حللِّ َّية
ِ سلسلة املخطوطات ا
يف مكتبات العراق
)1(
حللِّ َّية يف خزانات مكتبات
ِ املخطوطات ا
النجف األشرف
الغروية
اخلزانة/األول
َّ
َّ القسم
Series of Hillian Manuscripts in the
Libraries of Iraq
(1)
The Hillian manuscripts in the Libraries of
Al-Najaf Al-Ashraf
First Section/Al-Ghrwya Library
اني
َّ حسني جهاد
ّ احلس

Hussein Jihad Al-Hassani

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
ملخ�ص البحث
َّ
والتارخيي الذي
والثقايف
والدين��ي
احلضاري
إن املخطوط��ات تراث األمم وإرثها
ّ
ّ
ّ
ّ

لرشائها واقتنائها بأثامن عالية جدًّ ا.

وم��ن ه��ذا اإلرث ما حظي ب��ه الع��راق عموما ِ
خصوصا م��ن إرث عائم
واحل َّل��ة
ً
ً

اهلجري (495هـ)،
بس��بب األرسة العلم َّي��ة واالدب َّية التي مصرَّ هتا هناية الق��رن اخلامس
ّ
وتصنيف��ي يف ِّ
كل صنوف املعرفة ،وهو ما أس��هم فيام بعد
تأليفي
وم��ا بلورت��ه من وعي
ّ
ّ
بنش��أة احلوزة العلم َّي��ة ملا ينيف عن ثالثة قرون أو يزيد ،وهذا أس��هم بأن يكون للعلامء

والفقهاء مؤ َّلفات وتصانيف أثروا هبا املكتبة اإلسالم َّية.

ٍ
مكان حمدِّ ٍد ه��و اخلزانة الغرو َّية إلرث
ونح��ن نتت َّب��ع ببلوغراف ًّيا تلك التصانيف يف
مدينة حمدَّ دة هي ِ
احل َّلة.

الكلامت املفتاح َّية:
احل َّلة ،اخلزانة الغروية ،ببلوغرافيا ،علامء ِ
ِ
احل َّلة.
َّ
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يم ِّي��ز أ َّم��ة وبلد ما من غريه ،حتَّى لنرى َّ
أن الدول التي ال متتلك من هذا اإلرث تس��عى

اخلزانة الغرو َّية/الق�سم الأ َّول- حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف
ِ املخطوطات ا

Abstract
Manuscripts are the heritage of nations and their civilizational,
religious, cultural and historical legacies that distinguish a
which do not possess this heritage seek to buy and acquire
them at very high prices. And from this legacy, the enormous
legacy enjoyed by Iraq in general and Hilla in particular due to
the scientific and literary family that established the city at the
end of the fifth century AH (495 AH), and what it crystallized
from compositional and taxonomic awareness in all types of
knowledge, This led later to the emergence of the scientific
Hawza for more than three centuries or more, and for scholars
and jurists to have books and classifications that enriched the
Islamic library.We trace, bibliographically, these classifications in
a specific place, which is Al-ghrwya library, and to the legacy of
a specific city, which is Hillah.
key words:
Hilla, Al-Ghrwya library, bibliography, scholars.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

nation and country from others, so that we see some countries

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

مقدِّ مة البحث
خاصة يف العراق،
يب
اإلس�لامي بعناية كبرية َّ
حظي��ت املخطوطات يف التاريخ العر ّ
ّ

والتاري��خِّ ،
أثر
يب
وكل نتاجات العقل العر ّ
اإلس�لامي ،وقد كان هل��ذا الرتاث املخطوط ُ
ّ

كبري يف نقل معامل احلضارة إىل األجيال املتعاقبة.
ٌ

ويف الع��راق ُأنش��أت خزائن كت��ب احتوت ع�لى مئات اآلالف م��ن املخطوطات
كخزانات بغ��داد ،والبرصة ،والنجف ،واملوصلِ ،
واحل َّل��ة وغريها ،فضلاً عن ٍ
كثري من

واخلاص��ة،إذ مجعت هذه اخلزان��ات مؤ َّلفات ملؤ ِّلف�ين من مدن
خزائ��ن الكتب العا َّم��ة
َّ
ِ
كب�ير يف هذا املجال ،إذ
أثر
بخاصة ،والعامل
الع��راق
َّ
اإلس�لامي بعا َّمة ،وقد كان للح َّلة ٌ
ّ
ٌ
الصحائف م��ن كتب التاريخ واألدب
متتل��ك تارخيًا حضار ًّيا واس�� ًعا حتدَّ ثت عنه مئات َّ

كم
والرج��ال واجلغرافيا والرحالت والرتاجم واملعجامت األدب َّية واللغو َّية ،إذ إنَّنا أمام ٍّ

يوصف بالروعة والغزارة والثراء(.)1
حضاري ما ِّد ٍّي
يب وفن ِّّيَ ،
وفكري ،أد ٍّ
ٍّ
ٍّ

وقد متيـ��زت املراكـز الفكريـة فـي مدينـة ِ
احل َّلة بكوهنـا ذات حركـة علم َّية نش��ـيطة
َّ
َّ

اسـتمرت فيهـا عـدَّ ة قـرون ،إذ بـرز فيهـا عـدد مـن العلمـاء فـي خمتلـف العلـوم ،وجـاء
ذلـك نتيجـة عوامل عدَّ ة جعلت ِ
احل َّلة تنفرد عن سواها ببيئة علم َّية وأدب َّية ودين َّية ،منهـا

اجلغ��رايف املمتـاز وبيئتهـا الطبيع َّيـ��ة اجل ِّيـدة ،مـن حيـث عذوبـ��ة املـاء ووفرتـه
موقعهـ��ا
ّ
ونقـ��اوة اهلواء واعتدال املناخ ومجال املرابع ،وكـان مـن أس��ـباب النهضـة الفكر َّيـة فـي
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َ
حف��ظ لنا العل��وم ،واملع��ارف ،والفن��ون ،واألدب ،واألخبار،
بصوفه��ا الوع��اء الذي

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

ِ
احل َّلة ،اهتمـام أمرائهـا بـاألدب والعلـم حسب ،وأنهَّ ا واحدة من املراكز الثقاف َّية العرب َّية

املهمة يف العراق ،إذ قدَّ مت خدمات جليلة للعروبة واإلس�لام يف ما أنجبته
اإلس�لام َّية َّ

من عقول نيرِّ ة مبتكرة يف ميادين عدَّ ة ،وبقيت تضارع مدينة بغداد والنجف وتنافس��هام

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وخاصة النح��و واألدب وميادين العل��وم الرشع َّية من علم الفقه
يف العط��اء واإلبداع،
َّ
وأصوله ،ويمكن للباح��ث أن يدرك مكانة ِ
احل َّلة الفكر َّية والعلم َّية بني حوارض العراق
الثقافي��ة واحلوارض العربية ،إذ أصبحت من أفخر مدن العراق عىل حياة مؤس��س ِ
احل َّلة
َّ
َّ
ِّ

الس��يف َّية األمري صدقة بن منصور (ت 501هـ1107/م) ،والذي كـان لـه اهتمـام فـي

مجـع أنواع العل��وم مـن خـالل احتفاظـه بأ َّمـات الكتـب فـي مكتبتـه التـي ُذكـر أنهَّـا قـد
ٍ
ٍ
اخلاصة باحلركة
واضحة عىل متابعته وعنايت��ه
إش��ارة
(ضـم��ت ألـوف املجلـدات) ،يف
َّ
َّ
الفكر َّية(.)2

ث��م َّ
خاصة يف نفوس الن��اس كمدينة كربالء والنجف ،إذ
إن املدينة كان هلا قدس�� َّية َّ
َّ

َّ
وحمط
جعلها حلقة التواصل يف العلم بني هاتني املدينَتَني ،وس��بيل مرور لطلاَّ ب العلم،

العلامء ،والش��عراء واألدباء ،فقصدها َّ
عشاق الفضيلة؛ ليدرسوا العلوم عىل يد علامئها،
وبذلك تكون ِ
احل َّلة قد أضاءت للعامل مناهج حضارهتا وعلومها وفكرها(.)3
ومما تقدَّ م خ َّلفت مدينة ِ
احل َّلة ترا ًثا خط ًّيا لعلامئها نافس��ت فيه احلوارض اإلس�لام َّية
َّ

األخ��رى ،فانترش تراثها يف خزانات ومكتبات العامل وازدانت رفوف هذه املكتبات هبذا

ال�تراث ال َّث ِّر ،ف��كان العراق بمدنه مجي ًعا س�� َّبا ًقا لباقي الدول بأن تك��ون رفوف مكتباته

حافظ�� ًة هل��ذا اخلزين الكب�ير .فأصبح لزا ًما علين��ا أن نحافظ عىل هذا الكن��ز الثمني من
خالل أرش��فته وفهرس��ته ومجعه من مكتب��ات وخزانات خمطوطات الع��راق ،فجاءت

كبريا جعلها
مدين��ة النج��ف األرشف يف مقدِّ مة املدن العراق َّية ،والتي حتم��ل ترا ًثا خط ًّيا ً

يف مقدَّ مة حمافظات العراق ،وقد جاءت خزانة املكتبة الغرو َّية يف العتبة العلو َّية املقدَّ س��ة
340

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

ٍ
تراث خ ِّط ٍّي نفيس ،كام سيأيت إن شاء
من َّأول َّيات هذا الرتاث؛ ملا حتمله هذه اخلزانة من

اهلل تعاىل.

بكل جهدنا أن نجمع َّ
لذلك فقد كان عملنا متواصلاً  ،وقد حاولنا ِّ
كل املخطوطات،

وم��ا فاتنا منها فالعذر عند كرام الناس مقب��ول ،وال ندَّ عي الكامل ،وإنَّام الكامل للواحد
القهار.
َّ

وعليه جاء منهجنا يف مجع وفهرسة هذا الرتاث عىل النحو اآليت:
1.1التعريف باملكتبة أو اخلزانة التي حتتوي عىل هذه املخطوطات.
2.2فهرسة املخطوطات عىل احلروف اهلجائ َّية.
3.3الفهرس��ة جاءت عىل الطريقة املخترصة للفهرس��ة الوصف َّية والتحليل َّية ،دون
الغوص يف مكنونات املخطوطة.
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أن ما نعنيه من عل�ماء ِ
وال بدَّ من اإلش��ارة هنا َّ
احل َّلة ليس املقصود من ولِد وترعرع
كل من دخل ِ
فيها و ُدفِن ،وإنَّام ُّ
احل َّلة وأغنى حوزهتا بالدرس والتدريس ،وانعش حركتها
ِ
العلم َّية ِّ
بكل مقتضياهتا االجتامع َّية واإلنس��ان َّية ،ومن ُيط َلق عليه تصدي ًقا و ُعر ًفا أنَّه حليِّ ّ
املسكن والدرس والتدريس.

