
ديواُن الوقِف ال�ِشيّعي ة اْلِعَراِق ُجْمُهْوِريَّ

د السابع/ العددان األول والثاين)23، 24( السنة السابعة/املجلَّ
شهر شوال املعظم 1441هـ /حزيران 2020م

ملف العدد: سيد الشهداء  يف تراث كربالء
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املرشف العام
سامحة السّيد أمحد الصايف

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة
املرشف العلمي

الشيخ عامر اهلاليل
رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة

رئيس التحرير
د. إحسان عيل سعيد الغريفي)مدير مركز تراث كربالء(

مدير التحرير
أ.م. د. فالح رسول احلسيني)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كربالء(

اهليأة االستشارية
الشيخ مسلم الشيخ حممد جواد الرضائي)أستاذ يف احلوزة العلمية/النجف األرشف(

الشيخ حممد حسني الواعظ النجفي)احلوزة العلمية/قم املقّدسة(
أ. د. عيل خضري حجي)كلية الرتبية/ جامعة الكوفة(

أ.د. مشتاق عباس معن)كلية الرتبية/ابن رشد/جامعة بغداد(
أ.د. إياد عبد احلسني اخلفاجي)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. د. عيل كسار الغزايل)كلية الرتبية للبنات/جامعة الكوفة(
أ. د. ميثم مرتىض مصطفى نرص اهلل)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.د. عادل حممد زيادة)كلية اآلثار/ جامعة القاهرة(
أ.د. حسني حامتي)كلية احلقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواين)كلية اخلليج/ سلطنة عامن(
أ.د. اسامعيل إبراهيم حممد الوزير)كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء(

سكرتري التحرير
يارس سمري هاشم مهدي البناء
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اهليأة التحريرية
أ. د. زين العابدين موسى جعفر)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.د. عيل طاهر تركي احليل)كلية الرتبية للعلوم االنسانية/ جامعة كربالء(
أم.د. رضغام كريم كاظم املوسوي)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(

أ.م.د. حممد حسني عبود)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(
أ.م.د. محيد جاسم الغرايب)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(

أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء)جامعة القرآن واحلديث/ قم املقدسة(
أ.م.د. حممد عيل أكرب)كلية الدراسات الشيعية/جامعة األديان واملذاهب/إيران(

أ.م. د. توفيق جميد أمحد)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
م.د. فالح عبد عيل رسكال)جامعة كربالء/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية(

مدقق اللغة العربية
أ.م. د. فالح رسول احلسيني)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كربالء(

مدقق اللغة االنكليزية
أ.م. د. رائد داخل اخلزاعي)كلية اآلداب/جامعة الكوفة(

اإلدارة املالية
سالم حممد مزهر

املوقع اإللكرتوين
يارس السّيد سمري احلسيني
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املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

الّصفات 27 صفوة  يف  املعجميَّة  األنــســاق 
لــلــشــيــخ  ــــامت  الــــسِّ دعــــــاء  رشح  يف 
ضوء  يف  قراءة  الكفعمي)ت905هـ( 

نحو النَّص

أ.م.د. ِعامد جبَّار كاظِم داود
بية  الرتَّ يَّة  ُكلِّ ــط  واس جامعة 

للعلوم اإلنسانيَّة

وآراؤه 113 العاميل  احلسن  بن  حممد  الشيخ 
الّرجالية، رواية األجاّلء أنموذجًا

ــخ حمــمــد حــســني عيل  ــشــي ال
بحسون العاميل

العلمية/النجف  احلــــوزة 
األرشف

النراقي 155 املحّقق  بني  النسبة  انقالب  نظرّية 
والشيخ األنصاري

عوض  احلليم  عبد  الشيخ 
احليل

مشهد   / العلمية  ــوزة  ــ احل
املقدسة

حمّمد حسني املرعيش الشهرستايّن وجهوده 195
العلمّية

حمّمد جاسم حمسن املوسوّي
سة/ مركز  العتبة العباسّيُة املقدَّ

تراث كربالء

يف 241 كربالء  يف  العلمية  احلركة  يف  املرأة  أثر 
القرنني الثالث عرش والرابع عرش اهلجريني

م.م. حسني هليب الشيباين
تربية  /مديرية  الرتبية  وزارة 

كربالء املقّدسة
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املنسوخات الكربالئية يف دليل خمطوطات 293
اإلصدار  العاّمة،  الغطاء  كاشف  مؤسسة 

السادس

م.م. مصطفى ناجح الرّصاف
ــف الــغــطــاء  ــاش مــؤســســة ك

العامة/ النجف األرشف

حمّمد 353 املـــريزا  الــعــاّلمــة  ــازات  إجـ فهرس 
بإمام  امللّقب  اهلمدايّن  الوّهاب  عبد  بن 

احلرمني)ت 1305هـ(

زاده  لــطــف  ــد  ــّم حم الــشــيــخ 
التربيزّي

احلوزة العلمية /قم املقدسة

َعينيَّة جواد بدقت األسدي يف رثاء اإلمام 435
احلسني دراسة يف البنية والتشكيل

عيل  حممد  كــاظــم  عــيل  أ.د.   
املصالوي

الرتبية  كلية  كربالء/  جامعة 
اللغة  قسم  اإلنسانية/  للعلوم 

العربية

اإليقاع الداخيل يف شعر احلاج جواد بدقت: 473
رائّيته يف رثاء اإلمام احلسنيُأنموذًجا

