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َّ
امللخ�ص
تناول هذا البحث َع َل اًم من أعالم التش�� ُّيع املغمورين؛ ألنَّه توفيِّ شا ًّبا ،وقد كان من

القزويني الكبري ،وهو َمن أجازه.
تالميذ الس ِّيد مهدي
ّ

وقد ذكر البحث ّ
عرج احلديث
ثم َّ
كل ما يتع َّلق باس��مه ون ََس��به وأقوال العلامء فيهَّ ،

ع��ن والدي��ه ،وعن ألقابه وكن��اه ،والتي تُعدُّ من األمور الش��ائعة يف العص��ور ِّ
املتأخرة،

وبعد ذلك أفرز البحث واس��تقىص ش��يوخه وتالميذه ،ومن ش��يوخه :الش��يخ مرتىض
الزنجاين،
املوسوي
التس�تري ،واملريزا أبو القاسم بن كاظم
األنصاري ،والشيخ جعفر
ّ
ّ
ّ
ّ

النراقي ،وغريهم.
حممد بن أمحد
ّ
واملوىل َّ

أ َّما مؤلفاته فقد نافت عىل األربعني سوى ما ُذ ِكر من اإلجازات.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ّ املريزا حم َّمد بن عبد الوهاب الهمدا
هـ) حياته و�آثاره1304 ين احل ِّل ّي (بعد

ِAbstract
This study deals with one of the uncelebrated pillars of
Shiism because he died young. He was one of Grand Sayid Mahdi
Al-Qizweeni’ students. The study mentions everything related
to Al-Hamadani’s surname, lineage, and the scholars’ opinions
about him. Then the study tackles his parents and titles. After
this, the study elaborates on his teachers (like Skeikh Murtadha
Al-Ansari, Sheikh Ja’far Al-Tasturi, Mirza Abu Al-Qassim bin
Kadhum Al-Musawi, Al-Zinjani, Sheikh Muhammed bin Ahmed
Al-Naraqi) and his students. As for his works, he published more
than forty books.
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ا�سمه ون�سبه
()2
الكاظمي ،وال نعلم
اهلمداين،
حممد بن عبد الوهاب بن داود(( )1شعبان)
ّ
هو املريزا َّ
ّ

عىل وجه التحديد س��نة والدته ،فقد س��كتت املصادر عن ذلك ،يقابله اختالف كبري يف

س��نة وفاته كام سيأيت ،وقد ُل ِّقب بـ :إمام احلرمني ،واملراد باحلرمني ،حرم اإلمام الكاظم
العثامين ،إبان
واإلمام اجلواد ،وهذا اللقب أطلقه عليه الس��لطان عبد العزيز خان
ّ

وصوله إىل سدَّ ة احلكم ،فأرسل له السلطان هذين البيتني:
احل����ق ع�ل�ى ك���ل فتى
أوج����ب
ّ

مستقيم يف ج���وار الكاظمني

أن ي�������راه دائ����ًم���اً م��ق��ت��د ًي��ا
ويف أعيان الش��يعة َّ
إن هذا اللقب ل َّقبه به نارص الدين شاه ،بعد تصدِّ يه دكَّة القضاء
ب��اب��ن داود إم����ام احل���رم�ي�ن

()3

يف الكاظم َّية(.)4

ويف الذريع��ة إنَّ��ه لقب أطلقه عليه س��لطان ال��روم( ،)5وهذا أمر غري��ب ،إذ كيف

لسلطان الروم أن ُيطلق عليه هكذا تسمية ،ومن أين له معرفة باحلرمني ،فضلاً عن عدم

إيامنه باحلرمني سواء كانتا مكَّة واملدينة أم الكاظم َّية.

يبُّ ،
أن (سلطان الروم) ُيطلق عىل ِّ
ويبدو َّ
وكل قادم غريب يرت ّأس
كل ملك غري عر ّ

العثامين.
األ َّمة اإلسالم َّية من غري العرب ،ومن هؤالء السلطان
ّ

�أقوال العلماء فيه
لغوي ش��اعر
نحوي
قال العلاَّ مة الس�� ِّيد حس��ن الصدر( :فاضل عامل أديب كامل
ّ
ّ

مصنِّ��ف ،حس��ن املحارضة ،ج ِّيد احلفظ ،حس��ن التحريرُ ،يعدُّ م��ن الكاملني يف العلوم
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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األدب َّية)(.)6
حممد بن عبد الوهاب بن داود،
وقد أطراه يف نقباء البرش ،بقوله( :هو الشيخ مريزا َّ

الكاظمي ،علاَّ مة جليل ،كان عا ًملا أدي ًبا لبي ًبا لغو ًّيا أصول ًّيا
اهلمداين
املل َّقب بإمام احلرمني
ّ
ّ

ش��اعرا مصنِّ ًفا جام ًعا للفنون ،حس��ن املحارضة ،ج ِّيد ِّ
اخلط)( .)7ويف كتابه غنيمة
متك ِّل اًم
ً
دي الزمان
السفر نقل إطراء الشيخ جعفر
أوح ّ
التسرتي إ َّياه( :انرشح الصدر بمصاحبة َ
ّ
اللوذعي املس��دَّ د املؤ َّيد بتأييد اهلل الصم��د ،جناب آقا مريزا
األملعي
وأعجوب��ة الدوران
ّ
ّ

كثريا م��ن تأليفاته البه َّية الدا َّلة
املك��رم احلاج عبد الوهاب
حمم��د نجل
َّ
َّ
اهلمداين ،ورأيت ً
ّ
ع�لى أنَّه ممَّ��ن م َّن اهلل عليه بالنفس القدس�� َّية وامل َلكَ��ة القو َّية ،فيام يحُ تاج إليه يف اس��تنباط

األحكام الرشع َّية ،وقد اس��تجازين ،وأنا أوىل باالستجازة منه ...فأجزت له أدام اهلل أن

يروي.)8()...

الكوهكم��ري ،عىل ظهر كتاب املش��كاة للمؤ ِّلف،
التربيزي
ونقل الس�� ِّيد حس�ين
ّ
ّ

وحرره الكوكب الناق��د الو َّقاد ،والذهن الصائب
يق��ول( :فقد وقع نظ��ري عىل ما كتبه َّ
الن َّق��اد ،صاح��ب الفالح والتقوى ،وحائ��ز الفضيلة الكربى وامل َلكَ��ة العظمى ،والعلم

حممد بن احلاج عبد الوهاب
واالس��تعداد الوافر ،والفضل واالجتهاد الظاهر ،آقا مريزا َّ
وشمس��ا تنري بضوئها املس��ائل
بح��را ليس له س��احل،
اهلم��داين س�� َّلمه اهلل؛ فوجدت��ه
ً
ً
ّ
والدالئ��ل ،أ َّيده اهلل تعاىل باإلقبال ،ونرصه يف مجي��ع األحوال ،وصانه وحفظه تعاىل من

طوارق األيام والليال)(.)9

الطباطبائ��ي ،وذلك عام 1281ه��ـ يف إجازته له:
يق��ول فيه املريزا زي��ن العابدين
ّ

حممد بن احلاج
اين ،واملجتهد
(أجزت لولدنا
الصمداين ،آقا مريزا َّ
ّ
الروحاين ،الع��امل الر َّب ّ
ّ
اهلمداين ،أناله اهلل األماين ،أن يروي عنِّي ما أرويه إجاز ًة عن مش��اخيي...
عبد الوهاب
ّ
وج��وزت له س�� َّلمه اهلل الفتوى بني الناس واحلكومة ،وقط��ع الدعوى واخلصومة ،فإنَّه
َّ
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ٌ
أهل لذلك ،وسالك من العلم أحسن املسالك موص ًيا إ َّياه بالتقوى واالحتياط)(.)10

وأط��راه العلاَّ م��ة صاحب روضات اجلنَّ��ات بقوله( :أ َّما بعدُ فلام ط��ال ما ُأهني إ َّيل

بطريق الرس��الة ...من طلب أخينا يف عامل الظالل وحليفنا يوم وقوع األلفة بني جواهر

األمثال ،صفوة األحباب ،والقابض عىل عروة حمامد األصحاب األنجاب ،عمدة العلامء

املاجدين ،وزبدة الفضالء الناجدين ،صاحب الدرجات الرفيعة ،وصاعد الرتب املنيعة

البديعة ،جامع مراس��م املعقول واملنقول ،وقارع مس��امع الفروع واألصول ،بالغ مبالغ

اين ،واحلرب
املجتهدين األعالم ،وعارج معارج املس��تفيدين يف اإلس�لام ،وهو العامل الر َّب ّ
اهلمداين ،ب َّلغه اهلل
حممد بن احلاج عبد الوه��اب
الصم��داين ،أب��و الفضائل موالنا املريزا َّ
ّ
ّ
غاية األماين ،وأذاقه حالوة احلقائق واملعاين ،أن ُأهدي إىل بابه األكرم ،وأحتف إىل جنابه