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

خزانة خمطوطات العتبة العلو َّية املقدَّ �سة
(اخلزانة الغرو َّية)

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أهم خزائ��ن املخطوطات يف
تع��دُّ خزانة خمطوط��ات العتبة العلو َّية املقدَّ س��ة م��ن ِّ

الع��راق؛ ملا حتتويه من األعالق النفيس��ة والتي ال تقدَّ ر بثمن م��ا ،فهي ثر َّية بالغة الثراء؛

ٍ
ألن مرقد اإلمام أمري املؤمنني كان وال يزال مهوى أفئدة املس��لمني من ٍّ
ذلك َّ
حدب
كل
ٍ
وص��وب ،وال تق��ف عن��ده طائفة مع َّينة أو مذه��ب ما ،فال خيلو يف وق��ت من األوقات
من الوافدي��ن لزيارته من امللوك وال��وزراء واألعيان وأرباب الث��راء وطبقات املجتمع

وأعز ما جيدونه من التحف
األخرى ،إذ يتبارون يف إهداء أنفس ما يمتلكونه من النوادر ّ
للمش��هد الرشيف ،ومن هنا اجتمعت يف خزانة املش��هد ومع مرور السنني ما يعجز عن

تقييمه حتَّى اخلرباء ،ويف هذه التحف يشء كثري من املجوهراتَّ ،
يمر عليها
ولعل الذي ُّ
يظ�� ُّن أنهَّ ��ا خزانة واحدة مجع��ت َّ
والس��جاد(،)4
كل هذه اآلث��ار والنفائس واملجوهرات
َّ

أهم النفائس يف العامل،
وتق��ف املخطوطات يف مقدِّ مة هذه النفائس ،إذ تع��دُّ واحدة من ِّ

ل��ذا َّ
تعرضت حينها
م��رت بمراح��ل وأدوار وأطوار ع��دَّ ة َّ
ف��إن هذه اخلزان��ة أو املكتبة َّ
إىل احل��رق والغ��رق والرسقة واإلمه��ال والضياع ،إىل أن وصل إلين��ا اآلن ما وصل من

ه��ذه املخطوطات ،وإن َّ
ق��ل عددها إلاَّ َّ
يتفوق ع�لى أغلب خزائن
أن نفيس��ها ونادرها َّ

بخاصة.
املخطوطات يف العراق عا َّمة والنجف
َّ

ٍ
ري��ب َّ
تفصيل ت��ا ٍّم ،إذ إنهَّ ا حتتوي
أن حمتوي��ات اخلزانة واضحة وال حتت��اج إىل
وال
َ

ع�لى ع��دد من املخطوط��ات ،لذا فق��د انقس��مت اخلزان��ة بمحتوياهتا ع�لى جممو َعتَني:
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احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

ضمت هذه املجموعة نفائس ِخزانات العامل ونوادره ابتدا ًء من
األوىل :املصاحف ،وقد َّ
اهلجري ،وانتها ًء بالقرن الرابع عرش اهلجري ،والذي بلغ تعدادها أكثر من
األول
ّ
القرن َّ

عيل بن أيب طالب،
 600مصح��ف ،إذ جاء يف مقدِّ متها املصحف املنس��وب لإلم��ام ّ

ِّ
والنس��خي
والثلثي
والقريواين
واألندل�سي
الكويف
باخل��ط
ثم مصاح��ف أخرى كُتبت
ّ
ّ
ّ
َّ
ّ
ّ
املستعصمي،
وغريها ،وخل َّطاطِني لطاملا افتخرت هبم أ َّمتنا اإلسالم َّية من أمثال :ياقوت
ّ
أ َّما املجموعة الثانية :فهي املخطوطات العا َّمة وبمختلف العلوم واالختصاصات،

فبوجوده��ا وإن َّ
ق��ل عددها ،إلاَّ أنَّه غال نفيس��ها ونادرها ،وقد م َّثل��ت طر ًفا متَّحدً ا مع

التارخيي هلذه املدينة املقدَّ سة ،وتأيت يف مقدِّ متها كتب نُسخت
املصاحف يف ضبط الواقع
ّ
اهلجري واخلامس والسادس والسابع ...الخ ،وكتبت بأقالم مؤ ِّلفيها،
قي القرن الرابع
ّ
العتايقي وغريهم ،وقد
كمونه وعبد الرمحن
عيل
ّ
الف��اريس وابن ُّ
ّ
وي��أيت يف مقدِّ متهم :أبو ّ

ُأضيف إليها جمموعة من املخطوطات ،كانت يف مقدِّ متها خمطوطات آل اخلرسان ،والتي
أغنت اخلزانة بروائع َّ
قل ضب ُطها يف خزانات أخرى.

وق��د ح��وت هذه اخلزان��ة ترا ًثا ال بأس ب��ه من املخطوط��ات ِ
احل ِّل َّية ،م��ن املؤ ِّلفني

واملؤ َّلف��ات والتم ُّل��كات والوقف َّي��ات وغريها ،ولذل��ك فقد وقفنا يف ه��ذه اخلزانة عىل
خمطوط��ات ِح ِّل َّي��ة ن��ادرة َّ
قل وجوده��ا يف اخلزانات األخ��رى ،وقد ج��اءت عىل النحو
اآليت:
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النرييزي ،وغريهم.
السهروردي ،وأمحد
وأمحد
ّ
ّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

(مصنَّفات ابن طاووس)
 .1اإلجازات لكشف طرق املفازات ُ

()5

ريض الدين (ت664هـ).
عيل بن موسى بن جعفر بن طاووسّ ،
املؤ ِّلفّ :

عريب ،امللحق.4 :
التسلسل العام ،724 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/1/21 :اللغةّ :

الصحائ��ف ،5 :األس��طر ،21 :القي��اس ،17.7 × 25.9 :املوض��وع :تراجم +
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

رجال.

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد-كارتون

حممد...
عيل بن موسى جعفر بن َّ
َّأوله :بعد البسملة والصلوات ،يقول ّ

آخره ...:يوم اللقاء ،ور َّبام كان منهم خمالف اقتضت الرواية عنه مصلحة املوالف.
الكتاب مطبوع يف بحار األنوار ،يف مطبوع بحار األنوار ج ،104ص.43

 .2إرشاد األذهان يف أحكام اإليامن

احل يِّل ،أبو منص��ور (العلاَّ مة ِ
ِ
احل يِّ ّل)
عيل ب��ن َّ
املطهر ّ
املؤ ِّلف :احلس��ن بن يوس��ف بن ّ
(ت726هـ).

فاريس.
عريب-
التسلسل العام ،751 :التسلسل
ّ
ّ
املخزين ،10/1/217 :اللغةّ :

الصحائف ،527 :األس��طر ،15 :القي��اس ،12.6 × 19.1 :املوضوع :فقه نوع
َّ

اخلط :نسخ  +نسخ تعليق ،حالة ِّ
ِّ
اخلط :جيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
حواش ،ن��وع الغالف:
حال��ة املخطوط��ة :ناقص��ة ،جِّاتاه النق��ص :النهاي��ة ،عليها
كارتون.
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حممد سعيد لسنة 1066هـ.
التملكات :عليه مت ُّلك َّ

الوقفيات :عليه وقف َّية باسم الس ِّيد ع َّباس الس ِّيد حسن اخلرسان لسنة 1363هـ.

املتفرد والدوام ،املتنزَّه عن مشاهبة األعراض واألجسام.
َّأوله :احلمد هلل ِّ

احلر علي��ه والزايد من قيمة
حر وعبدٌ فقتلهام ال��ويل ر َّد نصف دية ِّ
آخ��ره :ول��و قتله ٌّ

العبد.

 .3إرشاد الطالبِني يف رشح هنج املسرتشدين

السيوري ،الفاضل (ت826هـ).
حممد احلسني
ّ
املؤ ِّلف :املقداد بن عبد اهلل بن َّ
عريب.
التسلسل العام ،748 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/1/209 :اللغةّ :

الصحائف ،221 :األسطر ،22 :القياس ،13.2 × 18.2 :املوضوع :علم كالم.
َّ

العاميل ،سنة النسخ849 :هـ.
عيل احلدَّ اد
الناسخ :أمحد بن َّ
ّ
حممد ّ
اخلط :نسخ تعليق،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية ،نوع الغالف :كارتون

املصدر :وقف السادة آل اخلرسان.
الباقالين لسنة
حممد
ّ
عيل بن َّ
التم ُّلكات :مت ُّلك حسن طاهر بن مبني الدين ابن طاهر ّ

930هـ ،وختم آخر لسنة 1118هـ.

وأما...
َّأوله :أحدمها اتحَّ دا واآلخر كاهلواء اجلاذب للامء ِّ
باملص َّ
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مطبوع وحم َّقق.

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

آخره ... :وأن تفعل يب ما أنت أهل وال تفعل يب ما أنا أهله إنَّك أهل التقوى وأهل

املغفرة.

مطبوع وحم َّقق.

 .4اإلرشاد يف معرفة تقادير األبعاد

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

العتايقي (ت بعد 790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

املخزين ،10/1/201 :اللغة :عريب
التسلسل العام ،714 :التسلسل
ّ

الصحائف،45 :األسطر ،15 :القياس ،12.7 × 16.1 :املوضوع :فلك :هيئة.
َّ

العتايقي.
حممد بن إبراهيم
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ

حمرم 788هـ ،مكان النسخ :النجف األرشف (احلرضة الغرو َّية).
سنة النسخَّ 20 :

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد -كارتون
التم ُّلكات :عليه مت ُّلك ،مالحظ الروضة لسنة 1166هـ.

رب العاملني ..قال قدس اهلل روحه...
َّأوله :بعد البسملة .احلمد هلل ِّ
حممد املصطفى وعرتته الكرام.
آخره ...:األكرام
َّ
وخصنا باتِّباع خري األنام َّ

مطبوع حم َّقق.

 .5األماقي يف رشح كتاب اإليالقي

العتايقي ،كامل الدين (ت790هـ).
حممد بن ابراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ
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عريب.
التسلسل العام ،687 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/4/153 :اللغةّ :
الصحائف ،395 :األسطر ،21 :القياس.15.5 × 23.1 :
َّ

العتايقي ،كامل الدين (ت790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ
الغروي.
سنة النسخ755 :هـ ،مكان النسخ :النجف ،املشهد
ّ

ٍ
حواش ،نوع الغالف :جلد -كارتون -مزخرف.
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
التم ُّلكات :مت ُّلك مالحظ الروضة لسنة 1166هـ.
الوقفي��ات :علي��ه وقف َّية يف ظه��ر الصحيفة األوىل منه��ا ،وكُتب عليه��ا :من كتب

احلرضة الغرو َّية.
قيد التحقيق.