طعمة  أمحـــد  شــاكــر  أ.م.د. 
عيل  حمــمــد  م.   - ــري  ــام ــع ال

العامري
األدب  كلية  ِسمنان/  جامعة 
األجنبية/  واللغات  الفاريس 

قسم اللغة العربية وآداهبا

شعراء 505 عند  الشعري  التشكيل  أسلوبّية 
كربالء)القصيدة احلسينية اختياًرا(

أ.د. كريمة نوماس املدين
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/
قسم اللغة العربية
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املالمح األسلوبّية يف قصيدة الشيخ حمسن 539
 احلسني اإلمـــام  رثـــاء  يف  ــب  احل ــو  أب

واملستشهدين معه

م. شهالء جعفري
اآلداب  شرياز/كلية  جامعة 
والعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة 

العربية وآداهبا

حتقيق الرتاث

جمالس املواعظ للشيخ حممد تقي بن حسني 571
احلائري)1217- اهلروي األصفهاين  عيل 

1299هـ(

جعفر  حممد  الشيخ  حتقيق: 
اإلسالمي

/مشهد  الــعــلــمــيــة  احلــــوزة 
املقدسة

أضواء عىل اجازات العالمة الشيخ يوسف 641
بعض  حتقيق  مــع  البحراين  عصفور  آل 

نصوص إجازاته

ــق: الــشــيــخ  ــي ــق دراســـــة وحت
إسامعيل الـگـلداري البحراين

/مملكة  الــعــلــمــيــة  ــوزة  ــ احلـ
البحرين

25The History of Education in 

Shi‘i(Hawzah) with a focus on the 

school of Karbala

Asst. Prof. Dr. Morteza 

Maddahi

At al-hikmah Institute of 

Al-Mustafa International 

University 



حمّمد حسني املرعيش الشهرستايّن وجهوده العلمّية

Muhammad Hussein Al-Mar›ashi 
 Al-Shihristani and his Scientific Efforts

محّمد جاسم محسن الموسوّي
سة/ مركز تراث كربالء العتبة العباسّيُة املقدَّ

Muhammad Jasim Muhsin Al-Mousawi، 
Al-Abbas Holy Shrine، Karbala Center Heritage
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امللّخص
تعــدُّ أرسة آل الشهرســتايّن مــن األرس العلمّيــة العريقــة اّلتي خدمت الرســالة 
السمحة، ومن أعالم هذِه األرسة هو السّيد حمّمد حسني بن حمّمد عّل بن حمّمد حسني 
بن حمّمد عّل املرعش الشهرستايّن الائرّي، من أعالم القرن الرابع عشـــر اهلجري، 
صاحــب املؤلفات الغزيرة، يف متلــف العلوم العقلّية والنقلّيــة، وأخذ الباحث عل 
عاتقه التعريف هبذِه الشــخصية العلمّية متناواًل حياته وســريته، وكــذا مؤلفاته، مع 
بيــان ما طبع منها ومــا مل يطبع؛ وذلك ألّن أكثر تراثه إّما مطــوط أو مفقود، وتناول 

البحث أيًضا شيًئا يسرًيا من إجازاته.

وطبيعة البحث ببليوغرايف ســّلط الضوء عل مؤّلفاته أكثر، وعسى أن يكون هذا 
البحث باكورة لكتاب يغطي جوانب حياة هذا العلم مجيعها.

الكلمات المفتاحية: محمد حسين، المرعشي، الشهرستاني، علماء كربالء.
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Abstract
Al-Shihristani family is one of the deeply rooted families known for 

serving the noble message of Islam. An outstanding figure of this family is 

Sayyed Mohammad Hussein bin Mohammad Ali bin Mohammad Hussein 

bin Mohammad Al-Shihristani Al-Ha’iri(4th. A.H.); the author of many 

books in different mental and transmitted fields. The current bibliographic 

study presents this figure، his biography، his published books، his manu-

scripts، few of his “Ijazas”(testimonials) that are in hand.

Key words: Mohammad Hussein، Al-Mar›ashi، Al-Shihristani، Scholars 

of Karbala.
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املقّدمة

المُد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم عل أفضل اخللق حمّمد وعل آلِه الطيبني 

ين. الطاهرين، واللعن الدائم عل أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدِّ

أّما بعد، فإّن اإلنســاَن ليفخر بقومه وبُأرستِه وبنفســِه، فم بالك إذا كان من شيعة 

عــّل بن أب طالــب ومن مواليه، وُأرسُته من آل الشهرســتايّن، وهــذا العيلُم من 

أرسة رشيفة عريقة.

