد سـبقت منّ

عديدة تقرب من اثنـي عشـر    والصالة في ضمن جلودكتابة الطهارة 
والكـل حتـى هـذا     ،فات ذلك المرحوم المبرورأيضاً من مصنّ اًجلد

ي ومن الوالـد حفظـه اهللا تعـالى    ن بالسعي منّمصححة بتصحيح حس
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دة التـي هـي   على المسـو  وقد كان التصحيح في أغلب تلك الجلود
 دة، وقـد كـان الفـراغ    بخطه والقليل منها على المصحح على المسـو

المزبور في صبيحة اليوم الرابع عشر من شهر رجب من شـهور سـنة   
التسعة والثالثين بعد الثالثمائة واأللف من الهجرة النبوية. وأنا األقـل  

ـ      واهر عبد الجواد نجل المرحوم المبـرور الشـيخ الكبيـر صـاحب ج
  .الكالم طيب اهللا رمسه وأعلى مقامه)

الكاتب هو الشيخ جواد ابن الشيخ حسن ابـن  (ما نصّه:  وكتب آخر بعده
الشيخ صاحب الجواهر، وليس هو الشيخ جواد الشيخ عليوي الشـهير آل  
صاحب الجواهر، وقد أدركناهما جميعاً والشيخ جواد الشهير فـي زمـان   

  .نصرفاً إلى الزعامة، وليس من هذه الحلبة)هذه الكتابة كان شيخاً كبيراً م
  على وجه النسخة بيتان من الشعر، ونصّهما:  

  (إذا كنت لي مولى أعيش بفضله
  

  فني رقاب النوائـب �� وسيفاً به   
  فما لي إلى زيد وعمر شـفاعة   

  
  سواك إذا ضاقت علي مـذاهبي   

  هجرية النجف األشرف). ١٣٦٣نهاراً ذي الحجة  ٨الساعة   
، عليهـا تملـك   هـ١٣٦٠صفر سنة  ١٣هدي الكتاب إلى ؟ في ليلة ��  

ختم مكتبة الشيخ علـي  عليها الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء، 
، ذكرهـا  ا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطـاء ابن الشيخ محمد رض

)، وذكر له نسخة أخرى بخـط  ١٢٩( بالرقم األشكوريالسيد جعفر 
  .)١٢٨( بالرقمالناسخ نفسه 

  الغالف: جلد، أحمر.
  .سم ٥/٢١× ١٧س،  ٢١ق،  ٢٠٥
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IRRXH@@

íÂçÛ¥   
M�{ð^ßÇÖ]�»�íÖ^‰…   ) عربي) -فقه  

    <ظ ٨٠ -و٣>

VÌéÖ`i  هـ١٣٢١ت(محمد هادي بن محمد أمين الطهراني الشيخ.(  
فـي تجـويز    )هــ ١٠٩١(تث الفيض الكاشاني لة اختار فيها قول المحدرسالة مفصّ

  .اً) بيت١٧(الغناء، سبقتها أرجوزة في ذلك مختصرة في 
  ]٣١٢رقم ١٦/٦٢[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » ه كيفيـة تحـدث   نّـ إالحمد، الصوت، قال الشيخ الرئيس بسم اهللا وله
   »...لهواء المنضغط بين قارع ومقروعمن تموج ا

Ví~ŠßÖ]�†}a »كـل قبـيح    ��� يكـره   فإنه الله التوبة من كل ما يكره أحمد اهللا وأسأ
  ».فإن لكل أهالً ورواه الصدوق والشيخ مرسالً مثله والقبيح دعه ألهله

  

N�{^ãßÂ�äÂçq…æ�‚ãj�]�ïçjÊ   ) عربي)   -أصول الفقه  

    <ظ ٩٨ -ظ ٨٢>

VÌéÖ`i  هـ١٣٢١ت(محمد هادي بن محمد أمين الطهراني الشيخ.(  
ــارة الشــيخ محمــد حســين الحــائري     ــه  هـــ١٢٥٤ت(شــرح لعب ــي كتاب ــواردة ف ) ال

ه فصـل: إذا رجـع المجتهـد عـن الفتـوى انتقضـت فـي حقّـ        ( ، وهـي: )الفصول الغروية(
. وال يتوجـه مثلـه فـي استصـحاب     .بالنسبة إلى مواردها المتأخرة عن زمن الرجوع قطعاً
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بحسب ما جاء فـي  فها ألّ ،)١(بقاء اآلثار بعد الرجوع فإن المقتضي لبقائها حينئذ متحقق)
امتثـاالً ألمـر العـالم الفاضـل الشـيخ       هــ ١٢٧٥نسختنا في دار الخالفـة طهـران سـنة    آخر 

  محمد اإلصفهاني.
  ]٢٣٢رقم  ١٦/١٢٢[الذريعة: 

Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »فصــل إذا رجــع المجتهــد عــن الفتــوى  ( العــالمين.. الحمــد هللا رب
 ه بالنسبة إلى مواردها المتـأخرة عـن زمـن الرجـوع قطعـاً وهـو موضـع       انتقضت في حقّ

  »...وفاق..)
Ví~{{ŠßÖ]�†{{}a »)  وال يتوجــه مثلــه فــي استصــحاب بقــاء اآلثــار بعــد الرجــوع فــإن

�».قد عرفت ما فيه. الخ) .المقتضي لبقائها حينئذ متحقق �
� �

O�{‚u]çÖ]��¤]�íéru    ) عربي)   -أصول الفقه  

    <ظ ٢٣٨ -و ١٠١>

VÌéÖ`i  هـ١٣٢١ت(محمد هادي بن محمد أمين الطهراني الشيخ.(  
ية الخبر الواحد وبيـان أدلـة الطـرفين مـن اآليـات واألخبـار       لة في حجرسالة مفصّ

  ومقدمات االنسداد واختيار عدم الحجية.
  ]٥/٨٠[التراث العربي المخطوط: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ن مما حققناه سابقاً أن األصل عدم جـواز االعتمـاد علـى غيـر     قد تبي
العلم وظهر فساد توهم خروج جملـة مـن األمـور عنـه وممـا تـوهم خروجـه عـن هـذا          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيــاء إ، مــط نمونــه، الناشــر: دار   هـــ١٤٠٤، ط ٤٠٩الفصــول الغرويــة فــي األصــول الفقهيــة:      )١(

 إيران. -قم  -العلوم اإلسالمية 
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  ».األصل الخبر الواحد..
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » ساكت عن وجه الحجية فال يـدل علـى   ... وهذا القسم بين

   ».نان...ئصوص العدالة ولعله الوثوق واالطمنه خأ
        

، كتب على وجـه  هـ١٢٧٥بعد سنة  ف،نسخ، بخط أحد تالميذ المؤلّ
العنـاوين  ، حسنة الخطاألولى والثانية) (النسخة فهرس المجموعة، 

منـه  >الثالثة) الخط مغاير، عليها حواش بإمضاء: (بالشنجرف،  كتبت
  .<دام ظله العالي

  كارتون، صحراوي. الغالف:
@@سم. ٢١ /٥× ١٥الثالثة)، (س  ٢٤األولى والثانية)، (س  ١٧ق،  ١١٩

IRRYH@@

�g‰^Ó¹]ED†q^j¹]    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١٢٨١ت(الشيخ األنصاري، مرتضى بن محمد أمين التستري.(  
من أجزاء كتب الفقه) وما يتعلق بها من (في فقه المتاجر كتاب استداللي معروف 

األحكام والمسائل. تداوله العلماء والطـالب فـي الحـوزات العلميـة واسـتقل بالتـدوين       
  فيها وعليه حواش كثيرة.يعد من الكتب المنهجية كثيراً، وهو إلى اليوم 

  ]١٢/٢٢٩، التراث العربي المخطوط: ٣٢٢رقم  ١٩/٦١[الذريعة: 

Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »الحمــالتــيمن  -أوالً  -. فــي المكاســب وينبغــي .العــالمين د هللا رب
  »...بذكر بعض األخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب، من حيث الحل والحرمة
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Ví~ŠßÖ]�†}a »    ويحتمل وقت التعذر، ألنه وقت االنتقال إلى القيمـة. وفـي المسـألة
البيع الفاسد عنـد ذكـر شـروط    أقوال مذكورة في باب الغصب، ذكرناها مع مبانيها في 

  ».العقد، فليراجع
  

شـهر   ١٤نسخ، محمد حسن ابن المرحوم ميرزا مسيح الخراسـاني،  
مصححة، عليها كلمـات نسـخ    (الجزء الثاني)، هــ ١٢٦٥رجب سنة 

البدل وبالغات المقابلة، قوبلت على نسخة األصل، العناوين كتبـت  
ـ   بالشنجرف في الحاشية، عليها  ن المرحـوم  اسم محمـد حسـين اب

، وتـاريخ وفـاة   هــ ١٢٩١ول سنة األة أول شهر ربيع غر في ... الحاج
، ���١٢٨١سـنة   ف ليلة السبت الثامن عشر من جمادى اآلخرةالمصنِّ

علـى كافـة    لمرحوم الحاج المال سميع القمشهيعليها وقفية باسم ا
بيـد السـيد حسـن     تهـا الساكنين في النجف األشرف وتوليالطالب 

تاريخها على األورع من العلماء في النجف األشرف، و الطهراني ثم
واحدة مـن مائـة   وهذه النسخة هي  ،هــ ١٣٢٨جمادى اآلخرة سنة  ٣

  لذلك. تْفَقووأربع وستين نسخة 
  .مزين بالطرة ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٥/٢١× ١٥س،  ٢٥ق،  ٣٧٤

  @



٣٦٦  ............................................................................................................................   

IRSPH@@

Ý^ÃÖ]æ�”^¤]�íéÇe   )عربي) - فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسين بن هاشم الكاظميهـ١٣٠٨ت(الشيخ محم(.  
  ).٢١٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  اشتملت النسخة على المعامالت وهي القسم الثاني من الكتاب. 
Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ » ــال ــد هللا رب الع ــد   الحم ــى محم ــالى عل ــلّى اهللا تع ــه  مين، وص وآل

  ».البيع..كتاب ،الطاهرين، القسم الثاني في العقود وفيه عدة كتب
Ví~ŠßÖ]�†}a »من البـاقي وكـذا   . .وإن كان االحتياط لورثتها أن يأخذوا من الزوج

  ».الزوج عن فطرة قبل الدخول بها رتداالحكم فيما لو 
  

، مصححة، عليها بالغات المقابلة، بعـض  )١(��١٣٤٠قبل سنة نسخ،  
أوراقها متضررة أثر الرطوبة، عليها تملك السيد علـي بـن عبـاس    

، عليها تملك الشيخ <علي مع الحق>وتوت الحلي، وختمه الدائري: 
 فـي علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء 

  ، وختم مكتبته.  ١٣٧٠شهر ربيع اآلخر سنة  ١
  : كارتون، أزرق، وعطفه أخضر.الغالف

  سم.٥/٢١× ٥/١٥، س ١٨ق،  ٢٣٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٣ص ٤هذه السنة هي سنة وفاة السيد علي آل وتوت مالك النسخة والمترجم في نقباء البشـر ق  )١(

  .  ١٩٧٥رقم 
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IRSQH@@

�^�…ý]�|†��»��^Ã¹]�ì�}ƒ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i د مؤمند باقر بن محمهـ١٠٩٠(ت المحقق السبزواري، محم(.  
  ).١٩٦(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  الصالة.اشتملت النسخة على الجزء الثاني من الكتاب وهو كتاب 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العالمين كتاب الصالة، الصالة لغة هي الدعاء، قـال  .الحمد هللا رب .

  »...)١(}..وصَلِّ علَيهِم{اهللا تعالى: 
�Ví~{ŠßÖ]�†}a »طـالق الوجـوب فـي الروايـة محمـول علـى المبالغـة فـي تأكـد          إو

   ».االستحباب إذ الظاهر أنه لم يقل أحد بالوجوب
        

 ٢٩إسماعيل صباغ النجف آبادي، يوم الجمعـة  نسخ، صفر علي بن 
، جاء في <ع ص م>، عليها حواش بإمضاء: هــ ١٢٣٨شهر رجب سنة 

من كتاب ذخيـرة   صورة خط المصنِّف: انتهى الجزء الثاني(آخرها: 
فه الفقير إلى رحمة اهللا البـاري  المعاد في شرح اإلرشاد على يد مؤلِّ

هر جمادى الثاني مـن  محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري في ش
. ويتلوه الجزء الثالث كتـاب  .من الهجرة النبوية هــ ١٠٥٣شهور سنة 

في النجف األشـرف،   هــ ١٢٩٥الزكاة..)، عليها تاريخ آخر صفر سنة 
، اإلصفهاني أو كاشف الغطاء]أبو المجد وتملك محمد الرضا [لعله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٣سورة التوبة: من آية  )١(
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ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمـد رضـا ابـن الشـيخ     عليها 
  هادي آل كاشف الغطاء.

  ورأسيها. مزين بالطرةقاتم  ، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٢١× ١٥س، ٢٣ق،  ٤٣٢

IRSRH@@

ð]†ÇÖ]�íÃè†�Ö]�l^ÛãfÚ�àÂ�ð^ŞÇÖ]�Ì�Ò   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  ،هـ١٢٢٨(تالشيخ جعفر بن خضر النجفي كاشف الغطاء(.  
  ).١٠(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  التعقيب) إلى أوائل كتاب الخمس.(كتاب الصالة 
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »...    فرضها ونفلها وإن كان ما بعد الفرض أفضل وأفضـله مـا

  »...بعد الصبح والعصر وإنما خصت به الصالة ألنها أفضل الوسائل إلى استجابة الدعاء
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »نـة دار  وؤوالسماق والعفص والفلى ونحوها ويدخل في الم

  »....تناسبه وزوجة كذلك وما يحتاج من ظروف وأسباب وغلمان
  

 ناوين كتبت بالشـنجرف فـي حاشـيتها،   ، مصححة، الع١٣ق ، نسخ
عليها ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمـد رضـا ابـن الشـيخ     

  هادي آل كاشف الغطاء.

  الغالف: كارتون، مشجر.
  سم. ٢١× ١٤ /٥س،  ١٩ق،  ٢١٦
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IRSSH@@

�íèæ†ÇÖ]�Ùç’ËÖ]íéãÏËÖ]�Ùç‘ù]�»   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٢٥٤ت(الشيخ محمد حسين بن محمد رحيم األصفهاني الحائري.(  
  ).٩٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  اشتملت النسخة على المقالة الثانية من األدلة السمعية إلى آخر الكتاب.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » يـة الكتـاب     اتفق علماء اإلسالم والمنتسبين إليه مناألنـام علـى حج

  »...الكريم والقرآن العظيم والمنكر لحجيته مخالف لضرورة الدين
Ví~ŠßÖ]�†}a »ِّفه من تسويده يوم الجمعة تاسع عشر شهر ذي الحجـة  وقد فرغ مؤل

  ».وكان ذلك في أرض الغري المائتينالحرام سنة اثنتين وثالثين بعد األلف و
  

حسين ابن الشيخ علي بن جعفر، و، عليها تملك محمد ١٣نسخ، ق 
  .علي شرع اإلسالم

  ورأسيها. مزين بالطرةقاتم  ، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٢١× ١٥ /٥س،  ٢٥ق،  ٢٦٨

IRSTH@@

ì…^ãŞÖ]�h^jÒ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١٢٨١ت(الشيخ األنصاري، مرتضى بن محمد أمين التستري.(  
لمـا احتـواه مـن     تقل أهميته عن المكاسب والرسائل كتاب استداللي معروف، ال

شـرح الشـرائع: وهـو     -األول  :تحقيقات قيمة في الموضوع. وهو مشتمل علـى قسـمين  
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 ،بيـان أحكـام الجنابـة   بيبتدئ مـن أول الطهـارة وينتهـي     شرح مزجي لقسم من الشرائع
الحلـي قـدس    علّامةشرح اإلرشاد: وهو شرح مزجي لكتاب إرشاد األذهان لل -الثاني و

  .يبتدئ من المقصد الثاني: في الحيض، إلى آخر كتاب الطهارة ،سره
  ، مقدمة المطبوع منه]١٢٥٢رقم  ١٥/١٨٧[الذريعة: 

  اشتملت النسخة على أحكام الحيض إلى األغسال المستحبة.
�í~{{ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^{{Þ »...   انتهــى، ويؤيــد ذلــك أن المحكــي عــن أكثــر القــدماء

لي والحلبي والقاضـي وابـن حمـزة وابـن سـعيد االقتصـار علـى        كالشيخين وسالر والح
  ». ..تفسيره بالدم

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »    وفيه نظر وكيف كان فرواية التهـذيب كافيـة وال يعارضـها
م من أخبار اليوم والليلة ويدفع بوجوب تقييدها بها بغسلإال ما تقد... .«  

  
، عليها كلمات نسخ البدل، وشـرح غريـب   wفنسخ، عصر المؤلِّ

، وخـتم مكتبـة الشـيخ    <منه دام مجده>اللغة، عليها حاشية بإمضاء: 
  علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.

  ورأسيها. مزين بالطرةفاتح  ، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٥/٢١× ١٥س، ٢١ق،  ١٩٧

IRSUH@@

Ùç‘ù]��^ÃÚ   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٠١١(تأبي منصور الحسن بن زين الدين العاملي(.   
  ).٢٠٦(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ّفال يحيط بكنهه  األفهامجالله عن مطارح  الحمد هللا المتعالي في عز



  ................................................................................................................................  ٣٧١ 

األنام فال يبلغ صفته الواصفون س بكمال ذاته عن مشابهةالعارفون، المتقد.. .«  
�†}aVí~ŠßÖ] »ًإال أن احتمال التقية على مـا هـو المعلـوم مـن أحـوال       وإن كان محتمال

  .»فكالم الشيخ عندي هو الحق ،ترجيحأقرب وأظهر، وذلك كاف في ال bاألئمة
  

فـي مدرسـة عمـدة     هـ١٣٠٢نسخ، حسين بن علي أكبر التنكابني، سنة 
ميرزا باقر دام إقباله وطـول اهللا عمـره، وختمـه البيضـوي:     آقا العلماء 

، <مـال صـالح المازنـدراني   >، عليها حـواش بإمضـاء:   <محمد حسين>
 عليهـا ، <ع ل ي الحسيني الحائري التنكابني قـده >و، <ح>و، <سلطان>و

يتخلل النسخة أوراق مـن أصـلها   ، شرح غريب اللغة مع ذكر المصدر
الشـيخ   وقَفَهـا فيها شرح لبعض عبارات الكتاب مـع بعـض الفوائـد،    

على كافة الطـالب   هـ١٣٢٠شهر رجب سنة  فيمحمد حسين التنكابني 
توليتها بيد السيد محمد سعيد بـن  ل المشتغلين من الشيعة اإلمامية وجع

  .<اجي محمد سعيدعبده الر>علي التنكابني، وختم المتولي الدائري: 
  الغالف: كارتون، أزرق.

  سم. ٢١× ١٧س،  ١٤ق،  ١٥٢

IRSVH@@

†’ÃÖ]�Øâ_�à‰^¦æ�†â‚Ö]�íÛéjè   ) عربي) -تراجم  

VÌéÖ`i  هـ٤٢٩ت(أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري.(  
الهجـري  تراجم لجمع من شعراء العربية في القرن الرابـع وصـدر القـرن الخـامس     

د وأمرائهم ووزرائهم وقضاتهم وذوي النباهة منهم، المنتشرين في رقعـة الـبال  ملوكهم 
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ب األصقاع والبلدان، مع اختيار غرر أشعارهم وما يستملح بحساإلسالمية آنذاك مرتبة 
ف علـى أربعـة أقسـام    بـه المؤلّـ  من أخبارهم وآثارهم في اآلداب والعلوم والفنون. ورتّ

  فيها أبواب وفصول، هي:
ول: في محاسن أشعار آل حمدان وشعرائهم، وغيرهم من أهل الشام وما القسم األ

  يجاورها ومصر والموصل والمغرب.
  الثاني: في محاسن أشعار أهل العراق وإنشاء الدولة الديلمية. القسم

القســم الثالــث: فــي محاســن أشــعار أهــل الجبــال وفــارس وجرجــان وطبرســتان    
  وأصفهان.

أهـل خراسـان ومـا وراء النهـر مـن إنشـاء الدولـة         القسم الرابع: في محاسن أشـعار 
  السامانية والغزنية والطارئين على الحضرة ببخارى من اآلفاق.

  ]١٣/٤١٥، التراث العربي المخطوط: ٢/٢٠٤٩[كشف الظنون: 
  اشتملت النسخة على القسم الثالث والرابع من الكتاب.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » محاسن أهل العصر يشـتمل  القسم الثالث من كتاب يتيمة الدهر في
على ملح أشعار أهل الجبال وفـارس وجرجـان وطبرسـتان مـن وزراء الدولـة الديلميـة       
وكتابها وقضاتها وشعرائها وسـائر فضـالئها وغربائهـا ومـا ينضـاف إليهـا مـن أخبـارهم         
وغرر ألفاظهم. الباب األول: فـي ذكـر ابـن العميـد وإيـراد لمـع مـن أوصـافه وأخبـاره          

  ». ..ونظمه وغرره من نثره
Ví~ŠßÖ]�†}a »وبقي علـى ذكـر قـوم مـن أهـل      الكتاب،  انتهى الباب العاشر وبه تم

وهم: أبـو مسـلمة المـؤدب،و.. والفقيـه أبـو القاسـم بـن        ،لم يحضرني أشـعارهم  نيسابور
حبيب المذكر، وأبو القاسم الحسن بن عبد اهللا المستوفي الوزير، وسـيتفق لـي أو لمـن    

   ».ملح أشعارهم بهذا الباب، واهللا الموفّق للصواب بعدي إلحاق ما يليق من
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شـهر   ١١نسخ، محمد علي بن حسب اهللا البلـدي، يـوم الخمـيس    
فـي   Hفي دار المرحوم مال علـي النـوري   هــ ١٢٤٦رمضان سنة 

مريض سـقيم مـن   إصفهان، كتبها الناسخ كما جاء في آخرها وهو 
مـن  بتدأ في نسخها في سـفره حـين خـرج    انسخة سقيمة مغلوطة 

وكتـب  ا في إصـفهان  أتمهو هــ ١٢٤٥ة سنة ذي الحج ١٥بغداد في 
محـرم   فـي المظفر رضا ، عليها تملك الشيخ محمد أكثرها بالطريق

  . هـ١٣٧١الحرام سنة 
  الغالف: كارتون، أخضر.

@@سم. ٢١× ١٥س،  ٢٩ق،  ١٧٦

IRSWH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  أحكام الخلوة إلى آخر مبحث الحيض والنفاس.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  لغالـب  الثاني من الفصول التي تتعلق بالوضوء ولو بوجه مـا، لكـون ا

  ». .).في أحكام الخلوة(، فيمن أراد التخلي ونحو ذلك
�Ví~{ŠßÖ]�†}a »   وكـذا  وكيفيـة  ) سـواء وجوبـاً  وغسـلها كغسـل الحـائض   ( :بـل وعـن قولـه ،

  .»..والحمد هللا ، واهللا سبحانه أعلم بحقائق األحكامفي االستغناء به عن الوضوء وعدمهالبحث 
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المـتن   ميزأحكام الوضوء)،  آخر( هــ ١٢٦٩شعبان سنة  ٢٤عليق، نست
] الطوسـي  مقـروءة بالشنجرف فوقه، عليها تملك محمد [كلمة غير 

وتملك الشيخ محمد جواد ابن الشيخ ، هــ ١٢٩٢شهر شعبان سنة  في
محمد حسين الكاظمي، واسـتعاره منـه أسـد اهللا، وتملـك السـيد      

، وكتب على وجـه  هـ١٣٢٩ في سنةحسين بن علي الطيب الحسيني 
جمـادى اآلخـر سـنة     ٢٠ فـي  النسخة صالة االسـتخارة بالرقـاع،  

  القاسم الرشتي. يأبوجاء عليها اسم الشيخ  ،هـ١٢٧٠
  .رأسيهاو مزين بالطرة، أحمرجلد، الغالف: 

  سم. ٢١× ١٥س،  ١٨ق،  ٢٩٢

IRSXH@@

»^ÓÖ]   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  هـ٣٢٩(تالرازي ثقة اإلسالم، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني(.  
  ).٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .)ناقص األول واآلخر( كتاب الروضة
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » ...   ويشتد ضجيجهم، وترتفع أصواتهم قال: وهـو أول هـول

    ». ..من أهوال يوم القيامة، قال فيشرف الجبار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »لـم أولئـك   من أمره يظهر دون ما يكتم ويكتفي بأقل مما يع
  »..، المدفوع بهم عن عباده..ودائع اهللا في بالده
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يها لاألحمر، ع بالمداد ت، العناوين وأوائل األسانيد كتب١٣نسخ، ق 
حواش فيها شرح غريـب اللغـة مـن كتـاب النهايـة فـي غريـب        

، ذكرهـا  ، عليها تملك السيد عبد الزهراء الخطيب الحسينيالحديث
  .)٣٤( بالرقم األشكوريالسيد جعفر 

  الغالف: كارتون، مزهر وعطفه جلد بني.
@@.سم ٢١ ×١٥س،  ١٧ق،  ٢٢٨

IRSYH@@

êÞ^Ã¹]�†’j§   ) عربي) -بالغة  

VÌéÖ`i هـ٧٩٢ت(سعد الدين مسعود بن عمر  ،التفتازاني.(  
تلخيص المفتـاح) لجــالل الـدين محمـد بـن عبـد       (شرح مختصر ممزوج لكتاب 

)، اختصـره مـن شـرحه الكبيـر     هــ ٧٣٩ت(الرحمن القزويني المعروف بخطيـب دمشـق   
فـي   هــ ٧٥٦جماعة من الفضالء واألدباء، فرغ منه سـنة  من ل) بطلب المطو(المعروف بـ

  غجدوان وهي قرية من قرى بخارى.
  ]١١/١٧٨، التراث العربي المخطوط: ١/٤٧٤[كشف الظنون: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »     ،نحمدك يا من شرح صدورنا لتلخيص البيـان فـي إيضـاح المعـاني
  ». ..ونور قلوبنا بلوامع التبيان من مطالع المثاني

�†}aVí~ŠßÖ] »    مشتملة على لطف الفاتحة ومنطوية على حسـن الخاتمـة، خـتم اهللا
ر لنا الفوز بالذخر األسنى بحق النبي عليـه الصـالة والسـالم وآلـه     تعالى لنا بالحسن ويس

  ».الكرام والحمد هللا العلي على التمام
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األحمـر، مشـحونة    بالمـداد ، العناوين والمـتن كتبـت   ١٢نسخ، ق 
) ورقة مـن  ٥٩() ورقة من أولها و١٢(مع ذكر المصدر،  يبالحواش

  آخرها كتبها الشيخ طاهر الحجامي.
  قاتم. ، بنّيجلد صناعيالغالف: 

@@سم. ٢١× ١٤ق، مختلفة السطور، ٣٠٦

IRTPH@@

Ùç‘çÖ]�gè„ãi�|†��»�Ùç‘ù]�Øâ^ßÚ   ) عربي) -أصول الفقه   

VÌéÖ`i  هـ١٢٣٩بعد  ت(الشيخ علي بن حسين بن محمد علي األعسم النجفي.(  
ــاب   ــي لكت ــرح مزج ــول) لل  (ش ــم األص ــى عل ــول إل ــذيب الوص ــةته ــي  علّام الحل

إلـى   والخـاصّ  لعـام ة مجلـدات ثالثهـا فـي ا   ، في عـد <أقول -قال >، بعناوين )هـ٧٢٦(ت
   .هـ١٢٣٩شهر ربيع اآلخر سنة  ٢١ول، فرغ منه في يوم الخميس ؤآخر الظاهر والم

  ]٧٤٠٥رقم  ٢٢/٣٥٣[الذريعة: 
  الثالث. المجلد

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  العـالمين وبعـد: فهـذا المجلـد الثالـث مـن كتـاب       ..الحمـد هللا رب ،
  ». : المقصد الرابع..wمناهل األصول)، بسم اهللا الرحمن الرحيم قال(

Ví~ŠßÖ]�†}a »       بحسب حالها من قوة أو ضـعف أو قـرب أو بعـد فـإن المقـام يشـبه
  ».وتضطرب فيه أفهام المحققينتهدين جداً، تختلف فيه أنظار المج

        

 ،هــ ١٢٣٩شـهر ربيـع اآلخـر سـنة      ٢١ف، يوم الخميس نسخ، المؤلِّ
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المتن بخط أحمر تحته، العنـاوين كتبـت    ميزف، المؤلِّ مصححة من
ـ       ف، وختمـه  في الحاشـية بالمـداد األحمـر، عليهـا تملـك المؤلِّ

ستعارة محمد ابن الشيخ عبـد  ا ا، عليه<علي ابن الحسين>البيضوي: 
راضي آل الشيخ علـي،   ا، نظر فيههــ ١٣٤٥سنة  فيالحسين األعسم 

هو من كتب السـيد جـواد    أخذناه من السيد موسى ...>عليه عبارة: 
  كرت في الذريعة.ذُ والنسخة ،<شبر حسيني

  قاتم. ، بنّيجلدالغالف: 
  سم. ٢١× ١٥س،  ٢٤ق،  ٢٠٠

IRTQH@@

�|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çqÝø‰ý]�Äñ]†�    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(الرقم ينظر: المخطوطة ذات 

  إلى اعتبار القربة في نية الوضوء).(كتاب الطهارة 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »      ،الحمد هللا الذي ختم الشـرائع بأسـمحها طريقـة، وأوضـحها حقيقـة

  ». ..، واصطفى لوحيه أشرف األنبياء قبيلةوأكثرها أعواناً، وأظهرها برهاناً
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » لما نقل عن المشهور بل في القواعد للشهيد نسبته إلى قطع

  ». ...قصد] -األصحاب، بل نقل أنه ادعى عليه اإلجماع أنه متى صدق [ظ
  

المتن بخط الشنجرف فوقه، عليها تملك يوسـف   ميز، ١٣نسخ، ق 
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  السيد إبراهيم المازندراني.تملك محمد الجيالني، وبن 
  الغالف: جلد، أحمر.

  سم. ٢١× ١٥س،  ٢٣ق،  ١٩٥

IRTRH@@

Ùç‘ù]��^ÃÚ   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٠١١(تأبي منصور الحسن بن زين الدين العاملي(.   
  ).٢٠٦(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ّفال يحيط بكنهه  األفهامجالله عن مطارح  الحمد هللا المتعالي في عز
األنام فال يبلغ صفته الواصفون س بكمال ذاته عن مشابهةالعارفون، المتقد.. .«  
Ví~ŠßÖ]�†}a »  ًإال أن احتمـال التقيـة علـى مـا هـو المعلـوم مـن         وإن كـان محـتمال

، أقرب وأظهر، وذلك كـاف فـي التـرجيح. فكـالم الشـيخ عنـدي هـو        bاألئمةأحوال 
  ». [الحق]
  

 االثنيننستعليق/ نسخ، مؤمن بن محمد أمين الحسيني األبهري، يوم 
صـالح  >، عليهـا حـواش بإمضـاء:    هــ ١٢٦١شـهر رجـب سـنة     ١٢

  طها.ن الختالف خاكتبها ناسخ اه، الظاهر أنّ<سلطان>و، <المازندراني
  الغالف: جلد، أسود.

  سم. ٥/٢١× ١٥س،  ١٤ق،  ١٣٩

  @
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IRTSH@@

íÂçÛ¥� �

M{�íÃè†�Ö]�Ý^Óu_�±c�íÃé�Ö]�Øñ^‰æ   ) عربي) -فقه إمامي  

  <و ٢١ -و ١>
VÌéÖ`i س الكاظميهـ١٢٢٧(ت، محسن بن الحسن األعرجي المقد(.  

فقه استداللي كبير في مجلدات ولم تتم الـدورة الفقهيـة، بـل خـرج منهـا كتـاب       
العقـود  ين: الخبثيـة والحدثيـة، والصـالة فـي خمسـة أجـزاء وأبـواب        أفـي جـز  الطهارة 

الجزء األول من كتاب الطهارة  والمواريث والقضاء والشهادات والحدود والديات، تم
  . هـ١٢٢١في شعبان سنة 

  ]٣١٩/ ١٣، التراث العربي المخطوط: ٣٨٥رقم  ٢٥/٧١[الذريعة: 
  مقدمة الكتاب.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العالمين ع الكبير في الفقه . أما بعد فهذه مقدمة الجام.الحمد هللا رب
مـة  بن الحسن الحسيني األعرجي غفر اهللا ذنوبهما وستر عيوبهما، مقدالشريف لمحسن 

  ». في اإليماء إلى الطريق الذي يجب سلوكه في تناول األحكام..
Ví~ŠßÖ]�†}a » :تَ {من آية أو رواية كقوله عن من قاتلواْ لَسكَفَر ينقُولُ الَّذيو

  ». )١(}اًشَهِيدى بِاللَّه مرسالً قُلْ كَفَ
� ��

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤٣سورة الرعد: من آية  )١(
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� �
N�{ëæ]çßÖ]�gè†Ïi�|†��»�ëæ]†Ö]�gè…‚i   ) عربي) -علوم حديث  

  <و١٠٢ -و ٢٢>
VÌéÖ`i  هـ٩١١ت(الشيخ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.(  
ر النـذير) فـي أصـول الحـديث     التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشـي ( لكتابشرح 

  ).هـ٦٧٦ ت(محيي الدين يحيى بن شرف النووي للشيخ 
  ]١/٤٦٥[كشف الظنون: 

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »        في كتاب ونظمهـا فـي عقـد لينتفـع بهـا الطـالب فرأيـت ...
  ». كتاب التقريب والتيسير لشيخ اإلسالم الحافظ..

í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ     وال فـي األمـاكن التـي    قال القاضي أبو بكـر ال قبـل المرسـل
  ». ...الشافعي حسماً للباب بل وال مرسل الصحابيقبلها 

O�{ÄÊ^ßÖ]�†’j~¹]�íé�^u   ) عربي) -فقه إمامي  

   <ظ٣٥٨ -و١٠٣>
VÌéÖ`i ؟  
، ابتـدأت النسـخة   )هــ ٦٧٦(تالمختصر النـافع للمحقـق الحلـي     كتابعلى حاشية 

  بأحكام الوضوء وانتهت بأحكام الوقوف بجبل عرفات.
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » ...) ،ًوالثالثة] بدعة) على  -والثانية [ظ(والثانية سنة) إجماعا

  ». ..األشهر األقوى فيها بل على األول اإلجماع في كالم جمع
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » ،الخشوع لشدة التعب ونحوه فيستحب جالساً وفاقاً لجماعة

  ». ..ويكره الوقوف في أعلى الجبل) وقيل بالمنع وهو األحوط.(
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الثالثة) عليها (األحمر،  بالمدادكتبت الثانية) العناوين (، ١٣نسخ، ق 
  عبارات األصل بخط أحمر تحتها. تميزبالغات المقابلة، 

  الغالف: كارتون، أحمر.
  .سم ٢١× ١٥ق، مختلفة السطور،  ١٧٩

IRTTH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéÏßi�±c�Ý^ãÊù]�ÔÖ^ŠÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
  ).٤٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  كتاب النكاح إلى أوائل اللعان.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » ،كثيـراً  ءالـوط فـي   -لغـة   -علم أن النكاح يستعمل اكتاب النكاح ،
  ». ..العقد :وقد يقال ،ءالوط :النكاح :قال الجوهري .ةوفي العقد بقل

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »مة من محذور اليمين، والمزيـل  المدعي يحتمل قصد السال
والـزوج أحـدهم فيـه     ربعـة لـو شـهد أ  ( :حصان األول دون الثاني. وهذا أقـوى. قولـه  لإل

  ». هما ترجم واألخرى...احدإروايتان 
  

الحسـن ابـن شـاه محمـد بـن محمـد هـادي الحـائري          ينسخ، أب
حفيـد   مـن المازندراني الهزارجريبي، بحسب ما كُتب على وجههـا  

الناسخ الخامس محمد الرضا المحسن الحائري المازندراني، ونـصّ  
العيلم، الفهامـة األعظـم، صـاحب     مةعالالمسالك، بخط ال(ما كتب: 

الكرامات المشهودة، والمآثر المشهورة، والمقامات المحمودة، اإلمام 
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العظمى ة اإلسالم والمسلمين، شيخ العلماء والمجتهدين، آية اهللاحج 
الحسن الحائري المازندراني الهزارجريبـي   يفي العالمين، المولى أب

مام محمد هادي. وقـد عثـرت   بن آية اهللا العظمى اإلابن شاه محمد ا
فاته. وأنا األحقـر حفيـده   عليه في جملة من مخطوطاته وكتبه ومصنّ

الخامس محمد الرضا المحسن الحـائري المازنـدراني، وهـو جـدنا     
قوله) (كلمة  ميز)، ��١٣٨٦/ ٦/١١ن األحقر محمد الرضا، الخامس، م

ة أوراقبالشنجرف، بعد الورقة األولى منها سقطت عد .  
  ف: جلد، أسود من األمام فقط.الغال
  سم. ٢١ /٥× ١٥س،  ٢٥ق،  ١٦٢

IRTUH@@

ê×’¹]�íéßÚ�|†��»�ê×Ûj¹]�íéßÆ�†’j§   ) عربي) -فقه حنفي  

VÌéÖ`i  هـ٩٥٦ت(الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي.(  
منيـة المصـلي   (كتـاب  للكبيـر الجـامع   غنية المتملي)، وهو شرحه ا(مختصر لكتابه 

) اختصـره مـع   هــ ٧٠٥ت(لسديد الـدين محمـد بـن محمـد الكاشـغري       المبتدي)وغنية 
 ،يه الناس وتلقاه الفضالء بالقبولأقبل عل زيادة بعض الفوائد عليه تسهيالً للطالبين بعدما

ه فـي  وهو في فقه الصالة على المذهب الحنفـي، أتمـ   ،شرح الحلبي الصغير)(واشتهر بـ
  . هـ٩٣١سنة شعبان  ٢٥يوم السبت 

  ]١١/٢٠٢، التراث العربي المخطوط: ١/٧٨٦، معجم المطبوعات العربية: ٢/١٨٨٧[كشف الظنون: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »   الحمد هللا الذي جعل العبادة مفتتح السعادة ومطمح السـيادة وملمـح
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  ». ..الحسنى والزيادة وجعل الصالة عمود قيامها
Ví~{{ŠßÖ]�†{{}a » ولوالــدينا وألخواننــا ونســأل اهللا ســبحانه تعــالى حســن العافيــة لنــا

ه وصلّى اهللا ول وأكرم مأمول والحمد هللا وحدؤوألحبائنا وجميع المسلمين إنه خير مسئ
  ».على من ال نبي بعده

  
، عليـه  هــ ١١٢٢نسخ، محمد بن درويش، شـهر ربيـع اآلخـر سـنة     

وهي من شرحه الكبير وأخـرى مـن كتـب     <كبير> حواش بإمضاء:
عـرف  األحمـر، كتـب الصـفحة األولـى      بالمدادالمتن  ميزأخرى، 

ليـه تملـك السـيد    ، عمحمد الخونساري اإلماميله لكتاب في أوبا
م]، عليه اسم ١٩[ ٦٤/ ١٢/٦ فيالقاسم الخوئي  وعلي نجل السيد أب

الشيخ عبد اهللا نجف، والشيخ مهدي المازنـدراني، ومحمـد علـي،    
 ،هــ ١١٤٢رقوبه، عليهـا تـاريخ سـنة    وعلي عسكر بن رجب علي ج

  .)٢٢( بالرقم األشكوريذكرها السيد جعفر 
  .ورأسيها وبالزخرفة من األركان مزين بالطرةقاتم،  ، بنّيالغالف: جلد

@@سم. ٥/٢١× ٥/١٤س،  ٢١ق، ١٣٩

IRTVH@@

Ùç‘ù]�Ü×Â�»�Ùç’�]   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i س الكاظميهـ١٢٢٧ت(محسن بن الحسن األعرجي  ،المقد.(  
 كتب مـة    األصـوليةَ  القواعدفـي   أولهمـا  وفنـين،  مطالـب  ذات باسـتدالل فـي مقد

  :أبواب خمسة في وهو األحكام مدارك في وثانيهما مباحث األلفاظ،
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  المجيد. الكتاب - ١ 
  الغراء. السنة - ٢
  مة."#�  إجماع - ٣ 
  إليهما. الراجع العقل - ٤ 
  والتقليد. جتهاداال - ٥ 

ــاب محصــول ــر شــرحه والكت ــاب ل الكبي ــوني (كت ــة) للفاضــل الت الموســوم  الوافي
   الوافي في شرح الوافية)، كما في الذريعة.(بـ

  ]١١/١٦٣، التراث العربي المخطوط: ٢٣٤٩رقم  ٢٠/١٥١[الذريعة: 
  الفن الثاني من الكتاب.

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »هللا الحمد أمـا بعـد فهـذا هـو الفـن الثـاني مـن كتـاب         .العالمين رب .
وغفر ذنوبهما  الحسيني ستر اهللا عيوبهما الحسن بن األصول لمحسنالمحصول في علم 

المدرك وهو يشتمل على في أحوال  في مدارك األحكام الشرعية وما يتبعها من الكالم
  ». األول في الكتاب المجيد.. خمسة أبواب،

Ví~ŠßÖ]�†}a »نشأ في بالد الشرك أو في أقاصي بالد اإلسالم في مفـازة أو   وكمن
   ».[كذا] جبل ثم لم يسمع إال بما تلقاه منهسعفة 
  

عليهـا   ،<منه عفي عنـه >نسخ، عصر المؤلِّف، عليها حواش بإمضاء: 
 هــ ١٣٥٠تملك الشيخ علي الرشتي اشتراها بالشراء الشرعي في سنة 

أربعـة  عابدين الحائري مع مجلد آخـر ب من محمد حسين بن زين ال
ـ     سـنة   فـي ر قرانات ونصف، وتملك الشـيخ محمـد رضـا المظف

وهـي   هـ١٣٥٦ في سنةعليها ختم مكتبة القاسم بن الحسن  ،هـ١٣٧٧
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  مكتبة الشيخ قاسم محيي الدين.
  فاتح. ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٢١ /٥×  ١٥ /٥ق، مختلفة السطور،  ٢٨٧

IRTWH@@

Õç×¹]æ�ð^Ë×¤]æ�ð^é‘æù]æ�ð^éfÞù]�Ù]çu_�»�Õç×Š¹]�…‚Ö]   ) عربي) -تاريخ  

VÌéÖ`i هـ١١٢٠ ت بعد(د بن الحسن بن علي الحر العاملي الشيخ أحم.(  
فـي مجلـدين، مشـتمل علـى      �$��إلى عصر المـؤ  gتاريخ مختصر من عصر آدم

  :عناوينهاوخاتمة،  تحوي فصوالً )١(مقدمة وستة أركان
مة: في ابتداء خلق السماوات واألرض وما بينهما من العجائب.المقد  

  الركن األول: في األنبياء والمرسلين واألوصياء والشرائع الست. 
  المعصومين وأعمار بعض المرسلين. األئمةالركن الثاني: في  
  الركن الثالث: في الملوك المتقدمين واألمم الماضين. 
  الركن الرابع: في الخلفاء من المسلمين والحكام والسالطين. 
  ابة والتابعين من العلماء والمجتهدين.الركن الخامس: في وفيات الصح 
  الركن السادس: في حوادث في الدنيا والدين من آدم إلى عصر التأليف. 
  الخاتمة: في أحوال آخر الزمان، وفصل في أحوال القيامة والحساب. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــن        )١( ــك، ونح ــن ذل ــل م ــا أق ــاب وأنه ــدد أركــان الكت ــي ع ــض النســخ، ف ــي بع ــاك اخــتالف ف هن

 وجدناه في نسختنا هذه. ذكرنا هنا ما
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ذكر في آخره مآخذ الكتاب وهي خمسون كتاباً، وفرغ من كتابة أحـد مجلداتـه    
   .هـ١٠٩١ة شهر ربيع األول سن ١٦في 

  ، ٢٤٤رقم  ٨/٧٠، الذريعة: ٢٥رقم  ٩٤[تكملة أمل اآلمل: 
  ]٥/٣٥١، التراث العربي المخطوط: ٢/٤٩٤أعيان الشيعة: 

  اشتملت النسخة على أربعة أركان وهي ناقصة األخر.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »خلق اإلنسان من طـين   أهللا الذي أحسن كل شيء خلقه، وبد الحمد

فتبارك اهللا أحسن الخالقين، وصلّى اهللا على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين فهذا 
فــي أحــوال األنبيــاء واألوصــياء والخلفــاء والملــوك أصــحاب  )١(كتــاب درر المســلوك

  ». ..الفضل والصبر والبطش واألمانة من مبدأ الدنيا إلى يوم القيامة
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »     [كلمـة مخرومـة] قال عبد الملك: فيكون ماذا؟ قـال: تبـدو

  ». ...ن تخرج الرايات السود من خراسان فكانإرهطك إلى 
        

، العناوين كتبت بمداد ملـون، كتـب الحجـة المحقـق     ١٤نسخ، ق 
) عليهـا  ���١٣٧٥(الشيخ محمد حسن ابن الشيخ محمد آل المظفـر  

والنسخة ذكرت في الذريعة ، خاليةاألولى  الثالث اتقالور ،تقريضاً
  الشيخ محمد حسن ابن الشيخ محمد آل المظفر. وهي نسخة

  ، أحمر، ذو لسان.جلدالغالف: 
  سم. ٩لسان الغالف:  ،سم ٥/٢١× ١٧س،  ١٨، ق ٢٩١

  @

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــب         )١( ــن الكت ــة م ــى جمل ــاداً عل ــاه اعتم ــا أثبتن ــاب وم ــم الكت ــن اس ــختنا م ــي نس ــذكور ف ــذا الم ك

 المتخصصة التي ذكرت ذلك.
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IRTXH@@

xé•çjÖ]�áçÛ–²�xè†’jÖ]    )عربي) -نحو  

VÌéÖ`i هـ٩٠٥ ت(الشيخ زين الدين خالد بن عبد اهللا األزهري الشافعي.(  
) البـن هشـام النحـوي،    أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك(شرح ممزوج لكتاب 

التوضـيح)، فـرغ مـن    (ى بـ) المسم ه ٧٦١ت(جمال الدين عبد اهللا بن يوسف األنصاري 
  . هـ٨٩٦تأليفه يوم عرفة سنة 

  ]١/٢٩٣، إيضاح المكنون: ١/١٥٤[كشف الظنون: 
  الجزء الثاني.
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »  بـن  ا... إلى ضمير هند لذكرت كما تذكر مع المرفوع قالـه

عصفور فلهذا التحويل حسأن يقال: زيد حسن وجهه. بالرفع ن.. .«  
Ví~ŠßÖ]�†}a » :أو في ضرورة كقوله وهو أبو العجلي  

  الحمــــد هللا العلــــي األجلــــل  
  

  الواسع الفضل الوهوب المجـزل   
والحمد هللا الـذي هـدانا لهـذا ومـا كنـا لنهتـدي لـوال أن         ،دغامإلاب والقياس األجلُّ  

  ».مينآمين ثم آه وكرمه ه موجباً للفوز لديه بمنّهدانا اهللا، جعله خالصاً لوجه
  

نسخ، نور بن جساس الحواني الجزائري أصالً وعبادة مسـكناً، عصـر   
الجزء الثاني)، وقـد بـدأ بـه    (في قرية عبادة  هـ١٢٣٥يوم األربعاء سنة 

من أول شهر رمضان وانتهى منـه فـي    هـ١٢٣٤وبالجزء الذي قبله سنة 
األحمر وفـي   بالمدادشهر رمضان، في بعض األوراق المتن كتب  ٢٤

علي بن محمد علي بن سلمان،  نظر فيها بخط أحمر تحته،ميز بعضها 
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  . هـ١٢٤٠على الشيخ طاهر الحجامي سنة عليها تملك ؟ ودرسه 
  الخلف فقط.الغالف: جلد، أحمر من 

  سم. ٢١ /٥× ١٦ق، مختلفة السطور، ٢٧٢

IRTYH@@

ƒ^j‰ù]�o��†è†Ïi�»��^iæù]�ƒøÚ   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٢٦٣ ت( األسترآباديبن سيف الدين الشريعتمدار المولى محمد جعفر(.  
خـر حجيـة األخبـار،    معالم األصول) إلى أوا(لة على كتاب حاشية استداللية مفصّ

ه أصول المعالم عنـد أسـتاذه السـيد علـي بـن محمـد علـي الطباطبـائي         ءتعند قرا كتبها
ثم يذكر كالم األستاذ بعنوان  <قول>)، يذكر كالم المعالم بعنوان هــ ١٢٣١ت(الحائري 

  .هـ١٢٢٨، وفرغ منها في شهر رجب سنة <قال س>
  ]٥/٣٤، التراث العربي المخطوط: ٦٦٤٦رقم  ١٩٢/ ٢٢[الذريعة: 

�Ùæ_�Ví~{ŠßÖ] » :ف المصــنّ (قولــهف الفقـه مــع أن المقصــود  الفقــه...إلخ)، إنّمـا عــر
  »...الشروع في أصول الفقه، والشارع في كل علم يجب أن يعرف ذلك العلم

Ví~ŠßÖ]�†}a » كذا فال بد من الحكم بعد كونه من الثبوت من الشرع بال شبهة نعم
  ».مثل الموقت ليس كذلك ووجهه واضح في المؤقتة أو اآلتي الذي

  
علـة تسـميتها بمـالذ     wفف، نفيسة، ذكر المؤلِّنسخ، عصر المؤلِّ

مـال عبـد    وقَفَهـا األوتاد في تضاعيفها وتاريخ اإلنتهاء من بعضها، 
  وختمه دائري كبير. ،الرحيم اللنكرودي

  .، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٢١× ١٥ق، مختلفة السطور، ١٥٥
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IRUPH@@

�öÖö×Ö]…çâ‚Ö]�…æ‚‘�î×Â�…çnß¹]   ) عربي) -أدب  

VÌéÖ`i  هـ١٣٦٣ت(الشيخ جواد بن محمد الشبيبي.(  
ه بيـات الـنظم، مقاالتهـا ومكاتيبهـا أشـ     آموعة نثرية وشـعرية مسـبوكة بـأعلى    مج

  خوانه. إعد أن كانت متناثرة بالتماس أحد بالمقامات، جمعها ب
  ]٥٦٢رقم  ١٨/٣٨٦[الذريعة: 

  أول الكتاب فقط).(كتبه إلى الشيخ هادي كاشف الغطاء  اشتملت النسخة على ما
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »          الحمد هللا الذي علّـم بـالقلم علّـم اإلنسـان مـا لـم يعلـم، حمـداً تنثـر

  ». ..فرائده في صحن الثناء، نثر الكواكب في مرآة السماء
VD“Î^ÞE�í~ŠßÖ]�†}a  

ــؤدد  « ــن ذي سـ ــارعى اهللا مـ   يـ
  

ــى     ــري ورع ــد لعم ــظ العه   »....حف
  ، النسخة عبارة عن قطعة من الكتاب.١٣نسخ، ق   

  غالف. دونب
  سم. ٢١ /٥× ١٦ /٥س،  ١٧ق،  ١١

IRUQH@@

ÔÖ^Ú�àe]�íéËÖ_�±c�ÔÖ^Š¹]�x•æ_   ) عربي) -نحو  

VÌéÖ`i ه ٧٦١ت(دين عبد اهللا بن يوسف األنصاري ابن هشام النحوي، جمال ال .(  
األلفية في النحو) لجمال الدين محمد بن عبد اهللا بن مالك النحـوي  (شرح لكتاب 

ة شـروح منهـا شـرح الشـيخ زيـن      وكتب عليه عـد  التوضيح)،(يعرف باسم  )هــ ٦٧٢ت(
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التصـريح بمضـمون   ( :سـماه أ)، هــ ٩٠٥ت(د بـن عبـد اهللا األزهـري الشـافعي     الدين خالـ 
  التوضيح).

        ]١/٢٧٤ ، معجم المطبوعات العربية:١/١٥٤[كشف الظنون: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ـ     الحمد هللا ربان األكمـالن علـى   العـالمين والصـالة والسـالم األتم
����.قال الشيخ اإلمام العالم .سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين رحلة الطـالبين   ���

  ». ..بن هشام.. حمداً هللا مستحق الحمدمحمد عبد اهللا بن يوسف  وجمال الدين أب
Ví~ŠßÖ]�†}a » :أو في ضرورة كقوله  

  الحمــــد هللا العلــــي األجلــــل  
  

  ».الواسع الفضل الوهوب المجزل  
    

 ىجمادى األول ١٩نسخ، السيد علي بن ميرزا الحسيني، يوم الثالثاء 
األحمر، عليها حـواش قليلـة،    بالمدادالعناوين كتبت  ،هــ ١٢٣٧سنة 

بعض أوراقها كتبت بخط متأخر عن األصل، عليها تملك معصـوم  
  .  <عبده محمد معصوم>ابن مال مهدي، وختمه البيضوي: 

  ، أسود وعطفه جلد بني.جلد صناعيالغالف: 
  سم. ٢١× ١٥ /٥س،  ١٥ ق، ١٤٤

IRURH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
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  .اشتملت النسخة على كتاب النكاح
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »لـوطء عنـد المشـهور بـل عـن      االنكاح، الـذي هـو فـي اللغـة      كتاب

 النكـاح  :ق أهـل اللغـة، قـال فـي محكـي الصـحاح      المختلف اإلجماع عليه، بمعنى اتفا
  ». ..الوطء وقد يقال للعقد

Ví~ŠßÖ]�†}a »  :من نفى البأس عن زيادة األجل بزيادة األجر في تفسير قوله تعـالى
}الْفَرِيضَة دعن بم تُم بِهاضَيا تَريمف كُملَيع نَاحالَ جإن كان بما عرفت كمـا  ، )١(}و

  ».هو واضح، واهللا العالم
  

شـعبان سـنة    ٧وم الثالثـاء  محمد، ي نسخ، قربان علي ابن الحاج دوست
وتملك أحمد الشذر  ،هــ ١٣٥٤سنة  في، عليها تملك جليل زاهد هــ ١٢٥٣

  .وتملك السيد حسن بن عبد الرضا الحلو ،هـ١٣٦٢سنة  فيالساعدي 
  ورأسيها. مزين بالطرة، أحمر جلدالغالف: 

  سم. ٢١ /٥× ١٥س،  ٢٣ق، ١٨١

IRUSH@@

�ð^éfÞù]�Ù]çu_�»�Õç×Š¹]�…‚Ö]Õç×¹]æ�ð^Ë×¤]æ�ð^é‘æù]æ   ) عربي) -تاريخ  

VÌéÖ`i هـ١١٢٠ ت بعد(د بن الحسن بن علي الحر العاملي الشيخ أحم.(  
  ).٢٤٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  اشتملت النسخة على األركان الثالثة األولى وهي ناقصة األول واآلخر.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤سورة النساء: آية  )١(
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�í~{{ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^{{Þ »أحــوال آدم] ...g ــت ــنهم الشــقي ] ومعصــيتهم، فجعل م
  ». ..والسعيد والبصير واألعمى والقصير والطويل والجميل والدميم والعالم

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »أحوال اإلمام الهادي] ...gُحتى ق [من أصحابي ثمانون  لَت
رجالً، وزالت السحابة وعاد الحنزل بمن بقي من أصحابك اكما كان، فقال: يا يحيى  ر

  ». ...فهكذا يمأل اهللافادفن من مات منهم، 
  

، العناوين بالحاشية، عليها تملك حسين بن عباس بـن  ١٣نسخ، ق 
ومنشـأً  علي بن عبد اهللا بن علي بن عبد الحسين الكركـاني أصـالً   

الواثق بالعلي حسين بن >، وختمه المربع: هــ ١٢٦٩سنة  فيالبحراني 
  بن مالك.يها اسم علي بن عبود ومحمد جعفر ، عل<عباس بن علي

  الغالف: كارتون، أسود.
  سم. ٢١ /٥× ١٥س،  ١٨ق،  ١٦٤

IRUTH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  اشتملت النسخة على كتاب الضمان إلى تمام كتاب الوصايا.
�Ùæ_Ví~ŠßÖ] »الذي هو عندنا على ما اعترف به غير واحد منا مشتق  كتاب الضمان

  ». ..من الضمن؛ ألنه ينقل ما كان في ذمته من المال
Ví~ŠßÖ]�†}a » وهذا آخر الكالم في هذه المسائل، وإن أطنب الفاضل في القواعد
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  كتـاب الوصـايا    فيها وفي نظائرها، لكن من أحاط بما ذكرنا علم الحال فيها أجمـع. تـم
  ».ح، واهللا الموفق والمؤيد والمسددويتلوه إن شاء اهللا الكالم في كتاب النكا

        

ذي  ٢١وم الخميس )، يهــ ١٢٧٩ت(قفطان  لآنسخ، الحسن بن علي 
وهـي  ( ، ذكر الناسخ بعد تاريخ اإلنهاء ما نصّـه: هـ١٢٥١القعدة سنة 

السنة التي دمر فيها الوزير علـي باشـا العـراق فإنـا هللا وإنـا إليـه       
والظاهر أنها نقلـت   <منه سلمه اهللا>راجعون)، عليها حواش بإمضاء: 

، هــ ١٢٧٧سـنة   فـي ف،عليها تملـك ممسـوح   عن نسخة خط المؤلِّ
عارة الشـيخ عبـد   اسـت لك الشيخ هادي آل كاشـف الغطـاء، و  وتم

بن الشيخ مهدي آل كاشف الغطـاء مـن   الحسين ابن الشيخ صالح ا
ابن عمه الشيخ هادي ابن الشيخ عباس آل كاشف الغطـاء، وختمـه   

ختم مكتبة الشيخ علي ابـن الشـيخ   عليها ، <عبد الحسين>البيضوي: 
  )١(محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.

  قاتم. ، بنّيالغالف: جلد
  .سم ٥/٢١×  ٥/١٥س،  ٢١ق،  ٣١٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة وضــعت فــي وســط النســخة    )١( ــات مــن الشــعر فيهــا توريــة لطيفــة  أربعــة ووجــدت فــي ورق أبي

خــصّ الشــيخ علــي ابــن الشــيخ عبــاس آل  ت يأحببــت إيرادهــا، وهــكــل بيتــين منــه علــى حــدة 
  :البيتان األوالن هما، wكاشف الغطاء

ــروي حــديث      علــــي بــــن عبــــاسٍ تركنــــا حديثــــه  ــال ن ــك ف ــاسِإلي ــن عب   ب
  فهـــو حشـــر مـــع النـــاس  �
� شـــكرنا و    فإن أنـت أنجـدت الفتـى مثـل مـا مضـى      

  :ان هماخراآلو
  وحـــاز مزايـــاه فســـاد علـــى النـــاس        علــي بــن عبــاسٍ روى فضــل جعفــرٍ    
  أصـــح حـــديث مـــا رواه بـــن عبـــاس     وكــــم رام أن يــــروي ســــواه وإنمــــا
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IRUUH@@

íÂçÛ¥   
M�{ë…^q^ÏÖ]�å^��ê×Â�xjÊ�á^Ş×ŠÖ]�Øñ^ŠÚ�íeçq_   ) عربي) -أجوبة  

V^ãfjÒ هـ١٢٤١(تاألحسائي  الشيخ أحمد بن زين الدين(.   