 .6األنواراجلالل َّية يف رشح الفصول النصري َّية

السيوري (ت826هـ).
املؤ ِّلف :املقداد بن عبد اهلل بن احلسني
ّ

عريب.
التسلسل العام ،759 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/2/225 :اللغةّ :

الصحائف ،109 :األسطر ،21 :القياس ،14.5 × 22.2 :املوضوع :كالم.
َّ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
سنة النسخ1086 :هـ ،نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :كارتون.
املصدر :وقف السادة آل اخلرسان.
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اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
املوضوع :طب ،نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

التم ُّلكات :مت ُّلك حسن اخلرسان.
الوقف َّيات :عليها وقفية باسم الس ِّيد ع َّباس بن الس ِّيد حسن اخلرسان.

اللهم واجد الوجود...
َّأوله :بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل سبحانك
َّ

آخره ...:ولينقطع الكالم بالدعاء هلل حامدين.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

مطبوع.

 .7أنوار امللكوت يف رشح كتاب الياقوت

�ِّل� (العلاَّ م��ة ِ
ِ
احل يِّ ّل)
املطهر
ع�لي بن َّ
ّ
األس��دي احل يِّ ّ
املؤ ِّلف :احلس��ن بن يوس��ف بن ّ
(ت726هـ).

عريب.
التسلسل العام ،742 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/114 :اللغةّ :

الصحائف ،224 :األسطر ،18 :القياس ،12.2 × 18.1 :املوضوع :الكالم.
َّ

البحراين ،سنة النسخ1158 :هـ.
عيل املعاين
ّ
عيل بن عبداهلل بن راش��د بن ّ
الناس��خّ :
اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد-كارتون
املصدر :وقف السادة آل اخلرسان.
َّأوله :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل ذي القدرة القاهرة...
آخره...:كاملسائل الرشع َّية فإنهِّ م خاطئون غري فقه باإلمجاع.

مطبوع.

348

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

 .8اإليضاح والتبينِّ يف رشح مناهج اليقني

املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم العتائقي ِ
احل يِّ ّل (ت 790هـ).
ّ
َّ
عريب.
التسلسل العام ،690 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/74 :اللغةّ :

الصحائف ،440 :األسطر ،15 :القياس ،13 × 15.3 :املوضوع :عقائد.
َّ

سنة النسخ :22 :ذي القعدة787 :هـ ،مكان النسخ :النجف (احلرضة الغرو َّية).

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أبيض.

ٍ
ٍ
صاف.
حواش ،نوع الغالف :جلد-كارتون
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
التم ُّلكات :مت ُّلك مالحظ الروضة لسنة 1166هـ.

َّأوله :بعد البسملة احلمد هلل املتعايل بجالل أحد َّيته...

آخره ...:ونسأله أن يفعل بنا ما سأله شيخنا مجال الدين.
مطبوع حم َّقق.

 .9إيضاح االشتباه

املؤ ِّلف :احلسن بن يوسف بن مطهر ِ
احل يِّ ّل ،العلاَّ مة ،مجال الدين (726هـ).
َّ

عريب ،امللحق.1 :
التسلسل العام ،724 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/1 /21:اللغةّ :

الصحائ��ف ،56 :األس��طر ،21 :القي��اس ،17.7 × 25.9 :املوض��وع :تراجم
َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
رجال ،نوع ِّ
اخلط :جيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية ،نوع الغالف :جلد-كارتون
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الناسخ :عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم العتائقي ِ
احل يِّ ّل.
ّ
َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

البرصي بالباء.
القم ّي
ّ
َّأوله :بن أسد ِّ

آخ��ره ... :يف معرفة الرج��ال ك ّلهم وأحواهلم وتعديلهم وجرحه��م ،فعليه بكتابنا

الكبري.

مطبوع حم َّقق.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

 .10البسط والبيان يف رشح جتريد امليزان

العتايقي (ت 790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

عريب.
التسلسل العام ،713 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/1/202 :اللغةّ :
الصحائف ،320 :األسطر ،16 :القياس.12.3 × 16.2 :
َّ

العتايقي.
حممد بن إبراهيم
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ

الغروي.
سنة النسخ788 :هـ ،مكان النسخ :النجف ،املشهد
ّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
املوضوع :فلسفة ،منطق ،نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة:
أصفر.

حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية ،نوع الغالف :غري جم َّلد.
التم ُّلكات :مت ُّلك مالحظ الروضة لسنة 1166هـ.
الكتاب :قيد التحقيق

 .11بغية الطالب يف معرفة املفروض والواجب

اجلناجي ،كاشف الغطاء (ت1227هـ).
املؤ ِّلف :جعفر بن الشيخ خرض
ّ
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عريب ،امللحق.3 :
التسلسل العام ،886 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/4/270 :اللغةّ :
الصحائف ،180 :األسطر ،13 :القياس.10.5×15.5 :
َّ

الناسخ :جواد بن حممد بن درويش ِ
احل يِّ ّل ،سنة النسخ1202 :هـ ،املوضوع :فقه.
َّ
اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

الوقف َّيات :عليه وقفية الس ِّيد ع َّباس اخلرسان لسنة 1269هـ.

عامة:
مالحظات َّ

أرس قواعد األحكام ورفع دعائم اإلسالم.
َّأوله :بعد البسملة احلمد هلل الذي َّ
آخره :يف السفر ناس ًيا أعاد يف الوقت ال يف خارجه ،متَّت.

 .12جتريد الن َّية من الرسالة الفخر َّية

العتايقي ،كامل الدين (ت790هـ).
حممد بن إبراهيم بن
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ
عريب ،امللحق.1 :
التسلسل العام ،670 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/78 :اللغةّ :
الصحائف ،15 :األسطر ،16 :القياس ،11.6 × 15.2 :املوضوع :فقه.
َّ

العتايقي ،كامل الدين.
حممد بن إبراهيم بن
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ

سنة النسخ :رمضان753 :هـ ،مكان النسخ :النجف األرشف (احلرضة الغرو َّية).

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
حواش ،نوع الغالف :جلد-كارتون.
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
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ٍ
حواش بامضاءات متعدِّ دة.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :غري جم َّلد ،عليها

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

الوقف َّيات :عليها وقف َّية داخل الكتاب.

َّأوله :بعد البسملة ،احلمد هلل محدً ا ال يقأ بجالله وصالواته...
واألئمة.
النبي
َّ
آخره ...:اسامع وليته وكذا إحاديث ّ

مطبوع حم َّقق.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

 .13تسليك النفس إىل حظرية القدس

املؤ ِّلف :احلسن بن يوسف بن مطهر ِ
احل يِّ ّل ،العلاَّ مة (ت726هـ).
َّ

عريب.
التسلسل العام ،676 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/88 :اللغةّ :

الصحائف ،169 :األسطر ،13 :القياس ،12 × 16.9 :املوضوع :علم كالم.
َّ

شوال707 :هـ.
عيل بن إبراهيم
املزيدي ،سنة النسخَّ :
ّ
الناسخ :حسني بن ّ
اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :جيد ،لون الورقة :أصفر

حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد-كارتون.
التم ُّل��كات :مت ُّلك مالحظ الروضة 1166هـ ،مع أختام ومت ُّلك مجال الدين عبد اهلل
احلسيني.
ابن رشفشاه
ّ

الوقف َّيات :عليه وقف َّية يف ظهر الصحيفة األوىل.

األبدي...
األزيل الدايم
َّأوله :بعد البسملة ،احلمد هلل القديم
ّ
ّ

وأما املعاقب فألنَّه توع أجلاأ...
آخره ...:فلو جوب خلوصه من املشاق َّ
مطبوع حم َّقق.
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احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

 .14الترصيح يف رشح التلويح إىل أرسار التنقيح

العتايقي ،كامل الدين (ت790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

عريب ،اجلزء.2-1 :
التسلسل العام ،648 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/4/162 :اللغةّ :
الصحائف ،506 :األسطر ،24 :القياس ،16.6 × 25 :املوضوع :طب.
َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.
حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية والنهاية.
نوع الغالف :جلد-كارتون مزخرف.
َّأوله :بانفصال وال يف زمان بل هو كيف َّية...

آخره ...:يصل إليها من عضو قريب إىل عضو...

قيد الطبع.

 .15الترصيح يف رشح التلويح

املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم العتائقي ِ
احل يِّ ّل (ت790هـ).
َّ

عريب ،اجلزء.1 :
التسلسل العام ،683 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/1/1 :اللغةّ :

متفرقة ،القياس ،14.6 × 23.5 :املوضوع :الطب.
َّ
الصحائف ،473 :األسطرِّ :

العتائقي) ،س��نة النس��خ774 :هـ ،مكان النس��خ:
الناس��خ :املؤ ِّل��ف (عبد الرمحن
ّ

الغروي.
املشهد
ّ
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

اآلوي ،سنة النسخ/5 :ع771/2هـ.
عيل رشيد
ّ
عيل بن َّ
حممد بن ّ
الناسخّ :

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :جيد ،لون الورقة :أبيض.

ٍ
حواش ،نوع الغالف :جلد-كارتون.
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها

التم ُّل��كات :علي��ه مت ُّلك مالحظ الروضة لس��نة 1166هـ .وختم��ه :احلمد هلل عىل
ما أنعم.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

َّأوله :بعد البسملة ،احلمد هلل محدً ا يليق بجالله...

آخره ...:األنساب املعصومني عن القبائح واالرتياب.
قيد الطبع.

 .16الترصيح يف رشح التلويح يف الطب

املؤ ِّلف:عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم العتائقي ِ
احل يِّ ّل (ت790هـ).
ّ
َّ

عريب ،اجلزء.2 :
التسلسل العام ،681 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/1/2 :اللغةّ :

متفرقة ،القياس ،14.5 × 22.6 :املوضوع :الطب.
َّ
الصحائف ،354 :األسطرِّ :

العتائقي) ،س��نة النس��خ774 :هـ ،مكان النس��خ:
الناس��خ :املؤ ِّل��ف (عبد الرمحن
ّ

الغروي.
املشهد
ّ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أبيض.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد-كارتون

التم ُّل��كات :عليه مت ُّلك مالحظ الروضة لس��نة 1166هـ م��ع ختمه (احلمد هلل عىل
ما أنعم).

الوقف َّي��ات :علي��ه وقف َّية يف ظه��ر الصحيف��ة األوىل كتب عليها م��ن كتب احلرضة

الغرو َّية.
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ين
ح�سني جهاد َّ

َّأوله :بعد البسملة .قال النبض انبساط أوعية...
آخره ...:السادس وهذا اخرم اقصدنا بيانه وأقمنا برهانه.
قيد الطبع.

