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�أحمد ّ

َّ
ملخ�ص البحث
حممد بن احلسن ابن ّ
اش��تمل هذا البحث عىل مصنّفات فخر املح ّققني ّ
املطهر احلليّ ّ
(ت 771ه��ـ) املوجودة يف مكتبة اإلمام احلكي��م العا ّمة يف النجف األرشف ،وفيها ذكر

ضمته��ا ( )13نس��خة خ ِّط َّية ،مع حتقي��ق لبعض نوادرها ونُس��خها،
س��بعة عنوان��اتَّ ،
وترتيبها عىل النحو اآليت:

األول :أجوبة املسائل املهنّائ ّية ،ثالث نسخ.
الكتاب ّ

الكتاب الثاين :أجوبة مسائل بعض األج ّلة الفقه ّية ،نسخة واحدة.

الكتاب الثالث :إيضاح الفوائد يف رشح مشكالت القواعد ،مخس نسخ.
الكتاب الرابع :حاشية إرشاد األذهان ،نسخة واحدة.
الكتاب اخلامس :الفخر ّية يف معرفة الن ّية ،نسخة واحدة.
متفرقة ،نسخة واحدة.
الكتاب السادس :مسائل فقه ّية ّ
الكتاب السابع :معراج اليقني يف رشح هنج املسرتشدين ،نسخة واحدة.
وذك��ر الباح��ث يف األعداد الس��ابقة منهج��ه يف تعريف الكتاب ونُس��خه ،برتتيب

ألفبائي للكتب ،وترتيب بحس��ب التاريخ للنسخ ،وذكر يف الفهرس بعض التحقيقات
ٍّ

ختص النُّسخ والن ُّّساخ.
التي ّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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Abstract
This article has contained the works of Fakher Al-Muhaqiqin
Muhammad Ibn Al-Hassan Ibn Al-Mutahar Al-Hilli (771 H.) which
are found in Imam Al-Hakeem General Library in Al-Najaf AlAshref, in which he mentioned seven titles, (13) written copies,
with the achievements of some of the oddities and copies, and
they were arranged as follows:
Book I: Ajubat Al-Masaeil Al-Mhnnayaia, three copies.
Book II: Ajubat Al-Masaeil baadh Al-Ajlla Al-Fqhya, one copy.
Book III : 'Iidhah Al-Fawayid fi Sharah Mushkilat Al-Qawaeid,
five copies
Book IV: Hashiat 'Iirshad Al-Athhan, one copy.
Book V: Al-Fakhrya fi Maerifat Al-Niya, one copy.
Book VI: Masayil Fiqhya Motfarrqa, one copy.
Book VII: Muaeraj Al-Yaqin fi Sharah Nahj Al-Mustarshadin,
one copy.
In previous issues, the researcher mentioned his approach in
definition and copying the book, and its copies by alphabetical
order for the books and he also mentioned some of the
investigations concerning copies and transcripts .

ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة
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حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الكتاب الأ ّول
�أجوبة امل�سائل املهنّائ ّية
عربي)
(�أجوبة م�سائل-
ّ
حممد بن احلسن (ت 771هـ).
املجيب :فخر املح ّققنيّ ،
القس��م الرابع من املس��ائل املهنّائ ّية التي س��أل عنها الس ّيد مهنّا بن س��نان العبيد ّيل
احلس��يني ،وأج��اب عنه��ا فخر املح ّققني (اب��ن العلاّ م��ة) ،وأكثر هذه املس��ائل يف الفقه
ّ

املحرم سنة 720هـ يف احل ّلة ،والكتاب
والعقائد ،وعددها ( )27مسألة ،فرغ منها يف ّ 15
الطهراين يف كتابه الذريعة.
مل يذكره الشيخ آقا بزرك
ّ

العريب املخطوط]312/1 :
[الرتاث
ّ

حممد املصطفى وآله الط ّيبني
ّأول املس��ائل« :احلمد هلل ِّ
رب العاملني ،وصلواته ع�لى ّ

احلسيني
العلوي
الطاهرين ،فهذه صورة املسائل ،سأهلا املوىل الس ّيد العامل مهنّا بن سنان
ّ
ّ

-ق��دّ س اهلل روح��ه -موالن��ا املوىل األعظ��م األفضل األعل��م ،خالصة ن��وع بني آدم،

رسه -وصورة خ ّطه
حممد بن احلسن ّ
ش��يخنا فخر امل ّلة والدينّ ،
املطهر احلليّ ّ  -قدّ س اهلل ّ
املطهر.»..
حممد بن احلسن ّ
الرشيف :تأ ّمل العبد الفقري إىل اهلل تعاىل ّ

آخر املس��ائل« :ومنها أد ّلة أعرضنا عن ذكرها خوف اإلطالة ،وكتب هذه األسطر

حمرم سنة عرشين وسبعامئة».
حممد ابن ّ
املطهر يف منتصف ّ
ّ
النسخ يف املكتبة.)3( :

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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()1
ّأول النس��خة« :وأ ّما فتاوى ولد موالنا...مس��ألة :ما يقول س ّيدنا اإلمام -أدام اهلل

كرا فصاعدً ا.»..
أ ّيامه -يف املاء إذا كان ًّ

آخ��ر النس��خة« :اجلواب :الناس يف ذلك ع�لى قولني ،واملختار أنهّ ��ا فتحت عنوة،

رب العاملني،
[وكتب الناس��خ ]:هذا آخر ما وجدت من املس��ائل واألجوبة ،واحلمد هلل ِّ
كثريا.
حممد ّ
وصلىّ اهلل عىل س ّيدنا ّ
النبي وآله الط ّيبني الطاهرين وس ّلم ً

واس��ترشاحا يف ثامن ربيع اآلخر
وفهم وضب ًطا
ً
أهناه -أ ّيده اهلل تعاىل -قراء ًة وبح ًثا اً

تم الكتاب».
لسنة ّ
ست ومخسني وسبعامئة ،واحلمد هللّ ،
رقم املكتبة.)4/548( :

املوسوي ،يوم السبت  25مجادى
حممد هاش��م بن زين العابدين
ّ
نس��خ ،الس ّيد ّ

األوىل سنة 1248هـ (مل يرد فيها اسم الناسخ والتاريخ ،وما أثبتناه من النسخة
اخلامس��ة يف املجموع��ة) ،العناوي��ن ورؤوس املطال��ب كتبت بامل��داد األمحر،

والنس��خة ضم��ن جمموعة تض��م ( )11عنوانً��ا ،وترتيبها فيها الراب��ع ،عليها

حممد
الساموي ،وختم مكتبته
حممد بن طاهر
ّ
ّ
بيضوي« :من كتب ّ
مت ّلك الشيخ ّ
الساموي.»1354 ،
ّ

الغالف :جلد ،أزرق.
408

11ق23 ،س25.5 × 14.4 ،سم.

()2
رب العاملني ..وبعد فهذه صورة املسائل التي سأهلا املوىل..
ّأول النسخة« :احلمد هلل ِّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

حممد بن احلسن ..وصورة خ ّطه الرشيف :تأ ّمل
مهنّا بن سنان ..شيخنا فخر امل ّلة والدين ّ
حممد بن احلسن بن يوسف املطهر املسائل التي أفادها موالنا..
العبد الفقري إىل اهلل تعاىل ّ
مهنّا بن سنان ..ما يقول س ّيدنا اإلمام العلاّ مة يف شخص غرس يف األرض نخلاً .»..

آخر النسخة« :وهو املطلوب ،وهاهنا أد ّلة كثرية أعرضنا عن ذكرها خوف اإلطالة،

املطهر».
حممد ابن ّ
وكتب هذه األسطر ّ
رقم املكتبة.)2/1107( :

نسخ ،رشيف ابن املرحوم الشيخ عبد احلسني ،ليلة اجلمعة  18مجادى اآلخرة

س��نة 1289هـ ،العنوانات كتبت باملداد األمحر ،النس��خة ضمن جمموعة فيها
حممد طاهر
حممد بن ّ
مخس رس��ائل وترتيبها الث��اين ،عليها ختم مكتبة الش��يخ ّ

الساموي.»1354 ،
حممد
الساموي،
ّ
ّ
ّ
بيضوي« :من كتب ّ
الغالف :جلد ،أمحر.

7ق21 ،س17.8 × 11 ،سم.

()3
لتعس ذلك أفتنا أثابك اهلل ،ال جيوز
آخر النسخة (ناقص)« :ال يؤ ّدي الشهادة أبدً ا رّ

أن يشهد إلاّ بام يعلم ّ
النبي (صلعم) أشار إىل الشمس ،وقال.»...
ألن ّ
رقم املكتبة.)13/2510( :

نس��خ ،ق  ،11والنس��خة ضمن جمموعة فيها ( )13نس��خة ،وترتيبها الثالث

مر
عرش ،تاريخ نس��خ املجموعة تراوح بني سنتي (1092 -1058هـ) ،وقد ّ

وصف هذه املجموعة كاملة يف النس��خة األوىل من (أجوبة املس��ائل املهنّائ ّية)
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
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َّ
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احلل يف العدد السادس من املج ّلة.
للعلاّ مة يّ ّ

الغالف :جلد بن ّّي.