  <ظ ١٩ -ظ  ١>
) سـأل عنهـا الشـيخ    ���١٢٥٠ت(أجوبة مسائل السلطان فـتح علـي شـاه القاجـاري     

الـروح ونعـيم   عن حقـائق بعـض األشـياء مثـل حقيقـة       أحمد بن زين الدين األحسائي،
الجنة والحياة مع الحور العين وأسباب الفـرح والحـزن اللـذين يصـيبان اإلنسـان بـدون       

  .هـ١٢٢٣معرفة سبب لهما، فأجاب عنها في أوائل شهر رمضان سنة 
  السلطانية).(الخاقانية) و (سميت في بعض المصادر 

  ]٢٧٧/ ١ ، التراث العربي المخطوط:٩٧٧رقم  ٥/٢١٠و  ٣٣٥رقم  ٢/٨٥[ الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العالمين إن حضـرة  .. أما بعد فيقول العبـد المسـكين  .الحمد هللا رب .
الجناب العالي الشأن الوثيق األركان حـاوي السـلطنتين سـلطنة العقـل والفهـم وسـلطنة       

  ». ..الملك والسلطان
Ví~ŠßÖ]�†}a »قولهg         ـه، كفايـة ألولـياأللبـاب  : مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف رب

  ».اهللا على محمد وآلهى وصلّ
� ��
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N�{±æù]�Ñç��àe]�Øñ^ŠÚ�íeçq_   ) عربي) -أجوبة  

V^ãfjÒ هـ١٢٤١(تاألحسائي  الشيخ أحمد بن زين الدين(.   

  <ظ ٢٤ -ظ  ١٩>
عينية حقيقة معنى  :عن خ أحمد بن صالح بن طوق البحرانيأسئلة الشي نأجوبة ع

عـدم إمكـان   إيجاب المعرفة اإللهية مـع  و، ةهيلإلاالذات انطباق العلم على المعلوم في 
ــه،  ــالعلم اإللهــي،  ة تســميةعلّــومعرفــة ذات ــة العقليــة علــى المعــاد  والمعلومــات ب األدل

اشـتغاله بشـرح    عنـد قي للدعاء، وصلت إليه المسـائل  كشف المعنى الحقيوالجسماني، 
هـذا لـه   ها فوراً، وابـن طـوق   ن، وبدأ بالجواب عهــ ١٢٢٤ذي القعدة سنة  ١٥لعرشية في ا

ة مسائل للشيخ األحسائي كتبها له بدفعات.عد  
  ]٢٠١/ ١[التراث العربي المخطوط: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العالمين بمسـائل   .إن األكرم األسعد ..الحمد هللا رب قد أرسل إلـي .
  ». ..على حال مني ليس محالً للجواب لكثرة األمراض المتصلة

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » والحشر يوم القيامةواإلعادة، وإنما هي ليكل شيء بما  دان
  ». ..عمل، وكما أن القول واألرواح النفوس

O�{íè…‚é£]�íÖ^‰†Ö]�†’j§    ) عربي) -فقه إمامي  

  <ظ ١٢٧ -ظ  ٢٧>
V…^’j}]  هـ١٢٤٦ ت(الشيخ علي نقي ابن الشيخ أحمد األحسائي.(  

، )هـ١٢٤١(تحمد بن زين الدين األحسائي لة للشيخ أالحيدرية رسالة عملية مفصّ
صـفر   ١ختصـار يـوم السـبت    تسهيالً للعاملين بها، وفرغ مـن اال  منه اختصرها ولده بأمرٍ
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فـي بـاقي   وفي الصلوات اليومية، وـ، مرتب على أربعة أبواب: في الطهارة، هـ١٢٣٢سنة 
  في باقي المندوبات واللواحق.والصلوات الواجبة، 

  ]١٩٧/ ١١، التراث العربي المخطوط: ٢٥٤١رقم  ٢٠/١٩٥[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »فهذا خالصة الرسالة  ..الحمد هللا المستحق للعبادة من خلقه أجمعين

����الموسومة بالحيدرية من تصنيف والدي العالم    ». ..الشيخ ���
Ví~ŠßÖ]�†}a »  على يد أسير الذنوب والخطايا ذي القصور والتقصير األقل األحقـر

  ».األحسائي مصلياً حامداً مستغفراًعلي نقي ابن شيخ أحمد بن زين الدين بن إبراهيم 

P{�íÏéÏ£]�|^jËÚæ�íÃè†�Ö]�|^f’Ú    ) عربي) -حديث  

  <و ١٦٤ -ظ  ١٣١>
V±c�hçŠßÚ اإلمام الصادق جعفر بن محمدg )هـ١٤٨.(  

كونهـا  لغيـر ثابتـة    gأخالقية في مائة باب، ونسبتها إلى اإلمـام الصـادق   أحاديث
في تآليفهم العلماء بعض ، وقد أهمله bنمشوبة بأقوال صوفية ال تشبه أقوال المعصومي

كتب عليـه جماعـة مـن العلمـاء شـروحاً بعضـها       ، اآلخر العتباره عنده همبعضواعتمده 
  معروفة.

  ]١١/٤٣٤التراث العربي المخطوط: ، ٤١٦٧رقم  ٢١/١١٠[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »     الحمد هللا الذي نور العارفين بذكره وقـدس أرواحهـم بسـره وطهـر

  ». ..أفئدتهم بفكره وشرح صدورهم بنوره وأنطقهم بثنائه
Ví~ŠßÖ]�†}a »       هذا آخر األبواب والحمـد هللا واهـب العقـل وملهـم الخيـر والعـدل

  ». ..وآله والصالة والسالم على خير خلقه محمد
� ��
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Q�{íéÂ†�Ö]�í•^è†Ö]�Ðè†��ì…ç‘   ) عربي) -عرفان  

  <ظ١٧٢ -و ١٦٤>
VÌéÖ`i  هـ١٠٧٠ ت(المجلسي األول، محمد تقي بن مقصود علي.(  

  .)من ال يحضره الفقيه شرح(تها وكيفيتها منتخب من كتابه كالم في صور
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »فـي   ث المحقق موالنا محمد تقي المجلسـي قـدس سـره   قال المحد

شرح من ال يحضره الفقيه في طريـق الرياضـة الشـرعية مـا صـورته والـذي وجـد هـذا         
  ».. .الضعيف في أن منة الرياضة أني كنت في مطالعة التفاسير

Ví~ŠßÖ]�†}a »  محيط باألشياء من جميع جهاتها عارف بالشيء قبل كونه فهو علـة
  ».الموجودات ونهاية المطالب

  
  .جاء اسمه في آخر الثالثة)(علي  نسخ، قاسم ولد قربان

  .من شهر جمادى األولى سنة ؟ االثنيناألولى): ليلة (  
كتبـت  ، العنـاوين  هــ ١٢٤١جمادى األولى سنة  ٩ االثنينالثالثة): يوم ( 

سـنة   فـي  <الزنـوزي > :ءاألحمر، عليهـا تعـاليق قليلـة بإمضـا     بالمداد
  ..هـ١٢٥٠

في آخرها أن هذه النسخة  الرابعة): عليها كلمات نسخ البدل، جاء( 
  .نسخ الشيخ زين الدين [األحسائي] طة ثالث نسخ مناسنقلت بو

  )ة أحاديث في الترهيب.الخامسة): في حواشيها وآخرها عد    
  أسود. ،الغالف: جلد

  سم. ٢١× ١٥ق، مختلفة السطور،  ١٧٤



٣٩٨  ............................................................................................................................   

IRUVH@@

…^é}ù]�ÔÖ^ŠÚæ�…]†eù]�‹Ö^¥    ) عربي) -أخالق  

VÌéÖ`i    هـ١٠٤٣ت(الرومي الحنفي  يمحمد اآلقحصار أحمد بن.(  
وصـف هـذا   ، شرح لمائة حديث من أحاديث المصابيح، وهو على مائـة مجلـس   

كتـاب  ( :بهـذا الـنص قـال    )هــ ١٣٢٩(ت عبـد العزيـز العمـري الـدهلوي     الكتاب الشيخ 
. يتضمن فوائد كثيرة من باب أسـرار الشـرائع ومـن أبـواب الفقـه ومـن       .مجالس األبرار

فه إال ما البدع ومن العادات الشنيعة ال علم لنا بحال مصنّ السلوك ومن أبواب ردأبواب 
  يكشف عنه هذا التصنيف من تدينه وتورعه وتفقهه في العلوم الشرعية).

  ومسالك األخبار ومحائق البدع ومقامع األشرار). مجالس األبرار(واسمه الكامل: 
  ]١/٣٨٨العربية: ، معجم المطبوعات ٢/١٥٩٠[كشف الظنون: 

النســخة بــالمجلس الثالــث وهــو نــاقص األول، وتنتهــي بــالمجلس الثــاني   ئتبتــد
  والسبعين وهو ناقص اآلخر.

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »       لـه  .... على نبوتها لـه تـارة بالعقـل وتـارة بالنقـل أمـا وجـه ..
  ». تعالى فهو أنها صفات كمال وأضدادها صفات نقصان..

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »خذه، ينعقد البيع في كلتا الصـورتين، ومـا فـي     :البائع وقال
  ». ...الصورة األولى فظاهر، وأما الصورة الثانية

  
، عناوين المجالس وأرقامها كتبـت بالشـنجرف، كتـب    ١١نسخ، ق 

ـ <مطلب>في حواشيها عناوين للمطالب المهمة بعنوان  ة مـن  ، ناقص
، ويوجد تعريـف بالنسـخة   اتقأولها وبحسب ترقيم قديم تسع ور
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����������بخط  ����� ����� �����   السيد محمد صادق آل بحر العلوم. ���
  الغالف: كارتون، أصفر.

  سم. ٢١× ١٥س،  ٢٥ق،  ١٧٩

IRUWH@@

íÂçÛ¥� �

M�{�ßj¹]�á]çè��|†�   ) عربي) -أدب  

  <و ٥٠٥ -و١>
ÌéÖ`iV  هـ٤٦٧سنة حدود ت (علي بن أحمد الواحدي الساوجي النيسابوري.(   

نه أهـم  إقوال أعالم األدب واللغة، ويقال باآليات واألبيات وأ استشهد الشارح فيه
  . هـ٤٦٢شهر ربيع اآلخر سنة  ١٦في  أتمهالشروح وأفضلها، 

  ]٢٥٦/ ٧، التراث العربي المخطوط: ١٠٠٨رقم  ١٣/٢٧٦[الذريعة: 
�í~ŠßÖ]�Ùæ_ED“Î^ÞV�<.حائم من ح ..ومان الطير وهو درانها:و  

  هفإنّــإذا جلــب النــاس الوشــيج 
  

   يهــن   تحطـــم  وفــي لبــاتهن.«  
  Ví~ŠßÖ]�†}a »    وأخبار من العرب غريبة باردة ال يحتاج في فسر هـذا الـديوان إلـى

ان والحمد شيء منها واهللا تعالى يتغمدنا وإياه بسعة رحمته وجميل عفوه إنه الغفور المنّ
  ». ..هللا حق حمده والصالة

� ��



٤٠٠  ............................................................................................................................   

N�{ï�ÓÖ]�í‰^Û£]    )عربي) -شعر  

  <ظ٦٦٠ -ظ ٥٠٨>
ÌéÖ`iV هـ٢٣١سنة حدود ت (تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي  يأب.( 

بن سلمة بعد رجوعه من خراسان ووروده عليه في همذان جمع عمله ألبي الوفاء  
مت قطعـة مـن الشـعر قُسـ     ٥٧٠فيه ما اختاره من أشعار العرب، وهي تحتوي على نحـو  

) ٢األشـعار التـي فيهـا يـذكر الشـجاعة       لى عشـرة أبـواب، أولهـا: بـاب الحماسـة، أي     ع
 ريالسـ  )٨ ) الصـفات ٧اف يضـ مـديح واأل ) ال٦ ) الهجاء٥يب نس) ال٤) األدب ٣المراثي 
 فسميت باسم أول أبوابه. ،) مذمة النساء١٠) الملح ٩ والنعاس

  ] ٤٧٦/ ٥، التراث العربي المخطوط:٤٥١رقم  ٨٦/ ٧[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » ،باب الحماسةقال بعض شعراء بلعنبر واسمه قريط بن أنيف اسالمي  :  

  لو كنت من مازن لم تستبح إبلـي 
  

  ». .بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا.  
VD“Î^ÞE�í~ŠßÖ]�†}a  

  نـــاكفّأكالســـيوف إذا فقـــدن >
  

ــاً   ــاق بحـــور جزعـ   »....اوتعلمنـــا الرفـ
    

األولى) حسين بن عيسى الحـوري البحرانـي، عصـر يـوم     (نسخ، 
ببلـدة بهـاكنكر، كتـب     هــ ١٠٠٥شهر ربيع األول سـنة   ١٧األربعاء 

الناسخ شرح قصيدة كانت ساقطة من أصل الشـرح وألحقهـا فـي    
األحمـر،   بالمـداد آخر النسخة ويقع في أربـع صـفحات، األبيـات    

، <علـي جلبـي   هقنالى زاد>مصححة، عليها حواش بعضها بإمضاء: 
ن شرح عبـد القـاهر   وكلمات نسخ البدل، نقل في بعض حواشيه ع

قد تم الجزء الثاني من ديوان أبـي الطيـب   (الجرجاني، في آخرها: 
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  شهر شوال المعظم، وسيكون لغيري). هـ١٢٩١المتنبي سنة 
كل قطعة شعرية منه فس الناسخ لألولى، في حاشية أول الثانية)، ن( 

كتب الناسخ وزنها الشعري. عليها تملك السـيد سـعد الـدين بـن     
، وتملك السيد صدر الدين محمـد بـن صـالح بـن     صالح الشامي

ودعا  ا، نظر فيه<صدر الدين محمد>عباس الشامي، وختمه المثمن: 
محمد بن إسماعيل القبيسـي العـاملي فـي سـنة      اومالكه الصاحبه

، عليها ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضـا ابـن   هــ ١١١٨
  الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.  

  ، أخضر.صناعيجلد الغالف: 
  سم. ٢١× ١٦ق، مختلفة السطور، ٣٣٠
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M�{�çŠß¹]æ��‰^ßÖ]   ) عربي) -الناسخ والمنسوخ  

  <ظ١٢ -و١>
VÌéÖ`i  ٨ق (بن المتوج البحراني جمال الدين أحمد بن عبد اهللا.(  

ف من تفسيره الكبير؛ لتسهيل منتخب لآليات الناسخة والمنسوخة استخرجه المؤلِّ
ولشدة حاجة المجتهد المستنبط لألحكام الشرعية إلى معرفتها، وعددها مائتـان  التناول 

  وآية واحدة.
معنى النسخ فـي كـالم العـرب، وذكـر تقسـيم المفسـرين       في له في أوالقول ل فصَّ



٤٠٢  ............................................................................................................................   

النسخ على ثالثة أضرب: ما نسخ خطه وحكمه، وما نسخ خطه وبقي حكمه، وما نسـخ  
ة بحـاث تتعلـق بالناسـخ والمنسـوخ، وبعـد عـد      حكمه وبقي خطه، وذكر جملـة مـن األ  

فصول أورد اآليات الناسخة بترتيب سور القرآن من الفاتحـة إلـى النـاس، وقـد نسـبت      
  ف.اشتباهاً إلى أكثر من مؤلِّ

  ] ١٣/٥، التراث العربي المخطوط: ٤٧رقم  ٩/ ٢٤[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »    منهـا أو مثلهـا،   الحمد هللا الذي لم ينسخ من آية إال وقـد أتـى بخيـر

       عـى  والصالة على نبينا محمد وعترته المعصـومة فـي قولهـا وفعلهـا، وبعـد، فـإن مـن اد
  »...التفقه في الشرعيات التي هي معالم الدين، ولم يعرف الناسخ من المنسوخ كان مثل

Ví~ŠßÖ]�†}a »   ] ذا محكمـة] ال ناسـخ فيهـا وال منسـوخ وكـ      -ظ وقيـل هـي مكيـة
  ».نزولهماالمعوذتين واختلف في 

  

N�{°Š£]�Ý^Úý]�ð^m…�»�ì‚é’Îg    ) عربي) -شعر  

  <ظ ٣١ -ظ  ٢١>
VÜ¾^ßÖ]  هـ١١٢٠ت(السيد صدر الدين علي خان المدني الشيرازي الحسيني.(  

  ) بيتاً.٥٨(المية في  gقصيدة في رثاء اإلمام الحسين 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »    السـيد   هذه مرثية الحسين عليه أفضل الصـالة والسـالم قالهـا موالنـا

  ..علي خان كبير رحمة اهللا عليه
ما هيج الوجد  وال طلـلُ  لي رسـم  

  
  ». ..ها ارتحلواعنها أهلُ وال منازلُ  

   Ví~ŠßÖ]�†}a   
  عليكم صلوات اهللا مـا ذرفـت  «
  

  ».مدى الزمان عليكم أدمـع همـل    
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O{�”]ç¤]�á^ŠÖ    ) عربي) -دائرة معارف  

  <و١٤٤ -ظ  ١٤>
VÌéÖ`i  هـ١٠٩٦ ت(القزويني  بن الحسنرضي الدين محمد.(   

ليـة، وحـل   دائرة معارف، مشتملة على تحقيقـات كثيـرة فـي العلـوم العقليـة والنق      
قـال فـي    الكتـب اللغويـة،   على وفْقبها بترتيب الحروف رتّ ،مشكالت اآليات واألخبار

من حسن االتفاق ما وقـع فـي هـذا الكتـاب باقتضـاء الترتيـب مـن االبتـداء          نإ(خطبته: 
بأبجد واالنتهاء باليقين، وألنه المناسب لما هو المقصـود فـي الكتـاب، مـن الترقـي مـن       

  .)..بداية الجهل إلى نهاية العلم
حرف األلف وهي إلـى تمـام    لم يصل إلينا إال بعض الكلمات من ولكن لألسف 

، ثم اإلحباط، ثم اإلجماعبداع، ثم االجتهاد، ثم قي، ابتدأ بأبجد، ثم اإلرثماطيكلمة األ
هذا  ��� رثماطيقي. ولعله لم يخرج منه ، ثم األاالختيار، ثم اإلرادة، ثم األربعة المتناسبة

ألسـنة العلمـاء خاصـة     علـى شرح األلفاظ االصطالحية الدائرة والشتماله على  ،المقدار
  لسان الخواص).(سماه 

  ]١٠/٤٤٩، التراث العربي المخطوط:٣٠٢/ ١٨[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » خرج بجوده أنحاء خيرات الوجود من أقسام شرور أالحمد هللا الذي

  ». ..العدم، وأحيي بمحض فضله موات القلوب
Ví~ŠßÖ]�†}a »      به المفسرون في تفسير هذه اآلية وال تغفـل عمـا يـرد علـى مراتـب

البداية إلى النهاية وهذا آخر ما أردنا أن نختم به مباحث النوع كالم في هذا المقام من 
  ».ماطيقيثث الذي هو آخر أنواع األرالثال

� ��
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P�{ØÛÃÖ]æ�Ü×ÃÖ]�Ø¶    )عربي) -كالم وفقه   

VÌéÖ`i  هـ٤٣٦(تالشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي البغدادي(.  
  <ظ ١٥٨ -ظ ١٤٥>

الكالمية وجملة من الكتب الفقهيـة مـع إشـارة    مختصر يحتوي على أهم المسائل 
 ،واجبـات العقائـد: التوحيـد   منـه   ولالشـطر األ  ى بعض األدلة فـي العقائـد، ذكـر فـي    إل

واإلمامة والمعاد، إلى آخر المعتقدات في اآلجال واألرزاق، ثـم قـال:    ،والنبوة ،والعدل
ويحتـوي علـى: كتـاب    لفقـه  منـه ل ثـاني  جعل الشطر الوهذه جملة كافية مما قصدناه، و

  والزكاة. ،واالعتكاف، والحج ،والصوم ،الطهارة، والصالة
  جمل العقائد).(ويقال له أيضاً  ،كتبه إجابةً ألستاذه إمالًء

  ]٤/١٠٢ ،التراث العربي المخطوط:٦٠٩رقم  ٥/١٤٤[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »األسـتاذ  . فقد أجبت إلى ما سـألنيه  .الحمد هللا كما هو أهله ومستحقه

أدام اهللا تأييده من إمالء مختصر محيط بما يجب اعتقاده في جميع أصول الدين، ثم ما 
  ».يجب عمله من الشرعيات التي ال يتأكد المكلف من وجوبها عليه لعموم البلوى بها..

Ví~{{ŠßÖ]�†{{}a »   ــا المعــروف ــه فعليــه بكتابن ومــن أراد التفريــع واســتيفاء الشــرع وأبواب
ق أراد االقتصــار فمــا أوردنــا هنــا كــاف وشــاف. واهللا تعــالى هــو الموفّــ المصــباح) ومــن(ـ بــ

    ».للصواب

Q�{ð^ŠÓÖ]�oè‚u��^ß‰c   ) فارسي، عربي) -حديث  

  <و ١٦٠ -و  ١٥٩>
ــ تلميـذ السـيد محمـد      )هــ ١٣٥٩ ت(رسالة كتبها الشـيخ علـي أكبـر الخونسـاري     

عـن قـراءة حـديث     Hه السيد اليزديستاذـ على أثر سؤال ورد أل  Hكاظم اليزدي
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هـا أنـه عنـد    فيالواليات التي ورد عنها السؤال، ذكـر  الكساء، بعد ما منعت في البلدان و
الشـيخ محمـد   ي حضرة الشاه عبد العظـيم الحسـني   رأى ف gسفره لزيارة اإلمام الرضا

الحـديث عـن    يي، وذكر أن الكني ذكـر لـه أنـه يـرو    جواد سبط آية اهللا مال علي الكن
خ محمـد حسـين السيسـتاني، عـن السـيد حسـن ابـن السـيد مرتضـى          شيخه الحاج الشـي 

  .. ثم ذكر الحديث مسنداً)..اليزدي، قال روى الشيخ عبد اهللا البحراني صاحب العوالم
جابر األنصـاري عـن فاطمـة     علماً أن حديث الكساء هو حديث مرسل مروي عن

سـلة لـم تـذكرها    ، سطرت حادثته الكتب المعتبرة غير أن له رواية خاصـة مر hالزهراء
  ذكره صاحب العوالم.  الكتب المعتبرة سوى ما

Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »العــالمين.. مخفــى نمان دكــه ايــن أحقــر علــي أكبــر الحمــد هللا رب
  ». ..األعالم العلماء سيد حضرة حياة أيام در ونچ الخونساري

Ví~ŠßÖ]�†}a »فقال عليgفازوا وسعدوا في  : إذاً واهللا فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا
  ».الدنيا واآلخرة

        
ـ   wبن علي أكبر بن هاشم الموسوي الخوئي عبد اهللانسخ، السيد 

  . ـ Hخوئيمرجع الطائفة السيد أبي القاسم ال يأخ
، كتبت أرقام اآليات الناسخة هــ ١٣٣٩محرم الحرام سنة  ٧األولى): (

األحمر، نسـبها   بالمداداألزرق واآليات القرآنية  بالمدادوالمنسوخة 
  .wالناسخ في أولها إلى السيد المرتضى

ق بـين األبيـات   مشـكولة الكلمـات، فـر   الرثائية الثانية): القصيدة (
  .بالمداد األحمر

من شـهر ذي   ةمن الليلة الثامنة عشر ونالثالثة): ثالث ساعات خل(
، العناوين فـي الحاشـية وهـي    هــ ١٣٤١الحجة ـ ليلة الغدير ـ سنة   



٤٠٦  ............................................................................................................................   

وهـو   <سيد خـوئي >و، <منه>عليها حواش بإمضاء:  ألحمر،ا بالمداد
) قائمـة ديـون لخمسـة    ١٤٤(الناسخ، فـي ظهـر الورقـة األخيـرة     

  .نيع ذكر األسماء والتاريخ والمتوسطأشخاص م
فـي النجـف    هـ١٣٣٩سنة  ةجمادى اآلخر ١٥الرابعة): يوم الجمعة (

بالمداد األحمر، كتب الناسخ في آخرها ما كتبت األشرف، العناوين 
وآله أسـألك  مطالعته وفهم مطالبه بمحمد [لـ]ـاللهم وفقني (نصّه: 

وترزقني كتابة شرح لهذا الكتـاب فـي حـل غوامضـه      أن توفقني
  .وبسط مطالبه بمحمد وآله الطيبين الطاهرين)

  . هـ١٣٤٤شعبان سنة  ١٣الخامسة): (
  .، بنّيالغالف: كارتون

  .سم ٢١× ١٧س،  ٢٢ ق، ١٦٠

IRUYH@@

íÂçÛ¥� �

M�{íèæ†ÇÖ]�…]çÞù])عربي) -فقه إمامي (   )١  

  <و١٣١ -ظ٢>
VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣(تثقة اإلسالم الساروي، محم(. 

) بيتـاَ، والصـالة   ٤٩٦(فـي  ، نظم فيها كتاب الطهـارة  اً) بيت١٣٦٠(منظومة فقهية في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخــرى فــي فهــرس مكتبــة الســيد     ذكــر الســيد جعفــر الحســيني ســلمه اهللا للكتــاب نســخة        )١(
باســــم (ديــــوان  w، وذكــــر أيضــــاً ديــــوان المؤلِّــــف٢٢٨رقــــم  ٧٢ص  ٢البروجـــردي ج  

 .٨٩رقم  ١٠٢ص  ١هاشمي) في نفس الفهرس ج
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) بيتـاً،  ٢٣(فـي  ) بيتـاً، والخمـس   ٨٦(فـي  ) بيتاً، والزكاة ٥٨(في ) بيتاً، والصوم ٥٠٣(في 
صـفر   هرشـ  ١٨الصالة منها يـوم الخمـيس فـي    ) بيتاً، تمم نظم كتاب ١٩٤(في  واإلرث

  ).٩٣ص (في النجف األشرف  هـ١٣٣٤سنة 
 Ví~ŠßÖ]�Ùæ_   

ــا   « ــا أنعمـ ــى مـ ــد هللا علـ   الحمـ
  

ــا     ــا ألهمـ ــى مـ ــكر هللا علـ   والشـ
  علـــى نبـــي الرحمـــة   مصـــلياً  

  
ــه األطهــار أهــل العصــمة        وآل

ــدها    ــر�� وبعـ ــوا اقـ ــه أوامـ   كتابيـ
  

ــة      ــا منطوي ــا به ــروع فقهن   ». ..ف
  �Ví~ŠßÖ]�†}a  

  قيــل إلــى الفقيــه دفعــه حســن «
  

  ».في غيبة الحجة وهـو مـؤتمن    
  

N�{ì†â^ŞÖ]�íéãfÖ]�…]çÞù]�á^Ã¹    ) عربي) -فقه إمامي  

  <ظ١٦٥ -ظ١٣٢>
VÌéÖ`i  د بن فضل اهللا الموسوي النجفيهـ١٣٤٣(تثقة اإلسالم الساروي، محم(. 

  ).٣٤(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
من كتـاب الطهـارة مـن المنظومـة الفقهيـة المسـماة        اً) بيت٣٧(شرح مختصر لـ ووه

مـن أقسـام الميـاه     تناول فيه مسائل الطهارةمن نظم الشارح نفسه،  وهي باألنوار الغروية
  .في البيت الثاني واألربعينحكم ماء المشتبه  إلى السادسبيت في الوأحكامها 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »    ـة سـيد النبيين...أمـاالحمد هللا الذي علمنا معالم الدين وجعلنا من أم
بعد فهذه وجيزة في مدارك الفروع الشرعية التي جعلتها فـي مسـلك الـنظم فـي كتـابي      

بلمعان األنوار البهية الباهرة في مدارك أحكام الشريعة وسميتها  الغروية بأنوارالموسوم 



٤٠٨  ............................................................................................................................   

  ». .. قوله في المنظومة: فضالً من اهللا طهوراً خلقاً..الطاهرة
Ví~ŠßÖ]�†}a »:قوله  

  وكـــل مـــاء طـــاهر لـــو اشـــتبه 
  

ــتبه     ــاهر ذا المشـ ــالنجس فطـ   بـ
  ».نجاستهبالنجس فهو طاهر حتى يعلم المراد أن كل ماء طاهر لو اشتبه   

  
فـي   هــ ١٣٣٤شهر صـفر سـنة    ١٨ يوم الخميس، wفنسخ، المؤلِّ

ـ  منمصححة  ،كتاب الصالة)(النجف األشرف  وقَفَهـا ، wفالمؤلِّ
سـنة   فـي العلماء والمحصلين من األثنـي عشـرية   على  wمؤلِّفها
ووقفيتهـا   السيد عبد الغفار المازندراني، بيد توليتها وجعل هــ ١٣٣٥

عبـده الراجـي ثقـة    >وختمـه البيضـوي:    على وجه النسخة بخطه،
ـ مـن أ ، الظاهر أنها <اإلسالم محمد الموسوي الحسيني ف علـى  اوق

مدرسة البروجـردي لكنهـا خاليـة مـن أي خـتم للمدرسـة        مكتبة
على جميـع نسـخ المدرسـة،     ما هو موجودالمذكورة وهذا خالف 

، ذكرهـا السـيد جعفـر    وعرفت ذلك من تسلسـل موجـود عليهـا   
  .)٦٨( رقمبال األشكوري

  ، أحمر.تيماجالغالف: 
  سم. ٢١×  ١٥ق، مختلفة السطور،  ٨٣

  @
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IRVPH@@

°×Ê^ÇÖ]�ì†Ò„i    ) عربي) -أخالق  

VÌéÖ`i  د جواد الحلي١٤ق (الشيخ عباس ابن الشيخ محم.(  
، يـذكر فـي كـل بـاب     اًباب عشر ةكتاب أخالق ومواعظ، قسمه مؤلّفه على مائة وخمس

 ـة مـن أقـوال األنبيـاء و   شـيئاً  منه آيات من كتاب اهللا تعالى ثماألئمb    والحكمـاء والعـارفين
  .bتباعاً وبعض الشعر أحياناً، ويختم الباب في بعض األحيان بشيء من مصائب أهل البيت

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »       ـا بعـد فهـذا كتـاب انتخبـهد وآله الطـاهرين أموصلّى اهللا على محم
 تـذكرة الغـافلين  عباس ابن المرحوم شيخ محمد جواد الحلي تغمده اهللا برحمته وسماه 

وأقـوال الحكمـاء    bاألئمـة يحتوي على آيات مـن كتـاب اهللا وكـالم األنبيـاء وكـالم      
  ». والكذب في العهود والمواثيق..والعارفين وفيه أبواب، الباب األول: في الصدق 

Ví~ŠßÖ]�†}a »  .ويلك اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النـار
  للشيخ عبد الحسين:

ــون   ــابر تعلنـ ــى المنـ ــبهبأعلـ   سـ
  

  )١(».وبسيفه نصبت لكم أعوادهـا   
    

، ينقل فيه شعراً عن السيد جعفـر الحلـي   ١٤، ق wفنسخ، المؤلِّ
)، كتب المؤلِّف المقدمة في صفحة واحدة وذكـر فيهـا   هــ ١٣١٥ت(

 بالمـداد كتبت بعض األبواب وترك بياضاً لتمام فهرستها، العناوين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــدراني (      )١( ــوب المازن ــهر آش ــن ش ــره اب ــد ذك ــذكور، وق ــيخ الم ــيس للش ــذا ل ) هـــ٥٨٨تالشــعر ه

ــن      ــر األحــزان الب ــي مثي ــه لموصــلي، وف ــه ونســبه في ــي مناقب ــا (ف ــنان  هـــ٦٤٥تنم ــن س ــه الب ) أن
 الخفاجي، فالحظ.



٤١٠  ............................................................................................................................   

  .)٧٥( بالرقم األشكوري، ذكرها السيد جعفر األحمر
  الغالف: جلد، صحراوي.

  .سم ٥/٢١× ٥/١٦ق، مختلفة السطور،  ٣٢٦

IRVQH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�ÝøÓÖ]�†â]çq    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د حسن ابن الشيخ باقر النجفيهـ١٢٦٦(تالشيخ محم(.  
  ).٣٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  كتاب الضمان وهو ناقص بمقدار صفحة واحدة إلى كتاب اإلجارة.
�í~{{ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^{{Þ »...  ضــمان األعيــان بنــاء عليــه، وممــن عليــه لــه مــال، وهــو

  ». ..يءالحوالة على البرولكن سيأتي صحة الحوالة، 
Ví~ŠßÖ]�†}a » وعلى كل حال فما في القواعد من أن ذلك إجارة فاسدة، ال عارية

فاسدة خروج عن حقيقة اللفظ بال قرينة، فالمتجه ما قلناه، واهللا العالم والموفق والمؤيد 
  ».. ويتلوه كتاب اإلجارة.لحمد هللاوالمسدد وا

  
ـ  ا، في آخره١٣نسخ، ق  عبـد الكـريم،    افهرس مافيه من الكتب، نظر فيه

، عليها تملك السـيد  هــ ١٣٥٤سنة  فيهرج الجليل زاهد من سوق  اإشتراه
  . هـ١٣٦٤سنة  فيحسن بن عبد الصاحب، وتملك أحمد الساعدي 

  .ورأسيها مزين بالطرة ، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٢١× ١٥س،  ٢١ق،  ١٨٧

  @
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IRVRH@@

àè‚Ö]�Ýç×Â�ð^éuc    ) عربي) -أخالق  

VÌéÖ`i  هـ٥٠٥ت(أبي حامد محمد بن محمد الغزالي.(  
أشهر كتاب في المواعظ واألخالق على طريقة العرفـاء والصـوفية، مرتـب علـى      

أربعة أقسام: ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيـات، فـي كـل    
منها عشرة كتب، أدرج فيها تعاليمه الصوفية مع خلطهـا بمـا ورد فـي اآليـات الكريمـة      

  لعلم.وبعض األحاديث، وصدر األربعة بكتاب ا
  ]١/٣٦١، التراث العربي المخطوط: ٢/١٤٠٩، معجم المطبوعات العربية: ٢٣/ ١[كشف الظنون: 

  اشتملت النسخة على الربع األول من الكتاب.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »       قال الشيخ اإلمام صدر الدين حجـة اإلسـالم أبـو حامـد محمـد بـن

كثيـراً متواليـاً، وإن كـان    محمد الغزالي قدس اهللا روحـه: أحمـد اهللا تعـالى أوالً حمـداً     
  ». يتضاءل دون حق جالله حمد الحامدين..

Ví~ŠßÖ]�†}a »      وقد ذكرنا فضائل األشهر واأليام للصيام فـي كتـاب الصـوم فـال حاجـة
كتاب األوراد وهو آخر ربع العبادات إلى اإلعادة واهللا سبحانه وتعالى أعلم. تم.. «.  

        

محمود العبسي [كـذا]،  بن نسخ، السيد أحمد بن محمود بن أحمد 
عناية اهللا خزينة دار  وقَفَهابالشنجرف،  العناوين كتبت، هــ ١١١٣سنة 

وجعـل التوليـة لنفسـه ثـم      هــ ١٢٤٢سنة  فيوالي بغداد داود باشا 
ألوالده الذكور وأوالد أوالده األرشد فاألرشد، وختمـه البيضـوي:   

ـ    <عناية اهللا> طفى ، وحكم بصحة الوقفيـة إبـراهيم أفنـدي زاده مص



٤١٢  ............................................................................................................................   

  .<١٢٤٢عبده مصطفى >القاضي ببغداد، وختمه البيضوي: 
  المذهبة، ذو لسان. مزين بالطرةالغالف: جلد، أسود، 

  .سم ١٠، اللسان سم ٢١×  ١٥س،  ٢٧ق،  ١٩٦

IRVSH@@

yíéßéŠ£]�‹Ö^�]w    ) عربي) -سيرة المعصومين  

VÌéÖ`i  ١٤ق (؟(  
ــ   ــة، يتعــرض فيهــا المؤلِّ ــت ذكر لــف مجــالس حســينية مرتب ــواريخ أهــل البي  bت

ومصــائبهم ثــم يختمهــا بشــيء مــن مصــائب شــهيد الطــف اإلمــام الحســين وأهــل بيتــه 
أمثال السـيد  جملة من أشعار المتأخرين ، يتخللها شيء من الشعر، نقل فيها bوأصحابه

 )١٤ق (لشيخ عباس ابن الشيخ محمد جـواد الحلـي   ، ولعلها ل)هـ١٣١٥ت(جعفر الحلي 
  .) من كتابنا هذا٢٦٠(رقم الالذي مر ذكره في 

  يبدو لي أن النسخة ناقصة بمقدار ورقة واحدة.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ه، عن علي بـن أبـي   عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن جد

، قال: إن اهللا تبارك وتعالى خلق نور محمد صلى اهللا عليه وآله قبـل أن يخلـق   bطالب
  ». ..والقلم والجنة والنارالسماوات واألرض والعرش والكرسي واللوح 

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »أين تهـرب ممـن يطلبـك فـي سـواد       !أي ابن آدم الضعيف
فلـح مـن   أو ،ليلك، وبياض نهارك ؟ وفي كل حال مـن حاالتـك؟ فقـد أبلـغ مـن وعـظ      

  ». ...gعظ. ثم قالاتّ
  

، يتخلل النسخة جملة من األوراق التي كتب فيها جملة ١٤نسخ، ق 
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يظهـر منهـا    gرثاء اإلمام الحسينمن األشعار الشعبية الدارجة في 
  أن ناسخ النسخة أو مالكها كان من خطباء المنبر الحسيني.

  .ورأسيها مزين بالطرةفاتح  ، بنّيالغالف: جلد
  .سم ٢١ /٥×  ١٦، س ١٦ق،  ٢٠٨

IRVTH@@@

Øñ÷‚Ö^e�Ý^Óuù]�ÐéÏ��»�Øñ^Š¹]�š^è…    )عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د علي الطباطبائي الحائريهـ١٢٣١(تالسيد علي بن محم(.  
  ).٥٩(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

ناقصـة األول واآلخـر بمقـدار ورقـة واحـدة مـن       (كتـاب اللعـان    -كتاب النكـاح  
  .)الطرفين

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » ...)  زوجتـك وأنكحتـك   ( لتـي هـي:  ا )بأحد األلفـاظ الثالثـة
  »..بأحد األولين مجمع عليه، كما في الروضة. ) واالكتفاءومتعتك

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » ألن غيره ليس مأموراً به، بل وال يتصور وقوعه منه في تلك
        ». ...الحالة شرعاً، فال وجه لالحتراز عنه كالقصر

        

هب نصفها طوليـاً، وألصـق   ف، األوراق األولى ذَنسخ، عصر المؤلِّ
 وقَفَهـا ، لـنفس الكتـاب   الحج بأول النسخة ورقة واحدة من كتاب

لشيخ محسن ابـن  لالشيخ موسى ابن الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء 
والد أخيـه الشـيخ   ألوالده، ثم ألالشيخ حسين ابن الشيخ خضر، ثم 

والد المرحوم الشيخ خضر، ثم علـى المشـتغلين فـي    ألأحمد، ثم 
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سنة  فيبخطه طلب العلم من الفرقة الناجية، وقد صدر هذا الوقف 
موسـى بـن   >وختمه المربـع:   ،عن المرحوم الحاج علي ؟ هــ ١٢٣١
، وهذه الوقفية على ورقة من كتاب الشـهادات مـن كتـاب    <جعفر

عليها ختم مكتبـة الشـيخ   ، الرياض أيضاً وضعت في نسخة الكتاب
  علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.

  الغالف: كارتون، أزرق.
@@سم. ٥/٢١× ٥/١٤، س ٢٣ق،  ٢١٣

IRVUH@@

�^Ã¹]��]‡   ) فارسي) -دعاء  

VÌéÖ`i ����   .)هـ١١١٠ت(المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي  ���
عمـال السـنة والزيـارات    به على أربعة عشر باباً وخاتمـة فـي أ  في أعمال السنة، رتّ 

العربية، غير مخصوصة بوقت من األوقات، واألعمال التي ال تتعلق بالشهور والصلوات 
وأحكام األموات والزكاة والخمس واالعتكاف والكفارات. كتبه باسـم الشـاه سـلطان    

  .هـ١١٠٧حسين الصفوي في سنة 
  ]٥٧رقم  ١١/ ١٢، الذريعة: ١٦١٦رقم  ٣٠٢[كشف الحجب واألستار:

�Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » الحمد هللا الذي جعل العبادة وسيلة لنيل السعادة في اآلخرة واألولى
  ». ..ة الهدىوالسالم على سيد الورى محمد وعترته أئموالصالة 

Ví~ŠßÖ]�†}a »    وختم بفضل اهللا سبحانه وتأييده في شهر اهللا المعظـم شـهر رمضـان
فـه الراجـي رحمـة الكـريم     من سنة سبع ومائة وألف من الهجرة المقدسة على يـد مؤلّ 
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  ». المنان في محروسة إصفهان..
  

، مجدولـة بـالخط   هــ ١١٨٤سـنة  جمـادى اآلخـرة    ٩نسخ، يوم األحـد  
 وقَفَها األحمر، بالمدادكتبت األحمر، عليها كلمات نسخ البدل، العناوين 

الشيخ حسين ابن المرحوم مشهدي نظر محمد لكافة المسلمين على أن 
  .ال تخرج من النجف األشرف وجعل توليتها بيد الشيخ علي الرشتي

  الغالف: جلد، أحمر.
  .سم ٢١× ١٥س،  ١٨ق،  ٢١٢

    

IRVVH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��xéi^ËÚ�|†��»�Ýø¿Ö]�xée^’Ú   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د أكملد باقر بن محمهـ١٢٠٥(تالوحيد البهبهاني، محم(.  
  ).١٤٦(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  .)ناقص األول واآلخر(المجلد األول 
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »   شـرائط االجتهـاد   ... ولورود مذمتهما، ومنعوا الحاجـة إلـى

  ». ..لكونها فرعه، بل قالوا بكون الكل بدعة وقواعد العامة
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »        فكانوا يبعرون بعـراً، فأكـل رجـل مـن األنصـار الـدبا فـالن

   ». ...بطنه؛ لحديث إلى غير ذلك مما ورد بلفظ ثالثة أحجار أو األحجار
  

الشـيخ   األحمر، عليها تملك بالمدادقوله) (ة مكل ميز، ١٣نسخ، ق 
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علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هـادي آل كاشـف الغطـاء،    
  .تهختم مكتبو

  الغالف: جلد، أحمر.
 سم. ٢١× ١٤س، ٢٥ق،  ٢١٣

IRVWH@@

�ì�ÃÖ]�êm]†Ú�»�…^Ã�ù]�†â]çq…^ã�ù]�‚ñ^’ÏÖ]�ÄÛ¥�Y    ) عربي) -شعر  

VÄ¶  [المعروف بالهاشمي] هـ١٣٩٦ت(السيد علي بن الحسين الموسوي.(  
) قصـيدة،  ٦٦(، عـددها  bاألطهـار  األئمـة مجموعة من القصائد الشعرية في رثـاء  

ي علـى النحـو   اهير الشـعراء قـديمهم وحـديثهم، وهـ    اختارها جامعها بـذوق رفيـع لمشـ   
  :اآلتي
  قصائد للسيد جعفر الحلي. ) تسع٢٨ -٢(
  قصائد للسيد إبراهيم الطباطبائي. ثماني) ٥٢ -٢٨(
  القزويني. حقصائد للسيد صال ) ست٦٧ّ -٥٢(
  .الحلي قصائد للسيد عبد المطلب ) ثالث٨١ -٦٧(
  قصائد للسيد حيدر الحلي. ) أربع٩٤ -٨١(
  قصائد للشيخ عبد الحسين شكر. ) ثالث١٠٠ -٩٤(
  قصائد للسيد محمد حسين الكيشوان. ) ثالث١١٦ -١٠٠(
  قصائد للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. ) خمس١٣٣ - ١١٦(
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  ) قصيدتان للشيخ عبد الحسين حياوي.١٤١ -١٣٣(
  قصيدتان للسيد باقر الهندي. )١٤٨ -١٤٢(
  .) قصيدتان للسيد علي التركي١٥١ -١٤٨(
  ) قصيدة للشيخ رشيد العاملي.١٥٦-١٥٢(
  ) قصيدة للشيخ محمد رضا الخزاعي.١٥٩ -١٥٦(
  للشيخ حسن الحلي. ) قصيدة١٦١ -١٥٩(
  ) قصيدة للسيد راضي القزويني.١٦٣ -١٦١(
  ) قصيدة للشفهيني.١٦٥ -١٦٣(
أنّهـا  بن الذهبة وكتـب فوقهـا   للشيخ عبد اهللا أنّها ) قصيدة كتب عليها ١٦٧ -١٦٥(

  للشفهيني وهي األصح.
  ) قصيدة للشيخ جاسم محيي الدين.١٦٩ -١٦٧(
  ) قصيدة للشيخ كاظم األزري.١٧٢ -١٦٩(
  بن الذهبة.) قصيدة للشيخ عبد اهللا ١٧٦ -١٧٢(
  ) قصيدة للميرزا جعفر القزويني.١٧٧ -١٧٦(
 ) قصيدة للحاج جواد [بذقت].١٨٠ -١٧٧(

  ) قصيدة لحمادي الكواز الحلي.١٨٤ -١٨٠(
  قصائد بدون اسم. ) ثالث١٩١ -١٨٤(
  ) قصيدة للسيد صالح الحلي.١٩٤ -١٩١(
  ) قصيدة البن العرندس.١٩٦ -١٩٤(
  ) قصيدة للسيد حيدر الحلي.١٩٩ -١٩٧(
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  ) قصيدة بدون اسم ناقصة اآلخر.٢٠٠ -١٩٩(
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_  

  وجه الصباح علـي ليـل مظلـم   «
  

  ».وربيـــع أيـــامي علـــي محـــرم  
  Ví~ŠßÖ]�†}a� �

  ».برزن في أيدي حفاة عـدا �� أستار     من اـل والهف نفسي على آل النبي«
  � �

مشـكولة، أسـماء الشـعراء    ، حسنة الخـط ، ١٤نسخ، الجامع لها، ق 
لقد كتبت هذا الكتـاب  (عليها ما نصّه:  األحمر، كتب بالمدادت بكت

علـي ابـن حسـين    >المسمى بمجمع القصائد)، وختمه البيضـوي:  
، ثم كتب عنوانها اآلخر المذكور أعاله، وكتب في أولها <الموسوي

  سيد علي بن حسين العطار).(مع لوحة مزخرفة: 
  فر.الغالف: كارتون، أص

  سم. ٢١×  ١٣ /٥س،  ١٥ق، ١٠٠

IRVXH@@

äéÏËÖ]�|^f’Ú    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  ،هـ١٣٢٢ت(الحاج آقا رضا بن محمد هادي الهمداني.(  
  ).١٢(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  المجلد الثاني من كتاب الصالة.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »العالمين الحمد هللا رب.المقد .   مات الصـالة فـي   مة الرابعـة مـن مقـد
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  »...ي وفيه مسائل، األولى: ال يجوز الصالة في جلد الميتةالبحث عن لباس المصلّ
Ví~ŠßÖ]�†}a »    ولعله نشأ من استحباب األذان في الفلوات فتخطوا عـن مـورده مـن

   ». ..باب المسامحة المعرفية، واهللا العالم. الحمد هللا رب العالمين
  

الثالثـاء مـن شـهر جمـادى      نسخ، محمد حسين الخونساري، يوم
األحمـر،   بالمـداد رؤوس المطالـب كتبـت    ،هــ ١٣٢٢اآلخرة سـنة  

  العناوين كتبت بالحاشية.
  بدون غالف.

  سم. ٢١× ١٦س،  ١٩ق،  ١٨٤

IRVYH@@

gè„ãjÖ]�|†��»�géf×Ö]�íéßÚ    ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  اً (السيد ضياء الدين عبد اهللا بن محمد الحسيني الحليهـ٧٤٠سنة كان حي(.  
تهـذيب الوصـول إلـى    ( لكتـاب  <أقـول  -قـال  >ن اويشرح توضيحي استداللي بعن

ـ كمـا    جزأين)، في ـه٧٢٦( أبن المطهرالحلي الحسن بن يوسف  علّامةعلم األصول) لل
تأليفه في يوم  في نسختنا ـ نقل فيه بعض آراء األصوليين مع المناقشة في جملة منها. تم

  في النجف األشرف كما في بعض النسخ. هـ٧٤٠شهر رجب سنة  ٢٥أو  ١٥األربعاء 
  ]١٣/٤٥١، التراث العربي المخطوط: ٨٦٥٣رقم  ٢٣/٢٠٧، و١٦٨/ ١٣، و٢٢٦/ ٦[الذريعة: 
. قـد صـنّف   .. أبو منصور الحسن بن المطهر.موكان شيخنا المعظّ>قال في أولـه:  

مختصرات ومطـوالت وكـان أقلهـا حجمـاً وأكثرهـا علمـاً        في هذا الفن كتباً كثيرة
تهذيب الوصول إلى علم األصـول) فإنـه قـد    (ى وأحسنها ترتيباً ونظماً كتابه المسم
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اشتمل على الحاصل والمحصول واحتوى على النهاية من علم األصول لكنه لغـزارة  
ضي إلـى  فتطويل ي. من غير .لي عليه شرحاًعلمه و.. إلى الشرح والتنبيه أحببت أن أم

منيـة اللبيـب   (همال والخلل فوصفت هذا الكتاب المسمى بـالملل وتقليل يوجب اإل
  . <في شرح التهذيب
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  ىقـدره وال ينسـ   ىواليحصـ  حمـدك حمـداً ال يقـدر حصـره    اللهـم إنـي أ 

  .»... وبعد فإن االلتفات إلى علم أصول الفقه وصرف الهمة إلى عرفانه.نشره ىذكره وال يطو
Ví~ŠßÖ]�†}a »     ه ئـ وفير نعمـه وتظـافر آال  فلنقطع الكـالم حامـدين هللا تعـالى علـى تـ

ء األصـفيا  األئمةوقسمه، مصلّين على سيد الرسل وخاتم األنبياء محمد المصطفى وآله 
  ».صالة ال انقطاع لها وال انقضاء

  
فـي  كتبـت  ، العنـاوين  هــ ١٢٣٧سنة  شعبان ٨نسخ، عصر يوم األربعاء 

المتن بخط أحمر فوقه، بعض أوراقها كتبت بخـط ناسـخ    ميزالحاشية، 
عليها خـتم مربـع:   ، منية المريب)(آخر، جاء اسمها على أولها اشتباهاً: 

  .<ياجواد اليبخل>، وختم مثمن: <... السيد محمد الطباطبائي>
  أسود.جلد الغالف: كارتون، صحراوي وعطفه 

  سم. ٢١× ١٥ق، مختلفة السطور،  ٢٦٣

IRWPH@@

Ö]�‚Â]çÎ�|†��»�íÚ]†ÓÖ]�|^jËÚøÃíÚ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١٢٢٦(تالسيد محمد جواد بن محمد الحسيني العاملي(.  
  ).٦٩(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
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  .)ناقص األول(كتاب القصاص 
í~ŠßÖ]�Ùæ_�D“Î^ÞEV » ... :قوله)قولـه:   ��� في التدبير) لم يذكر فـي التـدبير    وقد مر

  ». ..بصير هذا الصحيح) وويصحح أب(وسيأتي في الجنايات) بخالف قوله: (
Ví~ŠßÖ]�†}a »  في الشرائع والنافع في الرد عليه من أن اإلشكال مع النقل ألنه يمنـع

  ».وجود النقل الذي يعول عليه عنده
  

شـهر   ١١مسكناً،  ...ود ابن الشيخ عيسى الحويزي أصالً نسخ، محم
  .المتن بخط أحمر فوقه ميزف، عصر المؤلِّ..] .سنةربيع اآلخر [

  الغالف: كارتون، صحراوي، وعطفه قماش أسود.
  سم. ٢١× ١٥س،  ٢٠ق،  ٣٠٤

IRWQH@@

Ùç‘ù]�íè^ËÒ�íé�^u   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٣٥٨ت(الشيخ أبو الحسن بن عبد الحسين األردبيلي المشكيني.(  
للشيخ محمد كاظم  كفاية األصولعلى تمام كتاب  <أقول -قوله>بعناوين حاشية 

أولهما في مباحـث   جزءين، الذي يقع في )هــ ١٣٢٩(ت الخراساني المعروف باآلخوند 
مناقشـات آلراء   لعملية، أكثر هذه الحاشـية األلفاظ، والثاني في األدلة العقلية واألصول ا

  .جزءيناآلخوند وبعضها توضيح لها، وتقع في 
����[فهرس مكتبة     ،٣٦٢رقم  ٣٢١السيد محمد صادق بحر العلوم:  ���

  ]٣/٢٩٥، معجم المؤلفين: ٤٥٨رقم ١٤٤معجم المطبوعات النجفية: 
  .الجزء الثاني
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » العـالمين ـ      .الحمد هللا ربه الغنـي أبـو   . وبعـد فيقـول العبـد الفقيـر إلـى رب
مـن الحواشـي المتعلقـة بـالجزء     الحسن بن عبد الحسين األردبيلي المشكيني أنّي لما فرغت 

  .» األول من كفاية األصول أردت أن أشرع في الحواشي المتعلقة بالجزء الثاني منها..
Ví~ŠßÖ]�†}a »  ًولعلّهم اعتمدوا فيما ذكروا على شيء آخر فافهم. والحمـد هللا أوال

شّـي  وآخراً. تم ما يتعلق بالجزء الثاني من كفايـة األصـول استنسـاخاً علـى نسـخة المح     
األستاذ دام ظله وال حرمنا من إفاداته على يد أحقر الورى عمالً وأكثرهم زلـالً محمـد   

  ». هـ١٣٤٥شر من شهر الصيام من سنة . في اليوم السابع ع.صادق بن الحسن
  

ــوم    ــر العل ــد صــادق آل بح ــيد محم ــف الس ــذ المؤلِّ نســخ، تلمي
ـ  هــ ١٣٤٥شهر رمضان سنة  ١٧ ،)هــ ١٣٩٩ت( كتبـه   ،ـ عصر المؤلِّف 

حسـنة   ،<محمد صادق من آل بحـر العلـوم  >لنفسه وختمه البيضوي: 
األحمر، عليها ختم مكتبة الشـيخ علـي    بالمدادكتبت العناوين  ،الخط

  .ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ هادي آل كاشف الغطاء
  .ورأسيها مزين بالطرة ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٢١×  ١٦س،  ١٩ق،  ٣١٨

IRWRH@@

�gè„ãiÙç‘ù]�Ü×Â�±c�Ùç‘çÖ]   )عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i ����   .)هـ٧٢٦(تالحلي، الحسن بن يوسف  ���
متن مختصر جـداً يجمـع القواعـد األصـولية المحتـاج إليهـا، اختصـره مـن كتابـه           
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 ده محمـد المشـتهر بفخـر    فه لولـ ى بنهايـة الوصـول، صـنّ   الجامع في أصول الفقه المسـم
في أثني عشر مقصداً فيها فصول، كان عليه مدار التدريس ، وهو )هــ ٧٧١(تالمحققين 

 ،كثيـرة  م الدين، وعلى الكتاب شروح وحواشٍفي العراق وجبل عامل قبل كتاب معال
  منها الشيخ الطهراني في الذريعة. ذكر قسماً

ا بعد فهذا كتاب تهذيب األصول حررت فيه طرق األحكام مـن  أم>قال في أوله: 
. ورتبـت هـذا   .إجابة اللتماس ولدي محمد جعلنـي اهللا فـداه   غير تطويل وال إخالل

  .<الكتاب على مقاصد
  ، ٣٣٠، كشف الحجب واألستار: ١٧٠ -١٦٥/ ١٣، و ٥١٤ -٢٢٨٠رقم  ٤/٥١١[الذريعة: 

  ]٣/٥٦٤التراث العربي المخطوط:
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »       الحمد هللا رافع درجـات العـارفين إلـى ذروة العلـى، ومهـبط منـازل

  ». ..إلى أسفل درك الشقا ومفضّل مداد العلماء على دماء الشهداءالجاهلين 
Ví~ŠßÖ]�†}a »     وليكن هذا آخر ما نذكره في هذا الكتـاب ومـن أراد التطويـل فـي

ى بنهاية الوصـول فإنـه قـد بلـغ الغايـة وتجـاوز الحـد        هذا الفن فليطلبه من كتابنا المسم
  ».ق للصوابوالنهاية، واهللا الموفّ

  
ـ نسخ، محمد ع شـهر   ٢٨تـراب التويسـركاني،    يلي ابن الميرزا أب
كتبـت  فـي مدرسـة كرمانشـاهان، العنـاوين      هــ ١٢٢٥رمضان سنة 

وهـي للسـيد    <عميد الدين>: بإمضاءاألحمر، عليها حواش  بالمداد
بن السـيد مجـد الـدين أبـي الفـوارس      اعميد الدين عبد المطلب 

منصور) وهي للشيخ منصور بن عبـد اهللا الشـيرازي   (و، )١(األعرجي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٧١رقم  ١٦٨/ ١٣ينظر: الذريعة:  )١(
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للسـيد حسـين    شرح عميـدي) وهـي  (و، )١(المعروف براست گو 
، كتب ابن الناسخ ـ محمد رضـا ـ فـي آخرهـا      )٢(العميدي النجفي

ـ  فـي صيغة نذر شرعي لكنها مخرومة، عليها تملـك   ، هــ ١٢٦٤نة س
  .<محمد حسن...>وتحته ختم مربع: 

  قاتم. ، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٥/٢١ × ١٥ /٥س،  ١١ق،  ٩٨

IRWSH@@

íéÚæ†qû]�íÚ‚Ï¹]�|†�   ) عربي) -نحو  

VÌéÖ`i هـ٩٠٥ت(لد بن عبد اهللا األزهري الشافعيالشيخ زين الدين خا.(  
د في النحو ألبي عبد اهللا محمد بـن محمـد بـن داو    مقدمة اآلجروميةشرح لكتاب 

فها بمكـة  مة نافعة للمبتدئين ألّمقد )، وهيهــ ٧٢٣ت(الصنهاجي المعروف بابن آجروم 
  فه بأمر الشيخ عباس األزهري.المكرمة، ألّ

فهذا شرح لطيف أللفاظ اآلجرومية في أصول علـم العربيـة ينتفـع بـه     >قال في أوله:  
  .<الشيخ عباس األزهري حملني عليه.. ي،يحتاج إليه المنتهوال المبتدي إذا شاء اهللا تعالى

  ]٨/٨٨التراث العربي المخطوط: ، ١٧٩٦/ ٢[كشف الظنون:
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »        يقول العبد الفقير إلى مواله الغنـي خالـد بـن عبـد اهللا بـن أبـي بكـر

  ». . الحمد هللا رافع درجات المنتصبين...األزهري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٠/ ١٣ينظر: الذريعة:  )١(

 .٥٦٦رقم  ١٦٧/ ١٣ينظر: الذريعة:  )٢(
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Ví~ŠßÖ]�†}a »    م في المرفوعات فليراجع جميع ذلك واهللا أعلـم بالصـواب. وهـذافقد تقد
  .»العالمين بحمد اهللا وعونه والحمد هللا رب المقدمة وقد تمآخر ما أردنا ذكره على هذه 

  
شـهر   ١٠نسخ، السيد الحلبي يوسف بن أحمد الحسبي، يوم السبت

، وكان ثاني كتاب كتبه الناسخ في المدرسة هــ ١٢٦٨ربيع اآلخر سنة 
يوسـف آل حـاج   >الشعبانية في حلب المحمية، وختمـه الـدائري:   

  األحمر. بالمدادالمتن والعناوين  ميز، <حسبي
  الغالف: كارتون، أخضر وعطفه جلد، ذو لسان.