 .17تصويح الروضة (املناظرات)

عريب.
التسلسل العام ،975 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/5/291 :للغةّ :

الصحائف ،14 :األسطر ،17 :القياس ،11.1 × 14.3 :املوضوع :العقائد.
َّ

العتايقي ،سنة النسخ785 :هـ.
حممد بن إبراهيم
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ
اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
ح��واش ،نوع
حال��ة املخطوط��ة :ناقص��ة ،جِّاتاه النق��ص :البداية والوس��ط ،عليها

الغالف :غري جم َّلد.

األمة...
لألمة عن اإلمام إن كان علم ُه إظهاره جلميع َّ
َّأولهَّ :
آخره ...:وعدَّ ه أنَّه نقصها فبينَّ فساد معتقده ومذهبه.

مطبوع حم َّقق.

 .18احلدود النحو َّية واملآخذ عىل احلاجب َّية

العتايقي (ت790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

عريب ،امللحق.1 :
التسلسل العام ،684 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/70 :اللغةّ :
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

العتايقي ،كامل الدين (787هـ),
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

الصحائف ،53 :األسطر ،13 :القياس.11.2 × 14.6 :
َّ

العتايقي.
حممد بن إبراهيم
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ
سنة النسخ787 :هـ ،مكان النسخ :النجف.

ِّ
املوض��وع :أدب :نحو ،نوع ِّ
اخل��ط :رديء ،لون الورقة:
اخلط :نس��خ تعليق ،حالة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أبيض.

ٍ
جلد-كارتون-صاف.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف:
التم ُّلكات :مت ُّلك مالحظ الروضة لسنة 1166هـ.
الوقف َّيات :عليها وقف َّية داخل الكتاب.

حم َّققة ومطبوعة.

 .19خالصة األقوال يف معرفة أحوال الرجال

املؤ ِّلف :احلسن بن يوسف بن مطه ِ
راحل يِّ ّل العلاَّ مة-مجال الدين (ت726هـ).
َّ

املخزين ،9 :1 :21 :اللغة :عريب
التسلسل العام ،724 :التسلسل
ّ

الصحائف ،350 :األس��طر ،21 :القياس ،17.7 × 25.9 :املوضوع :تراجم-
َّ

رجال.

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :جيد ،لون الورقة :أصفر.

حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية والنهاية.
ٍ
صاف.
نوع الغالف :جلد-كارتون

َّأوله :إسحق بن عبد اهلل بن سعد.
356

احل�سا ّ
ين
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آخره ...:أيب جعفر بن بابويه وكذا اىل َّ
الشيخَ ني.
مطبوع.

 .20نسخة أخرى
عريب.
التسلسل العام ،753 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/3/246 :اللغةّ :

النجفي ،سنة النسخ1064 :هـ.
حممد نصري بن أمني الدين حسن
ّ
الناسخَّ :
اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :جيد ،لون الورقة :أصفر

ٍ
ٍ
صاف.
حواش ،نوع الغالف :كارتون
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
حممد مهدي اخلرسان (من أوقاف األجداد).
الوقف َّيات :عليه وقف َّية باسم َّ

َّأوله :احلمد هلل مرشد عباده إىل سبيل السداد...

حممد وآله.
آخره ...:وقف عليه هناك واحلمد هلل وحده وصلىَّ اهلل عىل َّ

 .21الدُّ ُّر املنتخب يف لباب األدب

العتايقي ،كامل الدين (790هـ)
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

عريب ،امللحق.1 :
التسلسل العام ،975 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/5/291 :اللغةّ :
الصحائف ،19 :األسطر ،16 :القياس.11.1 × 14.3 :
َّ

العتايقي ،كامل الدين.
حممد بن إبراهيم
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
املوضوع :أدب ،نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

الصحائف ،360 :األسطر ،14 :القياس ،13 × 19.8 :املوضوع :رجال.
َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

ٍ
حواش ،نوع الغالف :غري
حال��ة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :الوس��ط ،عليها

جم َّلد.

الكتاب :قيد التحقيق.

 .22درر الآلىلء العامد َّية يف األحاديث الفقه َّية

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

مجهوراألحسائي (ت بعد 901هـ).
عيل بن إبراهيم ،ابن أيب
ّ
املؤ ِّلفَّ :
حممد بن ّ

عريب.
التسلسل العام ،770 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/3/254 :اللغةّ :
الصحائف ،406 :األسطر ،20 :القياس.15.5 × 21.2 :
َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
املوضوع :حديث ،نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية والنهاية.
ٍ
صاف.
نوع الغالف :جلد-كارتون

املصدر :وقف السادة آل اخلرسان.
عيل ختم.
التم ُّلكات :عليه مت ُّلك :صفر ّ

الكعباوي.
حممد
ّ
الوقف َّيات :عليه وقف َّية عىل الشيخ نغامش بن عبد َّ

الكتاب :مطبوع.

األعرجي
 .23ديوان الس ِّيد مهدي
ّ

األعرجي (ت1359هـ).
املؤ ِّلف :مهدي بن رايض آل الس ِّيد جعفر
ّ

عريب.
التسلسل العام ،778 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/4/132 :اللغةّ :
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الصحائف ،303 :األسطر ،20 :القياس ،16.6 × 20.8 :املوضوع :شعر ،نوع
َّ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :كارتون

الوائيل.
املصدر :ورثة املرحوم الدكتور الشيخ أمحد
ّ

الوائيل.
الوقف َّيات :ورثة املرحوم الدكتور الشيخ أمحد
ّ
آخره ...:وارصخ ونادي بشجو هلفي عىل الندب حمسن.

مطبوع حم َّقق.

 .24رجال ابن داود

ِ
تقي الدين (ح ًّيا 707هـ).
عيل بن داود احل يِّ ّلّ ،
املؤ ِّلف :احلسن بن ّ

عريب ،امللحق.2 :
التسلسل العام ،724 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/1/21 :اللغةّ :

الصحائف ،159 :األس��طر ،21 :القياس ،17.7 × 25.9 :املوضوع :تراجم-
َّ

رجال.

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :جيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية ،نوع الغالف :جلد-كارتون
َّأولهُّ :
فكل من اعملت عليه يرحق واحد منهم...
زيدي .وقع الفراغ.
آخره ...:فيه طعنًا عظيماً أبو يعقوب املقرئ كش
ّ

مطبوع حم َّقق.
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

َّأوله :ممَّا قال الس ِّيد األعرجي يف رثاء احلسني وغريه.

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .25نسخة أخرى
عريب.
التسلسل العام ،750 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/120 :اللغةّ :

الصحائف ،307 :األس��طر ،15 :القي��اس ،12.5 × 18.4 :املوضوع :رجال-
َّ
تراجم.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

حال��ة املخطوط��ة :ناقص��ة ،جِّات��اه النق��ص :النهاي��ة ،ن��وع الغ�لاف :كارت��ون-
ٍ
صاف.
حممد مهدي اخلرسان (من موقوفات األجداد).
الوقف َّيات :باسم الس ِّيد َّ

يِّ
للتخل عن احلركات الدنيو َّية.
َّأوله ...:احلمد هلل الذي وفقني

العامة كاب��ن األثري يف كتاب جامع األصول من املجدِّ دين
آخ��ره ...:عدَّ ة من علامء َّ
ملذهب...

 .26الرسالة الفارقة وامللحة الفائقة

العتايقي (ت790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

عريب.
التسلسل العام ،686 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/84 :اللغةّ :

الصحائف ،41 :األسطر ،16 :القياس ،12.4 × 16.9 :املوضوع :عقائد.
َّ

العتايقي.
حممد بن إبراهيم
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.
حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :النهاية ،نوع الغالف :غري جم َّلد.
360
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َّأوله :بعد البسملة  ،احلمد هلل املنقذ من الضالالت املخ ِّلص من...
احلق.
آخره ...:من ظنِّهم أنهَّ م ّ
قيد التحقيق.

 .27الرسالة املفردة يف األدوية املفردة

عريب.
التسلسل العام ،688 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/4/273 :اللغةّ :
الصحائف ،36 :األسطر ،13 :القياس.11.4 × 14.8 :
َّ

العتايقي ،كامل الدين.
حممد بن إبراهيم
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
املوضوع :طب ،نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
حواش ،نوع الغالف :غري
حال��ة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :النهاية ،عليه��ا
جم َّلد.

التم ُّلكات :مت ُّلك مالحظ الروضة لسنة 1166هـ.
قيد التحقيق.

 .28رسالة املواسعة واملضايقة

ريض الدين (ت664هـ).
عيل بن موسى بن جعفر ابن طاووسّ ،
املؤ ِّلفّ :
عريب.
التسلسل العام ،842 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/5/169 :اللغةّ :

الصحائف ،6 :األسطر ،22 :القياس ،16.6 × 21.4 :املوضوع :فقه.
َّ
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العتايقي ،كامل الدين (ت790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد-كارتون
املصدر :وقف السادة اخلرسان.
حممد بن عبد مع اخلتم.
التم ُّلكات :عليه مت ُّلك َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الوقف َّيات :من أوقاف السادة اخلرسان.

ذاكرا يف هذه
عيل بن موسى ...إنني ً
َّأوله :بعد البس��ملة واحلمد والصلوات ،يقول ّ
األوراق...

الكر ،وانتبهت يف إثر ذلك ،وصلىَّ اهلل عىل س�� ِّيدنا
آخره ...:ال تس��تعمله ارجع إىل ِّ
حممد وآله.
َّ

مطبوع حم َّقق.

 .29رسالة يف العلوم العالية من علوم الصوف َّية

اآلميل (ت بعد 787هـ).
عيل بن حيدر
ّ
املؤ ِّلف :حيدر بن ّ

عريب ،امللحق.1 :
التسلسل العام ،349 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/2/63 :اللغةّ :
الصحائف ،68 :األسطر ،29 :القياس.16.5 × 26.5 :
َّ

اآلميل ،سنة النسخ787 :هـ.
عيل بن حيدر
ّ
الناسخ :حيدر بن ّ

اخلط :نس��خ ،حال��ة ِّ
املوض��وع :أخالق-عرفان ،نوع ِّ
اخلط :رديء ،ل��ون الورقة:
أصفر.

ٍ
ٍ
صاف.
حواش ،نوع الغالف :جلد-كارتون
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
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ين
ح�سني جهاد َّ

الوقف َّيات :عليه وقف َّية داخل املخطوطة.