2ق25 ،س23.5 × 11.5 ،سم.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الكتاب الثاين
�أجوبة م�سائل بع�ض الأج ّلة الفقه ّية= [�أجوبة امل�سائل الفقه ّية]
عربي)
(�أجوبة م�سائل-
ّ
حممد بن احلسن (ت 771هـ).
املجيب :فخر املح ّققنيّ ،

مس��ائل فقهية وأجوبتها س��أهلا بعض األج ّلة ح�ين وروده ِ
للح ّلة الس��يف ّية بتاريخ
ّ

األول سنة 756هـ ،فأجاب عنها فخر املح ّققني مشافهة وأمالها عىل السائل
شهر ربيع ّ
فكتبها ،وكانت املسائل يف ثالث دفعات ،وجمموع املسائل ( )307مسألة ،وترتيبها:

األول س��نة 756هـ،
األوىل :س��أهلا الس��ائل ح�ين وروده احل ّلة بتاريخ ش��هر ربيع ّ

وعدد املسائل ( ،)112وجاء يف ّأوهلا« :هذه املسائل املباركة الرشيفة سألت عنها موالنا

واحلق والدين ،ابن
الشيخ األعظم ،اإلمام العلاّ مة املع ّظم ،رئيس املجتهدين ،فخر امل ّلة
ّ

لـم كنت يف خدمته باحل ّلة فأجابني عنها مش��افهة من��ه إ ّيل ،وأماله من لفظه
ّ
املطه��ر اّ
ست ومخسني وسبعامئة.»..
األول سنة ّ
عيل ،يف شهر ربيع ّ
ّ

الثانية :كتبها الس��ائل يف كراسة وأرسلها لفخر املح ّققني فأجاب عليها بخ ّطه ،غري

ثم إنني كتبت مس��ائل
مؤرخة ،وعدد املس��ائل ( ،)69وجاء يف ّأوهلا« :مس��ائل أخرىّ :
ّ
واحلق
يف كراس��ة وأرسلتها إىل س ّيدنا وموالنا الش��يخ ،اإلمام العلاّ مة املع ّظم ،فخر امل ّلة
ّ

والدي��ن -أدام اهلل أ ّيام��ه -فوردت وعليه��ا أجوبة رشيفة بخ ّط��ه الرشيف ،وهذه

صورة األسئلة واألجوبة.»..

الثالثة :قرأها السائل عىل فخر املح ّققني فأجابه لف ًظا ،وكتب السائل اجلواب بيده،
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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وكانت القراءة عليه بتاريخ سنة 770هـ ،وعدد املسائل ( ،)126وجاء يف ّأوهلا« :مسائل

ُأخر :سألته ـ ريض اهلل عنه ـ وقرأهتا عليه يف مجادى اآلخر سنة سبعني وسبعامئة فأجابني

عنها بلفظه وكتبته من إمالئه-رضوان اهلل عليه ورمحته وبركاته.»..-

[النسخة اخل ّط ّية نفسها]

عيل
عيل بن إبراهيم بن أيب ّ
أقول :الس��ائل هو غري الس�� ّيد عالء الدين أبو احلس��ن ّ
احللبي ،فقد تويف املذكور س��نة 749هـ ،وغري
احلس��يني
احلس��ن بن أيب املحاس��ن زهرة
ّ
ّ

املدين ،فقد تويف املذكور سنة 754هـ.
احلسيني
الس ّيد نجم الدين مهنّا بن سنان
ّ
ّ

ومصورهتا
توجد نسخة من الكتاب يف مكتبة جامعة طهران بالرقم (،)1474 /5
ّ

اإلسالمي بالرقم ( ،)1()209/6وليس فيها اسم السائل ،ونسبها
يف مركز إحياء الرتاث
ّ
مهدي نجف إىل العلاَّ مة احل�ّل�يّ ّ يف فهرس خمطوطات مكتبة اإلمام احلكيم
حممد
ّ
الش��يخ ّ

العا ّم��ة ،النج��ف األرشف ( ،)28/1وذكره بعنوان (أجوبة مس��ائل فخ��ر املح ّققني).
الطباطبائي يف كتابه مكتبة العالمة احلليّ ّ .33 :
واعتمد ذلك الس ّيد عبد العزيز
ّ

ّأول املس��ائل« :هذه املس��ائل املباركة الرشيفة س��ألت عنها موالنا الشيخ األعظم،

لـم
اإلمام العلاّ مة املع ّظم ،رئي��س املجتهدين ،فخر امل ّلة
ّ
واحلق والدين ،ابن ّ
املطهر اّ
عيل ،يف ش��هر
كن��ت يف خدمت��ه باحل ّلة ،فأجابني عنها مش��افهة منه إ ّيل ،وأماله من لفظه ّ
ست ومخسني وسبعامئة ،مسألة :ما يقول س ّيدنا اإلمام العلاّ مة يف قرية
األول س��نة ّ
ربيع ّ

وق��ف ع�لى طائفة من العلويني م��ن اآلباء واألجداد فأطلق الس��لطان هل��م عرش فعلها

(غ ّلتها -ظ).»..
412

آخر املس��ائل« :اجلواب :الق��رآن ناطق بعدم األرض والس��موات ،ويوحد القادر

املختار بدهلام ،وأ ّما ذلك املوجود وماه ّيته ال يعلمه إلاّ اهلل تعاىل».
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

النسخ يف املكتبة.)1( :

()1
رقم املكتبة.)5/548( :
املوسوي ،يوم السبت  25مجادى
حممد هاش��م بن زين العابدين
ّ
نس��خ ،الس ّيد ّ

األوىل س��نة 1248ه��ـ ،نفيس��ة ،العنوان��ات ورؤوس املطالب كتب��ت باملداد
األمحر ،والنس��خة يف ضمن جمموع تضم ( )11عنوانًا ،وترتيبها فيها اخلامس،

بيضوي« :من كتب
الساموي ،وختم مكتبته
حممد بن طاهر
ّ
ّ
عليها مت ّلك الشيخ ّ

الساموي.»1354 ،
حممد
ّ
ّ
الغالف :جلد ،أزرق.

23ق23 ،س25.5 × 14.4 ،سم.
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الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
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(الكتاب الثالث)
�إي�ضاح الفوائد يف �شرح م�شكالت القواعد
عربي)
إمامي-
ّ
(فقه � ّ
حممد بن احلسن (ت 771هـ).
تأليف :فخر املح ّققنيّ ،

رشح بعناوين (قال -أقول) خمترص ّ
حلل مشكالت كتاب (قواعد األحكام) لوالده
ٌ

العلاّ م��ة احل�ّل�يّ ّ (ت726هـ) ،كتبه بأم��ر من وال��ده العلاّ مة عىل أثر طل��ب طلبه بعض
اإلخ��وان من والده برشح الكتاب( ،)2فخرج منه إىل ّأول النكاح يف جم ّلد يف حياة والده،

األول بـ(،)
ث��م بعد وفاته أكم��ل البق ّية ،يظهر ذلك م��ن دعائه لوالده يف النص��ف ّ
ّ
تم كت��اب الوصية يوم عيد الفطر س��نة 724ه��ـ يف احل ّلة،
ويف النص��ف الثاين ب��ـ(ّ ،)
غرة رمضان س��نة 725هـ -كام يف بعض النسخ -وأمتّه -كام يف كتاب
وكتاب املرياث يف ّ

الذريعة -سنة 760هـ.

العريب املخطوط]377/2 :
[الذريعة 496/2 :الرقم  ،1950الرتاث
ّ

فلم كان كتاب ش��يخنا األعلم ..وال��دي :مجال امل ّلة والدين
ق��ال يف ّأوله« :أ ّما بعد اّ

أيب منصور احلس��ن ابن السعيد العلاّ مة ..املوس��وم بـ(قواعد األحكام يف معرفة احلالل
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واحل��رام) ه��و أرشف الكتب الفقه ّية ..قد اش��تمل ع�لى غوام��ض أرسار حمتجبة وراء
ِ
األصول�ين ..جام ًعا بني حتقيق وحف��ظ طويل املطالعة
أس��تار ال يكش��فها إلاّ البارع يف
كثري املباحثة ،وأش��كلت رموزه وإش��كاالته ،وكان بعض إخواننا يف الدين ومعارصينا

موضحا ألرساره .فأمرين والدي
يف طلب اليقني سألني أن أعمل كتا ًبا كاش ًفا ألستاره،
ً
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

 -أدام اهلل أ ّيامه -بإجابته ،فبادرت إىل مقتىض إرادته خو ًفا من اإلخالل بطاعته ،وعملت

وسميته بـ(إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد).»..
هذا الكتاب ّ

الع��زة والبق��اء ،والق��درة والع�لاء ..أ ّم��ا بعد
األول« :احلم��د هلل ذي
ّ
ّأول اجل��زء ّ

فل�ما كان كتاب ش��يخنا األعل��م ،وإمامنا املع ّظم ،أفض��ل املتقدّ مني واملتأخرين ،لس��ان

احلكامء.»..

األول« :وحيتمل عدم القبول مطل ًقا لألصل ،واألصح عندي قبول قوله
آخر اجلزء ّ

األول من القواعد ،واحلمد هلل تعاىل
مطل ًقا ،هذا آخر ما أوردناه يف حل إشكاالت اجلزء ّ
الذي و ّفقنا ..أربع وعرشين وسبعامئة باحل ّلة».

ّأول اجلزء الثاين« :بعد محد اهلل واجب الوجود ،وواهب وجود ّ
كل موجود ..يقول

األول من
لـم فرغت من حترير إشكاالت اجلزء ّ
حممد بن احلس��ن بن يوسف بن ّ
املطهر :اّ
ّ
كت��اب القواعد ،رشعت اآلن يف حترير اجلزء الثاين منه ،ونس��أل من اهلل حس��ن التوفيق

احلق بالتحقيق ،كتاب النكاح ،وفيه أبواب.»..
وإصابة ّ
آخر اجلزء الثاين:

«ف��إذا ظف��رت بز ّل ٍ
��ة فافت��ح هل��ا

ب��اب التج��اوز ّ
إن ذل��ك أج��در

 ..فرغ��ت من حتري��ره مع تراكم رصوف الدهر املك��دّ رة للنفوس واألفكار يف ذي

احلجة احلرام سنة ستّني وسبعامئة اهلالل ّية».
ّ
النسخ يف املكتبة.)5( :
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َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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()1
األول.
رقم املكتبة ،)3496( :اجلزء ّ

عيل ،ضحوة يوم األربعاء  3شهر رمضان سنة
نسخّ ،
عيل بن أمحد بن ّ
حممد بن ّ

إن هذا التاريخ هو للنس��خة املستنسخ عنها ،وإلاّ فالنسخة
863هـ (ويظهر يل ّ

اهلجري) ،عليها كلامت نسخ البدل ،بعض
هي من نس��خ القرن احلادي عرش
ّ
أن الس��ائل لرشح
العنوان��ات كتبت باملداد األمحر ،يف حاش��ية ديباجة الكتاب ّ

الطربي ،وه��ي معلومة مل أرها يف املصادر
عيل
ّ
الكتاب هو الش��يخ نجم الدين ّ
النائيني يف آخرها عبارة تتع ّلق بتاريخ
الغروي
عيل
ّ
ّ
ّ
املختص��ة ،كتب ع ّباس بن ّ