  .سم ٧ ، اللسانسم ٢١×  ١٥س،  ١٥ق،  ٦٠

IRWTH@@

»çÓÖ]�l]†Ê��ŠËi�g~jßÚ   ) عربي) -تفسير  

h^~jÞ]V ؟  
)، وضع االنتخاب كاألصـل علـى   هــ ٣٥٢ت(منتخب من تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي 

مـن   bفي األعم األغلب يدور حول ما نـزل فـي أهـل البيـت    وھو  ترتيب السور القرآنية، وفْق
كون النسـخة ناقصـة األول واحتمـل أنـه     ل النتخابهذا اآي الذكر الحكيم وال أعرف وجهاً ل

ه مـن انتخـاب ابـن    أنّـ  أيضـاً  حتملأو يه العديد من روايات تفسير فرات،ف لَقنقلها من كتاب نُ
  .)هـ١١١٦ (حياً سنةالوندي، الشيخ محمد قاسم بن محمد بن جواد الكاظمي النجفي 

مـن تفسـير أواخـر سـورة البقـرة إلـى آخـر السـور         على منتخبات اشتملت النسخة 
  فإن النسخة ناقصة اآلخر بمقدار ورقة واحدة. اإلخالصالقرآنية سوى سورة 
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�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » ...والحسينg     .في زمانه، وكل من يدعو منـا إلـى أمـر اهللا
 عـن  ،عن الحسين بن علوان ،أحمد بن صبيح حدثنا :عبيد بن كثير، قال حدثنيفرات، 

يا أمير  :قال: قام رجل إلى علي أمير المؤمنين، فقال عن جده، عن علي ،عن أبيه ،جعفر
  ». ..المؤمنين أخبرنا عن الناس وأشباه الناس والنسناس

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »      وجعلني نبياً وجعل عليـاً وصـياً، وأعطـاني الكـوثر وأعطـى
  ». ...اإللهامعلياً سلسبيالً، وأعطاني الوحي وأعطى علياً 

  
الشيخ محمد قاسم بـن محمـد    الظاهر أنها بخط ابن الوندي[ نسخ،

علمـاً أن اسـمه لـم     )هــ ١١١٦ (حياً سنةبن جواد الكاظمي النجفي 
عليها بالغات التصحيح،  ،١١ق ، ]يذكر وقد عرفناه باألنس والقرينة

اء فـي أعلـى   األحمر، ج بالمدادكتبت  اآلياتأسماء السور وبعض 
لدروس علـي بـن يحيـى بـن     >عبارة:  ثالث صفحات من الكتاب

محمد بن يحيى بن القاسم الفقيه الوندي الكاظمي أصالً والغـروي  
، عليها تملك علي بن يحيى بـن محمـد   <فناً إن شاء اهللامسكناً ومد

  بن يحيى بن القاسم الفقيه الوندي الكاظمي.
  الغالف: جلد، أسود وعطفه أحمر.

  .سم ٢١× ١٥س،  ١٨ق،  ١٩٤

  @
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IRWUH@@

Ùç‘ù]�‚ñ]çÊ�íé�^u   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  د النجفي الخوانساريهـ١٣٦٣ ت(الشيخ موسى بن محم.(  
ه الشــيخ محمــد حســين الغــروي النــائيني أســتاذتقريــر أبحــاث ل ةاســتدالليحاشــية 

ـــ(فوائد األصــول) )هـــ١٣٥٥ت( ، ذكــر فيــه تمــام الكــالم فــي مهمــات البيــع  المســمى ب
   )١(منية الطالب) سوى أوله.(وأحكامه، وأكثره يوافق ما طبع باسم 

  ]٤٢١/ ٤[التراث العربي المخطوط: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ـه       .العالمين الحمد هللا ربوبعد: فيقـول أفقـر العبـاد إلـى رحمـة رب ..

الباري موسى بن محمد النجفي الخونساري: هذا مما استفدته ممن انتهـت إليـه رئاسـة    
اإلمامية في القرن الرابع عشر،حجة اإلسالم والمسـلمين، آيـة اهللا فـي العـالمين، موالنـا      

في حكـم البيـع، ولمـا كـان عنـوان       حضرة الميرزا محمد حسين النائيني دام ظله العالي
بحثه كتاب خاتم الفقهاء والمجتهدين زين األتقياء والمحققين رافع شبهات المسـائل..  
شيخ مرتضى األنصاري التستري أعلى اهللا مقامه العالي فحررت ما اسـتفدته مـن جنابـه    

  ». ..مد ظله بطريق الحاشية على الكتاب
Ví~ŠßÖ]�†}a » فـي الزقـاق ونحـو ذلـك، الرابـع التـرك        وهكذا الدبس الذي يصـب

  ».المتعارف في الخضرويات
        

منه عفـي  >ف بإمضاء: ف، عليها حواش من المؤلِّنسخ، عصر المؤلِّ
أمانة لطف التبريزي، (ما نصّه:  ، كتب على ظهر الصفحة األولى<عنه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من المعلوم أن مباحث هذا الكتاب فقهية وكتاب فوائد األصول أصولي، فالحظ. )١(
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  ).٢٨/٦/٦٩نظر: مرتضى الموسوي الخلخالي 
  الغالف: كارتون، أخضر.

  .سم٢١ × ١٧س، ٢٠ق،  ٣٢٧

IRWVH@@

|æ‚º��}�|‚Ú�»�|æ†Ö]�ì^éu   )عربي) - شعر  

VÜ¾^ßÖ]  هـ١٣٥٨ ت(الشيخ عبد الغني الحر العاملي.(  
 ،اض اإلمـام الغائـب عجـل اهللا فرجـه    مجموعة شـعرية أكثرهـا فـي مـدح واسـتنه      

  وفهرسها:، قصائد لغيره ، ويتخللها أربعها بذكره المباركيختم bق آبائهفي ح بعضهاو
  قصيدة في استنهاض اإلمام الحجة عجل اهللا فرجه.ـ ١
مثاقيـل مـن    ة، نظمها بعد ما التهم أربعgأمير المؤمنينفي اإلمام ) قصيدة ١٠ -٣(

بر) وبعدما ذهب إلى الطبيب في حال ذهول ويأس من حياته فـأخبره الطبيـب أنـه    الصَّ(
ارتجـل هـذه   و gسيموت بعد قليل وال عالج له ولكنه ذهب إلى ضـريح اإلمـام علـي   

  .gببركات اإلمام يالقصيدة فشف
  .هـ١٣٥٥سنة  جرت ،البحرين فضائل) قصيدة في ١٢ -١٠(
  .f) تخميس القصيدة الكافية، وهي في استنهاض اإلمام الحجة٩٢ -١٥(
  ) قصيدة في استنهاض اإلمام الحجة عجل اهللا فرجه.٩٩ -٩٣(
  ويوم الغدير. gفي حق أمير المؤمنينقصيدة ) ١٠٦ -٩٩(
  ) قصيدة في استنهاض اإلمام الحجة عجل اهللا فرجه.١٠٩ - ١٠٧(
  ويوم الغدير. g) قصيدة في حق أمير المؤمنين١١٢ -١٠٩(
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  .g) قصيدة في رثاء اإلمام الحسين١١٤ -١١٣(
  ويوم الغدير. g) قصيدة في حق أمير المؤمنين١١٦ -١١٥(
  .g) قصيدة في رثاء اإلمام الحسين١١٨ -١١٧(
  ى اهللا عليهم وسلم.قصيدة مع تخميسها فيها استجارة بالنبي وآله صلّ) ١٢٠ -١١٩(
  .g) قصيدة في رثاء اإلمام الحسين١٢٤ - ١٢١(
  ) قصيدة في استنهاض اإلمام الحجة عجل اهللا فرجه.١٢٥(
  .nفي مدح النبيقصيدة ) ١٢٩ -١٢٧(
  .g) قصيدة في حق أمير المؤمنين١٣٢ -١٣١(
  .hفاطمة الزهراءخميس أبيات في حق ) ت١٣٣(
  .g) قصيدتان في تفضيل أمير المؤمنين١٣٥ -١٣٤(
  ) قصيدة للحريري في وصف العجائب.١٤٥(
  ) قصيدة في الفرق بين الضاد والظاء للحريري.١٥١ - ١٤٩(
  .معان ةلى ثالثعالكلمة تنقسم  نأ في) قصيدة لقطرب ١٥٤ -١٥١(
)١٥٥ة عجل اهللا فرجه) توسل باإلمام الحج.  
  ) جدول االختالجات.١٥٩ -١٥٨(
  .g) قصيدة في حق أمير المؤمنين١٦٢ - ١٦١(
  ) تخميس لقصيدة السيد حيدر الحلي.١٦٣ -١٦٢(
  ) أبيات في استنهاض اإلمام الحجة عجل اهللا فرجه.١٦٤(
  .n) قصيدة في مدح النبي١٦٧ -١٦٥(
  ) قصيدة في استنهاض اإلمام الحجة عجل اهللا فرجه.١٦٨ -١٦٧(



٤٣٠  ............................................................................................................................   

  قصيدة في استنهاض اإلمام الحجة عجل اهللا فرجه.) ١٧٣(
  .n) قصيدة في مدح النبي١٧٥(
  .n) قصيدة في مدح النبي١٧٨ -١٧٧(
  .g) توسل باإلمام الحسين١٨٠ -١٧٨(
  .g) قصيدة في حق أبي الفضل العباس١٨١(
  .g) قصيدة في حق أمير المؤمنين١٨٣ -١٨٢(
  الحجة عجل اهللا فرجه.) قصيدة في استنهاض اإلمام ١٨٤ -١٨٣(
  .fفي اإلمام الحجة ، وأخرىg) قصيدة في حق أمير المؤمنين١٨٥(
  ) قصيدة في اإلمام الحجة عجل اهللا فرجه.١٨٥(
  ) قصيدة في حب النبي وآله صلى اهللا عليهم وسلم.١٨٦(
  .g) قصيدة في حق أمير المؤمنين١٨٧(
  ) قصيدة في تسلية القلوب للنيسابوري.١٨٨(
  .gقصيدة في التوسل بأمير المؤمنين )١٨٩(

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ    
  وسل الخبيث ملقيا فـي طيـب  ... «
  

  » ..المستحق غدا عذاب الهـون   
  Ví~ŠßÖ]�†}a� �

  ى وسـلم مـا  عليكم اهللا قد صـلّ «
  

  ».الح بدر دجا ار بدت أونهشمس ال  
    

األول ف، وبعض األوراق كتبها ولده الشيخ محمد، ناقصـة  نسخ، المؤلِّ
، يتخلل النسـخة بياضـات، فيهـا أوراق متفرقـة وفيهـا:      ر ورقتينبمقدا

قصيدة المية في ورقتين كتبها صـادق بـن بـاقر الكشـميري الـربش      (
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نوري[ وكتب تحت خطه هو ابن عمتي بلكهنـو]، ورقـة فيهـا رسـالة     
كتبت للشيخ محمد مهدي الحر من عبداهللا فران، ورقة فيهـا قصـيدتان   

فيها قصيدة له في البحرين، ورقـة فيهـا رسـالة     لعبد الغني الحر، ورقة
لألبيـات: إذا مـت   لعبد الغني الحر من ابن عمه، ورقة فيهـا تخمـيس   

، ورقة فيها قصيدة فـي اسـتنهاض اإلمـام الحجـة     فادفني قرب حيدر
عجل اهللا فرجه، ورقة فيها قصيدة في استنهاض اإلمام الحجة عجل اهللا 

أمير المـؤمنين  فرجه)، على الغالف أبيات في حقg   عليهـا تملـك ،
  .]هـ١٣[٥٣ في سنةالشيخ محمد بن عبد الغني الحر 

  صحراوي. ،الغالف: كارتون
 سم. ٢١× ١٦، ق، مختلفة السطور ٩٥

IRWWH@@

Ùç‘ù]��^ÃÚ�íé�^u   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٠٩٨ت(مال ميرزا محمد بن الحسن الشيرواني.( 

  ).٢١٦(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  قوله الفقه في اللغة الفهم، إنما ابتدأ بتعريف الفقه دون أصول الفقـه

  ». .كما هو المعروف في كتب األصول ألن وضع الكتاب إنما هو لبيان الفقه.
Ví~ŠßÖ]�†}a »         ـا وغير ذلـك يختلـف بـاختالف المـوارد فقـد ماعرفـت مـا فيـه وأم

  ».وغيرهمار فهو أيضاً اسموه النسخ ضاإل
        

، في آخرها بالغ المقابلة، عليها حاشية بإمضـاء:  هــ ١٢٢٩نسخ، سنة 



٤٣٢  ............................................................................................................................   

 فـي ، عليها تملـك السـيد محمـد إبـراهيم البروجـردي      <wمنه>
م، وأهداها إلـى مكتبـة جـامع الخضـراء فـي النجـف       ٦/٥/١٩٤٨

  م.١٣٩١شهر ربيع اآلخر سنة  ٢٣ فياألشرف 
  ورأسيها، متضرر. مزين بالطرةفاتح  ، بنّيالغالف: جلد

@@سم. ٢١× ١٠س،  ١٩ق،  ١٥٩

IRWXH@@

íÂçÛ¥� �

M�{ÄÊ^ßÖ]�†’j~¹]   ) عربي) -فقه إمامي  

  <و ١١٤ -و١>
VÌéÖ`i  هـ٦٧٦(تالمحقق الحلي، أبي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي(.  

مختصر فتوائي معروف، فيه بعض اإلشارات إلى األدلة، مختصر ـ كما يقال ـ مـن    
شرائع اإلسالم) وهو على ترتيبه في الكتب واألبواب، ومجموع مسائله (ف كتاب المؤلِّ

به األصـحاب مـن لـدن عصـر      عول�� تسعة آالف مسألة ـ كما عدها بعض الفقهاء ـ، وقد  
مؤلفه إلى اآلن، وال يزال من الكتب الدراسية في عواصـم العلـم الشـيعية، وقـد اعتمـد      

علوا أبحاثهم وتدريسـاتهم فيـه، وشـروحهم    عليه الفقهاء خالل هذه القرون العديدة فج
  وحواشيهم عليه، وللعلماء عليه حواش كثيرة مطولة ومختصرة.

  ]٢١٩/ ١١، التراث العربي المخطوط: ٢٦٣٦رقم  ٢١٣/ ٢٠و ،١٤/٥٧، و٦/١٩٣[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »     الحمد هللا الذي صغرت في عظمته عبـادة العابـدين، وحصـرت عـن
ي ا بعد: فـإنّ أم ..الحامدين، وقصرت عن وصف كماله أفكار العالمينشكر نعمته ألسنة 
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، تبر، بألفاظ محبرة وعبـارات محـررة  مورد لك في هذا المختصر خالصة المذهب المع
  ». ..تظفرك بنخبه، وتوصلك إلى شعبه، مقتصراً على ما بان لي سبيله، ووضح لي دليله

Ví~ŠßÖ]�†}a »    وال إتـالف مـال، ويخـتص ضـمانها      الثالثـة: ال تعقـل العاقلـة بهيمـة
بالجناية على اآلدمي حسب. فهذا آخـر مـا أردنـا ذكـره، وقصـدنا حصـره، مختصـرين        

  ».العالمين . رب.مطوله، مجردين محصله، ونسأل اهللا سبحانه
  

N{�íè…‚é£]�ì…‚Ö]    ) عربي) -فقه إمامي  

  <ظ ١٢٣ -ظ١١٤>
VÌéÖ`i؟  

  في تاريخها: ، جاءاً) بيت٢٥٠(أرجوزة في اإلرث، تقع في 
جــت تاريخــاً وجيهــاً طلعــاً(خر  

  
ــا)     ــبهاً وقعـ ــياً وشـ ــدرتي نسـ   بـ

  .وال أعلم وجهه )ـه١٢١٧(وقد جمع التاريخ في حاشيتها فخرج سنة   
  ]٣٦٥رقم  ٨/٩٧، ١/٤٥٣[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »    رث واهللا المطلـق للّسـان والمعلـم    هـذه درة حيدريـة نظمـت فـي اإل
  بسم اهللا الرحمن الرحيم: لإلنسان القلم والبيان،

  الحمـــد والشـــكر كمـــا ينبغيـــا
  

ــا.    ــل هادي ــر وارث أرس   ». .لخي
  Ví~ŠßÖ]�†}a   

  وبعض مـا نويـت نظمـاً كمـال    «
  

  ».جلّ المهمـات وجوعـاً شـمال     
    

  .بالشنجرف كتبتاألولى) العناوين (نسخ، 



٤٣٤  ............................................................................................................................   

  .عليها كلمات نسخ البدل ،هـ١٢٥٩سنة  الثانية)(
عليها تملك السيد حسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلـب   

والنسخة  ،هــ ١٣٣٤شهر رجب سنة  ٩ فيالحسيني النجفي الهمذاني 
  كرت في الذريعة.ذُ

  فاتح. ، بنّيالغالف: جلد
 سم. ٢٠ /٥× ١٢الثانية)، (س  ١٤األولى)، (س  ٢١ق،  ١٢٣

IRWYH@@

Ùç‘ù]�ì‚Â   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  د بن الحسن الطوسي  الطائفة، أبي جعفرشيخهـ٤٦٠(تمحم(.  
ماعـدا كتـاب الذريعـة    (أشمل كتاب قديم في القواعد األصولية للشـيعة اإلماميـة   

رى كتابـه الذريعـة،   فه في حياة أستاذه قبـل أن يـ  )، ألّلمؤلِّفلشريف المرتضى أستاذ ال
اآلخرين ومناقشتها، وهو  ه واالستدالل عليها، ولم يتطرق فيه إلى آراءئيشتمل على آرا

مة وقسمين يشتمالن على اثني عشر باباً ذات فصول.في مقد  
  ]٩/٢٥،التراث العربي المخطوط: ١٤٨٨رقم  ١٥/٢٢٧[الذريعة: 

ه، يحيط بجميـع  دكم اهللا، إمالء مختصر في أصول الفققد سألتم أي>قال في أوله: 
. ولم يصنِّف أحد من أصحابنا في هذا المعنـى،  .ختصار واإليجازأبوابه على وجه اال

 �
� �
� �
� �
الذي له في أصول الفقـه ولـم   ما ذكره شيخنا أبو عبد اهللا رحمه اهللا في المختصر  �
سـيدنا   ه، وشذّ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها، وتحريرات غير ما حررها فإنيستقص

شرح ذلـك، فلـم    عليه أاألجل المرتضى قدس اهللا روحه وإن كثر في أماليه، وما يقر
. وأنا مجيبكم إلى ما .يصنِّف في هذا المعنى شيئاً يرجع إليه، ويجعل ظهراً يستند إليه
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م في أول الكتاب فصالً يتضمن ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية . وأقد.سألتم عنه
  .<..ببعض ترتيب أبوابها وتعلق بعضها

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ـ .الحمد هللا وحدهدكم اهللا، إمـالء مختصـر فـي أصـول     . قد سألتم أي
  ». ..الفقه، يحيط بجميع أبوابه على وجه االختصار واإليجاز، على ما تقتضيه مذاهبنا

Ví~ŠßÖ]�†}a »         وفيما لخصناه كفاية لمـن ضـبط هـذا الفـن، وتنبيـه بـذلك علـى مـا
ولـي  عداه، ونسأل اهللا تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه، وينفعنا بذلك ومن نظـر فيـه، إنـه    

  ».ذلك، والقادر عليه، والحمد هللا رب العالمين
  

شهر ربيـع   ٤، )١(نسخ، محمد بن علي بن يحيى بن سالم المنصوري
الجـزء  ( [النجـف األشـرف]   في المشهد الغروي هــ ١٠٤٣األول سنة 

آخر الكتـاب)،  ( هــ ١٠٤٤شهر ربيع اآلخر سنة  ١٤األول)،يوم األحد 
من نسخة المال محمد أمين الدين، وتاريخ نسخة المال هكذا:  انسخه

)ب في عشر شعبان من شهور سنة عشـر  كتبه الحسن بن علي المؤد
عليها كلمات  ،..).العالمين ياً مستغفراً والحمد هللا ربوخمسمائة مصلِّ

كتبـت  العناوين  ،عليها بالغات القراءة والمقابلة واإلنهاء نسخ البدل،
، كتب الناسخ في آخر الجزء األول تـواريخ تخـص   رألحما بالمداد

المصنِّف، عليها إعارة السيد علي ابن السيد عطيفة الحسني الحسيني، 
سـنة   فـي وإعارة محسن ابن الشيخ محمد ابن الشيخ حمد السـنجر  

نظر فيها الشيخ عباس ابن الشيخ علي آل كاشـف الغطـاء،    ،هــ ١٢٣٩
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذا   )١( ــخ ه ــاس     الناس ــن عب ــابر ب ــن ج ــد ب ــيخ محم ــى الش ــذ عل ــيتتلم ــمالنجف ــة   ، وأت ــخ ومقابل نس
ــن كتــاب (مــنهج المقــال) لالســترآبادي فــي       ـــ١٠٤٣ة ســنة ذي الحجــ ٨نســخة م . (ينظــر: ه

 )٩٩٦رقم  ١/٥٣٥تراجم الرجال: 
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الشيخ هـادي   ه، ونظر فيها ولد<يالعباس بن عل رق>وختمه المربع: 
، عليها تملك محسن ابـن الشـيخ أحمـد النحـوي     هــ ١٣٠٨سنة  في

الشهير بالشاعر النجفي، وتملك الشـيخ هـادي آل كاشـف الغطـاء،     
ا ابن الشيخ هادي ختم مكتبة الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضعليها 

  .)١٠٨( بالرقم األشكوري، ذكرها السيد جعفر آل كاشف الغطاء
  .، بنّيجلد صناعيالغالف: 

  سم. ٢١× ١٥ /٥س،  ١٩ق،  ٢٢٥

IRXPH@@

íéiø’Ö]�íÖ^‰†Ö]�|†�    ) عربي) -فقه إمامي    

VÌéÖ`i  هـ١١٨٦(تالشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني(.  
به على أبواب، كتبه بالتماس بعض المؤمنين، ورتّ ،ةالصالفي األولى رسالته لشرح 

  في كربالء المقدسة.  هـ١١٧٠ربيع اآلخر سنة شهر  ٧فرغ منه في 
  ]٧/٢٦٧، التراث العربي المخطوط: ١٠٤٢رقم  ١٣/٢٧٨[الذريعة: 

. فـي تصـنيف   .قد كثر علي التماس جملة من المؤمنين والخـالن >: قال في أوله
التـي هـي عمـود الـدين لكـن علـى وجـه اإليجـاز         . .رسالة في األحكام الشـرعية 

. بعـد أن  .. وأجبت سؤالهم.. واستعنت.اضطرار وأكد ذلك إلحاحواالختصار من غير 
واالختصـار فأضـفنا عليهـا الحواشـي      اإليجـاز كتبنا هذه الرسالة على ما أشرنا مـن  

. والتمس منـا بعـض األعـزاء األخـوان أن     .مايكون وافيا بالكشف عن بعض معانيها
. وربما أضـفنا  .وريجعل لها كالشرح لها في خالل السطور ليكون في الوضوح والظه
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  .  <. وقد رتبتها على أبواب.إلى تلك الحواشي السابغة فوائد أخر
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » خيرته محمـد الحمد هللا تعالى على نعمائه والصالة والسالم علىn 

بن أحمـد ابـن   ول الفقير إلى ربه الكريم يوسف وآله المتوجين بتاج الكرامة، وبعد فيق
  ». ..كثر عليإبراهيم البحراني الموالي قد 

Ví~ŠßÖ]�†}a »       وهذا ماسمحت به القريحـة الجامـدة والرؤيـة الخامـدة علـى تـوزع
البالي [كـذا] وتـرادف اشـتغالي ونسـأل اهللا الكـريم المتعـال أن يرحمنـا بمحمـد واآلل         

  ».ى اهللا على محمد وآله الطاهرينوالحمد هللا رب العالمين وصلّ
        

عبـد اهللا الخاقـاني، نهـار    نسخ، حسن ابن الحاج جابر ابن الشـيخ  
  نسخة مغلوطة.  وال، هـ١٢٥٣األحد من شهر صفر سنة 

  الغالف: كارتون أخضر وعطفه جلد بني.
  سم. ٢١×  ١٧س،  ١٧ق،  ٢٢٩

IRXQH@@

êÞ^Ã¹]�†’j§   ) عربي) -بالغة  

VÌéÖ`i هـ٧٩٢ت(سعد الدين مسعود بن عمر  ،التفتازاني.(  
  ).٢٣٩(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  ناقصة األول بمقدار ورقة واحدة. النسخة
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »   الكتاب التشبث بأذيال اإلقبال واالستظالل بظـالل الرأفـة ...

  ». ..واإلفضال فجعلته خدمة لسدته التي هي ملتثم شفاه
Ví~ŠßÖ]�†}a »إو   مشـتملة   نهن كالً من السور بالنسبة إلى المعنى إلـى الـذي يتضـم
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  ».ومنطوية على حسن الخاتمةالفاتحة على لطف 
  

 بالمـداد  كتبـت العنـاوين   ، عليها كلمات نسخ البـدل، ١٢نسخ، ق 
مع ذكر المصدر، عليها ذكـرى السـيد    ياألحمر، مشحونة بالحواش

ـ    جعفر بن محمد باقر بن عل  ني بن رضا بن مرتضـى بـن هاشـم ب
  ].هـ؟؟[ ٣١مهدي الطباطبائي سنة 

  .، بنّيجلد صناعيالغالف: 
 سم. ٢٠ /٥× ١٥ /٥س،  ١٦ق،  ٢٢٤

IRXRH@@

íÛÓ�]�°Þ]çÏÖ]    ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i ي يرزاالمهـ١٢٣١(تالجيالني  حسن محمد بنالقاسم  أبو، القم(.  
  ).٦٥(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »     الحمد هللا الذي هدانا إلى أصول الفـروع وفـروع األصـول وأرشـدنا
  ». ..ببيان أهل الذكر اهماوقفّ nة الرسولنّاألحكام بمتابعة الكتاب وسإلى شرائع 

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »   ـة ووافـق العامـة قلـت جعلـت     نّحكمه حكـم الكتـاب والس
ةنّفداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والس... .«   

        

األحمر، عليها حـواش   بالمدادف، العناوين كتبت نسخ، عصر المؤلِّ
 ، علـى وجههـا دعـاء لـرد    <منه دام ظله>و <منه عفي عنه>بإمضاء: 

الضالة، عليها تملك علي الخياط المشهدي، ثم أهداها إلى مهـدي  
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الصدتوماني، استعارها محسن ابن الشيخ محمد من الشـيخ مهـدي   
مـع مائـة    ... سـمحمد الشهير بالن وقَفَها ،هـ١٢٣٢[الصدتوماني] سنة 

على نسخة مـن   اًنسخة على الشيعة وفهرس تلك الكتب كان مكتوب
  كتاب الوافي كما جاء في تلك الوقفية.

  .مزين بالطرةجلد، أحمر قاتم  الغالف:
 سم. ٢٠ /٥× ١٤س،  ٢٧ق،  ٣١١

IRXSH@@

Ýø‰ý]�Äñ]†��|†��»�Ý^Óuù]�Õ…]‚Ú    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ١٠٠٩(تالسيد محمد بن علي بن الحسين الموسوي العاملي(.  
  ).٨٤(ينظر: المخطوطة ذات الرقم  

  كتاب الطهارة.
Ví~{{ŠßÖ]�Ùæ_ »      ــه ــود لكمال ــه المعب ــكور لنعمائ ــه المش ــود آلالئ ــد هللا المحم الحم

   ». ..المرهوب لجالله الذي ارتفع شأنه عن مشابهة األنام
Ví~ŠßÖ]�†}a » عن الصادقبما رواه أيضاًومع ذلك فهي معارضة ،g عن االكتفاء :

بالمرة. وهي أولـى ألنهـا مطابقـة لمقتضـى البـراءة األصـلية. واهللا تعـالى أعلـم بحقـائق          
  ».أحكامه
  

نسخ، الحاج مال محمد الجلكاني األصل الزنجـاني المسـكن سـنة    
قولـه) بالشـنجرف، فـي آخرهـا قصـيدة فـي       (كلمة  ميز ،هــ ١٢٥٤



٤٤٠  ............................................................................................................................   

الخمريات، عليها تملك السيد علي بن إبراهيم األحسائي المطيرفي 
) ٣١(تملكها بالشراء الشرعي بـثمن   ،هــ ١٣٥٤شهر رمضان سنة  في
  .اًعراقي اًفلس

  ورأسيها. مزين بالطرةفاتح  ، بنّيالغالف: جلد
@@سم. ٢٠× ١٥س،  ٢١ق،  ٤٠٨

IRXTH@@

ÐŞß¹]�gè„ãi�íé�^u   ) عربي) -منطق   

VÌéÖ`i  هـ٩٨١ت(نجم الدين عبد اهللا بن الحسين اليزدي.(  
علـى قسـم المنطـق مـن      <قولـه  -قولـه  >حاشية مختصرة متداولة معروفـة بعنـاوين   

، وهي مـن الكتـب   )هــ ٧٩٢(تالتهذيب) لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (كتاب 
الدراسية في الحوزات العلمية الدينية، كتبوا عليها حواشي وتعاليق كثيـرة، فـرغ منهـا ـ     

) فـي المشـهد   هــ ٩٦٧(ذي القعـدة سـنة    ٢٧كما في بعض النسخ ـ ضحوة يـوم األربعـاء    
  النجف األشرف).(المقدس الغروي 

  ، ٢٦٨رقم  ٦/٥٣، الذريعة: ٨٦٠رقم  ١٧٢[كشف الحجب واألستار: 
  ]٤/٢٥٧التراث العربي المخطوط: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » :الحمد هللا)، افتـتح بحمـد اهللا بعـد البسـملة ابتـداًء بخيـر كـالم        (قوله
  »...واقتداًء بحديث خير األنام عليه وآله الصالة والسالم

Ví~ŠßÖ]�†}a »       بل المقصد من العلم العمـل جعلنـا اهللا وإيـاكم مـن الراسـخين فـي
  »...جوده سعادة الداريناألمرين ورزقنا بفضله و

        



  ................................................................................................................................  ٤٤١ 

الناسـخ كلمـة    ميـز ، المتن في أعلى صـفحاتها،  هـ١٢٢٠نسخ، بعد 
بإمضـاءات  ألحمر، عليهـا حـواش منقولـة كثيـرة     ا بالمدادقوله) (

 اهللابتدأ العبد الذليل عبـد >وعبارة: عديدة، على وجهها عدة فوائد، 
األخيـرة فيهـا    الـثالث  اتق، الور<ربيع األول ٢٥ين العلي يوم حس

السـيدة  (ة أسماء، منهـا:  جملة من األشعار ووصية مخرومة فيها عد
. .فاطمة، السيد عبد اهللا الطهراني، السـيد علـي أكبـر الشهرسـتاني    

)، وشهد بصحتها السيد إبراهيم بن هــ ١٢٨٤(وغيرهم)، تاريخها سنة 
، <إبراهيم الحسيني> أسد اهللا المازندراني الحائري، وختمه البيضوي:

، <الراجي محمد حسين>ومحمد حسين الفارسي، وختمه البيضوي: 
ال إلـه إال اهللا الملـك   >وعلي بن مهدي الخراساني، وختمه المثمن: 

  .، الكثير من أوراقها مرممة الجانب<الحق المبين عبده علي

  ، أزرق.جلد صناعيالغالف: 
  سم. ٥/٢٠ × ١٥س،  ١٣ق،  ٨٧

IRXUH@@

íè†Ã��íÂçÛ¥   )عربي) -أدب  

VÄÚ^¢]  ١٣ق (؟.(  
مجموعة شعرية من القريض قيمة حوت الكثير من القصـائد القديمـة والمعاصـرة    
لجامعها وبعضها من الحسكة، جمعت في القرن الثالث عشر، ففيها قصائد للشيخ كاظم 

)، ويتخلل المجموعة شيء من هـ١٢٤٠ت() وللشيخ محمد األزري هـ١٢١٢ت(األزري 



٤٤٢  ............................................................................................................................   

  األحجار الكريمة. النثر القصصي وخواصّ
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »لبعضهم في الغزل:  

ــا مخجــالً ــه ســم ي ــا ربقوام   القن
  

  ».وبقده غصن األراك إذا انثنى  
  Ví~ŠßÖ]�†}a »:ولبعضهم  

وتركــي   خــال لــه فــي الخــد  
  

  كمســـك فـــوق كـــافور ذكـــي  
ــ   ــا رآهتعجـــ   ب نـــــاظري لمـــ

  
  ».النبـي  ىعلـ  فقال الخـال صـلِّ    

    
بالشنجرف، الظاهر أن جامعها من أهل  العناوين كتبت، ١٣نسخ، ق 

  البصرة أو األهواز ألن بعض األشعار واألسماء وردت من هنالك.
  قاتم. ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ٢٠× ١٤ق، مختلفة السطور،  ١٣٨

IRXVH@@

çvßÖ]�»�|^f’¹]�íq^fè��|†��î×Â�íé�^u   )عربي) -نحو  
VÌéÖ`i  ـه٩٣١ت(ابن سيدي، يعقوب بن سيدي علي الميموني الرومي الحنفي.(  

المصباح في النحـو) لإلمـام   (مجموعة فوائد قيدها على شرح أوائل ديباجة كتاب 
  . عليه بعض أحبته ه)، حينما قرأهـ٦١٠ت(ناصر بن عبد السيد المطرزي النحوي 

  ]٢/٥٤٧، هدية العارفين: ٢/١٧٠٩[كشف الظنون: 
�Ùæ_Ví~ŠßÖ] » الحمد هللا الذي أعرب تركيب الكائنات من مزج كاف النون، وبنى

  »...األفالك المرفوعة على الحركة واألرض المخفوضة على السكون



  ................................................................................................................................  ٤٤٣ 

Ví~ŠßÖ]�†}a »ألن العقـل  .ستقراء فـي أجـزاء الكتـاب وأبوابـه    يلزم ثبوت الخامس باال .
شرح هذه األوراق بعون الملك الرزاق هذا أن يكون شيئاً آخر غير الخامس، تم«.  

  
 بالمـداد العناوين والخط الـذي فـوق المـتن كتبـت      ،١٣نسخ، ق 

  األحمر، عليها تملك الشيخ عبد العلي.
  بدون غالف.

  سم. ٥/٢٠ ×٥/١٥س،  ١٥ق، ١١٩

IRXWH@@

ï‚ßÖ]�†ŞÎ�‚â]ç��|†�   )عربي) -نحو    

VÌéÖ`i  هـ١٢٠٥ ت(السيد صادق بن علي الحسيني األعرجي الشهير بالفحام.(  
، ) ه ٧٦١ت(ى) البـن هشـام النحـوي    قطر النـد (شرح للشواهد الشعرية في كتاب 

يذكر فيه بحر البيت الشعري وعروضه وضربه وما فيه من الزحاف والعلـل، والتـزم فيـه    
متـه أنـه لـم يطلـع علـى      فـي مقد  بذكر ناظم البيت والتزم بذكر ما قبله وما بعده، وذكـر 

وشـرح الشـيخ محمـود بـن      ،)هــ ١١٣٠ت( شرح لها سوى شرح الشيخ فـتح اهللا الكعبـي  
في هذا الشرح إلى بعـض المسـامحات    أشارفرائد القالئد)، و( ـ أحمد العيني الموسوم ب

  التي وقعت في شرحيهما.
  ]١٢٥٨رقم  ٣٣٩/ ١٣و ٦٨٨رقم  ٦/١٢٧[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » محـل، وخفـض قـدر     )١(الحمد هللا الذي رفع قدر العلماء إلى سـماء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لعل صوابها: (أسمى). )١(
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  »...الجهالء إلى الدرك األسفل ونصب على معرفته الدالئل
Ví~ŠßÖ]�†}a »ول ونائـب فاعلـه ضـمير مسـتتر     جهوهو مبتدأ ويكتب فعل مبني للم

  ».يكتب والجملة في محل رفع خبر واهللا أعلم ه يعود إلى الفعل وبألف صلةفي
  

محمد حسن ابن الشيخ لطيف ابن الشيخ منصور، صبح يـوم  نسخ، 
بعض رؤوس المطالـب كتبـت    ،هــ ١٢٧٠شهر صفر سنة  ٢٥السبت 
وقـف طـالب   >األحمر، عليها ختم وقفيتها وهـو بيضـوي:    بالمداد

كمـا   )١٠( بـالرقم  األشـكوري ، ذكرها السيد جعفـر  <نجف أشرف
  .)٧٧( بالرقموذكر نسخة أخرى 

  .، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٢٠× ١٥س،  ٢٢ق،  ٨٧

IRXXH@@

ÐŞß¹]�»�íÂçÛ¥� �

M�{ÐŞß¹]�»�ï�ÓÖ]   ) فارسي) -منطق  

  <و ٢٣ -ظ ١>
VÌéÖ`i     هـ٨١٦(تالسيد مير شريف علي بن محمد الجرجاني(.        

متن فارسي في المنطق تعرض فيه لعد ذكرهـا   ة حـواشٍ ة مسائل، وكتب عليه عـد
لـه  والـدرة)،  (الـدين محمـد وسـماها بــ    بها ولـده شـمس   )، عر٦/١٨٥(صاحب الذريعة 

  ة).الغر( اهاسمو أيضاًبها أيضاً ولده عرالتي الصغرى) (أيضاً 
  ]١٦٦رقم  ١٧/٢٥٩، و١٦٦رقم  ٥/٥٢[الذريعة: 



  ................................................................................................................................  ٤٤٥ 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »    وى صـور  بدانكه آدمي راقوه تيست دراكه كـه منـتقش گـردد در
  »..دراينه وليكن.چه ناچأشياء

Ví~ŠßÖ]�†}a » نيست بس ال حجر باشد، وليكن ال حجر نيست بـس  ليكن ال شجر
�».ال شجر باشد �

� �

N{�ÐŞß¹]�gè„ãi�íé�^u   ) عربي) -منطق    

  <ظ ١٢٨ -ظ  ٢٦>
VÌéÖ`i  هـ٩٨١ت(نجم الدين عبد اهللا بن الحسين اليزدي.(  

  ).٢٨٤(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » :ابتـداًء بخيـر كـالم    الحمد هللا)، افتـتح بحمـد اهللا بعـد البسـملة     (قوله

  »...واقتداًء بحديث خير األنام عليه وآله الصالة والسالم
Ví~ŠßÖ]�†}a »       بل المقصد من العلم العمـل جعلنـا اهللا وإيـاكم مـن الراسـخين فـي

  »...األمرين ورزقنا بفضله وجوده سعادة الدارين

O�{ÐŞß¹]�gè„ãi�î×Â�ë�ˆéÖ]�íé�^u�íé�^u��   عربي) -منطق (�

  <ظ ١٦٥ -و  ١٢٩>
VÌéÖ`i  ؟).ق(الشيخ إسحاق الحويزي  

حاشية توضيحية مختصرة على حاشـية نجـم الـدين عبـد اهللا بـن الحسـين اليـزدي        
  )، بلغ فيها إلى مبحث القياس ولم تتم.هـ٩٨١ت(

  ]٤/٣٠٥، التراث العربي المخطوط: ٣٠٧رقم  ٦/٦٠[الذريعة: 



٤٤٦  ............................................................................................................................   

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »         :الحمد هللا حق حمـده والصـالة علـى محمـد وآلـه مـن بعـده، قولـه
  »...افتتح بحمد اهللا) الظاهر أنه ظرف لغو متعلق بأفتتح والباء صلة(

Ví~ŠßÖ]�†}a »لما يرد اختالل الحصر بقياس المساواة حيث أخرجوه عن القيـاس  ق
  ».ل إلى التصديقبقيد لذاته، والظاهر أنه ليس بشيء من االستقراء والتمثيل بل أنه موص

   
فصـل) بالشـنجرف،   (كلمـة   ميـز األولى): بـدون تـاريخ،   (نسخ، 

، محمـد رضـا   هــ ١٢٧٤جمادى األولى سنة  ٥الثانية): يوم األربعاء (
الشيخ >و، <منه>ة حواش بإمضاء: بن محمد علي التستري، عليها عد

، <مير علي شـرح المطـالع  >و، <موالنا مسعود>و، <يعقوب رحمه اهللا
، <شـيرازي >و، <فـتح اهللا >و ،<محمد عفي عنـه >و ،<wالغفارعبد >و
  .  <عبد الرحيم اإلصفهاني>و، <بحر الجواهر>و، <لمحرره وفقه اهللا>و
، السيد محمد ابن المرحوم هــ ١٢٧٤جمادى األولى سنة  ١٣الثالثة) (

محمد تقي الموسوي، عليها كلمات نسـخ البـدل، عليهـا حـواش     
، <سـيد محمـد  >و، <ع ق ره>و، <الشـيخ يعقـوب  >و، <منه>بإمضاء: 

السيد >و، <مال عبد الرحيم سلمه اهللا>و، <مال جالل>و، <wمحسن>و
  .. وغيرها.  <wهادي

قبل األخيرة كتب الناسخ فيها إفادة منطقية من اآلخونـد  التي الورقة 
أعلى اهللا مقامه)، عليها تملك السيد محمـد بـن محمـد    (مال جعفر 

  تقي الموسوي.
  متضرر. ،بطرة مذهبة، من األمام فقط مزين الغالف: جلد، أسود

  سم. ٢٠×  ١٤ /٥ق، مختلفة السطور،  ١٦٨



  ................................................................................................................................  ٤٤٧ 

IRXYH@@

íÃè†�Ö]�Ý^Óu_�»�íÃé�Ö]�ï†Òƒ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٧٨٦(تالشهيد األول، محمد بن مكي العاملي(.  
  ).١١٣(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  الكتاب.أركان الصالة) إلى آخر (كتاب الصالة 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » بعـة: األول: فـي   الركن األول: في أفعال الصالة وتوابعها وفصـوله أر

  »...ا واجبة أو مندوبة. والواجبات ثمانيةوهي إم ،األفعال
Ví~ŠßÖ]�†}a »   ويتلوه إن شاء اهللا تعالى المجلد الثاني في كتاب الزكاة. وفـرغ منـه

  ».والظفر، سنة أربع وثمانين وسبعمائة يوم الثالثاء لتسع بقين من صفر ختم بالخير
  

كتبـت فـي   العناوين  ،هـ١٠٧١ذي الحجة سنة  ١١نسخ، يوم السبت 
حاشيتها بالشنجرف، متضررة أثر ما جرى على المكتبة من االعتداء 

  الغاشم.
  بدون غالف

  سم.٢٠ /٥× ١٥س،  ٢١ق، ١٨٤

  @



٤٤٨  ............................................................................................................................   

IRYPH@@

íéÊ^ÓÖ]�|†��»�íéñ^é–Ö]�‚ñ]çËÖ]   ) عربي) -نحو  

VÌéÖ`i  هـ٨٩٨ت(نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي.(  
الكافية) البن الحاجب النحـوي، كتبـه   (لـرح ممزوج مختصر توضيحي معروف ش

الجامي لولده ضياء الدين يوسف بن عبد الـرحمن، وفـي بعـض مسـائله مناقشـات مـع       
جيـدة مـن   ضافة فوائـد  إوهو مستخلص من شروح الكافية مع  النحويين وردود عليهم،

هـ٨٩٧شهر رمضان سنة  ١١ه في يوم السبت الجامي، أتم.  
  ]٤٣٠/ ٩، التراث العربي المخطوط: ١٦٠٩رقم  ١٦/٢٤٦،الذريعة: ٢/١٣٧٢[كشف الظنون: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  ،الحمد لوليه والصالة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابـه
المشــهور فــي المشــارق  علّامــةلل أمــا بعــد فهــذه فوائــد وافيــة بحــل مشــكالت الكافيــة 

  »...والمغارب
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »حـذف عـن آخـر    تُتاء التأنيث التـي قياسـها أن ال    وحذفت

على خالف القياس مع جـواز إثباتهـا فيهـا     )خصيان وأليان(المثنى كقوله: وتمرتان في 
  »....على

  
 عليها، عليها حواش قليلة، عليها اسم أفندي مال حسن، ١٣نسخ، ق 

ـ ، هــ ١٢٨٨ذي القعدة سـنة   ٦ فياسم سيد خليل  شـهر   ٢٠اريخ وت
  .هـ١٢٩٣ربيع األول سنة 

  .مزين بالطرة ، بنّيالغالف: جلد
 سم. ٢٠× ١٦س،  ١٤ق،  ١٥٤



  ................................................................................................................................  ٤٤٩ 

IRYQH@@

�Ùa�h^ŠÞ_�»�gÖ^ŞÖ]�ì‚ÛÂgÖ^�<êe_    ) عربي) -أنساب  

VÌéÖ`i  هـ٨٢٨ت(ابن عنبة، جمال الدين أحمد بن علي الداودي الحسني.(  
من مشاهير كتب األنساب المعروفة، يتضـمن أنسـاب السـادة المنتسـبين إلـى أبـي       

  .bعليوجعفر، وعقيل،  :طالب بن عبد المطلب رضي اهللا عنه من طريق أوالده الثالثة
تعــرف كــل باســم خــاص: الكبــرى وتعــرف  تحريــرات)(نســخ  وللكتــاب ثــالث

وهي غير مبوبة، والثانية هي هـ٨٠٧(كوركان مها إلى السلطان تيمور بالتيمورية ألنه قد (
النسخة المتداولة المشهورة وتعرف بالجاللية ألنه كتبها لجالل الدين الحسن بـن علـي   

غيـر المنظمـة بقـدر    ) فحذف من األولى هـ٨١٢(بن الحسن بن محمد الحسيني في سنة 
كما  لثةمة وثالثة أصول وفى كل أصل فصول فهي المبوبة، والثابها على مقدالثلث ورتّ

الصـغرى المعروفـة بالمشعشـعية كتبهـا باسـم السـيد محمـد بـن فـالح المشعشـعي            قيل
  .هـ٨٢٧تأليفها في سنة  ) وتمهـ٨٦٦(الموسوي 

مة الثانيـة:  قال في مقد)ه وجه العزيمة إلـى جمـع مختصـر يجمـع نسـب      وأوج
عليه مـن  الطالبية وقواعده، ويحوي خفي أسراره ويضبط معاقده، منبهاً على ما وقفت 

  خالف مشيراً إلى ما كان من نفي أو غمز بإنصاف، أنقل كالم الرواة كما وقـع إلـي ،
وأتحرى نصوص الثقات كما يجب علي، لم أتعمد إثباتاً لمنفي وال نفياً لثابـت، ولـم   

عتمـد علـى الحـق    أفي وال طعناً في غير متهافـت، بـل   أقصد من عندي إيضاحاً لخ
  بطال وتصحيح).الصريح، وأتحرى الصدق في إ
مة وثالثة أصول، هي:والنسخة الجاللية في مقد  

  .Eاألصل األول: في عقب عقيل بن أبي طالب
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  .Eاألصل الثاني: في عقب جعفر بن أبي طالب
  .gاألصل الثالث: في عقب اإلمام علي بن أبي طالب

  ]٨/١٣٤، التراث العربي المخطوط: ٢١٧٠و ٢١٦٩و ٢١٦٨رقم  ٣٣٧ - ١٥/٣٣٦، ٦/١٥٠[الذريعة: 
  ن من األول وواحدة من اآلخر.يالجاللية وهي ناقصة بمقدار ورقت النسخة

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »       بكواكب العـز والتمكـين، نـور الحقيقـة والـدين، جـالل ...
بـن  ن الحسن بن محمد بن علي بـن أحمـد   الدين الحسن بن علي بن الحسن بن علي ب

 ث بـن عمـر   علي بن علي بن الحسن بن الحسن بن يحيى بن الحسين بن أحمد المحـد
  »...gبن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »     كـانوا أهـل ثـروة    محمد بـن الحسـن بـن مسـلم المـذكور ،
  »....بريسما ملكهم ولهم فيها أمالك وثروة وبادتوكان بيارى من 

        

السـيد حسـون البراقـي    بـالسيد حسين بن أحمد المعروف [نسخ، 
  .١٤، ق )١(])ـه١٣٣٢(النجفي 

  أخضر. جلد صناعيالغالف: كارتون، رمادي، وعطفه 
  سم. ٢٠× ١٤ق، مختلفة السطور،  ١٠١

  @

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــي النســخة    )١( ــرد اســمه ف ــم ي ــا ناقصــة األول واآلخــر واســتند لل ــي تكونه ــ ف ــى  ة الناســخمعرف إل

 ه.أشرفت على تحقيق كتابه (قرة العين) والذي كان في مجموعة بخطّكنت  وقد ه،خطّ
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IRYRH@@

íéËÖù]�íÖ^‰†Ö]�|†��»�íé×ÃÖ]�‚‘^Ï¹]    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  هـ٩٦٥(تالشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي(.  
في  ، تم)هــ ٧٨٦(تاأللفية) للشهيد محمد بن مكي العاملي (رسالة للشرح ممزوج 

  . هـ٩٥٠شهر ربيع اآلخر سنة  ١٩يوم األحد 
  ]١٢/١٧٢، التراث العربي المخطوط: ٥٥٦٨رقم  ٢١/٣٨٢[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »        الحمد هللا الذي شـرع فـرائض الصـالة وجعلهـا بعـد اإليمـان أفضـل
. فهذه كلمات قليلة مشـتملة علـى فوائـد جليلـة علقتهـا علـى الرسـالة        .طاعات العالمين

. الموسومة بالدرة األلفية تفتح من معانيها مغلقها و.. ممازجاً لألصـل بالزوائـد،   .الشهيرة
ل؛ حـذراً  وتصييراً لهما ككتاب واحد، معرضاً في الغالب عن إقامة الدليمكثراً للفوائد، 

  ».)..المقاصد العلية في شرح الرسالة األلفية(يته: وسم طناب والتطويل؛من اإل
�í~{{ŠßÖ]�†{{}aEVD“Î^{{Þ »الصــبح] والمغــرب  -اجتــزأ بالثمــان وهــي الصــحيح [ظ

  »..المتحدتان والرباعيات الثالث حضراً ومثلها ثالث..
        

محمـد إسـماعيل ابـن الحـاج      وقَفَها، كتبها ناسخان، ١٣نسخ، ق 
، وختمـه  هــ ١٢٤٦جمادى األولى سـنة   ٩محمد قاسم الطهراني في 

  .<عبده محمد إسماعيل>البيضوي: 
  الغالف: جلد، أسود.

  سم. ٢٠×  ١٥س،  ١٨ - ١٦ق،  ١٥٥
  @
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IRYSH@@

íéÞ^ŠÞý]�ì`�ßÖ]�Ù]çu_�íÊ†ÃÚ�»�íéÞ^ÛÃßÖ]�…]çÞù]   ) عربي) -معارف عامة  

VÌéÖ`i ) هـ ١١١٢تالسيد نعمة اهللا بن عبد اهللا الموسوي الجزائري التستري.(  
في أحوال اإلنسان من بدء خلقته إلى حشـره ونشـره فـي القيامـة والمراحـل التـي       
يقطعها منذ البداية حتى النهايـة، وهـي مسـتندة إلـى اآليـات الكريمـة وأحاديـث أهـل         

وأقوال األجالء الـذين يمكـن الركـون إلـى أقـوالهم. وهـو فـي ثالثـة أبـواب           bالبيت
جمـادى   ١٠ين تم األول منـه فـي يـوم السـبت     ء، في جز<نور -نور >وخاتمة، بعناوين 

  في شوشتر، عناوينه: هـ١٠٨٩شهر رمضان من سنة  ٢٢اآلخرة، والثاني في ليلة الثالثاء 
  الباب األول: في أحوال اإلنسان قبل والدته. 

  الباب الثاني: في أحواله من الوالدة إلى الوفاة.
  الباب الثالث: في ما بعد الموت إلى دخول الجنة أو النار.

  فه.يالخاتمة: شرح فيها أحوال نفسه من أول والدته إلى زمن تأل
  ] ٢/٣٢٣، التراث العربي المخطوط: ١٧٢٩رقم  ٢/٤٤٦[الذريعة: 

  اشتملت هذه النسخة على الجزء األول من الكتاب.
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ّي على عبده المقرب لديه محمد وآله نحمده بنعمته على نعمائه ونصل

اهللا  تقليل البضاعة وكثير اإلضاعة نعمـ  وبعد فإن المذنب الفقير صاحب الخطأ والتقصير
الحسيني عفى اهللا عن ذنوبه وستر فاضحات عيوبه لمـا فـرغ مـن كتابيـه غايـة المـرام فـي        

تاقـت نفسـه لتـأليف كتـاب      االستبصارشرح تهذيب األحكام وكشف األسرار في شرح 
غريب على نمط عجيـب لـم يكتـب فـي زبـر األولـين ولـم تسـمح بـه قريحـة أحـد مـن             

�% المتأخرين يكون   .»..ينتفع منه كل أحد وللعالم مطرحاً ومجلساًواعظاً ومؤنساً  ���



  ................................................................................................................................  ٤٥٣ 

Ví~ŠßÖ]�†}a »         فصار الشيطان أعـور مـن ذلـك اليـوم عليـه لعنـة اهللا والمالئكـة والنـاس
أجمعين. هذا تمام الكالم في هذا الجزء ولنذكر المنجيات وتوابعها بـأنوار أخـرى والحمـد    

 تمنها مؤلفها العبد الجـاني نعمـ  رغ هللا رب العالمين وصلّى اهللا على محمد وآله الطاهرين ف
اهللا الحسيني الجزائري صبح السبت عاشر جميدي اآلخرة سنة التاسعة والثمانين بعد األلـف  

    ».في محروسة دار المؤمنين شوشتر قريب المسجد الجامع حامداً مسلّما مصلياً
  

 هــ ١٠٨٩اآلخرة سنة  ى، صبح السبت عاشر جمادwفنسخ، المؤلِّ
األول)، نفيسة للغاية، مشـحونة بالحواشـي مـن    الجزء (في شوشتر 

السيد أحمد ابن المرحوم محمد بـن   اوطالعه انظر فيه ،wفالمؤلِّ
ـ (عبد الكريم الموسوي  ـ  ف)، كتـب من ذرية المؤلِّ  علـى ف المؤلِّ

قال هـذه   .... الجاني نعمت اهللا الحسيني الجزائري عفي عنه(: اأوله
  لكتاب).ف ااألحرف بلسانه وحررها ببنانه مؤلِّ

  بدون غالف.
  سم. ٥/١٩×  ١٥س،  ٢٠ق،  ٣٣٢

IRYTH@@

‹Ö^�]�ífª    ) عربي) -أخبار  

  ).هـ١٢٨٠ سنة ت بعد(السيد يحيى ابن السيد نعمة الموسوي جمع: 
مجموعة من المجالس التـي سـجل فيهـا جامعهـا ـ الـذي يمـتهن الخطابـة وقـراءة          
التعزية ـ جملة من األخبار والسـير والرثـاء لتقـرأ علـى مسـامع النـاس، وجعـل النصـف          
اآلخر منها على أبواب تسعة، وجاء اسمها وجامعها وتاريخ كتابتها علـى وجـه النسـخة    
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  وفيه: ،هـ١٢٨٠والتاريخ هو سنة  مع ذكر فهرسه،
  وغيرها من األخبار. nوأنصار النبي gفي أخبار الحسين

  .gيحتوي على سيرة الحسين
  وقصة زيد المجنون مع الرشيد.

  وقصة الميمون.
  وقصر الذهب.

  مع اليهود. nوقصة النبي
مـواد  ا وي من التفصيل أكثر مما ذكر فـي هـذا الفهـرس، وأمـ    علماً أن الكتاب يح
  الذي صنعناه له فهي على النحو اآلتي:فهرس الكتاب وأبوابه بحسب ال

  رض) ووفاته.(ذكر إسالم سلمان الفارسي  فيالباب األول: 
  رض) ووفاته.(ذكر عمار بن ياسر في الباب الثاني: 

وذكر بعـض  زمن تأليف الكتاب،  إلى gالثالث: في ذكر التواريخ من آدم الباب
  .bاألنبياء

  وصفته.ر ونفختيه والباب الرابع: في ذكر الصُّ
  الباب الخامس: في ذكر الموقف.