ث��م امللتمس من جناب املقص��ود هبذه الكلامت
املح�ترم إجازة م��ا َّ
صحت يل روايتهّ ...
ِّ
مظ��ان اإلجابات ،والش��فاعة إىل اهلل تبارك وتع��اىل يف مجيع احلاالت.
الدع��اء باخلري يف
وكتب ذا عرص يوم االثنني 11رجب 1283هـ)(.)11

إن ِّ
ول��ه إطراء آخر ذك��ره يف إجازة أخرى من الكتاب نفس��ه ،واملتعارف َّ
لكل عامل

إجازة واحدة للش��خص نفس��ه ،وما من دا ٍع إىل ما س��واها ،ويبدو من ديباجة اإلجازة

األوىلَّ ،
حممد عبد الوهاب طلب ذلك عن طريق الرس��الة ،إذ يقول( :ما ُأهني
إن املريزا َّ
إ َّيل بطريق الرس��الة ،)...واإلجازة الثانية التي بال��غ يف إطرائه صاحب الروضات ،هي

باملقابل��ة املبارشة ،واهلل الع��امل بحقائق األمور ،يق��ول يف اإلجازة الثاني��ة( :أ َّما بعدُ فقد
اس��تجاز من هذا العبد أفضل أهل زمانه وأوانه يف معظم فضائل أترابه وأقرانه ،وأبذل
ّ
جل س��هامنه يف جليل ش��أنه عىل حتصيل ما يثق��ل يف املراتب ميزان��ه ،وهو األخ الصايف
ّ
واخلل امل��وايف ،والصديق الكايف ،راقي معارج العل��م والعمل والدين ،وخليفة املايض

وث�مال الباقي من العلامء واملجتهدين ،س�� َّباح بحار املعرف��ة ،والفضل والفهم ،والذوق
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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املطه��رة من الدليل
والوج��دان ،وس�� َّياح براري املقدرة عىل اس��تنباط أح��كام الرشيعة َّ

احلق والتحقيق ،والدارج ع�لى مناهج الفكر والتدقيق،
والربه��ان ،العارج عىل مدارج ِّ

اين،
ش��يخنا اجلليل اجلميل ،األثيل ،األصيل ،والعامل النبيل ،والع��ادم املثيل ،الفقيه الر َّب ّ
اين ،ابن احل��اج عبد الوهاب،
اإلي�ماين ،ابن النور
واحلكي��م
الشعش��عاين ،والزاه��د الر َّب ّ
ّ
ّ
حممد ،ب َّلغه اهلل غاي��ة األماين ،وأذاقه من زالل ط��رف األواين ،ونوال
اهلم��داين ،امل�يرزا َّ
ّ
القطوف الدواين ،وأجزت جلنابه املطاع امتثالاً ألمره املستطاع أن يروي ،وكذلك أذنت

ّ
األجل ْ
صحت
ل��ه أدام اهلل تعاىل فضله أن ي��روي عنِّي ،فأقول جلنابه
أن ي��روي عنِّي ما َّ
روايته)(.)12

والداه
حممد بن عبد الوه��اب ،ويبدو أنهَّ ا مل تكن
مل تذك��ر املصادر ش��ي ًئا عن والدة امل�يرزا َّ

علمي ،أ َّما والده الش��يخ عبد الوهاب ب��ن داود ،جمهول احلال
اجتامع��ي أو
ذات ش��أن
ّ
ّ

حممد بن عبد الوه��اب يف (نامه نامي) ،أنَّه من( :أرشاف جتار مهدان
س��وى ما ذكره ابنه َّ
املرشفة واملدينة الط ِّيبة مشتغلاً بالزيارة والعبادة وإحياء الليايل بذكر
مكث سنينًا يف مكَّة َّ
التوجع ملصائب
مرة وقد ش��ملته بعض األنوار ،وكان دائم
ُّ
اهلل واالس��تغفار حتى رأيته َّ

أهل البيت ،وما َّ
حل هبم ،كثري البكاء هلم حتى كان يؤ ِّثر عىل معارشيه)(.)13

أن والده كان ذا ٍ
ويبدو َّ
عرفاين ،يقول عنه يف غنيمة السفر(:من عرج
شأن أخالقي
ّ

رسه
إىل ع��رش التق��ى ،وهنج معارج الق��دس وارتقى ،عب��د الوهاب
اهلم��داينُ ،قدِّ س ُّ
ّ

النوراين)(.)14
ّ

وقد رثاه بأبيات شعر َّية ،يقول:

ل���ـ�َّم�اَّ دع�����ا ال����وه����اب ع��ب��ده
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عنَّا ت���وارى وجهه م��ن ِ
بعد ما

مؤر ًخا سنة وفاة والده:
ويف موض ٍع آخرِّ ،

ضا َء وقد َّأرخته البدر استرت

()15

ل���ـ�َّم�اَّ دع�����ا ال����وه����اب ع��ب��ده

إىل ل��ق��اء وج��ه��ه سعى مهروال

جت����ري ل���ه م���ن حت��ت��ه��ا األهن����ار

ل���ي���س هب�����ا ل���ي���ل وال هن���ار

واس��ت��ق��ب��ل��ت��ه م���ن ج��ن��ان ح��ور
ف���اض ع��ل��ي��ه م���ن ل��دن��ه ال��ن��ور
مل��ا ت����وارى وج��ه��ه ع��ن النظر

وازدل����ف����ت م��ن��ه ل���ه ق��ص��ور
غ����اب ك�م�ا حت��ت��ج��ب ال���ب���دور

طوبى له َّأرخته البدر استرت

()16

الحظ أنَّه قد َّأرخ سنة وفاة والده ،وهي 1298هـ ،وذلك
ومن هاتني املقطوعتني ُي َ

جلمل.
بحسب نظام ا ُ

�ألقابه وكناه
كثرة الكنى واأللقاب من األمور الش��ائعة يف العص��ور ِّ
املتأخرة ،فقد جتد صاحب

منصب من ملك أو وزير أو حاجب بل حتى من يملكون املقاطعات الزراع َّيةُ ،يغدقون

عىل أنفسهم باأللقاب والكنى تش ُّب ًها بالكبار من القادة ،أو قد يكون لسبب ديني؛ وهلذا
الس��بب ش��اعت تس��مية (نارص الدين ،ضياء الدين ،هباء الدي��ن) ،وأرضاهبا يف العرص
اململوكي يف مرص(.)17
ّ

الزمخَ ْ�َش�رَ ِ ي :ا ْل ِذي د َعا ا ْلع��رب إِلىَ ال َّتكْنِي ِ
��ةِ :
اإل ْج ُ
َق َ
الل َع ِن ال َّتصرْ ِ ِ
االس�� ِم
��ال َّ
َ
َ َ ُ
َ
ُّ
يح بِ ْ
الكنَاي ِ
بِ ِ
��ة َعنْ�� ُهُ ،ث َّم ت ََر َّقوا َع ِن ال ُكنَى إِلىَ األَ ْل َق ِ
حل َس��ن َِة التِي ِهي َأ ْضدا ُد َم��ا ُي َتنَا َب ُز بِ ِه ممِ َّا
َ
اب ا َ
اه ِري فيِ اجل ِ
ى اهللُ َعنْه وسمه ُفسو ًقاَ ،ف َق َّل ِمن ا َمل َش ِ
اهل َّي ِة ِ
واإل ْسال ِم َم ْن َل ْي َس َل ُه َل َق ٌ
َ
َ
ُ َ َ اَّ ُ ُ
نهَ َ
بَ ،ولمَ ْ
ات وا ُملكَا َتب ِ
ب وا ْلعج ِم تجَ ْ ِري فيِ ا ُمل َخا َطب ِ
ِ
ات َعلىَ َذلِ َك ِم ْن َغيرْ ِ
��ر ِ
ت َ
َ
َ
َ َ
َ��ز ْل األُ َم ُم َك ُّل َها م َن ال َع َ
ن ِ
َكيرْ ٍ (.)18
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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اهلمداين من هؤالء ،فقد تل َّقب وتكنَّى بـ(أيب املحاسن ،وابن داود ،ومريزا،
ومؤ ّلفنا
ّ

وآقا ،وآغا).