 .30زبدة رسالة العلم ،أو الرسالة املكملة لرشح املناهج

العتايقي ،كامل الدين (ت790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

عريب ،امللحق.1 :
التسلسل العام ،690 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/74 :اللغةّ :

العتايقي ،كامل الدين.
حممد بن إبراهيم
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.

حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد-كارتون.
َّأوله :بعد البسملة واحلمد هلل والصالة ..وبعد فاين بعد كتابتي هلذا الرشح...
آخره ...:وما فيها من الفوائد فمن أراد أن يصنِّفها إليه فليفعل.
مطبوع حم َّقق.

 .31رشائع األسالم

املؤ ِّلف :جعفر بن احلسن بن حييى (املحقق ِ
احل يِّ ّل) ،أبو القاسم (ت676هـ).

عريب ،اجلزء.1 :
التسلسل العام ،812 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/2/48 :اللغةّ :
الصحائف ،239 :األسطر ،20 :القياس ،17.2 × 24.9 :املوضوع :فقه.
َّ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
سنة النسخ971 :هـ ،نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
ٍ
صاف.
حواش ،نوع الغالف :جلد-كارتون
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
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الصحائف ،36 :األسطر ،16 :القياس ،13 × 15.3 :املوضوع :عقائد.
َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

املصدر :السادة آل اخلرسان.
الكعبي.
عيل بن عبد الواحد
ّ
التم ُّلكات :مت ُّلك للشيخ ّ
الوقف َّيات :من أوقاف السادة اخلرسان.

اللهم يِّإن أمحدك محدً ا ُّ
يقل يف انتشاره...
َّأوله ...:بعد البسملة ،
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

يصح للجميع.
آخره ...:ويف ثبوت مهر املثل تردد وعىل القول اآلخر
ُّ
مطبوع حم َّقق.

 .32نسخة أخرى -كتاب البيع-
عريب ،اجلزء :ج.2
التسلسل العام ،803 :التسلسل
ّ
املخزين 10 :3 :250 :اللغةّ :
الصحائف ،230 :األسطر ،20 :القياس ،15.9 × 21.3 :املوضوع :فقه.
َّ

الناسخ :جواد بن مراد ،سنة النسخ/28 :رجب1294/هـ.
اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :جيد ،لون الورقة :أصفر.
ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :كارتون
املصدر :السادة آل اخلرسان.
الوقف َّيات :من أوقاف السادة اخلرسان.

 .33نسخة اخرى -كتاب النكاح-
عريب ،اجلزء.4-2 :
التسلسل العام ،804 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/1/4 :اللغةّ :
الصحائف ،328 :األسطر ،20 :القياس ،17.1 × 24.1 :املوضوع :فقه.
َّ
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ح�سني جهاد َّ

احلسني ،سنة النسخ971 :هـ.
حممد أمري
ّ
الناسخ :س ِّيد بابا بن َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد -كارتون
املصدر :وقف السادة آل اخلرسان.

األول يف النكاح الدايم...
َّأوله ...:كتاب النكاح وأقسامه ثلثه َّ
ويل ذلك.
آخره ...:شيعتهم الداخلني يف شفاعتهم إنَّه ُّ

 .34نسخة أخرى
عريب ،اجلزء.1 :
التسلسل العام ،902 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/3/262 :اللغةّ :
الصحائف ،215 :األسطر ،25 :القياس ،19.2 × 29.5 :املوضوع :الفقه.
َّ

احلجة1349/هـ.
عيل أكرب ،أبو احلسن ،سنة النسخ/22 :ذي َّ
الناسخّ :
اخلط :تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :جيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
ٍ
صاف.
حواش ،نوع الغالف :جلد-كارتون
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
القزويني.
املصدر :وقف ،عبد الكريم احلسيني
ّ

عيل تبت��ي يف 1340هـ وختم كبري كتب
التم ُّل��كات :عليه ختم مت ُّلك للش��يخ صفر ّ

عيل أكرب.
فيه ّ

القزوين��ي إىل الروضة
احلس��يني
الوقف َّي��ات :علي��ه وقف َّية من الس�� ِّيد عب��د الكريم
ّ
ّ

احليدر َّية.
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الوقف َّيات :من أوقاف السادة اخلرسان.

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

حق اإلخوان...
َّأوله :بعد احلمدَّ ..أما بعد :إنَّه رعاية اإليامن توجبه ُّ

املس��مى؛ ألنَّه زايد عىل الثلث وترثه ويف
ثم مات فالنكاح صحيح ويبطل
َّ
آخرهَّ ...:

يصح اجلميع.
ثبوت مهر املثل تردد وعىل القول اآلخر
ّ

 .35رشح ديوان املتن ِّبي

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

العتايقي ،كامل الدين (ت 790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

عريب ،اجلزء.2 :
التسلسل العام ،691 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/76 :اللغةّ :
الصحائف ،287 :األسطر ،17 :القياس.11.4 × 15.3 :
َّ

العتايقي ،سنة النسخ781 :هـ.
حممد بن إبراهيم
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
املوضوع :شعر ،نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
ٍ
صاف.
حواش ،نوع الغالف :جلد-كارتون
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
التم ُّلكات :مت ُّلك مالحظ الروضة لسنة 1166هـ.
قيد التحقيق.

 .36رشح طوالع األنوار

املؤ ِّلف :نصري الدين عيل بن حممد القاشاين ِ
احل يِّ ّل (ت755هـ).
ّ
َّ
ّ

عريب.
التسلسل العام ،655 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/115 :اللغةّ :

الصحائ��ف ،306 :األس��طر ،23 :القي��اس ،18.8 × 13.4 :املوض��وع :عل��م
َّ

الكالم.
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املطهر ،سنة النسخ768 :هـ.
الناسخ :احلسن بن َّ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :جيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
ٍ
صاف.
حواش ،نوع الغالف :جلد-كارتون
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
التم ُّلكات :عليه مت ُّلك مالحظ الروضة لسنة 1166هـ.
810هـ.

رب العاملني ...قوله احلمد ملن وجب...
َّأوله :بعد البسملة .احلمد هلل ِّ
آخره ...:مع الذين أنعم اهلل عليهم من السري والصدِّ يقني والشهداء.
غري حم َّقق.

 .37رشح القصيدة الساسان َّية أليب ُدلف

العتايقي ،كامل الدين (ت787هـ).
حممد بن إبراهيم بن
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ
عريب ،امللحق.2 :
التسلسل العام ،670 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/78 :اللغةّ :
الصحائف ،10 :األسطر ،18 :القياس.11.6 × 15.2 :
َّ

العتايقي.
حممد بن إبراهيم بن
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ
سنة النسخ763 :هـ ،مكان النسخ :النجف األرشف.

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
املوضوع :شعر ،نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد-كارتون.
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احلسيني لسنة
الوقف َّيات :عليه وقفية باس��م الس�� ِّيد جالل الدن عبداهلل بن رشفشاه
ّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

الوقف َّيات :عليه وقف َّية داخل الكتاب.
قيد التحقيق.

 .38رشح قواعد األحكام (كتاب البيع)

اجلناجي (كاشف الغطاء) (ت1227هـ).
املؤ ِّلف :جعفر بن خرض
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

عريب ،امللحق.1 :
التسلسل العام ،772 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/3/255 :اللغةّ :
الصحائف ،271 :األس��طر ،20 :القي��اس ،15.4 × 21.3 :املوضوع :فقه نوع
َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
حواش
حال��ة املخطوط��ة :كامل��ة ،ن��وع الغ�لاف :جلد-كارتون ص��ايف ،عليه��ا
وإمضاءات.

الوقف َّيات :من أوقاف السادة اخلرسان.

عامة:
مالحظات َّ

شق نور الوجود من ظلمة...
َّأوله :بعد البسملة  ،احلمد هلل الذي َّ

آخره ...:واختلفنا يف صفة الثامر لتنذر االختبار قدم قولاً لناقل عىل األقوى.

 .39رشح كتاب القانون

العتايقي (ت 790هـ).
حممد بن إبراهيم ،كامل الدين
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

عريب ،اجلزء.1 :
التسلسل العام ،887 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/4/269 :اللغةّ :
الصحائف ،300 :األسطر ،16 :القياس.11.9 × 15.7 :
َّ
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العتايقي.
حممد بن إبراهيم ،كامل الدين
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ
الغروي ،النجف.
سنة النسخ754 :هـ ،مكان النسخ :املشهد
ّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
املوضوع :طب ،نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.
حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية ،نوع الغالف :غري جم َّلد.

اجلغميني
 .40رشح ملخص
ّ

العتايقي ،كامل الدين (ت790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ
عريب.
التسلسل العام ،895 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/4/276 :اللغةّ :
الصحائف ،112 :األسطر ،16 :القياس.12.7 × 16.9 :
َّ

العتايقي ،سنة النسخ787 :هـ.
الناسخ :عبد الرمحن بن إبراهيم
ّ

مكان النسخ :النجف ،املشهد الغروي.

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
املوضوع :فلك ،نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.
ٍ
حواش ،نوع الغالف :غري
حال��ة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية ،عليه��ا
جم َّلد.

قيد التحقيق.

 .41الشهدة يف رشح تعريب الزبدة

العتايقي ،كامل الدين (ت790هـ).
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن إبراهيم
ّ
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قيد التحقيق.

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

عريب.
التسلسل العام ،689 :التسلسل
ّ
املخزين 10/1/206 :اللغةّ :

الصحائف ،268 :األسطر ،16 :القياس ،13 × 16.7 :املوضوع :هيئة.
َّ
العتايقي ،كامل الدين.
الناسخ :عبد الرمحن بن إبراهيم
ّ

/14حمرم788/هـ ،مكان النسخ :النجف.
سنة النسخ:
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أبيض.
ٍ
ح��واش عليها زخ��ارف ،نوع الغ�لاف :جلد-
حال��ة املخطوط��ة :كامل��ة ،عليها
كارتون.

التم ُّلكات :مت ُّلك مالحظ الروضة لسنة 1166هـ.
الوقف َّيات :عليه وقف َّية يف ظهر الصحيفة األوىل.

َّأوله :بعد البسملة  ،احلمد هلل محدً ا يليق بأنعامه وجالله ويستوجب املزيد...
صححت منها ما قدرت عليه وكان ابتدائي يف الرشح.
آخره ...:وقد َّ

حم َّقق.

 .42صفوة الصفوة للعارف يف رشح صفوة املعارف

العتايقي (ت790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

عريب.
التسلسل العام ،684 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/70 :اللغةّ :
الصحائف ،271 :األسطر ،14 :القياس.11.2 × 14.6 :
َّ

العتايقي.
حممد بن إبراهيم
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ
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سنة النسخ787 :هـ ،مكان النسخ :النجف.

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
املوضوع :هيئة-فلك ،نوع ِّ
اخلط :رديء.