  الباب السادس: في ذكر الميزان والوسيلة واللواء والحوض والشفاعة.
الحارث بن كعـب ألوالده وقـول   الباب السابع: في ذكر وصية لقمان البنه ووصية 

  .gعيسى
  قتله.مو gالباب الثامن: ذكر زهد يحيى

  . وجلّ الباب التاسع: في التوبة إلى اهللا عزّ
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » ـ وفي المنتخب عن عبد اهللابن قيس قال كنت مع مغـزا مـع أميـر     ن



  ................................................................................................................................  ٤٥٥ 

  »...في صفين وقد أخذ أبو أيوب األعور السلمي الماء gالمؤمنين
Ví~ŠßÖ]�†}a »هذا جدي أم جد      ك فقـد كـذبت   ك يـا يزيـد فـإن زعمـت أنـه جـد

ي فلم قتلت عترتهوكفرت وإن زعمت أنه جد.«  
        

، هــ ١٢٨٠، وبعضـها فـي سـنة    هــ ١٢٧٩سـنة  صفر  ٤نسخ، جامعها، 
مام ) بياض، جاء في وجه النسخة بيتان في اإل١٨٠ - ١٣٩(األوراق 
االستخارة في أيام األسبوع، وفـي ظهرهـا    أوقاتوبيان  gالحسين

  ) فقرة.  ٢٦(ه صرفها مفصلة بـوقائمة حساب أموال ووج
  .ورأسيها بالطرةمزين ، قاتم ، بنّيكارتون الغالف:

  سم. ٢٠× ٥/١٤، س ١٤ق،  ١٨٤

IRYUH@@

Äñ]†�Ö]�xéi^ËÚ    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  دهـ١٠٩١(تبن المرتضى محسن الفيض الكاشاني، محم(.  
  ).٢٠٨(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  النسخة ناقصة األول بمقدار صفحة واحدة.
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » بإيقاع الفعل مـن دون نيـة لكـان تكليفـاً     ... قيل لو كلفنا اهللا

  »...بما ال يطاق فالمكلف به إنما هو الخصوصية وهي اإلخالص
Ví~ŠßÖ]�†}a »     فيه نهي واهللا أعلم بحقائق أحكامه هذا آخـر المفـاتيح وقـع الفـراغ

اثنـان  (عدد حـروف تاريخـه هكـذا     نتين وأربعين وألف واتفق لتاريخهمن تأليفه عام اث
  ».مرفوعة بحذف حرفي العطفوأربعون ألف) 
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 االثنـين يـوم   نسخ، السيد حسين بن لطف اهللا الموسوي الجهرمي،
آخـر  ( هــ ١٢٧٤آخـر العبـادات)،   ( هــ ١٢٧١شـهر شـوال سـنة    من 

أستاذه األلمعـي العـالم الحـاج محمـد     من بأمر  االمعامالت)، كتبه
ت اآليـات القرآنيـة وكلمـة    ميز، القميفاضل ابن الحاج شاه كرم 

مفتاح) بالشنجرف،عليها حواش منها بلفظ الفتوى وهـي بإمضـاء:   (
لـبعض   �#�!����ويظهـر أنـه أسـتاذه، ومنهـا شـرح و      <محمد ره>

الورقة األخيرة وتولى تعمير النسخة ابن الناسخ السـيد   عباراتها، أتم
  .<عبده حسين الموسوي>رضائي واعظ، عليها ختم بيضوي: 

  .، بنّيالغالف: جلد
  سم. ٥/٢٠× ٥/١٤س،  ٢٠ق،  ٢٩٦

IRYVH@@

íÂçÛ¥� �

MíéŠÛ�Ö]�íÖ^‰†Ö]�|†��»�íéÏŞß¹]�‚Â]çÏÖ]�†è†�J    ) عربي) -منطق  

  <و ٩٣ -ظ ١>
VÌéÖ`i  هـ٧٦٦ت(قطب الدين محمد بن محمد البويهي الرازي.(  

  ).٢١٧(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ر تنظم بتبيان البيان وأزهر زهر إن أبهى درأردان األذهـان  ر فـي  شَنْي

  »...حمد مبدع أنطق الموجودات بآيات وجوب وجوده
Ví~ŠßÖ]�†}a » لواجب الوجود ومفيض األرزاق والصالة على أفضل البشر والحمد

  ».على اإلطالق محمد وآله الطيبين الطاهرين
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N{�íéŠÛ�Ö]�íÖ^‰†Ö]�|†��»�íéÏŞß¹]�‚Â]çÏÖ]�†è†��íé�^u   ) عربي) -منطق  

  <و ١٥٦ -ظ  ٩٤>
VÌéÖ`i  هـ٨١٦(تالسيد مير شريف علي بن محمد الجرجاني(.  

تحرير القواعـد المنطقيـة) لقطـب الـدين محمـد بـن       ( كتابعلى حاشية مختصرة 
  .هـ٧٥٣ت سنة نها تمإ، قيل <قوله -قوله >) بعناوين هـ٧٦٦(محمد البويهي الرازي 

  ]٤/٢٣٩، التراث العربي المخطوط: ٢/١٠٦٣[كشف الظنون: 
�Ùæ_Ví~ŠßÖ] » ورتبته علـى مقدمـة وثـالث مقـاالت وخاتمـة)، هكـذا وجـد        (قوله

  ».عبارة المتن في كثير من النسخ، والصواب أن لفظ ثالث ههنا زائدة..
Ví~{{ŠßÖ]�†{{}a »  ألن الشــيخ الــرئيس قــد صــرح فــي الشــفا بــأن التصــديق بوجــود

منـدرجاً فـي   الموضوع من المبادئ التصـديقية فـال يكـون أيضـاً جـزًء علـى حـدة بـل         
  ».المبادئ التصديقية

  
نسخ، محمد محسن ابن الحاج أحمد بن محمد تقي التنكابني، يـوم  

في المدرسة الملقبة بالجديد في دار السلطنة  هــ ١٢٤٦الخميس سنة 
األولى)، محمد شفيع بن محمـد حسـين التنكـابني، يـوم     (قزوين 
ـ  ( هــ ١٢٤٧شهر ربيع اآلخر سنة  ١٩الثالثاء  ا حـواش  الثانيـة)، عليه

 هــ ١٣٢٥سلخ صفر سنة  فيالسيد محمد سعيد الحائري  وقَفَها، قليلة
  لكافة الطلبة المشتغلين من اإلمامية.  

  الغالف: كارتون، أزرق وعطفه جلد أسود.
  سم. ٢٠ /٥ ×١٤ /٥س،  ١٥ق،  ٧٩
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IRYWH@@

Ùç‘ù]��^ÃÚ   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٠١١(تأبي منصور الحسن بن زين الدين العاملي(.   
  ).٢٠٦(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »ّفال يحيط بكنهه  األفهامجالله عن مطارح  الحمد هللا المتعالي في عز
  »...األنام فال يبلغ صفته الواصفون العارفون، المتقدس بكمال ذاته عن مشابهة

Ví~ŠßÖ]�†}a »ًإال أن احتمال التقية على مـا هـو المعلـوم مـن أحـوال       وإن كان محتمال
  .»أقرب وأظهر، وذلك كاف في الترجيح. فكالم الشيخ عندي هو الحق bاألئمة

  
مصححة، عليها كلمات نسخ البـدل، العنـاوين    ،هــ ١٠٧٧نسخ، سنة 

آب دام >و، <شـيخ حسـن  >كتبت بالشنجرف، عليها حواش بإمضاء: 
وغيرها، مع شروح أخرى للكتاب  <م ح ق>و، <سلطان ره>و، <فضله

مع ذكر المصدر، وشرح غريب اللغة مع ذكر المصدر، عليها تملك 
سـنة   فـي علي ابن الحاج قربان اإليرواني المدعو بالحاج مال باشا 

محمد حسين اإلصفهاني على المشتغلين مـن  الشيخ  وقَفَها ،هـ١٢٦٧
  الشيعة وجعل توليتها بيد الشيخ عبد اهللا.

  ورأسيها. مزين بالطرةقاتم  ، بنّيجلدالغالف: 
  سم. ٢٠× ١٣س،  ١٧ق، ١٢٤

  @
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IRYXH@@

íÛÓ�]�°Þ]çÏÖ]    ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i ي يرزاالمهـ١٢٣١ت(الجيالني  حسن محمد بنالقاسم  أبو، القم.(  
  ).٦٥(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

  اشتملت النسخة على الجزء الثاني من الكتاب.
�Ùæ_Ví~ŠßÖ] »      المقصد الرابع في األدلة العقلية والمـراد بالـدليل العقلـي هـو حكـم

عقلي يتوصل بـه إلـى الحكـم الشـرعي وينتقـل مـن العلـم بـالحكم العقلـي إلـى العلـم            
  »...بالحكم الشرعي

Ví~{{ŠßÖ]�†{{}a »  وغــافر الخطيئــات وصــلّى اهللا علــى محمــد وأهــل بيتــه الطــاهرين
  ».أفضل الصلواتالمطهرين عن األرجاس واألدناس 

        

سـاكن حسـين آبـاد مـن قـرى      (نسخ، رمضان علي ابـن حـاجي   
ـ    االثنينإسترآباد)، يوم  سـنة   ىمن العشر األول مـن جمـادى األول

، عليها كلمات نسخ البدل، العناوين كتبت بالشنجرف، عليها هــ ١٢٦٥
، <مهـدي البروجـردي  >، وواحدة بإمضـاء:  <wمنه> :حواش بإمضاء

على كافة االثني عشرية وجعـل ثوابهـا    األسترآباديمال علي  وقَفَها
  .وتوليتها ألوالده الذكور بطناً بعد بطن bلألئمة الطاهرين

  الغالف: كارتون، أسود من األمام فقط.
  سم. ١٩ /٥× ١٥، س ١٩ق،  ١٩٩

  @
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IRYYH@@

íÂçÛ¥� �

M�{Üé×‰�h^jÒ    ) عربي) -تاريخ  

  <و ١٥٠ -ظ ١>
VÌéÖ`i  هـ٧٦ سنة بعدت (أبي صادق سليم بن قيس الهاللي.(  

  ).٧٦(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

�Ví~{ŠßÖ]�Ùæ_ »           أخبرنـي الـرئيس العفيـف أبـو البقـاء هبـة اهللا بـن نمـا بـن علـي بــن
ين في جمادى األولى سنة خمس ه، قراءة عليه بداره بحلة الجامعحمدون رضي اهللا عن

  »...وستين وخمسمائة
Ví~ŠßÖ]�†}a »حتـى تخـوف النـاس     ،الكعبة ما كنتم تصلون إلى قتله كذبتم ورب

كتاب سليم بن قيس أن تقع فتنة عظيمة. تم.«  

N�{íÃé�Ö]�l^Ë‘   ) عربي) -حديث  

  <و١٧٤ -ظ  ١٥١>
VÌéÖ`i  يبن بابويه االشيخ الصدوق، أبي جعفر محمد بن عليهـ٣٨١(ت القم(.  

في صفات شيعتهم وآدابهـم وأخالقهـم    bالمعصومين األئمةأحاديث مروية عن 
التي البد من االلتزام بها وما يجب عليهم أن يراعوه في سلوكهم، ومجموعها كما رقم 

  في المطبوع منها واحد وسبعون حديثاً.
  ]٨/٢٥٧، التراث العربي المخطوط: ٢٨٧رقم  ١٥/٤٥[الذريعة: 
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Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » موسى بن بابويه الفقيـه  جعفر محمد بن علي بن الحسين بن أبو قال
]، قـال  wمحمـد بـن موسـى بـن المتوكـل      حدثنيف هذا الكتاب رحمه اهللا: [قال مؤلّ

محمد بن يحيى العطار الكوفي، عن أبيه، عن موسـى بـن عمـران النخعـي، عـن       حدثنا
ه، عـن أبـي بصـير، قـال: قـال      ه الحسين بن زيد النوفلي، عن علي بن سالم، عـن أبيـ  عم

أهل الورع واالجتهاد، وأهل الوفاء واألمانة، وأهل الزهـد والعبـادة،   : شيعتنا gالصادق
أصحاب إحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلة، القـائمون بالليـل، الصـائمون بالنهـار،     

  )١(». ..يزكون أموالهم، ويحجون البيت، ويجتنبون كل محرم
Ví~ŠßÖ]�†}a »  وآمن بـالمعراجوخلـق  فـي القبـر وبـالحوض والشـفاعة      لةءسـا والم

  )٢(». bالجنة والنار فهو في شفاعتنا أهل البيت

O�{å^f�ù]�l]ƒ�ì‚é’Î�|†�    ) عربي) -أدب  

  <و ٢٢٦ -ظ  ١٧٥>
V^ãÛ¾^ßÖ�hçŠß¹]  هـ٣٢٧ت(المفجع، محمد بن أحمد بن عبد اهللا البصري.(  

 فيهـا المفجـع  ظـم  سميت بذات األشباه؛ ن gشرح لقصيدة في حق أمير المؤمنين 
الذي رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهـري، عـن    )حديث التشبيه( المسمى بـالخبر 

 وهو في محفل من أصـحابه:  nسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اهللا
إن تنظروا إلى آدم في علمه، ونوح في فهمه، وإبراهيم في خلته، وموسى في مناجاته، (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ذكرت هذا الحديث بطوله للتبرك به )١(

)٢(    وآمــن بــالمعراج والم) :لة فــي القبــر والحــوض والشــفاعة وخلــق الجنــة      ءســافــي المطبــوع
ــزان والبعــث والنشــور والجــزاء    ــار والصــراط والمي ــن   والن والحســاب فهــو مــؤمن حقــا، وهــو م

 شيعتنا أهل البيت).
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ومحمد في هديه وحلمه، فانظروا إلى هذا المقبل، فتطـاول النـاس فـإذا    وعيسى في سننه، 
هو علي بن أبي طالب)، واستشهد الشارح لها بأحاديث فيها مناقب كثيرة أوردهـا بعنـوان   

السيد عبد الـرزاق   هاناسخ أمااني الشرح للناظم نفسه، الشرح للقصيدة، نسب الشيخ الطهر
كتب م المقروشرحها لم يعلم صاحبه رضي اهللا عنه)(ل نسخته هذه: على أو.  

  ]٥٨٩رقم  ١٠٨/ ١٧، ١٤٨٧رقم  ١٤/٤، ٢/٩٩[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »  قال أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد بن عبد اهللا البصري رضي اهللا عنـه

  وأرضاه:
ــي    ــب علـ ــي بحـ ــا الالئمـ   أيهـ

  
  ».ا إلى الجحـيم خزيـ   قم ذميماً  

  Ví~ŠßÖ]�†}a� �

  الطيــر فعليــه الســالم مــا غنــت«
  

  اوناحــت علــى الغصــون بكيــ     
  ١(».والحمد هللا وحده.. ونعم الوكيل بيتاً نوأربعو وأربعةت القصيدة وهي مائة تم(  

PíÃq†Ö]�l^fmc�†’j§�J)عربي) -فضائل المعصومين (   )٢  

  <و ٢٤٠ -ظ  ٢٢٧>
Ø‘ù]�ÌéÖ`iV هـ٢٦٠ت( النيسابوريلشيخ أبي محمد الفضل بن شاذان ل.(  

 هانتخبها بعض فضالء المحدثين، كما كتب gعشرون حديثاً في غيبة اإلمام القائم 
هذا ما وجـدناه منقـوالً   (ه، إذ كتب ما نصّه: على نسخة األصل الشيخ الحر العاملي بخطّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن بيتا.وخمسة وأربعأنّها مائة وحسابها  وب بعداألص )١(

 ١٩٣/ ١٥أثبتنــاه مــن عنــوان أخــذناه مــن المطبــوع منهــا محققــاً فــي مجلــة تراثنــا: العنــوان الــذي  )٢(
 ، وعنوانها في النسخة: (نبذة يسيرة من كتاب إثبات الرجعة).٢٢٣ -
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١(    ).ثينمن رسالة إثبات الرجعة للفضل بن شاذان، بخط بعض فضالء المحد(  

  ]٧٤٧٢رقم  ٢٢/٢٦٧[الذريعة: 

�Ùæ_Ví~ŠßÖ] »   ثنا  :-قال ـ روح اهللا روحه الشريفة وأردفه بمننه المنيفـةمحمـد   حـد
 حـدثنا حمـاد بـن عيسـى، قـال:      حـدثنا قـال:   ،-رضـي اهللا عنـه    -بن إسماعيل بن بزيع 

  ». ..إبراهيم بن عمر اليماني
Ví~ŠßÖ]�†}a »بين الـركن والمقـام   ظر إليه قائماً، فكأني أنويقوم في يوم عاشوراء ،

  ».، فتقبل إليه شيعتهه: البيعة هللابين يدي gوينادي جبرئيل

Q{�°Ãe…ù]�àÚ�°Ãe…ù]�àÂ�ğ̂nè‚u�áçÃe…ù]   ) عربي) -فضائل المعصومين  

  <و ٢٧٩ -ظ ٢٤١>
VÌéÖ`i  هـ٥٨٥سنة  ت بعد(منتجب الدين علي بن عبيد اهللا ابن بابويه.(  

حديثاً عن أربعين شيخاً عن أربعين فه بعد الخطبة أنه أورد فيه أربعين ذكر فيه مؤلِّ
ومناقبـه، وألحـق بـآخره أربـع عشـرة حكايـة        gصحابياً كلها في فضائل أمير المؤمنين

  .gغريبة في شأنه وفضله
  ]١/٤٣٥٥، التراث العربي المخطوط: ٢٢٠٢رقم  ١/٤٣٣[الذريعة: 

�Ví~ŠßÖ]�Ùæ_»العالمين وبعد: فلما فرغت من جمـع مـا عنـدي مـن     .الحمد هللا رب .
أسامي علماء الشيعة ومصنِّفيهم على قدر القدرة والمنِّة، ومن اهللا الفضل والمنِّة صرفت 
حظاً من عنايتي، وطرفاً مـن همتـي وكفـايتي إلـى جمـع مـا سـبق بـه الوعـد مـن جمـع            

مـؤمنين صـلوات   موالنا أميـر ال األربعين عن األربعين من األربعين) في فضائل سيدنا و(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرف،          و )١( ــف األش ــي النج ــة ف ــيم العام ــام الحك ــة اإلم ــي مكتب ــودة ف ــاملي موج ــر الع ــخة الح نس
 .w) ضمن مجموعة عليها تملك الحر العاملي٣١٦/٥بتسلسل: (
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أربعـون حـديثاً، عـن     أبنائه] وذلك: -ظ وسالمه على رسوله، ثم عليه، وعلى آبائه [ اهللا
  »...من] أربعين صحابيا -ظ أربعين شيخاً عن [
Ví~ŠßÖ]�†}a »ثهمنعم، هو ذاك. فبدأهم وحد  ثتهم فعجبـوا مـن ذلـك    بمثل ما حـد

  ».واستظرفوه. هذا آخر الكتاب واهللا الموفق للصواب

R{�^nè‚u�áçÃe…ù]    ) عربي) -حديث  

  <و ٣٠٤-ظ  ٢٨٠>
VÌéÖ`i  ٧ق (السيد محي الدين أبي حامد محمد بن عبد بن علي بن زهرة الحسيني(.  

ن تبـادل الحـق، فـي أسـنادها     أحاديث مسندة في حقوق اإلخوان ومايلزم عليهم م
 gالصـادق  ، وفيها رسالةـه٦١٨، وجمادى اآلخرة سنة هـ٥٩١، منها: رجب سنة تواريخ

  إلى عبد اهللا النجاشي والي األهواز المعروفة باألهوازية.
  ]١/٤٢٤، التراث العربي المخطوط: ٢١٨١رقم  ١/٤٢٦[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »فـإن جماعـة مـن أهـل     .ا بعد حمد اهللا سـبحانه علـى سـابغ اآلالء   أم .
أكثر أهل هذا  نأخوان، ويقرب من الرضوان تذاكروا حقوق اإلاإليمان وفقهم اهللا لما 

طون، فقلت: قد ورد في ذلك ما يبعد حصـره،  الزمان عنها معرضون، وفي القيام بها مفر
ويصعب سطره؛ فسألني بعضهم أن أخرج مما رويته في هذا المعنى ما تيسر فأجبته إلى 

فمن ذلك ،األثر في هذا العدد أربعين حديثاً لما ورد في جتُما آثر، وخر...«   
Ví~ŠßÖ]�†}a »          ولكـن الفتـوة طعـام مصـنوع ونائـل مبـذول وبشـر مقبـول وعفـاف

ت هذه األحاديث األربعون بحمد اهللا ومنّه والصالة إلى هنا تم معروف وأذى مكفوف.
  ».على نبيه محمد وعترته الطاهرين
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S{�°ßÚö¹]��Ú_�|^ÓÞcg�†ÛÂ�àÚ�äjße]   ) عربي) -تاريخ  

  <و ٣٠٩-ظ  ٣٠٤>
VÌéÖ`i  هـ٤٣٦(تالشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي البغدادي(.  

ابنتـه أم كلثـوم مـن عمـر، وبضـمنه شـواهد        gبيان لسبب تـزويج أميـر المـؤمنين   
  تاريخية وفيه بعض المناقشات الكالمية في الموضوع.

  ]٢/٢٨٣، التراث العربي المخطوط: ٨١١رقم ٥/١٨٣[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »         قال الشـريف علـم الهـدى السـيد المرتضـى رضـي اهللا عنـه: سـألني

بنتـه مـن عمـر بـن      gنكـاح أميـر المـؤمنين   إالرئيس أدام اهللا تمكينـه عـن السـبب فـي     
  »...الخطاب

Ví~ŠßÖ]�†}a »    وإنما أحوج إلى ذلك العجز عن ذكر العذر الصـحيح وهـذه جملـة
صالة على محمد وآله واللعنة على مغنية عمن ذكر سواها بإذن اهللا تعالى وله الحمد وال

  ».أعدائهم أجمعين
  

مد بن عباس الموسوي المجموعة) السيد عبد الرزاق بن مح(نسخ، 
  .)هـ١٣٩١ت(المقرم 

، العناوين فـي الحاشـية   هــ ١٣٥٣شوال سنة  ١٧ليلة األربعاء  األولى)( 
لكتـاب فـي ثـالث ورقـات     ااألحمر، فهـرس الناسـخ    بالمدادكتبت 

الكتاب، ذكر ناسخها أنها استنسـخت علـى نسـخة    وضعت في وسط 
، وكـان  )هــ ١١٠٤(لي صاحب الوسائل محمد بن الحسن الحـر العـام  

دخل في ملـك العبـد الفقيـر محمـد بـن      (صورته:  هذهعلى ظهرها 
) ثم انتقلت إلى الشـيخ محمـد بـن    هــ ١٠٨٧الحسن الحر العاملي سنة 
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اً لكتـب كثيـرة   اعوكان من المتتبعين، جم )هـ١٣٧٠ت(طاهر السماوي 
نسخها بيده. وعلى ظهر النسـخة أيضـاً مـا لفظـه: روى مرسـالً عـن       

من لم يكن عنده من شيعتنا كتاب سليم بن قيس (أنه قال:  gالصادق
الهاللي فليس عنده من أمرنا شيء وال يعلم مـن أسـبابنا شـيئاً، وهـو     
 أبجد الشيعة، وهو سر من أسرار آل محمد صلى اهللا عليه وآله). انتهى
بلفظه. ثم ذكر الناسخ عبارة ابن النديم المذكورة في فهرسـته وعبـارة   

  .الكتاب وشهرته ددالمجلسي المذكورة في بحاره بص مةعالال
  في النجف األشرف. هـ١٣٥٤ذي القعدة سنة  ٢٣الثانية) (

األحمـر   بالمداد، كتبت األبيات هــ ١٣٥٤ة سنة ذي الحج ٤الثالثة) ( 
ـ     األسود، بالمدادوشرحها  ين ترجم الناسـخ فـي الصـفحتين األولي

ة كتب، استنسخت على نسخة الشيخ شير محمد بـن  للناظم عن عد
) المستنسخة علـى نسـخة   هــ ١٣٩٠(صفر علي الهمداني الجورقاني 

، في آخرها فهرس كتاب صـفات الشـيعة   )١(الشيخ محمد السماوي
  وشرح القصيدة في صفحتين.

في النجـف األشـرف،    هــ ١٣٥٠ شوال سنة ٢٣الرابعة) يوم الثالثاء (
خت على نسـخة  نسستُاألحمر، ا بالمدادالعناوين في الحاشية كتبت 

 المستنسخة على نسخة، )٢(الشيخ شير محمد بن صفر علي الهمداني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر المــؤمنين   wونســخة الشــيخ الهمــداني  )١( ــة أمي ــي مكتب ــي النجــف األشــرف،   gموجــودة ف ف

 ).٢ / ١ / ١ / ٢ / ٤٦تسلسل: (الب

ــداني   )٢( ــيخ الهم ــخة الش ــؤمنين    wونس ــر الم ــة أمي ــي مكتب ــودة ف ــرف،    gموج ــف األش ــي النج ف
 . هـ١٣٥٠)، استنسخها في جمادى اآلخرة سنة  ١ / ١ / ٣ / ٢ / ٢٧٥( تسلسل:الب
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ثين، جاء فـي آخرهـا   الحر العاملي التي كتبها بعض الفضالء المحد
الرجعة) للفضـل  إثبات (من رسالة  هذا ما وجدناه منقوالً(ما نصّه: 

ثين، وقد قوبل بأصـله، حـرره   بن شاذان، بخط بعض فضالء المحد
محمد الحر. يقول شير محمد بن صفر علي الهمـداني الجورقـاني:   

، وكانـت  لنسخة التي نسخت هـذه النسـخة منهـا   هذا تمام ما في ا
 )هذا ما وجدناه( :وكان قوله ،-رحمة اهللا عليه  -لصاحب الوسائل 

ورأيت على ظهر النسخة بخطـه   .الشريف المبارك إلى آخره بخطه
  المبارك [ما] هذا [لفظه]: مالكه من كرم اهللا الفقير محمد الحر).

ء ىال يخفى على القـار (كتب الناسخ ـ المقرم ـ في أولها ما نصّه:    
فـي   اًواحـد  اًأن أخبار هذه الرسالة الشريفة كلها في الغيبة إال خبر

كتب في آخرهـا  وت بالرجعة، فتأمل)، لماذا سميالرجعة وما أدري 
ال يخفى على من الحظ الرسالة فـال يجـد أنهـا بالغيبـة     (ما نصّه: 

وما أدري لماذا سميت بالرجعة مع أن ما فيهـا   .أنسب منها بالرجعة
على إثبات الرجعة إال خبر واحـد وكـل أخبارهـا تتعلـق بظهـور      

  . حرره عبد الرزاق الموسوي المقرم).gالقائم
، عليهـا  ١٣٥١ الخامسة) يوم الخميس األول من شهر رمضان سـنة (

نسخت على نسخة الشيخ شـير محمـد بـن    ستُكلمات نسخ البدل، ا
 ،)١( هــ ١٣٥١جمادى اآلخرة سـنة   ١٩صفر علي الهمداني وتاريخها 

المستنسخة على نسخة صحيحة عتيقة كتبها فضل بـن محمـد بـن    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر المــؤمنين   wونســخة الشــيخ الهمــداني  )١( ــة أمي ــي مكتب ــي النجــف األشــرف،   gموجــودة ف ف
ــل: (الب ــخة   و)،  ١ / ١ / ٢ / ٣ / ١٠٤تسلسـ ــذه النسـ ــن هـ ــخ عـ ــد   "�!�� ����استنسـ ــيد محمـ السـ

 ).٧٢/ ١٩تسلسل: (الصادق آل بحر العلوم، وهي في مكتبته ب
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، هــ ١٠٢٠سـنة   شـهر رمضـان   ١٤ليلـة  فضل العباسـي وتاريخهـا   
نسخة  عن )١(المستنسخة على نسخة كتبها الشيخ عبد النبي بن سعد

مستنسخة عـن خـط   ، )٢(بخط الشهيد األول محمد بن مكي العاملي
 ف محمد بـن محمـد بـن علـي الحمـداني القزوينـي      تلميذ المؤلِّ

  . هـ٦١٣وتاريخها أواخر شهر رجب سنة 

ـ ستُا،هــ ١٣٥٣شـوال سـنة    ٢٦السادسة) ليلة الجمعة ( خت علـى  نس
بـن صـفر علـي الهمـداني الجورقـاني،      نسخة الشيخ شير محمـد  

المستنسخة إلى الحديث التاسع والثالثين على نسخة الميرزا محمد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة ج     )١( ــي الذريع ــي ف ــزرك الطهران ــا ب ــيخ آق ــال الش ــا     ٤٣٤ص  ١ق ــا م ــي رآه ــخة الت ــذه النس ــن ه ع

الشــيخ محمــد الســماوي، وهــي بخــط الشــيخ فضــل بــن محمــد بــن  "�!�� ���نصّــه: ([كانــت] عنــد 
ــري      ــدين الجزائ ــن ســعد ال فضــل العباســي، كتبهــا عــن خــط أســتاذه وشــيخه الشــيخ عبــد النبــي ب

، وعليهــا حــواش كثيــرة وتحقيقــات جيــدة للشــيخ عبــد علــي بــن الحســين بــن علــي  هـــ١٠٢١ســنة 
    ــو دو ــراء)، ول ــة العب ــف (المقل ــري مؤل ــائي الجزائ ــى األحس ــن يحي ــزادت   ب ــي ل ــك الحواش ــت تل ن

 .)هـ١٠٤٩على أصل األربعين وعليها تملك الشيخ عبد علي للنسخة في سنة 

ــا وهــي نســخة الشــيخ الجليــل شــمس الــدين محمــد      )٢( الظــاهر أن ذكــر نســخة واحــدة ســقط هن
بــن علــي الجبعــي والــد الشــيخ عبــد الصــمد جــد البهــائي، وقــد كتبهــا عــن خــط الشــهيد األول  

المجلسـي علـى مـا ينقـل عنهـا فـي كتابـه بحـار          "�!�� ��سـخة كانـت عنـد    ،وهـذه الن هـ٨٦١سنة 
ــوار  وتعــرف بمجموعــة الشــهيد، جــاء فــي آخــر      أيضــاً النــوري  "�!�� ���كانــت عنــد  واألن

ــب         ــهر رج ــن ش ــت م ــرين مض ــدى وعش ــز إلح ــذا: (نج ــا هك ــوب فيه ــين المكت ـــ٨٦١األربع  ه
بكــرك نــوح، بقلــم محمــد بــن علــي بــن حســن بــن محمــد بــن الصــالح الجبعــي اللــويزاني مــن   

وهـو نقـل مـن نسـخة      هــ ٧٧٦نسخة بخـط الشـيخ شـمس الـدين محمـد بـن مكـي كتبهـا بالحلـة          
ــا      ــي تاريخه ــداني القزوين ــي الحم ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب ــط محم ــة:   هـــ٦١٣بخ ــر: الذريع ). (ينظ

 )١٢٦٦رقم  ١١٢/ ٢٠
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ها من نسخة الشيخ محمد حسـين  ، وأتم)١(الطهراني الساكن بسامراء
  بن زين العابدين األرومية.

ـ ستُ، اهــ ١٣٥٠محرم الحـرام سـنة    ١٤ االثنينالسابعة) يوم ( خت نس
، )٢(على نسخة الشيخ شير محمد بن صفر علي الهمداني الجورقاني

ذكر الناسخ في حاشية الصفحة األولى ثالث فوائد تتعلـق بالسـيد   
فـي  (المرتضى عن منتظم ابن الجوزي وبيان من هو الرئيس، منهـا:  

رئيس الرؤساء أبو القاسم علي بـن الحسـن    ١٧١ص  ٨المنتظم ج 
ذاهم ويدفع أشديداً على أهل الكرخ ويجتهد في كان بن المسلمة، 

  عنهم عميد الملك الكندري).  
في أول المجموعة كتب الناسخ فهرساً لما فيها من الكتـب، عليهـا   

  تملك الناسخ.
  الغالف: كارتون، أحمر مشجر وعطفه جلد.

  .سم ٢٠× ٥/١٢س،  ١٩ق،  ١٥٥
  @

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـــي النجـــف   gموجـــودة فـــي مكتبـــة أميـــر المـــؤمنين     wهمـــدانيونســـخة الشـــيخ ال  )١(

، عــن نســخة  هـــ١٣٤٩)، استنســخها فــي محــرم ســنة     ٦ / ١ / ٢ / ٢ / ٩٧( تسلســل:الاألشرف،ب
ــائي     الشــيخ الميــرزا محمــد الطهرانــي، وهــي بخــطّ محمــد مهــدي الحســيني الموســوي الطباطب

كتبهـا مــن نســخة بخـطّ محمــد بــن مكّــي   «عــن نسـخة عليهــا مــا نصّــه:   هــ ١٣٠٣كتبهـا فــي ســنة  
ــن        ــي ب ــن عل ــد ب ــرة الحســيني، محم ــن زه ــد اب ــي حام ــا الســيد أب ــن خــطّ جامعه عــن نســخة م

 » بكَرك هـ٨٦٠حسن الجباعي سنة 

ــف      wونســخة الشــيخ الهمــداني  )٢( ــي النج ــه الســالم ف ــؤمنين علي ــر الم ــة أمي ــي مكتب ــودة ف موج
 .  هـ١٣٤٧)،استنسخها في محرم الحرام سنة  ٤ / ١ / ٢ / ٣ / ١٠٣( تسلسل:الاألشرف، ب
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ISPPH@@

ˆq^Ã¹]�g~jßÚ   )عربي) -فضائل المعصومين  

Vh^~jÞ]  هـ١٣٨٢ ت بعد(الشيخ علي بن عظيم الكرمانشاهي النجفي.(  
الحسـيني   مدينـة المعـاجز) للسـيد هاشـم بـن سـليمان      (خب مختصر من كتاب تمن

  )،هـ١١٠٧ت(الكتكاني البحراني 
ــن         ــادرة ع ــات ص ــاجز وكرام ــة فــي مع ــث المروي ــه األحادي ــب في  األئمــةانتخ

كـل بـاب فـي     ،عشـر بابـاً   يعلـى اثنـ  ب دالة علـى ثبـوت إمـامتهم، مرتّـ     bالمعصومين
ثم أضاف عليه بابـاً ملحقـاً    ،هـ١٣٧٢سنة فرغ منه في ، االثني عشر األئمة حدأمعجزات 

  نفس السنة. فيمدينة المعاجز) (من غير كتاب  bفي فضائلهم
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »لمـا  هدانا إلـى معرفتـه ووفقنـا للتفقـه    الحمد هللا الذي خلقنا بلطفه و ..

فـي تـأليف بعـض    ظ] -[رغبـت  المستطاب مدينـة المعـاجز فرغبـت     بكتا[الـ]ـقرأت 
  ».األخبار المعتبرة منها معاجز أربعة وعشر [كذا] المعصومين رجاءاً لشفاعتهم

Ví~ŠßÖ]�†}a »    كتب اهللا له براءة من النار وجوازاً على الصراط وأمانـاً مـن العـذاب
  ».وظاهراً وباطنا الخبر، والحمد هللا أوالً وآخراً

    
  . هـ١٣٧٢ف، سنة نسخ، المؤلِّ

  فاتح. ، بنّيالغالف: كارتون
  سم. ٢٠× ١٦ ،س٢٢ق،  ٩٣

  @
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ISPQH@@

Ùç‰†Ö]�Ùa�àÂ�ÙçÏÃÖ]�Ì�   ) عربي) -حديث  

VÌéÖ`i  ٤ق (أبي محمد الحسن بن علي بن شعبة الحراني.(  
فــي اآلداب  bأحاديــث قصــيرة مرويــة عــن الرســول األعظــم وأئمــة أهــل البيــت

بمـا روي   مبـدوءة خالقية، مرتبة على تـرتيبهم  الشرعية والسنن اإلسالمية والفواضل األ
، وفي آخر الكتـاب أحاديـث قدسـية ووصـايا     gإلى اإلمام العسكري nعن الرسول

ووصـية المفضـل بـن عمـر. حـذفت األسـانيد ليكـون الكتـاب          gموسى وعيسى النبي
شـيوخه، كمـا صـرح بـذلك فـي       نع اًا سماعنة مع أن للمؤلف في أكثرهوخفيف المؤ

  أول الكتاب.
علـى حكـم بالغـة     b..ووقفت مما انتهى إلي من علـوم السـادة  >قال في أولـه:  

ومواعظ شافية وترغيب فيما يبقى، وتزهيد فيما يفنى، ووعد ووعيـد، وحـض علـى    
مكارم األخالق واألفعال ونهي عن مساويهما، وندب إلى الورع وحث علـى الزهـد.   

قد ذكروا جمالً من ذلـك فيمـا طـال مـن وصـاياهم وخطـبهم        bووجدت بعضهم
المعـاني ألفـاظ قصـرت وانفـردت     ورسائلهم وعهودهم، وروي عنهم في مثل هـذه  

معانيها وكثرت فائدتها ولم ينته إلي لبعض علماء الشيعة فـي هـذه المعـاني تـأليف     
أقف عنده وال كتاب أعتمد عليه وأستغني به يأتي على ما في نفسي منه. فجمعت مـا  
كانت هذه سبيله وأضفت إليه ما جانسه وضاهاه وشاكله وساواه من خبـر غريـب أو   

  .<توخياً بذلك وجه اهللا..معنى حسن م
  ]٣/٩٤، التراث العربي المخطوط: ١٤٣٥رقم  ٣/٤٠٠[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » الحمد هللا الذي جعل الحمد له من غير حاجة منه إلى حمد حامديه
  ».من طرق االعتراف بالهوتيته وصمدانيته وربانيته.. طريقاً



٤٧٢  ............................................................................................................................   

Ví~ŠßÖ]�†}a » بهجتها وملكهـا  نعيمها وزهرتها وال تغرنكم الدنيا وما ترون فيها من
، فو اهللا ما صلحت ألهلها. والحمد هللا رب العالمين وصـلّى اهللا علـى   فإنها ال تصلح لكم

  ».سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين
  

كتبهـا علـى    ،هــ ١٠٨٥جمادى اآلخرة سـنة   ١٢نسخ، يوم الخميس 
، ، العناوين كتبت بالشـنجرف األسترآبادينسخة السيد شرف الدين 

على وجه النسخة فوائد طبية وشعرية وخواص بعض األشياء وهـي  
بـزرك الطهرانـي، عليهـا    آقا في ورقتين، عليها اسمها بخط الشيخ 

تملك السيد مرتضى ابن السيد إسماعيل التستري، واسـتعارها منـه   
  محمد ابن السيد محسن.  

  الغالف: كارتون، أسود وعطفه جلد أحمر.
  سم. ١٩× ١٢س، ١٩ق،  ١٩٨

ISPRH@@

á^ŠÞý]�äé×Â�Ä×Şè�á_�êÇfßè�^Ú�†Òƒ�»�á^ß¢]�Ðñ]‚u    ) عربي) -متفرقة  

VÌéÖ`i  هـ١٣٣٣ ت(الشيخ علي بن زين العابدين اليزدي البارچيني الحائري.(  
أشـجار  إلـى  جنات في مواضيع متفرقة، كل منها تتشـعب إلـى حـدائق ثـم      يثمان 

ف الشيخ علي أكبـر فـي آخـر كتـاب والـده المطبـوع       وأغصان وأثمار، ذكر ولد المؤلِّ
 fإلزام الناصب) أن مجلداته بلغت ثمانية عشر مجلداً، منها كتابه في اإلمـام المهـدي  (

  إلزام الناصب).(والمسمى بـ
، وهـو  يفالمجلد األول منه في األصـول، وفيـه الجنـة األولـى مـن الجنـات الثمـان        
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  حدائق: يمشتمل على ثمان
  لى في: العقل والجهل.الحديقة األو 
  الثانية: في العلم وما يتعلق به.الحديقة  
  الثالثة: في معرفة اهللا.الحديقة  
  الرابعة: في التوحيد.الحديقة  
  الخامسة: في العدل.الحديقة  
  السادسة: في اإليمان.الحديقة  
  السابعة: في اإلسالم. الحديقة  

  الثامنة: في الزهد والتقوى.الحديقة 
  مشتملة على حديقتين:وهي والمجلد الثاني فيه الجنة الثانية،  
مـواعظ اهللا   الحديقة األولى في: المواعظ، وتحتوي على ثمان عشرة شـجرة: فـي   

واحـدا بعـد واحـد، ومـواعظ الحكمـاء       bاألئمـة ، ومـواعظ  nتعالى، ومواعظ النبـي 
  والعلماء.. وغيرهم.

حتـوي  تفي األخالق، و يلجنة الثانية، وهوالمجلد الثالث فيه الحديقة الثانية من ا 
  على أشجار كثيرة ذات ثمار.

والجنة الثالثـة منـه فـي الفـروع علـى ترتيـب كتـب الفقـه، أولهـا كتـاب الطهـارة             
  وآخرها الديات.

رمـاني الـواعظ،   ف الشـيخ نظـر علـي بـن إسـماعيل الك     وقد كتب لها تلميذ المؤلِّـ 
   مبسوطاً بخطه.) فهرساً هـ١٣٤٨(سنة  ى بالحائرالمتوفّ

  بتصرف] ١٥٣٩رقم  ٦/٢٨٢[الذريعة: 
  اشتملت النسخة على المجلد الثاني والثالث، وأولها ناقص بمقدار سطر واحد.



٤٧٤  ............................................................................................................................   

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »        الحديقـة األولـى فـي المـواعظ، وفيهـا أشـجار، الشـجرة ...
  »...}فَذَكِّر{األولى في فضل الواعظ.. أن يتعظ أوالً، قال اهللا تعالى في كالمه المجيد 

Ví~ŠßÖ]�†}a »    وقيل: الحاسد بارز ربه من ستة أوجه: أبغض كل نعمـة تظهـر علـى
وخذل وليه، وأعان عدوه ،قضاء اهللا، وكابر مقدوره غيره وسخط القسمة، وضاد.«  

  
تخلل أوراقها بعض البياضـات،  ي، نفيسة، ١٣ف، أواخر ق نسخ، المؤلِّ

تتخللها في موضع واحد بعض األبحاث الفقهية، كتب علـى أولهـا   و
حدائق المجالس)، وما اعتمدنا عليه من اسم لها (بخط متأخر اشتباهاً 

  .عنها الذريعة) مع المطابقة التامة لما ذكر(هو من كتاب 
  مشجر وعطفه أسود. ، بنّيالغالف: كارتون

  .سم ١٩ × ٥/١٣ق، مختلفة السطور،  ٣١٣

ISPSH@@

Ùç‘ù]��^ÃÚ   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٠١١(تأبي منصور الحسن بن زين الدين العاملي(.   
  ).٢٠٦(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » ...خيـب  تحده ال شريك له، الكريم الذي ال ال إله إال اهللا و
  ».عبده ورسوله.. القدير فهو لما يشاء فعال، وأشهد أن محمداً ،لديه اآلمال

Ví~ŠßÖ]�†}a »ًإال أن احتمال التقية على مـا هـو المعلـوم مـن أحـوال       وإن كان محتمال
  .»أقرب وأظهر، وذلك كاف في الترجيح. فكالم الشيخ عندي هو الحق bاألئمة
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برج الحوت، عليها  ١٢، يوم هــ ١٠١٨ ةشهر رمضان سن ٢٩نسخ، أمين، 
، <سيد هاشـم >و، <سلطان>و، <مال صالح المازندراني>حواش بإمضاء: 

شروح أخرى للكتاب مع ذكر المصدر، وشرح غريب اللغة مع ذكـر  و
شهر ربيـع األول   فيحسين الجزائري > :حاشية بإمضاء اعليه، المصدر

 ،هــ ١٢٤٠كريم بـن مهـدي القمشـه فـي سـنة       تملكعليها ، <هـ١٠٨٠
  .السيد محمد رضا بن محمد علي الشاه عبد العظيميتملك و

  ، أحمر.دالغالف: جل
@@سم. ١٨× ١٢س،  ١٨ق،  ١٠١

ISPTH@@

íÂçÛ¥� �

M�{…^’fj‰÷]�…^f}ù]�àÚ�Ì×j}]�^ÛéÊ    ) عربي) -فقه إمامي  

  <ظ ١٨٢ -و ١>
VÌéÖ`i  د بن الحسن الطوسي  الطائفة، أبي جعفرشيخهـ٤٦٠(تمحم(.  

  ).١٤(ينظر: المخطوطة ذات الرقم 
ــى أوائــل كتــاب  (اشــتملت النســخة علــى كتــاب الزكــاة   بــاب وقــت الفطــرة) إل

  الشهادات.
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » ...  بين هذه الرواية [والرواية] األولى ألن الوجه في الجمـع

  »...وتعزلبينهما أنه يجب إخراج الفطرة قبل الصالة 
�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ »قال: سألت أبا عبد اهللاg ا يقام عليه الحد عن القاذف بعد م

  »....: يكذبما توبته ؟ قال



٤٧٦  ............................................................................................................................   

N�{íé‰çŞÖ]�‚ñ]çËÖ]    ) عربي) -معارف عامة  

  <ظ٤٨٢ -و١٨٣>
VÌéÖ`i  هـ١١٠٤ت(الشيخ محمد بن الحسن  ،العامليالحر.(  

وشـرح بعـض   أكثر من مائة فائدة مختلفة في الفقـه واألصـول والعقائـد والرجـال     
بعض أهل من ف بطلب من مختلف الفوائد، كتبها المؤلِّ ذلك األحاديث المشكلة وغير

  على حدة. رسالةفي هد الرضوي)، وبعضها يحسن إفراده المش(العلم في طوس 
  ] ٩/٤٣٧، التراث العربي المخطوط: ١٦١٦رقم  ١٦/٣٤٧[الذريعة: 

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »وثالثها ورابعها قوله ...g: )     ثم قال له أقبـل فأقبـل، ثـم قـال
  »...ثم) موضوعة للتراخي، وال تراخي هنا بحسب الظاهر(.إلخ) فإن لفظة .وعزّتي

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » :ـثُ    {وقوله تعالىعبالَ ي ـانِهِممأَي ـدهج واْ بِاللَّهمأَقْسو
، وقولـه  )١(}ولـكن أَكْثَر النَّـاسِ الَ يعلَمـون   اًحقّعلَيه  اًوعداللَّه من يموتُ بلَى 

  »....)٢(}..يقْدر علَى شَيٍء ومن رزَقْنَاه ��  اًمملُوك لَّه مثَالً عبداًضَرب ال{تعالى: 
  

  كتبت بالشنجرف.األولى) العناوين (، ١٢نسخ، ق 
  الغالف: كارتون، أصفر وعطفه جلد أحمر.

  سم. ١٩× ١٢س،  ٢٠ق،  ٢٤١
        

  @

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٨سورة النحل: آية  )١(
  . ٧٥سورة النحل: آية  )٢(
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ISPUH@@

Ùç‘ù]��^ÃÚ�íé�^u   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`{{i  ــة ــين  خليف ــلطان، الحس ــد   س ــدين محم ــع ال ــن رفي ــي اإلب ــفهاني المرعش ص
    .)هـ١٠٦٤ت(

مـة فـي أصـول    المعـالم) الـذي هـو مقد   ( كتـاب على حاشية متوسطة معروفة جداً 
معالم الدين ومالذ المجتهدين)، للشـيخ حسـن بـن زيـن الـدين الشـهيد       (الفقه؛ لكتاب 

دونـت تلـك   حتى أنه يعـرف بصـاحب المعـالم.     ) وهو أشهر تصانيفههــ ١٠١١ت(الثاني 
يما يزيد على مائتي سـنة. وقـد   ف بقيتْ متداولة في األوساط الدراسيةمستقلة، والمقدمة 

عليها في هذه المدة حواش كثيرة مبسوطة ومختصرة، منهـا هـذه الحاشـية التـي      كُتبتْ
قصد مصنِّفها توضيح المقاصد وتكثير الفوائد مع اإلشارة إلى بعض المواضع التي فيهـا  

  التنقيح.مناقشة مع السعي في التوجيه و
  ]٥/١٩، التراث العربي المخطوط: ١١٤٥رقم  ٦/٢٠٦[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »وبعد فيقول العبد الغريق في بحـر العصـيان   .العالمين الحمد هللا رب .
إنـي قـد كتبـت حـين مطالعـة       ..المشرف باالنتساب إلى ثاني سيدي شباب أهل الجنان

  ».كتاب معالم الدين
Ví~ŠßÖ]�†}a » مخالفة العام وموافقتها فاحتمال التقية في أحدهما دون اآلخر سوى

  ».يوجب الترجيح فما ذكره ساقط
        

ذي  ٩نسخ، محمد كريم بن محمد شريف المراغي، يـوم الجمعـة   
المتوكل على اهللا عبده محمد كريم>وختمه:  ،هــ ١١٩٦ة سنة الحج> ،



٤٧٨  ............................................................................................................................   

مـن  >األحمـر، عليهـا حـواش بإمضـاء:      بالمـداد قوله) (كلمة  ميز
، عليهـا تملـك الناسـخ وختمـه،     <م ر سلمه اهللا تعالى>، <فالمصنِّ

ليلـة   فـي تملك محمد جواد الملقب بافتخار العلمـاء البهبهـاني   و
، وتملـك الشـيخ محمـد علـي     هــ ١٣٢٠ذي القعدة سـنة   ٣ االثنين

  . هـ١٣٥٨سنة  فيالنائيني 
  .، بنّيالغالف: جلد

  سم. ١٩×  ١٢ /٥س،  ١٤ق،  ٧٥

ISPVH@@

�|^jËÚ|øËÖ]    ) عربي) -دعاء  

VÌéÖ`i  هـ١٠٣٠ت(الشيخ البهائي، محمد بن الحسين الحارثي العاملي.(  
، رتبـه علـى أبـواب سـتة     على نحو مختصـر  لألعمال اليومية الواجبة والمندوبة جامع

بحسب تقسيم أعمال اليوم والليلة، وهي: ما ي   عمـل مـن طلـوع    عمل بـين الطلـوعين، ومـا ي
ومنه إلى الغروب، ومنه إلى وقت النـوم، ومنـه إلـى انتصـاف الليـل،      الشمس إلى الزوال، 

ومنه إلى طلوع الفجر، وفيه شرح لبعض األلفاظ وتبيين ما يحتاج إلى البيان، وفـي آخـره   
  .بمدينة كنجة هـ١٠١٥تفسير مختصر لسورة الفاتحة، فرغ منه في أواخر شهر صفر سنة 

  ]١٢/١٣٨المخطوط:  ، التراث العربي٥٣٧٥رقم  ٢١/٣٤٠[الذريعة: 
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »      الحمد هللا الذي دلنا على جادة النجاة، وهـدانا إلـى مـا يوجـب علـو

. قد التمس منّي جماعـة مـن إخـوان الـدين وخـالن اليقـين تـأليف مختصـر         .الدرجات
يحتوي على ما البد ألهل الديانة من اإلتيان به في كل يوم وليلة من واجـب العبـادات   
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اآلداب ومرغوبها مقتصراً في األعمـال المسـنونة علـى مـا هـو قليـل       ومندوبها ومحمود 
  »...ولهمؤنة كثير المعونة فأجبت مسوالمؤ

Ví~ŠßÖ]�†}a »    فرغت بعون اهللا من تأليفه مع تراكم أفواج العالئـق وتالطـم أمـواج
  »...العوائق وتوزع البال بالحلّ والترحال

  
ألولى كتبت بخـط  ، العناوين كتبت بالشنجرف، الورقة ا١٢نسخ، ق 

ـ <wمنه>متأخر عن األصل، عليها حواش بإمضاء:  كمـا   ا، نظر فيه
  أحد األعالم لكن اسمه مخروم. اآخره في

  ، أحمر.جلد صناعيالغالف: 
  سم. ١٩× ١٢ /٥س،  ١٥ق، ١٢٥

ISPWH@@

�íÂçÛ¥� �

M�{àè‚Ö]�Ùç‘_�»�°â]�Ö]�Ü¿Þ   ) عربي) -كالم  

  <ظ ٤٨ -ظ  ٢>
VÌéÖ`i ����     .)هـ٧٢٦(تالحلي، الحسن بن يوسف  ���

ف فـي الخالصـة، وذكـره    متن متين مختصر في األصول االعتقادية، ذكره المصنِّ
أيضــاً فــي اإلجــازة وقــال: إنــه مجلــد وجيــز، وهــو مرتــب علــى ســبعة أبــواب: النظــر،   

المعـاد،  واإلمامـة،  والنبوة، والعدل وفيه الحسن والقبح العقليان، والصانع، والحدوث، و
  معارج الفهم).( ف نفسه وسماهوشرحه المصنِّ

  ]١٠٧/ ١٣، التراث العربي المخطوط: ١٠٤٨رقم  ٢٤/٢٠٠، الذريعة: ١١١[خالصة األقوال: 
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وبعد فهذه رسالة في علم الكالم تشتمل على جـواهره وتحتـوي   قال في أولـه: > 
ت علـى  على نوادره في غاية اإليجاز واالختصار مجنبة اإلطالة واإلكثـار قـد اشـتمل   

نها أكثر المبسـوطات ولـم يوجـد    ممسائل جليلة شريفة ومباحث دقيقة لطيفة خلت 
مثلها في كثير من المطوالت هدية مني إلى كل ذي طبع سليم ونظر مستقيم وسـميتها  

  ».نظم البراهين في أصول الدين ورتبتها على سبعة أبواب..
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »   صـفاته واهـب العقـل لبريتـه     الحمد هللا الواحد في ذاته المتفـرد فـي

  <ومكلفهم السلوك إلى محجته..

�í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ » :أنت مني بمنزلة هارون من موسـى)، وهـارون كـان    (لقوله
  ».خليفته إلى غير ذلك من األخبار...

N{�Ü¿ßÖ]�|†��»�ÜãËÖ]�t…^ÃÚ    ) عربي) -كالم  

   <ظ ١٢٢ -و  ٤٩>
VÌéÖ`i ����    .)هـ٧٢٦(تالحلي، الحسن بن يوسف  ���

نظـم البـراهين فـي أصـول     (ف نفسـه  رسـالة المؤلِّـ  ل، <أقـول  -قـال  >شرح بعنـاوين  
  .هـ٦٧٨شهر رمضان سنة  ٦ذات مسائل، تم في  ب على سبعة أبوابرتّمالدين) 

����، مكتبة ٤٥١٧رقم  ١٨٣/ ٢١[الذريعة:    ، ٩٣رقم  ١٨٨الحلي:  ���
  ]٥٠٦/ ١١التراث العربي المخطوط: 

�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ » بعرض ألنا نقول الفرق حاصل فإن البديهية قاضية بأن ما ...
  ».ال يسبق المحدث فإنه يجب أن يكون محدثاً..

Ví~ŠßÖ]�†}a »    واجعل ما كتبناه حجة لنا ال علينا ووفقنا للثبات علـى القـول الثابـت
   ».رحم الراحمينأحياة الدنيا وفي اآلخرة، برحمتك يا الفي 
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نسخ، عبد الحسين بن محمد بن حسين بن زنبور النيلي، بعـد العشـاء   
مترجم في الضـياء   -  ]هــ  ٨[ ٦٦جمادى األولى سنة  ٣من ليلة األربعاء 

ذكر الناسخ في آخرهـا أنـه قابلهـا بحسـب الجهـد       ،-  ٧٥الالمع ص
والظاهر أنهـا للناسـخ،    <قلت>والطاقة، على الثانية حواش كثيرة بعنوان 

مد بـن حمـزة   لسيد علي بن جعفر بن محمد بن علي بن محنظر فيها ا
نظر فيها الداعي محمد، في أولها فهـرس الكتـب   و الحسيني [الحلبي]،

، عليها تملك ياسين بن أحمد بـن  wبزرك الطهرانيآقا بخط الشيخ 
ثم انتقلت إلى الـدرويش   ،بن إبراهيم الصوافي الغروي النجفيامحمد 

سيد علي بن حسين، وتملك محمد حسين ابن مـال شـمس النجفـي،    
  .وتملك محمد يحيى ابن الفقيه القاسم الكاظمي الوندي

  الغالف: كارتون، أخضر.
  .سم ١٨× ٥/١٣س،  ١٥ق،  ٦١

ISPXH@@

�^ãjq÷]�íÓ×Ú�Øé’vjÖ��]‚Ãj‰÷]�Ü×Â�»��^«ý]�Œ^‰_   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i ����   .)هـ١٣٠٠ت(الدين محمد المهدي بن الحسن القزويني  السيد معزّ ���
من فروع علم أصول  المؤلّف مخترعاً إياهمختصر في علم االستعداد، الذي أسسه 

ف فيـه هـذا   علم استعداد بلوغ المراد إلى تحصيل ملكة االجتهـاد)، وألّـ  (الفقه وسماه بـ
ن فـي المقدمـة تعريفـه وموضـوعه       الكتاب، رتبه على مقدمة وتأسيسات وخاتمـة، وبـي

وغايتـه، فعرفـه بأنـه علــم بقواعـد يعـرف بهـا مراتــب االسـتعداد إلـى ملكـة االجتهــاد،          
والموضوع هو االستعداد وقابلية النفس لتحصيل الكمال، والغاية بلوغ المراد والوصول 
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الستعداد والمستعد والمستعد له، إلى حد االجتهاد. والتأسيسات الثالثة في بيان حقيقة ا
ملكـة كسـبية، وبيـان     م هـو أن االستعداد هو قوة قدسـية وموهبـة إلهيـة، أ   في تحقيق الو

سبب حصوله، وما هو دخيل في تحصـيل ملكـة االجتهـاد،    طريق اكتساب االستعداد و
الميـرزا   -إمام الحرمين  - ؛ اللتماس تلميذههــ ١٢٧٥سنة  فه بالكاظمية عند سفره إليهاألّ

  اني الكاظمي.ذمحمد بن عبد الوهاب الهم
  ]١٠رقم  ٢/٦[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »وقلـوبهم أوعيـة    ،معرفتـه  محـالّ  لحمد هللا الذي جعل أفئـدة أوليائـه  ا
بغيـر   .إنني لما رأيت جملة ممـن يـدعي صـعود طـور االجتهـاد     .لمشيئته ومظاهر إرادته

. أن أضع علماً مشتمالً علـى قواعـد يعـرف    .الكليمويزعم لغروره أنه  عدة وال استعداد
   »...بها مراتب االستعداد إلى تحصيل ملكة االجتهاد

Ví~ŠßÖ]�†}a »     ويجعله ذخراً لنا يوم الحساب، وينفع به جميـع الطـالب إنـه كـريم
  ».هـ١٢٧٥ثاء سنة وهاب وكان الفراغ بيد مؤلفه ومؤسسه عشية يوم الثال

  
فيهـا أوراق تابعـة    ،هــ ١٢٨٢رمضـان  شهر  ١٠نسخ، عشية الخميس 

  للمرحوم المحامي رشيد الصفار، وفي بعضها شعر لطيف:  

ــال ــموع فــ ــع مســ    ينفــ
  

ــوع    ــك مطبــ ــم يــ   إذا لــ
ــمس     ــع الشـ ــا ال تنفـ   كمـ

  
ــوع.     ــين ممنـ ــوء العـ   وضـ

  قاتم. ، بنّيالغالف: جلد  
  سم. ١٨ /٥× ١١ /٥س،  ١٧ق، ١٠٤
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ISPYH@@

�Øñ^ŠÖ]�|øÊ|^¨æ�Øñ^Š¹]   ) عربي) -دعاء  

VÌéÖ`i ،هـ٦٦٤ت( الحسني الحليعلي بن موسى رضي الدين  ابن طاووس.(  
ذكرهــا فــي عمــل اليــوم والليلــة، فــي   األعمــال واآلداب واألدعيــة الــواردبعــض 

يقـع فـي ثالثـين    عملها من الزوال إلـى وقـت النـوم     مجلدين، األول في األعمال الوارد
  . إلى وقت الزوال في ثالثة عشر فصالًفصل، والثاني فيما بعد االستيقاظ من النوم 

ذكـر غسـل الميـت، ثـم ذكـر أحكـام        فصل مقدمات الطهـارة وبيـان الغسـل    وفي
هـو الجـزء األول    الكتـاب هـذا  األموات مفصالً، إلى صالة ليلة الدفن وزيارة القبـور، و 

  المهمات في صالح المتعبد والتتمات).(ف والثاني من األجزاء العشرة لكتاب المؤلِّ
  ]٩/٣٩٣، التراث العربي المخطوط: ١٣٣٠رقم  ٣٠٢/ ١٦[الذريعة: 

  النسخة ناقصة األول بمقدار ورقة واحدة.
�í~ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^Þ »  فإنه إذا كان مراده جل جالله من خلقهم سعادتهم بمعرفتـه

هم مفسـدة لتـدبيره كمـا    ؤهـم وأهـوا  آراؤ توبعبادته وتشريفهم بخدمته ومراقبته وكان
   »...المصوننطق به كتابه 

Ví~ŠßÖ]�†}a »عـن النبـي عليـه أفضـل      األدب من أذكره ما الثاني الجزء أول وسأجعل
إن الصالة والسالم إذا جلس النائم من رقاده وهو على ما كان عليه من عافيته وتمـام مـراده   

  .»ى اهللا على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرينوصلّ ،اهللا تعالى شاء
  

مصححة، العنـاوين ورؤوس المطالـب كتبـت     ،هــ ١٠٩٣نسخ، سنة 
متضررة أثر فعـل حشـرة    األحمر، في آخرها إنهاء المقابلة، بالمداد
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  األولى فارغة. الخمس اتقاألرضة، الور
  ورأسيها. مزين بالطرةالغالف: جلد، أحمر 

  سم. ١٨× ١٠س،  ١٥ق،  ٢٤٨

ISQPH@@

Ùç‘ù]��^ÃÚ�íé�^u   ) عربي) -أصول الفقه  

VÌéÖ`i  هـ١٠٨٦ت(حسام الدين محمد صالح بن أحمد المازندراني األصفهاني.(  
) الـذي هـو مقدمـة فـي أصـول الفقـه؛ لكتـاب        المعالم( كتابعلى  حاشية مفصلة

ــدين  ( ــالذ المجته ــدين وم ــالم ال ــاني    مع ــهيد الث ــدين الش ــن ال ــن زي ــن ب ــيخ حس )، للش
  في أوائل شبابه. كتبهاعض األصوليين ويناقشها، ويقال )، ينقل فيها أقوال بهـ١٠١١ت(

        ] ٣٠/ ٥، التراث العربي المخطوط: ١١٥٠ر ٢٠٧/ ٦[الذريعة: 

�í~{{ŠßÖ]�Ùæ_EVD“Î^{{Þ »  :ــه ــه عــن هــذا. قول ويكفــي فــي حســن (... إخــراج جواب
  »...االستفهام) نقض يمنع قوله واالستفهام

Ví~ŠßÖ]�†}a »       ليست البالغة بمجرد حسن التأليف فـي المعنـى بـل البـد فيهـا مـن
  ».مراعاة حسن التركيب في النظم أيضاً ونظم هذه القصص منه سبحانه ال منهم

        

  األحمر. بالمدادقوله) (كلمة  ميز، ١٣نسخ، ق 
  بدون غالف.