خدمــت الرتاث اإلســالمّي بم قّدمتــُه من علمء أفذاذ، وأشــهر أعالمها الســّيد 

مريزا حمّمد مهدي املوســوي الشهرستايّن)ت1216هـ(، وهو أحد مراجع التقليد يف 

عصه، وهو جّد األرسة الشهرستانّية املعروفة، انتقل من مدينة أصفهان حمل والدته 

إىل كربالء بعد منتصف القرن الثاين عرش اهلجري، والسّيد حمّمد حسني الشهرستايّن 

صاحــب الرتمجــة، هو ســبط الســّيد حممد مهــدي الشهرســتايّن، إذ هو مــن األرُسة 

املرعشــية ولقهم لقب)الشهرســتاين(نتيجة ملصاهرتم آل الشهرستاين أرسة السّيد 

حمّمــد مهدي حيــث صاهره عل ابنته جــّد املرتجم له، فعرفت أرسته بالشهرســتاين 

أيًضا، وكان السّيد حمّمد حسني من العلمء األعالم؛ الذين تألقوا وانفردوا بتصنيفات 

رشيفــة عريقة، ويف شــتى العلــوم، وقد درس عــل أبيه والفاضــل األردكايّن، وعل 

فضالء عصِه آنذاك، وحاز درجة االجتهاد بجدارة واســتحقاق، ممّا جعل أســاتذتِه 

يمنحونــه إجازات يف االجتهاد، ويف روايــة الديث، ومن اإلجازات ما حصلنا عل 

صورتا فأدرجناها، وما مل نحصل عليها ذكرناها يف املصادر، عسى أن تقع بني أيدينا 

يف قادم األيام؛ ليكون هذا البحث باكورة إىل كتاب نافع، جّيد املادة، جيمع تأريخ هذا 



200

حمّمد حسني املرعيش الشهرستايّن وجهوده العلمّية

مة
حـك

ة م
صلي

ف�
لة 

مج
  - 

الء
كرب

اث 
تر

الَعَلُم صاحب اهلّمة السّيد حمّمد حسني الشهرستايّن.

وعل ما جرت العادة من تقســيم البحوث، فقد قّســمنا بحثنا عل مقّدمة، وثالثة 
مباحــث تنــاول املبحــث األّول: ســرية الســّيد صاحب الرتمجــة، واملبحــث الثاين: 
مصنفاته، واملبحث الثالث: ذكرنا فيه أهم إجازاتِه املذكورة يف ُأّمات الُكتب، مع ذكر 

النصوص التي وجدناها، وختمنا البحث بأهم النتائج.
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ل: حياتُه وسريتُه. املبحث األوَّ
امسه ونسبته: 

حمّمد حســني بن حمّمد عّل بن حمّمد حســني بن حمّمد عّل بن حمّمد إســمعيل بن 
حمّمــد باقر بن حمّمد تقي بن حمّمد جعفــر بن عطاء اهلل بن حمّمد مهدي ابن األمري تاج 
الّدين حســني ابن األمري نظام الّدين عّل بن عّل ابن األمري عبد اهلل)وايل مازندران( 
ابــن األمري حمّمد ابن األمري عبد الكريم ابن األمري عبد األمري عبد اهلل ابن األمري عبد 
الكريم ابن األمري حمّمد ابن الســّيد مرتىض عّل خان ابن الســّيد عّل خان ابن الســّيد 
كمل الّدين بن قوام الّدين)وقربه مشــهور يف مازندران وُيعرف بأمري بزرك، عليه قبَّة 
ــة( ابن الصادق بــن عبد اهلل بن حمّمد بن أب القاســم  عظيمــة بنيــت يف عهد الصفويَّ
هاشــم بن عّل بن الســني املاطري بــن عّل املرعّش بن عبد اهلل بــن حمّمد األكرب بن 
السن بن السني األصغر ابن اإلمام زين العابدين بن عّل بن السني بن عّل بن أب 

طالب، ويلّقب بـضياء الدين الائرّي الشهرستايّن)1(.

وقال يف ترمجته لنفســه: »إّن انتســابنا إىل حرضة الكاظم إّنــم هو من جهة أّن 
والدة الوالد املاجد زينب بنت الفاضل العاّلمة املحّقق املدّقق جامع املعقول واملنقول 
األمــري حمّمــد مهــدي الشهرســتايّن أســكنه اهلل فراديس اجلنــان)2(، وهو مــن أوالد 
الكاظم، وهو املنســوب إىل شهرســتان قرية من قرى أصفهان، ومن هنا انتســبنا 
إليــه أيًضا، وإاّل فنحن من طــرف اآلباء أوىل باالنتســاب إىل مازندران، ومن طرف 
األُم إىل هببهــان؛ وذلــك ألّن والديت املرحومة بنت العاّلمة الوحيــد، والَرب الفريد، 
املرحــوم املغفور لــه اآلغا أحد ابن الفاضــل البهّي اآلغا حمّمد عّل ابن أســتاذ الكّل 
يف الــكّل العاّلمة الثــاين اآلغا]حمّمد[ باقر البهبهايّن)طاب ثــراه( وجعل اجلنَّة مثواه. 
وُأّمهــا أخت الفاضل املحّقق املدّقق حاوي الفروع واألصول الشــيخ حمّمد حســني 

صاحب)الفصول(«)3(.