لون الورقة :أصفر ،حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد-كارتون.
التم ُّلكات :مت ُّلك مالحظ الروضة لسنة 1166هـ مع اخلتم.
قيد التحقيق.

 .43عدَّ ة الداعي ونجاح الساعي

املؤ ِّلف :أمحد بن حممد بن فهد األسدي ِ
احل يِّ ّل ،مجال الدين (ت841هـ).
ّ
َّ

عريب.
التسلسل العام ،748 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/118 :اللغةّ :

الصحائف ،224 :األسطر ،15 :القياس ،14 × 19.5 :املوضوع :دعاء.
َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

حالة املخطوطة :ناقص ،جِّاتاه النقص :البداية والنهاية.
ٍ
صاف.
نوع الغالف :جلد-كارتون

املصدر :وقف السادة آل اخلرسان.
الوقف َّيات :عليه وقف َّية داخل املخطوط.

َّأوله :جيمعون ال إله إلاَّ اهلل عدد الشوك والشجر ال إله...

آخره ...:معانيها وذلك كثري فمنه أسامء واقسامات ،ومنه.
مطبوع حم َّقق
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الوقف َّيات :عليه وقف َّية داخل الكتاب.

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .44نسخة اخرى
عريب.
التسلسل العام ،752 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/1/215 :اللغةّ :

الصحائف ،467 :األس��طر ،15 :القي��اس ،12.1 × 18.6 :املوضوع :دعاء-
َّ

حديث.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
ٍ
صاف.
حواش ،نوع الغالف :جلد-كارتون
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
حممد صالح اخلرسان.
التم ُّلكات :عليه مت ُّلك َّ
املصدر :وقف السادة آل اخلرسان.

َّأوله :احلمد هلل سامع الدعاء ورافع البالء...
ونجاحا ...هذا آخر كالم الش��يخ
س�لاحا وع��دَّ ًة
آخ��ره ...:أن جيعلها لنا وهلم
ً
ً
وقدَّ س روحه الزك َّية.

 .45غاية البادي يف رشح املبادي

اجلرجاين ،ركن الدين (ت ق.)8
حممد
ّ
عيل بن َّ
املؤ ِّلفَّ :
حممد بن ّ

عريب.
التسلسل العام ،889 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/4/266 :اللغةّ :

الصحائف ،233 :األسطر ،18 :القياس ،11.3 × 16 :املوضوع :أصول فقه.
َّ

/19شوال697/هـ.
اجلرجاين ،سنة النسخ:
حممد
َّ
ّ
عيل بن َّ
الناسخَّ :
حممد بن ّ
اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.
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حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية ،نوع الغالف :جلد-كارتون.
عيل بن حيدر
التم ُّلكات :باسم نظام الدين حممود الذي اشرتاه من الس ِّيد حيدر بن ّ

اآلميل سنة 766هـ  ،وعليه كذلك ختم مالحظ الروضة لسنة 1166هـ.
ّ

َّأوله :شيئًا غري الداللة العقل َّية...

آخره ...:حان أن نقطع الكالم حامدين هلل تعاىل.

علمي األصول والفروع
 .46غنية النزوع إىل َ

احللبي ،ع ّز الدين ،أبو املكارم (ت 585هـ).
عيل بن زهرة
ّ
املؤ ِّلف :محزة بن ّ
عريب.
التسلسل العام ،796 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/4/150 :اللغةّ :

الصحائ��ف ،213 :األس��طر ،24 :القي��اس ،15.6 × 21.3 :س��نة النس��خ:
َّ

1243هـ.

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
املوضوع :فقه ،نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :كارتون
املصدر :وقف السادة آل اخلرسان.

 .47فالح السائل ونجاح املسائل

ريض الدين (ت664هـ).
عيل بن موسى بن جعفر ابن طاووسّ ،
املؤ ِّلفّ :

عريب ،اجلزء.1 :
التسلسل العام ،835 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/3/247 :اللغةّ :
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السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

غري حم َّقق

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

الصحائف ،555 :األسطر ،15 :القياس ،13.1 × 20.3 :املوضوع :دعاء.
َّ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد-كارتون
املصدر :وقف السادة اخلرسان.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

التم ُّلكات :عليه مت ُّلك غري واضح.
َّأوله :أمحدُ اهلل بلسان وجنات وجودمها من جود املوىل...
آخ��ره ...:إذا جل��س النائم من رقاده وهو عىل ما كان علي��ه من عافية متام مراده إن

شاء اهلل تعاىل.
مطبوع حم َّقق

 .48القسطاس املستقيم والنهج القويم

العتايقي (ت790هـ).
حممد بن إبراهيم ابن
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ
عريب.
التسلسل العام ،716 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/67 :اللغةّ :

الصحائف ،150 :األسطر ،14 :القياس ،10.4 × 12.9 :املوضوع :منطق.
َّ

العتايقي.
حممد بن إبراهيم ابن
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد-كارتون

رب العامل�ين ...وبعد فهذا فمن��ا ،خمترص يف علم
َّأول��ه :بعد البس��ملة  ،احلم��د هلل ِّ
امليزان..
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ألن اآلخر أثبت الثبوت لليشء.
آخره ...:له بالربهان؛ َّ
مطبوع حم َّقق

 .49قطعة من كتاب فالح السائل

ريض الدين (ت664هـ).
عيل بن موسى بن جعفر بن طاووسّ ،
املؤ ِّلفّ :
الصحائف ،42 :األسطر ،15 :القياس ،16.8 × 24.1 :املوضوع :فقه.
َّ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.

حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية والوسط والنهاية ،نوع الغالف :غري

جم َّلد.

َّأولهّ :
كل يشء قدير يا نِعم املوىل ونِعم النَّصري...

آخره ...:فإذا أسلم العبد من هذه األخطار وكان عبدً ا.

 .50كنز العرفان يف فقه القرآن

السيوري (ت826هـ).
املؤ ِّلف :املقداد بن جالل الدين عبد اهلل
ّ

عريب.
التسلسل العام ،324 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/2/50 :اللغةّ :

الصحائف ،690 :األسطر ،18 :القياس ،17.5 × 24 :املوضوع :علوم قرآن.
َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.
حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية والنهاية.
ٍ
ٍ
صاف.
حواش ،نوع الغالف :جلد –كارتون
عليها
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عريب.
التسلسل العام ،1068 :التسلسل
ّ
املخزين ،11/2/398 :اللغةّ :

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

املصدر :وقف السادة آل اخلرسان.
إن اآليات املبحوث عنها...
َّأوله :القوم َّ
آخره ...:اخلروج عن اليشء وسميت الفارة.
مطبوع.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

 .51املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل كتاب اهلل العزيز املحكم
اآلميل (ت بعد787هـ).
عيل بن حيدر
ّ
املؤ ِّلف :حيدر بن ّ

عريب ،اجلزء.1 :
التسلسل العام ،349 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/2/63 :اللغةّ :
الصحائف ،24 :األسطر ،29 :القياس.16.5 × 26.5 :
َّ

اآلميل ،سنة النسخ :رمضان777/هـ.
عيل بن حيدر
ّ
الناسخ :حيدر بن ّ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
املوضوع :علوم قرآن ،نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
ٍ
صاف.
حواش ،نوع الغالف :جلد-كارتون
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
التم ُّلكات :مت ُّلك مالحظ الروضة 1166هـ.
اآلميل).
عيل بن حيدر
ّ
الوقف َّيات :عليه وقف َّية باسم املؤ ِّلف (حيدر بن ّ

 .52خمترص رشح حكمة اإلرشاق

العتايقي ،كامل الدين (ت790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ
عريب.
التسلسل العام ،985 :التسلسل
ّ
املخزين ،11/1/359 :اللغةّ :
الصحائف ،457 :األسطر ،16 :القياس.12 × 15.8 :
َّ
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الناسخ :املؤ ِّلف ،سنة النسخ/6 :مجادي اآلخر756/هـ.
املوضوع :فلسفة ،نوع ِّ
اخلط :نسخ تعليق.
ِّ
اخل��ط :رديء ،لون الورقة :أصف��ر ،حالة املخطوطة :ناقص��ة ،جِّاتاه النقص:
حالة
البداية.

ٍ
حواش ،نوع الغالف :غري جم َّلد.
عليها

 .53خمترص يف البالغة (البديع -البيان)

العتايقي ،كامل الدين (ت790هـ).
حممد
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

عريب ،اجلزء:
التسلس��ل العام ،891 :التسلس��ل
ّ
املخ��زين ،10/4/265 :اللغ��ةّ :
.2-1

الصحائف ،217 :األسطر ،15 :القياس.11.3 × 14.5 :
َّ
العتايقي ،كامل الدين.
حممد
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ

الغروي (النجف).
سنة النسخ776 :هـ ،مكان النسخ :املشهد
ّ

اخلط :نس��خ تعلي��ق ،حالة ِّ
املوضوع :أدب :بالغة ،نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة:
أصفر،

ٍ
حواش.
حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية عليها

ٍ
صاف.
نوع الغالف :جلد-كارتون

الوقف َّيات :عليه وقف َّية داخل الكتاب.
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قيد التحقيق.

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .54معارج األصول

املؤ ِّلف :جعفر بن حييى بن سعيد ،نجم الدين ،املح ِّقق ِ
احل يِّ ّل (ت676هـ).
عريب.
التسلسل العام ،840 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/5/167 :اللغةّ :

الصحائف ،107 :األسطر ،20 :القياس ،15.6 × 21.4 :املوضوع :أصول فقه.
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الناسخ :حممد بن الشيخ درويش بن عوض ِ
احل يِّ ّل ،سنة النسخ/14 :ج1207/1هـ.
َّ
اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
ٍ
صاف.
حواش ،نوع الغالف :جلد-كارتون
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
املصدر :وقف السادة آل اخلرسان.
املوسوي مع ختم لسنة 1243هـ.
التم ُّلكات :مت ُّلك س ِّيد حسن
ّ
الوقف َّيات :وقفية الس ِّيد ع َّباس اخلرسان لسنة 1269هـ.

َّأوله :بعد البسملة ،أمحد اهلل عىل سابغ نعمته وسابغ عط َّيته كام أشكره...

تم.
آخره ...:يكون احتجاجك عىل ما َي ِر ُد عليك من هذه الباب واهلل العاصم َّ
مطبوع حم َّقق.