أ َّما كنيته (أبو املحاس��ن) فهو قد أطلقها عىل نفس��ه ،يقول الس�� ِّيد حس��ن الصدر:

( ...وكات��ب الس��لطان العثامين بتواريخ عملها يف جلوس��ه ،وحصل منه عىل لقب إمام
احلرمني ،وكنَّى نفسه بأيب املحاسن.)19()...

وال نعلم عىل وجه التحديد ع َّلة هذه التسمية ،ويبدو أنَّه لكثرة ما يملكه من حماسن

معنو َّية س َّبب هذه الكنية.

أ َّما (ابن داود)( )20فهي نس��بة إىل جدِّ ه الذي ال نعرف شي ًئا عنه عىل وجه التحديد،

وقد أخرست املصادر عن ترمجة له.

فتتكون من مقطعني بحس��ب ق��ول الدَّ كتور حممد التّونَج��ي( :)21األَ َّول
أ َّما املريزا
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
حل ِم َّية َو ُّ
الر ُج َل ال َب َط َل ،وال َّثانيِ :
��ج َ
الش َ
اع ،وامل ْقدَ ا َمَ ،و َّ
هو مرد ،وتعني صاحب الن َّْخ َوة َوا َ
الذك��ي اخلفيف ،وعن��د جمَ عهام يكون البِنَ��اء ِم��رد َزازَ ،فن ُِح ِ
ِ
()22
تت الك َِلمة
ُ ْ ْ
َ
َزاز َ ،وت ْعن��ي َّ ّ
ِ
فس�� َقط الدَ ال؛ الس��ت ْثقاله َّ ،فيِ
مري َزا بعد إش��باع
والزاي آخر الكلمة ،فصارت الكَلمةْ :
الكرسة التي يف امليم.

وه َو َل َقب ُي ْطلق اآلن عىل من كانت والِدَ تُه َع َلو َّية ،و َأبوه َل ْيس كَذلك ،وقد ُعرفت
ُ
ِ ِ
الص َفة فيِ األَ ْوساط احلَ ْو ِز ِية ،يف النَّجف األَرشف ،وغريها.
َهذه ِّ
الصفة ِم ْن أ ِّمه ال َع َلو َّية ذات األَ ْصل َّ
الشامخ.
وكأنَّه قد اكتسب هذه ِّ

أم��ا (آغ��ا ،آقا) فهو مصطلح يعني من يطلقه الس�� ِّيد أو املس��يطر عىل األمور ،وهو

مس��تعمل يف العام َّية العراقية (أغايت) ،وله أصول فارس َّية( ،)23يقابله يف الرتكية (بيگ)،
َ

الصفدي يف كتابه الوايف بالوف َّيات( ،)24وهذه التسمية مل تُط َلق عليه إلاَّ من
وقد استعمله
ّ
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املريزا زين العابدين
الطباطبائي(.)25
ّ

�شيوخه وتالميذه
اهلم��داين ،علامء
حممد ب��ن عبد الوهاب
الش��يوخ الذي��ن تلمذ عىل أيدهيم الش��يخ َّ
ّ

أعالم ،وقد تس َّلموا املرجعية يف مدَّ ة حياهتم ،منهم:
1.1الشيخ مرتىض
األنصاري(.)26
ّ
2.2الشيخ جعفر
التسرتي(.)27
ّ

املوسوي
3.3املريزا أبو القاسم بن كاظم
الزنجاين(.)28
ّ
ّ
النراقي.
حممد بن أمحد
ّ
4.4املوىل َّ

الكوهكمري.
5.5الس َّيد حسني التربيزي
ّ
احلل.
احلسيني
6.6الس َّيد مهدي
ّ
ّ
القزويني يِّ ّ

األردكاين.
اليزدي
حممد حسني بن إسامعيل
ّ
7.7املوىل َّ
ّ
اخللييل.
عيل
ّ
8.8املوىل ّ

الكاظمي.
حممد حسني
ّ
9.9الشيخ َّ
التسرتي.
اجلزائري
1010الس ِّيد عيل
ّ
ّ
األصفهاين.
1111الس ِّيد أسد اهلل
ّ

الطباطبائي.
1212املريزا زين العابدين
ّ
الطباطبائي.
نقي
ّ
عيل ّ
1313املريزا ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ

175

املريزا حم َّمد بن عبد الوهاب الهمدا ّ
ين احل ِّل ّي (بعد 1304هـ) حياته و�آثاره

اجلهارسوقي.
حممد هاشم
ّ
1414املريزا َّ
الشهرستاين.
عيل
1515املريزا َّ
ّ
حممد ّ
1616السيد حسني بحر العلوم.

الطهراين.
1717الشيخ عبد احلسني
ّ
األيرواين.
1818الفاضل
ّ

النوري صاحب املستدرك.
1919املريزا حسني
ّ
2020الشيخ جواد نجف.
2121الشيخ حسني الدزفو ّيل.
النجفي.
2222الشيخ رايض
ّ
اهلمداين(.)29
حممد باقر
2323األقا َّ
ّ

أما تالميذه ،فهم املذكورون يف إجازته هلم ،وهم:
األصبهاين
العاميل
املوسوي
1.1الس ِّيد إسامعيل الصدر
الكاظمي(.)30
ّ
ّ
ّ
ّ
عيل
الساماين(.)31
ّ
2.2الس ِّيد عناية اهلل بن ّ

عيل بن الشيخ جعفر
التسرتي(.)32
ّ
َّ 3.3
حممد بن ّ

4.4واح��د م��ن طلبته أج��ازه بالرواية اس��مه غ�ير مذك��ور ،ذكر ذل��ك صاحب
الذريعة(.)33

األرومي ،وقد أش��ار هو يف نس��خه لكتاب
حممد
ّ
حممد س��ميع بن احلاج َّ
5.5املوىل َّ
البرشى أنه تلميذ إمام احلرمني(.)34
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�آثاره
اهلمداين من املكثرين تصني ًفا ،وإجازةً ،له مؤ َّلفات يف ميادين الفكر اإلنساين كافة،
ّ

وقد توزعت تآليفه عىل قسمني:

أ .اإلجازات
حممد ب��ن عبد الوه��اب بن داود
1.1رس��الة يف إج��ازة إمام احلرمني الش��يخ امل�يرزا َّ
الكاظم��ي املل َّقب من س��لطان الروم (ال�ترك) بإمام احلرم�ين ،املتوفىَّ
اهلم��داين
ّ
ّ

بالكاظم َّي��ة بع��د (1303هـ ) للس�� ِّيد إس�ماعيل الصدر بن الس�� ِّيد ص��در الدين
األصفهاين املتوفىَّ بالكاظم َّي��ة (1337هـ) َّأوهلا (أصح حديث
العاميل
املوس��وي
ّ
ّ
ّ
ألعز الولد)
يفتتح به الكالم )...وهي مبسوطة أحال فيها إىل كتابه (شجرة اخللد ِّ

وذك��ر اثن��ى عرش طري ًقا من طرق��ه وتارخيها (1283هـ) أدرجه��ا بخ ِّطه يف كتابه
(مجع الشتات يف ذكر صور اإلجازات)(.)35

2.2رس��الة يف إجازته لبعض املس��تجيزين منه ،مبس��وطة تارخيه��ا (1280هـ) توجد
التسرتي يف النجف ،أورد يف أواخرها (إن جتد عي ًبا
ضمن جمموعة عند الس ِّيد آقا
ّ
فسدَّ اخللال.)36()...