202

حمّمد حسني املرعيش الشهرستايّن وجهوده العلمّية

مة
حـك

ة م
صلي

ف�
لة 

مج
  - 

الء
كرب

اث 
تر

سريته العلميَّة: 

ــًم، أصوليًّا، أديًبــا، مصنًّفا، مشــارًكا يف أغلب  كان فقيًهــا إمامًيــا، نحوًيــا، متكلِّ
الفنون، ولِد يف كرمانشــاه سنة مخس ومخسني ومائتني وألف. وحفظ القرآن الكريم، 
وقرأ شيًئا من الكتب العربّية والفارسّية. وارحتل مع والده إىل كربالء، وله من العمر 
ثالث عرشة ســنة، فدرس املقّدمات، وحفظ الرســالة الصمدّيــة، وألفية ابن مالك،  
وحرض درس والده وحصل عل إجازة اجتهاد منه وتارخيها ســنة1282هـ، وحرض 
أيًضا عل الفقيه الكبري الشيخ حسني بن حمّمد إسمعيل األردكايّن املعروف بالفاضل 
األردكايّن)املتوىّف1302هـ(، اّلذي رّصح باجتهاده سنة1287هـ، وبلغ مرتبة سامية 
يف الفقــه واألُصول، والكالم، واهليئة، والنجوم، والســاب، ونال قســًطا وافًرا من 
أنــواع العلوم وتصّدى للتدريس واإلفتاء والتأليف، واشــتهر أمره بعد وفاة أســتاذه 

األردكايّن.

فُت بزيارة كربالء ويل من العمر ثالث عرشة  قال السّيد صاحب الرتمجة: »تشـــرَّ
ســنة، فاشــتغلُت يف هذِه البلدة املباركة بالبحث واملذاكرة، فقــرأُت النحو، والبيان، 
واملنطق، وســائر املقّدمات يف نحو ثالث ســنني، وصنّفُت فيها رسائل كـ»الفوائد«، 
و»املهجــة«، يف النحو، و»التســهيل«، و»الصيغ املشــكلة«، يف الصف، ورشح مجلة 

من»شواهد أبيات املغني« وغري ذلك.

ثــّم اشــتغلُت بتنقيــح ُأصــول الفقــه، وحّققــت مباحثــه برهــة مــن الزمــن، 
وصنّفت»حاشــية القوانني« املســّمة بـ»العنارص« يف ســّت ســنني تقريًبا إىل أواســط 
مباحث التقليد، وكنت يف خالل ذلــك أباحث العلوم املتفرقة، كالكمة، والكالم، 

والساب، واهليئة، والنجوم، واهلندسة، وغريها.

ثّم اشــتغلُت عند الفراغ من الســطوح باملذاكرة والتدقيــق، فصنّفُت كتاب»غاية 
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املســؤول يف علم األُصول«، و»حتقيق أدلة األحكام« يف األُصول أيًضا، وملـّــا حصل 
الفــراغ من املقّدمــات رشعُت باملقصود األصــل، وهو علم الفقه اّلذي هو أســاس 
الــرشع األطهر، واملحّصل للغرض من خلق البرش، وملــّــا رأيُت نفيس واقفة يف هذا 
املضــمر خطر بالبال: إّنك ممّن ينبغي له االســتقالل والبــداُر، وال جيوز له التقليد بال 
اختبــار، ورأيــُت أْن أعرض أمــري عل َمْن أثق بدينــه، وأمانته، وفهمه، وفراســته، 
وعلمه، وديانته، ممّن له اطالع عل حقيقة حايل، وهو األُســتاذ الفاضل الكامل قدوة 
أرباب التحقيق، وزبدة أرباب التدقيق، اّلذي هو سمّي ثاين السبطني املوىل األردكايّن 

حمّمد حسني«)4(.

تفنّنه يف العلوم: 

قلَّم يتفق لعامل دينّي أْن جيمع من العلوم واملعارف ما مجعه السّيد صاحب الرتمجة، 
فقد كان ال يضيع ســاعة من ســاعات عمره فضاًل عن يوم، إاّل يف اكتســاب فضيلة، 
أو تقييــد شــاردة، أو فائدة مبتدرة، قد رّتب ســاعات ليله وهنــاره عل أفضل ترتيب 
ُينتفــع به، فقد خّلف بجّده ومّهته املتواصلة، آثاًرا جليلًة تنوف عل الثمنني بني كتاب 
ورسالة فارسّية وعربّية، وهو طويل الباع واسع االطالع يف العلوم الغريبة، وللتدليل 
عل إحاطته هبذِه العلــوم، يمكن النظر يف جمموعته»زوائد الفوائد« التي حوت كثرًيا 

من الرسائل والفوائد، وغريها.

هــذا باإلضافــة إىل مكانتــه يف األدب العرّب نظــًم ونثًرا، فقد درســه منذ بدايات 
حتصيله للعلوم)5(.

قال عنه الشيخ آقا بزرك الطهرايّن: 

»بلــغ يف الفقــه واألُصــول درجة قصوى؛ وحاز قســًطا وافًرا من أنــواع العلوم، 
فقد شــارك يف أغلب الفنون من الرياضيات، واهليئة، والفلك، والنجوم، والتأريخ، 
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واألدب، والتفسري، والفلسفة، والديث، والكالم وغري ذلك، حصل املرتجَم له يف 
ين،  هذه العلوم كاّفة عل خربة واسعة، وبراعة تاّمة، فهو من أئّمة الِعلم، ورجال الدِّ

اّلذين اشتهر أمرهم، وكثر نتاجهم، واستفاد الطاّلب األفاضل من علومهم«)6(.