  سم. ١٨× ١١س،  ٢١ق،  ١٢٣
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ISQQH@@

gÖ^ŞÖ]�íè^ËÒ   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  د أكملد باقر بن محمهـ١٢٠٥(تالوحيد البهبهاني، محم(.  
فـي فصـول،    ، وهيرسالة فتوائية مختصرة، اقتصرت على أحكام الطهارة والصالة

  تالميذه. يباجتها أنها جمعت أو كتبت من، ويظهر من دهـ١١٩٠فها سنة ألّ
Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ » غالـب علـى األعـاجم واألعـارب بمحمـد       آلالحمد هللا الذي فضل

ــب    ــة الطال ــذه كفاي ــد فه ــب، وبع ــب  ،األطائ ــوه الراغ ــآرب  ،ومن ــة الم ــة  ،وجامع تحف
ورئيس جماعة المصـنِّفين فـي سـنة األلـف والمائـة       ،وصالتية المتعبدين ،المستبصرين

تحفـة شـيخنا المجلسـي     ،بنـت األلفـاظ والمعـاني    ،مشيدة األركان والمبـاني  ،والتسعين
  »...الملقب باألغا، أما بعد اعلم أن الطهارة على قسمين ،محمد باقر الثاني
Ví~ŠßÖ]�†}a »سة كـربالء بالنسـبة إلـى قبـر الحـر       ومثل ماذكر حال األرض المقد

   ».واألرض المقدسة الغروية بالنسبة إلى الكوفة وأمثال ما ذكر واهللا أعلم
        

األولى بعد الديباجة بياض، كتب على  الست اتق، الور١٣نسخ، ق 
وجه الصفحة األولى منه صـيغة وقفيـة النسـخة باللغـة الفارسـية،      

الشـريعة: الشـيخ    اخادم فقَهو الواقف على الضمائر، و(وتعريبها: 
مع سائر كتب  -كفاية الطالب  -هذا الكتاب  )١(علي والشيخ مهدي

المكتبة التي هي من ثلث المرحوم المغفور له ساكن الجنان الشـيخ  
عبد الحسين [الطهراني] نور اهللا مضجعه، وقفاً شـرعياً علـى كافـة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .wهما ولدا الشيخ عبد الحسين الطهراني )١(
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ات المقدسـة وغيـرهم، لينتفعـوا بهـا     طالب العلوم من سكنة العتب
ويحافظوا عليها، والتوليـة بيـد الـواقفين مـا وجـدا فـي العتبـات        
المقدســة، والكتــب المزبــورة عنــدهما، وإذا أرادا الســفر فيضــعا 

، وأمـر التوليـة حسـب الوصـاية     [ن]الكتب عند من يشاءا[يضعان] 
ـ  دار راجع إليهما، وبعدهما ألوالدهما، وعند وجود حضرة األكرم م

في العتبات المقدسـة فهـو شـريكنا فـي      )١(الشريعة السيد أسد اهللا
عليهـا خـتم   )، هــ ١٢٨٨الصيغة في شهر محرم الحرام  التولية. جرت

الشيخ عبد الحسين الطهراني رحمه اهللا. ةمكتبة الحج  
  الغالف: كارتون، برتقالي وعطفه جلد أسود.

  سم. ١٥ /٥× ١١س،  ١٦ ق، ٧٠

ISQRH@@

�ì…‚Ö]íéËrßÖ]    ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i ،د مهدي بن مرتضى الطباطبائي  بحر العلومهـ١٢١٢ت(محم .(  
، تم منها كتاب الطهـارة والصـالة إلـى    اً) بيت٢٢٨٠(أرجوزة فقهية معروفة جداً في 

اعتنى بها جماعة مـن   ،غرة)(الموافق للفظة  هــ ١٢٠٥أحكام صالة الطواف، بدأ بها سنة 
  العلماء دراسةً وشرحاً.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــا           )١( ــن اآلق ــاهي [اب ــد اهللا الكرمانش ــا عب ــرام آق ــاء الك ــدة الفقه ــالم وعم ــة اإلس ــن حج ــد اهللا اب ــو أس ه

ــن  ــر اب ــد جعف ــرقم        محم ــررة ب ــرام الب ــي الك ــرجم ف ــاني، المت ــد البهبه ــن الوحي ــي اب ــد عل ــا محم اآلق
 .) من مخطوطات المدرسة الهندية في كربالء٧٧]، هكذا ذكر في وقفية نسخة رقم (١٤٣٨
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الـدرة  (الـدرة البهيـة)، و  (الدرة المنظومة)، و(الدرة)، وتسمى أيضاً (سماها الناظم 
  .الية)الغالية في المسائل الع

  ]٥/٣٨٤، التراث العربي المخطوط: ٤٠٨رقم  ١٠٩/ ٨[الذريعة: 
  بول.برجز المكروهات وموانع الق اآلخر وتنتهيالنسخة ناقصة 
�Ví~ŠßÖ]�Ùæ_  

  بعــد البســـملة  المقـــالَ فتــتح أ«
  

  ».بحمد خير مـنعم والشـكر لـه     
  �í~ŠßÖ]�†}aEVD“Î^Þ    

  والشـــك قـــد يبطلهـــا ويـــأتي «
  

  »...إن مد فضل اهللا فيمـا يـؤتي.    
    

األحمر، عليها تملك علـي بـن    بالمداد، العناوين كتبت ١٣نسخ، ق
جمـادى اآلخـر سـنة     فـي المدعو بالباشـا   اإليروانيالحاج قربان 

وصيغة الوقفية كتبـت   ،هــ ١٢٧٣شعبان سنة  ١٢ في وقَفَهاو ،هــ ١٢٥٧
مدرسـة   ف على مكتبةاوقمن أ، الظاهر أنها بخطه على وجه النسخة

البروجردي لكنها خالية من أي خـتم للمدرسـة المـذكورة وهـذا     
عرفت ذلـك مـن   على جميع نسخ المدرسة،  ما هو موجودخالف 

  .عليهاتسلسل موجود 
  .مزين بالطرة ، بنّيالغالف: جلد

  سم. ١٥ /٥×  ١٠س،  ١٨ق،  ٥٧
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ISQSH@@

gq]çÖ]æ�šæ†Ë¹]�íÊ†ÃÚ�»�gÖ^ŞÖ]�íéÇe   ) عربي) -فقه إمامي  

VÌéÖ`i  ،هـ١٢٢٨(تالشيخ جعفر بن خضر النجفي كاشف الغطاء(.  
أصـول  ، مرتبة على مطلبين أولهمـا فـي   ىكر الفتاورسالة عملية اقتصر فيها على ذ

  العقائد، وثانيهما في فروع األحكام، خرج منها من أول الطهارة إلى آخر الصالة.
  ]٢/٤٩٤، التراث العربي المخطوط: ٤٥١الرقم  ٣/١٣٣[الذريعة: 

Ví~ŠßÖ]�Ùæ_ »     ـز و الحمد هللا الذي أسس قواعـد األحكـام ورفـع دعـائم اإلسـالممي 
خـوان  األتقيـاء وطائفـة مـن اإل    ني جمـع مـن  . وبعد فقد سـأل لعباده من الحالل والحرام.

  ».األصفياء..
�Ví~{ŠßÖ]�†}a »          كـل مقصـورة علـى اسـتحبابه بعـد كـل فريضـة بقـول سـبحان اهللا
  ».واهللا أكبر ثالثين مرة قبل التسبيح أو بعده ه إال اهللاوالحمد هللا وال إ ل

  
العناوين كتبت  ،هــ ١٢٢٢الحكيم،  حنسخ، السيد محمد علي بن صال

 فـي سـنة  بالشنجرف، عليها تملك يوسـف بـن يوسـف العـاملي     
  .<الواثق باهللا الحبيب عبده يوسف>وختمه البيضوي: ، هـ١٢٢٣

  ، أسود.الغالف: جلد
  سم. ١٤×  ١٠س،  ١٣ق،  ٨٥
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  (أ)
  . ٩١إجازات االجتهاد والرواية: 

  . ٣٩٥أجوبة مسائل ابن طوق األولى: 
ــاه   ــائل الســـلطان فـــتح علـــي شـ أجوبـــة مسـ

  . ٣٩٤القاجاري: 
  . ٣٥١أجوبة مسائل نائب السلطنة: 

  . ٤٤إحقاق الحق وإزهاق الباطل: 
  .  ٨٧أحكام الجبائر= رسالة في حكم الجبيرة: 

  . ٨٩أحكام خلف مطلق الوعد: 
 .  ٨٨أحكام سهو اإلمام والمأموم: 

 .  ٨٨أحكام كثير السهو: 

  . ٤١١إحياء علوم الدين: 
  .٤٦٤األربعون حديثاً : 

األربعون حديثاً عـن األربعـين مـن األربعـين:     
٤٦٣.  

أساس اإليجاد فـي علـم االسـتعداد لتحصـيل     
  . ٤٨١ملكة االجتهاد: 

، ٥٥، ٥٢االستبصار فيما اختلف مـن األخبـار:  
٢٥٦، ١٩٠، ١٧٧، ١١٩، ١١٨، ٧٥، ٦٧، ٥٥ ،

٤٥٢، ٢٦١  .  
  . ٤٠٤إسناد حديث الكساء: 

  . ٢٠٢إعالم الورى بأعالم الهدى: 

إكمــال الــدين فـــي شــرح تكملــة تبصـــرة     
   . ٣٢٠، ٣١٩المتعلّمين: 

إكمال الـدين وإتمـام النعمـة= كمـال الـدين      
  .١٨٦وتمام النعمة: 

  . ٤٦٥ابنته من عمر:  gإنكاح أمير المؤمنين
، ٣٤، ٣١أنوار األحكام في شرائع سيد األنـام: 

٣٨، ٣٧، ٣٦.  
  .١٢١، ٦٥أنوار األصول: 

  .٤٠٧، ٤٠٦األنوار الغروية: 
األنوار النعمانيـة فـي معرفـة النشـأة اإلنسـانية:      

٤٥٢  .  
، ٣٨٧أوضح المسالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك:     

٣٨٩.  
  .٢٦٦، ٢٦٥إيضاح االشتباه  في أسماء الرواة: 

إيضاح الفوائد في شرح مشـكالت القواعـد:   
٢٤٨، ٢٤٢  .  

  (ب)
ــة   ــار األنـــوار الجامعـــة ألحاديـــث األئمـ بحـ

، ٢٢٩، ١٨٧، ١٦٥، ١٦١، ٦٢: bاألطهــــــــار
٤٦٨، ٤٦٦، ٣١٧، ٢٨٩.  

  .٣٣٢بدائع األفكار: 
  . ٣٦٦، ٣٣٣بغية الخاص والعام: 
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بغية الطالب في معرفة المفـروض والواجـب:   
٤٨٨  .  

  . ١٩٩، ١٩٨البلد األمين والدرع الحصين: 
  (ت)

تحريـر القواعــد المنطقيـة فــي شـرح الرســالة    
  . ٤٥٦، ٣٤٢الشمسية: 

  . ٤٧١تحف العقول عن آل الرسول: 
ــي    ــى مغنـ ــي الكـــالم علـ ــة الغريـــب فـ تحفـ

  . ٤٧اللبيب:
   . ١٢٦ملوك في السير والسلوك: تحفة ال

  . ٣٤٨التحفة النجفية: 
   .  ٣٨٠تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: 

  . ٤٠٩تذكرة الغافلين: 
ــاء:   ــذكرة الفقه ، ٢٢٤، ٢٢٣،  ٢١١، ٢١٠، ١٦٠ت

٢٢٥.  
  . ٣٩٠، ٣٨٧التصريح بمضمون التوضيح: 

  .  ٣٢٢تفسير القرآن الكريم: 
  . ٢١٧تفسير القرآن الكريم = تفسير القمي: 

  . ٧٠التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: 
تنقيح المقاصد األصـولية فـي شـرح ملخـص     

  . ٢١٤الفوائد الحائرية: 
، ٦٤، ٥٥، ٥٤، ٥٢تهذيب األحكام= التهـذيب :  

٢٥٦، ٢٤٥، ١٧٧، ١٤٠، ١١٩، ١١٨، ٩٨، ٦٨ ،
٤٢٣، ٣٧٦، ٣٧٠، ٢٩٧، ٢٩٢، ٢٦١، ٢٦٠.  

، ٣٧٦تهــذيب الوصــول إلــى علــم األصــول:  
٤٢٢، ٤١٩  .  

  (ج)
  . ٤٤١الجامع= مجموعة شعرية: 

  . ٢٩٨، ٢٢١جامع المقاصد في شرح القواعد: 
  . ٧٦جالء العيون : 

  . ٤٠٤:  العقائد جملجمل العلم والعمل= 
   .٢٩٤، ٢١٣جوامع الجامع: 

  .  ٤١٦جواهر األشعار في مراثي العترة األطهار: 
، ٨٣جواهر الكالم في شرح شـرائع اإلسـالم:   

١٣٣، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٣، ١١٤، ١٠١، ١٠٠ ،
٣٣٧، ١٨٤، ١٦٨، ١٦٧، ١٥٤، ١٤٦، ١٣٧ ،
٤١٠، ٣٩٢، ٣٩٠، ٣٧٧، ٣٧٣  .  

  (ح)
حاشــية تحريــر القواعــد المنطقيــة فــي شــرح 

  . ٣٤٢الرسالة الشمسية: 
  . ٤٤٥، ٤٤٠حاشية تهذيب المنطق: 

ب المنطـق:  حاشية حاشية اليزدي علـى تهـذي  
٤٤٥.    

 . ٢٩٣حاشية الروضة البهية: 

حاشية على شرح ديباجة المصباح في النحو: 
٤٤٢  .  

  . ٤٢٧حاشية فوائد األصول: 
  . ٤٢١حاشية كفاية األصول: 
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  . ٣٨٠حاشية المختصر النافع: 
لحســين المرعشــي حاشــية معــالم األصــول: ل

  .٤٧٧ صفهانياإل
ــول: لل  ــالم األصـ ــية معـ ــد حاشـ ــرزا محمـ ميـ

  .٤٣١، ٣٤١: الشيرواني
ــول:   ــالم األصـ ــية معـ ــالح   حاشـ ــد صـ محمـ

  . ٤٨٤ المازندراني
  . ٣٦٣حجية الخبر الواحد: 

حدائق الجنان في ذكر ما ينبغي أن يطلع عليه 
  . ٤٧٢األنسان: 

الحدائق الناضرة في أحكـام العتـرة الطـاهرة:    
٣٤٦، ١٥٣، ١٣٤، ١٢٤، ٦٣، ٦٢، ٦١  .  

ــار   = جــامع الحــرز اليمــاني= استبصــار األخب
أسرار العلمـاء= جـامع األحاديـث واألقـوال=     

  . ٧٤، ٦٤، ٥٥، ٥٤الجامع الكبير: 
  . ٤٠٠الحماسة الكبرى:  

  . ٤٢٨حياة الروح في مدح خير ممدوح: 
  . ٢٦٣حياة القلوب: 

  (خ)
  . ٢٢٦خزائن األصول: 

  . ٢٩٥الخالف في األحكام: 
  (د)

الدر المسلوك في أحوال األنبيـاء واألوصـياء   
  .٣٩١، ٣٨٥والخلفاء والملوك: : 

  . ٤٣٣الدرة الحيدرية:  
  . ٤٨٧، ٤٨٦الدرة النجفية= الدرة:  

  . ١٥٧الدروس الشرعية في فقه اإلمامية: 
دالئـل العبــاد علـى طريــق السـداد فــي شــرح    

 . ٨٤الرشاد: 

  .  ٣١٨ديوان الخطب: 
  (ذ)

  . ٣٦٧، ٣١٤ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد: 
  .  ٤٤٧، ٢٠٥ام الشريعة: ذكرى الشيعة في أحك

  (ر)
رسالة في بيان أحوال من انتهى إليه النسب = 

  . ٨٩رسالة في النسب: 
  . ٣٢٠رسالة في حكم اللباس المشكوك: 

  . ٣٦٢رسالة في الغناء: 
الروضــة البهيــة فــي شــرح اللّمعــة الدمشــقية:  

٣٢٥، ٣٠٧، ٢٤٤، ٢٠٨، ١٤٤.  
رياض المسائل في تحقيق األحكام بالدالئل: 

٤١٤، ٤١٣، ٣٤٤، ٣٣٩، ١٣٥، ١٢٩ ،١٢٨.  
  (ز)

  . ٤١٤، ٧٢زاد المعاد: 
  . ١٤٤الزهرات الزوية في الروضة البهية: 

  (س)
  . ١٠٧، ١٠٦السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: 

  . ٢٠٩السراج المنير : 
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  (ش)
ــة:    ــة وإبطــال حجــج العام ــي اإلمام الشــافي ف

٢٩٩، ٢٣٠  .  
شرائع اإلسالم في مسـائل الحـالل والحـرام=    

ــ ، ١٣٢، ١٠٣، ٨٣، ٨٠، ٥٠رائع اإلســــالم :شــ
٢٤٨، ٢٣٦، ٢٣٢، ٢٣١، ١٩٢، ١٧٦، ١٦٩ ،
٤٣٢، ٣٠٣، ٢٦٨ .  

  . ٣٣٧شرح التصريف: 
: ( كان اهللا وال شيء معـه...) شرح حديث 

٣٤٩  .  
 ليس من إمـام يمضـي   شرح حـديث(  �� 

  . ٣٥٠...): وأوتي
  . ٣٥٥شرح دوازده إمام: 

  . ٣٩٩شرح ديوان المتنبي: 
  . ٤٣٦شرح الرسالة الصالتية: 

  . ١٩٢شرح شرائع اإلسالم: 
  . ٣٥٣شرح شواهد ابن الناظم: 
  . ٤٤٣شرح شواهد قطر الندى: 

  . ٤٦١شرح قصيدة ذات األشباه: 
  . ٣٠١شرح الكافي: 
  . ١٤٩شرح الكافية: 

  . ٣٤٧شرح كتاب البيع من كتاب القواعد: 
شرح المختصر النافع: لآلقا أحمد بـن محمـد   

  .٩٥البهبهاني: علي 

شرح المختصر النافع (الصـغير): للسـيد علـي    
  . ٣٤٤الطباطبائي الحائري: 

  . ٤٢٤شرح المقدمة اآلجرومية: 
شرح المواقـف السـلطانية= شـرح المواقـف:     

١٨٢  .  
  .٥٨، ٥٦شرح نهج البالغة: 

  (ص)
  . ١٠٩الصافي: 

  .٤٦٦، ٤٦٠صفات الشيعة: 
  . ٣٩٧صورة طريق الرياضة الشرعية: 

  (ض)
ضـــياء العـــالمين فـــي بيـــان فضـــائل األئمـــة 

ــطفين ، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٩: bالمص
٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦ ،
٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣.  

  (ع)
  . ٤٣٤عدة األصول: 

عمــدة الطالــب فــي أنســاب آل أبــي طالــب:  
٤٤٩  .  

  (ف)
  . ٣٦٢فتوى المجتهد ورجوعه عنها: 

، ١٨٣ة:الفصول الغرويـة فـي األصـول الفقهيـ    
٣٦٩، ٣٦٣.  

  . ٤٨٣فالح السائل ونجاح المسائل: 
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  . ٤٤٨الفوائد الضيائية في شرح الكافية: 
  . ٤٧٦الفوائد الطوسية: 
 على الرد في المدنية الفوائدالفوائد المدنية= 

: اإللهية األحكام في باالجتهاد والتقليد القائل
٣٠٦، ٣٠٥.  

في بيـان أحـوال السـيد عمـاد الـدين وكيفيـة       
  .  ٩٠وقوفه بطبرستان وإقامته:
 (ق)

  . ١٥٦، ١١٠القاموس المحيط: 
  . ٤٠٢: gقصيدة في رثاء اإلمام الحسين

قطـر الغمـام فـي شـرح كـالم الملـوك ملـوك        
  . ١١٢الكالم: 

قواعد األحكام في معرفة الحالل والحـرام=   
ــد:  ، ١٩٣، ١٦٠، ١٤٢، ١٠٢، ٨٠، ٧٩القواعــــ

٢٤٢، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٠٣، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤ ،
٣٢٣، ٢٨٨، ٢٥١.  

، ١٨٣، ١٧٢، ١٤٨، ١٣٥القــوانين المحكمــة:  
٤٥٩، ٤٣٨  .  

  (ك)
، ١١٠، ١٠٨، ٩٥، ٥٥، ٣٠، ٢٩ ،٢٨الكـــــافي: 

١٧٣، ١٥٨، ١٤١، ١٣١، ١١٩، ١١٨، ١١٣ ،
٣٠١، ٢٩٧، ٢٥٦، ٢٣٨، ١٩٧، ١٨١، ١٨٠ ،
٣٧٤.  

  . ٤٤٤الكبرى في المنطق: 

  . ٤٦٦، ٤٦٠، ١٥٢كتاب سليم: 
  . ٣٦٩كتاب الطهارة: 

  . ٢٨٩: gكتاب في فضائل أمير المؤمنين
  . ٣٥٤كتاب القضاء: 
   . ٣٥٥كتاب الوقف: 

  . ٩٠: Hكرامات السيد عماد الدين
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل: 

٢٢٠، ٢١٣  .  
ــاهرات:    ــات الب ــالب اآلي ــات لط ــف اآلي كش

٣٠٠.  
مبهمـات الشـريعة الغـراء:     كشف الغطاء عـن 

٣٦٨، ٤٥  .  
ــد     ــاب قواع ــن كت ــام ع ــام واإلبه ــف اللث كش

  .  ٣٤٥، ٢٣٧، ٢٢٢، ١٩٦األحكام: 
  .  ٣٠٩الكشكول فيما جرى آلل الرسول: 

  . ٤٨٥كفاية الطالب: 
  . ١٢١، ١٢٠كنائز األصول: 

  (ل)
  . ٣٨٩اللؤلؤ المنثور على صدور الدهور: 

  .٤٠٣لسان الخواص: 
البهية الباهرة في مدارك أحكام لمعان األنوار 

  .٤٠٧، ٨٦الشريعة الطاهرة: 
  (م)

  . ٣٩٨مجالس األبرار ومسالك األخيار: 
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  . ٤١٢المجالس الحسينية: 
  . ١١١، ٤٣، ٤٢مجمع البحرين ومطلع النيرين: 

  . ٢١٣، ٢٨، ٢٧مجمع البيان لعلوم القرآن: 
محاسبة النفس اللوامة وتنبيـه الـروح النوامـة:    

١٩٩  .   
  . ٣٨٤، ٣٨٣المحصول في علم األصول: 

  . ٤٦٢مختصر إثبات الرجعة: 
  .  ٨١مختصر تفسير األئمة لهداة األمة : 

  . ٣٩٥مختصر الرسالة الحيدرية: 
مختصر غنية المتملي في شرح منية المصـلي:  

٣٨٢  .  
  .  ٤٣٧، ٣٧٥مختصر المعاني: 

ــافع:   ــر الن ، ٣٨٠، ٣٢٤، ١٢٨، ٩٥، ٧٠المختص
٤٣٢.  

  . ١٠٥يعة في أحكام الشريعة: مختلف الش
مدارك األحكـام فـي شـرح شـرائع اإلسـالم:      

٤٣٩، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٦٦.  
  . ٦٨المراحل في الفقه: 
  .  ٣٢١مسائل في القضاء: 

مســالك األفهــام إلــى تنقــيح شــرائع اإلســالم: 
٣٠٣، ٢٨٧، ٢١٥، ١٩٧، ١٤٥، ١١٥، ١٠٣ ،
٣٨١، ٣١١، ٣٠٨، ٣٠٦.  

  . ٢٥٧مستجاب الدعوات: 
  .١٦٠، ١٥٩الراشدين في أحكام الدين: مسلك

  . ٣٩، ٣٨مشارق األنوار في أحكام الخيار: 
مشــارق األنــوار فـــي شــرح أخبــار األئمـــة     

  . ٢٩٢األطهار: 
ــي   ــابيح ف ــهمصــابيح األحكــام = المص  الفق

  . ٣٢٩: الصحيح الوجه على المستنبط
ــرائع     ــاتيح ش ــرح مف ــي ش ــالم ف ــابيح الظ مص

  .٤١٥، ٣١٣، ٢٥٠اإلسالم: 
  . ٧٣، ٧٢، ٧١الجمان لمفتاح الجنان: مصباح 

  . ٣٩٦مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة: 
  .٤١٨، ٣٦٠، ٤٩مصباح الفقيه: 

  .٢٤٧، ١٢٩مصباح المتهجد وسالح المتعبد:
  .  ٤١مطلع األنوار: 

، ٢٠٦، ٥٠المطول في شرح تلخيص المفتاح:
٢٤١.  

  . ٤٨٠معارج الفهم في شرح النظم: 
ــالم  ــول=  مع ــالم األص ــدين مع ــالذ ال  وم

، ٣٧٠، ٣٥٨، ٣٢٨، ١٣٥المجتهدين= المعالم: 
٤٧٤، ٤٥٨، ٣٨٨، ٣٧٨.  

  .  ١٥١معاني األخبار: 
  . ٣٢٤المعتبر في شرح المختصر: 

ــاتيح :   ــرائع =  المفـ ــاتيح الشـ ، ٣٣٠، ٢٥٠مفـ
٤٥٥، ٣٥٩.  

  . ٢١٨مفتاح العلوم: 
  . ٤٧٨مفتاح الفالح: 
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، ١٤٢مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة: 
٤٢٠، ٣٣٨، ١٤٣.  

  . ٤٥١المقاصد العلية في شرح الرسالة األلفية: 
  . ٣٢٧: gمقتل أمير المؤمنين

  . ٣٣٥مكارم األخالق: 
  .٣٦٩، ٣٦٤، ٤١المكاسب (المتاجر): 

   .٣٨٨مالذ األوتاد في تقرير األستاذ: 
ــه:   ــره الفقي ــن ال يحض ، ١١٩، ١١٨، ٦٩، ٥٩م

٢٩٧، ٢٥٦، ٢٤٩، ٢٣٩، ٢٠٧، ١٧١، ١٣٩ .  
مناهل األصول فـي شـرح تهـذيب الوصـول:     

٣٧٦  .  
  . ٤٢٥منتخب تفسير فرات الكوفي: 

  . ٤٧٠منتخب المعاجز: 
منتقـــى الجمـــان فـــي األحاديـــث الصـــحاح 

  . ٢٦٢، ٢٥٦، ١٤١والحسان: 
    .٢٥٢، ١٠٥مطلب في تحقيق المذهب: منتهى ال

  . ١٥٠منتهى المقال في أحوال الرجال: 
  . ١٦٩منهج االجتهاد: 

ال فــي تحقيــق أحــوال الرجــال=  مــنهج المقــ
ــر:   ــال الكبيــ ، ١٧٠، ١٥٠، ٩٤، ٧٨، ٧٧الرجــ

٤٣٥، ٢٩١، ٢٥٩، ١٧٩.  
  . ٤١٩منية اللبيب في شرح التهذيب: 

  . ٣١٥الموجز في الطب: 

  . ١٧٤الموشح في شرح الكافية: 
  (ن)

  . ٤٠١الناسخ والمنسوخ: 
  . ٣٤٢نان وحلوا: 
  . ٣٤٣نان وشكر: 

  . ٤٥٣نخبة المجالس: 
  . ٤٨٠، ٤٧٩نظم البراهين في أصول الدين: 

  . ٢٦٤نقد الرجال: 
، ٢٢٨، ٢١٢النهاية في مجرد الفقه والفتـاوى:  

٢٣٣.  
  (هـ)

هداية المسترشدين إلى أصول معالم الـدين:  
٣٥٨  .  

  (و)
  . ٢٥٤، ٢٤٥الوافي: 

  . ٢٦٦الوجيزة: 
وسائل الشيعة=  تفصـيل وسـائل الشـيعة إلـى     

  . ٢٣٤تحصيل مسائل الشريعة: 
  . ٣٧٩وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة: 

  (ي)
  . ٣٧١يتيمة الدهر ومحاسن أهل العصر: 
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  (أ)

  إجازات
  . ٩١إجازات االجتهاد والرواية: 
  أجوبة

  . ٣٩٥أجوبة مسائل ابن طوق األولى: 
ــاه   ــائل الســـلطان فـــتح علـــي شـ أجوبـــة مسـ

  . ٣٩٤القاجاري: 
  . ٣٥١أجوبة مسائل نائب السلطنة: 

  أخبار
  .  ٤٥٣نخبة المجالس: 

  أخالق
  . ٤١١إحياء علوم الدين: 

  .  ٤٠٩تذكرة الغافلين: 
  . ٣٩٨مجالس األبرار ومسالك األخيار: 

محاسبة النفس اللوامة وتنبيـه الـروح النوامـة:    
١٩٩  .  

  أدب
  . ٤٤١الجامع: 

  . ٣٩٩شرح ديوان المتنبي: 
  . ٣٥٣شرح شواهد ابن الناظم: 

  .٤٦١ شرح قصيدة ذات األشباه:
  .٥٨، ٥٦شرح نهج البالغة: 

قطـر الغمـام فـي شـرح كـالم الملـوك ملـوك        
  . ١١٢الكالم: 

  . ٣٨٩اللؤلؤ المنثور على صدور الدهور: 
  . ٢١٨مفتاح العلوم: 

  أصول الفقه
أساس اإليجاد فـي علـم االسـتعداد لتحصـيل     

  . ٤٨١ملكة االجتهاد: 
  .١٢١، ٦٥أنوار األصول: 
  .٣٣٢بدائع األفكار: 

تنقيح المقاصد األصـولية فـي شـرح ملخـص     
  . ٢١٤الفوائد الحائرية: 

، ٣٧٦تهــذيب الوصــول إلــى علــم األصــول:  
٤٢٢، ٤١٩  .  

  . ٤٢٧حاشية فوائد األصول: 
  . ٤٢١حاشية كفاية األصول: 

لحســين المرعشــي حاشــية معــالم األصــول: ل
  .٤٧٧ صفهانياإل

ــول: لل  ــالم األصـ ــية معـ ــد حاشـ ــرزا محمـ ميـ
  .٤٣١، ٣٤١: الشيرواني

ــول:   ــالم األصـ ــية معـ ــالح   حاشـ ــد صـ محمـ
  . ٤٨٤ المازندراني

  . ٣٦٣حجية الخبر الواحد: 
  . ٣٢٠رسالة في حكم اللباس المشكوك: 
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  . ٤٣٤عدة األصول: 
  .  ٣٦٢فتوى المجتهد ورجوعه عنها: 

، ١٨٣الفصول الغرويـة فـي األصـول الفقهيـة:    
٣٦٩، ٣٦٣.  

 على الرد في المدنية الفوائدالفوائد المدنية= 

: اإللهية األحكام في باالجتهاد والتقليد القائل
٣٠٦، ٣٠٥.  

، ١٨٣، ١٧٢، ١٤٨، ١٣٥القــوانين المحكمــة:  
٤٥٩، ٤٣٨.  

  . ١٢١، ١٢٠كنائز األصول: 
  .٣٨٤، ٣٨٣المحصول في علم األصول: 

ــالم  ــول=  مع ــالم األص ــدين مع ــالذ ال  وم

، ٣٧٠، ٣٥٨، ٣٢٨، ١٣٥المجتهدين= المعالم: 
٤٧٤، ٤٥٨، ٣٨٨، ٣٧٨.  

   ٣٨٨مالذ األوتاد في تقرير األستاذ: 
مناهل األصول فـي شـرح تهـذيب الوصـول:     

٣٧٦  .   
  . ٤١٩منية اللبيب في شرح التهذيب: 

هداية المسترشدين إلى أصول معالم الـدين:  
٣٥٨  .  

  أصول الفقه والكالم
  . ٢٢٦خزائن األصول: 

  أنساب
رسالة في بيان أحوال من انتهى إليه النسب = 

  . ٨٩رسالة في النسب: 
عمــدة الطالــب فــي أنســاب آل أبــي طالــب:  

٤٤٩  .  
  (ب) 

  بالغة
  .  ٤٣٧، ٣٧٥مختصر المعاني: 

، ٢٠٦، ٥٠المطول في شرح تلخيص المفتاح:
٢٤١.  

  (ت) 
  تاريخ

  . ٤٦٥ابنته من عمر:  gإنكاح أمير المؤمنين
الدر المسلوك في أحوال األنبيـاء واألوصـياء   

  .٣٩١، ٣٨٥والخلفاء والملوك: : 
  . ٤٦٦، ٤٦٠، ١٥٢كتاب سليم: 

  تراجم
في بيـان أحـوال السـيد عمـاد الـدين وكيفيـة       

  .  ٩٠وقوفه بطبرستان وإقامته:
  . ٩٠: Hكرامات السيد عماد الدين

  . ٣٧١يتيمة الدهر ومحاسن أهل العصر: 
  تصريف

  . ٣٣٧شرح التصريف: 
  تفسير

  .  ٣٢٢تفسير القرآن الكريم: 
  . ٢١٧تفسير القرآن الكريم = تفسير القمي: 
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   .٢٩٤، ٢١٣جوامع الجامع: 
  . ١٠٩الصافي: 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل: 
٢٢٠، ٢١٣  .  

  . ٢١٣، ٢٨، ٢٧مجمع البيان لعلوم القرآن: 
  .  ٨١مختصر تفسير األئمة لهداة األمة : 

  . ٤٢٥منتخب تفسير فرات الكوفي: 
  (ح)

  حديث
  .٤٦٤األربعون حديثاً : 

  . ٤٠٤إسناد حديث الكساء: 
ــة   ــار األنـــوار الجامعـــة ألحاديـــث األئمـ بحـ

، ٢٢٩، ١٨٧، ١٦٥، ١٦١، ٦٢: bاألطهــــــــار
٤٦٨، ٤٦٦، ٣١٧، ٢٨٩.  

  . ٤٧١تحف العقول عن آل الرسول: 
  . ٣٠١شرح الكافي: 

  .٤٦٦، ٤٦٠صفات الشيعة: 
، ١١٠، ١٠٨، ٩٥، ٥٥، ٣٠، ٢٨،٢٩الكـــــــافي:  

١٧٣، ١٥٨، ١٤١، ١٣١، ١١٩، ١١٨، ١١٣ ،
٣٠١، ٢٩٧، ٢٥٦، ٢٣٨، ١٩٧، ١٨١، ١٨٠ ،
٣٧٤.  

  . ٣٩٦مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة: 
  .  ١٥١معاني األخبار: 

  . ٣٣٥مكارم األخالق: 

منتقـــى الجمـــان فـــي األحاديـــث الصـــحاح 
  . ٢٦٢، ٢٥٦، ١٤١والحسان: 

  . ٢٥٤، ٢٤٥الوافي: 
  .  ٢٣٤وسائل الشيعة: 

  (د)
  معارفدائرة 

  .٤٠٣لسان الخواص: 
  دعاء

  . ١٩٩، ١٩٨البلد األمين والدرع الحصين: 
  . ٣٥٥شرح دوازده إمام: 

  . ٤٨٣فالح السائل ونجاح المسائل: 
  . ٢٥٧مستجاب الدعوات: 

. ٧٣، ٧٢، ٧١مصباح الجمان لمفتاح الجنـان:  
  .٢٤٧، ١٢٩مصباح المتهجد وسالح المتعبد:

  . ٤٧٨مفتاح الفالح: 
  (ر) 

  رجال
  .٢٦٦، ٢٦٥يضاح االشتباه  في أسماء الرواة: إ

  . ١٥٠منتهى المقال في أحوال الرجال: 
مــنهج المقــال فــي تحقيــق أحــوال الرجــال=  

ــر:   ــال الكبيــ ، ١٧٠، ١٥٠، ٩٤، ٧٨، ٧٧الرجــ
٤٣٥، ٢٩١، ٢٥٩، ١٧٩.  

  . ٢٦٤نقد الرجال: 
  . ٢٦٦الوجيزة: 
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  (س) 
  bسيرة المعصومين

  . ٧٦جالء العيون : 
  . ٢٦٣حياة القلوب: 

  . ٤١٢المجالس الحسينية: 
  . ٣٢٧: gمقتل أمير المؤمنين

  (ش) 
  شعر

جــواهر األشــعار فــي مراثــي العتــرة األطهــار:  
٤١٦.  

  . ٤٠٠الحماسة الكبرى: 
  . ٤٢٨حياة الروح في مدح خير ممدوح: 

  . ٤٠٢: gقصيدة في رثاء اإلمام الحسين
  (ط) 

  طب
  . ٣١٥الموجز في الطب: 

  (ع) 
  عرفان

  . ٣٩٧صورة طريق الرياضة الشرعية: 
  علوم الحديث

تدريب الـراوي فـي شـرح تقريـب النـواوي:      
٣٨٠  .   

  

  (ف) 
  bbbbفضائل المعصومين

األربعون حديثاً عـن األربعـين مـن األربعـين:     
٤٦٣.  

  . ٢٠٢إعالم الورى بأعالم الهدى: 
إكمال الـدين وإتمـام النعمـة= كمـال الـدين      

  .١٨٦وتمام النعمة: 
العـــالمين فـــي بيـــان فضـــائل األئمـــة ضـــياء 

ــطفين ، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٩: bالمص
٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦ ،
٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣.  

  . ٢٨٩: gكتاب في فضائل أمير المؤمنين
  . ٤٦٢مختصر إثبات الرجعة: 

  . ٤٧٠منتخب المعاجز: 
  فقه إمامي

  .  ٨٧أحكام الجبائر= رسالة في حكم الجبيرة: 
  . ٨٩أحكام خلف مطلق الوعد: 

  .  ٨٨أحكام سهو اإلمام والمأموم: 
 .  ٨٨أحكام كثير السهو: 

، ٥٥، ٥٢االستبصار فيما اختلف مـن األخبـار:  
٢٥٦، ١٩٠، ١٧٧، ١١٩، ١١٨، ٧٥، ٦٧، ٥٥ ،

٤٥٢، ٢٦١  .  
إكمــال الــدين فـــي شــرح تكملــة تبصـــرة     

  .  ٣٢٠، ٣١٩المتعلّمين: 



 ٥٠٣  ................................................................  الفهارس الفنية/ الفهرس الموضوعي للكتب

 

، ٣٤، ٣١األنـام: أنوار األحكام في شرائع سيد 
٣٨، ٣٧، ٣٦.  

  .٤٠٧، ٤٠٦األنوار الغروية: 
إيضاح الفوائد في شرح مشـكالت القواعـد:   

٢٤٨، ٢٤٢  .  
  . ٣٦٦، ٣٣٣بغية الخاص والعام: 

بغية الطالب في معرفة المفـروض والواجـب:   
٤٨٨  .  

، ٢٢٣،  ٢١١، ٢١٠، ١٦٠تــــذكرة الفقهــــاء:  
٢٢٥، ٢٢٤.  

   .٧٠التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: 
، ٦٤، ٥٥، ٥٤، ٥٢تهــذيب األحكــام= التهــذيب : 

٢٥٦، ٢٤٥، ١٧٧، ١٤٠، ١١٩، ١١٨، ٩٨، ٦٨ ،
٤٢٣، ٣٧٦، ٣٧٠، ٢٩٧، ٢٩٢، ٢٦١، ٢٦٠.  

  . ٢٩٨، ٢٢١جامع المقاصد في شرح القواعد: 
، ٨٣جواهر الكالم في شرح شـرائع اإلسـالم:   

١٣٣، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٣، ١١٤، ١٠١، ١٠٠ ،
٣٣٧، ١٨٤، ١٦٨، ١٦٧، ١٥٤، ١٤٦، ١٣٧ ،
٤١٠، ٣٩٢، ٣٩٠، ٣٧٧، ٣٧٣  .  

 . ٢٩٣حاشية الروضة البهية: 

  . ٣٨٠حاشية المختصر النافع: 
الحدائق الناضرة في أحكـام العتـرة الطـاهرة:    

٣٤٦، ١٥٣، ١٣٤، ١٢٤، ٦٣، ٦٢، ٦١  .  
ــامع     ــار= ج ــار األخب ــاني= استبص ــرز اليم الح

أسرار العلمـاء= جـامع األحاديـث واألقـوال=     
   . ٧٤، ٦٤، ٥٥، ٥٤الجامع الكبير: 

  . ٢٩٥الخالف في األحكام: 
  . ٤٣٣الدرة الحيدرية: 

  . ٤٨٧، ٤٨٦الدرة النجفية= الدرة: 
  . ١٥٧الدروس الشرعية في فقه اإلمامية: 

السـداد فــي شــرح   دالئـل العبــاد علـى طريــق  
 . ٨٤الرشاد: 

  . ٣٦٧، ٣١٤ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد: 
  .  ٤٤٧، ٢٠٥ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: 

  . ٣٦٢رسالة في الغناء: 
الروضــة البهيــة فــي شــرح اللّمعــة الدمشــقية:  

٣٢٥، ٣٠٧، ٢٤٤، ٢٠٨، ١٤٤.  
رياض المسائل في تحقيق األحكام بالدالئل: 

٤١٤، ٤١٣، ٣٤٤، ٣٣٩، ١٣٥، ١٢٩، ١٢٨.  
  . ١٤٤الزهرات الزوية في الروضة البهية: 

  . ١٠٧، ١٠٦السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: 
شرائع اإلسالم في مسـائل الحـالل والحـرام=    

ــرائع اإلســــالم : ، ١٣٢، ١٠٣، ٨٣، ٨٠، ٥٠شــ
٢٤٨، ٢٣٦، ٢٣٢، ٢٣١، ١٩٢، ١٧٦، ١٦٩ ،
٤٣٢، ٣٠٣، ٢٦٨ .  

  . ٤٣٦شرح الرسالة الصالتية: 
  . ١٩٢رائع اإلسالم: شرح ش

  . ٣٤٧شرح كتاب البيع من كتاب القواعد: 
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شرح المختصر النافع: لآلقا أحمد بـن محمـد   
  .٩٥علي البهبهاني: 

شرح المختصر النافع: للسيد علي الطباطبـائي  
  . ٣٤٤الحائري: 

قواعد األحكام في معرفة الحـالل والحـرام=   
ــد:  ، ١٩٣، ١٦٠، ١٤٢، ١٠٢، ٨٠، ٧٩القواعــــ

٢٤٢، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٠٣، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤ ،
٣٢٣، ٢٨٨، ٢٥١.  

  . ٣٦٩كتاب الطهارة: 
  . ٣٥٤كتاب القضاء: 
   . ٣٥٥كتاب الوقف: 

كشف الغطاء عـن مبهمـات الشـريعة الغـراء:     
٣٦٨، ٤٥  .  

ــد     ــاب قواع ــن كت ــام ع ــام واإلبه ــف اللث كش
  .  ٣٤٥، ٢٣٧، ٢٢٢، ١٩٦األحكام: 

  . ٤٨٥كفاية الطالب: 
الباهرة في مدارك أحكام لمعان األنوار البهية 

  .٤٠٧، ٨٦الشريعة الطاهرة: 
  . ٣٩٥مختصر الرسالة الحيدرية: 

  .٤٣٢، ٣٨٠، ٣٢٤، ١٢٨، ٩٥، ٧٠المختصر النافع: 
  . ١٠٥مختلف الشيعة في أحكام الشريعة: 

مدارك األحكـام فـي شـرح شـرائع اإلسـالم:      
٤٣٩، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٦٦.  

  . ٦٨المراحل في الفقه: 

  .  ٣٢١مسائل في القضاء: 
مســالك األفهــام إلــى تنقــيح شــرائع اإلســالم: 

٣٠٣، ٢٨٧، ٢١٥، ١٩٧، ١٤٥، ١١٥، ١٠٣ ،
٣٨١، ٣١١، ٣٠٨، ٣٠٦.  

ــدين:   ــام ال ــي أحك ــدين ف ــلك الراش ، ١٥٩مس
١٦٠.  

  . ٣٩، ٣٨مشارق األنوار في أحكام الخيار: 
مشــارق األنــوار فـــي شــرح أخبــار األئمـــة     

  . ٢٩٢األطهار: 
ــي  مصــابيح األ ــابيح ف ــهحكــام = المص  الفق

  . ٣٢٩: الصحيح الوجه على المستنبط
ــرائع     ــاتيح ش ــرح مف ــي ش ــالم ف ــابيح الظ مص

  .٤١٥، ٣١٣، ٢٥٠اإلسالم: 
  .٤١٨، ٣٦٠، ٤٩مصباح الفقيه: 
  .  ٤١مطلع األنوار: 

  . ٣٢٤المعتبر في شرح المختصر: 
ــاتيح :   ــرائع =  المفـ ــاتيح الشـ ، ٣٣٠، ٢٥٠مفـ

٤٥٥، ٣٥٩.  
، ١٤٢في شرح قواعد العالمة:  مفتاح الكرامة

٤٢٠، ٣٣٨، ١٤٣.  
  . ٤٥١المقاصد العلية في شرح الرسالة األلفية: 

  .٣٦٩، ٣٦٤، ٤١المكاسب (المتاجر): 
ــه:   ــره الفقي ــن ال يحض ، ١١٩، ١١٨، ٦٩، ٥٩م

٢٩٧، ٢٥٦، ٢٤٩، ٢٣٩، ٢٠٧، ١٧١، ١٣٩ .  
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    .٢٥٢، ١٠٥مطلب في تحقيق المذهب: منتهى ال
  . ١٦٩منهج االجتهاد: 

، ٢٢٨، ٢١٢النهاية في مجرد الفقه والفتـاوى:  
٢٣٣.  

  . ٣٧٩وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة: 
  فقه حنفي

مختصر غنية المتملي في شرح منية المصـلي:  
٣٨٢  .  

  فلسفة
  . ٣٤٨التحفة النجفية: 

  فهرس
ــاهرات:    ــات الب ــالب اآلي ــات لط ــف اآلي كش

٣٠٠.  
  (ك) 

  كالم
  . ٤٨٠معارج الفهم في شرح النظم: 

  . ٤٨٠، ٤٧٩نظم البراهين في أصول الدين: 
  كالم وعقائد
  . ٤٤إحقاق الحق وإزهاق الباطل: 

  . ٢٠٩السراج المنير : 
ــة:    ــة وإبطــال حجــج العام ــي اإلمام الشــافي ف

٢٩٩، ٢٣٠  .  
ــيء ...)شــرح حــديث  ــان اهللا وال ش : ( ك

٣٤٩  .  

  . ٣٥٠... ): ليس من إمام ( شرح حديث
  .  ١٨٢مواقف: شرح المواقف السلطانية= شرح ال

  .  ٣٠٩الكشكول فيما جرى آلل الرسول: 
  كالم وفقه

  . ٤٠٤:  العقائد جملجمل العلم والعمل= 
  (ل) 

  لغة
  . ١٥٦، ١١٠القاموس المحيط: 

  . ١١١، ٤٣، ٤٢مجمع البحرين ومطلع النيرين: 
  (م) 

  متفرقة
حدائق الجنان في ذكر ما ينبغي أن يطلع عليه 

  . ٤٧٢األنسان: 
  مثنوي

  . ٣٤٢نان وحلوا: 
  . ٣٤٣نان وشكر: 

  معارف عامة
األنوار النعمانيـة فـي معرفـة النشـأة اإلنسـانية:      

٤٥٢  .  
   . ١٢٦تحفة الملوك في السير والسلوك: 

  . ٤٧٦الفوائد الطوسية: 
  مواعظ

  .  ٣١٨ديوان الخطب: 
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  منطق
تحريـر القواعــد المنطقيـة فــي شـرح الرســالة    

  . ٤٥٦، ٣٤٢الشمسية: 
حاشــية تحريــر القواعــد المنطقيــة فــي شــرح 

  . ٣٤٢الرسالة الشمسية: 
  . ٤٤٥، ٤٤٠حاشية تهذيب المنطق: 

    .٤٤٥حاشية حاشية اليزدي على تهذيب المنطق: 
  . ٤٤٤الكبرى في المنطق: 
  (ن) 

  الناسخ والمنسوخ
  . ٤٠١الناسخ والمنسوخ: 

  نحو
، ٣٨٧أوضح المسالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك:     

٣٨٩.  
ــي    ــى مغنـ ــي الكـــالم علـ ــة الغريـــب فـ تحفـ

  . ٤٧اللبيب:
  . ٣٩٠، ٣٨٧التصريح بمضمون التوضيح: 

حاشية على شرح ديباجة المصباح في النحو: 
٤٤٢  .  

  . ٤٤٣شرح شواهد قطر الندى: 
  . ١٤٩شرح الكافية: 

  . ٤٢٤شرح المقدمة اآلجرومية: 
  . ٤٤٨الفوائد الضيائية في شرح الكافية: 

  . ١٧٤الموشح في شرح الكافية: 
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  n== رسـول اهللا  nالنبي األكـرم محمـد    

ــاء  ــاتم األنبي ، ٨٩، ٧٨، ٧٤، ٢٤، ١٩، ٩ :nخ
١٦٢، ١٦١، ١٥٣، ١٥٢، ١٣٦،١٤٦، ١٠٩ ،
٢١٧، ٢٠٧، ٢٠٢، ١٩١، ١٨٠، ١٧٥، ١٦٤ ،
٢٦٣، ٢٦٢، ٢٥٤، ٢٣٨، ٢٣٥، ٢٢٦، ٢٢٥ ،
٣٣٥، ٣١٧، ٢٩٠، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٦٧، ٢٦٦ ،
٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٠، ٣٩٠، ٣٧٥، ٣٥١، ٣٥٠ ،
٤٨٣، ٤٧٢، ٤٥٤.  

ــي طالـــب  ــن أبـ ــي بـ ــام علـ ــر  gاإلمـ = أميـ
ــؤمنين ، ١٨٧، ١٦٣، ١٥٢، ٩٥، ٥٧: gالمــــــ

٤٢٦، ٤١٢، ٣٥٦، ٣٢٧، ٣٠١، ٢٨٣، ٢٠٢ ،
٤٦٣، ٤٦٢، ٤٦١، ٤٥٠، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٨.  

، ٤١٢، ٤٠٢، ١٦٣، ٧٧: gاإلمــــام الحســــين
٤٥٥، ٤٥٤، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٦، ٤١٣ .  

ــاقر  ،  ١٩١، ٦٤، ٢٩:  gاإلمــام أبــي جعفــر الب
١٩٩  .  

=  g= اإلمام الصـادق  gاإلمام جعفر بن محمد
، ٩٥، ٧٤، ٣٠، ٢٩: g= جعفـــر gأبـــو عبـــد اهللا

١٨٩، ١٧٨، ١٦٦، ١٥٢، ١٣١، ١٠٨، ٩٨، ٩٧ ،
٤١٢، ٣٩٦، ٣٥٠، ٢٩٥، ٢٤٩، ٢٣٥، ٢٢٩، ٢١٧ ،
٤٦٦، ٤٦١، ٤٣٩  .  

، ١٦٣، ٤٤: gاإلمام علـي بـن موسـى الرضـا    
٤٠٥.  

  . ١٩٩: gاإلمام الجواد
  .٣٩٢: gاإلمام الهادي

، ١٥٩: g= صاحب الزمان gاإلمام المهدي
٤٢٨، ٣٤٤، ٢٧٨، ٢٦٢، ١٨٦،١٨٦، ١٦٣ ،
٤٦٧، ٤٦٢، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٩  .   

  (أ)
، ٤١٢، ٣٩٢، ٣٨٥، ٣٥٠، ١٤٧، ١٤٦: gآدم
٤٦١، ٤٥٤  .  
  .١٧١، ١٧٠المتوكل:  بن آدم

، ٤٩بزرك الطهراني = الشـيخ الطهرانـي:    آقا 
٢٢٧، ٢١٧، ١٧٨، ١٧٤، ٩٦، ٧١، ٦٠، ٥٤ ،

٤٢٣، ٣٣٢، ٣٢٧، ٣٠٩، ٣٠٢، ٢٥٩، ٢٣١، 
٤٨١، ٤٧٢، ٤٦٨، ٤٦٢ .  

  .٢٢٦الدربندي:  عابد بن آقا 
  . ٤٦١: gإبراهيم

  . ٥٦إبراهيم، الشيخ:
الحـائري،   المازنـدراني  اهللا بـن أسـد   إبراهيم 

  . ٤٤١السيد: 
  . ١٥إبراهيم الخوئي، السيد: 

  . ٣٣٧إبراهيم الزنجاني، الشيخ: 
 محمـد  بـن  علـي  بـن  سـليمان  بـن  إبـراهيم  

  .  ١٨١العاملي: 
  . ٤١٦: الطباطبائي، السيد إبراهيم
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 العــاملي بــن الحســن علــي بــن إبــراهيم 

  .١٩٩، ١٩٨الدين:  تقي الكفعمي، الشيخ
  . ٤٦٣اليماني:  عمر بن إبراهيم 

  . ٣٠٧عيسى، السيد بن إبراهيم
  . ٣٧٨المازندراني، السيد:   إبراهيم

اإلسـفرائني:   عربشـاه  بـن  محمـد  بـن  إبراهيم 
١٤٩  .  

  . ٣١٣، ٢٥٠علي:  محمدبن  إبراهيم 
  . ٤٩المفتي: ناصر بن إبراهيم 

  . ٢١إبراهيم النصيراوي، الشيخ: 
 العـالي  عبـد  بـن  علـي  الدين إبراهيم بن نور 

  . ٢٦١الميسي، الشيخ:  العاملي
  .  ٤١١مصطفى:  زاده أفندي إبراهيم
  .  ٩٠، ٨٩: gجعفر بن ابن موسى األكبر إبراهيم
  . ٢٢٣محمد:  جعفر أبي ... ابن

  . ٢٨٤الحديد:  أبي إبن
  ١٧١، ٥٥عمير:  أبي إبن 
  . ١٥٣التبريزي:  أحمد إبن 

  .٤٤٨، ١٧٤، ١٤٩النحوي:  الحاجب إبن
 .  ٣٧٠حمزة:  إبن

  . ٣٧٠سعيد:  إبن 
  . ٤٠٩سنان الخفاجي:  إبن 

  . ٢٢٩شاذويه:  إبن
  . ٤٠٩ني  المازندرا آشوب شهر إبن

  . ٢٧٦إبن عباس:  
  . ٤١٧العرندس:  إبن
  . ٣٨٧عصفور:  إبن
  . ١٢٩عماد الدين الحسيني:  إبن
  . ٣٧٢العميد:  إبن
  . ٦٨شاه:  آقا بناه قرشت إبن
  . ٢٨٤ملجم:  إبن

  . ٤٦٦إبن النديم: 
  .   ٤٠٩نما:  إبن

 يوسـف  بـن  اهللا النحـوي= عبـد   هشـام  إبـن 

  .٤٤٣، ٣٨٩، ٣٨٧، ٤٧األنصاري: 
،  ١٧٨السلمي= أبـو أيـوب:    األعور أيوب أبو

٤٥٥ .   
  . ٤٦١، ٤٢١بصير:  أبو

  . ٣٨٠أبو بكر، القاضي: 
  . ٢٨٦الجوهري:  بكر أبو
  . ١٩٢، ١٢٩الزنجاني، الميرزا:  تراب أبو
  . ٣٠٠طيفور السجاوندي:  بن جعفر أبو

 األردبيلـي  الحسـين  عبـد  بـن  الحسـن  أبـو 

  .  ٤٢١المشكيني، الشيخ: 
  . ٢٦٢، ١٧١اهللا:  عبد بن أبو الحسن

  .٢٦٣علي نقي:  بن الحسن أبو
 هـادي  محمـد  بـن  محمـد  بـن  الحسـن  أبـو 

  . ٣٨٢، ٣٨١الحائري المازندراني: 
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الحسـيني:   إسـماعيل  محمـد  بـن  الحسـن  أبـو 
٢٥٥  .  