التس�تري أبسط من إجازته
عيل بن الشيخ جعفر
ّ
3.3رس��الة يف إجازته للش��يخ َّ
حممد ّ
الس�� ِّيد الصدر ،مدرج��ة معها يف (مجع الش��تات) َّأوهلا (احلم��د هلل الواحد الذي

رشفنا بعلو االس��ناد )..كتبه��ا بعد إجازة الصدر وأحال الط��رق إليها وهي هذه
َّ
اخللييل
عيل
مهدي
األنصاري  .2الس�� ِّيد
 .1الش��يخ املرتىض
ّ
ّ
ّ
ّ
القزوين��ي  .3املوىل ّ
التسرتي  .6الس ِّيد أسد
اجلزائري
عيل
حممد حسني
ّ
ّ
ّ
 .4الشيخ َّ
الكاظمي  .5الس ِّيد ّ
الطباطبائي
نقي
األصفهاين  .7املريزا زين العابدين
اهلل
ّ
عيل ّ
ّ
الطباطبائي  .8املريزا ّ
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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الشهرستاين  .11الس ِّيد
عيل
حممد هاشم
اجلهارسوقي  .10املريزا َّ
ّ
 .9املريزا َّ
ّ
حممد ّ

حممد حسني
األردكاين(.)37
حسني بحر العلوم  .12الفاضل املوىل َّ
ّ

الساماين تارخيها (1284هـ)
عيل بن كرم عىل
ّ
4.4رسالة يف إجازته للس ِّيد عناية اهلل بن ّ
التسرتي يف النجف(.)38
ال ختلو من بسط وهي ضمن جمموعة عند الس ِّيد آقا
ّ

ألعز الولد ،وهي إجازة مبسوطة كتبها لولده ،وقد أحال
5.5شجرة اخللد يف اإلجازة ِّ
عيل
التسرتي(.)39
ّ
إليها يف إجازته للشيخ َّ
حممد ّ

ب .مصنَّفاته
1.1آداب الدع��اء ،خمت�صر ،ف��رغ فيها من كتاب��ه (غنيمة الس��فر) ،تق��رب من مئتني
حممد وآله اهلداة )...فرغ منها
ومخس�ين بيتًاَّ ،أوهلا (:أ َّما بعد احلمد والص�لاة عىل َّ
منضمة م��ع (الزهرة البارقة)
الطهراين( :رأيتها
( 3ذي احلج��ة 1287هـ) يق��ول
َّ
ّ
اليزدي)(.)40
و(عصمة األذهان) للمؤ ِّلف ،عند حفيد
ّ

2.2إزهاق الباطل يف ر ِّد الوهاب َّيةَّ ،أوله(:احلمد هلل الذي رشح صدورنا بأرسار كتابه)
الساموي)( ،)41وقد ُذكر
الطهراين( :رأيته ضمن جمموعة من رسائله يف مكتبة
قال
ّ
ّ
ملحمد ب��ن عبد الوهاب)(،)42
ه��ذا الكتاب يف فهرس��ت كتاب (دعاوى املناوئني َّ

وتوجد نسخة منه يف قسم الوثائق يف مكتبة امللك عبد العزيز ،تزيد عىل املئة ورقة،

توجد نسخة منه يف مكتبة كاشف الغطاء ،يف النجف برقم  33يف  210صفحة.

3.3األس��نَّة ،ب��دأ بآيات من أواخر الق��رآن الرشيف إىل قوله ( أ َّم��ا بعد فيقول حافظ
الغي ،أرس��ل إىل بعض األمراء حممود بن
دي��ن احلي ومن يتبينَّ ببيانه الرش��د من ّ

متضمنة ملقدِّ م��ة وثالثة فصول وخامتة ..فكتبت يف
عبد اهلل آلويس زاده رس��الة..
ِّ
الطهراين:
وسميته األسنَّة) ،يقول
هذا املخترص أجوبة يس��هل فهمها لعا َّمة البرش َّ
ّ
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رأيت النس��خة بخط املصنَّف ناقصة اآلخر ضمن جمموعة من رس��ائله يف مكتبة
حممد رضا آل كاشف الغطاء(.)43
عيل بن الشيخ َّ
الشيخ ّ

اآللويس)(.)44
ويف نقباء البرش(األسنة يف قلوب أهل السنَّة يف رد ابن
ّ

املتضمن��ة للمعاجز الفاخرة للعرتة الطاهرة،
4.4البرشى يف إنش��اء الصلوات الباهرة
ِّ
فرغ من انش��ائه ( 5ع1290-1هـ) قال بعض الش��عراء قطعة يف تقريضه ذكرها

املؤ ِّلف يف كتابه (فص��وص اليواقيت) املطبوع ومادة التاريخ فيها (برشى من اهلل

ملن يتلوها) َّأوله( :احلمد هلل الذي قرن بالصلوات نجح دعوات البرش) والنسخة
أيضا
حممد
االرومي الذي أنشأ من نفسه ً
ّ
حممد سميع بن احلاج َّ
بخط تلميذه املوىل َّ

صل��وات بليغة موجزة مقدار صفحة عىل مجي��ع املعصومني ،وكتب بخ ِّطه
الس�ماوي
حممد
ّ
اجل ِّي��د مجلة من تصانيف املؤ ِّلف موجودة يف النجف عند الش��يخ َّ

مرص ًحا بأنَّه أس��تاذه ،وتاريخ كتابة بعضها سنة 1298هـ ،وكتب يف آخر البرشى
ِّ
فهرس سائر تصانيفه البالغة إىل مخسة وثالثني كتا ًبا ورسال ًة(.)45

توجد نسخة منه يف مكتبة كاشف الغطاء برقم  235بعنوان (الصلوات الرشيفة).
نظم يف أرج��وزة لطيفة ،فرغ من نظمها س��نة
5.5تاري��خ س�لاطني تركيا العثامني�ين ،اً
1293ه��ـ ،وذكر تاريخ النظم يف كتابه فص��وص اليواقيت (بناء العدل ظهر) بدأ
باس��م الس��لطان مراد خان اخلامس ابن الس��لطان عبد املجي��د الذي مل ِ
متض عىل

خالفته إلاَّ ليايل وأ َّيام؛ فتسنَّم للخالفة أخوه السلطان عبد احلميد خان الثاين ابن
السلطان عبد املجيد ،فقال يف َّأوله مور ًيا:

يا من هو (امل��راد) و(السلطان)

ذل��ت ل��ه امل��ل��وك أي��ن ك��ان��وا

()46

6.6حتريم تقليد امل ِّيت ،وقد ذكرها يف إجازته للس ِّيد عناية اهلل(.)47
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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الطه��راين :رأيته بخ ِّطه يف بقايا
األنصاري ،قال
7.7تقريرات دروس الش��يخ مرتىض
ّ
ّ
الطهراين بكربالء ،وكتب عليه أنه وقف��ه برشوط ذكرها يف
الش��يخ عبد احلس�ين
ّ

كتابه (ملوك الكالم)(.)48

8.8تقريظ��ه عىل منتخ��ب الدمعة الس��اكبة والكتاب هو (الدمعة الس��اكبة يف املصيبة
حممد باق��ر بن عبد
الراتب��ة ،واملناق��ب الثاقب��ة ،واملثالب العائب��ة) للحاج امل��وىل َّ
النجفي املس��كن واملدفن توفىَّ هب��ا يف (1285هـ)
البهبهاين
الدهدش��تي
الكري��م
ّ
ّ
ّ

األول والثاين والثالث منه��ا ضمن جم َّلد كبري ضخم
كب�ير يف مخس جم َّل��دات طبع َّ
احلجة فيام يتع َّلق
يف ( )1306وبقى املج َّلد الرابع واخلامس أحدمها يف أحوال َّ
بالرجعة كالمها بخط املؤ ِّلف يف غاية البس��ط وتبلغ إىل مائة ألف بيت ونس��ختها
ومعرضة للضي��اع والتلف ،ذك��ر يف َّأوله فهرس
املنح�صرة موقوفة يف النج��ف
َّ
مطال��ب مجيع املج َّلدات ،وذك��ر مآخذ الكتاب مفصلاً وانش��اء خطبته وديباجته

األول من كتابه (املحاسن)
حممد
اهلمداين إمام احلرمني ،كام ذكره يف املج َّلد َّ
املريزا َّ
ّ

الش�يرازي،
األول تقاريظ كثري من علامء عرصه مثل الس�� ِّيد
ّ
وطبع يف َّأول املج َّلد َّ
اخللييل،
عيل
والس ِّيد حسني
ّ
ّ
عيل بحر العلوم ،واحلاج موىل ّ
الكوهكمري ،والس ِّيد ّ

الكاظمي ،والش��يخ رايض آل خرض،
حممد حس�ين
الفاضل
ّ
األيرواين ،والش��يخ َّ
ّ
اجلعفري ،والشيخ عبد احلسني
والش��يخ مهدي آل كاشف الغطاء ،والشيخ نوح
ّ