شهرتهُ: 

ُيعــّد الســّيد صاحب الرتمجة مــن العلمء األفاضــل اّلذين ذاع صيتهم، واشــتهر 
أمرهم يف األوســاط كاّفة، وانتهت إليه الرئاســة يف التدريس، واملرجعّية يف التقليد، 
والزعامة يف ســائر املشــاكل والقضايــا، فكان له بعــد وفاة أســتاذه األردكايّن مكانة 
مرموقة ووجاهة وتقديًرا، وزار مشــهد الرضا بخراسان يف عهد السلطان نارص 
الدين شاه القاجارّي، ويف حياة العاّلمة الزعيم املوىل عّل الكنّي)ت1306هـ(، فبالغا 
يف تقديــره وتروجيه، وقّدمه للصاّلة بمكانه يف مسجد)مدرســة املروي(، وكان ذلك 
يف شــهر رمضان، فكانت الصفوف جتتاز إىل داخل املدرســة، والقى إقبااًل واحرتاًما 

ة، واتصل به رجال الدولة وأمراؤها ووزراؤها)7(. كبرًيا، فمكث هناك مدَّ

أبناؤه: 

السّيد عّل تويّف 1344ه)8(.. 1

السّيد زين العابدين ولد يف صفر 1294هـ، وتويّف 1356هـ)9(.. 2

الســّيد حمّمد جعفــر ُولِــَد يف صفر1293ه، وتــويّف1342هـ، نزيل مشــهد . 3
.)10(الرضا

السّيد حمّمد ولد يف 24 رمضان 1300هـ، وتويّف 1374ه)11(.. 4

السّيد مرتىض ولد 1308ه، وتويف 1342هـ)12(.. 5

السّيد أبو طالب ولد يف شوال 1312ه)13(.. 6
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تالمذتهُ: 

الشــيخ موســى بــن حمّمد جعفــر الكتبــّي بن حمّمــد باقــر بن حمّمــد كريم، . 1
الكرمنشاهّي الائرّي)ت 1340هـ()14(.

غالم عّل البهبهايّن)15(.. 2

ا لاج الســّيد حمّمد إبراهيم ابن السّيد حمّمد تقي ابن السّيد حسني ابن السّيد . 3
دلدار عّل اللكهنوي ت1307هـ، ولُه رواية عن السّيد املرتجم له)16(.

الســّيد ســبط حســني النقوّي اللكهنوّي، عاملٌ فاضٌل، جليــٌل وهو ابن بنت . 4
السّيد بنده حسني ابن سلطان العلمء السّيد حممد نجل العاّلمة الشهري السّيد 

دلدار عّل اهلندي)ت1371هـ()17(.

الشيخ كاظم اهلر الائرّي ابن الشيخ صادق ابن الشيخ حمّمد عّل ابن الشيخ . 5
أحد املعروف بـ)اهلر()ت 1330هـ()18(.

الشيخ حمّمد حســن بن حاد بن حمسن اجلناجّي القاطعّي الكربالئّي الفاضل . 6
األديب وزير املعارف يف بغداد سابقا)19(.

وفاته: 

تويّف يف كربالء يف يوم اخلميس الثالث من شــهر شــوال سنة 1315هـ، ودفن مع 
أبيه وأجداده يف املقربة املختّصة هبم يف الّرواق السينّي الرّشيف)20(.
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املبحث الثاين: مصنَّفاتُه.
وقبــل الديث عن مصنفاتــه اجللّيلة ال بد من اإلشــارة إىل مكتبته التي أّسســها 
الســّيد صاحب الرتمجة كم يقول الســّيد سلمن آل طعمة يف كتابه تراث كربالء حيث 
قال: »اشتملت عل مؤّلفات والده الاّج مريزا عّل الكبري، وفيها نحو من 20 جملًدا، 
واشــتملت أيًضا عل مؤلفاته التي بلغ تعدادها نحو مائة جملٍد تقريًبا، تبحث يف الفقه 
واألصــول، والديث والدراية، وأصــول الدين والعلوم املكنونــة. ومن أثمن هذِه 
الكتــب اخلطّيــة: »زوائد الفوائد« وحيــوي عل مجيع العلوم، وتتضمــن مكتبته أيًضا 
مؤّلفــات نجله العاّلمة الســّيد مريزا عّل الشهرســتايّن وتضّم ما يقرب من مخســني 
جملًدا، وذكر بعض تصانيفها شــيخنا العاّلمة آقا بزرك الطهرايّن يف أجزاء)الذريعة(، 
وقد كانت يف مكتبته نسخٌة خطّيٌة من جزٍء من كتاب)القانون( ناقص األّول واآلخر، 
وقد رشح عليها املرحوم الســّيد حممد حســني الشهرستاين بأهّنا هي بخّط مؤّلفها أب 
عّل ابن ســينا الفيلسوف اإلسالمّي الشهري. وقد حّدثني البّحاثة صالح الشهرستايّن 
فقال: اّطلعت عل هذِه النســخة الفريــدة يف تلك املكتبة قبل 40 عاًما، وال ُيعلم أين 

هي اآلن؟«)21(.

و نقــل الشــيخ الطهــرايّن)ر ه( عنها مــا يقارب املائة مــّرة، وقد ذكر الســّيد أحد 
األشــكورّي يف مقدمــة كتاب زوائد الفوائد ما هذا نّصــه: »املكتبة احرتقت والكتب 
بخطــوط مؤلفيهــا أصبحت يف خرب كان، ومل يبق منها – مع األســف الشــديد – إاّل 
بعض النسخ التي ال يمكن االستفادة منها الحرتاق أكثر أوراقها، فزال الرتاث إاّل ما 
كان مستنسًخا منه قبل إصابة الريق، وهو قليل جًدا، ومنه القطعة التي كنت كتبتها 

قبل أكثر من مخسني سنة من»الزوائد««)22(.