 العـاملي  الفتـوني  طاهر محمد بن الحسن أبو

ــفهاني:  ، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٩اإلصــــ
٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦ ،
٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣.  

  .٦٤حمزة: أبو
  . ٧٤: أبو حنيفة
  . ١٥٢أبو ذر : 

  . ٢٧٦تراب:  أبي بن طالب أبو
  . ٤٤٩، ١٦٣: gالمطلب عبد أبو طالب بن

الهمـذاني،   طالـب بـن عبـد المطلـب الطيـب      أبـو 
  .  ٢٥٧، ٢١٤، ١٩٤، ٨٩، ٧٨، ٧١، ٤٤، ٢٨السيد: 

  . ١٧٨عبيدة:  أبو
، ٣٦٢، ٣١٥سينا، الشـيخ الـرئيس:   بن علي أبو

٤٥٧.  
  .٣٥٥الحسيني، السيد:  باقر محمد بن علي أبو
  . ٢٨الحسيني:  محمد بن الفتح أبو

  . ٢٣أبو الفضل حافظيان، الشيخ: 
  . ٣٧٢المذكر:  بن حبيب القاسم أبو

الجيالنـي، الميـرزا    الحسـن  بـن  القاسـم  أبـو 
ــي:  ، ٤٣٨، ٣٥٨، ١٨٣، ١٧٢، ١٤٨، ١٣٥القمــ

٤٥٩  .  
  . ٣٧٤الرشتي، الشيخ:  القاسم أبو

ــر     ــي أكب ــن عل ــم ب ــو القاس ــوئيأب ، Hالخ
، ١٤، ١٣، ١٢، ١٠، ٧السيد= اإلمـام الخـوئي:   

٤٠٥، ٢٥٠، ٢٠، ١٧، ١٦، ١٥ .  
الجيالنـي،   األشكوري معصوم بن القاسم أبو

  . ٩٢السيد:
، ٢٥٩أبو المحاسن المعروف بقاضي أحسن: 

٢٦٢، ٢٦٠.  
  . ٣٥٣أبو محمد العيني: 

  . ٣٧٢المؤدب:  مسلمة أبو
  . ٤٦١هريرة:  أبو
  . ٤٠٠سلمة:  بن الوفاء أبو

  .  ١٧٥الدين:  أحمد، شمس
  .١٧٣أحمد، الشيخ: 

أحمــد، الشــيخ= (الشــيخ أحمــد آل كاشــف  
  . ٤١٣، ٢٢الغطاء): 

أحمد، الشيخ= (الشيخ أحمد بـن علـي أكبـر    
  .١٧٩الخراساني): 

  . ١٠٠:  �� أحمد، 
 بـاقر  الشـيخ  وآل حسـين  الشـيخ  آل أحمـد 

  . ١٠٤الجزائري: 
   .٤٨الكواز، المال:  إمام أحمد

  .  ١٥٨أحمد أمين، السيد: 
  . ٢٣٨الموسوي، السيد:  إبراهيم بن أحمد
  . ٣٢٦الجزائري، الشيخ:  أحمد



٥١٠  ............................................................................................................................   

 

 زويـن  آل أحمـد  بـن  حبيـب  بـن  أحمـد 

  . ٢٥٧النجفي، السيد:  األعرجي الحسيني
العـاملي،   الحـر  علـي  بـن  الحسـن  بـن  أحمـد 

  . ٣٩١، ٣٨٥الشيخ: 
  . ١٧٥اإلسالم:  الحسين، صفي بن أحمد

، ٢١، ١٨أحمد الحسيني األشكوري، السـيد:  
١٥٥، ٤٩، ٢٣  .  

  . ٤٩خطيب، الشيخ:  أحمد
  . ١٧١الكعباوي:  دنانة بن أحمد
  . ٤٨الزيرجاوي:  أحمد
، ٢٤٣األحسائي، الشيخ:  الدين زين بن أحمد

٣٩٧، ٣٩٥، ٣٩٤، ٢٤٩.  
  .١٨٤ويس:  ملة ابن شاهر بن أحمد

  .  ٤١٠، ٣٩١الساعدي:  أحمد الشذر
ق البحرانـي:   طو بن سالم بن صالح بن أحمد

٢٤٩، ٢٤٣  .  
   . ٤٢٦صبيح:  بن أحمد
 البحراني، جمال المتوج بن اهللا عبد بن أحمد

  . ٤٠١الدين: 
  . ١٤٣شمس:  بن إبراهيم بن علي بن أحمد
الحسـني،   الداودي الحسن بن علي بن أحمد
  . ٤٤٩عنبة:  ابن الدين جمال
 الحسـيني غيـاث   بن حسن بن علي بن أحمد

  . ٩٧النجفي:  الجبيلي

  .٢٤، ١٨أحمد علي مجيد الحلي: 
  .٣٠٢أحمد:  بن كمال بن أحمد
  . ١٧٥: اهللا لطف بن أحمد
  . ٢٣٢محمد:  بن أحمد

 الرومــي اآلقحصــاري محمــد بــن أحمــد

  . ٣٩٨الحنفي: 
  . ٢٦٢الحسيني:  محمد بن أحمد
الموسـوي،   الكـريم  بن عبـد  محمد بن أحمد

  . ٤٥٣السيد: 
 البكـري، أبـو   اهللا عبـد  بـن  محمـد  بـن  أحمد

  .٣٢٧الحسن: 
  . ١٧٨العراقي، السيد:  محمد بن أحمد
  .  ١٥٨عيسى: بن محمد بن أحمد
  . ٤٤الكيشي:  محمد بن أحمد
  . ٢٩١العجلي:  هيثم بن محمد بن أحمد
  .١٢٢الغروي:  الزنجاني حسين بن محمد أحمد
  . ٦١الدورقي:  علي محمد بن أحمد

 بــن محمـد بــاقر  علـي  محمــد نبــ أحمـد 

  .   ٩٥البهبهاني: 
 محمـود  بـن  أحمـد  بـن  محمـود  بـن  أحمـد 

  . ٤١١العبسي، السيد: 
 الـدين  شاه سلطان مصر، ناصـر  مظفر بن أحمد

  . ٤٧الفتح:  أبي
  .٢١٢، ١٨٦المستنبط، السيد:  الموسوي أحمد
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  . ٢٣٣، ١٨٩النحوي، الشيخ:  أحمد
 العريضـي  بـن  أحمـد  بـن  يوسـف  بـن  أحمد

  . ٢٦١العلوي، السيد: 
 داود بـن  اهللا عبـد  بـن  يوسـف  بـن  أحمـد 

  . ٤٧الكوازي: 
  . ٣٤٣البارفروشي:  بهرام بن أردشير
  . ٤٤٥الحويزي، الشيخ:  إسحاق
  .  ٢٣٨العزيز:  عبد بن إسحاق
  . ٦٨الشولستاني:  نوروز بن إسحاق

  . ٣٧٤اهللا:  أسد
  . ٧٢الحائري، الشيخ:  الطهراني اهللا أسد

  ٤٨٦ابن اآلقا عبد اهللا الكرمنشاهي: أسد اهللا 
  . ١٨٢إسكندر، السلطان: 

  . ٢٩٦حسن الجزائري:  بن إسكندر
  .  ٦٣، ٦٢عيسى الجزائري، الشيخ:  بن إسكندر

  .  ١٤٦إسماعيل الحسني الحسيني، السيد: 
  . ٩٢الصدر، السيد:  الدين صدر بن إسماعيل
  . ٤٨فياض:  بن إسماعيل

بــن ربيعــة  زيــد بــن محمــد بــن إســماعيل
  . ٢١٠الحميري المعروف بالسيد الحميري: 

  . ٢٨٠األعمش: 
  . ٤٤٨حسن:  مال أفندي

  . ٤٨يوسف:  بنت الخير أم
  . ٤٦٥أم كلثوم: 

  . ٢٢، ١٨أمير كاشف الغطاء، الشيخ: 
  . ٢٥٥خان، السيد:  أمير محمد

  . ٤٧٥أمين: 
  . ١٣٣الدين:  فخر إبراهيم بن جواد أمين

الطريحـي،   الـدين  محيـي  بـن  الـدين  أمـين 
  . ٣٣٦، ٣٢٦الشيخ: 

  (ب) 
  . ١٤٥الحلي:  علوش حسن بن باقر
  .١٩٦الحسيني، السيد:  باقر

  . ١٨باقر شريف القرشي، الشيخ:  
  . ٣٩٨الموسوي، السيد:  محمد بن باقر
  . ٤١٧: الهندي، السيد باقر

  . ١٠٣اهللا، الحاج:  بخش
األنصــاري،  الحســيني العــاملي الــدين بــدر

  . ٣٥٣السيد: 
  .  ٧٢بالصدوق: المعروف البروجردي

  . ٢٨٦البالذري:  
  .١١٩، ١١٧، ٩٧العاملي، الشيخ:  الدين محمد بهاء

  (ت)
  . ٥٠الحسين الطباطبائي، السيد:  بن تقي

  (ج)
 أحمـد  جابر، السيد = ( السيد جابر ابن السيد

  . ٢٥٨زوين):  آل أحمد بن حبيب بن
  . ٤٠٥األنصاري:  جابر
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  . ٤١٧الدين، الشيخ:  محيي جاسم
  . ٣١٦جالينوس:

  . ٤٦٣: gجبريل
 بن حبيب بن أحمد جعفر= ( جعفر ابن السيد

  . ٢٥٨زوين):  آل أحمد
  . ٤٤٦جعفر ، اآلخوند : 

الكشـفي،   الموسـوي  إسـحاق  أبـي  بـن  جعفر
  . ١٢٦السيد: 

  .٤٥٠: gجعفر بن أبي طالب
سـعيد الهـذلي،   الحسن بن يحيى بـن   بن جعفر

، ٢٦٨، ٢٣٦، ٢٣١، ١٧٦، ١٣٢المحقّق الحلـي:  
٤٣٢، ٣٢٤، ٣٠٣.    

، ٢١، ١٨جعفــر الحســيني األشــكوري، الســيد: 
٩٢، ٨٦، ٨٢، ٧٤، ٦٧، ٦٢، ٥٦، ٤١، ٣٦، ٢٣ ،
١٩٢، ١٧٢، ١٤١، ١٢٢، ١٢٠، ١٠٧، ١٠٣، ٩٣ ،

٢٢٦، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٥، ٢١٢، ٢٠٥، ٢٠٣ ،
٢٩٤، ٢٩٢، ٢٦٣، ٢٥٤، ٢٤٥، ٢٣٤، ٢٢٩، 
٣٦١، ٣٥٤، ٣٣٦، ٣٢٢، ٣٠١،٣١٢، ٢٩٥ ،
٤٤٤، ٤٣٦، ٤١٠، ٤٠٨، ٤٠٦، ٣٨٣، ٣٧٥.  

  .٤١٦، ٤١٢، ٤٠٩الحلي ، السيد:  جعفر
  . ٣١٥الخرسان ، السيد:  جعفر
النجفــي، الشــيخ  الجنــاجي خضــر بــن جعفــر

، ٣٤٧، ٣١٢، ٢٢٥، ٦٣، ٤٥، ٢٢كاشــف الغطــاء: 
٤٨٨، ٣٦٨.  

  . ٢٣٢جعفر الظالمي: 
  . ٢٦٢عيسى، السيد:  بن جعفر
  . ٤١٧، ١٧٨القزويني، الميرزا:  جعفر
  . ١٣٦محمد:  بن جعفر
 قولويه القمي، الشيخ أبو بن محمد بن جعفر

  . ١١٩القاسم: 
  رضـا  بـن  علـي  بـن  بـاقر  محمـد  بـن  جعفـر 

  . ٤٣٨الطباطبائي، السيد: 
  .  ٣٣٨حسن:  محمد بن جعفر
  . ١١٣المعتضد المقتدر:  بن جعفر

 (جالل الدين بـن سـعد الـدين   جالل الدين= 
  . ١٩٤بن مالك الولياني): ا

  . ٤١٠، ٣٩١زاهد:  جليل
الحسيني الجزائري،  اهللا نعمة بن الدين جمال

  . ٣٠٠السيد: 
  . ٤١٧بذقت، الحاج:  جواد

  .٣٦١جواد بن حسن آل صاحب الجواهر: 
  . ٢١جواد الحكيم، السيد:

  . ٣٧٧جواد شبر الحسيني، السيد: 
آل صـاحب الجـواهر،    لشـهير ا العليوي جواد

  . ٣٦١الشيخ: 
  . ٣٠٧عيسى البغدادي، السيد:  بن جواد
  . ٣٨٩الشيخ:  الشبيبي، محمد بن جواد

  .٢١، ١٨جواد بن محمد تقي الخوئي، السيد: 
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  . ٣٨١، ٢١٦الجوهري:  
  (ح) 

  . ٤٩: :جوهر حاجي
  .  ٢٣٩علي:  حاجي
  . ٣١١حسن:  محمد حاجي
  . ٢١٥الكازروني:  صالح محمد بن حاجي

  . ٢٢٥التوتنجي:  مهدي الحاجي
  . ٤٥٤، ١٧٥الحارث بن كعب: 
  . ٥٨الحارث الهمداني: 

األسـدي    صـدقة  بـن  بركـة  بن بدر بن حامي
  . ٢٢٤الحلي: 
الطائي،  قيس بن الحارث بن أوس بن حبيب

  . ٤٠٠تمام:  أبي
النجفـي،   الرشـتي  علـي  محمـد  بـن  اهللا حبيب

  .  ٣٣٣، ٣٣٢، ١٩٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨الميرزا: 
  . ٤٢٩الحريري: 

  . ١٨١الحلي، الشيخ:  الدين حسام
 أحمد السيد حسن ابن السيدحسن، السيد = (

  . ٢٥٨زوين):  آل أحمد بن حبيب بن
جعفــر  بــن حســن، الشــيخ= (الشــيخ حســن

  .٣٤٧كاشف الغطاء): 
  .٣٠٤حسن آل الشيخ جعفر: 

العـاملي:   سـنبغة  بـن  علـي  بن أحمد بن حسن
١٩٧  .  

  . ٤٣٧الخاقاني:  اهللا عبد بن جابر بن حسن
األعرجـي،   الحسـيني  زويـن  حسن بن حسين

  . ٥٩السيد: 
  . ٢٤٤العاملي، السيد:  الحسيني حسن
  . ٤١٧الشيخ:  الحلي، حسن

الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني العـاملي،  
ــور:   ــو منص ــيخ أب ، ٢٢٢، ١٩١، ١٧٨، ١١٨الش

٣٧٨، ٤٧٧، ٣٧٠، ٣٤١، ٣٢٨، ٢٥٦، ٢٤٢ ،
٤٨٤، ٤٧٤، ٤٥٨ .  

  . ٢١٦الكاتب، مال:  زين بن حسن
  . ٣٢٩اندوري:  سليمان بن حسن
  .١١٣شبر، السيد: حسن
  . ٩٣، ٨٧الشيرازي، الميرزا:  حسن

  . ٢٥٤حسن الصدر الكاظمي، السيد: 
  . ٣٦٥حسن الطهراني،  السيد: 

  . ٣٩١الحلو، السيد:  الرضا بن عبد حسن
  . ٤١٠الصاحب، السيد:  عبد بن حسن

  .  ٣٧٢القاسم:  المستوفي، أبو اهللا عبد بن لحسنا
  .  ٥٠علي:  حسن

الحسـن بـن علـي بـن      علـي بـن   بـن  الحسـن 
  . ٤٥٠، جالل الدين:  محمد بن الحسن
  . ٤٧١الحراني:  شعبة بن علي بن الحسن
  . ٢٠٦شهريار:  بن علي بن الحسن
  . ٤٩٣القفطان:  علي بن الحسن
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  . ٤٣٥المؤدب:  علي بن الحسن
  . ٩٩بكربالئي:  المعروف علي حسن بن

 الحسن، رضـي الـدين   بن الفضل بن الحسن

  .٣٣٥، ٢١٣الطبرسي: 
  . ١٨١محبوب:  بن الحسن
 الطوسي، الشيخ الحسن بن بن محمد الحسن

  .  ١١٩علي:  أبي
  . ٣١٢علي:  محمد بن بن حسن
  .٤٠٥مرتضى اليزدي، السيد:  بن حسن
  . ٢٣٣النجفي، الشيخ:  حسن

الحلـي:   العلّامـة يوسف بن مطهـر،   بن الحسن
٢١٠، ٢٠٣، ١٩٥، ١٩٣، ١٠٥، ١٠٢، ٧٩ ،

٢٦٥، ٢٦١، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٢٣ ،
٤٨٠، ٤٧٩، ٤٢٢، ٣٢٣، ٢٨٨.  

 تـاجر  علي حسين، السيد= (السيد حسين بن

  . ١١١الطهراني):  هاشم ابن
ــن محمــد    حســين، الســيد= (الســيد حســين ب

  . ٣٥٣ي صاحب ( المدارك): العامل
  . ١٥٩الرشتي:  األنبوري أحمد حسين بن

  . ١٢٠زوين، السيد:  أحمد بن حسين
 حسـون  بالسـيد  المعـروف  أحمـد  بن حسين

  . ٤٥٠البراقي، السيد: 
  . ٣٠١العاملي:  الشيخ حسن حسين ابن

  . ٢٠٧سردار:  خان حسين

  . ٢٣٨الخراساني:  حسين
، ٣٥٥، ٩١الطهراني، الميرزا:  خليل بن حسين

٣٥٧، ٣٥٦  .  
  . ٣٠٩الخوئي، السيد:  حسين

  . ١٥٠روح:  بن الحسين
  . ٤٦١النوفلي: زيد بن الحسين

  . ١٩١سعيد: بن الحسين 
  . ٤١٤الصفوي، السلطان:  حسين

  . ٢٥٩الدين:  كمال العاملي، المولى حسين 
 علي بن اهللا عبد بن بن علي عباس بن حسين

  . ٣٩٢الكركاني:  الحسين عبد بن
الحـارثي، الشـيخ:    الصـمد  عبـد  بـن  الحسـين 

١١٨  .  
الغضائري، أبـو عبـد اهللا:    اهللا عبيد بن الحسين

١١٩  .  
  . ٤٢٦، ١٩١، ٦٠:  علوان بن الحسين

حسـين بـن علــي بـن أبــي طالـب الهمــذاني=     
، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٢الســيد حســين الهمــذاني:   

١٠٢، ١٠٠، ٧٨، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٥١، ٤٥، ٤٤ ،
٢٠٦، ٢٠٠، ١٩٤، ١٦٨، ١٥٨، ١٥٦، ١٣٨ ،
٤٣٤،  ٣٧٤، ٣١٨، ٢٢٧.  

  . ٣٦٩اإلسالم:  شرع حسين بن علي،
  . ٣٧١التنكابني:  أكبر علي بن حسين

 . ٤٢٤حسين العميدي النجفي، السيد: 
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  . ٤٠٠البحراني:  الحوري عيسى بن حسين
  . ٢٤٤الكركي، الشيخ:  حسين

  . ١٤١األبرز، السيد:  الدين حسين بن كمال
الجهرمـي،   الموسـوي  اهللا لطـف  بـن  حسـين 
  . ٤٥٦السيد: 

المرعشـي   محمـد  ابـن رفيـع الـدين    الحسـين 
  . ٤٧٧اإلصفهاني، الخليفة سلطان: 

  . ٦٤جنادة:  أبو مخارق، بن الحسين
  . ٤١٥محمد، الشيخ: نظر حسين بن مشهدي

  .  ٢٥٧مصطفى:  بن حسين
، ٨٥، ٧٢، ١٠النوري، العالمة الميـرزا:   حسين

٤٦٨، ١٨٦، ١٥٥، ٩٩.  
  . ٢٣حسين هادي وناس، المهندس: 

  . ٣٧٠، ١٧٨الحلبي: 
  . ٤٦٣عيسى:  بن حماد

  . ٤١٧الحلي:  الكواز حمادي
  . ١٧٨حيدر:  بن حمزة
  . ١٧٠المثنى، أبو المغرا:  بن حميد
  . ٣٥٠: hحواء
  . ٤٢٩، ٤١٧ ، ٤١٦: الحلي، السيد حيدر
  . ١٤٦الطهمازي، الشيخ:  حيدر
اآلملـي،   الحسـيني  حيـدر  بـن  علـي  بن حيدر

  . ٣٠٩السيد: 
  . ٢٣حيدر المخزومي، األستاذ: 

  (خ)
الشـافعي، الشـيخ    األزهـري  اهللا عبـد  بن خالد

  . ٤٢٤، ٣٩٠، ٣٨٧: زين الدين
  . ١٧٦الحداد:  صالح بن حسن خالد

  . ٢٧٩: hالكبرى خديجة
  . ٢٢٩الخشاب: 

  . ٤١٣خضر، الشيخ: 
  . ٣١٢التوتنجي، الحاج:  خضر

  . ٢٧٦البغدادي:  الخطيب
  . ٤٨متي، الحاجي:  خلف
األحسـائي، السـيد:    علي الموسـوي  بن خليفة

٣١٥، ٢٤٣، ١٧٤، ٤٨ .  
  . ١٠٦الجزائري، الشيخ:  فرج بن خليفة

  (د)
  . ٤١١بغداد:  باشا، والي داود

  . ٤٨أنيس، الشيخ: درويش
  . ٤٨أيوب، الشيخ: بن درويش
  . ٤٨الخنفوري:  المفتي بن درويش

 النصـيرآبادي  معـين  محمـد  بـن  علـي  دلـدار 

  . ٣٠٥، ٢٥٣النقوي، السيد: 
  (ذ)

الحسـني، أبـو الصمصـام:     معبـد  بن الفقار ذو
٢٦٢، ٢٦١  .  
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  (ر)
  ،٣٠٩الخاقاني، الشيخ:  راضي

موسـى، الشـيخ:    الشـيخ  ابـن  بن علـي  راضي 
٣٧٧، ١٨٤.  

  . ٤١٧القزويني، السيد:  راضي
  . ٥٥رجب البرسي، الشيخ: 

  . ٩٩النوري:  علي رجب
  . ٤٥٤: الرشيد
  . ٤٨٢الصفار، المحامي:  رشيد
  .  ٤١٧: الشيخ العاملي، رشيد
آقـا:   الهمـذاني، الحـاج   هادي محمد بن رضا

٤١٨، ٣٦٠، ٤٩  .  
  . ٥٠الخلخالي، السيد:  الموسوي رضا

  . ٤٥٦واعظ، السيد:  رضائي
  . ٥٧الشريف الرضي: 

الهنـدي، السـيد ميـرزا:     الموسوي خان رضي
٢٢٦  .  

  . ٤٤الموصلي:  المتسيد ركن الدين
  .  ٤٥٩حاجي:  ابن علي رمضان

  (ز)
  . ٤٦١، ٢٨٦الزهري: 

  . ٢٦٢: gزيد الشهيد
  . ٤٥٤: gالمجنون زيد
  . ٢٨٩النساج:  زيد

العاملي، الشهيد  أحمد بن علي بن الدين زين
ــاني:  ، ١٩٧، ١٦٥، ١٤٥، ١١٨، ١١٥، ١٠٣الثـــ

٣٠٣، ٢٩٣، ٢٨٧، ٢٤٤، ٢١٥، ٢٠٨، ٢٠١ ،
٤٥١، ٣٨١، ٣٢٥، ٣١١، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦.  
  . ٣١١النائيني:  الدين زين
  . ٩٩بن محمد الراراني:  العابدين زين

  (س)
، ٧٩، ٧٨، ٤٤، ٢٨الهمذاني، الحاج:  علي سبز
٢٩٥، ٢٥٧، ٢١٤، ١٩٤ .  
  . ٦٠الخفاف: طريف بن سعد

  . ٥٨سعد بن عبادة: 
  . ١٣٩اهللا:  عبد بن سعد
  . ٤٠١الشامي، السيد:  بن صالح الدين سعد

  . ٤٦١المسيب:  بن سعيد
  .  ٣٧٠سالر: 
  .٤٥٤، ٢٣٥، ١٥٢: Eسلمان

  .   ٤٨سلمان آل بدر سلمان الجزائري: 
  . ١٣٠الخوئي:  طالب أبي بن سلمان

  .  ٤٦٦، ٤٦٠، ١٥٢الهاللي: قيس بن سليم
  . ٨١سليمان ،السلطان: 

  . ٣٦٥القمشهي، المال:  سميع
  . ٦٤آباد:  سهل

  (ش) 
  . ١١٩بن جبرئيل القمي:  شاذان



 ٥١٧  ...................................................................................  الفهارس الفنية/ فهرس األعالم

 

  . ٣٨٠الشافعي:  
  . ٤٧٢األسترآبادي، السيد:  الدين شرف
  .  ١٧٣الجهرمي:  محمد بن شرفاء

شريف بن محمد حسين آل كاشف الغطـاء،  
  . ٢٠، ١٨، ١٦الشيخ: 

  .١٤٦شكر اهللا: 
  . ٢٣٢العناقوي:  علي بن أحمد بن اهللا شكر

  . ٥٨األزدي:  يالشنفر مالك بن شمس
  . ١٩٩السهروردي، الشيخ:  الدين شهاب

  ٢٩٦الفراهاني:  داد اهللا بن شهريار
الهمـداني، الشـيخ:    علـي  بن صفر محمد شير
٤٦٩، ٧٦٨، ٤٦٧، ٤٦٦.  

  (ص)
  .  ٦٨صادق، ميرزا: 

  .  ٤٣٠ الكشميري الربش نوري: باقر بن صادق
 الشـهير  األعرجـي  الحسـيني  علـي  بن صادق

  . ٤٤٣بالفحام، السيد: 
  . ٢٨٧مصطفى:  بن صافي
  . ٤١٧السيد:  الحلي، صالح
 إبراهيم بن علي بن محمد بن علي بن صالح

  . ١٤٦النجار:  داوود بن
  . ٢٣٢الكعبي:  الحميداني فالح بن صالح
  . ٤١٦: السيد القزويني، صالح
  .١٩٧السالمي:  اإلله محمد بن عبد بن صالح

  . ٢٤٧المتألهين:  صدر
  .٢١٨السيد:  الرضوي، حسين صفدر

آبادي:  النجف صباغ إسماعيل بن علي صفر
٣٦٧  .  

  . ١٧١، ١٥٨يحيى:  بن صفوان
الطريحـي،   الـدين  فخـر  بـن  الـدين  صـفي  

  . ٣٢٦، ٤٣الشيخ: 
  (ض)

  .٣٢٠العراقي، الشيخ:  محمد بن الدين ضياء 
  (ط)

  . ١٩٠القزويني:  أحمد طاهر بن
  . ٣٨٨، ٣٧٦الحجامي، الشيخ:  طاهر
  . ٣٢٤: (الجبيلي)، السيد علي الجبلي بن طعمة

  (ع)
  . ٢٣٦محسن:  بن عارف
  . ٤٣٠أبو الفضل:  ،gالعباس
  . ٤٢٤األزهري، الشيخ:  عباس
حسن ، الشيخ (آل كاشف الغطاء):  بن عباس

٢٩٤  .  
  . ٢٩٤البالغي، الشيخ:  بن حسن عباس 

  .٦٤، ٥٥النجفي: عباس بن خضر بن عباس
  . ٢٠٩المظفر:  الصفوي، الشاه أبي عباس

الغطـاء، الشـيخ:    كاشـف  آل علـي  بن عباس 
٤٣٦، ٤٣٥، ٢٩٤، ٢٢٣.  
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، ٤٠٩الحلـي، الشـيخ:    جواد محمد بن عباس
٤١٢  .  

  . ٧٢القمي، الشيخ:  رضا محمد بن عباس
  . ١٤٨علي، الشيخ:  عباس

  . ٣٠٢الجواهري:  األمير عبد
  . ٢٠٧الباقي:  عبد
صاحب (الجواهر)،  ابن حسن الجواد بن عبد

  . ٣٦١، ٣٦٠الشيخ:  
  . ٤٥دهام، الشيخ:  زاير اهللا بن عبد الجواد عبد

  . ١٨٤عبد الحر بن مبارك: 
  . ١٨٤بن جعفر، الشيخ:  الحسن عبد

  . ٤٠٩عبد الحسين، الشيخ: 
  . ٣٠٤جعفر:  الشيخ آل الحسين عبد
 . ٤١٧: حياوي، الشيخ الحسين عبد

  . ٤١٦: شكر، الشيخ الحسين عبد
 كاشف آل مهدي بن صالح بن عبد الحسين

  . ٣٩٣الغطاء: 
  . ٣٠٤صالح، الشيخ:  بن الحسين عبد

  .٤٨٥عبد الحسين الطهراني، الشيخ: 
  . ١٣٨كبة، الحاج:  الحسين عبد
 زنبـور  بـن  حسين بن محمد بن الحسين عبد

  . ٤٨١النيلي: 
 الحديـد  أبـي  بـن  اهللا هبـة  بـن  الحميـد  عبـد 

  . ٥٦المعتزلي: 

  . ٤٩العجالة:  المفتي بن الحي عبد
عبــد الخــالق الرومــي الكرهــرودي، القاضــي 

  . ٢٠٩زادة: 
  . ٤٨الرحمن، الشيخ:  عبد
السـيوطي، الشـيخ    بكـر  أبـي  بن الرحمن عبد

  . ٣٨٠جالل الدين: 
الـدين:   الجـامي، نـور   أحمد بن الرحمن عبد
٤٤٨  .  
  . ٤٩الفرسي الرجبية، مال:  إمام الرحمن عبد
  . ٢٨٩العتائقي:  بن محمد بن الرحمن عبد
  . ٣١١بن داود الطالقاني:  الرحيم عبد

  .  ٣٨٨اللنكرودي:  عبد الرحيم
  . ٤٦١الرزاق:  عبد
الحسـني، السـيد:    الوهاب عبد بن الرزاق عبد
٢٠٥  .  
الموسـوي   عبـاس  بـن  محمـد  بـن  الـرزاق  عبـد 

  .٤٦٧، ٤٦٥، ٤٦٢، ١١٤،١١٣، ٢٢المقرم، السيد: 
  .٢٤١السيد: الرزاق بن مرتضى الحسني،  عبد
  .٢٠٨البكاء، السيد:  محمد بن الرسول عبد
  . ١٨٤راضي، الشيخ:  آل الرضا عبد
  . ١٣٨أفندي، الشيخ:  الرضا عبد

  . ١٣٨عبد الرضا  بن محمد الشبيب، الشيخ: 
، ٢٢الخطيـب، السـيد:     الحسيني الزهراء عبد
٣٧٥، ٣٤٦، ٦٠  .  
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  . ٣٠٩:  اليزدي الصالح عبد
  . ٦٩:  الجواد عبد المال بن الصمد عبد

  . ٢٣٢الطباطبائي، المحقق:  عبد العزيز
  . ١٤٩اهللا:  عبيد بن العزيز عبد
  . ٤٩٨الدهلوي، الشيخ:  العمري العزيز عبد

 بن الحسن بن علي بن اهللا عبد عبد العظيم بن

 أبــي ابــن علــي بــن الحســن بــن زيــد

  . ٧٣:gطالب
  . ٣٤٦الالهيجي:  العظيم عبد

  . ٢٠٣، ١٦٨عبد علي: 
  . ٤٤٣العلي، الشيخ:  عبد
  . ٢٢٢إبراهيم األسمروي:  بن العلي ... عبد

  .٢٦٨عبد العلي بن إبراهيم القزويني: 
 يحيـى  علـي بـن   بـن  الحسـين  بـن  علـي  عبـد 

  . ٤٦٨الجزائري، الشيخ:  األحسائي
النجفـي،   الخمايسـي  محمـد  بـن  علـي  عبـد 

  . ١٤٠: الشيخ
 الحـويزي  رحمـة  بـن  ناصـر  بـن  علـي  عبـد 

  . ١١٢البصري، الشيخ: 
، ٤٠، ٣٥، ٣٤عبد الغفار المازندراني، السـيد:  

٤٠٨، ١٢٢، ٦٧، ٤٢.  
  . ٢٦٤القاساني:  رضا محمد بن الغفور عبد
  . ١٣٨الغني:  عبد
  . ٤٣١، ٤٢٨العاملي، الشيخ:  الحر الغني عبد

  .  ٤٠٠عبد القاهر الجرجاني: 
  . ٤١٠، ٨٣الكريم:  عبد

علـي   الشـيخ  ابـن  إبـراهيم  بـن  الكـريم  عبـد 
  . ٢١٤الميسي العاملي، الشيخ: 

  . ٣٠٤صالح:  بن عبد الكريم
 سـاوجي  الـدين  صـفي  بـن  الكـريم  عبـد 

  . ١٠٧بأصفهاني:  المشهور
  .  ٢٩٤الكرماني:  الكريم عبد
  . ٤٥٨اهللا، الشيخ:  عبد
  . ٣٥٠اهللا، الميرزا:  عبد

  . ٤٨الناظم:  ابن عبد اهللا
  . ٢١٧الدين:  زين بن أحمد بن اهللا عبد
  . ١٥٨أمين،  السيد:  اهللا عبد

  . ٤٠٥، ٤٨البحراني:  عبد اهللا
  .٥٠التبريزي:  الطاري التفرشي اهللا عبد

، ٩١المازنـدراني، الشـيخ:    الجيالنـي  اهللا عبـد 
٩٢.  

  . ١٨١الشوشتري:  حسن بن اهللا عبد
الـدين:   اليـزدي، نجـم   الحسـين  بـن  اهللا عبـد 
٤٤٥، ٤٤٠  .  

  . ٢٢٦عبد اهللا الحسيني الموسوي، السيد: 
  . ٣٥٤الخليفة ، السيد:  اهللا عبد
  . ٤١٧الذهبة، الشيخ:  بن اهللا عبد
  . ٧٨، ٧٧بن سبأ:  اهللا عبد
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  . ٣١٠السجستاني:  اهللا عبد
  . ٢٠٤عبد اهللا الشوشتري: 

  . ٦٢األفشاري: صادق بن اهللا عبد
  . ٤٨الصوفي، الشيخ:  صالح بن عبد اهللا

  . ١٧٥الدين:  فخرالسيد  صالح، بن اهللا عبد
  . ٤٤١الطهراني، السيد:  اهللا عبد
  . ٢٠٠الطهراني:  بن المال علي اهللا عبد
 الموسـوي  هاشـم  بـن  أكبـر  علـي  بن اهللا عبد

  . ٤٠٥الخوئي، السيد: 
  . ١٨٢العاملي:  نعمة علي بن عبد اهللا
  . ٤٣٩فران:  عبد اهللا

  . ١٥٠اليزدي:  علي قاسم بن اهللا عبد
  . ٢٠٧األشكوري:  علي قربان بن اهللا عبد
  . ٤٥٤قيس:  بن اهللا عبد
  . ١٧٥العالمة:  ،الباري لطف بن اهللا عبد
  . ١٩٢المازندراني:  اهللا عبد
 بـن  اهللا بـن عبـد   علـي  بـن  مبارك بن اهللا عبد

  . ٣١٤األحسائي:  حميدان آل ناصر
  . ٢٤٣محمد:  بن اهللا عبد

الحلـي، السـيد    الحسـيني  محمـد  بـن  اهللا عبـد 
  . ٤١٩ضياء الدين: 

  .٢٩٢المجلسي، المولى:  تقي محمد بن اهللا عبد
شبر الحسيني، السـيد:   رضا محمد بن اهللا عبد
٢٤٨  .  

  . ٢٥٦التبريزي:  جان ميرزا بن اهللا عبد
  . ٤٦٤النجاشي:  اهللا عبد
  . ٣٨٣نجف، الشيخ:  اهللا عبد
  . ٢٤٨الواعظ:  اهللا عبد

األنصـاري= ابـن هشـام     يوسـف  بـن  اهللا عبـد 
  النحوي.

  . ١٧عبد المجيد الخوئي، السيد: 
  . ١٢٤باقر:  محمد بن المجيد عبد
  . ٤١٧: المطلب الحلي، السيد عبد
الفـوارس   أبـي  الـدين  مجـد  بـن  المطلب عبد

  .  ٤٢٣األعرجي: 
النيسـابوري،   الثعـالبي  محمـد  بـن  الملك عبد
  . ٣٧١منصور:  أبو

: الجزائـري، الشـيخ  سعد الـدين   بن النبي عبد
٤٦٨  .  
  .٤٥المولى بن راضي، الشيخ:  بن الهادي عبد
  .١٤١البوراني، الشيخ:  محمد الواحد بن عبد

  . ٤٢٦كثير:  بن عبيد
  .١٧٠: عبيس
  . ٤٨الصوفي: صالح بن عثمان
  . ٣٢٧عفان:  بن عثمان
  . ٢٩٦الجزائري:  عزيز
  . ٢٣٣توليم:  النوخاله مهدي بن عزيز

  . ٤٤٩: gعقيل بن أبي طالب
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  . ٢٣عقيل علي الزبيدي، الشيخ:
  . ٢٣٥الدين:  عالء
 الـدين  سـعد  الدين بن جالل بن الدين عالء

  . ١٩٥، ١٩٤الحسيني الولياني، السيد: 
 قاضـي  شـيخ  ميـر  ابـن  صـفي  بن الهدى علم

  . ٩٤نور: 
   . ١٤٧نقبا:  ويسين حسن بن علوان

  .٤١٤علي، الحاج: 
  . ١٤٦، ٩١علي، السيد:  

(الســيد علــي بــن أبــي طالــب   علــي، الســيد=
  .٤٤الهمداني): 

 بـن  أحمـد  علـي، السـيد= ( السـيد علـي بـن     

  .٢٥٨زوين):  آل أحمد بن حبيب
  . ١٧٢علي، الشيخ: 

علي، الشيخ= (الشيخ علـي بـن عبـد الحسـين     
  . ٤٨٥الطهراني): 

  .  ١٧٦أحمد المظفر:  الشيخ آل علي
  .١٧٦علي آل الشيخ الجزائري: 

  . ١٧٠اردي: االشته إبراهيم بن علي
  .٤٤٠علي بن إبراهيم األحسائي، السيد: 

، ٣٠، ٢٩إبراهيم بـن هاشـم القمـي :     بن علي
٢١٧، ١٧٣، ١١٣، ١٠٨، ٩٥، ٧١.  

، ٣٠٨الخـوئي، السـيد:   أبـو القاسـم   بـن  علـي 
٣٨٣.  

القرشـي، ابـن النفـيس:     الحـزم  أبـي  بـن  علـي 
٣١٥  .  

  .١٩٦باإلسالمي:  الشهير علي بن أحمد
ــي ــن عل  الســاوجي الواحــدي أحمــد ب

  . ٣٩٩الحسن:  النيسابوري، أبو
  . ٤٥٩األسترآبادي، مال:  علي
  . ١٧٦إسماعيل، جمال الدين:  بن علي
  . ٤١٧: السيد التركي، علي
  . ٣٩٣باشا، الوزير:  علي
  . ١١٩العلواني، السيد:  البعلبكي علي

  . ٣٤٥: gعلي بن جعفر
 محمـد  بـن  علي بن محمد بن جعفر بن علي

  .  ٤٨١الحسيني الحلبي:  حمزة بن
المازنـدراني، الشـيخ:    الـدين  جمـال  بـن  علي
١٧١  .  
  .  ٤٦٩القاسم:  المسلمة، أبو الحسن بن بن علي
  . ٣٢١حسون:  علي

  .١١٣، ١٦٣:cاإلمام علي بن الحسين
  . ٤٨١حسين، السيد:  بن علي
 الحسـيني  الحسـن  أبـي  بـن  الحسـين  بن علي

  . ١١٨الموسوي، السيد: 
العـالي ، المحقـق    عبـد  بـن  الحسـين  بـن  علي

ــي:  ، ٢٦١، ٢٥١، ١١٨،٢٢١، ١٠٣، ٩٩الكركــ
٣٢٣، ٢٩٨، ٢٨٨ .  
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  . ٤١٨العطار، السيد:  حسين بن علي
 األعسـم  علـي  محمـد  بـن  حسـين  بـن  علـي 

  . ٣٧٦النجفي، الشيخ: 
ــي ــن عل ــين ب ــوي الحس ــيد  الموس = الس

، ٢٣٠، ١٦٢المرتضــى:  المرتضــى، الشــريف
٤٦٩، ٤٦٥، ٤٠٥، ٤٠٤، ٢٩٩.  

 الموســوي المعــروف الحســين بــن علــي

  . ٤١٦بالهاشمي، السيد: 
ــتاني، الســيد آيــة اهللا      ــي الحســيني السيس عل

  .  ١٦العظمى: 
  . ١٣٢: بن ... الحلبي علي
  . ٢٢٠الحسن:  وهاس، أبو بن حمزة بن علي
 الحسيني، السـيد  الشيرازي المدني خان علي

  . ٤٠٢الدين:  صدر
  . ٤٣٨المشهدي:  الخياط علي
  . ٤٨الدورقي، المال: علي
  . ٤١٥، ٣٨٤الرشتي، الشيخ:  علي

 البـارچيني  اليـزدي  العابـدين  زيـن  بـن  علـي 

  . ٤٧٢الحائري،  الشيخ: 
  . ٤٦١سالم:  بن علي

  . ٣٠٤سلطان:  علي ابن الحاج
  . ٥٣سليمان البحراني، الشيخ:  بن علي

  . ٢٦٣علي شبر، السيد: 
  . ١٨١القبيسي:  صالح بن علي

  . ١٧٥علي:  الدين صالح بن علي
آل كاشـف الغطـاء، الشـيخ:     عبـاس  بـن  علي
٣٩٣  .  
  . ٣٦٦وتوت الحلي، السيد:  عباس بن علي
الموسـوي:   الحسـين الحسـيني   عبـد  بـن  علي
٢٢٦، ٢٢٥  .  
الشوشـتري،   الرضـواني  الكـريم  عبد بن علي

  . ٢١٠السيد: 
  . ٤٧األوالي: الدين زين بن اهللا عبد بن علي

  . ٣٩٢:  عبود بن علي 
 بابويه، الشيخ ابن الحسن بن اهللا عبيد بن علي

  . ٤٦٣الدين: منتجب
  .  ٤٣٥الحسيني، السيد:  الحسني عطيفة بن علي
  .٤٧٠الكرمانشاهي، الشيخ:  عظيم بن علي
  . ٩٢النهاوندي، المال: اهللا فتح بن علي

  . ١١٨الهاشمي، السيد:  الدين فخر بن علي 
اإليرواني، المدعو بالحاج مال  قربان بن علي 

  . ٤٨٧، ٤٥٨، ١٠٣باشا: 
  . ٢٦٢علي القمي، الشيخ: 

  .٢٤علي كاظم خضير الحويمدي: 
 ميـر  الجرجـاني، السـيد   محمـد  بـن  علـي  

  .  ٤٥٧، ٤٤٤، ١٨٢شريف: 
 الحسـن بـن زيـن الـدين     بـن  محمد بن علي

  . ١٤٤العاملي، الشيخ: 
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  . ١٢٥الحائري:  الحسيني محمد علي
  . ٢٣٨، ٢١٦الطهراني، مال:  علي محمد

  . ٢٤٣العريض، الشيخ:  بن محمد علي
  . ٢٤٤فروشي، الشيخ:  الكتاب علي محمد

 مكي الشهيد األول، الشيخ بن محمد بن علي

  . ١٦١، ١٥٧، ١١٩الدين:  ضياء
الشوشـتري، السـيد:    الموسـوي  محمـد  علـي 
٢٤٠  .  

علي بن محمـد رضـا بـن هـادي آل كاشـف      
  .٤١٦،  ٣٦٦، ، ٣٢٧ ،٤٦، ٢٢الغطاء، الشيخ: 

  . ٩٩الحسيني، السيد:  صالح محمد بن علي
  .  ٣٨٧سلمان:  بن علي محمد بن علي

الحـائري   الطباطبـائي  علـي  محمـد  بـن  علـي 
، ٣٣٩، ١٢٩، ١٢٨(صاحب الرياض)، السـيد:  

٤١٣، ٣٨٨، ٣٤٠ .  
  . ٤٤١الخراساني:  مهدي بن علي
طـاووس   ابن الحسني الحلي، موسى بن علي

   . ٤٨٣السيد : 
  . ٤٣الموسوي، السيد:  موسى بن علي
  . ٢٣٨، ٢١٦الحائري، السيد:  الموسوي علي
  . ٣٩٠الحسيني، السيد:  ميرزا بن علي
 القاسم بن يحيى بن بن محمد يحيى بن علي

  . ٤٢٦الكاظمي:  الوندي الفقيه
  . ١٧٧صالح:  محمد بن أصغر علي

  .  ٢٠٧علي أكبر: 
أكبـر، الشـيخ= ( الشـيخ علـي أكبـر بـن        علي

  . ٤٧٢علي بن زين العابدين اليزدي الحائري: 
  .٤٠٥، ٤٠٤: ي، الشيخ الخونسار أكبر علي
  . ٤٤١السيد:  الشهرستاني، أكبر علي
 الخراسـاني  محمـود  بـن  محمد بن أكبر علي

  . ١٧٩التربتي: 
  . ٤٣الكرماني،  شفيع بن محمد  أكبر علي
  .١١١الطهراني، السيد:  هاشم بن تاجر علي
  . ١٧٣الهزارجريبي، السيد:  رضا علي
  . ٣٨٣جرقوبه:  علي رجب بن عسكر علي
  . ٣٩٥األحسائي، الشيخ:  أحمد بن نقي علي
 الدين ابـن السـيد أشـرف    عز بن الدين عماد

  .  ٩١، ٩٠السيد :  ،حسن السيد ابن الدين
  . ١٣٩عمار الساباطي: 

  . ٤٥٤، ٢٠٧: Eعمار بن ياسر
  .  ٤٨عمر، الشيخ:

  . ٤٧٤عمر بن الخطاب: 
  .٤٩عمر الديوان، الشيخ: 

الـدين:   الكاتبي، نجـم  القزويني علي بن عمر
٣٤٩  .  
  . ٤٤القزويني: الكاتبي عمر
  .  ٤٩المدرس، الشيخ: عمر

  . ٦٠ثابت: بن عمرو
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  .١٩١خالد:  بن عمرو
  .  ٢٢٤الليثي:  صالح بن محمد بن عوض
  . ٤٧١، ٤٦٢، ٤٥٤: gالنبي = المسيحعيسى 
  . ١١٤عيسى: 

  . ٤٩األوالي، الشيخ: عيسى
  (غ)

  . ٣١٠غالم حسين: 
اليـزدي:   الخراسـاني  إبـراهيم  بـن  رضـا  غـالم 
٣١٧، ١٤٨  .  

  (ف)
  . ٣٤٤المال:  عباس فاضل
  . ٢٨٠أسد:  بنت فاطمة

فاطمة بيكم = (فاطمة بنت السيد علي محمد 
  . ٢٤٠: )الموسوي الشوشتري

  . ٤٤١فاطمة، السيدة: 
ــراء  ــة الزهـ ، ٢٧٩، ٢١١، ٢٠٢، ١٦٣: hفاطمـ

٤٢٩، ٤٠٥  .  
 ،١٢٦، ٤٦القاجاري، السـلطان:  شاه علي فتح
٣٩٤  .  

فتح اهللا بـن جـواد الشـيرازي، شـيخ الشـريعة      
  . ١٦٧األصفهاني: 

  . ٤٤٣الكعبي، الشيخ:  اهللا فتح
الموسـوي، شـمس الـدين أبـي      معد بن فخار

  .١١٩علي: 

، ٤٢محمـد الطريحـي، الشـيخ:     الـدين بـن   فخـر 
٢٨٩، ١٧٩،  ١٤١، ١٤٠  .  

  . ٢٥٣فخر الرازي: 
  . ٤٢٦الكوفي:  إبراهيم بن فرات
التبريـزي،   الهشـترودي  محمـد  بـن  اهللا فـرج 

  . ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٤الشيخ: 
  .  ٢٩٠فرعون: 

 الطبرسي، أمين الفضل بن الحسن بن الفضل

ــي اإلســالم ــي:  أب ، ٢١٣، ٢٠٢، ١٦٢، ٢٧عل
٢٩٤  .  

   .٤٦٢: النيسابوري شاذان بن فضلال
  . ٤٦٨، ٤٦٧: العباسي بن فضل محمد بن فضل
  .١٢٧، ٨٥النوري، الشيخ: عباس اهللا بن فضل
  .٢٦١الراوندي، السيد:  الحسني علي بن اهللا فضل
  . ٢٢٣الحلي:  اهللا فضل بن محمد بن اهللا فضل
  . ١٤١التفريشي، األمير:  اهللا فيض

  (ق)
  .  ٤٩سبيع: بن قاسم
  .  ٣٩٧علي:  قربان بن قاسم
  . ٧٥الكاظمي:  محمد بن قاسم
  . ٣٠٧، ١٢١: الدين، الشيخ محي قاسم

  .  ٣٧٠القاضي: 
  . ٣٩١محمد:  دوست الحاج ابن علي قربان
  .٤٠٠إسالمي:  أنيف بن قريط
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  (ك)
  . ١٣١، ١٢٠، ٧٦، ٥٦: كاظم، الشيخ

  . ٤٤١، ٤١٧، ٣١٠،٣٤٥كاظم األزري، الشيخ: 
  . ٣٠٧جواد،  السيد:  بن كاظم
  . ٤٧٥القمشه:  مهدي بن كريم

  (ل) 
  . ٤٢٦لطف التبريزي: 

  . ١٧٦العيان، الشيخ:  محمد بن اهللا لطف
  . ٤٥٤لقمان: 

  (م)
  . ٣٤٥العلماء:  المازندراني، سعيد

  .  ٣٧٨األبهري:  الحسيني أمين محمد بن مؤمن
  . ١١٩المأمون: 
  . ٢٧٦مجاهد: 

، ٢١حموزي، األسـتاذ:   الهادي بن عبد مجيد
١٢١  .  

  . ٥٨الحكيم، السيد:  محمود بن مجيد
  . ٤٣٦، ٢٩٦، ٢٣٣النحوي:  أحمد بن محسن

  . ٢٤محسن جعفر الجابري: 
 األعرجـي، المقــدس  الحسـن  بـن  محسـن 

  . ٣٨٣، ٣٧٩الكاظمي: 
  . ٤١٣خضر، الشيخ:  بن حسين بن محسن

  .١٠محسن الحكيم ، السيد: 
  . ٤٨خنفر، الشيخ:  محسن

  . ١٨٤راضي، الشيخ:  بن محسن
  . ٣٠٩العبودي، الشيخ:  محسن
  . ١٩٠القريشي:  محسن

  .١٤٥محسن القزويني: 
  . ٤٣٩محمد:  بن محسن

  . ٤٣٥السنجر:  حمد بن محمد بن محسن 
  . ١٣٩محمد: 

  . ٨٠محمد ، اآلخوند مال : 
  . ٣٤٦محمد، الحاج: 

  . ١٥٧طالب:  أبي الدين محمد، رضي
  .٥٣محمد، السيد: 

حمد، السيد= (السيد محمـد بـن خليفـة بـن     م
  .١٩٦علي األحسائي): 

 تـاجر  علـي  محمد، السيد= (السيد محمد بن

  . ١١١الطهراني) :  هاشم بن
  .١٤٩محمد، الشهير بـ(وريني خواجة): 

  .٣٢٨محمد، مال: 
محمد الملقّب بالجواد، السيد= (السيد محمد 

  . ١٧٨بن محمد باقر بن أحمد القزويني): 
  . ٤٣٩:  جلكاني، الحاجال محمد

  . ٩٢الشرابياني:  محمد، الشيخ الفاضل
  . ٣٢٨محمد، مال: 

األحسـائي، السـيد:    خليفـة  السـيد  آل محمـد 
٣١٥  .  



٥٢٦  ............................................................................................................................   

 

  .  ٤٥مبارك:  الشيخ آل محمد
  . ٣٠٤السعد:  جاسم آل محمد 

  . ١٨١الحصري:  إبراهيم بن محمد
  . ١٥٢النعماني:  إبراهيم بن محمد
 الخبيصي، شـمس  محمد بكر أبي بن محمد

  . ١٧٤الدين: 
  . ١٣١حمزة:  أبي بن محمد
  .  ١٥٥الحسيني، السيد:  الحسني أحمد بن محمد

العلقمـي،   بـابن  المعـروف  أحمـد  بـن  محمـد 
  . ٥٧الدين:  مؤيد

  . ٤٦١، المفجع: اهللا عبد بن أحمد بن محمد
  . ١٦٥: جعفر أحمد، أبو بن محمد
  . ١٧٦محبوب:  أحمد بن محمد

  . ٩٨يحيى:  بن محمد بن أحمد
  . ٤٤١األزري، الشيخ:  محمد
  .  ٢٨٦أسامة:  بن محمد
  .  ١٨١عمار:  بن إسحاق بن محمد

  . ٢١محمد إسحاق الفياض، الشيخ آية اهللا: 
  . ٢٦٢إسماعيل:  بن محمد

  . ٤٦٣بزيع:  بن إسماعيل محمد بن
علـي   أبي الجبار، عبد بن إسماعيل بن محمد

  . ١٥٠الحائري: 
  . ٤٠١العاملي:  سيالقبي إسماعيل محمد بن

  .  ١٦٦الشروقي:  المنصوري اشفيدل بن محمد

  . ٣٦٣اإلصفهاني،الشيخ:  محمد
 شـرارة  محمـد  بـن  موسى بن أمين بن محمد

  .  ٣٢٦العاملي: 
  . ٤٣٥الدين، المال:  أمين محمد
النجفـي، الشـيخ:    عبـاس  بـن  جـابر  بن محمد

٤٣٥، ١٤١  .  
  . ١٤٩وفائي، األمير:  جان بن محمد

  . ٤٣٩مال:  الجلكاني، الحاج محمد 
  . ٣٤١الجيالني:  محمد
  .  ٢١٩الحائري:  محمد

 األصــبهاني، الفاضــل الحســن بــن محمــد

  . ٣٤٨، ٣٤٥، ٢٣٧، ١٩٦الهندي: 
 الحر العاملي، الشيخ= الحر الحسن بن محمد

، ٤٦٧، ٤٦٥، ٤٦٣، ٤٦٢، ٢٣٤، ١٥٢العــاملي:  
٤٧٦  .  

  .٤٣١، ٣٤١الشيرواني:  الحسن بن محمد
  .٣٥١، ١٣٩الصفار: الحسن بن محمد
، ١٢الطوسـي، شـيخ الطائفـة:     الحسـن  بن محمد

١٩٠، ١٧٧، ١٤٠، ١٢٩، ١١٩، ٩٨، ٦٧، ٥٢ ،
٢٩٥، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٤٧، ٢٣٣، ٢٢٨، ٢١٢ ،
٤٧٥، ٤٣٤، ٢٩٧.  

  .٥٩المديني:  العلوي الحسن بن محمد
الـدين:   القزوينـي، رضـي   الحسـن  بـن  محمد

٤٠٣  .  
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 بـن  أحمـد  بـن محمـد بـن    الحسن بن محمد

  . ١٨٦الصلت القمي:  أبي بن علي
 جعفر بن علي بن محمد بن محمد بن حسن

  . ٣٠٤الغطاء: كاشف
  . ٤٥٠مسلم:  بن الحسن بن محمد

مطهـر   بـن  يوسـف  بـن  محمـد بـن الحسـن   
، ٨٠الــدين = محمــد:  فخــر الحلــي، الشــيخ

٢٦١، ٢٤٨، ٢٤٢، ٢٠٤، ١٩٤، ١٠٢ .  
الخوانساري= الدين  جمال بن حسين بن محمد

  .  ٢٩٣، ٢٩٢المحقق الخوانساري: 
 الحـارثي  الصـمد  عبـد  بن الحسين بن محمد

ــائي:    ــيخ البهـ ــاملي، الشـ ، ٣٢٦، ١٩١، ٥٣العـ
٤٧٨، ٤٦٨، ٣٥٥، ٣٤٣، ٣٤٢.  

  . ٢٤٤القرشي الساوجي:  حسين محمد بن
  . ١٧٤التفريشي، السيد:  الحسيني محمد
  .  ٣٢١الفيروزآبادي:  الحسيني محمد
  . ٢٢٩الحميري:  محمد

  . ١٩٦، ١٤٣خضر:  بن مدمح
  . ١٧٤خليفة، السيد:  محمد
  .  ١٦٦خليل:  محمد

اهللا،  فضـل  الـدين  رشـيد  خواجـة  بـن  محمـد 
  . ٣٤٢، ١٨٢الوزير: 
  . ٣٨٣، ٩٢، ٦٧الخونساري، الميرزا:  محمد
 الـدين  خليـل بـن نصـير    بـن  داود بـن  محمد

  . ١٧١الحائري، الشيخ:  الخطيب حسين
  . ٣٨٣درويش:  بن محمد
  . ١٧١الكعبي، الشيخ:  دنانة بن محمد
  . ١٧١الشهيد، الشيخ:  سبط محمد
  . ١٥٨زين:  سليمان بن محمد

محمد بن شريف علي بن محمد الجرجـاني،  
  . ٤٤٤الدين:  شمس
بـن عبـاس الشـامي ، السـيد      صـالح  بن محمد
  . ٤٠١الدين:  صدر

، ٢٦٥، ٢٣٣السماوي، الشيخ:  طاهر بن محمد
٤٦٨، ٤٦٦.  

ــرزا:   ــي العســكري، المي ، ٤٦٨محمــد الطهران
٤٦٩  .  

  . ٣٧٤محمد ... الطوسي: 
الحسـيني،   زهـرة  بـن  علـي  بن عبد بن محمد
  .٤٦٩، ٤٦٤حامد:  أبي الدين محي السيد

  . ٣٧٧األعسم:  عبد الحسين بن محمد
  . ١٧٦الرحمن:  عبد بن محمد
الحـر العـاملي، الشـيخ:     الغنـي  عبـد  بن محمد

٤٢٨  .  
الجزائـري،   إسـماعيل  بن علي عبد بن محمد

  . ٢٩٦بهيكل:  المدعو
 عمـران  آل فـرج  بـن  اهللا عبـد  بـن  محمـد 

  . ٢٤٩القطيفي: 
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  . ٤٨٢: يالهمذان عبد الوهاب بن محمد
  . ٦٤علي:  بن محمد

 الحســيني إبــراهيم بــن علــي بــن محمــد

، ١٥٠، ٩٤، ٧٨، ٧٧األســـترآبادي، الميـــرزا:  
٢٩١، ٢٥٩، ١٧٩، ١٧٠.  