الطرحيي ،والشيخ جعفر بن الشيخ حمسن األعسم(.)49
نعمة
ّ

9.9مجع الش��تات يف ذكر صور اإلجازات ،التي ص��درت من مجع من املتأخرين مثل
القم��ي ،ويف آخرها
الس�� ِّيد بحر العلوم والش��يخ جعفر كاش��ف الغطاء واملح ِّقق
ّ
الساموي يف
حممد
ّ
بعض اإلجازات التي صدرت من املؤ ِّلف ،هذه يف مكتبة الشيخ َّ
النجف ،ويف آخرها اإلجازة الكبرية التي صدرت من املؤلف للس ِّيد إسامعيل بن
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األصفه��اين الش��هري بالس�� ِّيد إس�ماعيل الص��در واملت��وفىَّ
الس�� ِّيد ص��در الدي��ن
ّ

حممد عىل بن احلاج الشيخ جعفر
(1338هـ) ،وإجازة أخرى من املؤ ِّلف للش��يخ َّ
التسرتي املتوفىَّ (1322هـ)(.)50
ّ

الكلبايكاين
ُ 1010جنك ،وهو كتاب يشبه الكشكول ،توجد نسخة منه يف مكتبة مدرسة
ّ
يف قم(.)51
َّ
وهي(أن
1111اجلوهر النضيد ،يف اجلواب عن املس��ألة العويصة املع��دودة من األلغاز
أصل ال ختش��ون ال ختش��يون فصار احلي م ِّيتًا بقلب الذات ال باحلقيقة)؛ فأجاب

حممد بن عبد الوهاب آل داود املل َّقب بإمام احلرمني
عنها ورشحها مبسو ًطا املريزا َّ
الكاظمي املتوفىَّ هبا يف (1303هـ) وفرغ منه يف(1270هـ) توجد ضمن
اهلمداين
ّ
ّ

الساموي يف النجف(.)52
حممد
ّ
جمموعة من رسائله يف مكتبة الشيخ َّ

1212اجلوهر النظيم يف رشح املنظومة املوس��ومة ب��ـ( :عصمة األذهان يف علم امليزان)،
ِ
اهلم��داين املذكور ،طبع متن��ه يف (1298هـ) وفرغ من
حممد
وه��و ك ََمتنه للمريزا َّ
ّ
رشح��ه يف (1276هـ) كام ذك��ره يف كتابه (فصوص اليواقي��ت) املطبوع ،ويوجد
الساموي نسخة من الرشح بخط تلميذ الشارح وهو
حممد
ً
ّ
أيضا يف مكتبة الش��يخ ّ
األرومي ف��رغ من الكتابة يف (1296هـ) ونس��خة
حممد
ّ
حممد س��ميع بن َّ
الش��يخ َّ

رصح يف آخره أنَّه أ َّلفه يف ِّ
أقل من شهر وهو إىل
أخرى بخط الش��ارح نفس��ه ،وقد َّ
أيضا(.)53
آخر مباحث التصورات التي انتهى إليها متنه ً

توجد منه نسخة يف مكتبة كاشف الغطاء برقم .147
1313حديقة الطلاَّ ب ،أرجوزة يف علم الرصف يف مائة بيت ،نظمها ليوسف َّأوهلا:
احل����م����دُ هلل ال������ذي أع���ط���اين

صيانة ال��ل��س��ان ع��ن إحل� ِ
���ان

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ

()54
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دخان التنب��اك ،وأنَّه ال يرض بالصوم بل َّ
درة األس�لاك يف حكم َّ
إن ن َّية اإلمس��اك
َّ 1414
منه يفس��د الصومَّ ،أوله احلمد هلل الذي فطر اخلالئق بإحس��انه وهداهم إىل سبيل
رضوانه) مرتَّب عىل ثالث مقامات ثالثها يف إفس��اد الصوم بن َّية اإلمساك فيه عن
الدخ��انَّ ،
َّ
ألن الصوم املرشوع هو اإلمس��اك عن غريه ،وف��رغ منه يف (1281هـ)

نس��خة من��ه ٍّ
بخط ج ِّيد كتبت يف س��نة التألي��ف ومعها نزهة القل��وب له يف مكتبة
الساموي(.)55
ّ

الطهراين يف
اهلمداين ،ومل يذك��ر
حمم��د ،ابن عبد الوهاب ب��ن داود
1515رج��ال املريزا َّ
ّ
ّ
الذريعة أي يشء عن هذا الكتاب(.)56

اهلمداين املتوفىَّ
حممد بن عبد الوهاب
1616الزه��رة البارقة ،أرجوزة يف اللغة .للم�يرزا َّ
ّ
بعد 1303هـَّ .أوله:

ك���ل ُّ
ي�را َّ
ك���ل البلغا
مح����دً ا ك���ث� ً
(الساموي) تاريخ فراغه من نظمه 1281هـ
يوجد يف جمموعة من رسائله يف مكتبة
ّ
ع���ن���ه ،مل���ن ع��� َّل���م آدم ال��ل��غ��ى

حممد باقر (حفيد اليزدي) يف
ونسخة أخرى مع (عصمة األذهان) ،له عند الس ِّيد َّ

النجف(.)57

1717الش��جرة املورقة واملش��يخة املونق��ةَّ ،أوله( :احلم��د هلل الذي أجاز املس��تجيز من
كري��م ثوابه ،وأجار املس��تجري من عظيم عقابه ...الخ) ،مج��ع فيه صور إجازات

ض��م إليها فوائ��د كثرية أخرى،
العل�ماء ل��ه ،وهي تزيد عىل أربع�ين إجازة ،وقد
َّ
ومنه��ا مجلة إجازات بخطوط عل�ماء أصفهان أتته منهم يف س��نة 1283هـ بعدما
أرس��ل إليهم مجلة من تصانيفه ،وقد هنَّأه بتلك املناس��بة بعض الش��عراء بقصيدة

م��ا َّدة التاريخ منه��ا قوله :أتت إجازات ابن داود .ومت��ام األبيات مذكور يف كتابه
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(فصوص اليواقيت ) املطبوع ،ومن هذه اإلجازات اإلجازة الكبرية التي كتبها له

األنصاري ،والشيخ عبد
القزويني ،وعمدة جميزيه :الشيخ مرتىض
مهدي
الس�� ِّيد
ّ
ّ
ّ

احلائري
الطباطبائي
اخللييل ،واملريزا زين العابدين
عيل
احلسني
ّ
ّ
ّ
الطهراين ،واملوىل ّ
ّ

وغريهم(.)58

1818رشائ��ط الدع��اءَّ ،أوله :أ َّم��ا بعد احلمد والص�لاة ...الخ ،فرغ من تأليفه يف س��نة
1278هـ .وكتب عليه رباع َّية فارس َّية هذا نصها:

ب��ا ج��اب��ت ق��ري��ن ن��خ��واه��د شد
ل���ي���ك يب ش��ب��ه��ه م��س��ت��ج��اب

ه���ر دع���ا ك���ز رس زب����ان ب��أش��د

شود آندعا كزميان جون بأشد

()59

حممد بن
1919رشح ح��دِّ الكلمة عىل ما ذكره يف التس��هيل ،تأليف اإلمام مج��ال الدين َّ
الكرمانش��اهي
مالك صاحب (األلف َّية) يف النحو ،أ َّلفه بالتامس أيب احلس��ن خان
ّ

حممد
س��نة 1270هـ ،يوجد ضمن جمموعة من رسائل
اهلمداين يف (مكتبة الشيخ َّ
ّ
الساموي) يف النجف األرشف(.)60
ّ

أيضا(.)61
2020رشح لغز الصمد َّية ،ورشح هذا الرشح له ً
عيل يف 1284هـ( ،)62توجد نسخة منه
2121عبري التعبري ،ذكره يف إجازته للس ِّيد غياث ّ
اإلسالمي بطهران برقم .7961
بمكتبة جملس الشورى
ّ

2222عجائ��ب االرسار ،ق��ال يف كتابه (فص��وص اليواقيت) وفيه نبذة م��ن عدَّ ة علوم
كاألعداد والتكس�ير والنجوم ،ف��رغ منه  1297ومادة تارخي��ه (عجيب غريب)

مهدي بن الس�� ِّيد
املخمس اخلايل الوس��ط ،بالتامس س�� ِّيدنا املرتىض بن
أ َّلفه لبيان
ّ
َّ
الكشمريي املنتهي إىل موسى املربقعَّ ،أوله( :احلمد هلل الذي و َّفق من عباده
حممد
ّ
َّ