 .55معرفة مقادير األبعاد واألجرام

العتايقي ،كامل الدين (ت790هـ).
حممد بن إبراهيم
ّ
املؤ ِّلف :عبد الرمحن بن َّ

عريب ،امللحق.1 :
التسلسل العام ،895 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/4/276 :اللغةّ :
الصحائف ،27 :األسطر ،16 :القياس.12.7 × 16.9 :
َّ
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العتايقي.
حممد بن إبراهيم
ّ
الناسخ :عبد الرمحن بن َّ

الغروي
سنة النسخ787 :هـ ،مكان النسخ :النجف ،املشهد
ّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
املوضوع :فلك ،نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
حواش ،نوع الغالف :غري جم َّلد
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
التم ُّلكات :مت ُّلك مالحظ الروضة لسنة 1166هـ.

 .56منية اللبيب يف رشح هتذيب األصول

()6

املؤ ِّلف :عبد اهلل بن حممد بن االعرج ِ
احل يِّ ّل ،ضياء الدين (ت بعد 740هـ).
َّ
عريب.
التسلسل العام ،776 :التسلسل
ّ
املخزين ،10/2/228 :اللغةّ :

الصحائف ،517 :األسطر ،23 :القياس ،14 × 20.2 :املوضوع :أصول الفقه،
َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.
حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية والنهاية.
ٍ
صاف.
نوع الغالف :جلد-كارتون

الوقف َّيات :من وقفيات السادة اخلرسان.

َّأوله :ألن كون يعلم واجب الوجود وعلم املالئكة...
العام ّي تقليده وإن اتَّفقوا عىل احلكم وجب عليه املصري.
آخره ...:عىل ِّ
حم َّقق.

379

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

قيد التحقيق.

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .57النافع يف خمترص الرشايع

احل يِّل (املح ِّقق ِ
ِ
احل يِّ ّل) (ت676هـ).
املؤ ِّلف :أبو القاسم جعفر بن احلسن بن حييى ّ

عريب.
التسلسل العام ،745 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/111 :اللغةّ :

الصحائف ،351 :األسطر ،14 :القياس ،12.3 × 18.7 :املوضوع :فقه.
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اخلط :تعليق ،حالة ِّ
سنة النسخ1009 :هـ ،نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
ٍ
جلد-صاف.
حواش ،نوع الغالف:
حالة املخطوطة :كاملة ،عليها
املصدر :وقف السادة آل اخلرسان.

َّأوله :بعد البسملة  ،احلمد هلل الذي صغرت يف عظمته عبادة العابدين...
وخيتص ضامهنا باجلناية عىل اآلدمي حسب .فهذا آخر ما أوردناه ذكره.
آخره...:
ُّ
مطبوع.

 .58النفل َّية

األول (ت786هـ).
حممد العاميل ،الشهيد َّ
حممد بن مك ِّّي بن َّ
املؤ ِّلفَّ :

عريب.
التسلسل العام ،735 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/108 :اللغةّ :

الصحائف ،138 :األسطر ،9 :القياس 12.2 × 18 :املوضوع :فقه.
َّ

سنة النسخ :مجادي970/2هـ.
اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ردي ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد-كارتون
380

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

املصدر :وقف السادة آل اخلرسان.
الكويف  ،عبد اهلل بن احلاج
التم ُّلكات :عليه مت ُّلكات كثرية ،منها احلس�ين بن حبيب
ّ

البالغي لس��نة 1154هـ ،عب��د األيمة بن عبد
أمح��د ،ع َّباس بن حس��ن بن ع َّب��اس
ّ

أيضا ،منها
حممد صالح
النجفي اخلادم
احلسني
النجفي ،وعليه أختام ً
ّ
ّ
عيل َّ
ّ
بالغريّ ،
أيضا يف الصحيفة األخرية
عيل
احلسيني لسنة 1032هـ ،وأخرى غري واضحةً ،
ّ
ظفر ّ

سلامن.

الوقف َّيات :وقف َّية باسم الس ِّيد حسن اخلرسان مع اخلتم.

ضم النرش جلميع الشتات...
َّأوله :بعد البسملة  ،احلمد هلل الذي َّ

حممد
ثم يس��جد سجدَ تيَ الش��كر  ،واحلمد له عىل خلقه َّ
آخره ...:أعطاين مس��ألتي َّ
وآله ،متَّت.
مطبوع.

 .59هناية املرام يف علم الكالم

املؤ ِّلف :احلسن بن يوسف بن عيل بن مطهر (العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل) (ت 726هـ).
َّ
ّ

عريب ،اجلزء.2 :
التسلسل العام ،652 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/1/8 :اللغةّ :

الصحائف ،392 :األسطر ،25 :القياس ،16.5×24.7 :املوضوع :علم كالم.
َّ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
سنة النسخ713 :هـ ،نوع ِّ
اخلط :جيد ،لون الورقة :أصفر.
حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية ،نوع الغالف :جلد-كارتون.

381

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

حممد صالح اليعكوبة وعليه ختمه ،أمني الشيخ
منه مت ُّلك للس�� ِّيد سامل ،وحسني بن َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

التم ُّلكات :مت ُّلك مالحظ الروضة لسنة 1166هـ.
الوقف َّيات :وقف َّية داخل املخطوط بـ(وقف).

األول َّيات...
َّأوله :املسألة السادسة يف حرص َّ

تم.
آخره :إنَّام تكون عن يشء فال بدَّ من تعدُّ دهَّ .

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

مطبوع.

 .60هنج احلق وكشف الصدق

راحل يِّل ،العلاَّ مة ِ
املؤ ِّلف :احلسن بن يوسف بن عيل بن مطه ِ
احل يِّ ّل (ت726هـ).
َّ
ّ
ّ

عريب.
التسلسل العام ،657 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/5/176 :اللغةّ :

الصحائف ،258 :األسطر ،21 :القياس ،17 × 31.5 :املوضوع :عقائد.
َّ

اخلط :نسخ تعليق ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

مزوق.
حالة املخطوطة :كاملة ،نوع الغالف :جلد-كارتون َّ
الوقف َّيات :عليه وقف َّية داخل املخطوط.

َّأوله :بعد البسملة ،احلمد هلل الذي غرقت يف بحار معرفته أمطار العلامء...

آخره ...:فكيف من يستغني عن كثري النسب َّية بالقليل واهلل املو ِّفق للصواب.

مطبوع.

 .61هنج العرفان يف أحكام اإليامن

املؤ ِّلف :حممد بن شجاع األنصاري الق َّطان ِ
احل يِّ ّل (ت بعد831هـ).
ّ
َّ

عريب
التسلسل العام ،633 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/106 :اللغةّ :
382

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

الصحائف ،350 :األسطر ،20 :القياس ،13.3 × 18 :املوضوع :عقائد
َّ

الناسخ :حممد بن شجاع األنصاري الق َّطان ِ
احل يِّ ّل ،سنة النسخ831 :هـ.
ّ
َّ
اخلط :نسخ ،حالة ِّ
نوع ِّ
اخلط :رديء ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
صاف.
حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :البداية ،نوع الغالف :جلد-كارتون
َّأوله :األعامل وموجب العقاب وهو الكفر...
آخره :وملا متَّت عليها النعم ...حامدين كاهل دار النعم قال سبحانه وآخر دعواهم.
قيد التحقيق.

 .62النهج املستقيم عىل طريقة احلكيم يف رشح القصيدة العين َّية

املؤ ِّلف :كامل الدين ميثم البحراين (ت 679هـ).

عريب ،امللحق.6 :
التسلسل العام ،6 :التسلسل
ّ
املخزين ،9/3/86 :اللغةّ :

الصحائف ،47 :األسطر ،15 :القياس ،12.5 × 16.3 :املوضوع :حكمة ،نوع
َّ

اخلط :نسخ ،حالة ِّ
ِّ
اخلط :ج ِّيد ،لون الورقة :أصفر.

ٍ
حواش.
حالة املخطوطة :ناقصة ،جِّاتاه النقص :النهاية ،عليها

ٍ
حواش وإمضاءات متعدِّ دة.
نوع الغالف :جلد -كارتون صايف ،عليها
السداد وسقانا...
َّأوله :بعد البسملة ،احلمد هلل الذي هدانا ملناهج َّ

والحتملنا ما ال طاقة لنا به واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا...
آخره ...:ر َّبنا
ِّ
383

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

التم ُّلكات :عليه مت ُّلك مالحظ الروضة لسنة 1166هـ.

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

(مصنَّفات ابن طاووس)
 .1اإلجازات لكشف طرق املفازات ُ
387

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .2إرشاد األذهان يف أحكام اإليامن
388

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .3إرشاد الطالبني يف رشح هنج املسرتشدين

389

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .4اإلرشاد يف معرفة تقادير األبعاد
390

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .5األماقي يف رشح كتاب اإليالقي

391

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .6األنواراجلالل َّية يف رشح الفصول النصري َّية
392

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .7أنوار امللكوت يف رشح كتاب الياقوت

393

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .8اإليضاح والتبيني يف رشح مناهج اليقني
394

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .9إيضاح االشتباه

395

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .10البسط والبيان يف رشح جتريد امليزان
396

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .11بغية الطالب يف معرفة املفروض والواجب

397

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .12جتريد الن َّية من الرسالة الفخر َّية
398

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .13تسليك النفس إىل حظرية القدس

399

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .14الترصيح يف رشح التلويح إىل أرسار التنقيح
400

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .15الترصيح يف رشح التلويح

401

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .16الترصيح يف رشح التلويح يف الطب
402

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .17تصويح الروضة (املناظرات)

403

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .18احلدود النحو َّية واملآخذ عىل احلاجب َّية
404

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .19خالصة األقوال يف معرفة أحوال الرجال

405

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .20نسخة أخرى
406

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

الدر املنتخب يف لباب األدب
ُّ .21

407

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .22درر الآللئ العامد َّية يف األحاديث الفقه َّية
408

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

األعرجي
 .23ديوان الس ِّيد مهدي
ّ

409

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .24رجال ابن داود
410

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .25نسخة أخرى

411

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .26الرسالة الفارقة وامللحة الفائقة
412

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .27الرسالة املفردة يف األدوية املفردة

413

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .28رسالة املواسعة واملضايقة
414

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .29رسالة يف العلوم العالية من علوم الصوف َّية

415

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

املكملة لرشح املناهج
 .30زبدة رسالة العلم ،أو الرسالة ِّ
416

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .31رشائع اإلسالم

417

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .32نسخة أخرى -كتاب البيع-
418

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .33نسخة أخرى -كتاب النكاح-

419

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .34نسخة أخرى
420

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .35رشح ديوان املتن ِّبي

421

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .36رشح طوالع األنوار
422

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .37رشح القصيدة الساسان َّية أليب ُدلف

423

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .38رشح قواعد األحكام (كتاب البيع)
424

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .39رشح كتاب القانون

425

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

اجلغميني
 .40رشح ملخَّ ص
ّ
426

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .41الشهدة يف رشح تعريب الزبدة