حرر يف الصحيفتني الس��ابقتني
النس��خة ّ
نصها« :تاريخ حترير هذا الكتاب كام ّ

س��نة 863ه��ـ ،هذا ما كتب��ه والدي -أع�لى اهلل مقامه الرشي��ف ،»-يف آخرها
حاش��ية لبع��ض تالمي��ذ املصنِّف ع�لى كتاب احلي��ض ،بمق��دار صفحتني
ونص��فّ ،أوهل��ا« :قول��ه( :والضابط ..إىل آخ��ره) هذا ضابط عىل م��ا اختاره

رسه -وش��يخنا بحي��ث تعرف امل��رأة كيف تقيض
املصنِّ��ف -ق��دّ س اهلل ّ
الص��وم الذي عليها» ،عليها اس��م (ش��يخ إبراهيم ،)...كانت النس��خة أمانة

حممد ابن الشيخ
عند الس�� ّيد حمس��ن ابن الس�� ّيد مصطفى ،عليها مت ّلك الش��يخ ّ

حممد
درويش عوض س��اكن احل ّلة بتاريخ س��نة 1191هـ ،ومت ّلك حس��ن بن ّ

التربيزي ،بتاريخ 29
حمم��د
عيل س��لطان ،ومت ّل��ك فرج اهلل ابن املرحوم
ّ
ّ
احلاج ّ
ّ
األول سنة  1329يف النجف األرشف مع جم ّلده اآلخر ،عليها ختم
شهر ربيع ّ
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«حممد إسامعيل».
مسدسّ :
الغالف :كارتون ،أسود.

277ق23 ،س25 × 19.5 ،سم.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

اجلناحي ،مالك
احلل
ّ
فائدة يف ترمجة الش��يخ ّ
حممد ابن الشيخ درويش عوض يّ ّ
النسخة:
رأيت يف مكتبة الس��ادة آل اخلرسان املوجودة اليوم يف اخلزانة العلو ّية املقدّ سة عدّ ة

حممد ابن الشيخ
من مستنسخاته للرسائل والكتب ومت ّلكاته ،وورد يف بعضها إنّه الشيخ ّ
اجلناحي نس ًبا ،وإليك رسدها:
درويش عوض احلليّ ّ مسكنًا
ّ

املجموعة األوىل :فيها رسالتان ،الرقم ( ،)68وإليك ما فيها:
ع�لي بن موس��ى ابن ط��اووس
ّ
احلس��ني احلليّ ّ
1.1املواس��عة واملضايق��ة ،للس�� ّيد ّ
(ت 664هـ) ،بدون تاريخ.
عيل
عيل بن ّ
حممد ّ
2.2رياض املس��ائل يف بيان (حتقيق) األحكام بالدالئل ،للس�� ّيد ّ
احلائري (ت1231هـ) ،كتبه يف يوم الس��بت  25شهر ربيع اآلخر
الطباطبائي
ّ
ّ
سنة 1192هـ.

املجموعة الثانية :فيها أربع رسائل ،الرقم ( ،)9وإليك ما فيها:
شوال سنة 1202هـ.
1.1املقدّ مة يف أصول الدين ،ملجهول ،كتبها يف ّ 22
شوال سنة 1195هـ.
2.2رسالة يف الفقه ،ملجهول ،كتبها يف ّ 28
3.3رسالة يف أصول الدين ،ملجهول ،كتبها بعد سنة 1200هـ.
4.4بغية الطالب يف معرفة املفروض والواجب ،للش��يخ جعفر بن خرض كاش��ف
النجفي (ت1228هـ) ،كتبها ولده الش��يخ جواد ابن الش��يخ
اجلناجي
الغطاء
ّ
ّ
حممد ابن الشيخ درويش احلليّ ّ يف سنة 1202هـ.
ّ

املجموعة الثالثة :فيها ثالثة كتب ،الرقم ( ،)95وإليك ما فيها:
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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1.1مع��ارج الوصول إىل علم األصول ،للمح ّق��ق احلليّ ّ (ت676هـ) ،كتبه يف 14
مجادى األوىل سنة 1207هـ.

الطويس (ت 460هـ) ،بدون تاريخ.
2.2عدّ ة األصول ،للشيخ
ّ

التوين (ت 1071هـ) ،كتبه يف يوم األحد  17ش��هر
3.3وافي��ة األصول ،للفاضل
ّ
األول سنة 1209هـ.
ربيع ّ

مت ُّلكاته:

أ .مت ّلك نسخة من كتاب (مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم) للشهيد الثاين
(ت965هـ) بتاريخ  27شهر رجب سنة 1205هـ ،الرقم (.)107

الكاشغري
حممد
ّ
ملحمد بن ّ
ب .مت ّلك نسخة من كتاب (منية املصليّ وغنية املبتدي) ّ
(ت 705هـ) بتاريخ سنة 1247هـ ،الرقم (.)61

ج .مت ّلك نسخة من كتاب (احلدائق النارضة يف فقه العرتة الطاهرة) للشيخ يوسف
البحراين (ت 1186هـ) ،بدون تاريخ ،الرقم (.)129
ازي
الدر ّ
بن أمحد ّ
ّ

احلسني
حممد بن حيدر
ّ
د .مت ّلك نسخة من كتاب (حاشية أصول الكايف) مللاّ رفيعا ّ
النائيني (ت 1082هـ) ،بدون تاريخ ،الرقم (.)62
ّ

ورأيت نس��خة خط ّية ضمن خمطوطات املدرس��ة اهلند ّية عليها وقف ّية كتبها الش��يخ

حممد
حممد ابن الشيخ درويش بن عوض احلليّ ّ ّ ،
ونصها« :هذا الكتاب وقف عىل الشيخ ّ
ّ
418

ثم عىل  ...أخوة الشيخ
ثم من بعده عىل ولده الشيخ جوادّ ،
ابن الشيخ درويش عوضّ ،

ثم عىل أوالد الش��يخ ج��واد مع القابلية والرغبة يف
جواد القابل منهم والراغب للعلمّ ،

ثم عىل الفقيه اجلامع للرشائط من أهل بلد احل ّلة ،فإن مل يوجد فالنجف األرشف،
العلمّ ،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

حممد وكافة أوالده ،فإن انقرضوا فللفقيه اجلامع
والتولية بيد العارف من أوالد الش��يخ ّ
للرشائط من اإلمام ّية».

األول (ت 786هـ) يف
ورأي��ت نس��خة من كتاب (ال��دروس الرشع ّي��ة) للش��هيد ّ

حممد ب��ن فطم احلليّ ّ بتاريخ
متح��ف صحن اإلمام احلس�ين عليها مت ّلك درويش بن ّ

س��نة  1142ه��ـ ،وال أعلم ّ
أن املال��ك هلا مع تقارب العرص والبلد هل له صلة بالش��يخ
دروي��ش آل عوض احل�ّل�يّ ّ أم ال؟ وذكرته هنا للفائدة وابن فطم (فطيم) هذا تُرجم له يف
طبقات أعالم الشيعة ج 9صِ ،253
فالحظ.

()2
آخر النسخة (ناقص)« :أقول :وجه القرب أن التمكّن من االكتساب كالغنى؛ ألنّه

يف احلديث ساوى بني .»...

األول والث��اين (ناقص اآلخر ،تنتهي يف نفقات
رق��م املكتبة ،)1359( :اجلزء ّ

األقارب).

املحرم س��نة  926هـ يف املشهد
نس��خ ،عامد الدين بن خرسو
ّ
األس�ترآباديّ 7 ،

ٍ
حواش بإمضاء« :م د» ،عىل ّأوهلا
العل��وي املقدّ س (النجف األرشف) ،عليها
ّ
احلسيني) ،عليها ختم مر ّبع« :عبده:
فهرس كتب الكتاب ،عليها اسم (رزاق
ّ
حمم��د لطي��ف ،»...عليها ختم بدون ش��كل« :نجف ،املكتب��ة األدب ّية ،حبيب
ّ
الكتبي».
ّ

اصطناعي ،أسود.
الغالف :جلد
ّ
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306ق23 ،س21 × 15 ،سم.

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ

خمطوطات فخر املحقِّقني (771-682هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة

()3
األول،
آخر النسخة (ناقص)« :أقول :أ ّما حال اإلجازة فام ذكره هنا عىل االحتامل ّ

فلألول ثلثا العبد.»...
وأ ّما عىل االحتامل الثاين
ّ

األول (ناقص اآلخر بمقدار ورقة واحدة).
رقم املكتبة ،)1608( :اجلزء ّ
نس��خ ،ق  ،11العناوي��ن ورؤوس املطالب كتبت باملداد األمح��ر ،عليها ختم
«عبده...عيل ...حسن.»...
بيضوي:
ّ
ّ

اصطناعي ،أمحر وعطفه بن ّّي.
الغالف :جلد
ّ

182ق25 ،س25.7 × 18.8 ،سم.

()4
رقم املكتبة ،)3531( :اجلزء الثاين.
نس��خ ،ق ،12عليها بالغ مقابلة ،العناوين ورؤوس املطالب كتبت باملداد األمحر،

عليه��ا اس��م( :فرج اهلل) ،والظاهر أنّه املالك للنس��خة األوىل والتي ج��اء فيها أنهّ ا ملك
األول س��نة  1329يف
حممد
فرج اهلل ابن املرحوم
التربيزي بتاريخ  29ش��هر ربيع ّ
ّ
ّ
احلاج ّ

النجف األرشف مع جم ّلده اآلخر.

الغالف :جلد ،أسود ،وعطفه قامش بن ّّي.
420

298ق25 ،س29.5 × 21 ،سم.