املخمس ،)..والنسخة ِّ
حممد سميع بن حممد
من يشاء لتعريف الوفق
بخط تلميذه َّ
َّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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(الساموي)(.)63
األرومي يف 1297هـ عند
ّ
ّ
2323عصمة األذه��ان ،منظومة يف علم امليزان ،طبع يف 1298هـ وعليه إجازة ش��يخه
حممد صهر كاشف الغطاء ،أوله:
الشيخ رايض بن الشيخ َّ

ق����ال إم�����ام احل���رم�ي�ن ال��ف��ط � ُن

وم����ن ل���ه يف مه�����دان امل��وط��ن

أمح���د م��ن ق��د ص���ور اإلن��س��ان��ا

ع��� َّل���م���ه امل���ن���ط���ق وال���ب���ي���ان���ا

إىل قوله:

وه��و إىل آخر مباح��ث التصورات .وقد نظم��ه يف أقل من أس��بوع يف  98بيتًا ذكر

اسمه يف قوله:

س��م��ي��ت��ه ب��ع��ص��م��ة األذه������ان

يف الكشف عن قواعد امليزان

()64

2424عطر العروس فيام يته َّيج به النفوس ،يف رشح بعض األبيات املشكلة وبيان النقطة
حتت باء البس��ملة وبعض فضائل العرتة الطاهرة ،وهو رشح األبيات الثالثة التي

انش��ائها عبد الباقي العمرى يف َّ
أن أمري املؤمنني هو النقطة حتت باء البسملة،
واألبيات الثالثة هذه:

ص��ن� ُ�و ط��اه��ا املصطفى وابنته

م���ع س��ب��ط��ي��ه ال��ك��ن��وز امل��ق��ف��ل� ْه

س����ور ال���ق���رآن ف��ي��ه��ا س���ورت

س��ي�ما ت��س��وي��ره��ا ل��ل��ح��م��دل � ْه

رص���ع���ت ال���ب���اء م���ع ال
ن��ق��ط َّ

ـ��ن��ون وال��ب��اء ال��ت��ي يف البسمل ْه

احلجبي قطعة يف مادة تارخيه ،منها قوله:
فرغ منه يف  1273وإنشاء الشيخ صالح
ّ

(هب عطر اإلفطار عطر العروس) واتَّفق يف هذه السنة عرس املصنِّف وتزوجيه،
َّ
احلل ،بقصيدة ذكر مادة التاريخ يف آخرها
مهدي
فهنَّأه الس ِّيد صالح بن
ّ
ّ
القزويني يِّ ّ

عيل كاش��ف
بقوله( :ش��مس الس�ماء قابلت بدرا ) والنس��خة يف خزانة (الش��يخ ّ
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حممد س��عيد بن الش��يخ صالح
الغطاء) ،ونس��خة خط املؤ ِّلف مع تقريظ الش��يخ َّ
الساموي)(.)65
التميمي عند (
ّ
ّ

التسرتي ،ذكر نسبه :إنه جعفر بن احلسني بن
2525غنيمة السفر ،يف ترمجة الشيخ جعفر
ّ
التسرتي ،وقال( :استجزت منه فكتب يل إجازة ذكر فيها َّ
أن املجاز
عيل
ّ
احلسن بن ّ

َأ ْوىل باالس��تجازة منه -إىل قوله :مادة تاريخ وفاته (كواكب قد نثرت) إش��ارة إىل
عيل بن جعفر كاشف
واقعة ليلة وفاته من تناثر النجوم .وعدَّ من أساتيذه الشيخ ّ

األنصاريَّ ،أوله( :س��بحان الذي أرسى
الغطاء ،وصاحب (اجلواهر) ،والش��يخ
ّ
أيضا مثل احلاج مريزا
بعبده فدنى فتدلىَّ  ،)..وىف آخره ذكر تاريخ بعض مشايخ نفسه ً

حممد بن
املوسوي
أبى القاس��م بن كاظم
ّ
الزنجاين املتوفىَّ 1292هـ ،واحلاج موىل َّ
ّ

عيل
أمح��د
ّ
النراقي املتوفىَّ 1297هـ والنس��خة بخ ِّطه يف جمموعة يف خزانة الش��يخ ّ
حممد بن املوىل جعفر
كاش��ف الغطاء ونسخة أخرى عند الشيخ مهدي بن الشيخ َّ
عيل ،فرغ
رشف الدين
ّ
التس�تري ،فرغ من��ه يف  23ع 1303 -1وهي بخط َّ
حممد ّ

من الكتابة يف  13رجب  .1303وقد طبع بأهواز يف 1369هـ(.)66

2626الغنية يف ابطال الرؤيةَّ ،أوله( :احلمد هلل امللك اجل َّبار ،الذي ال تدركه األبصار،)...
الساموي)(.)67
يوجد ضمن جمموعة من رسائله عند (
ّ

توجد نسخة منه يف مكتبة كاشف الغطاء .256
2727فص��وص اليواقي��ت يف نصوص املواقي��ت ،فيه ماءة تاري��خ يف الوفيات وغريها،
مجعه سنة ألف وثالثامئة وطبع يف بمبئي يف تلك السنة وغريها ،وفيه مادة تواريخ

مجلة من العلامء ،ومادة تواريخ تصانيفه ،وىف آخره إجازة الس ِّيد زين العابدين بن

مس��ودة
حممد املجاهد له ،تارخيها يف 1281هـ ،توجد
َّ
الس�� ِّيد حس�ين بن الس�� ِّيد َّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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أصله ِّ
الس�ماوي ،فيه قصائ��د وتواريخ لألوقات
حممد
ّ
بخط املؤ ِّلف عند الش��يخ َّ

منصوص��ة حتى ال حيتمل غريه بذكر م��ادة للتاريخ ،وىف املطبوع س��بعون تارخيًا
احلجي والشيخ جابر وغريمها،
عرب ًّيا من إنش��اءاته ،ومخسة عرشة للش��يخ صالح
ّ

أيضا فاجلميع ماءة تاريخ(.)68
ومخسة عرش تارخيًا فارس ًّيا من إنشاءاته ً

2828كش��ف اإلهبام عن وجه مغني ابن هش��ام ،وهو كتاب يف النحو ،أ َّلفه عام زواجه
سنة 1273هـ ،وهو من أوائل إنتاجاته(.)69

2929كشف النقاب عن املسائل الصعاب ،وهي عرشون مسألة من فنون متعدِّ دةَّ ،أوله:
َّ
(الساموي)(.)70
(إن أزكى ما حتمله بطون الدفاتر من نطفة مياه )....يوجد عند
ّ

األول:
3030املحاسن يف اإلنش��اءات واملراسالت مع سائر الطبقات ،يف جم َّلدينَّ ،أول َّ
(احلمد هلل الذي أنش��أ اإلنس��ان وع َّلمه البيان) ،وفيه غري مراسالته الديباجة التي

كتبه��ا لـ(الدمعة الس��اكبة) باس��تدعاء مؤ ِّلف��ه وتقريظه لـ(نف��س الرمحن) تأليف
الساماين يف
عيل
ش��يخه العلاَّ مة
ّ
ّ
النوري وإجازته لتلميذه الس�� ِّيد عنايتعيل بن كرم ّ

1284ه��ـ وهي كبرية مش��تملة عىل ذكر تصانيفه ومش��اخيه ،واملج َّلد الثاين َّأوله:
حممدً ا صلىَّ اهلل عليه وآله جلمع الش��تات) ،وفيه تواريخ
(احلم��د هلل الذي أرس��ل َّ
ِ
حممد
الساموي(.)71
ّ
كثرية ،يوجد كال جم َّلديه يف مكتبة العلاَّ مة الشيخ َّ

3131املشكاة يف مسائل اخلُمس والزكاة ،يف جم َّلدينَّ ،أوهلام يف الزكاة فرغ منه 1279هـ،
الكاظمي يف
الربع��ي
وم��ا َّدة تارخيه عىل ما أنش��أه الش��يخ جابر بن عبد احلس�ين
ّ
ّ
قطع��ة قوله :كتاب تزكى النفس واملال فح��واه ،وثانيهام يف اخلمس ،وفرغ منه يف

أيضا للشيخ جابر:
1280هـ ومادة تارخيه (فرغ) ً
َّ
إن اب����ن داود غ����دا راق��ي��ا
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وأوض������ح ال��ف��ق��ه ب��م��ش��ك��ات��ه