وللسّيد حمّمد حسني الشهرستايّن، مشاركات يف العديد من الفنون، ولُه تصانيف 
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وآثار جليلة تنوف عل الثمنني وأكثر، بني كتاب ورســالة فارســّية وعربّية، يف الفقه، 
واألُصول، والرياضيات، واهليئة، والفلك، والنجوم، والتأريخ، واألدب، والتفسري، 
والفلســفة، والديث، والكالم، والنحو، والصف، وأغلبها يف مكتبتِه، وقسٌم آخر 
منها يف مكتبات متفرقة، فكان ذا مّهة عالية موّظًفا يومه، يف اكتســاب فضيلة، أو 

فائدة مبتدرة قد رّتب أوقات ليلِه وهنارِه عل أنظم ترتيب ُينتفع به)23(.

وأّما مصنَّفاته، فهي مبثوثة يف الكتب والفهارس واملكتبات العامة واخلاصة فمنها 
ما هو مطبوع ومنها مطوط مل يَر النور بعد، ومن هذِه الكتب ما هو حتت اليد ومنها مل 

نقف عليِه فأرجعناه إىل مصدرِه، وقد صنّفناها بحسب املوضوع: 

يف القرآن الكريم: 

1-)الربزخّيــة( يف تفســري اآليــات الرشيفــة املتعلقــة بعــامل الربزخ ذكر الشــيخ 
الطهراينHأهّنــا يف خزانــة كتبه)24(، لعّل ما أورده الشــيخ عــّل القائينّي يف معجم 
مؤلفّي الشيعة حتت عنوان)متص التفاسري(، يتحد مع هذا الكتاب، واهلل العامل)25(.

2-)رســالة يف حفظ الكتاب الرشيف عن شــبهة القول بالتحريف(، كانت عند 
أحفاده بكربالء)26(.

يف األصول: 

1-)أصل األصول يف تلخيص الفصول( إىل املبحث العام واخلاّص مل يتم، كانت 
نسخته بخّطه رأها الشيخ الطهرايّن يف خزانة كتبه)27(.

2-)الشــبهة املحصورة( من املسائل األصولّية التي استقّلت بالتدوين، زائًدا عل 
بسطها وتفصيلها يف موضعها من كتب األصول، كانت بخّطه يف مكتبته بكربالء)28(.

3-)العنارص( حاشــية عل)القوانني األُصــول( للمريزا القّمّي، أبو القاســم بن 
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حمّمد حســن)1231هـ(، نسخة منه يف جمّلدين بقلمه، عناوينه)قوله قوله( ورّصح يف 
له: المد هلل الذي أوضح معامل  أّوله بتلّمذه عند أســتاذه الفاضل األردكايّن سنني، أوَّ
الدين بنهاية البيان بقوانني رشيعته...وفرغ منه يوم اخلميس3 صفر 1284هـ، وذكر 
الشــيخ الطهرايّن أّنه رأى يف آخر املجّلد الثاين منه املوجود عند)الســّيد عبد الســني 
الّجة بكربالء( أّنه فرغ منه يف 1277هـ، فراجعه، ونســخة جمّلده األّول عند الشيخ 

ين اجلزائرّي يف النجف)29(، ونسخه املخطوطة سّت:  عّز الدِّ

- األّوىل: يف مكتبــة املرعش/قم، حتت الرقم 2934، بخطِّ النســخ، وناســخها 
شمس الدين حممود السينّي املرعّش، يف 6 ربيع األّول 1283هـ، يف 152 صفحة.

- والثانية: املكتبة الرضوّية/مشــهد، حتت الرقم 38988، بخطِّ النسخ، بتاريخ 
يوم اجلمعة غرة صفر1291هـ، يف كربالء، متلك حمّمد حسني الكلبايّس يف 1384هـ، 

يف 141صفحة.

- والثالثة: كاشــان فرهنك وإرشــاد، حتت الرقم 103، بخطِّ نســخ، بنسخ عبد 
الباقي، يف 1293هـ، يف 158صفحة.

- والرابعــة: مركــز إحياء/قم، حتت الرقم 1532، بخطِّ نســخ، وناســخها عّل 
حسني األصفهايّن الائرّي، تارخيها مجادى األوىل 1306هـ، يف 417 صفحة.

- واخلامســة: مكتبة الطبيّس/قم، حتت الرقم 123، بخطِّ نســخ، والناسخ حمّمد 
رضا األصفهاين، يف 12ربيع األّول1327هـ، يف 173 صفحة.

- والسادســة: مكتبــة الكلبايكاين/قــم، حتت الرقــم22/112، بخطِّ حتريري، 
ناســخها صادق بن حمّمد اليزدّي، يف 79 صفحة، وله نسخة يف مكتبة االمام الكيم 

العامة حتت الرقم 4579، وهي نسخة ناقص اآلخر، وتأرخيها 1321هـ)30(.