427

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .42صفوة الصفوة للعارف يف رشح صفوة املعارف
428

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .43عدَّ ة الداعي ونجاح الساعي

429

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .44نسخة أخرى
430

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .45غاية البادي يف رشح املبادي

431

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

علمي األصول والفروع
 .46غنية النزوع إىل َ
432

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .47فالح السائل ونجاح املسائل

433

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .48القسطاس املستقيم والنهج القويم
434

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .49قطعة من كتاب فالح السائل

435

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .50كنز العرفان يف فقه القرآن
436

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .51املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل كتاب اهلل العزيز املحكم
437

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .52خمترص رشح حكمة اإلرشاق
438

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .53خمترص يف البالغة (البديع -البيان)

439

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .54معارج األصول
440

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .55معرفة مقادير األبعاد واألجرام

441

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .56منية اللبيب يف رشح هتذيب األصول
442

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .57النافع يف خمترص الرشايع

443

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .58النفل َّية
444

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .59هناية املرام يف علم الكالم

445

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

احلق وكشف الصدق
 .60هنج ِّ
446

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

 .61هنج العرفان يف أحكام اإليامن

447

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

 .62النهج املستقيم عىل طريقة احلكيم يف رشح القصيدة العين َّية
448

احل�سا ّ
ين
ح�سني جهاد َّ

هوام�ش البحث

كثريا م��ن النفائس واألحجار
العلوي الرشي��ف،
أ َّم��ا اخلزانة الثانية ،تق��ع داخل الرضيح
ّ
ُّ
وتضم ً
وتضم جمموعة
الكريم��ة .واخلزان��ة الثالثة ،فهي التي تقع يف ال��رواق الذي ييل رأس اإلم��ام،
ُّ
تضم جمموعة
من
َّ
الس��جاد الن��ادر ومل نقف عليها يف الوقت احل��ارض ،واخلزانة الرابعة ،ه��ي التي ُّ
م��ن املصاحف والكتب املخطوطة القديمة ،والتي نحن اآلن بص��دد الكتابة عنها .ينظر :األمني،
املفصل يف تاريخ النجف األرشف:
حمس��ن :أعيان الش��يعة ،94/1 :د .احلكيم ،حس��ن عيس��ىَّ :
 ،149/2ش�لاش ،عبد املحس��ن :يف خزانة الروضة احليدر َّية ،مقال ،جريدة اهلاتف ،العدد 287
عيل( حكاي��ة قديمة جديدة)،
لس��نة  ،2 :1942الن��ارص ،رب��اب :حتقيقات عن مرقد اإلم��ام ّ
عيل :األحالم،58 :
جم َّلة الرتاث
الش��عبي ،العدد َّ
ّ
األول والثاين ،الس��نة العارشة ،239 :الرشقيّ ،
املفصل يف تاريخ النجف.152/2 :
احلكيمَّ :
( )5عنوان املخطوطة فيه نظر.
ُ
اإلس�لامي بعا َّمة
( )6لطامل��ا كث��رت املصادر والكتب الت��ي أختلف يف نس��بتها إىل مؤ ِّلفيها يف الرتاث
ّ
بخاص��ة ،لذلك لو اس��تعرضنا التاريخ من جه��ة وكتب البيبلوغرافي��ا من جهة أخرى
والش��يعي
َّ
ّ
لوجدنا الكثري منها ،فمثلاً  :الكتاب املش��هور عند عل�ماء البيبلوغرافيا (ابن النديم) ،فقد َّ
ظل هذا
الكتاب لس��نني طويلة ينس��ب اىل ابن النديم ،ولكن بعد التحقيق والتدقيق تبينَّ َّ
أن الكتاب لألب
واملتخصصني ،ف��كان كتابنا هذا (منية
وه��و النديم ،وإىل اآلن بقي هذا اخلط��أ يتداول بني العلامء
ِّ
449

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

النقشبندي.7-5 :
( )1ينظر :خزائن املخطوطات يف العراق ،أسامة نارص
ّ
ِ
األس��دي ،١٧٧/ :تاري��خ احل َّلة،
( )2ينظ��ر :املناق��ب املزيد َّي��ة يف أخب��ار امللوك األس��د َّية ،أبو البقاء
ّ
كركوشِ ،4/2 :
اجلالئري ،بيداء عليوي هادي.82-87 :
احل َّلة يف العهد
ّ
ِ
حممد مفيد آل ياس�ين-54 :
( )3متابعات تارخي َّية حلركة الفكر يف احل َّلة منذ تأسيس��ها وألربعة قرونَّ ،
ِ ،55
اجلالئري.82 :
احل َّلة يف العهد
ّ
( )4أكَّ��دت لنا املصادر التارخي َّية َّ
موزعة يف أماكن متعدِّ دة من الصحن
املطهر أربعة خزانات َّ
أن للحرم َّ
احلي��دري الرشي��ف ،فاخلزانة األوىل :تقع يف حج��رة بجانب املئذنة اجلنوب َّية حي��ث مرقد العلاَّ مة
ّ
والفضة واألحجار الكريمة.
األردبييل ،وحتتوي هذه اخلزان��ة من أنفس ما موجود من الذهب
َّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل َّية يف خزانات مكتبات النجف الأ�شرف -الق�سم الأ َّول/اخلزانة الغرو َّية
املخطوطات ا ِ

أخوين مها :ضي��اء الدين وعميد الدين ،وكالمها
اللبي��ب) من تل��ك الكتب التي اختُلف فيها بني َ
رشحا كتاب التهذيب ،ويف نفس الفرتة التي عاش��اها س��وي ًة ،إلاَّ َّ
كثريا من علامؤنا قدَّ موا عميد
أن ً
مههاَّ .1 :
إن عمي��د الدين توفيِّ بعد ضياء
الدي��ن عىل ضياء الدين يف نس��بة الكتاب؛ وألمور عدَّ ة أ ّ
الدي��ن بأربعة عرش س��نة ،وهذه املدَّ ة هي كفيلة يف نس��بة الكتاب إىل عميد الدي��ن؛ لكون الكتاب
بق��ي متداولاً بني أيدي الطلبة يف التدريس والدراس��ة ،فظ َّن الكثري م��ن املح ِّققني والببلوغراف ِّيني
إنَّ��ه لعميد الدين .2 .طبع الكتاب ،إذ ُطبعت الطبعة األوىل للكتاب عام (1317هـ) باس��م عميد
كثريا م��ن العلامء الذين وضع��وا تقريضاهتم وتصحيحاهتم وحواش��يهم عىل الكتاب
الدي��نً .3 .
نس��بوه إىل عميد الدين .4 .مل يتم احلصول وخالل فرتات متعاقبة عىل نس��خة تؤكِّد نسبة الكتاب
إىل ضياء الدين إلاَّ
مؤخ ًرا كام سمعت .وغريها من اآلراء التي أصبحت دليلاً
ِّ
واضحا لدى العلامء
ً
األعالم يف نس��بة الكت��اب إىل عميد الدين ،وباملقابل هناك ش��واهد عدَّ ة لنس��بة الكتاب إىل ضياء
الدي��ن .وأنا ويف خالل عميل يف فهرس��ت املخطوط��ات يف العتبة العلو َّية املقدَّ س��ة مل أحصل عىل
شاهد واضح وغري متضارب يف نسبة الكتاب إىل أيهِّام شاء ،ولكن خالل س َفري إىل مجهورية إيران
اإلسالم َّية يف آواخر 1433هـ2013/م سمعت َّ
اإلسالمي
أن هناك نسخة يف مركز إحياء الرتاث
ّ
اإلش��كوري يف ُقم ا ُملقدَّ س��ة كُتبت ِّ
بخط ا ُملؤ ِّلف للس�� ِّيد ضياء الدين ،إلاَّ أنَّني مل ُأشاهدها،
للس�� ِّيد
ّ
مؤسس��ة الصادق ،ومقابلتي للنس��خ التي
ولكن بعد أن ُطبعت منس��وبة للس�� ِّيد ضياء الدين من َّ
موجودة يف مركز مرياث إس�لامي تبينَّ يل أنهَّ ا منسوبة للس�� ِّيد ضياء الدين وليس لعميد الدين كام
ذكرناه يف فهارس العتبة العلو َّية ا ُملقدَّ سة.
وللس�� ِّيدَ ين عميد الدين عبد املطلب وأخيه ضياء الدين عبد اهلل رشح عىل هتذيب األصول خلاهلم
ِ
(جامع البني من فوائد
وسمه
ُ
األول بني َ
العلاَّ مة احلليِّ ّ  ،وقد مجع تلميذمها الشهيد َّ
رشحي األخوين اَّ
الشرَّ َحني) كام يف الذريعة.168/13 :
ويف موس��وعة طبق��ات الفقه��اء َّ
أن رشح ضي��اء الدي��ن اس��مه (النق��ول يف هتذي��ب األص��ول):
.433/1
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َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد اخلامس عشر
السنة
املرجب 1441هـ/آذار 2020م
رجب َّ

1.1آل ياسني ،حممد مفيد ،متابعات تارخيية حلركة الفكر يف ِ
احل َّلة منذ تأسيسها وألربعة قرون ،مطبعة
َّ
َّ
املكتبة العرص َّية ،بغداد٢٠٠٤ ،م.
2.2األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة ،مطبعة دار املعارف ،بريوت١٩٨٣ ،م.
عيل ،املناقب املزيد َّية يف أخبار امللوك األسد َّية ،حتقيق صالح
3.3أبو البقاء
ّ
األسدي ،هبة اهلل بن نام بن ّ
موسى درادكة وعبد القادر خريسات ،مطبعة الرشق ،عامن١٩٨٤ ،م.
املفصل يف تاريخ النجف األرشف ،ج ،2مطبعة احليدر َّية ،قم1436 ،هـ.
4.4احلكيم ،حسن عيسىَّ ،
عيل ،األحالم ،مطبعة دار السالم ،بغداد.
5.5
ّ
الرشقيّ ،
6.6شالش ،عبد املحسن ،مقال ،جريدة اهلاتف ،العدد ( )287لسنة .1942
7.7هادي ،بيداء عليويِ ،
اجلالئري ،جامعة بابل ،مركز بابل للدراسات التارخي َّية.
احل َّلة يف العهد
ّ
8.8كركوش ،يوسف ،تاريخ ِ
احل َّلة ،املطبعة احليدر َّية ،النجف١٩٦٥ ،م.
الشعبي،
عيل( حكاية قديمة جديدة) ،جم َّلة الرتاث
ّ
9.9النَّارص ،رباب ،حتقيقات عن مرقد اإلمام ّ
األول والثاين ،السنة العارشة.
العدد َّ
النقشبندي ،أسامة نارص ،خزائن املخطوطات يف العراق.
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