محمد بن علي بن أبي الحسن العاملي، السيد: 
١١٨  .  

  . ٣٢٥البيارجمندي، الشيخ:  علي محمد بن
الغطـاء،   كاشـف  آل بن جعفر علي بن محمد

  . ٣٠١الشيخ: 
 بـن  محمـد  بـن  حسـن  بـن  علـي  بـن  محمـد 

  .٤٦٨اللويزاني:  الجبعي الصالح
بابويـه، الشـيخ    بن الحسين بن علي بن محمد

، ١٨٦، ١٥١، ١٣٩، ١١٩، ٩٦، ٥٩الصــــدوق: 
٤٦١، ٤٦٠، ٣٦٢، ٣٥٩، ٢٤٩، ٢٣٩، ٢٠٧.  

العاملي  الموسوي الحسين بن علي محمد بن
، ١٧٨، ١٦٦، ٥٣(صاحب المدارك)، السـيد :  

٤٣٩، ٣٥٣، ١٩١، ١٨٩، ١٨٨  .  
القطيفـي،   الجبـار  عبـد  بـن  علـي  محمـد بـن  

  . ٧١الشيخ: 
  . ١٤٦بن علي العطار:  محمد

  . ١٧٦العلي:  علي محمد بن
  . ٢٠٦العاملي:  محسن بن علي بن محمد

العـاملي   الـدين  محيـي  بـن  علـي  بـن  محمـد 

  . ٣٥٣القاضي، السيد: 
  . ١٨١الدين:  ناصر بن علي محمد بن

 بـابن  الشـهير  اهللا نعمـة  بـن  علـي  بـن  محمـد 

  . ٣٢٣، ٢٥٧العاملي:  خاتون
 ســالم بــن يحيــى بــن علــي بــن محمــد

  . ٤٣٥، ٩٥المنصوري: 
  .  ٤٠الميرزا: الخونساري،  أكبر علي بن محمد
  .٤٢١الحويزي:  عيسى بن محمد
الحسـيني، ثقـة    الموسوي اهللا فضل بن محمد

، ٣٢، ٣١اإلسالم الساروي الطبرستاني، السيد:
٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٦٥، ٤١، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٤ ،
٤٠٧، ٤٠٦، ١٢١، ١٢٠، ٩١، ٩٠.  

المشعشعي الموسوي، السيد:  فالح بن محمد
٤٤٩  .  

  .٢٥٥، ٢٤٦، ٢٣٥الكاشاني:الفيض  ابن محمد
 أبـي  الـدين  القاسم الطبري، عمـاد  بن محمد

  .  ١١٩جعفر: 
  . ١٣٣ن قيس: ب محمد
  . ٥١الحسين: أبي الدين كرت، معز محمد

، ١١٩الجزينـي، الشـيخ:    المـؤذن  بـن  محمـد 
٢٦١  .  

  . ٤٧٢محسن، السيد:  بن محمد
 قطـب  ،الـرازي  البـويهي  محمـد  بـن  محمـد 

  .٤٥٦، ٣٤٢الدين: 
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  .٣٢٤الدين:  الجويني، بهاء محمد بن محمد
الحســيني  الحســني محمــد محمــد بــن 

  .٢٠٥الدين:  الموسوي، أفضل
الزبــدي، صــفي  العـاملي  محمــدبــن محمـد  
  . ٢٢٥الدين: 
 الحمــداني علــي بــن محمــد بــن محمــد

  . ٤٦٨، ٢٦١القزويني: 
  . ٤١١حامد:  الغزالي، أبو محمد بن محمد
  . ٤٤٦الموسوي، السيد:  تقي بن محمد محمد
  . ١٨٤الجنابذي:  حسن محمد بن محمد

محمــد بــن محمــد حســن الشــروقي، الشــيخ: 
١١٥  .  

النجفـي،   الطهرانـي  علـي  محمـد  بـن  محمـد 
  . ٣٥٨الشيخ: 
  . ٢١٦مهدي:  محمد بن محمد

  .محمد بن محمد بن النعمان= الشيخ المفيد
  .١٣٢الحلبي:  الزاهدي محمود بن محمد
، ٢٩العـاملي، الشـهيد األول:    مكـي  بن محمد

٤٦٨، ٤٤٧، ٢٠٥، ١٩٤، ١٥٧، ٥٨.  
إدريـس   أحمـد، ابـن   بـن  منصـور  محمد بـن 

  .١٠٦الحلي:
  .  ١٣٨موسى، مرزا:  محمد
  . ٤٦١المتوكل:  بن موسى بن محمد
  . ١٩٥الحسيني، السيد:  ميثم بن محمد

 الدين عالء بن علي بن الدين محمد بن ناصر

  . ١٨١الدين:  بعالء الشهير
  . ٨٢محمد نمود، السلطان: 
  .٢٥٧محمد بن نور الدين: 

  . ١٨٢الوزير ،غياث الدين:  محمد
  .  ١٥٨يحيى:  بن محمد
  . ٤٦١الكوفي:  العطار يحيى بن محمد
قاسم الونـدي الكـاظمي،    بن يحيى بن محمد

  . ١٠٨، ٥٦الشيخ: 
  .  ٢٧محمد بن يحيى بن هبة اهللا الحسيني، السيد: 

الشـيرازي:   الفيروزآبـادي  يعقـوب  بن محمد
١٥٦، ١١٠  .  
 إسـحاق  بـن  يعقـوب  بـن  اإلسالم محمد ثقة

ــي:  ، ١١٩، ١١٣، ١٠٨، ٩٥، ٣٠، ٢٩الكلينــــــ
٣٧٣، ٢٣٨، ١٨٠، ١٧٣، ١٥٨، ١٣١.  

  . ٤٣٢البروجردي، السيد:  إبراهيم محمد
  . ١٠٩حسن:  مال ابن إبراهيم محمد
  . ١٥٥الكلبايكاني:  إبراهيم بن محسن محمد

 الخـاتون  أمـين  محمـد  بـن  إبـراهيم  محمـد 

  . ١١١آبادي: 
  . ٢١٦الموسوي، السيد:  إبراهيم محمد
  . ١٢٣الحاج:  إسماعيل، محمد
الطهرانـي:   قاسـم  بـن محمـد   إسماعيل محمد

٤٥١  .  
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السـمناني:   هاشـم  محمـد  بن إسماعيل محمد
٢٥٥.  

  .  ١٦٠الحاج:  المازندراني، أمين محمد
 األسـترآبادي  شـريف  محمد بن أمين محمد

  .٣٠٥، ٥٣األخباري، الميرزا: 
 حفيـد  باقر، السيد= (السيد محمد باقر محمد

  .  ٨٢اليزدي) : كاظم محمد السيد اهللا آية
 محمد باقر، الشيخ= ( الشيخ محمد بـاقر بـن  

  .٢٥٥تقي األصفهاني):  محمد
  . ١٧٨القزويني، السيد:  أحمد بن باقر محمد
  . ٢٨األردستاني، الميرزا:  باقر محمد
  .  ٢٤٠البيابانكي:  باقر محمد

  . ١٢محمد باقر الصدر، السيد: 
 الشـهير  الحسـيني  محمـد  بـن  بـاقر  محمـد 

، ١٩١، ١٧٨، ٩٧، ٦٨، ٥٣بالــــداماد، الســــيد: 
٣٥٥.  

البهبهـاني،   أكمـل  محمـد  بـن  بـاقر  محمـد 
ــاني:   ــد البهبهـ ، ٣٢٣، ٣١٣، ٢٥٠، ١٥٠الوحيـ

٤٨٥، ٤١٥.  
  . ١٢٤محمد تقي:  بن باقر محمد

علـي   مقصـود  بـن  تقـي  حمدبن م محمد باقر
، ١٦١، ٩٩، ٧٦المجلسي:  "�!�� � المجلسي=

٢٦٣، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٢٩، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٨٧ ،
٤٦٨، ٤٦٦، ٤١٤، ٣١٧، ٢٨٩، ٢٦٩، ٢٦٦.  

األصبهاني:  القهي جعفر محمد بن باقر محمد
٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٨.  

السـبزواري،   مـؤمن  محمـد  بـن  بـاقر  محمـد 
  .٣٦٧، ٣١٤السبزواري:  المحقق

  . ٢٠٥الحسني:  مهدي بن محمد باقر محمد
  . ١٥٨محمد تقي: 

  . ٢٣٨محمد تقي، السيد: 
  . ١٣محمد تقي الحكيم، السيد: 
  . ١٥، ١٣محمد تقي الخوئي، السيد: 

  . ٩٢ي، الميرزا:  الشيراز تقي محمد
  . ٣٠٠محمد:  عبد بن تقي محمد
النـوري، الشـيخ:    محمـد  علـي  بن تقي محمد

٨٤  .  
 بن فتح علي شاه، الميرزا الملقب  تقي محمد

  . ١٢٦بشاهنشاه: 
القزوينـي:   البرغـاني  محمـد  بـن  تقـي  محمـد 

١٦٩  .  
المامقـاني:   محمـد التبريـزي   بـن  تقـي  محمد

٢٣٢  .  
  . ٣٥٨حسن:  محمد بن تقي محمد

محمــد تقــي بــن محمــد حســين الســبزواري: 
٢٩٥  .  

رحـيم األصـفهاني    محمـد  بـن  تقـي  محمـد 
  .٣٥٨، ٢٥٥الشيخ: 
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اإلصـفهاني،   علـي  مقصـود  بـن  قـي ت محمـد 
  .٣٩٧، ١٩١، ٩٩المجلسي األول: 

 الشـريعتمدار  الـدين  سـيف  بـن  جعفر محمد

  . ٣٨٨األسترآبادي، المولى: 
  . ٣٩٢بن مالك:  جعفر محمد
  . ١٠٠باقر:  محمد بن جعفر محمد
  . ٩٦جعفر بن محمد علي البهبهاني:  محمد

الكنـي،   علـي  مـال  اهللا آيـة  سبط محمد جواد
  . ٤٠٥الشيخ: 
  . ١٣٧الشبيبي، الشيخ:  جواد محمد

راضـي،   آل عبـد الرضـا   بـن  الجـواد  محمـد 
  . ١٨٤الشيخ: 
العـاملي   الحسـيني  محمـد  بـن  جـواد  محمـد 

، ١٤٣، ١٤٢صاحب (مفتاح الكرامة)، السـيد:  
٣٨٣، ١٤٤.  

الكـاظمي،   حسـين  بـن محمـد   جـواد  محمـد 
  . ٣٧٤الشيخ: 
 العلمــاء بافتخــار الملقــب جــواد محمــد

  . ٤٧٨البهبهاني: 
اهللا الـدزفولي، الشـيخ:    أسـد  بن محمد حسن

٣١٥، ١٣١، ١٢٠، ٧٦، ٥٦.  
النجفي، الشيخ =  باقر حسن ابن الشيخ محمد

، ١٠١، ١٠٠، ٨٣، ٦٩، ٦٨(صاحب الجواهر): 
١٣٧، ١٣٣، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١١٤ ،

٢٦٩، ١٨٤، ١٦٨، ١٦٧، ١٥٥، ١٥٤، ١٤٦ ،
٤١٠، ٣٩٢، ٣٩٠، ٣٧٧، ٣٧٣، ٣٣٧.  

  . ١٣٨كبة:  حسن محمد
  . ٤٤٤منصور:  بن بن لطيف حسن محمد
 عبـد  بـن  شريف بن محسن بن حسن محمد

، ٢٧٠الحسين آل (صاحب الجواهر)، الشيخ: 
٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢ ،
٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩ ،
٢٨٦.  

  .٣٨٦المظفر:  محمدآل بن حسن محمد
 الموسـوي  بـاقر  محمـد  بـن  حسـن  محمـد 

  .٣٢١، ٣٢٠، ٣١٩القزويني، السيد: 
  . ٣٥٣زمان:  محمد بن حسن محمد
  . ٢١٠الطهراني:  مؤذن محمد بن حسن محمد
 القزوينـي  معصـوم  محمـد  بـن  حسـن  محمد

  . ٢١٤الحائري: 
  .  ١١٥الشروقي، الشيخ:  محمد حسن بن موسى

الخراسـاني:   مسـيح  ميـرزا  بـن  حسـن  محمـد 
٣٦٥  .  

الغطـاء، الشـيخ:    كاشـف  آل محمـد الحسـين  
٤١٦، ٣٣٤.  

  . ٣٠٤أمين:  بن حسين محمد
  . ٣٧١التنكابني، الشيخ:  حسين محمد
  . ٤١٩الخونساري:  حسين محمد



٥٣٢  ............................................................................................................................   

 

الحـائري:   العابـدين  زيـن  بـن  حسـين  محمـد 
٤٦٩، ٣٨٤  .  

  . ٤٠٥السيستاني، الشيخ:  حسين محمد
  .  ٤٤١الفارسي:  حسين محمد
  . ٤١٦: الكيشوان، السيد حسين محمد
  .٢٠٥محمد:  بن حسين محمد
 األصـفهاني  رحـيم  محمـد  بـن  حسين محمد

الحــائري، الشـــيخ= الشـــيخ محمـــد حســـين  
  . ٤٥٨، ٣٦٩، ١٨٣، ٩٢األصفهاني: 

الهزارجريبـي:   علـي  محمـد  بن حسين محمد
١٣٦  .  

  .  ١٤٨الزرندي:  مهدي بن محمد حسين محمد
مهدي الكرهـرودي:   محمد بن حسين محمد

٢٥١  .  
  . ٣٠٨هاشم:  محمد بن حسين محمد
  . ٣٦٥المرحوم الحاج .. :  ابن حسين محمد
  . ٤٨١النجفي:  شمس مال حسين ابن محمد

  .٤٢٧، ١١، ١٠محمد حسين النائيني، الشيخ: 
  . ٩٩النوري، الميرزا:  حسين محمد
الكـاظمي، الشـيخ:    هاشـم  بـن  حسـين  محمد

٣٦٦، ٣٣٣.  
  .  ١٣٥باقر:  محمد بن حليم محمد

محمد علي بـن   محمد رضا= (محمد رضا بن
  .  ٤٢٤أبي تراب) : 

  . ١٢٣رضا، الحاج:  محمد
  . ١٥٤الدشتكي:  فنج آقا بن رضا محمد
  .٣٦١الغطاء، الشيخ:  كاشف آل رضا محمد

محمد رضـا األصـفهاني، الشـيخ أبـو المجـد:      
٣٢٦، ٢٥٥، ٢٣٦، ٢٢١، ١٦٩، ١٢٥، ٢٢ ،

٣٦٧  .  
  . ١٦٨التبريزي:  رضا محمد
  . ٤١٧الشيخ:  الخزاعي، رضا محمد

 النصـيري  الحسـين  عبـد  بـن  محمـد رضـا  

  . ٣٠٠،  ٨١الطوسي، الميرزا:
  . ١٤٥األلوري:  الرزاق عبد بن رضا محمد
المازنـدراني:   الحائري المحسن الرضا محمد

٣٨٢، ٣٨١.  
  . ٤٤٦التستري:  علي محمد محمد رضا بن

 عبـد  الشـاه  علـي  محمـد  بـن  رضـا  محمـد 

  . ٤٧٥العظيمي، السيد: 
  .٣٧٣، ٣٣٩، ٢٢رضا المظفر، الشيخ: محمد 
  . ٩٩النوري، الميرزا: رفيع محمد
  .١٧٨الشوشتري:  رضا محمد بن زمان محمد

  . ٣١١محمد سعيد: 
  . ٤٥٧الحائري، السيد:  سعيد محمد
  . ٣٧١بن علي التنكابني، السيد:  سعيد محمد
  .  ٣١٦الطبيب:  سليم محمد
  .  ٦٠الطالقاني: جعفر محمد بن سليم محمد
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 الحســيني الــدين صــدر بــن شــاه محمـد 

  .  ٢٣٥، ٢٣٢المرعشي: 
  . ١٧٨األردبيلي:  شريف محمد
 محمـد  بـن  الـرحيم  عبـد  بـن  شـريف  محمد

  . ٥٧اليزدي:  شريف
  . ١٢٣شفيع، الحاج:  محمد
  . ٢٤٧اهللا:  عبد بن شفيع محمد

 لتنكـابني: ا حسـين  محمـد  بـن  شـفيع  محمـد 
٤٥٧  .  

  .  ٢٤٧، ١٢٣مقيم:  محمد بن شفيع محمد
  .١٦٨صادق:  محمد

"�!�� ��  محمد صادق= (محمد صـادق ابـن   

  . ٢٠٤المجلسي) :
  . ٣١٦الشيرازي:  محمد صادق

العلـوم،   بحـر  آل صـادق بـن الحسـن    محمـد 
  .٤٦٧، ٤٢٢، ٣٩٩: السيد

 الجزائري حمدان بن محمد بن محمد صادق

  . ٢٣٣األسدي: 
ــد ــادق محم ــوي ص ــاري،  الموس الخوانس
  . ٩٤السيد:
، ٣٠١المازنـدراني:   أحمـد  بـن  صـالح  محمد

٤٨٤.  
  . ١٣٨األطيمش، الشيخ:  صالح محمد
  . ٣٥٩البهبهاني:  صالح محمد

  . ٣٠٧صالح كبة البغدادي:  محمد
القزوينـي،   البرغـاني  محمـد  بن صالح محمد

  . ١٦٠، ١٥٩المولى: 
  .١٠٢بن محمد حسين الحسيني:  طاهر محمد
  . ٣٨٣، ٢٤٩علي:  محمد
  . ٢٥٥علي، ميرزا:  محمد

ــي مــدمح ــن عل ــرزا اب ــي المي ــراب أب  ت

  . ٤٢٣التويسركاني: 
  .  ٢٩٥الحائري:  الموسوي أحمد بن علي محمد
  .  ٣٦٩جعفر:  بن علي محمد

 . ٣٥٣محمد علي الحر العاملي: 

  . ٣٧٣البلدي:  اهللا حسب بن علي محمد
  . ٢٤٤علي:  درويش بن علي محمد 

  . ١٣٨الشروقي:  علي محمد
  .  ٣٠٨الدين:  هبة علي الشهرستاني، السيد محمد
  . ٤٨٨الحكيم، السيد:  صالح بن علي محمد

  . ٢٩٤البالغي، الشيخ:  عباس بن محمد علي
  .  ١٢٧باقر:  محمد بن علي محمد
  .  ١٣٣علي:  صفر بن جعفر محمد بن علي محمد
  . ٢٠٠المحالتي، الشيخ:  علي محمد

  . ٤٧٨محمد علي النائيني، الشيخ: 
  . ٢٥٩األصفهاني، السيد:  ولي بن علي محمد

  . ٤٥٦القمي، الحاج:  كرم شاه بن محمد فاضل
  . ٢١٠األسترآبادي:  محمد قاسم
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  .  ٣٤٠السرجامي:  قلي حسن بن قاسم محمد
  . ٢٢٣الطيب:  قاسم محمد

محمد قاسم بن محمـد بـن جـواد الكـاظمي،     
ــدي:  ــن الونـ ــيخ = ابـ ، ١٠٨، ٧٤، ٦٤، ٢٢الشـ

٤٢٦، ٤٢٥، ١١٦ .  
  .  ٢٠٢الحسيني، السيد:  إسماعيل بن كاظم محمد
  .٣٢١ ،٩١الخراساني، اآلخوند:  كاظم محمد
   . ٢١٦المراغي:  كاظم محمد
  . ٤٠٤، ٩١كاظم اليزدي، السيد: محمد
  . ٤٧٧المراغي:  شريف محمد بن كريم محمد
  . ٥٣زادي: شهمر درويش بن مؤمن محمد

 تقـي  محمـد  بـن  أحمـد  محسـن بـن   محمـد 

  . ٤٥٧التنكابني: 
  . ١٤٥األردبيلي، الميرزا:  محسن محمد
الكاشـاني:   مرتضـى، الفـيض   بـن  محسـن  محمـد 

٤٥٥، ٣٦٢، ٣٥٩، ٣٣٠، ٢٥٤، ٢٤٥، ١٩٢، ١٠٩.  
  . ٤٣١الحر، الشيخ:  مهدي محمد
  . ٤٦٩الطباطبائي:  الحسيني مهدي محمد
  .  ١٣٧القصير، السيد:  الخراساني مهدي محمد

  .٢٧٣، ٢٧١الخرسان، السيد:  محمد مهدي
القزوينـي= السـيد    الحسن بن المهدي محمد

  . ٤٨١، ٢٢٨مهدي القزويني: 
  . ٣٢٤محمد:  الدين رضي ...بن محمد مهدي

  . ٢٤٨الطبيب، الميرزا:  مهدي محمد

الطباطبائي،  بن يوسف علي بن مهدي محمد
  . ٢٠٠السيد: 

ــدي  ــد مه ــن محم ــد ب ــوي محم  الموس

  . ٢٠٨اإلصفهاني، السيد: 
الطباطبـائي، السـيد    مرتضى بن مهدي محمد

  .٤٨٦، ٣٢٩العالمة بحر العلوم: 
  . ١٩١هادي:  محمد

الطهرانـي،   أمـين  محمـد  بـن  هـادي  محمـد 
  .٣٦٣، ٣٦٢الشيخ:
الجروكـاني، السـيد:    الموسـوي  هادي محمد

١٦٩  .  
الحسـيني:   محمد الدين نور ابن هاشم محمد

١٨٩  .  
  . ١٤٩علي:  بن هداية محمد

ــن الشــيخ قاســم الكــاظمي   محمــد يحيــى اب
  . ٤٨١، ١٣١، ١٠٨الوندي: 

الكـاظمي،   قاسـم  بـن  يحيـى  بن يحيى محمد
  . ١٢٠الشيخ: 
  .  ١٨٨يوسف:  محمد

ــليمان     ــن س ــن ب ــن حس ــود ب ــود= (محم محم
  .٣٢٩اندوري): 

  . ٤٤٣العيني، الشيخ:  بن أحمد محمود
 الحلـي، الشـيخ   علـي  بـن درويـش   محمـود 

  . ١٧١الدين:  حسام
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  . ٣٠المازندراني:  المجيد عبد بن محمود
 الخوارزمي، أبو الزمخشري عمر بن محمود 

  . ٢٢٠، ٢١٣:  اهللا جار القاسم
  . ١٩٤محمود الالري:  

  . ٤٨الال، الحاجي: محمود
  . ١٢٧نواب، الميرزا:  محمود

  . ١٦٣المختار= (المختار بن عبيدة الثقفي): 
  . ٤٧٢التستري، السيد:  إسماعيل بن مرتضى

حسـن آل كاشـف    بـن  عبـاس  بـن  مرتضـى 
  . ٣٣٤الغطاء، الشيخ: 

 التسـتري، الشـيخ   أمـين  محمـد  بـن  مرتضـى 

ــاري:  ، ١٨٨، ١٥٨، ١٠٠، ٧٢، ٦٩، ٦٨األنصـــ
٣٦٩،٤٢٧، ٢٢٩  .  

   . ١٢٢السيد:  الحسيني، الموسوي مرتضى
  . ٤٢٨الخلخالي:  الموسوي مرتضى

  .  ٥٧العباسي: باهللا المستعصم
، ٥٠الـدين:   التفتـازاني، سـعد   عمر بن مسعود

٤٣٧، ٣٧٥، ٣٣٧، ٢٤١، ٢٠٦.  
  .  ٢٠٤زكي:  بن علي بن معروف بن مسعود

  .  ١٧٥المسعودي: 
  . ٢٢٩األسدي:  المشمعل
  . ٢٦٤التفريشي، السيد:  الحسين بن مصطفى
  .٩٢الكاشاني، السيد:  حسين بن مصطفى

  . ٢١٦الشيرازي:  مطلب

  .١٩٤علي الحسني:  بن اهللا عبد بن مطهر
  . ١٦٢معاوية= (معاوية بن أبي سفيان): 

  .  ١٣٩حكيم:  بن معاوية
 .  ٤٦١معمر: 

  .  ٤٧١: عمر بن المفضل
  . ٣٥٩، ١٦٢، ١١٩الشيخ المفيد: 

  . ١٥٢المقداد: 
السيوري الحلي، الفاضـل   اهللا عبد بن المقداد

  .٧٠السيوري:
  . ٣٥٥األردبيلي:  المقدس

  . ١١٣المكتفي علي:  
  . ٤٢٣الشيخ:  لشيرازي،ا اهللا عبد بن منصور
  . ٢٤٣اكهجري:  ناصر بن منصور

مهــدي، الشــيخ= (مهــدي بــن عبــد الحســين  
  . ٤٨٥الطهراني): 

  .  ٣٤٠الطباطبائي، السيد:  العلوم بحر آل مهدي
  . ٣١٢التوتنجي، الحاج:  مهدي
  . ١٨٤محمد، الشيخ:  بن بن راضي  مهدي
  . ١٨٥آبادي:  نجف العابدين زين بن مهدي

  . ٢١، ١٨مهدي الشيرازي، السيد: 
  . ٤٣٨،الشيخ:  مهدي الصدتوماني

 السـيد  ابـن  الرضا بن الحسين عبد بن مهدي

  . ٣٤٠العلوم، السيد:  بحر
  . ١٣٠علي:  بن مهدي
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  . ٣٨٣المازندراني، الشيخ:  مهدي
ابـن السـيد    الرضـا  بـن  تقـي  محمد بن مهدي

  . ٣٤٠بحر العلوم، السيد: 
  .٤٨٠، ٤٧١، ٢٩٠، ٢٨٠، ٧٨: gالنبي موسى

  . ٣٧٧موسى، السيد: 
، ٦٤: cاإلمام أبو الحسـن موسـى بـن جعفـر    

١٨١، ١٦٣، ١١٣، ١٠٨.  
الغطـاء،   كاشـف  جعفـر  موسـى ابـن الشـيخ   

  . ٤١٤، ٣١٢، ٦٣الشيخ: 
  . ٣٤١الخلخالي، السيد:  موسى
  .  ٤٦١النخعي:  عمران بن موسى
  . ١٣٤الموسوي، السيد:  عيسى بن موسى
  . ١٨٤الخاقاني:  محمد بن موسى

ــاري،   موســى  ــي الخوانس ــد النجف ــن محم ب
  . ٤٢٧الشيخ: 

  .١٥٥محمد رضا آل كاشف الغطاء:  بن موسى
الغطاء، الشيخ:  كاشف آل مرتضى بن موسى

٣٣٤  .  
  . ٤٦الموسوي البهبهاني: 

  . ٤٩الموصالوي:
  . ٢١٨لونى كراجي:  كا بخش إلهي مير

  . ٥١ركابي، السيد:  إسماعيل ابن ميرزا
  (ن)

  . ١٤٠النجفي، الشيخ:  علي بن ناجي

  . ٤٨ناصر:
  . ٤٤٢النحوي:  المطرزي السيد عبد بن ناصر

  . ٢٦٢النجاشي: 
  . ٢٣١علي:  نجف 
  . ٧١البرزي ،الحاج:  نصير 

  .٣٥٥الدين الطوسي، الخواجة:  نصير
  . ٤٤الدين، المولى:  نظام
الـواعظ،   الكرمـاني  إسـماعيل  بـن  علـي  نظـر 

  .  ٤٧٣الشيخ: 
  . ٣٥٥الحسيني، السيد:  اهللا نعمة
 الدشـتكي، أميـر   الحسـيني  الحسـني  اهللا نعمة

  . ٢١٦الدين:  قطب مخدوم
  . ٢٩٧العميدي، السيد:  حمزة بن اهللا نعمة
  . ٣٥٣صالح:  بن اهللا نعمة

 الجزائـري  الموسـوي  اهللا عبـد  بـن  اهللا نعمـة 

  .٤٥٣، ٤٥٢التستري، السيد: 
  . ١٧٢الشيرازي:  النصيري بن محمد اهللا نعمة

  . ٢٩٠نمرود: 
النجفـي،   قاسـم الجعفـري   الشـيخ  ابـن   نـوح 

  . ١٣٧الشيخ: 
 الحسن الموسوي أبي بن علي الدين بن نور

  .١١٨، ١١٦العاملي، السيد: 
  . ٣٨٧الجزائري:  الحواني جساس بن نور
  . ٤٤التستري، القاضي:  شريف محمد بن اهللا نور
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  (هـ) 
   ١٧٦الخالدي:  سعيد بن هادي

هادي بن عباس آل كاشـف الغطـاء، الشـيخ:    
٢٣٣، ٢٢٣، ٢١٩، ١٩٠، ١٨٩، ١١٥، ٨٤، ٢٢ ،

٣٨٩، ٣٥٩، ٣١٦، ٣١٢، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٥٥ ،
٤٣٦، ٣٩٣.  

  . ٥٠هادي العسكري: 
  . ٤٨٠، ٢٨٠: gهارون
 حسـن  بـن  عيسـى  بـن  محمـد  بـن  هاشـم 

  . ١١٣الحسيني، السيد:
  . ١٣٥الهاشمي: 

  . ٤٦٠: البقاء ، أبو علي بن نما بن اهللا هبة
  . ١٦٠الوبري:  علي عباس بن اهللا هداية
  . ٣٤٦سالم:  بن هشام

  . ٩١هوالكو خان:
  . ٢٣هيثم العلوي الغريفي، السيد: 

  (و)
  . ٩٨وهب:
شـيخ ويـس    مـال  ابـن  الـدين  بهـاء  بـن  ويـس 

  . ٦٣شيخ:  الدورقي، مال
  (ي)

 إبـراهيم  محمـد بـن   بـن  أحمـد  بـن  ياسـين 

  . ٤٨١النجفي:  الغروي الصوافي
  . ١٤١الكاظمي، الشيخ:  حسن بن ياسين

  .  ٤٥٤: gيحيى
  . ٣٩٢يحيى: 

  . ٧٢يحيى، السيد:
  . ٢٣٢جواهري، الشيخ:  يحيى

 جويريـة  بـن  بـن أسـماء   عيينـة  بـن  يحيـى 

  . ٢٩١البصري: 
  . ٢٥٤اإلصفهاني:  شفيع محمد بن يحيى
  . ٤٥٣الموسوي، السيد:  نعمة بن يحيى
  . ١٧٦وصيف محمد، السيد:  بن يحيى

  . ٤٥٥يزيد= (يزيد بن معاوية): 
 الرومـي  الميمـوني  علـي  سـيدي  بـن  يعقوب

  . ٤٤٢الحنفي، ابن سيدي: 
  .  ٢٧: gيوسف

  .  ١٩٠يوسف: 
  ٤٧يوسف، الحاج: 

  . ١٢٣يوسف ، الميرزا: 
  . ٢١٨السكاكي:  بكر أبي بن يوسف

 الـدرازي  إبـراهيم  بـن  أحمـد  بـن  يوسـف 

، ١٥٣، ١٣٤، ١٢٤، ٦٢، ٦١البحراني، الشـيخ:  
٤٣٦، ٣٤٦  .  

  . ٤٢٥أحمد الحلبي، السيد:  بن يوسف
، ١٣١الحسـين الصـلبناوي:    عبـد  بـن  يوسـف 

١٤١  .  
  . ٤٤٨الرحمن الجامي:  عبد بن يوسف
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  . ٢٦١الدين:  الحلي، سديد بن علي يوسف
  . ٣٧٧الجيالني:  محمد يوسف بن

  . ٤٨٨العاملي:  يوسف بن يوسف
  . ٧٨نون: بن يوشع
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  (أ)

  .٢٢٦الدربندي، مال:  عابد بن آقا
 العاملي صالح بن الحسن بن علي بن إبراهيم

  .١٩٩، ١٩٨الدين:  تقي الكفعمي، الشيخ
اإلسـفرائني،   عربشـاه  بـن  محمـد  بـن  إبـراهيم 

  .١٤٩الدين:  عصام
 األردبيلـي  الحسـين  عبـد  بـن  الحسـن  أبـو 

  .  ٤٢١المشكيني، الشيخ: 
 العـاملي  الفتـوني  طاهر محمد بن الحسن أبو

ــفهاني:  ، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٩اإلصــــ
٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦ ،
٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣.  

   .٣٥٥الحسيني، السيد:  باقر محمد بن علي أبو
 الجيالني، الميرزا القمي، الحسن بن القاسم أبو

  .٤٥٩، ٤٣٨، ١٧٢، ١٤٨، ١٣٥الميرزا: 
 الحسـيني  زويـن  آل أحمد بن حبيب بن أحمد

  .  ٢٥٧النجفي، السيد:  األعرجي
العـاملي،   الحـر  علـي  بـن  الحسـن  بـن  أحمـد 

  .٣٩١، ٣٨٥الشيخ: 
، ٣٩٤األحسائي، الشيخ:  الدين زين بن أحمد

٣٩٥.  
  البحراني،  المتوج بن اهللا عبد بن أحمد
  . ٤٠١الدين:  جمال

  . ٤٤٩عنبة:  الحسني، ابن علي بن أحمد
 الرومــي اآلقحصــاري محمــد بــن أحمــد

  . ٣٩٨الحنفي: 
 البكـري، أبـو   اهللا عبـد  بـن  محمـد  بـن  أحمد

  .٣٢٧الحسن: 
 اآلقـا محمـد بـاقر    ابـن  علي محمد بن أحمد

  .٩٥البهبهاني: 
  . ٤٤٥الحويزي، الشيخ:  إسحاق

  (ب)
 والشـيخ  الجـواهر  صـاحب  تالميـذ  بعـض  

  . ٦٨األنصاري:
  (ج)

الكشـفي،   الموسـوي  إسـحاق  أبـي  بـن  جعفر
  .١٢٦السيد: 

الهذلي،  سعيد بن يحيى بن الحسن بن جعفر 
، ٢٣١، ١٧٦، ١٣٢ الحلـي:  القاسم المحقـق أبو 
٤٣٢، ٣٢٤، ٣٠٣، ٢٦٨، ٢٣٦.    

النجفـي، الشـيخ    الجنـاجي  خضـر  بـن  جعفـر 
  .٤٨٨، ٣٦٨، ٣٤٧، ٤٥كاشف الغطاء: 

  . ٣٩٦: gالصادق محمد، اإلمام بن جعفر
   .٣٨٩الشبيبي، الشيخ:  محمد بن جواد
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  (ح)
الطائي،  قيس بن الحارث بن أوس بن حبيب

  .٤٠٠تمام:  أبو
النجفـي،   الرشـتي  علـي  محمـد  بـن  اهللا حبيب

  .٣٣٢، ١٩٢الميرزا: 
، الشهيد الثاني العـاملي  الدين زين بن الحسن

، ٣٧٨،  ٣٧٠،  ٣٢٨، ٢٥٦الشيخ أبـو منصـور:   
٤٧٤، ٤٥٨.  

محمد:  الحراني، أبو شعبة بن علي بن الحسن
٤٧١.  

الطبرسـي،   الحسـن  بـن  الفضـل  بـن  الحسـن 
  .٣٣٥الدين:  رضي نصر أبي الشيخ

"�!�� �� يوسـف بـن مطهـر الحلـي،      بن الحسن

، ٢١٠، ٢٠٣، ١٩٥، ١٩٣، ١٠٥، ١٠٢، ٧٩الحلــي: 
٤٢٢، ٣٢٣، ٢٨٨، ٢٦٥، ٢٦١، ٢٥٢، ٢٢٣،٢٥١ ،

٤٨٠، ٤٧٩.  
المرعشـي   محمـد  الـدين  رفيـع  بـن  الحسـين 

  .٤٧٧سلطان:  اآلملي، خليفة
 الطيـب  بطالـ  أبـي  بـن  علـي  بـن  حسـين 

  . ٧١الحسيني الهمذاني، السيد: 
اآلملـي،   الحسـيني  حيـدر  بـن  علـي  بن حيدر

  .٣٠٩السيد: 
  (خ)

ــد ــن خال ــد ب ــيخ  اهللا عب ــري ، الش : األزه

٣٨٧،٤٢٤.  
  (د)

 النصـيرآبادي  معـين  محمـد  بـن  علـي  دلـدار 

  . ٢٥٣النقوي، السيد: 
  (ر)

آقـا:   الهمـذاني، الحـاج   هادي محمد بن رضا
٤١٨، ٣٦٠، ٤٩  .  

  (ز)
العاملي، الشهيد  أحمد بن علي بن الدين زين

ــاني:  ، ٢٠٨، ٢٠١، ١٩٧، ١٤٥، ١١٥، ١٠٣الثـــ
٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٣، ٢٩٣، ٢٨٧، ٢٤٤، ٢١٥ ،
٤٥١، ٣٨١، ٣٢٥، ٣١١، ٣٠٨.  

  (س)
  .٤٦٠، ١٥٢الهاللي:  قيس بن سليم

  (ص)
 الشـهير  األعرجـي  الحسـيني  علـي  بن صادق

  .  ٤٤٣بالفحام، السيد: 
  (ض)

  .  ٣٢٠العراقي، الشيخ:  محمد بن الدين ضياء 
  (ع)

  . ٤٠٩الحلي، الشيخ:  جواد مدمح بن عباس
 الحديـد  أبـي  بـن  اهللا هبـة  بـن  الحميـد  عبـد 

  . ٥٦الدين:  المعتزلي، عزّ
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عبــد الخــالق الرومــي الكرهــرودي، القاضــي 
  . ٢٠٩زادة: 

 السـيوطي، الشـيخ   بكـر  أبي بن الرحمن عبد

  .٣٨٠الدين:  جالل
  . ٤٤٨الجامي:  أحمد بن الرحمن عبد

 الحـويزي  رحمـة  بـن  ناصـر  بـن  علـي  عبـد 

  . ١١٢البصري، الشيخ: 
  . ٤٢٨العاملي، الشيخ:  الحر الغني عبد
  .  ٤٤٥، ٤٤٠اليزدي:  الحسين بن اهللا عبد
 الحلـي، السـيد   الحسـيني  محمـد  بـن  اهللا عبد

  .٤١٩الدين:  ضياء
  .  ٢٩٢المجلسي:  تقي محمد بن اهللا عبد

 هشـام  األنصـاري، ابـن   يوسـف  بـن  اهللا عبـد 

  . ٣٨٩النحوي: 
النيسـابوري،   الثعـالبي  محمـد  بـن  الملك عبد
  .٣٧١منصور:  أبو

الحسن:  هاشم القمي، أبو بن إبراهيم بن علي
٢١٧.  
القرشـي، ابـن النفـيس:     الحـزم  أبـي  بـن  علـي 
٣١٥  .  

ــي ــن عل  الســاوجي الواحــدي أحمــد ب

  . ٣٩٩الحسن:  النيسابوري، أبو
العـالي، المحقـق    عبـد  بـن  بـن الحسـين   علـي 

  .٢٩٨، ٢٢١الدين:  نور الكركي، الشيخ

 األعسـم  علـي  محمـد  بـن  حسـين  بـن  علـي 

  . ٣٧٦النجفي، الشيخ: 
 ، الشــريف الموســوي الحســين بــن علـي 

  .٤٦٥، ٤٠٤، ٢٩٩، ٢٣٠المرتضى: 
 الموســوي المعــروف الحســين بــن علــي 

  .٤١٦بالهاشمي، السيد: 
 البـارچيني  اليـزدي  العابـدين  زيـن  بـن  علـي  

  .٤٧٢الحائري، الشيخ: 
 بابويه، الشيخ ابن الحسن بن اهللا عبيد بن علي

  . ٤٦٣الدين: منتجب
النجفـي، الشـيخ:    الكرمانشاهي عظيم بن علي
٤٧٠  .  
شريف:  مير الجرجاني، السيد محمد بن علي
٤٥٧، ٤٤٤، ١٨٢ .  
 الـدين  زيـن  بـن  الحسـن  بـن  محمد بن علي

  . ١٤٤العاملي، الشيخ: 
الحائري، السـيد   الطباطبائي علي محمد بن علي

   .  ٤١٣، ٣٤٠، ٣٣٩ ،١٢٨ (صاحب الرياض):
 الحسني، السيد ابـن  جعفر بن موسى بن علي

  .٤٨٣طاووس: 
  . ٤٠٤: ي، الشيخ الخونسار أكبر علي
 الحسيني، السـيد  الشيرازي المدني خان علي

  .٤٠٢الدين:  صدر
  .٣٩٥األحسائي، الشيخ:  أحمد بن نقي علي



٥٤٢  ............................................................................................................................   

 

  (ف)
 بـن  أحمـد  بـن  علـي  محمـد  بـن  الـدين  فخر

  . ٤٢النجفي، الشيخ: طريح
التبريـزي،   الهشـترودي  محمـد  بـن  اهللا فـرج 

  .٣٥٥، ٣٥٤الشيخ: 
 الطبرسي، أمين الفضل بن الحسن بن الفضل 

ــي اإلســالم ــي:  أب ، ٢١٣، ٢٠٢، ١٦٢، ٢٧عل
٢٩٤  .  

، النيسـابوري  الخليـل  بـن  شـاذان  بـن  الفضـل 
  .٤٦٢ محمد: أبي الشيخ

  (م)
 األعرجـي، المقــدس  الحسـن  بـن  محسـن 

  .٣٨٣، ٣٧٩الكاظمي: 
  .١٧٤الخبيصي:  محمد بكر أبي بن محمد

البصـري،   اهللا عبـد  بـن  أحمـد  بـن  محمـد 
  .٤٦١المفجع: 

علـي   أبي الجبار، عبد بن إسماعيل بن محمد
  .  ١٥٠الحائري: 

 األصــبهاني، الفاضــل الحســن بــن محمــد

  .٣٤٥، ٢٣٧، ١٩٦الهندي: 
، ٢٣٤العاملي، الشيخ:  الحر الحسن بن محمد

٤٧٦.  
، ٣٤١الميـرزا:  الشـيرواني،   الحسـن  بن محمد

٤٣١.  

، ٥٢الطائفة:  الطوسي، شيخ الحسن بن محمد
٢١٢، ١٩٠، ١٧٧، ١٤٠، ١٢٩، ١١٩، ٩٨، ٦٧ ،

٤٧٥، ٤٣٤، ٢٩٧، ٢٩٥، ٢٤٧، ٢٣٣، ٢٢٨.  
الـدين:   القزوينـي، رضـي   الحسـن  بـن  محمد

٤٠٣  .  
 بـن يوسـف بـن مطهـر     بـن الحسـن   محمـد 

  . ٢٤٨، ٢٤٢الدين:  الحلي، فخر
 الـدين المحقـق   جمـال  بـن  حسين بن محمد

  .٢٩٣الدين:  الخوانساري، جمال
 الحـارثي  الصـمد  عبـد  بن الحسين بن محمد

  .٤٧٨، ٣٤٣، ٣٤٢العاملي، الشيخ البهائي: 
الحسـيني،   زهـرة  بـن  علـي  بن عبد بن محمد
  . ٤٦٤السيد: 
 الحســيني إبــراهيم بــن علــي بــن محمــد

، ١٧٠، ٩٤، ٧٨، ٧٧األســـترآبادي، الميـــرزا:  
٢٩١، ٢٥٩، ١٧٩.  

بن بابويـه، الشـيخ    الحسين بن علي بن محمد
، ٢٠٧، ١٨٦، ١٥١، ١٣٩، ٩٦، ٥٩الصــــدوق: 

٤٦٠، ٢٤٩، ٢٣٩.  
 الموسـوي  الحسـين  بـن  علـي  بـن  محمـد 

ــدارك):    ــاحب الم ــيد (ص ــاملي، الس ، ١٦٦الع
٤٣٩، ١٩١، ١٨٩، ١٨٨ .  

 العـاملي  الـدين  محيـي  بـن  علـي  بـن  محمـد 

  . ٣٥٣القاضي، السيد: 
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يني الحسـ  الموسـوي  اهللا فضـل  بـن  محمـد 
الســاروي الطبرســتاني، ثقــة اإلســالم، الســيد: 

٨٧، ٨٦، ٦٥، ٤١، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٣٢، ٣١ ،
٤٠٧، ٤٠٦، ١٢١، ١٢٠، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨.  

 الـرازي، قطـب   البـويهي  محمـد  بـن  محمـد  

  .٤٥٦، ٣٤٢ الدين: 
  . ٤١١حامد:  الغزالي، أبو محمد بن محمد

، ١٥٧العاملي، الشهيد األول:  مكي بن محمد 
٤٤٧، ٢٠٥.  

إدريـس   بـن  أحمـد  بـن  منصـور  محمـد بـن  
  .  ١٠٦الفقيه:  الحلي، الشيخ

الكلينـي،   إسـحاق  بـن  يعقـوب  بـن  محمـد 
، ١٠٨، ٩٥، ٣٠، ٢٩اإلســـالم:  الشـــيخ، ثقـــة

٣٧٣، ٢٣٨، ١٨٠، ١٧٣، ١٥٨، ١٣١، ١١٣.  
الشـيرازي:   الفيروزآبـادي  يعقـوب  بن محمد

١٥٦، ١١٠.  
 األسـترآبادي  شـريف  محمد بن أمين محمد

  .٣٠٥اري، الميرزا:األخب
البهبهـاني،   أكمـل  محمـد  بـن  بـاقر  محمـد 

  .٣٢٣،٤٨٥، ٣١٣، ٢٥٠الوحيد البهبهاني: 
علـي،   مقصـود  بـن  تقي محمد بن محمد باقر
، ٢٢٩، ١٨٧، ١٦١، ٧٦المجلســــي:  العلّامــــة

٤١٤، ٣١٧، ٢٦٦، ٢٦٣ .  
األصبهاني:   القهي جعفر محمد بن باقر محمد

٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٨.  
السـبزواري،   مـؤمن  محمـد  بـن  بـاقر  محمـد  

  .٣٦٧، ٣١٤السبزواري:  المحقق
  .  ٨٤النوري، الشيخ:  محمد علي بن تقي محمد

القزوينـي:   البرغـاني  محمـد  بـن  تقـي  محمـد 
١٦٩.  

 النجفــي رحــيم محمــد بــن تقــي محمــد

  . ٣٥٨اإلصفهاني، الشيخ: 
اإلصـفهاني،   علـي  مقصـود  بـن  تقـي  محمـد 

  .٣٩٧المجلسي األول: 
 الشـريعتمدار  الـدين  سـيف  بـن  جعفر محمد

  .٣٨٨األسترآبادي: 
العـاملي،   الحسـيني  محمـد  بـن  جـواد  محمـد 

، ١٤٣، ١٤٢السيد (صاحب مفتاح الكرامـة) :  
٣٨٣، ١٤٤.  

 الـرحيم  بن عبـد  باقر حسن ابن الشيخ محمد

، ١٠٠، ٨٣النجفي، الشيخ (صاحب الجواهر): 
١٣٣، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٣، ١١٤، ١٠١ ،

١٨٤،٣٣٧، ١٦٨، ١٦٧، ١٥٤، ١٣٧،١٤٦ ،
٤١٠، ٣٩٢، ٣٩٠، ٣٧٧، ٣٧٣.  

 الموسـوي  بـاقر  محمـد  بـن  حسـن  محمـد 

  .٣٢١، ٣٢٠، ٣١٩القزويني، السيد: 
 القزوينـي  معصـوم  محمـد  بـن  حسن محمد 

  .٢١٤الحائري: 
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 األصـفهاني  رحـيم  محمـد  بـن  حسين محمد

  .٣٦٩، ١٨٣الحائري، الشيخ: 
الكـاظمي، الشـيخ:    هاشـم  بـن  حسـين  محمد

٣٦٦، ٣٣٣.  
 النصـيري  الحسـين  عبـد  بـن  رضـا  محمـد 

  .٣٠٠،  ٨١الطوسي، الميرزا: 
ــد ــالح محم ــن ص ــد ب ــدراني  أحم المازن

  . ٤٨٤. ، ٣٠١األصفهاني: 
القزوينـي،   البرغـاني  محمـد  بن صالح محمد

  . ١٦٠المولى: 
الكـاظمي،   جـواد  بـن  محمـد  بن قاسم محمد

  .٧٤، ٥٤،٦٤الوندي، الشيخ:  ابن
ــن محســن محمــد  المرتضــى، الفــيض ب

  .٣٥٩،٤٥٥، ٣٣٠، ٢٥٤، ٢٤٥، ١٠٩الكاشاني: 
 معزّ القزويني، السيد الحسن بن محمد مهدي

  .٤٨١الدين: 
الطباطبـائي، السـيد    مرتضى بن مهدي محمد

  .٤٨٦، ٣٢٩العالمة بحر العلوم: 
الطهرانـي،   أمـين  محمـد  بـن  هـادي  محمـد 
  .٣٦٣، ٣٦٢الشيخ: 
 الخوارزمي، أبـو  الزمخشري عمر بن محمود

  .٢٢٠اهللا:  جار القاسم
 التسـتري، الشـيخ   أمـين  محمـد  بـن  مرتضـى 

  .٣٦٩، ٣٦٤األنصاري: 

، ٥٠الـدين:   التفتـازاني، سـعد   عمر بن مسعود
٤٣٧، ٣٧٥، ٣٣٧، ٢٤١، ٢٠٦.  

  . ٢٦٤التفريشي، السيد:  الحسين بن مصطفى
السيوري الحلي، الفاضـل   اهللا عبد بن المقداد

  .٧٠السيوري:
موســى بــن محمــد النجفــي الخوانســاري،     

  . ٤٢٧الشيخ: 
  (ن)

 الجزائـري  الموسـوي  اهللا عبـد  بـن  اهللا نعمـة 

  . ٤٥٢التستري، السيد: 
   . ٤٤التستري، القاضي:  شريف محمد بن اهللا نور

  (ي)
  .٤٥٣الموسوي، السيد:  نعمة بن يحيى

 الرومـي  الميمـوني  علـي  سـيدي  بـن  يعقوب

  .٤٤٢الحنفي، ابن سيدي: 
يعقـوب:   السـكاكي، أبـو   بكـر  أبـي  بـن  يوسـف 

٢١٨  .  
 الـدرازي  إبـراهيم  بـن  أحمـد  بـن  يوسـف 

، ١٥٣، ١٣٤، ١٢٤، ٦٢، ٦١البحراني، الشـيخ:  
٤٣٦، ٣٤٦  .  
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  (أ)
  .٣١٣، ٢٥٠علي:  بن محمد إبراهيم 

 هـادي  محمـد  بـن  محمـد  بـن  الحسـن  أبـو 

  . ٣٨١الحائري المازندراني: 
  . ٢٨الحسيني:  محمد بن الفتح أبو

 بـاقر  الشـيخ  وآل حسـين  الشـيخ  آل أحمـد 

  . ١٠٤الجزائري: 
  .١٧١الكعباوي:  دنانة بن أحمد
 غيـاث الحسـيني   بن حسن بن علي بن أحمد

  .٩٧النجفي:  الجبيلي
  .٣٠٢أحمد:  بن كمال بن أحمد
  .١٢٢الزنجاني:  حسين بن محمد أحمد
  . ٦١الدورقي:  علي محمد بن أحمد

 محمـود  بـن  أحمـد  بـن  محمـود  بـن  أحمـد 

  .٤١١العبسي، السيد: 
  .٣٤٣البارفروشي:  بهرام بن أردشير
  .٦٨الشولستاني:  نوروز بن إسحاق
  .٤٧٥أمين: 

  (ب)
  .٣٩٨الموسوي، السيد:  محمد بن باقر

  (ح)
  . ٢١٥الكازروني:  صالح محمد بن حاجي
األسـدي    صـدقة  بـن  بركـة  بن بدر بن حامي

  .٢٢٤الحلي: 
العـاملي:   سـنبغة  بـن  علـي  بن أحمد بن حسن
١٩٧  .  

  . ٤٣٧الخاقاني:  اهللا عبد بن جابر بن حسن
  . ٢١٦الكاتب، مال:  زين بن حسن
  . ٣٢٩اندوري:  سليمان بن حسن

  .٤٩٣القفطان:  علي بن الحسن
 حسـون  بالسـيد  المعـروف  أحمـد  بن حسين

  .٤٥٠البراقي، السيد: 
 الطيـب  بطالـ  أبـي  بـن  علـي  بـن  حسـين 

  . ٧٣الحسيني الهمذاني، السيد: 
  .٣٧١التنكابني:  أكبر علي بن حسين
  . ٤٠٠البحراني:  الحوري عيسى بن حسين

الجهرمـي،   الموسـوي  اهللا لطـف  بـن  حسـين 
  .٤٥٦السيد: 

  (خ)
  . ١٠٦الجزائري، الشيخ:  فرج بن خليفة

  (ر)
  .٤٥٩حاجي:  بن علي رمضان

  (ز)
  . ٩٩بن محمد الراراني:  العابدين زين
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  (ش)
  . ١٧٣الجهرمي:  محمد شرفاء بن

  . ٢٩٦الفراهاني:  داد اهللا بن شهريار
  (ص)

 إبراهيم بن علي بن محمد بن علي بن صالح

  . ١٤٦النجار:  داوود بن
  . ٢٣٢الكعبي:  الحميداني فالح بن صالح
آبادي:  النجف صباغ إسماعيل بن علي صفر
٣٦٧  .  

  (ط)
  . ٣٢٤الجبيلي، السيد:  علي بن طعمة

  (ع)
  .٢٣٦محسن:  بن عارف
  .٥٥،٦٤النجفي: عباس بن خضر بن عباس

صاحب (الجواهر)،  ابن حسن بن الجواد عبد
  .٣٦١، ٣٦٠الشيخ:  

النيلـي:   حسـين  بـن  محمـد  بـن  الحسـين  عبـد 
٤٨١  .  
  . ٣١١بن داود الطالقاني:  الرحيم عبد
الموسـوي   عبـاس  بـن  محمـد  بن الرزاق عبد

  . ٤٧٤، ٤٧١ ،٤٦٧، ٤٦٥ المقرم، السيد:
  .  ٦٩بنحوي:  الشهير الجواد عبد بن الصمد عبد
  .٢٠٣علي:  عبد
  . ٢٢٢إبراهيم األسمروي:  بن العلي ... عبد

  . ١٤٠: الخمايسي، الشيخ محمد بن علي عبد
علـي الميسـي    بـن  إبـراهيم  بـن  الكـريم  عبـد 

  .٢١٤العاملي، الشيخ: 
 سـاوجي  الـدين  صـفي  بـن  الكـريم  عبـد 

  .١٠٧بأصفهاني:  المشهور
  . ٥٠التبريزي:  الطاري التفرشي اهللا عبد
 الموسـوي  هاشـم  بـن  أكبـر  علـي  بن اهللا عبد

  . ٤٠٥الخوئي، السيد: 
  . ١٥٠اليزدي:  علي قاسم بن اهللا عبد 
  . ٢٠٧ كوري:األش علي قربان بن اهللا عبد 
  . ٢٥٦التبريزي:  جان ميرزا بن اهللا عبد 

  . ١٢٤باقر:  محمد بن المجيد عبد
  . ٢٣٣توليم:  النوخاله مهدي بن عزيز
 قاضـي  شـيخ  ميـر  ابـن  صـفي  بن الهدى علم

  .٩٤نور: 
  .١٤٧نقبا:  ويسين حسن بن علوان

  .١٧٠االشتهاردي:  إبراهيم بن علي
  . ٣٠٤سلطان:  ابن الحاج علي
  .٤٧األوالي:  نالدي زين بن اهللا عبد بن علي
  .١٢٥الحائري:  الحسيني محمد علي
  .٣٩٠الحسيني، السيد:  ميرزا بن علي
  .١٧٧صالح:  محمد بن أصغر علي
 الخراسـاني  محمـود  بـن  محمد بن أكبر علي

  .١٧٩التربتي: 
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  .٤٣الكرماني:  شفيع بن محمد  أكبر علي
  . ١٧٣رضا  الهزارجريبي، السيد:  علي

  .٢٢٤الليثي:  صالح بن محمد بن عوض
  . ١١٤عيسى: 

  (غ)
اليـزدي:   الخراسـاني  إبـراهيم  بـن  رضـا  غـالم 
٣١٧  .  

  (ف)
التبريـزي،   الهشـترودي  محمـد  بـن  اهللا فـرج 

  . ٣٥٦الشيخ: 
  (ق)

  .  ٣٩٧علي:  قربان قاسم 
  . ٣٩١محمد:  دوست الحاج ابن علي قربان 

  (م)
األبهـري:   الحسـيني  أمـين  محمـد  بـن  مـؤمن 

٣٧٨  .  
  . ١٤٥القزويني:  محسن

  . ١٣٩محمد: 
  . ٣٢٨محمد، مال: 

  . ٤٣٩:  الجلكاني، الحاج محمد
  .٩٢، ٦٧الخونساري، الميرزا:  محمد
  .٣٨٣درويش:  بن محمد
  .٣٢٥البيارجمندي، الشيخ:  علي بن محمد
  . ٢٠٦العاملي:  محسن بن علي بن محمد

 بـابن  الشـهير  اهللا نعمـة  بـن  علـي  بـن  محمـد  

  .  ٣٢٣العاملي:  خاتون
  .٤٣٥، ٩٥المنصوري:  يحيى بن علي بن محمد

  .٤٠ا : الخونساري، الميرز أكبر علي بن محمد
  ٤٢١الحويزي:  عيسى بن محمد

الحسـيني   الموسـوي  اهللا فضـل  بـن  محمـد 
ــيد:  ــاروي، الس ــي الس ، ٤٢، ٣٩، ٣٥، ٣٣النجف

٩٢.  
  .٤٤٦الموسوي، السيد:  تقي محمد بن محمد
  . ١٨٤الجنابذي:  حسن محمد بن محمد
  .١٠٩حسن:  بن مال إبراهيم محمد
  .١٥٥الكلبايكاني:  إبراهيم بن محسن محمد
السـمناني:   هاشـم  محمـد  بـن  إسـماعيل  محمـد 

٢٥٥  .  
  .٣٠٠محمد:  عبد مال ابن تقي محمد
  . ٣٥٨حسن:  محمد بن تقي محمد

  . ٤٤٤منصور:  بن لطيف بن حسن محمد 
 عبـد  بـن  شريف بن محسن بن حسن محمد

، ٢٧٠الحسين آل صاحب (الجواهر)، الشيخ: 
٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢ ،
٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩ ،
٢٨٦.  

  .٣٥٣زمان:  محمد بن حسن محمد
  .٢١٠طهراني:  مؤذن محمد بن حسن محمد
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الخراسـاني:   مسـيح  ميـرزا  بـن  حسـن  محمـد 
٣٦٥  .  