4-)الآليل( يف املسائل املتفرقة من األصول والفقه، كانت يف خزانة كتبه. وفهرس 
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مســائله: النية، تداخل األســباب، االســتصحاب، حّجية الظــّن، القرعة، العصري، 
الربيــد، اخلمــس بعد املؤنة، منجزات املريــض، الكفانة، الضمن باليــد، الوالية عل 

البكر، اإلعراض، هدايا املشاهد املرشفة، من حفظ أربعني حديًثا)31(.

5-)حّجّية املظنّة( مل ترد أوصافها ومل نجدها، وإّنم جاء ذكرها هكذا عند الشــيخ 
الطهرايّن، والشيخ عّل القائينّي)32(.

6-)دليل االنســداد( وبيان مقّدماته ونتيجته وخواّصه، كانت النســخة بخّطه يف 
مكتبته يف داره)33(.

7-)غاية املسؤول وهناية املأمول يف علم األصول( مطبوع يف إيران يف 1308هـ، 
قطع وزيري يف 456صفحة. أّوله: المد هلل الذي شّيد دعائم اإلسالم بقوانني الدين 
املبني... وهو تقرير بحث أســتاذه املوىل حمّمد حسني األردكايّن الائرّي، رشع فيه يف 
1272هـــ، وفرغ منه يف 1281هـ، وكان أســتاذه يستحســنه، وينظــر إليه يف الدورة 
الثانية من مباحثته، ُأعيد طبعه باألفســت مؤخًرا مؤسســة آل البيت)عليهم الّسالم( 

إلحياء الرتاث، يف قم)34(.

8- االستصحاب، مل نقف عل نسخة لُه وإّنم وردت يف املصادر)35(.

9- حتقيق أدلة األحكام عند غياب اإلمام)36(. فيها نسختان: 

- األوىل: نســخة جملس الشــورى/ طهران، حتت الرقم 3430/2، استنسخها، 
بخط النسخ الشيخ مهدي بن غالم عّل البهبهايّن، يف 22 صفحة.

- والثانية هي نســخة مركز إحياء /قم، حتت الرقم 891، وهي نســخة مصورة 
عن األصل)37(.

10- حتقيــق األدّلــة يف األصول، مل نعثر عل هذه النســخة ووجدنــا أّن املصادر 
تذكرها من دون تفصيل)38(.
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وهناك كتاب ُأصويل حصل فيِه اشتباه، ألِصاحب الرتمجة هو أم جلّده؟ وهو)معادن 
التحقيق يف بيان نبذ من القواعد األصولّية بالتدقيق(، فقد ُذكر أّنه للسّيد حمّمد حسني 

بن حمّمد عّل الشهرستايّن املتوىّف سنة 1315هـ)39(.

والظاهر أنَّ هذا الكتاب هو للســّيد حمّمد حســني بن حمّمد عل الشهرستايّن)كان 
حيًّا 1243هـ(جّد صاحب الرتمجة، كم رّصح بذلك الشيخ آقا بزرك الطهرايّن)40(.

يف الفقه: 

1-)اخليــارات( يف جمّلــد واحــد كانــت بخّطه رأها الشــيخ الطهــرايّن يف مكتبته 
بكربالء)41(.

2-)مناسك الج()42( مل يرد تفصيل الرسالة.

3- الــرشح املبني للمتن املتني)43(، مل يرد تفصيل لعناوين أو تفاصيل الرشح وإّنم 
ُذكر العنوان للسّيد حمّمد حسني فحسب.

4- رســالة فارســية يف الفقه، مل نعثر عــل تفصيل إضايف هلا، وجــاءت يف أقرب 
املجازات فقط)44(.

5-)الرسالة العملّية( أو ]النور املبني[ يف أحكام الدين بالفارسية)45(.

6-)ســبيل الرشــاد يف رشح نجاة العبــاد( فاريس. خرج منــه إىل مبحث التيّمم، 
كانت نسخته يف خزانة كتبه بكربالء)46(.

7-)الدر املفيض يف منّجزات املريض( كانت بخّطه يف مكتبته)47(.

8-)رسالة يف ارتداد الزوجة( كانت يف خزانة كتبه بكربالء)48(.

9-)املشارع( متن يف الفقه إىل كتاب الضمن، كانت يف خزانة كتبه)49(.

10-)رســالة يف تعارض االستصحابني(، قرابة مائة بيت. كانت موجودة بخّطه 
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عند الشــيخ آقا بزرك، فرغ منها ليلة الثالثاء غــرة ذي الجة الرام)1287هـ( أوهلا 
بعد المد: اعلم أيدك اهلل تعاىل، أن تعارض االستصحابني...)50(.

11-)رســالة يف الزنا بذات البعل( مل يذكر الشــيخ الطهرايّن سوى أهّنا يف خزانة 
كتبه)51(.

12-)سفر الربيد( وهي رسالة يف الربيد وحتديده يف تعيني مسافة السفر الرشعي، 
كانت يف خزانة كتبه بكربالء)52(.

13-)شــوارع األعــالم( يف رشح رشائع اإلســالم يف مســائل الــالل والرام، 
خرج منه إىل كتاب الج، رأها الشــيخ الطهرايّن بكربالء يف خزانة كتبه وهو يف ثالثة 

جمّلدات)53(.