وم��ن ك��ت��اب اخل��م��س ِّأرخ فرغ

َّأول هذه اجلزء( :أحسن ما يغتنمه املرء بيده ويكنزه يف يومه لغده ويغوص عليه يف

التويرسكاين،
عيل
حممد
ّ
بحر عمره) ،عند الشيخ َّ
ّ
الساموي ،ويف آخره إجازة املوىل حسني ّ
وإجازة صاحب الروضات بخ َّطيهام له يف 1283هـ(.)72

اإلسالمي بطهران
3232مقامة ،وهي بالعرب َّية توجد نسخة منه بمكتبة جملس الشورى
ّ
برقم .)73(7916

3333مل��وك الكالم يف مجع م��ا جرى بيننا وب�ين أوىل اإلفهام ،يف األدب َّي��ات من النحو
وال�صرف وغريمها من الفنون واملس��ائل ،وفي��ه فوائد كثرية ،موج��ود يف خزانة
عيل كاش��ف الغطاء ،وكتب بخ ِّطه عىل ظهر نس��خة من تقريرات أستاذه
الش��يخ ّ

الش��يخ املرت�ضى أنهَّ ا وقف ب�شروط كتبتها عىل ظهر ملوك ال��كالم ،يوجد جم َّلده

الس�ماويَّ ،أوله( :ال نجد س��وى جنابك حممو ًدا
حممد
ّ
َّ
األول بخ ِّطه عند الش��يخ َّ
يا خري مس��ؤول وال نرد غري عبابك مور ًدا يا أكرم مأمول )..عناوينه( :س��ئلت)

و(أجبت) ،ومن مس��ائله الس��ؤال عن إي�مان أيب طالب بحس��اب اجلمل ،فيذكر

قواعده بالفارس�� َّية ،ويذك��ر أرجوزة لوح الضبط بتاممها ،وف��رغ منه صبيحة يوم
الغدير سنة 1274هـ(.)74

3434املواعظ البالغة من اآليات والروايات وفنون احلكايات ،فرغ منه سنة 1293هـ،
قال بعض الش��عراء يف م��ادة تارخيه قوله :بع��د عدَّ ة أبيات( :مواع��ظ للناس فيه

هدى) ذكره يف َّأول كتابه (فصوص اليواقيت) وقال إنَّه حرض يف النجف يف شهر
التسرتي يعظ الناس
رمضان سنة  1292املس��جد األخرض ،وكان الشيخ جعفر
ّ
جملس��ا يف أيام ش��هر رمضان ،لكن املوجود يف
فرغب يف تأليف املواعظ يف ثالثني ً

النس��خة التي بخ ِّطه إىل آخر املجلس الرابع ،وبس��ط فيه الق��ول يف منازل القرآن
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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يتم الكتاب يف س��نة 1293هـَّ ،أوله( :احلم��د هلل ذي املنن
االثن��ي عرش وبآخ��ره ّ
واآلالء الس��ابغة ،)...والظاهر أنَّه مل خيرج إلاَّ هذا املقدار ولع َّله متَّمه بعد التاريخ
النجفي بخ ِّطه للمؤ ِّلف،
حممد
ّ
حممد قاسم بن َّ
وامللحق هبذه النسخة إجازة الشيخ َّ

التسرتي)َّ :
(إن كتابنا
وقال املؤ ِّلف يف (غنيمة الس��فر يف ترمجة احلاج ش��يخ جعفر
ّ

«املواع��ظ البالغة والعيون الس��ائغة» من نور فضله وض��وء وعظه وملعات أنواره

ونفحات أرساره.)75()...

البهائي ،قال يف
3535املوجز يف رشح القانون امللغز ،يعني ( لغز القانون) تصنيف الشيخ
ّ
كتابه (فصوص اليواقيت) َّ
إن فيه نبذة من عدَّ ة علوم كاحلساب واحلروف والرمل
واهليئة والطب والنجوم ،وفرغ منه سنة 1298هـ ،ومادة التاريخ( :ليس له نظري)

املسودة يف آخره أنَّه فرغ منه بكربالء سنة 1295هـ،
توجد نس��خة خط يده وهي َّ
َّأوله( :محدً ا حلكيم شفى أمراض اإلنسان بقانون اإلسالم وااليامن.)76()...

3636نام��ه نام��ي ،وهي جمموعة من رس��ائله بالفارس�� َّية ،حتوي  62رس��الة ،من خرية
الش�يرازي ،وقد ُطبعت يف املج َّلة
حممد صادق بن مريزا حس�ين
ّ
رس��ائله ،مجعها َّ
اإلسالمي بطهران السنة الثانية،
الفصلية (بيام هبارس��تان) ملكتبة جملس الشورى
ّ

خريف 1388هـ ،وبتحقيق وإعداد رسول جعفريان(.)77

3737نزه��ة القل��وب واخلواطر ببعض م��ا تركه األوائ��ل لألواخر ،ويقال ل��ه( :نزهة
اخلواط��ر في�ما تركه األوائ��ل لألواخر) ،ح َّقق فيه  23مس��ألة يف فن��ون خمتلفة يف

تفضل علينا فجعلنا من سدنة العلوم)...
 1500بيت تقري ًباَّ .أوله( :محدً ا ملحسن َّ
وكان الش��يخ حمس��ن بن طاهر قد س��أل املؤ ِّلف عن املس��ائل طي كتاب بعثه إليه
فأج��اب املؤلف عنه��ا ،والثامن عرش منها الس��ؤال عن اس��تحباب ق��راءة دعاء

الطويس فأجاب بعمومات الدعاء وذكر ما أنشأه هو ممَّا
(دوازده إمام) للخواجه
ّ
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يش��ابه إنشاء اخلواجة ،وقال َّ
إن هذه األجوبة أمالها يف سفره ملشهد سامراء فاقدً ا
جلميع الكتب(.)78

احلج ّي
3838هبة الشباب يف علمي اإلعراب ،أ َّلفه يف أوائل شبابه ،وقال الشيخ صالح ِّ
تقري ًظا عليه يف قطعة منها:
هل��ا وه��ب الشباب فقيل ِّأرخ:

ليهن الشيب يف هبة الشباب

وه��و ينطبق عىل 1271هـ ،وهو تاريخ فراغ��ه من التأليف ،وقد ورد متام القطعة
للبهائي ،وكان
يف (فصوص اليواقيت) ،وكان املؤلف قد رشح ّأولاً (لغز النحو)
ّ
لغزا فرشح الرشح ثان ًيا وس�َّم�اَّ ه (هبة الش��باب) وعليه تقاريظ ُأخر،
أيضا ً
رشح��ه ً
اجلعفري،
احلل ،والش��يخ عباس بن احلسن
مهدي
منها تقريظ الس�� ِّيد
ّ
ّ
ّ
القزويني يِّ ّ

الفسوي ،وعبد
الرضوي
التربيزي ومجال الدين رضا بن املرتىض
ومريزا يوسف
ّ
ّ
ّ

التميمي ،توجد نس��خة مع
وحممد س��عيد ب��ن صالح
الباق��ي
ّ
ّ
العم��رى ،برباع َّيةَّ ،
(الساموي)(.)79
التقاريظ يف مكتبة
ّ

وفاته
ال توجد لدينا أخبار عن س��نة والدة إمام احلرمني ،سوى أنَّه تزوج سنة 1273هـ،

حممد ،كام كتب��ه بخ ِّطه عىل
عيل ب��ن َّ
فهنَّ��أه لعرس��ه الش��عراء ،ورزق ول��ده مج��ال الدين ّ

ظه��ر كتاب��ه (بي��ان النقط��ة) ،يف ليل��ة عرفة س��نة 1276ه��ـ ،وأخت��ه حور العني س��نة
1278هـ(.)80

وقد اختلف العلامء يف س��نة وفاته ،حتى َّ
الطهراين يف الذريعة اضطرب اضطرا ًبا
أن
ّ

()82
()81
ومرة
كب�يرا يف حتديده��ا ،تار ًة يذكر أنَّه ت��ويف 1303هـ  ،وأخرى أنهَّ ��ا 1304هـ َّ ،
ً
ٍ
ال حيدِّ د سنة الوفاة سوى أنَّه توفيِّ شا ًّبا يف ن ِّيف بعد 1300هـ(.)83

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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الزركيل يف األعالم 1330هـ( ،)84املوافق 1886م ،وهذا أمر ُمستبعد،
وقد جعلها
ّ

ألنَّه كام قيل توفيِّ شا ًّبا.