()5
رقم املكتبة ،)1080( :اجلزء الثاين.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الفارساين
عيل بن حسني
البحراين(،)3
ّ
ّ
نسخ ،ق ّ ،13
حممد بن حرز بن سليامن بن ّ

مصححة ،العنوانات ورؤوس املطالب
هنار يوم  17صفر س��نة 1090هـ(،)4
ّ
ٍ
حممد بن يوس��ف
كتب��ت باملداد األمح��ر ،عليها
حواش بإمض��اء« :م» ،قابلها ّ

األول س��نة 1090هـ يف احل ّلة السيف ّية عىل نسخة
احلل بتاريخ  11ش��هر ربيع ّ
يّ ّ

املحرم س��نة 991ه��ـ ،وإهن��اء املقابلة خمروم
تاري��خ كتابته��ا يوم الس��بت ّ 15

ونص��ه« :بس��م...قوبل...من كـ...ومكنون...م��ن تصنيفه و...
األط��رافّ ،
نسخة الس�� ّيد العـ...من املعظم ثال ًثا ...وهذه النس��خة...األصل املعتمدة...
من أصل املصنِّف...وح��وايش وتنقيحات...العمدة...وق��د...إىل مكانه...

حمرم احلرام س��نة إحدى وتسعني
وإش��ارة...حرفا حرفا...الس��بت منتصف ّ

وسبعامئة اهلجرية باحل ّلة السيف ّية الفيحاء -محاها اهلل تعاىل من طوارق احلدثان
ونوائ��ب الزمان ـ،وكانت املقابلة عىل النس��خة يف أوقات آخرها اليوم احلادي

حممد بن يوسف
عرش من ربيع املولد سنة تسعني وألف عىل يد فقري ر ّبه املوىل ّ

البحراين،
النعيمي
عيل بن حي��در
ّ
ّ
احلل-عف��ي عنهام ،-عليه��ا مت ّلك ّ
حممد بن ّ
يّ ّ
[األحس��ائي]
عيل الس�� ّيد خليفة
ّ
كتب عليها الس�� ّيد عبد اهلل ابن الس�� ّيد ّ
حممد ّ

عيل
بتاريخ سنة 1243هـ ّ
أن النسخة هي من كتب والده املرحوم الس ّيد ّ
حممد ّ
النجفي]
عيل آل الش��يخ [كاظم
ّ
خليفة ،وعليها مت ّلك ّ
حممد جواد ابن الش��يخ ّ
اجلزائري (ت 1378هـ) بتاريخ سنة 1329هـ.
ّ

اصطناعي.
بالطرة ورأسيها ،وعطفه جلد بن ّّي
الغالف :جلد ،أسود ،مز ّين
ّ
ّ

186ق35 ،س29.5 × 19 ،سم.

421

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ

خمطوطات فخر املحقِّقني (771-682هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة

الكتاب الرابع
حا�شية �إر�شاد الأذهان
عربي)
إمامي-
ّ
(فقه � ّ
حممد بن احلسن (ت 771هـ).
إمـالء :فخر املح ّققنيّ ،
عيل بن يوسف (كان ح ًّيا سنة 777هـ).
حررها:
َّ
النييلّ ،
ّ

رشح بالق��ول مبس��وط؛ عبرّ املؤ ِّل��ف عنه باحلاش��ية يف مواضع منه؛ فق��ال يف ّأول

الكت��اب« :احلمد هلل العظيم الش��أن القديم اإلحس��ان ..وبعد فه��ذه حواش عىل كتاب

إرش��اد األذهان يف أح��كام اإلي�مان ،»..وكذا أحال إليه��ا يف أوائل ب��اب النكاح بلفظ
احلاشية.

أكث��ر النقل في��ه عن كتابه (إيض��اح الفوائد) ،الذي فرغ منه س��نة 760هـ .يف أكثر

صحائفه عبارة« :قال شيخنا يف اإليضاح» ،و(عن شيخه عن والده املصنِّف)،

و(عن ش��يخه فخرالدين) ،و(من إمالئه -مدَّ ظ ُّله ،)-و(كتب من نسخة مكتوبة بخ ّطه

بعض إىل فخر الدين مبارشة ،وبعض إىل ولده أيب املظفر حييى،
 مدَّ ظ ُّله)-؛ ولذا نسبه ٌالنييل ،وحيسن الرجوع والبت يف األمر إىل كتاب
عيل بن يوسف ّ
وبعض إىل ظهري الدين ّ
لدونت،
الذريعة أو إىل نسخ الكتاب القديمة ،ولوال كثرة اشتغايل وأعاميل وضيق الوقت ّ

422

ما عىل النسخ تلك من إثبات ،ونسأل اهلل تعاىل القبول والثبات عىل دينه القويم.

[الذريعة 16/6 :الرقم  ،48الرتاث العريب املخطوط ،206/4 :فنخا]336/11 :

ّأول الكتاب« :احلمد هلل العظيم الشأن ،العليم اإلحسان ..وبعد :فهذه حواش عىل
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

كتاب إرش��اد األذهان يف أحكام اإليامن ،قول��ه( :احلمد هلل ..إلخ) ،احلمد هو الثناء عىل

االختياري.»..
الفعل اجلميل
ّ

آخر الكتاب« :ومنع الش��يخ وابن اجلنيد وابن الرباج من ذلك ،وهو املش��هور من

كثريا،
األصح��اب ،واحلمد هلل وحده ،وص�ّل�ىّ اهلل عىل خري خلقه ّ
حممد وآل��ه الطاهرين ً
كثريا».
ً

النسخ يف املكتبة.)1( :

()1
رقم املكتبة.)467( :
األسرتآبادي 2 ،شعبان سنة 973هـ
احلسيني
عيل
ّ
ّ
نسخّ ،
تقي بن شمس الدين ّ

يف قري��ة الـﭽالكب��اب ،عليها ح��واش بإمضاء« :ع ل» ،كتب عىل النس��خة يف
إن ال�شرح لفخر املح ّققني ،عىل ّأوهلا مجلة م��ن األحاديث والفوائد
موضعني ّ

العنب��ي منقولة من ِّ
خط
الفقه ّي��ة ورشح غريب اللغ��ة ،عليها فائدة يف العصري
ّ
الكركي ،ورشح مس��ألة فقه ّية وردت يف الرس��الة اجلعفر ّية للمح ّقق
املح ّق��ق
ّ

الكرك��ي ،وتواري��خ األنبياء ،عىل آخره��ا حل رموز الكت��ب واألعالم وفيها
ّ
الكركي وولده عبد الع��ايل ،ومقادير األوزان
إن الكات��ب من تالميذ املح ّق��ق
ّ
ّ

ومجل��ة م��ن األحاديث والفوائ��د الفقه ّي��ة ورشح غريب اللغ��ة ،عليها عبارة:

«أمانة مريزا عب��د الكريم» ،عليها ختم« :أدركني يا حمس��ن ،»1161 ،وختم

حممد مقيم ...بتاريخ 1073هـ،
ّ
بيض��وي« :يا رفيع الدرجات» ،عليها مت ّل��ك ّ

عيل منيس
حممد مقيم ،»...ومت ّلك إبراهيم ابن
ّ
احلاج ّ
وختمه« :العبدّ :
حممد بن ّ
احلس��يني ،وختمه عىل شكل
احلس��ني
اجلزائري ،ومت ّلك عبد الرضا بن جالل
ّ
ّ
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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اهلزارجريبي ،وختمه
الدمع��ة« :عب��ده :عبد الرضا ،»...ومت ّل��ك مجال الدي��ن
ّ

حممد
دائ��ريّ :
ّ
حممد بن ّ
«إن اهلل مجي��ل حيب اجلامل» ،عليها ختم مكتبة الش��يخ ّ

الساموي ،»1354 ،ذكرها الشيخ
حممد
الس�ماوي،
طاهر
ّ
ّ
ّ
بيضوي« :من كتب ّ

الطهراين يف الذريعة( 17/3ضمن الرقم .)48
ّ
الغالف :جلد ،أمحر.

182ق26 ،س 24 ،7 × 18 ،سم.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الكتاب اخلام�س
الفخر ّية يف معرفة الن ّية
عربي)
إمامي-
ّ
(فقه � ّ
حممد بن احلسن (ت 771هـ).
تأليف :فخر املح ّققنيّ ،

اخلاصة ،ومعنى
يف صيغ ما ُيقال عند الن ّية لعبادة من العبادات الرشع ّية من األلفاظ
ّ

واالصطالحي ورشائطها ،ومنافياهت��اُ ،أ ِّلف بطلب من فخر
اللغ��وي
الن ّي��ة من اجلانب
ّ
ّ

البيهقي،
حممد بن إبراهيم
ّ
ع�لي بن ّ
عيل بن أيب احلس�ين بن ّ
الدين حيدر بن رشف الدين ّ

وهو يف ثالثة فصول هبذه العنوانات:
األول :يف حقيقة الن ّية.
الفصل ّ
الفصل الثاين :يف وجوهبا.

الفصل الثالث :يف الن ّيات من كتاب الطهارة إىل األمر باملعروف.

العريب املخطوط]304/9 :
[الذريعة 220/11 :الرقم  ،1342الرتاث
ّ

ّأول الرسالة« :احلمد هلل عىل هدايتنا بس ّيد املرسلني ،وإرشادنا إىل الدين املبني ..أ ّما

املطهر هذه الرسالة الفخر ّية يف معرفة الن ّية.»..
حممد بن احلسن ابن ّ
بعد فيقول ّ

املس��تحب منها ينوي عند األكل فعل االس��تحباب والقربة.
آخر الرس��الة« :وأ ّما
ُّ

وهذا ما أملينا يف هذه الرس��الة ،وال يطلب اجلزاء إلاّ من اهلل سبحانه ،وهو حسبنا ونعم

رب العاملني».
الوكيل ،واحلمد هلل ِّ
النسخ يف املكتبة.)1( :

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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()1
رقم املكتبة.)2/909( :
احلس��يني
احلسني
نس��خ ،الس ّيد اسفنديار بن س�لام اهلل
[الطباطبائي( ،])5يوم
ّ
ّ
ّ
الثالث��اء  27ش��هر رمضان س��نة 1048هـ ،العناوي��ن كتبت بامل��داد األمحر،

تضم نسختني وترتيبها الثاين ،عليها مت ّلك بتاريخ
والنس��خة يف ضمن جمموعة ُّ
س��نة 1173هـ ،واسم املالك ممس��وح ،عليها تاريخ والدة فخر النساء بتاريخ

شوال سنة 1054هـ ،وتواريخ والدات خمرومة.
ّ 17
الغالف :قامش ،أمحر.
16ق12 ،س18 × 11 ،سم.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الكتاب ال�ساد�س
متفرقة
م�سائل [فقه ّية] ّ
عربي)
إمامي-
ّ
(فقه � ّ
حممد بن احلسن (ت 771هـ).
تأليف :فخر املح ّققنيّ ،

متفرقة أمالها فخر املح ّققني عىل الس��ائل -أو عىل أحدهم-
أجوبة مس��ائل فقه ّية ّ

فدونت ،وهي منقولة من ِّ
خط أمحد ابن فهد احلليّ ّ (ت 841هـ) ،وعدد املس��ائل (،)43
ّ
أتم وأكثر ُذكرت يف فهرس فنخا ،فلرياجع.
وهناك هلذه املسائل نسختان ُّ

[النسخة اخل ّط ّية نفسها ،فنخا]298/29 :

متفرقة أظنّها من ّ
خط الشيخ أمحد بن فهد ،ووجدت
ّأول النسخة« :هذه مسائل ّ

متفرقة من إمالء ش��يخنا فخر الدين -قدّ س اهلل روحه :-مس��ألة:
يف صدرها :مس��ائل ّ
استطاعة الوجوب هي الرشائط املذكورة ،واستطاعة االستقرار بقاؤها.»...