  .٤١٩الخونساري:  حسين محمد
الهزارجريبـي:   علـي  حمـد م بن حسين محمد

١٣٦.  
  .٣٠٨هاشم:  محمد بن حسين محمد
  . ١٥٤الدشتكي:  فنج آقا بن رضا محمد
  .١٦٨التبريزي:  رضا  محمد
  .١٤٥األلوري:  الرزاق عبد بن رضا محمد

  . ٤٥٥التستري:  علي محمد محمد رضا بن
  .١٧٨الشوشتري:  رضا محمد بن زمان محمد

  .٣١١محمد سعيد:  
  .٣١٦الطبيب:  سليم محمد 
  . ٦٠الطالقاني: جعفر محمد بن سليم محمد 
 محمـد  بـن  الـرحيم  عبـد  بـن  شريف محمد 

  .٥٧اليزدي:  شريف
  .٢٤٧اهللا:  عبد شفيع بن محمد

التنكـابني:   حسـين  محمـد  بـن  شـفيع  محمـد 
٤٥٧.  

  .٤٢٢العلوم، السيد:  بحر آل صادق محمد
  .٣٥٩البهبهاني:  صالح  محمد
  .١٠٢الحسيني:  حسين محمد بن طاهر محمد
  .٤٢٤التويسركاني:  تراب أبي بن علي محمد
  .٣٧٣البلدي:  اهللا حسب بن علي محمد

  .٢٤٤علي:  درويش بن علي محمد 
  .٤٨٨الحكيم، السيد:  صالح بن علي محمد
  .١٢٧باقر:  محمد علي بن محمد
  . ١٣٣علي:  صفر بن جعفر محمد بن علي محمد
  .٣٤٠السرجامي:  قلي حسن بن قاسم محمد
الكـاظمي،   جـواد  بـن  محمـد  بن قاسم محمد

  .١١٦، ١٠٨، ٧٤الوندي، الشيخ:  ابن
  . ٤٧٧المراغي:  شريف محمد بن كريم محمد 

  . ٥٣زادي: شهمر درويش بن مؤمن محمد
 تقـي  محمـد  بـن  أحمـد  بـن  محسـن  محمـد 

  .٤٥٧التنكابني: 
الجروكـاني، السـيد:    الموسـوي  هادي محمد

١٦٩.  
الحسـيني:   محمد الدين نور ابن هاشم محمد

١٨٩.  
  . ١٤٩علي:  بن هداية محمد

  . ٣٠المازندراني:  المجيد عبد بن محمود
حســن آل كاشــف  بــن مرتضــى بــن عبــاس

  .٣٣٤الغطاء، الشيخ: 
  . ١٢٢، السيد:  الحسيني الموسوي مرتضى
  .٢٠٤زكي:  بن علي بن معروف بن مسعود

  . ٢١٦مطلب الشيرازي: 
  . ٢٤٣اكهجري:  ناصر بن منصور
  .١٨٥آبادي:  نجف العابدين زين بن مهدي
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  . ٣٤١موسى الخلخالي، السيد: 
  .١٣٤الموسوي، السيد:  عيسى بن موسى

  (ن)
  .٢٣١علي:  نجف
  . ٢٩٧العميدي، السيد:  حمزة بن اهللا نعمة
  .٣٨٧الجزائري:  الحواني جساس بن نور

  (هـ)
 حسـن  بـن  عيسـى  بـن  محمـد  بـن  هاشـم 

  .١١٣الحسيني، السيد:
  .١٦٠عباس بن علي الوبري: هداية اهللا بن 

  (و)
شـيخ ويـس    مـال  ابـن  الـدين  بهـاء  بـن  ويـس 

  .٦٣شيخ:  الدورقي، مال
  

  (ي)
  .١٩٠يوسف: 
  .٤٢٥أحمد الحلبي، السيد:  بن يوسف

 الصــلباوي  الحســين  بــن عبــد   يوســف 
  . ١٤١، ١٣١، الشيخ: [الصلبناوي]
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  (أ)

  . ٦٨شاه:  آقا بناه قرشت إبن 
  .١٩٢الزنجاني، الميرزا:  تراب أبو

  (ج)
  . ٦٣جعفر كاشف الغطاء، الشيخ:

الحسيني الجزائري،  اهللا نعمة بن الدين جمال
  .٣٠٠السيد: 

  (ح)
  .٤١٥محمد، الشيخ:  نظر مشهدي بن حسين

  (خ)
  .١٠٦الجزائري، الشيخ:  فرج بن خليفة

  (د)
  .٤١١بغداد:  باشا، والي داود

  (س)
، ٧٩، ٧٨، ٤٤، ٢٨الهمذاني، الحاج:  علي سبز
٢٩٥، ٢٥٧، ٢١٤، ١٩٤.  

  .٣٦٥القمشهي، المال:  سميع
  (ع)

  .٢٠٧الباقي:  عبد
  .٤٥٩األسترآبادي، مال:  علي 

  .٢١٦الطهراني، مال:  علي محمد
  .١١١الطهراني، السيد:  هاشم بن تاجر علي

  

  (ف)
فتح اهللا بن جـواد الشـيرازي، شـيخ الشـريعة      

  .١٦٧اإلصفهاني: 
  (م)

  . ١٢٩المازندراني: 
  . ٥٣محمد، السيد: 

  .١٧٤التفريشي، السيد:  محمد الحسيني
الموسـوي الطبرسـتاني،    اهللا فضـل  بـن  محمد
  . ٤٢السيد: 
  .٢١٦المراغي:  كاظم محمد
  .٢١٦إبراهيم الموسوي، السيد:  محمد
  .٤٥١الطهراني:  قاسم بن محمد إسماعيل محمد
  .٤٥٨اإلصفهاني، الشيخ:  حسين محمد
  .٣٧١التنكابني، الشيخ:  حسين محمد
  . ٩٩النوري، الميرزا:  حسين محمد
  .٤٥٧الحائري، السيد:  سعيد  محمد
  .  ٢٤٧، ١٢٣مقيم:  محمد بن شفيع محمد
  .٢٠٢الحسيني، السيد:  إسماعيل بن كاظم محمد

  .١٨٨األنصاري، الشيخ:  مرتضى
  .٣١٢التوتنجي، الحاج:  مهدي
  .٤١٤الغطاء، الشيخ:  كاشف آل جعفر بن موسى
  . ٧١البرزي، الحاج:  نصير
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  (أ)

  .٥٦إبراهيم، الشيخ:
 محمـد  بـن  علـي  بـن  سـليمان  بـن  إبـراهيم 

  .١٨١العاملي: 
  .٣٠٧عيسى، السيد:  إبراهيم بن

  .٣٧٨المازندراني، السيد:  إبراهيم
  .١٥٣التبريزي:  أحمد إبن
  .١٢٩عماد الدين الحسيني:  إبن
  .٢٦٣علي نقي:  بن الحسن أبو

  .٢٥٠أبو القاسم الموسوي الخوئي، السيد: 
  .١٧٣أحمد ،الشيخ: 
  . ١٧٥الدين:  أحمد، شمس

  . ١٥٨أحمد أمين، السيد: 
  .٤١٠، ٣٩١الساعدي:  الشذر أحمد
، ٢٤٣طـوق:   بـن  سـالم  بـن  صـالح  بـن  أحمد

٢٤٩  .  
  .١٤٣شمس:  بن إبراهيم بن علي بن أحمد
  . ٢٣٢محمد:  بن أحمد
  .٢٦٢الحسيني:  محمد بن أحمد

 داود بـن  اهللا عبـد  بـن  يوسـف  بـن  أحمـد 

  .٤٧الكوازي: 
  .٢٩٦حسن الجزائري:  بن اسكندر

  . ١٣٣الدين:  فخر إبراهيم بن جواد أمين 

  . ٣٣٦فخر الدين:  أمين
  (ب)

  .١٤٥الحلي:  علوش حسن بن باقر 
  (ت)

  . ٥٠الحسين الطباطبائي، السيد:  بن تقي 
  (ج)

  .١٣٦محمد:  بن جعفر
  .٣٣٨حسن:  محمد بن جعفر
  .٣٩١زاهد:  جليل
الحسيني الجزائري،  اهللا نعمة الدين بن جمال

  . ٣٠٠السيد: 
  . ٣٠٧عيسى البغدادي، السيد:  بن جواد

  (ح)
  .  ٨٢حسن: 
  . ٣٩١الحلو، السيد:  الرضا بن عبد حسن
  . ٤١٠الصاحب، السيد:  عبد بن حسن

 علي بن اهللا عبد بن بن علي عباس بن حسين

  .٣٩٢الكركاني:  الحسين عبد بن
 الحسـيني  طالـب  حسـين بـن علـي بـن أبـي     

، ٧١، ٦٩، ٥١، ٤٥، ٣١، ٣٠الهمذاني، السـيد:  
١٩٤، ١٥٨، ١٥٦، ١٣٨، ١٠٢، ١٠٠، ٧٨، ٧٢ ،

٤٣٤،  ٣٧٤، ٣١٨، ٢٢٧، ٢٠٦، ٢٠٠.  
  .٣٦٩ اإلسالم: شرع حسين بن علي
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  .٢٤٤الكركي، الشيخ:  حسين
  .٢٥٧مصطفى:  بن حسين 
  . ١٥٥النوري، الميرزا العالمة:  حسين 

  .١٤٦الطهمازي، الشيخ:  حيدر
  (خ)

األحسـائي، السـيد:    علي الموسـوي  بن خليفة
٣١٥، ٢٤٣، ١٧٤، ٤٨ .  

  (ر) 
  .٥٠الخلخالي، السيد:  الموسوي رضا

  (س)
  .٤٠١الشامي، السيد:  بن صالح الدين سعد

  .٤٨الجزائري:  سلمان بدر آل سلمان
  (ش)

  . ١٤٦شكر اهللا: 
  (ص)

  .٢٨٧مصطفى:  بن صافي
  (ط)

  . ١٩٠القزويني:  أحمد بن طاهر
  (ع)

  .٢٩٤البالغي، الشيخ:  بن حسن عباس
  .١٨٤عبد الحر بن مبارك: 

الحسـني، السـيد:    الوهاب عبد بن الرزاق عبد
٢٠٥.  
  .٢٤١الرزاق بن مرتضى الحسني، السيد:  عبد

  .٢٠٨البكاء، السيد:  محمد بن الرسول عبد
  .١٨٤راضي، الشيخ:  آل الرضا عبد
، ٣٤٦الخطيب، السـيد:   الحسيني الزهراء عبد
٣٧٥.  
  .٣٤٦الالهيجي:  العظيم عبد
  .٤٤٣العلي، الشيخ:  عبد

  .٢٦٨القزويني:  إبراهيم عبد العلي بن
  .١٥٨أمين، السيد:  اهللا عبد
  . ٢٠٠الطهراني:  بن المال علي اهللا عبد

  .١٨٢العاملي:  نعمة علي بن عبد اهللا
 بـن  اهللا بـن عبـد   علـي  بن مبارك بن اهللا عبد 

  .٣١٤األحسائي:  حميدان آل ناصر
  .٢٤٨عظ:  الوا اهللا عبد

  .٢٩٦الجزائري:  عزيز 
 الـدين  سـعد  الدين بن جالل بن الدين عالء

  .١٩٥، ١٩٤الحسيني الولياني، السيد: 
  . ١٤٦علي، السيد: 

  . ١٧٦علي آل الشيخ الجزائري: 
  .٤٤٠األحسائي، السيد:  إبراهيم بن علي

، ٣٠٨الخـوئي، السـيد:    أبـو القاسـم   بـن  علـي 
٣٨٣.  

  .١٩٦باإلسالمي:  الشهير علي بن أحمد
  . ١٧٦إسماعيل، جمال الدين:  بن علي

  . ٣٢١حسون:  علي بن
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  .٤٣٨علي الخياط المشهدي: 
  . ١٨١القبيسي:  صالح بن علي
  .١٧٥علي:  الدين صالح بن علي
  .٣٦٦وتوت الحلي، السيد:  عباس بن علي
اإليرواني المدعو بالحـاج مـال    قربان بن علي

  .٤٥٨،٤٨٧، ١٠٣باشا: 
  .٢٤٣العريض، الشيخ:  علي بن محمد

علي بن محمـد رضـا بـن هـادي آل كاشـف      
  .٤١٦،  ٣٦٦، ، ٤٦،٣٢٧الغطاء، الشيخ:

  .٩٩الحسيني، السيد:  صالح محمد بن علي
  .٤٣الموسوي، السيد:  موسى بن علي
 القاسم بن يحيى بن بن محمد يحيى بن علي

  .٤٢٦الكاظمي:  الوندي الفقيه
  (ف)

  . ٣٤٤المال:  عباس فاضل
  .٢٢٣الحلي:  اهللا فضل بن محمد بن اهللا فضل

  (ك)
  .٣٠٧جواد، السيد:  بن كاظم
  .٤٧٥القمشه:  مهدي بن كريم

  (م)
  . ٤٣٦، ٢٩٦، ٢٣٣النحوي:  أحمد بن محسن
  .٤٨خنفر، الشيخ:  محسن
  .١٨٤راضي، الشيخ:  بن محسن
  .٣٠٩العبودي، الشيخ:  محسن

  .٣٤٦محمد، الحاج: 
محمد، السيد= (السيد محمـد بـن خليفـة بـن     

  .١٩٦علي األحسائي): 
  . ١٤٩محمد، الشهير بـ (وريني خواجة): 

  .١٨١الحصري:  إبراهيم  نب محمد
  .١٧٦محبوب:  أحمد بن محمد

  .٤٠١العاملي:  القبيسي إسماعيل محمد بن
الشـروقي:   المنصـوري  اشـفيدل  بـن  محمـد 

١٦٦  .  
 شـرارة  محمـد  بـن  موسى أمين بن بن محمد

  .٣٢٦العاملي: 
  .٣٤١الجيالني:  محمد
  .٢١٩الحائري:  محمد
  .٤٦٥الحر العاملي:  الحسن بن محمد
  . ٦٨الحسني، السيد:  الحسيني محمد
  .١٤٣خضر:  بن محمد
  .١٥٨زين:  سليمان بن محمد
 بـن عبـاس الشـامي، السـيد     صـالح  بن محمد

  .٤٠١الدين:  صدر
  .٤٢٨الحر، الشيخ:  الغني عبد بن محمد

 عمـران  آل فـرج  بـن  اهللا عبـد  بـن  محمـد 

  .٢٤٩القطيفي: 
الجزائـري،   إسـماعيل  بن علي عبد بن محمد

  .٢٩٦بهيكل:  المدعو



٥٥٦  ............................................................................................................................   

 

الغطـاء،   كاشـف  آل جعفر بن علي بن محمد
  .٣٠١الشيخ: 

القطيفـي،   الجبـار  عبـد  بـن  علـي  محمـد بـن  
  . ٧١الشيخ: 
  .١٤٦بن علي العطار:  محمد

  . ١٧٦العلي:  علي محمد بن
  . ١٨١الدين:  ناصر بن علي محمد بن

ــد ــن محم ــد ب ــني محم ــيني  الحس الحس
  .٢٠٥الدين:  الموسوي، أفضل

  .٤٤٦محمد تقي الموسوي، السيد:  بن محمد
  .٢١٦مهدي:  محمد بن محمد

 الدين عالء بن علي بن الدين محمد بن ناصر

  .١٨١الدين:  بعالء الشهير
  . ٢٥٧الدين:  نور بن محمد
  .٤٣٢البروجردي، السيد:  إبراهيم محمد

 الخـاتون  أمـين  محمـد  بـن  إبـراهيم  محمـد 

  .١١١آبادي: 
  .١٢٤محمد تقي:  بن باقر محمد
  .٢٠٥الحسني:  مهدي بن محمد باقر محمد

 ( الشيخ محمد بـاقر بـن  محمد باقر، الشيخ= 

  .٢٥٥تقي األصفهاني):  محمد
  .٢٣٢المامقاني:  محمد التبريزي بن تقي محمد

محمــد تقــي بــن محمــد حســين الســبزواري: 
٢٩٥.  

رحـيم األصـفهاني،    محمـد  بـن  تقـي  محمـد 
  . ٢٥٥الشيخ: 
  .١٠٠باقر:  محمد جعفر بن محمد

الكـاظمي،   حسـين  بـن محمـد   جـواد  محمـد 
  . ٣٨١الشيخ: 
 العلمــاء بافتخــار الملقــب جــواد محمــد

  . ٤٧٨البهبهاني: 
محمــد حســن بــن موســى الشــروقي، الشــيخ: 

١١٥  .  
  . ٤٨١النجفي:  شمس مال ابن حسين محمد
  .٢٠٥محمد:  بن حسين محمد
مهدي الكرهـرودي:   محمد بن حسين محمد

٢٥١  .  
  .١٣٥باقر:  محمد بن حليم محمد

  .١٦٦خليل:  محمد 
  .٣٦١الشيخ: الغطاء،  كاشف آل رضا محمد

، ١٢٥محمــد رضــا األصــفهاني، أبــو المجــد: 
٣٦٧، ٣٢٦، ٢٣٦، ٢٢١، ١٦٩  .  

 عبـد  الشـاه  علـي  محمـد  بـن  رضـا  محمـد 

  .٤٧٥العظيمي، السيد: 
  .٣٨٤، ٣٧٣، ٣٣٩محمد رضا المظفر، الشيخ: 

 الحســيني الــدين صــدر بــن شــاه محمـد 

  .٢٣٥، ٢٣٢المرعشي= محمد شاه: 
  .١٧٨األردبيلي:  شريف محمد
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 الجزائري حمدان بن محمد بن ادقمحمد ص

  .٢٣٣األسدي: 
  .٩٤الخوانساري، السيد:  الموسوي صادق محمد
  .٣٠٧صالح كبة البغدادي:  محمد
  .  ٢٩٥الحائري:  الموسوي أحمد بن علي محمد
  .  ٣٦٩جعفر:  بن علي محمد

 .٣٥٣محمد علي الحر العاملي: 

  .٢٩٤البالغي، الشيخ:  بن عباس محمد علي
  .٤٧٨النائيني، الشيخ: محمد علي 

الطباطبائي،  بن يوسف علي بن مهدي محمد
  .٢٠٠السيد: 

  .٣٢٤محمد:  الدين رضي ...بن محمد مهدي
ــدي  ــد مه ــن محم ــد ب ــوي محم  الموس

  .٢٠٨اإلصفهاني، السيد: 
يحيـى بــن قاسـم الكـاظمي الونــدي:     محمـد 

٤٨١، ١٠٨.  
الكـاظمي،   قاسـم  بـن  يحيـى  بن يحيى محمد

  . ١٢٠الشيخ: 
  .٤٧٢التستري، السيد:  إسماعيل بن مرتضى

  .١٩٤علي الحسني:  بن اهللا عبد بن مطهر
  .٣٩٠مهدي:  معصوم بن

  .  ٣٤٠الطباطبائي، السيد:  العلوم بحر آل مهدي
القزوينـي، السـيد:    الحسـيني  حسن بن مهدي

٢٢٨  .  

رضـا آل كاشـف الغطـاء،     محمـد  بـن  موسى
  . ١٥٥الشيخ: 
الغطاء، الشيخ:  كاشف آل مرتضى بن موسى

٣٣٤  .  
  .٥١ركابي، السيد:  إسماعيل بن ميرزا

  (ن)
  .٣٥٣صالح:  بن اهللا نعمة

  (هـ)
الغطـاء، الشـيخ:    كاشـف  آل هادي بن عباس

٢٣٣، ٢٢٣، ٢١٩، ١٩٠، ١٨٩، ١١٥، ٨٤ ،
٤٣٦، ٣٩٣، ٣٥٩، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٥٥.  

  . ٥٠العسكري:  هادي
  .١٣٥الهاشمي: 

  (ي)
 إبـراهيم  محمـد بـن   بـن  أحمـد  بـن  ياسـين 

  . ٤٨١النجفي:  الغروي الصوافي
  .١٧٦وصيف محمد، السيد:  بن يحيى

  .٣٧٧الجيالني:  محمد يوسف بن
  .٤٨٨العاملي:  يوسف بن يوسف 
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  (أ)
  الهمذاني، السيد:  طالب بن عبد المطلب أبو
٢٥٧، ٢١٤، ١٩٤، ٨٩، ٧٨، ٧١، ٤٤، ٢٨.  

  .٢٣٨الموسوي، السيد:  إبراهيم بن أحمد
  .٤٨ :الزيرجاوي أحمد

  (ب)
  .١٠٣اهللا ، الحاج:  بخش

  (ج)
  . ٣٠١جعفر، السيد: 

  (ح)
  .٣٦٥الطهراني، السيد: حسن 

 تـاجر  علي حسين، السيد= (السيد حسين بن

  . ١١١الطهراني):  هاشم ابن
حسين علي بن أبي طالـب الهمـداني، السـيد:    

٤٤ .  
  

  

  (ع)
ــيد:    ــدراني، الس ــار المازن ــد الغف ، ١٢٢، ٦٧عب

٤٠٨  .  
  .٤٥٨اهللا، الشيخ:  عبد
شبر الحسيني، السـيد:   رضا محمد بن اهللا عبد
٢٤٨.  

  . ٤٤علي بن أبي طالب الهمداني، السيد: 
  .٤١٥: الرشتي، الشيخ علي
  . ٢١٦،٢٣٨الحائري، السيد:  الموسوي علي

  (م) 
  . ٩٩النوري، الميرزا: رفيع محمد
  .٣٧١بن علي التنكابني، السيد:  سعيد محمد
البرغـاني القزوينـي،    محمـد  بن صالح محمد

  .١٦٠المولى: 
  (ي)

  . ١٢٣يوسف ، الميرزا: 
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  (أ)

  . ٤٥٨>آب دام فضله<: 
  . ٥١>أبو القاسم<: 

  . ١٧٨: <wمال أحمد>
  . ١٨٩: <النحوي أحمد>
  .٢٣٨: <العزيز عبد بن إسحاق>
  . ٣١٦: <أ ق>
  . ١٨١، ١٧٨: <أ م ن>

  (ب)
  . ١٩٦: <الحسيني السيد باقر>
  .  ٤٤٦:  <الجواهر بحر>
  .٢٢٣: <wبخطّه>
، ويقصـد بـه الشـيخ    <ب هـ  مد ظلـه العـالي  >

  . ١٩١: wالبهائي
  (ج)

  .  ٤٤٦: <مال جالل>
  .٢٤١، ٢٠٧، ٥١: <الجلبي>
  . ١٤٨: <جمال الطهراني>

  (ح)
  . ٣٧١: <ح>
  .  ٩٧: <الدين بهاء الشيخ حاشية>
  . ٣٢٦: <ح تع>
  . ٢٤٠: <حسن>

  .٤٥٨: <الشيخ حسن>
 ابن حسن ويقصد به  الشيخ <wش حسن>

  .  ١٧٨العاملي:  الدين زين الشيخ
  . ٩٧، الشيخ: <wحسن >
 الشيخ ابن حسن ويقصد به الشيخ <حسن ز>

  .  ١٩١العاملي:  الدين زين
  . ٣٠٤: <جعفر الشيخ آل حسن>
  . ١٥٩: <ثراه طاب حسن>
  . ١٧٧، الشيخ: <المفلح بن حسن>
  . ٤٧٥: <الجزائري حسين>
  . ٢٥٣: <ح غ ن>

  (خ)
  . ٤٠٦: <سيد خوئي>

  (ر)
 محسـن  المـولى  الفـيض  ويقصد بـه  <ر ض>

  .  ١٩٢الكاشاني:  
ويقصد به الشيخ فخر الدين الطريحي:  <ري>

١٤١  .  
  (ز)

 بن علي الدين زين ويقصد به الشيخ <wز>

  . ٥٣سليمان، أم الحديث البحراني: 
  . ٣٩٧: <الزنوزي>

  .٢٤٠، ١٣٩: <w>زين
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  .٣٣١، ٣٠٤، ٢٦٨: <زين الدين>
  (س)

  . ٣٣٨: <الدين سعد>
، ٣٧١، ٣٢٦، ٣٠٨، ٢٤٠، ١٩١: <ســـــــــلطان>

٤٧٥، ٤٥٨، ٣٧٨.  
،  ٥٣: صاحب (المدارك)ويقصد به  <س م د>

١٩١، ١٧٨  .  
، ويقصــد بــه الســيد محمــد بــاقر     <س م د>

  . ٦٨الداماد. 
  (ش)

  . ١٧٥: <ش>
  ٥١ :<شاهرودي>
، ويقصــد بــه الســيد حســين <عميــدي شــرح>

  . ٤٢٤العميدي النجفي: 
  .  ٣٢٩: <شمس الدين>

  . ٤٤٦: >شيرازي<
  (ص)

  . ٣١٦: <ص>
  .٢٣٨، ١٨١: <صالح>
  .٤٧٥، ٣٧٨، ٣٧١: <المازندراني مال صالح>

  (ع)
  . ٥٣حسين:  الشيخ ابن ويقصد به محمد <ع>
  . ١٩٢: <wع أ هـ >
  . ٣١٧: <ع ب>

 . ٣٠٤: <جعفر الشيخ آل الحسين عبد>

  . ٤٤٦: اإلصفهاني< الرحيم عبد>
  . ٤٤٦: اهللا مال< سلمه الرحيم عبد>
  . ٤٤٦: <wعبد الغفار>
  . ١٦٨: <عبد علي عفي عنه>
  . ١٨١: <عبد اهللا نعمة>
  . ١٧٨: <ع س>
  . ٣٦٧: <ع ص م>
  . ٤٦٦: <wق ع>
، ٢٨٨، ٢٥١، ٢٣٦، ١٩٤، ١٣٣، ٨٠: <ع ل>

٣٤٥، ٣٢٦، ٣٠٨، ٣٠٤ .  
، ٩٩ويقصــد بــه المحقــق الكركــي:     <ع ل>

١٠٣  .  
  . ٢١٠: <ع ل ي>
  . ٣٧١:<التنكابني الحائري ع ل ي الحسيني>
  .  ٨٠: <عميد>
 عبـد  الـدين  ويقصد به عميـد  <عميد الدين>

  .  ٤٢٣األعرجي:  المطلب
  . ٢٤٣: <عميدي>
  . ٢٤٦: <عهد>

  (ف)
  . ٤٤٦: <اهللا فتح>
ــر> ــدين    <فخـ ــر الـ ــيخ فخـ ــه الشـ ــد بـ ويقصـ

  .  ١٤١الطريحي: 
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  . ٣٢٣: <فخر المحققين>
  (ق)

  . ٣٢٩: <قاسم>
  . ٣١٦: <قطب>
  . ٤٠٠: <جلبي علي زاده قنالى>

  (ك)
  .  ٣٨٣: <كبير>

  (ل)
  . ٢٥٥: <لطف عفي عنه>
  . ٢١٥: <لمحرره>
  . ٤٤٦: <اهللا وفقه لمحرره>

  (م)
 محمد بن أمين ويقصد به محمد ،<wم أ >

  .  ٥٣شريف االسترآبادي: 
  .  ٢١٠: <هزارجريبي مازندراني>
 تقي محمد ، ويقصد به المولى<wم ت ق>

  . ٩٩المجلسي األول: 
  .١٨٩، ٩٧: <م ح>
 بـن  جابر بن محمد : ويقصد به الشيخ<م ح>

  .  ١٤١النجفي:  العاملي عباس
  . ٢٦٨: <م ح ت>
  . ٤٤٦: <محسن>
  . ٢٥٥، ٢٣٨، ١٩١: <م ح ق>
 بــاقر محمــد السـيد  ، ويقصــد بـه <ق ح م>

  . ٥٣،١٩١الداماد: 
  . ٢٤٩: <م ح ق سلمه اهللا>
  . ٤٤٦: <سيد محمد>
  . ١٧٨، ويقصد به ظاهراً البهائي: <ش محمد>
  . ١٨٩: <شيخ محمد>
  .  ٤٥٦: <wمحمد>
  . ٤٤٦: <عنه عفي محمد>
  . ٤٥: <مبارك الشيخ آل محمد>
  . ٢٣٥: <محمد بن الحسن>
  . ١٧٨، ويقصد به التستري: <محمد أمين>
  . ١٣٩: <wتقي محمد>
  . ١٤٤: <محمد جواد>
  . ١٣٣: <محمد علي>
الـدين:   هبة ، السيد<علي الشهرستاني محمد>

٣٠٨  .  
  . ٥١: <محمد محمد>
  . ١٣٩، ٦٠: <م د>
  . ١٧٨، ٦٨ :<wم د >
ــاقر    <wم د > ــد ب ــيد محم ــه الس ــد ب ، ويقص

  .  ٦٨الداماد: 
  .  ٤٧٨: <تعالى اهللا سلمه ر م>
  .٢٤٠، ١٣٩:  <م ر ق>
  . ٤٤٦: <مسعود، موالنا>
  . ١٨١: <wم ش م س >
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ــي:  <wم ق ر > ــه المجلسـ ــد بـ ، ٩٩، ويقصـ
٢٣٨، ١٧٨  .  

  . ٢٩٨: <عنه عفي ر ق م>
  . ١٩٨: <م ن>
  . ٤٧٨: <من المصنّف>
 اهللا عبـد  بـن  منصـور  ،  وهو الشـيخ <منصور>

  .٤٢٣الشيرازي: 
ــه> ، ٢٤٦، ٢١٩، ١٩٣، ١٥١، ١٤٩، ١٣٤: <منـــ

٣٤٥، ٣٣٢، ٣٣١، ٢٩٨، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٦٨ ،
٤٤٦، ٤٠٦  .  

، ٣٦٤، ٢٩٢، ٢٦٨، ٢٣٥، ١٤٨ :<منه دام ظلـه >
٤٣٨  .  

  . ٣٧٠: <مجده دام منه>
ــه> ، ٢٦٧، ٢٥٥، ١٣٦، ١٢٩، ١٢٤: <wمنــــــ

٤٧٩، ٤٥٩، ٤٣٢، ٣٤١، ٣٢٦، ٣٠٢، ٢٩٣ .  
  . ٣٩٣: <منه سلمه اهللا>
  .٤٣٨، ٤٢٧، ٣٨٤، ٢٥٨، ١٢٣: <منه عفي عنه>
  .٣٣٠، ٣٠٨، ٢٤٤: <Hمنه>
  .٤٥٩: <البروجردي مهدي>
  . ٤٦: <البهبهاني الموسوي>
  . ٤٤٦: <المطالع شرح علي مير>

  . ١٩٢: <مير فيض>
  . ٣٠٨، موالنا: <اهللا سلمه ميرزا>

  (ن)
  .   ١٩٢: <ن ع>
  .١٧٨. ٩٧: <ن ع سلمه اهللا>
  . ٢١٩: <نص>
  . ٣١٦:  <نف>

  (هـ)
، ويقصــد بــه الشــيخ هــادي آل كاشــف <هـــ>

  . ١٨٩الغطاء: 
  . ١٩٠: <هادي>
  . ٤٧٥: <سيد هاشم>

  (ي)
  . ٤٤٦: <wيعقوب>
  .  ٣٣١: <يوسف>
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  (أ)
  . ٤٤١: <الحسيني إبراهيم>
  . ١٢٩: <عماد الدين الحسيني ابن>
  . ٢٥٠: <الموسوي القاسم أبو>
  . ٢٣٣: <أحمد>
<د٢٦٨، ٢٦٣: <أنعم ما على اهللا أحم  .  
  . ٢٣٢: <محمد بن أحمد>
  . ٢٣٩: <فيه بما أقر اهللا، إلى أمري أفوض>
 محمـد  ابـن  اهللا إلـى اهللا، عبـد   أفوض أمري>

  .  ٢٠٠: <علي
: <عبده خليفة بن علي ،أفوض أمري إلى اهللا>

٣١٥.  
 كتابخانـه أحقـر   ممتلكـات  مـن  كتـاب  أين>

  .  ١٢٧، ٨٥: <النوري اهللا فضل
  (ج)

  . ١٣٣: <حسين بن جعفر>
  (ح)

  . ٣٢٩: <سليمان بن حسن>
  . ٢٠٠: <حسين الحسيني>
  . ٢٠٠: <الحسيني علي بن الحسين>
  . ٣٢٩: <حسين من وأنا منّي حسين>

  (خ)
  . ٧٧: <الحسين خادم بنت خانم أحمدي>

  (ر)
محمـد الموسـوي:    بـن  بـاقر  السـيد  الراجـي >

٢٩٨>.  
  . ١٤٨: <الراجي عباس>
  . ٤٤١، ٣٥٧: <حسين محمد الراجي>
  .٢٢١: <حسين محمد بن رضا محمد الراجي>
  .١٨٤: <الغني بقضاء الراضي>
  . ٦٣: <رق جعفر الصادق>
<٨٢: <الزكي الحسن رق  .  
<٣٣٤: <حسين محمد الحسين رق .  
   .  ٣١٢، ٢٢٥: <جعفر رق الصادق>
<٤٣٦: <علي بن العباس رق .  
<٣٠١: <المصطفى محمد رق .  

  (س)
  . ٤٢٠: <الطباطبائي محمد السيد>

  (ش)
 والعتـرة  محمـد  فـي اآلخـرة   يحيـى  شـفيع >

  .٢٥٤: <الطاهرة
  (ص)

  . ٤٠١: <محمد الدين صدر>
  (ع)

 سـليم  محمـد  طبيـب  ،٣١ ...عالم لير ... شـاه >

  .  ٣١٦: هـ< ١٠٩٩ سنة
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  . ٢٣٧: <ي غاز لير عالم>
  .٣٩٣: <عبد الحسين>
  .١٨٢: <علي بن اهللا عبد>
  . ١٠٧: <إسكندر بن عيسى العبد>
  . ١٠٧: <العبد محمد الصادق>
  . ٢٣٨: <الموسوي إبراهيم بن أحمد عبده>
 الموسـوي  محمد اإلسالم ثقة الراجي عبده>

  .٤٠٨، ١٢٢، ٦٧، ٤٢، ٤١، ٣٥، ٣٤: <الحسيني
  . ١٧٤: <الحسيني محمد الراجي عبده>
 .  ٨٠: <جعفر محمد الراجي عبده>

  . ٣٧١: <سعيد محمد الراجي عبده>
  . ٤٥٦: <الموسوي حسين عبده>
  . ٣٠٤: <الحسين عبد عبده>
  .  ١٢٨، ١٢٦: <الرحمن عبد عبده>
  . ٢٢٢: <العلي عبد عبده>
  . ٢٠٥: <محمد مهدي بن محمد عبده>
  . ٢١٦: <الموسوي إبراهيم محمد عبده>
  .  ٤٥١: <إسماعيل محمد عبده>
  . ١٢٤: <تقي محمد بن باقر محمد عبده>
  .  ١٣٨: <جعفر محمد عبده>
  . ٢٠٥: <علي غالم بن جعفر محمد عبده>
  . ١٦١: <صالح محمد عبده>
  .  ٣٥٣، ٢٦٩: <علي محمد عبده>
  . ٢٢٥: <قاسم الشريف محمد عبده>

  .  ٣٩٠: <معصوم محمد عبده>
  . ١٦٩: <الموسوي هادي محمد عبده>
  . ٤١٢: <مصطفى عبده>
  .  ٣٤٤: <ميرزا ... عبده>
  . ٢٨٧: <عبده نور محمد>
  . ٣٧٧: <الحسين ابن علي>
  . ٤١٨: <حسين الموسوي بن علي>
  . ٢٣٨، ٢١٦: <الموسوي أحمد بن علي>
  . ١٧٣: <علي رضا>
  . ١٩٦: <علي مع والحق الحق مع علي>
  . ٣٦٦: <علي مع الحق>
  . ٢٨: <علي الموسوي>
  . ٤١١: <عناية اهللا>

  (ل)
  . ١٥٨: <محمد إبراهيم المسيء اهللا، إال إله ا>
 عبـده  المبـين،  الحـق  الملـك  اهللا إال إلـه  ال>

  . ١٨٨: <مرتضى األنصاري
 المبـين، عبـده   الملـك الحـق   اهللا إال إلـه  ال>

  .  ٤٤١: <علي
: <ال إله إال اهللا الملك الحـق المبـين، محمـد   >

٣١٥.  
المبـين، عبـده    الحـق  الملـك  اهللا إال إلـه  ال>

  . ١٢٣: <محمد حسن
 محمـد  المبـين،  الحـق  الملـك  اهللا إال ال إلـه >
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  . ٩٩: <حسين
 محمـد  المبـين،  اهللا الملـك الحـق   �
� ال إلـه  >

  .  ١٧٨: <شريف
 بـن  موسـى  ملـك  ،القهـار  الملك الواحد اهللا>

 كاشـف  جعفـر  بـن  موسـى  بـن  رضـا  محمـد 

  . ١٥٦: <الغطاء
  (م)

  . ٤٧٧: <كريم محمد عبده اهللا على المتوكل>
: <يوسـف  محمـد  عبـده  اهللا علـى  المتوكـل >

١٨٨.  
: <بـن محمـد شـفيع    يحيى اهللا على المتوكل>

٢٥٤  .  
  . ١٨٤: <راضي ابن محسن>
  .  ٨٠:<محمد>
  . ١٥٥: <الحسني أحمد بن محمد>
  .  ٨٢ :<الطباطبائي باقر محمد>
  . ٤٢٤، ١٢٣: <محمد حسن>
  . ٣٧١، ٢٥١: <محمد حسين>
  .٢١٢ :<محمد شاه بن حسين محمد>
  . ٣٤١: <محمد رحيم>

  .  ٢٧٣، ١١٢٧: >محمد سعيد ..<
  . ٣٠٦: <شفيع محمد بن سعيد محمد>
  . ٥٨: <الدنيا واآلخرة في شريف محمد>
  . ٢٤٨: مقيم< محمد بن شفيع محمد>

  . ٤٢٢: <العلوم بحر آل من صادق محمد>
  . ٩٤: <الموسوي صادق محمد>
  . ٢٠٢: <الحسيني كاظم محمد>
  . ٢٠٠: <الطباطبائي مهدي محمد>
  . ٢٠٨: <الموسوي محمد بن مهدي محمد>
  . ٢٩٦: <الدين هيكل محمد>
  . ٢٤٨: <شفيع محمد المذنب>
  . ١٥٤: <أحمد اسمه بعدي من>
 رحـيم  محمـد  ميـرزا  حـاج  من كتاب خانـه >

  . ١٠٩: <بادكوبه بلبله
  . ٢٢٨: <الحسيني مهدي>
  . ٣٤٠: <الطباطبائي مهدي>
  . ٢٠٠: <مهدي بن علي الحسني>
  . ١٩٢، ١٧٣: <مهدي الموسوي>
  . ١٢٩: هـ< ١٣١٨ الموسوي مهدي>
  .  ٤٢٢: <موسى بن جعفر>

  (هـ)
 كافة على علي سيد حاجي وقف هو الباقي>

  .  ١١١:<عشرية اثنا
 محمـد  بـن  مهـدي  محمـد  ...الغنـي  هـو >

  . ٢٩٤: <الحسيني
 الزمان، عواري من باالستحقاق، المالك هو>

: <الطهرانـي  الحسين عبد عبده األحقر الجاني
٢٩٠  .  
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  (و)
: <الحسـين  عبـد  اسـكندر  ابن بالثقلين الواثق>

٦٣.  
: <علـي  بـن  بـن عبـاس   حسـين  بالعلي الواثق>

٣٩٢.  
  . ١٤٦: <علي بن محمد العلي باهللا الواثق>
  . ٢٦٨: <عبد العلي عبده الغني باهللا الواثق>
  . ٤٥: <الحسيني منصور الغني باهللا الواثق>
  . ٢٢٥: <محمد جعفر  ...الواثق>
خليفـة بـن    عبـده  ،اهللا إلـى  أمـري  وأفـوض >

  .  ٣١٥: <علي
: <محمـود  عبـده  ،اهللا إلـى  وأفـوض أمـري   >

٣٤٤  .  
  .٤٤٤: <أشرف طالب نجف وقف>
: <برسول يأتي من بعدي اسمه أحمدومبشّراً >

٢٥٧  .  
  (ي)

  . ٢٦٣: <أدركني الحسن أبو يا>
  . ١٧٣: <أحمد اسمه بعدي من يأتي>
  . ٤٢٠: <ال يبخل يا جواد>
  .  ١٧٦ :<أدركني علي يا>
  . ١٤٥: <المسيء أتاك قد محسن يا>
  .  ٢٩٦: <أدركني يا عزيز>
  . ٤٢٥: <حاج حسبي آل يوسف>
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  (أ)

  .١٠آذربيجان: 
  . ٤٤آكرة: 

  . ٢١٧األحساء:  
  . ٤٥٩إسترآباد: 
، ٣٢٦، ٣١٢، ٢٦٦، ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٢٢إصفهان: 

٤١٥، ٣٧٣، ٣٧٢ .  
  .٤٦٤، ٤٤٢األهواز: 

  .٣٦٣، ٣٤٠، ٣٣٣، ١٢إيران: 
  . ٥٩إيالق:

    (ب)

  . ٥١بارفروش: 
  .٤٣١، ٤٢٨البحرين: 
  .٣٧٥، ٣٧٢بخارى: 
  . ١٦٩برغان: 

  . ٤٤٢، ٣٥٤البصرة: 
ــداد = دار الســـالم:  ، ١٦٥، ١٣٨، ١٠١، ٩٨بغـ

٤١٢، ٤١١، ٣٧٣.  
  . ٥٩بلخ: 
  . ٤٠٠بهاكنكر:  بلدة

  . ١٥٥بهبهان: 
  . ٢٢٥بيت اهللا الحرام: 

  

  (ت)
  . ١٧٩التربة الحيدرية: 

  (ج)
  . ٢٣٢جامعة طهران: 

  .  ٤٢٣جبل عامل: 
  .٣٧٢جرجان: 

    . ٥١جرجانية خوارزم: 
  . ٥٩الجعارة = الحيرة: 

  (ح)
الحسـين = حـائر    = مشـهد  gحـرم الحسـين  

  . ٦١، ٤٣، ١٩اإلمام الحسين: 
  . ١١٧الحرم الشريف: 

  . ١٩: gحرم العباس
  . ٤٥٩آباد:  حسين
  . ٤٠٥الحسني:  العظيم عبد الشاه حضرة
  . ٤٢٥حلب: 
  .٤٦٨، ٢٤٢، ٢٣٢، ٢٢٤، ٢١١الحلّة: 

  . ٥٨حيدر آباد: 
  (خ)

  .٤٠٠، ٣٨٦، ٣٧٢، ٣٤٧، ٢٤٣خراسان: 
  . ١١٣الخطّ: 

  . ١٣٣، ١٠الخوي: 
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  (د)
  . ٢١٦كلكندة:  السلطنة دار
  . ٣٧٣النوري:  علي مال المرحوم دار

  . ٥٨دكن: 
  . ٢٥٦دمشق: 

  (ر)
  .  ٢٤٣رقة: 

  (س) 
  .٤٦٩، ٨٨، ٨٧، ٢٠سامراء: 

  . ١٨٢سمرقند: 
  . ١٧٤السهلة: 

  .٤١٠، ٣٥٣سوق الهرج: 
  (ش)

  .٣٧٢، ١٦٢الشام: 
  .٤٥٣، ٤٥٢، ٢٣٢شوشتر: 
  .١٥٤، ١٠٢، ٤٥شيراز: 

  . ٢٢٢الشيروان: 
  (ص)

ــريف =   ــوي الش ــة  الصــحن العل ــة العلوي العتب
= المشـهد   gالمقدسة= حرم أمير المـؤمنين 

: gالمـؤمنين  أميـر  الغروي المقدس= مشـهد 
٤٤، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٢٤، ١٩، ١٧، ١٦، ١٤، ١٣ ،
٣٢٥، ٢٦٩، ١٩٨، ١٥٠، ٩٧، ٨٧، ٧٧، ٧٥ ،

٤٤٠، ٤٣٥.  

  .٤٥٥، ١٦٢صفين: 
  (ط)

  .٢٢١، ١١٧الطائف: 
  .٣٧٢، ٩١، ٩٠طبرستان:
  .٣٦٣ ،١٧٠، ١٢٧، ٨٥طهران: 
  . ٤٧٦طوس: 

  (ع)
  . ١٨العتبة العباسية المقدسة: 

، ٣٩٣، ٣٧٢، ٣٢٦، ١٦٢، ١٩، ١٥، ١٢العراق: 
٤٢٣.  

  (غ)
  . ٣٧٥غجدوان: 

  (ف)
  . ٣٧٢فارس:  

  (ق)
  . ٢٢١قبر ابن عباس: 

  . ٤٨٥قبر الحر: 
  . ٢٥٧: nقبر النبي

  . ٣٤٣سوته:  قرية
  . ٣٨٧عبادة:  قرية

  .٤٥٧ ،٢٩٧، ٢٢٢، ٢٠٧، ١٧٠، ١٦٩قزوين: 
  . ٨٢بارفروش:  قلعة
  .٢٢٤، ١٣٥، ٢١قم : 
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  (ك)
  .٤٨٢، ٣٤٣الكاظمية: 

، ١٣٦، ٦٣، ٦١، ٤٨، ٤٣كـــربالء المقدســـة:  
٤٨٦، ٤٨٥، ٤٣٦، ٣٢٣، ١٩٧، ١٥٤.  

  . ٤٦٩الكرخ: 
  . ٤٦٨كرك نوح: 

  . ٤٨٥، ١٧٤الكوفة: 
  (ل)

  . ٨٩الرجان: 
  . ٤٣١لكهنو:  

  (م)
  . ٣٤٤، ٨٩، ٨٢مازندران: 

  . ٢١مجمع الذخائر اإلسالمية: 
  . ٣٥٤، ١٤محلة العمارة: 

  . ٢٥٥إسماعيل:   إمام زاده مدرسة
  . ٢١مدرسة اإلمام كاشف الغطاء: 

  . ٢٢٧مدرسة الجدة الكبيرة: 
  . ٣٤٤بيك:  كاظم الحاج مدرسة
  . ١٣٦خان:  حسن مدرسة

  . ١٥٤:  الخانية المدرسة
  . ٢٠، ١٥، ١٤مدرسة دار الحكمة: 

، ١٨، ١٧، ١٦، ١٤، ١٣، ١٢مدرسة دار العلم: 
٢١، ٢٠، ١٩ .  

  . ٢٣٢الزينية:  المدرسة

  . ٤٢٥المدرسة الشعبانية: 
  .  ٢٠٧سردار:  خان حسين جناب عالي مدرسة

  .٣٧١مدرسة عمدة العلماء آقا ميرزا باقر: 
  . ١٤٥قزوين:  مدرسة
  . ٤٢٣كرمانشاهان:  مدرسة
  . ٥١شفيع:  محمد ميرزا مدرسة

بالجديـد فـي دار السـلطنة     الملقبـة  المدرسـة 
  . ٤٥٧قزوين: 

  .٤٨٦، ١٩٧الهندية:  المدرسة
، ٩٠: nمدينـة رسـول اهللا  المدينة المنورة = 

٣٠٥، ١٦٥.  
  . ٤٧٨مدينة كنجة: 

  . ١٤مرقد العبد الصالح صافي صفا: 
ــن أبــي طالــب      ــن علــي ب ــد عــون ب  gمرق

  . ٢٣المنسوب: 
  .  ١٢مسجد الخضراء: 

السـميع األسـدي    عبـد  لمعظـم ا الشيخ مسجد
  . ٢٢٤في الحلة: 

  . ٣٢٧، ٥٥الكوفة:  مسجد
 بـن  علـي  اإلمـام  = مشـهد  gالرضـا  مشـهد 

، ٢٦٦، ٧٢، ٧١موســى =  المشــهد الرضــوي: 
٤٧٦، ٣٤٠، ٢٩٥.   

  . ١٨٩مشهد المقدسة: 
   . ٨٩سر:  مشهد
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  .  ٣٧٢، ٤٧مصر: 
  .  ٣٧٢المغرب: 

  . ٢٤٦: gمقام إبراهيم
  .٤٢٤، ٣٠٥، ٢٢٠مكة المكرمة: 

مكتب آية اهللا الشيخ محمد إسحاق الفياض: 
١٨ .  

الغطـاء:   علـي كاشـف   مكتبة الشيخ أحمد بن
١٧٢  .  

العامـة فـي النجـف:     gالمـؤمنين  أمير مكتبة
٤٦٩، ٤٦٦، ٣٠٢، ٢٩٧، ٦٢  .  

  . ٤٣٢الخضراء:  جامع مكتبة
  . ١٨: gمكتبة اإلمام الحسن

  .٤٦٣، ١٥٢، ٢٠، ١٨مكتبة اإلمام الحكيم: 
  . ١٧مكتبة اإلمام الخوئي العامة: 

  . ٤٥راجه:  مكتبة
الطهرانـي:   الحسـين  عبـد  مكتبة الحجة الشيخ

٤٨٦، ٢٩٠.  
 المـولى عبـاس   ابـن  اهللا فضـل  الشـيخ  مكتبـة 

  .١٢٧، ٨٥النوري: 
 قاسم الشيخ الحسن= مكتبة بن القاسم مكتبة

  . ٣٨٤الدين:  محيي
مكتبـة اإلمـام الشــيخ محمـد حسـين كاشــف     

  . ٢٣، ٢٠، ١٨الغطاء: 
العلوم:  بحر صادق محمد السيد العلّامة مكتبة

٢٣٣  .  
، ٤٢، ٤١، ٣٦، ٣٤البروجـردي:  مدرسة مكتبة

٢٤١، ١٩٨، ١٦٧، ١٢٧، ١٢٢، ٩٣، ٨٥، ٦٧ ،
٤٨٧، ٤٠٨.  

  . ٢٢٤مكتبة السيد المرعشي: 
 العباسـية  الروضـة  مخطوطـات  ودار مكتبـة 

  . ٥٥دسة: المق
  . ٣٧٢الموصل: 

  (ن)
، ١٣، ١٢، ١١، ١٠النجف األشرف = الغـري:  

٣٤، ٣٣، ٢٤،٣١، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤ ،
١٦٨، ١٥٠، ١٤٧، ٩٨، ٨٦، ٦٢، ٥٨، ٥٦، ٣٩ ،

٣٤٤، ٣٢٥، ٢٩٧، ٢٠٠، ١٩٣، ١٨١، ١٧٤ ،
٤٠٨، ٤٠٧، ٤٠٦، ٣٦٧، ٣٦٥، ٣٦١، ٣٤٧ ،
٤٦٧، ٤٦٦، ٤٦٣، ٤٤٠، ٤٣٥، ٤١٩، ٤١٥.  

  . ١٦٢النهروان: 
  . ٣٧٢نيسابور: 

  (هـ)
  . ٥١هراة: 

  .٣٥١همدان: 
  . ٤٥الهند: 
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جمــع الــدكتور محمــد ســعيد الطريحــي   ،اإلمــام الخــوئي المرجــع الشــيعي األكبــر  .١
  (معاصر)، مطبوعات مجلة الموسم، جامعة الكوفة، هولندا، د.ت.

)، تحقيـق وتخـريج: حسـن األمـين،     هــ ١٣٧١تالسيد محسـن األمـين (   ،أعيان الشيعة .٢
 بيروت، د.ت. -نشر: دار التعارف للمطبوعات 

 تقـديم )، هــ ٥٦٢(ت السـمعاني  التميمـي  منصـور  بن محمد بن الكريم عبد ،األنساب .٣
 .هـ١٤٠٨، سنة ١بيروت، ط - الجنان دار، نشر: البارودي عمر اهللا عبد: وتعليق

)، تصحيح: محمد شـرف الـدين   هـ١٣٣٩تإسماعيل باشا البغدادي ( ،إيضاح المكنون .٤
 .بيروت، د. ت - يالتقايا، رفعت بيلگه الكليسي، نشر: دار إحياء التراث العربي 

السيد أحمد الحسيني األشكوري (معاصر)، نشر: دليـل مـا    ،التراث العربي المخطوط .٥
 ، مط: نكارش.هـ١٤٣١، سنة ١قم المقدسة، ط -

نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت (علـيهم السـالم) إلحيـاء التـراث، قـم       ،تراثنا .٦
  المقدسة، أعداد مختلفة.

اهللا  السـيد أحمـد الحسـيني األشـكوري (معاصـر)، نشـر: مكتبـة آيـة         ،تراجم الرجال .٧
 .هـ١٤١٤قم المقدسة، سنة  -العظمى المرعشي النجفي

)، تحقيـق: السـيد أحمـد    هــ ١٣٥٤تالسيد حسـن هـادي الصـدر (    ،تكملة أمل اآلمل .٨
، هــ ١٤٠٦قـم المقدسـة، سـنة     -الحسيني األشكوري، نشر: مكتبة آية اهللا المرعشـي  

  مط: الخيام.
)، نشـر: دار  هــ ١٣٨٩ت( الشـيخ آقـا بـزرگ الطهرانـي     ،الذريعة إلى تصانيف الشـيعة  .٩

 . هـ١٤٠٣، سنة ٣بيروت، ط  -األضواء 
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الفضل حافظيان البابلي (معاصر)، نشر وطبع:  يإعداد: أب ،رسائل في دراية الحديث .١٠
 .هـ١٤٢٤، سنة ١قم المقدسة، ط -دار الحديث 

)، نشـر: دار إحيـاء   هــ ١٣٨٩تالشـيخ آقـا بـزرگ الطهرانـي (     ،طبقات أعالم الشيعة .١١
 .هـ١٤٣٠، أوفسيت، سنة ١بيروت، ط  - التراث العربي

ت ابن أبي زينـب النعمـاني (   محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب المعروف ب ،الغَيبة .١٢
قم المقدسـة،   -)، تحقيق: فارس حسون كريم، نشر: أنوار الهدى ـه٣٦٠سنةحدود 

 ، مط: مهر.هـ١٤٢٢، سنة ١ط

)، هــ ١٢٥٠ تالحـائري( الشيخ محمـد حسـين   ، الفصول الغروية في األصول الفقهية .١٣
 ، مط: نمونه.هـ١٤٠٤قم المقدسة،سنة  -نشر: دار إحياء العلوم اإلسالمية 

: أحمـد علـي   إعداد وفهرسـة  ،فهرس مكتبة العالمة السيد محمد صادق بحر العلوم .١٤
، مـط:  هــ ١٤٣١، سـنة  ١قـم المقدسـة، ط   -مجيد الحلي، نشر: مؤسسة تراث الشـيعة  

  القرآن الكريم.
فهرســة الســيد أحمــد  ،هــاى خطــى كتابخانــه آيــة اهللا گلپايگــاني  فهرســت نســخه .١٥

 ش، قم المقدسة، مط: الخيام. ١٣٥٧الحسيني األشكوري (معاصر)، سنة 

فهــرس نســخه هــاى خطــى كتابخانــه دار العلــم آيــت اهللا العظمــى خــوئي (نجــف   .١٦
السيد جعفر الحسيني األشكوري (معاصـر)، نشـر: مجمـع الـذخائر      ،عراق) -أشرف

 م. ٢٠٠٧، سنة ١قم المقدسة، ط  -ة اإلسالمي

(نجـف   بروجـردي آيـت اهللا العظمـى    مدرسـة فهرس نسخه هـاى خطـى كتابخانـه     .١٧
السيد جعفر الحسيني األشكوري (معاصـر)، نشـر: مجمـع الـذخائر      ،عراق) -أشرف

 . هـ١٤٣٠، سنة ١قم المقدسة، ط  -اإلسالمية 
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إعـداد وفهرسـة: السـيد حسـن      ،فهرست مخطوطات مكتبة العتبة العباسية المقدسة .١٨
ــة العباســية  (معاصــر) الموســوي البروجــردي ــة ودار مخطوطــات العتب ، نشــر: مكتب

 ، مط: اإلسراء.هـ١٤٣١، سنة ١المقدسة، كربالء المقدسة، ط

)، تقـديم:  هــ ١٢٨٦تالسـيد إعجـاز حسـين الكنتـوري (     ،كشف الحجب واألسـتار  .١٩
 - العظمى المرعشي النجفي ، نشر: مكتبة آية اهللاHالسيد شهاب الدين المرعشي

 .هـ١٤٠٩، سنة ٢قم المقدسة، ط

مصـطفى بـن عبـد اهللا الشـهير بحـاجي       ،كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون   .٢٠
، H)، تقـديم: السـيد شـهاب الـدين المرعشـي     هــ ١٠٦٧تخليفة وبكاتب چلبـي ( 

 بيروت، د. ت. -نشر: دار إحياء التراث العربي 

العالمــة حســين النــوري الطبرســي     ،المنبــر اللؤلــؤ والمرجــان فــي آداب أهــل    .٢١
، ســنة ١بيــروت، ط -)، تعريــب: الشــيخ إبــراهيم البــدوي، دار البالغــة هـــ١٣٢٠ت(

 . هـ١٤٢٣

، تحقيـق:  )هـ١٢٤٣(ت أحمد بن محمد علي البهبهاني ،مرآت األحوال = جهان نما .٢٢
دسـة،  قم المق -مؤسسة العالمة المجدد الوحيد البهبهاني، نشر: انتشارات انصاريان 

 ش، مط: صدر. ١٣٧٣، ١ط

)، تعريـب: السـيد   هــ ١٣٨٥تالشيخ عباس بن محمـد رضـا القمـي (    ،مفاتيح الجنان .٢٣
  محمد رضا النوري النجفي، طبع عدة طبعات.

ــة  .٢٤ ــان ســركيس ( ،معجــم المطبوعــات العربي ــة اهللا  هـــ١٣٥١تإلي ــة آي )، نشــر: مكتب
  ، مط: بهمن.هـ١٤١٠قم المقدسة، سنة  -المرعشي النجفي

 -)، مــط: اآلدابهـــ١٤٢١تمحمــد هــادي األمينــي ( ،معجــم المطبوعــات النجفيــة .٢٥
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 . هـ١٣٨٥، سنة ١النجف األشرف،ط

)، إعـداد ونشـر:   هــ ١٤١٦تالسـيد عبـد العزيـز الطباطبـائي (     ،مكتبة العالمـة الحلـي   .٢٦
 .هـ١٤١٦، سنة ١قم المقدسة، ط  -إلحياء التراث  bمؤسسة آل البيت

)، نشر: مكتبـة المثنـى ودار إحيـاء التـراث     هـ١٤٠٨ت(عمر كحالة  ،معجم المؤلِّفين .٢٧
 بيروت، د.ت. -العربي 

، ١تأليف ونشر: مجمع الفكر اإلسالمي، قـم المقدسـة، ط   ،موسوعة مؤلفي اإلمامية .٢٨
 ، مط: شريعت.هـ١٤٢٠سنة 

)، نشــر: دار إحيــاء التــراث هـــ١٣٣٩ ت( إســماعيل باشــا البغــدادي، هديــة العــارفين .٢٩
 م، د. ت.١٩٥١ت على طبعة استانبول بيروت، أوفسي -العربي 

  
  




















































































































































































































































































