وعمر رضا كحالة جعلها يف 1305هـ(.)85

الطه��راين يف الذريعة من أنَّه كان ح ًّيا يف
واملظن��ون أنَّه توفيِّ بعد 1304هـ ،ملِا ذكره
ّ

رابع شهر الصيام 1304هـ(.)86
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هوام�ش البحث
(ُ )1ينظر :تكملة أمل اآلمل.5/4 :

أيضا:
( )2هذه الزيادة من األعالم
تفرد هبذا االسمُ :ينظر ،258/6 :و ُينظر يف ترمجته ً
للزركيش ،فقد َّ
ّ
نقباء البرش.236/5 :
(ُ )3ينظر( :نامه نامي) ،إعداد وحتقيق رس��ول جعفريان ،جم َّلة بيام هبارس��تان1388 ،هـ ،و ُينظر هذه
القصة يف تكملة أمل االمل.5/4 :
( )4أعيان الشيعة.394/9 :
( )5الذريعة.70/2 :
( )6تكملة أمل اآلمل.5/4 :
( )7نقباء البرش.236/5 :
( )8غنيمة السفر.44 :
( )9غنيمة السفر.47 :
( )10غنيمة السفر.48 :
( )11مرياث حوزة أصفهان.251/2 :
( )12مرياث حوزة أصفهان.275/2 :
( )13نامه نامي ،املقدمة ،وغنيمة السفر.1 :
( )14غنيمة السفر.1 :
( )15غنيمة السفر.40 :
( )16غنيمة السفر.40 :

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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(ُ )17ينظر :رياض السالكني.54/1 :

(ُ )18ينظر :الكتاب البن درستويه.93:
( )19تكملة أمل اآلمل.5/4 :

(ُ )20ينظر :مرياث حوزة أصفهان.275/2 :

اجلاه�لي حتى العرص احل��ارض ،راجعه:
(ُ )21ينظ��ر :معج��م املعربات الفارس�� َّية من��ذ بواكري العرص
ّ
السباعي ،ط ،2دار نارشون 1998م.167 ،92 :
حممد
الدكتور
ّ
السباعي َّ
ّ
(ُ )22ينظر :معجم املعربات الفارس َّية.92:
(ُ )23ينظر :معجم املعربات الفارس َّية.92:

(ُ )24ينظ��ر ،261/10:يق��ول( :وكان عىل مصطلح الرتك آغا ل��ه) ،ويف(131/16جعل األمري آغا
له).
(ُ )25ينظر :غنيمة السفر.48 :
( )26غنيمة السفر.44 :
( )27غنيمة السفر.44 :
( )28أعيان الشيعة.394/9 :
(ُ )29ينظر :تكملة أمل اآلمل ،5/4 :وأعيان الشيعة ،394/9 :غنيمة السفر.44 :
( )30الذريعة.25/11 :

( )31الذريعة.123/20 ،126/11 :
( )32الذريعة.25/11 :
( )33الذريعة.25/11 :
( )34الذريعة.119/3 :
( )35الذريعة.25/11 :
( )36الذريعة.25/11 :

192

أعرجي
علي ع َّبا�س ال
ّ
�أ.م.دّ .
( )37الذريعة.26/11 :
( )38الذريعة.26/11 :
( )39الذريعة.30/13 :
( )40الذريعة.4/11 :
( )41الذريعة.62/11 :
(ُ )42ينظر 64 ،13 /1 :من الكتاب أعاله.
( )43الذريعة.70/2 :

للطهراين.237/5 :
(ُ )44ينظر :نقباء البرش،
ّ
( )45الذريعة.119/3 :
( )46الذريعة.258/3 :
( )47الذريعة.138/11 :
( )48الذريعة.385/4 :
( )49الذريعة.264/8 :
( )50الذريعة.138/5 :
( )51الذريعة.208/3 :
( )52الذريعة.290/5 :
( )53الذريعة290/5 :ـ .291
( )54الذريعة ،388/6 :ونقباء البرش.237/5 :
( )55الذريعة.90/8 :
( )56الذريعة.145/10 :
( )57الذريعة.73/12 :
( )58الذريعة.37/13 :

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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( )59الذريعة.45/13 :
( )60الذريعة.186/13 :
( )61الذريعة ،46/14 :نقباء البرش.237/5 :
( )62الذريعة.216/15 :
( )63الذريعة.218/15 :
( )64الذريعة.274/15 :
( )65الذريعة277/15 :ـ .278
( )66الذريعة.70/16 :
( )67الذريعة.67/16 :
( )68الذريعةُ ،236/16 :ينظر :مصفى املقال.431 :
( )69مصفى املقال.431 :
( )70الذريعة.66/18 :
( )71الذريعة.123/20 :
( )72الذريعة.52/21 :
اإلسالمي.243/2 :
(ُ )73ينظر :فهرست مكتبة جملس الشورى
ّ
( )74الذريعة.222/22 :

( )75الذريعة ،225/23 :مصفى املقال.431 :
( )76الذريعة.250/23 :
(ُ )77ينظر :موسوعة مؤلفي اإلمام َّية.226/1 :
( )78الذريعة.121/24 :

( )79الذريعة ،158/25 :ونقباء البرش.236/5 :
(ُ )80ينظر :نقباء البرش.236/5 :
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( )81الذريعة ،37/13 :وكذا يف أعيان الشيعةُ :ينظر.394/9 :
( )82الذريعة.70/2 :

( )83الذريعة.25/11 :
( )84االعالم.258/6 :

( )85معجم املؤ ِّلفني.268/10 :
(ُ )86ينظر :نقباء البرش.236/5 :

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
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امل�صادر واملراجع
1.1األعالم ،قاموس تراجم ألش��هر الرجال والنس��اء من العرب واملستعربني واملسترشقني ،تأليف
الزركيل ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة اخلامسة ،أيار (مايو)1980 ،م.
خري الدين
ّ
العاميل ،ح َّققه وأخرجه الس�� ِّيد حسن األمني ،دار التعارف
2.2أعيان الش��يعة ،الس�� ِّيد حمسن األمني
ّ
للمطبوعات ،بريوت1420 ،هـــ2000/م.
3.3تكملة أمل اآلمل ،الس�� ِّيد حس��ن الصدر ،حتقيق :د .حسني عيل حمفوظ ،عبد الكريم الد َّباغ ،دار
يب ،ط.1
املؤرخ العر ّ
ِّ
الطهراين ،الن��ارش :دار إحياء
4.4نقب��اء البرش (طبقات أعالم الش��يعة) ،تأليف :الش��يخ آغا ب��زرگ
ّ
يب ،الطبعة األوىل1430 ،هـ.
الرتاث العر ّ
5.5نامه نامي ،إعداد وحتقيق :رسول جعفريان ،جم َّلة بيام هبارستان1388 ،هـ.

الطهراين ،الطبعة الثانية1403 ،هـ ،دار
6.6الذريعة إىل تصانيف الش��يعة ،العلاَّ مة الش��يخ آقا بزرگ
ّ
األضواء ،بريوت.
التسرتي.
7.7غنيمة السفر ،يف ترمجة احلاج شيخ جعفر
ّ

8.8مرياث حوزة أصفهان ،مركز حتقيقات حوزة علم َّية أصفهان.

املدين (ت 1118هـ).
9.9رياض السالكني ،يف رشح صحيفة س ِّيد الساجدين ،البن معصوم
ّ
1010الكتاب البن درستويه ،حتقيق :حاتم الضامن ،دار الشؤون الثقاف َّية العا َّمة.

اجلاه�لي حتى العرص احل��ارض ،راجعه :الدكتور
1111معجم املعربات الفارس�� َّية من��ذ بواكري العرص
ّ
السباعي ،ط ،2دار نارشون1998 ،م.
حممد
ّ
السباعي َّ
ّ
الطهراين ،دار العلوم للتحقيق والنرش،
1212مصفى املقال يف مصنِّفي علم الدراية والرجال آغا بزرك
ّ
ط.1
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أعرجي
علي ع َّبا�س ال
ّ
�أ.م.دّ .
اإلسالمي.
1313فهرست مكتبة جملس الشورى
ّ

اإلسالمي ،قسم املوسوعات1421 ،هـ.
1414موسوعة مؤ ِّلفي اإلمام َّية ،جممع الفكر
ّ

1515معج��م املؤ ِّلفني تراجم مصنِّفي الكت��ب العرب َّية ،تأليف :عمر رضا كحالة ،النارش :مكتبة املثنَّى،
يب.
بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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