آخ��ر النس��خةّ :
«بأن املن��دوب ال يبنى علي��ه الواجب ،وإذا مل يتّس��ع الوقت لذلك

مل جيب عليها يشء.متّت[ .وكتب الناس��خ ]:املس��ائل حمذوف منها حش��وات ومس��ائل
تم بحمد اهلل وعونه».
ومبدّ ل فيها كلامت تركتهاّ ،
رقم املكتبة.)2/903( :
الطرحيي -يّ
متول مسجد
النجفي
احلل
ّ
ّ
نس��خ ،الش��يخ محزة ابن الش��يخ حممود يّ ّ

الشمس يف احل ّلة ،-سنة 1086هـ (مل يرد اسم الناسخ فيها والتاريخ وما أثبتناه
من النس��خة الثالث��ة يف املجموع��ة) ،العناوين كتبت باملداد األمحر ،والنس��خة
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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تض��م ( )13عنوانًا وترتيبها الث��اين ،واملجموعة بعضها ّ
بخط
ضم��ن جمموعة
ُّ
الطرحيي ،عليها فهرس املجموعة
احلل
ّ
ولد الناس��خ الش��يخ عبد اهلل بن محزة يّ ّ

ِّ
الطهراين يف
الس�ماوي ،وفيه ( )15عنوانًا ،ذكرها الش��يخ
حممد
ّ
ّ
بخط الش��يخ ّ
الذريعة 174/3 :ضمن الرقم .620
الغالف :جلد ،أسود مؤطر بأزرق.
9ق17 ،س19 × 12 ،سم.

يّ
(متول م�سجد ال�شم�س
الطريحي
ترجمة ال�شيخ حمزة بن حممود احل ّل ّي
ّ
يف احل ّلة) ،النا�سخ:
علم من أعالم مدينة احل ّلة ،كان متو ّل ًّيا ملسجد الشمس املشهور يف احل ّلة ،هو وولده
ٌ

الطرحيي احلليّ ّ  ،اعتنى بنس��خ الكتب والرس��ائل الرتاث ّي��ة العلم ّية ،وهو
الش��يخ عبد اهلل
ّ

الطرحيي أغنوا املكتبة الش��يع ّية بالكتب واملستنسخات،
ديدن أرسته العريقة الذكر ،فآل
ّ
وهو ج ّيد ّ
اخلط ،ويظهر من آخر املجموعة اخل ّط ّية التي كتبها بخ ّطه واملوجودة يف مكتبة
مفص�ًل�اً  -إنّه كان
اإلمام احلكيم وجمموعة العتبة الع ّباس�� ّية املقدَّ س��ة -وس��يأيت ذكرمها ّ

ً
األول (ت 1110هـ) ،فقد كان يعرض عليه ما يكتب.
تلميذا للعلاّ مة
املجليس ّ
ّ

الطهراين يف طبقات أعالم الشيعة ( )191/8بسطرين،
ترجم له الش��يخ آقا بزرك
ّ

أيضا ،وذكره يف الذريعة
وترجم لولده الشيخ عبد اهلل
الطرحيي يف الصفحة  350بسطرين ً
ّ
( 174/3ضم��ن الرقم  ،620و 97/26ضمن الرقم  ،)457وذكر ولده الش��يخ عبد
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الطرحيي يف ( 174/3ضمن الرقم  ،620و 233/5ضمن الرقم .)1120
اهلل
ّ

ومدونات أدبية/
الطرحيي يف كتابه مشاهد تارخي ّية
حممد س��عيد
ّ
ّ
وترجم له الدكتور ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الطرحيي
موسوعة املوسم ( )28/131يف صفحة واحدة ،وترجم لولده الشيخ عبد اهلل
ّ
يف الصفحة ( )29بنصف صفحة.

أيضا يف كتابه بيوتات نجف ّية وزعامة عراق ّية يف الصفحة (  ) 60يف صفحة
وترمج��ه ً

الطرحي��ي يف الصفحة ( )59بنصف صفحة .كام
واحدة ،وترجم لولده الش��يخ عبد اهلل
ّ

ترجم فيهام لوالده حممود ومجلة من أجداده.

وترج��م الش��يخ جعفر حمبوبه يف م��ايض النجف وحارضها لولده الش��يخ عبد اهلل

أيضا ،ك�ما ترجم فيه جلملة من أج��داده ،ومل يرتجم
الطرحي��ي يف ( )451/2بس��طرين ً
ّ
الطرحيي.
لوالده الشيخ محزة
ّ

مستنسخاته:
عثرت عىل مجلة من مستنس��خاته يف أثناء فهرس��تي ملخطوط��ات الكتب ومقااليت
ُ

املتفرقة ،فجاءت بحمد اهلل
عنها ،وقد كنت ُأمنّي النفس منذ سنوات يف مجع مستنسخاته ّ

ً
مستنسخا ما بني كتاب ورسالة ،ومنها ()3
تعاىل مناس��بة الذكر هلا ،وبلغ عددها ()23
الطرحيي ،وإليك ما وجدته بحسب التواريخ:
من نسخ ولده الشيخ عبد اهلل
ّ

س��ت عرش رسالة يف جمموعة واحدة موجودة يف مكتبة
 .16-1املجموعة األوىل:
ّ

اإلمام احلكيم العا ّمة ،الرقم ( ،)903كتب منها ثالثة عرش رس��الة بخ ّطه ،وبقيتها كتبها
الطرحيي ،تاريخ نس��خها يرتاوح بني سنتي (1086-1076هـ)،
ولده الش��يخ عبد اهلل
ّ

عدد أوراقها ( ،)107وأسطرها ( ،)17وقياسها ( 19 × 12سم) ،وعناوين ما فيها:

 .1إرشاد املنصف البصري إىل طريق اجلمع بني أخبار التقصري :للشيخ عبد السالم

العاميل (كان ح ًّيا سنة 1043هـ) ،كتبه الشيخ عبد اهلل ابن الشيخ
الشامي
احلر
ّ
حممد ّ
ابن ّ
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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الطرحيي املتوليّ ملس��جد الش��مس يف احل ّلة ،س��نة
النجفي
ّ
ّ
محزة ابن الش��يخ حممود احلليّ ّ

1076هـ13 ،ق.

وجاء يف عنوان النس��خة ّ
إن اس��مه« :إرش��اد نص��ف البصري» ،وم��ا أثبته من (أمل

اآلم��ل ،107/1 :كش��ف احلجب واألس��تار ،39 :الذريع��ة 522/1 :الرقم ،2544
حجة
و ،)174/3والنس��خة هذه يتيمة الكت��اب ،فاقرتحت حتقيقه عىل جناب الفاضل ّ

القطيفي -دام توفيقه -فح ّققه و ُطبع يف العدد (؟؟) من
اإلس�لام الشيخ حلمي س��نان
ّ
جم ّلة تراثنا يف هذه السنة 1439هـ.

متفرقة :لفخر املح ّققني (ت 771هـ) ،وهي منقولة من ِّ
خط أمحد
 .2مسائل فقه ّية ّ

النجفي
ّ
ابن فهد احلليّ ّ (ت 841هـ) ،كتبها الش��يخ محزة ابن املرحوم الشيخ حممود احلليّ ّ
الطرحيي املتوليّ ملس��جد الشمس يف احل ّلة ،ومل يرد اس��م الناسخ والتاريخ فيها ،وعرفناه
ّ

ّ
واخلط9 ،ق.
بقرينة ما ُذكر يف النسخة السادسة

والرسالة هذه مل تُذكر يف كتاب الذريعة ،وهلا نسخ أخرى ذكرهتا ساب ًقا.
 .3تفضيل األنبياء عىل املالئكة :للس�� ّيد املرتىض (ت 336هـ) ،وهي ِّ
بخط الش��يخ

الطرحيي املتوليّ ملسجد الشمس يف احل ّلة،
النجفي
ّ
ّ
محزة ابن املرحوم الش��يخ حممود احلليّ ّ
ّ
واخلط،
ومل يرد اسم الناس��خ والتاريخ فيها ،وعرفناه بقرينة ما ذكر يف النسخة السادسة

5ق.

عيل عن حماربة الغاصبني حل ّقه بعد الرسول :للس ّيد
 .4مس��ألة يف ع ّلة امتناع ّ
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النجفي
ّ
املرت�ضى (ت 336هـ) ،كتبها الش��يخ مح��زة ابن املرحوم الش��يخ حممود احل�ّل�يّ ّ
الطرحيي املتوليّ ملس��جد الشمس يف احل ّلة ،ومل يرد اس��م الناسخ والتاريخ فيها ،وعرفناه
ّ
ّ
واخلط3 ،ق.
بقرينة ما ذكر يف النسخة السادسة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

 .5إنكاح أمري املؤمنني بنته من عمر :للس ّيد املرتىض (ت 336هـ) ،كتبها الشيخ

الطرحيي املتوليّ ملسجد الشمس يف احل ّلة،
النجفي
ّ
ّ
محزة ابن املرحوم الش��يخ حممود احلليّ ّ
ّ
واخلط،
ومل يرد اسم الناس��خ والتاريخ فيها ،وعرفناه بقرينة ما ذكر يف النسخة السادسة

5ق.

 .6مس��ألة يف مرياث األنبياء :للس�� ّيد املرتىض (ت 336هـ) ،كتبها الشيخ محزة ابن

الطرحيي املتوليّ ملس��جد الش��مس يف احل ّلة ،س��نة
النجفي
ّ
ّ
املرح��وم الش��يخ حممود احلليّ ّ

1086هـ2 ،ق.

العام�لي (ت 1011هـ)،
 .7املس��ائل املدن ّية األوىل :للش��يخ حس��ن بن زين الدين
ّ

الطرحيي
النجفي
ّ
ّ
كتبها الش��يخ عبد اهلل ابن الشيخ محزة ابن املرحوم الشيخ حممود احلليّ ّ
املتوليّ ملس��جد الش��مس يف احل ّلة ،ومل يرد اس��م الناس��خ والتاريخ فيها ،وعرفناه بقرينة

ّ
واخلط5 ،ق.
ما ُذكر يف النسخة الثامنة

العاميل (ت 1011هـ) ،كتبها
 .8املسائل املدن ّية الثانية :للشيخ حسن بن زين الدين
ّ

الطرحيي املتوليّ
النجفي
ّ
ّ
الش��يخ عبد اهلل ابن الشيخ محزة ابن املرحوم الشيخ حممود احلليّ ّ

ملسجد الشمس يف احل ّلة ،بدون تاريخ6 ،ق.

احلنفي وتقريظها :للشهيد الثاين
عيل بن عبد الصمد
ّ
 .9إجازة رواية منظومة الشيخ ّ

(ت 965هـ) ،تاريخ اإلجازة يوم الس��بت  13مجادى األوىل سنة 949هـ ،كتبها الشيخ
الطرحيي املتوليّ ملسجد الشمس يف احل ّلة،
النجفي
ّ
ّ
محزة ابن املرحوم الش��يخ حممود احلليّ ّ

ومل يرد اس��م الناس��خ والتاريخ فيها وعرفناه بقرينة ما ُذكر يف النسخة السادسة والرابعة
ّ
واخلط1 ،ق.
عرشة واألخرية

العثامين :للش��يخ حس�ين ب��ن عبد الصمد
 .10جواب مكتوب الس��لطان س��ليامن
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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الطرحيي
النجفي
ّ
ّ
العاميل (ت 948هـ) ،كتبه الشيخ محزة ابن املرحوم الشيخ حممود احلليّ ّ
ّ
املتوليّ ملس��جد الش��مس يف احل ّلة ،ومل يرد اس��م الناس��خ والتاريخ فيها ،وعرفناه بقرينة

ّ
واخلط3 ،ق.
ما ُذكر يف النسخة السادسة والرابعة عرشة واألخرية

األول) :ملجهول،
 .11رسالة يف مسح الرأس (حاشية عىل األلفية والنفل ّية للشهيد ّ

الطرحيي املتوليّ ملس��جد
النجفي
ّ
ّ
كتبه��ا الش��يخ محزة اب��ن املرحوم الش��يخ حممود احل�ّل�يّ ّ

الش��مس يف احل ّلة ،ومل يرد اسم الناسخ والتاريخ فيها ،وعرفناه بقرينة ما ُذكر يف النسخة
ّ
واخلط5 ،ق.
السادسة والرابعة عرشة واألخرية

احلل ألهل اجلزائر :للشيخ أمحد ابن فهد احلليّ ّ (ت 841هـ)،
 .12رس��الة ابن فهد يّ ّ

الطرحيي املتوليّ ملس��جد
النجفي
ّ
ّ
كتبه��ا الش��يخ محزة اب��ن املرحوم الش��يخ حممود احل�ّل�يّ ّ

الش��مس يف احل ّلة ،ومل يرد اسم الناسخ والتاريخ فيها ،وعرفناه بقرينة ما ُذكر يف النسخة
ّ
واخلط3 ،ق.
السادسة والرابعة عرشة واألخرية

الكركي (ت940هـ) ،كتبها الش��يخ محزة ابن
 .13رس��الة إحياء املوات :للمح ّقق
ّ

الطرحيي املتوليّ ملس��جد الش��مس يف احل ّلة ،ومل يرد
النجفي
ّ
ّ
املرحوم الش��يخ حممود احلليّ ّ

اس��م الناس��خ والتاريخ فيها ،وعرفناه بقرينة ما ُذكر يف النسخة السادسة والرابعة عرشة
ّ
واخلط3 ،ق.
واألخرية

 .14رس��الة يف خروج املقيم عن ّ
حمل اإلقامة :للش��هيد الثاين (ت 965هـ) ،منقولة
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من ِّ
الطرحيي
النجفي
ّ
ّ
خط املصنِّف ،كتبها الش��يخ محزة ابن املرحوم الش��يخ حممود احلليّ ّ
املتوليّ ملسجد الشمس يف احل ّلة ،ومل يرد التاريخ فيها12 ،ق.
 .15رس��الة تيق��ن الطه��ارة واحل��دث والش��ك يف الس��ابق منه�ما :للش��هيد الثاين

الطرحيي املتوليّ
النجفي
ّ
ّ
(ت 965هـ) ،كتبها الشيخ محزة ابن املرحوم الشيخ حممود احلليّ ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

ملس��جد الشمس يف احل ّلة ،ومل يرد اس��م الناسخ والتاريخ فيها ،وعرفناه بقرينة ما ُذكر يف
ّ
واخلط8 ،ق.
النسخة السادسة والرابعة عرشة واألخرية

 .16أجوبة املس��ائل النجف ّية :للش��هيد الثاين (ت 965هـ) ،كتبها الش��يخ محزة ابن

الطرحيي املتوليّ ملس��جد الش��مس يف احل ّلة ،س��نة
النجفي
ّ
ّ
املرح��وم الش��يخ حممود احلليّ ّ

1086هـ16 ،ق.

وجاء يف آخر املجموعة ما ّ
نصه« :بقلم ِّ
يدل عىل عالقته بالعلاّ مة
أقل
املجليس ما ّ
ّ

اخلليقة بال يشء يف احلقيقة العبد اخلاطئ املذنب محزة ولد املرحوم الش��يخ حممود احلليّ ّ
الطرحيي متوليّ مس��جد الش��مس احلليّ ّ  ،وقد اتّفق إمتام هذه الصكوك يف املشهد
النجفي
ّ
ّ
املقدّ س يف السنة السعيدة سنة ستّة وثامنني بعد األلف من اهلجرة النبو ّية -عىل صاحبها

ِّ
خ��ط مصنِّفها -أدام اهلل
أفض��ل التحية .-ق��د نقلت هذه الصكوك بالت�مام والكامل من
أ ّيامه -وقوبلت بحس��ب اجلهد والطاقة وستعرض بخدمة املوىل اجلليل النبيل األصيل
6
املجليس -ك ّثر اهلل من
حممد تقي
حممد باقر ولد املرحوم ملاّ ّ
ذو املجد األثيل موالنا ملاّ ّ
ّ

بالنبي وآله.»-
أمثاهلم
ّ

 .19-17املجموعة الثانية :ثالثة كتب يف جمموعة واحدة موجودة يف مكتبة الروضة

األول سنة  1085هـ،
الع ّباس�� ّية املقدّ س��ة ،الرقم ( ،)520تاريخ نسخها آخر شهر ربيع ّ

التوين ،عدد أوراقها ( ،)66وأس��طرها (،)16
حممد
كتبها عن نس��خة املوىل عبد اهلل بن ّ
ّ

«ملحمد
ونصه:
وقياس��ها (19 × 12سم) ،وعىل النس��خة مت ّلك العالّمة
املجليس بخ ّطه ّ
ّ
ّ

«حممد باقر
تقي» ،ومت ّلك صاحب (روض��ات اجلنّات) بختمه
ّ
البيضويّ :
حممد ّ
باق��ر بن ّ
املوسوي » ،وكتب حتت ختمه هذا عبارة ممسوحة وختمها ،وعنوانات
ابن زين العابدين
ّ

ما يف املجموعة:

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ

433

خمطوطات فخر املحقِّقني (771-682هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة

عيل بن احلسني
عيل بن جعفر بن ّ
حممد بن ّ
عيل بن جعفر :أليب احلسن ّ
 .17مس��ائل ّ

األول س��نة 1085هـ،
العلوي
عيل بن أيب طالب
العرييض (ق  ،)3آخر ش��هر ربيع ّ
ّ
ّ
ابن ّ

التوين31 ،ق.
حممد
كتبه عن نسخة املوىل عبد اهلل بن ّ
ّ

الش��يباين،
حممد
ال��زراري
 .18رس��الة أيب غال��ب
ّ
ّ
(ال��رازي) :أليب غالب أمحد بن ّ
ّ

ال��زراري (ت  368هـ) ،بدون تاريخ ،كتبه عن نس��خة املوىل عبد
املع��روف بأيب غالب
ّ

التوين21 ،ق.
حممد
اهلل بن ّ
ّ

احلسني احلليّ ّ (ت 664هـ)،
عيل بن موسى بن طاووس
ّ
 .19حماسبة النفس :للس ّيد ّ

كتبه بتاريخ سلخ ربيع اآلخر سنة 1085هـ13 ،ق.

حممد
حممد احلس��ن بن أيب احلس��ن ّ
 .20إع�لام الدي��ن يف صف��ات املؤمن�ين :أليب ّ

الديلمي(ق ،)9نس��خه بتاريخ ضحوة يوم الس��بت من مجادى اآلخرة س��نة 1085هـ،
ّ
احلس��ني يف النجف
البغدادي
حمم��د
ّ
ّ
والنس��خة موج��ودة اليوم يف مكتبة آية اهلل الس�� ّيد ّ

حممد
األرشف ،وكانت النسخة يف مكتبة ّ
ثم مت ّلكها الس ّيد أمحد بن ّ
عيل كافل حسني ّ
احلاج ّ
البغدادي الع ّطار سنة 1150هـ ،وعليها مت ّلك بتاريخ سنة 1231هـ(.)7
احلسني
ّ
ّ

الطهراين يف الذريع��ة ( 97/26ضمن الرق��م « :)457الربهان عىل
وقال الش��يخ
ّ

الديلمي
حممد
ّ
حممد احلسن بن أيب احلسن ّ
ثبوت اإليامن ..وقد أدرجه بتاممه الش��يخ أبو ّ
يف كتابه (إعالم الدين) الذي ذكرناه يف ج 2ص ،228وبعد خروج هذا اجلزء من حتت

حممد ابن الس ّيد صادق
الطبع ظفرنا بنس��خة نفيس��ة من (إعالم الدين) يف مكتبة الس�� ّيد ّ
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النجفيّ .أول اإلعالم( :احلم��د هلل ذي القدرة واجلالل ،)..وهي
البغ��دادي
األعرج��ي
ّ
ّ
ّ
ِّ
بخط الش��يخ محزة بن الش��يخ حمم��ود احلليّ ّ متوليّ مس��جد ر ّد الش��مس باحل ّلة ،فرغ من

كتابتها ضحوة يوم السبت من مجادى الثانية سنة .»1085

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

احلجة
حممد
الساموي عن هذه النسخة بتاريخ يوم العيد  10ذي ّ
ّ
واستنس��خ الشيخ ّ

سنة 1363هـ يف النجف األرشف ،ونسخته اليوم يف مكتبة اإلمام احلكيم العا ّمة ،الرقم

(.)630

املجل�سي
األئم��ة األطه��ار :للعلاّ م��ة
 .21بح��ار األن��وار اجلام��ع ل��درر أخب��ار ّ
ّ
(ت 1110هـ) ،النسخة موجودة يف مكتبة األستانة الرضو ّية املقدّ سة ،املج ّلد اخلامس،

الرقم ( ،)20662كتبه بتاريخ  7شهر رمضان سنة 1085هـ(.)8

 .23-22املجموع��ة الثالث��ة :كتاب��ان يف جمموع��ة واح��دة موج��ودة يف مكتبة آية

املرع�شي يف قم املقدّ س��ة ،الرقم ( ،)4067ب��دون تاري��خ ،واملجموعة فيها
اهلل الس�� ّيد
ّ

أربع��ة كتب ،الثالث��ة والرابعة بخ ّط��ه ،عدد أوراقها ( ،)88خمتلفة الس��طور ،وقياس��ها
(17 × 11سم) ،وعناوين ما يف املجموعة:

الش��يباين،
حممد
الزراري
 .22رس��الةأيب غال��ب
ّ
ّ
(ال��رازي) :أليب غال��ب أمحد بن ّ
ّ

الزراري (ت  368هـ) ،بدون تاريخ21 ،ق.
املعروف بأيب غالب
ّ

عيل بن موسى
 .23طرف من األنباء واملناقب يف رشف األنبياء واألطائب :للس�� ّيد ّ

احلسني احلليّ ّ (ت 664هـ) ،بدون تاريخ23 ،ق(.)9
ابن طاووس
ّ
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الكتاب ال�سابع
معراج اليقني يف �شرح نهج امل�سرت�شدين
عربي)
(كالم وعقائد-
ّ
حممد بن احلسن (ت 771هـ).
تأليف :فخر املح ّققنيّ ،

توضيح��ي خمت�صر لكت��اب وال��ده العلاّ م��ة احل�ّل�يّ ّ  ،احلس��ن ب��ن يوس��ف
رشح
ّ

(ت 726هـ)( :هنج املسرتش��دين يف أصول الدين) ،كتب��ه بعناوين (قال -أقول)،
وفيه مناقش��ات مع بعض األش��اعرة واملعتزلة وردود كالم ّية عليهم ،فرغ منه يف  6شهر

ربيع اآلخر سنة 715هـ يف مدينة سلطان ّية.

العريب املخطوط ،50/12 :فنخا]391/30 :
[الذريعة 237/21 :الرقم  ،4798الرتاث
ّ

ّأول النس��خة« :احلم��د هلل املنقذ من احلرية بحس��ن توفيقه ،املخ ّل��ص من الضالل

هبداي��ة طريق��ه ..أ ّما بعد ،فه��ذا كتاب (مع��راج اليقني) يف رشح (هنج املسرتش��دين يف
أص��ول الدين)..كش��فت في��ه أس��تاره ،وأوضح��ت أرساره ،ومل أجت��اوز تقرير كالمه،
متقر ًبا إىل اهلل تعاىل ومتو ّكلاً عليه.»..
وتلخيص مرامهّ ،

آخر النس��خة« :صورة ما كتبه ش��ارحه -قدّ س روحه :-فرغ من تس��ويده مصنِّفه

املطهر يف س��ادس ربيع اآلخر س��نة مخس عرشة
عيل بن ّ
ّ
حممد بن حس��ن بن يوس��ف بن ّ
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وسبعامئة بالبلدة املعمورة السلطان ّية ..الطيبني الطاهرين».
النسخ يف املكتبة.)1( :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

()1
رقم املكتبة.)2/1081( :
احلجة سنة
حممد
احلس��يني ،آخر يوم األحد  10ذي ّ
ّ
نس��خ ،الس ّيد نعمة اهلل بن ّ

980ه��ـ ،فيها س��قط ويقاب��ل املطبوع من��ه (الصفحة  96مبح��ث الصوت-
عام��ة لألعراض) ،فيها آث��ار الرطوبة ،وهي
الصفح��ة  132بحث يف أحكام ّ
تضم ثالث نس��خ وترتيبها الثانية ،والثالثة (النافع يوم املحرش)
ضمن جمموعة ّ

الس��يوري (ت  826هـ) كتبها الناس��خ بتاريخ ي��وم األحد  18ذي
للمق��داد
ّ
الساموي،
حممد طاهر
ّ
ّ
حممد بن ّ
احلجة س��نة 980هـ ،عليها ختم مكتبة الش��يخ ّ
الطهراين يف
الس�ماوي ،»1354 ،ذكرها الش��يخ
حمم��د
ّ
ّ
ّ
بيض��وي« :م��ن كتب ّ

الذريعة 237/21 :ضمن الرقم .4798
الغالف :جلد ،أمحر.
79ق21 ،س17 × 11.7 ،سم.

حتقيق حول نسخ الكتاب:
الطهراين يف الذريعة (  237/21الرقم ّ )4798
أن هذه النسخة
ذكر الشيخ آقا بزرك
ّ

الكوهكمري
احلس��يني]
نقي
ّ
ّ
عيل ّ
كانت عند الس�� ّيد ّ
عيل ابن الس�� ّيد ّ
حممد [ابن الس�� ّيد ّ

(ت 1372هـ) يف النجف األرشفّ ،
نقصا من ّأوهلا.
وأن فيها ً

ثم انتقلت
ُ
ووجدت النقص احلاصل فيها يقع بعد الورقة السادسة عرش من ّأوهلاّ .

وثم انتقلت
حممد بن طاهر
ّ
السامويّ ،
بحس��ب التم ّلك املوجود عىل النسخة إىل الش��يخ ّ
بالرشاء إىل مكتبة احلكيم العا ّمة.

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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وأ ّم��ا ما ُذكر يف الذريع��ة ( 123/4ضمن الرقم  )585من ّ
أن كتاب معراج اليقني

الطويس فهو من
ه��و رشح ملـعرب كتاب (الفص��ول النصري ّية) للخواجة نصري الدي��ن
ّ
سهو القلم ،ونسب ذلك إىل كتاب (تكملة أمل اآلمل) للس ّيد حسن الصدر ،ومل أجد ملا

أثرا يف كتاب تكملة أمل اآلمل.
ذكره ً

نصه« :وللمعرب
قال الشيخ
الطهراين يف الذريعة ( 123/4ضمن الرقم  )585ما ّ
ّ

[الفص��ول النصري ّية] رشوح كثرية يأيت بعضها بعنوان (الرشح ) يف حرف الش�ين ،وقد
م��ر بعنوان (األن��وار اجلالل ّية) ،ويأيت (جام��ع األصول) ،و(مع��راج اليقني) ،و(منتهى
ّ

اخلاصة يف حماهلا».
السؤل) ،وغريها من العناوين
ّ

وق��ال يف (« :)385/13رشح الفصول املذكور لفخر املح ّققني ابن العلاّ مة احلليّ ّ ،

حممد بن احلس��ن بن يوسف املتوفىّ س��نة  771هـ .ذكره يف (التكملة) واسمه
أيب طالب ّ

(معراج اليقني)».

رشح لكتاب والده العلاّ مة احلليّ ّ (هنج
الطهراين
وذكره الش��يخ
صحيحا -من أنّ��ه ٌ
ً
ّ

املسرتش��دين يف أصول الدين) -يف الذريع��ة ( ،163/14و 237/21الرقم ،)4798

وثم إنّه رمحه اهلل مل يذكر يف الذريعة كتا ًبا آخر بعنوان (معراج اليقني).
ّ

الطويس
وأ ّما ما ذكر يف تكملة أمل اآلمل ( )132/5يف ترمجة اخلواجة نصري الدين
ّ
نصه« :كتاب الفصول ،وعليه رشوح عديدة ،يوجد عندنا مجلة منها،
عند تعداد كتبه ما ّ
وهو من مجلة مؤ ّلفاته الفارس ّية التي نُقلت إىل العرب ّية».

438

وقال يف ( )463/4يف ترمجة فخر املح ّققني عند تعداد كتبه« :وله رشح عىل فصول

الطويس ،وغري ذلك» ،ومل يذكر اسم الرشح.
املح ّقق نصري الدين
ّ
ولكتاب (معراج اليقني) ثالث نسخ:

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

املرعيش يف قم املقدّ س��ة ،الرق��م ( ،)8457جاء يف آخرها
األوىل :يف مكتبة الس�� ّيد
ّ

أنهّ ��ا كتبت يف  3مجادى األوىل س��نة 768هـ ،كتبها معاذ بن جعفر بن عيس��ى بن مبارك
احلدّ اد ،ويبدو ّ
أن هذا التاريخ هو للنس��خة املستنس��خ عنها ،وإلاّ فهي من نس��خ القرن

يب
اهلجري بحس��ب ما ذكره اخلبري الس�� ّيد أمحد
احلادي عرش
احلس��يني يف ال�تراث العر ّ
ّ
ّ

املخطوط ( )50/12وبحس��ب رؤيتي لصورة النسخة ،وجاء يف بعض املصادر الرتاث ّية

مصح ًفا مغلو ًطا ،ففي الذريعة « :وهذه النسخة ِّ
بخط موسى بن جعفر بن
اسم ناسخها
َّ
عيسى بن احلداد ،كتابته  3ج  768 / 1فهي نسخة عرص الشارح ،حفظها اهلل لنا.»..

األول للناسخ،
ويف فهرس
املرعيش ( ،46/22وفنخا )392/30 :س��قط االسم ّ
ّ

وفيه« :جعفر بن عيسى بن مبارك احلدّ اد».

وكانت هذه النسخة املذكورة -بحسب الذريعة ( 237/21الرقم  -)4798عند

وثم -بحسب فهرس فنخا -مت ّلكها
القم ّي (ت 1359هـ)ّ .
حممد رضا ّ
الشيخ ع ّباس بن ّ
املرعيش.
ثم انتقلت إىل مكتبة الس ّيد
الس ّيد مصطفى
ّ
اخلوانساري فيام بعدّ ،
ّ

الثاني��ة :يف املكتب��ة الوطن ّية يف طه��ران (مكتبة مليّ ) ،غري مر ّقم��ة ،كتبها عبد اهلل بن

النجار بتاريخ يوم األربعاء  15ذي القعدة سنة 776هـ ،عليها مت ّلك
حممد بن ّ
حسن بن ّ
النائيني ،وهي من
احلس��يني املعروف بملاّ رفيع��ا
احلس��ني
حممد بن حيدر
ّ
ّ
ّ
رفي��ع الدين ّ

اخلوانساري صاحب كتاب روضات اجلنّات(.)10
حممد باقر
ّ
نسخ الس ّيد ّ
الثالثة :نسخة مكتبة اإلمام احلكيم املذكورة آن ًفا.

الس�لامي بنرش
وق��د ُطبع الكتاب بتحقيق األخ الفاضل الش��يخ طاهر عبد األمري
ّ

اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية/قسم الكالم والعقيدة التابع للعتبة الع ّباس ّية
املركز
ّ

وزيري ،معتمدً ا عىل النسخ الثالث املذكورة.
املقدّ سة ،سنة 1436هـ 406 ،صحيفة،
ّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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ىّ
حممد وآله الطيبني
رب العاملني
واحلمد هلل ِّ
وصل اهلل عىل ّ
ِ
النجفي
ــي
ّ
عيل جميد احل ِّل ّ
الطاهرين ،وكتب أمحد ّ
يف النجف األرشف ،ليلــة ذكرى استشهاد
اإلمام جعفر الصادق عليــه أفضل
الصــالة والســالم ،ليـلــة 25
شوال سنــة 1439هـ
ّ
*******
****
*
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

هوام�ش البحث
( )1فنخا.875/1 :
( )2س��يأيت يف النس��خة ذات الرقم (ّ )1
الطربي،
عيل
ّ
إن الس��ائل لرشح الكتاب هو الشيخ نجم الدين ّ
وهي معلومة مل أرها يف املصادر املختصةِ ،
فالحظ.
ّ
الفارس��اين :نس��بة إىل قرية (الفارس ّية) أو (فارس��يا) يف البحرين ،قد اندرست اآلن ،قامت عليها
()3
ّ
ّ
وألن أهلها
(فاريس)؛
املعامري ،وهناك خالف ما عليه النس��بة يف اللغة فـ(الفارس�� ّية) النس��بة إليها
ّ
(الفارس��اين) عىل غري
فيتوه��م الناس��ب هل��م أنهّ م م��ن الف��رس فغ�ّي�رّ وا النس��بة إىل
م��ن الع��رب
ّ
ّ
(الفاريس)( ،اس��تفدته من الش��يخ بش��ار العايل ،واألس��تاذ ن��زار آل عبد اجلبار
القي��اس بدلاً من
ّ
القطيفي).
ّ
عيل
وكتب الناس��خ نس��خة من كتاب (مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم) للس ّيد ّ
حممد بن ّ
األول سنة 1076هـ ،موجودة يف مكتبة إهليات يف
املوسوي (ت 1009هـ) بتاريخ  25شهر ربيع ّ
ّ
مشهد بالرقم ( ،)22831ينظر :دنا ،307/9 :وفيه( :الفادشاين) بدل (الفارساين).
وكت��ب نس��خة من كت��اب (اهلادي وضي��اء الن��ادي -ومصباح النادي )-للعلاّ مة الس�� ّيد هاش��م
البح��راين (ت 1107ه��ـ) بتاريخ س��نة ( 1081هـ) ،وه��ي منقولة من ِّ
خط املؤ ِّل��ف ،موجودة يف
ّ
ِ
املكتبة الرضو ّية ،وهي غري مذكورة يف فهرس فنخا ،فالحظ .ينظر :حلية األبرار( 22/1 :مقدّ مة
التحقيق) ،مدينة املعاجز( 19 /1 :مقدّ مة التحقيق).
نصهام:
( )4كتب الناسخ يف آخر النسخة بيتنيّ ،
يق��وى
لي��س
ذن��وب
لكاتب��ه
عليه��ا مح��ل عاتق��ه الضعي��ف
فس��ل يل أهي��ا الق��اري بعف��و
وغف��ران م��ن ال��رب اللطي��ف
الكويف ،وطبع الكتاب
( )5ما بني املعقوفني استفدته من نسخة (االستغاثة يف بدع الثالثة) أليب القاسم
ّ
عىل نسخته.
( )6كذا وردت ،والصواب( :ذي).

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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حممد
البغدادي
حممد
ّ
احلسني يف النجف األرشف ،لألستاذ ّ
ّ
( )7ينظر :خمطوطات مكتبة آية اهلل الس�� ّيد ّ
األميني ،80 -78 :مط القضاء يف النجف األرشف1383 ،هـ.
هادي
ّ
( )8ينظر :فنخا 616/5 :الرقم .115
املرعيش.74 -72 /11 :
( )9ينظر :فهرس مكتبة
ّ
( )10ينظر :معراج اليقني.21 :

442

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ
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َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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إيضاح الفوائد يف رشح مشكالت القواعد ،النسخة ذات الرقم ( ،)2نسخ عامد الدين بن
العلوي املقدَّ س
املحرم سنة 926هـ يف املشهد
خرسو
ّ
ّ
األسرتآبادي يف َّ 7

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

حممد بن حرز بن
إيضاح الفوائد يف رشح مشكالت القواعد ،النسخة ذات الرقم ( ،)5نسخ َّ
البحراين يف هنار يوم  17صفر سنة 1090هـ ،وقابلها
الفارساين
عيل بن حسني
ّ
ّ
سليامن ابن ّ
ِ
ِ
األول سنة 1090هـ يف احل َّلة السيف َّية عىل نسخة
حممد بن يوسف احل يِّ ّل بتاريخ  11شهر ربيع َّ
َّ
املحرم سنة 991هـ
تاريخ كتابتها يوم السبت َّ 15
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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446

احلسيني
عيل
ّ
حاشية إرشاد األذهان ،النسخة ذات الرقم ( ،)1نسخ ّ
تقي بن شمس الدين ّ
األسرتآبادي يف  2شعبان سنة 973هـ يف قرية الچالكباب
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

خط أمحد ابن فهد ِ
متفرقة لفخر املح ِّققني (ت 771هـ) ،وهي منقولة من ِّ
احل يِّ ّل
مسائل فقه َّية ِّ
ِ
يّ
املتول
الطرحيي
النجفي
(ت 841هـ) ،كتبها الشيخ محزة ابن املرحوم الشيخ حممود احل يِّ ّل
ّ
ّ
ملسجد الشمس يف ِ
احل َّلة
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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448

الشامي
احلر
ّ
حممد ّ
إرشاد املنصف البصري إىل اجلمع بني أخبار التقصري ،للشيخ عبد السالم بن َّ
ِ
العاميل (كان ح ًّيا سنة 1043هـ) ،كتبه الشيخ عبد اهلل ابن الشيخ محزة ابن الشيخ حممود احل يِّ ّل
ّ
ِ
َّ
يّ
الطرحيي املتول ملسجد الشمس يف احللة يف سنة 1076هـَّ ،أول النسخة
النجفي
ّ
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

الشامي
احلر
ّ
حممد ّ
إرشاد املنصف البصري إىل اجلمع بني أخبار التقصري ،للشيخ عبد السالم بن َّ
ِ
العاميل (كان ح ًّيا سنة 1043هـ) ،كتبه الشيخ عبد اهلل ابن الشيخ محزة ابن الشيخ حممود احل يِّ ّل
ّ
ِ
َّ
يّ
الطرحيي املتول ملسجد الشمس يف احللة يف سنة 1076هـ ،آخر النسخة
النجفي
ّ
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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450

من املجموعة التي كتبها الشيخ محزة ابن املرحوم الشيخ حممود ِ
يِّ
املتول
الطرحيي
النجفي
احل يِّ ّل
ّ
ّ
ملسجد الشمس يف ِ
احل َّلة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

آخر املجموعة التي كتبها الشيخ محزة ابن املرحوم الشيخ حممود ِ
يِّ
املتول
الطرحيي
النجفي
احل يِّ ّل
ّ
ّ
ملسجد الشمس يف ِ
احل َّلة يف سنة 1086هـ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ

451

خمطوطات فخر املحقِّقني (771-682هـ) يف مكتبة الإمام احلكيم العا َّمة

452

احلسيني يف آخر يوم
حممد
ّ
معراج اليقني يف رشح هنج املسرتشدين ،نسخ الس ِّيد نعمة اهلل بن َّ
احلجة سنة 980هـ ،النسخة ذات الرقم (َّ ،)1أول النسخة
األحد  10ذي َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
علي جميد ا ِ
�أحمد ّ

احلسيني يف آخر يوم
حممد
ّ
معراج اليقني يف رشح هنج املسرتشدين ،نسخ الس ِّيد نعمة اهلل بن َّ
احلجة سنة 980هـ ،النسخة ذات الرقم ( ،)1آخر النسخة
األحد  10ذي َّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ

453