ونســخته املخطوطة يف مكتبة حقوق/طهران، حتت الرقم 248-ج، بخط نسخ، 
ناســخها مــريزا أحــد التربيــزّي، وتارخيها 12 مجــادى اآلخرة 1316هـــ، يف 144 

صفحة)54(.

14-)رسالة يف القضاء املانع عن األداء( مل يرد تفصيل هذِه الرسالة سوى أهّنا يف 
خزانة كتبِه)55(.

15-)لبــاب االجتهــاد( وهــي رســالة يف االجتهــاد والتقليد، كانــت يف خزانة 
كتبه واستنســخها من خّطه تلميذه الشــيخ موســى بن جعفر بن باقر بن حمّمد كريم 
الكرمنشــاهّي الائرّي، الذي توىّف هبا حدود 1340هـ، وفرغ من االستنســاخ ســنة 
1312هـــ مرّتب عل مقامني: أوهلم يف مهّمت مســائل االجتهــاد، والثاين يف مهّمت 
مســائل التقليد، وهذه النســخة كانت عند الســّيد مري عباس بن عّل أكرب الســينّي 

القمصّي الكاشايّن بكربالء)56(.

16-)املاهوتيــة( يف اللباس املشــكوك، كانت يف خزانة كتبه بكربــالء)57(، مل يرد 
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تفصيلها ومل نجد نسخها اخلطية.

17-)نــكاح املخالف وطالقه( كانت نســختها موجــودة بخزانتــه بكربالء)58( 
اقتصنا عل ما ذكره الشيخ الطهرايّن بسبب عدم العثور عل أّي معلومة عنها.

18-)النــور املبني يف أصــول الدين( فاريس. وطبــع يف 1308 مع أصول الدين 
للمريزا أبى القاسم القمّي)59(.

19-)هدايــة املسرتشــد يف رشح كفايــة املقتصــد( والكفاية للســبزوارّي، وهذا 
الــرشح الذي قد يســّمى)هداية املســتمد( أيًضا خــرج منه إىل آخر مبحــث التيّمم،  

وكانت النسخة بخّطه يف خزانته بكربالء)60(.

20-)رسالة يف اليد وأهنا سبب الضمن( كانت يف خزانة كتبه بكربالء)61(.

21- )الــدر النضيــد يف نكاح اإلمــاء والعبيــد()62(، مل ترد يف الذريعــة، ومل نجد 
معلومات الرسالة.

22-)املراصــد عل رشح الفوائد( هــو يف رّد »رشح الفوائد« الذي أّلفه الشــيخ 
األحسائي)63(.

23-)رســالة يف هّن مصدقــات( كانت بخّطه يف مكتبته بكربــالء)64(، مل نحصل 
عل تفاصيل للرسالة.

يف النحو والصرف: 

1-)تسهيل املشاكل( وهو رسالة متصة يف النحو والصف)65(.

وهلــا نســختان مطوطتــان: األوىل يف: مكتبــة األركايّن البهبهايّن/قم حتت الرقم 
15/2، خط النســخ، ناســخها الســّيد حمّمد بن أب السن الســينّي القمّي، تاريخ 

النسخ 1303هـ.
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والثانيــة: ميبدي/كرمنشــاه حتــت الرقــم 151/6، خط نســخ، ناســخها حمّمد 
صادق بن حمّمد جواد بن حمّمد صادق االسرتابادّي الائرّي، تاريخ النسخ 1277-

1279هـ، يف 5صفحات)66(.

2-)الفرائــد( يف النحــو)67(، ونســختُه املخطوطــة يف مكتبــة الطبيّس/قم، حتت 
الرقم 156/6، بخط نســخ، وناســخها حمّمد عّل الائرّي بن حســن عّل بن كوهر 
آقا الســنقرّي، يف 23 صفحة، بخمسة أبواب: الباب األّول املقّدمات، والباب الثاين 
االســم، والباب الثالــث األفعال، والبــاب الرابع غري موجود يف النســخة، والباب 

اخلامس الرف)68(.

3- رشح شواهد أبيات املغني، وردت يف الزوائد فقط بال تفصيل)69(.

4-)رشح كلمة نوراء( مرّتبة عل مقّدمة ومخسة أبواب)70(.

5- الفوائد يف النحو، وردت بال تفصيل)71(.

6- درر الصيغ املشكلة، مل نجد تفصيل الرسالة)72(.

7- رسالة فيم يكتب بالضاد والظاء)73(، مل يرد تفصيل عنها.

8-)املهجة عل البهجة( حاشية عل »البهجة املرضية«)74(.

9-)فرائد الفوائد( كانت يف خزانة كتبه)75(.

يف األدعية واألخالق: 

1-)تذكرة النفس( يف املناجاة واملراقبات كانت بخّطه يف خزانة كتبه)76(.

له: المد هلل جميب  2-)الصحيفــة الســينية( يف األدعية، وهو مطبوع بإيــران أوَّ
الدعوات، فرغ منها 27 شــهر رمضان 1303هـــ، وطبع 1306هـ، بمبارشة تلميذه 

الشيخ مهدي بن عباس بن حمّمد بن مهدي الائرّي الصحاف)77(.
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3-)عسل مصفى( منظوم فاريس يف األخالق واملناجاة، وهو مطبوع)78(.

4-)تلويح اإلشــارة( يف تلخيــص رشح الزيارة اجلامعة الكبرية، تأليف الشــيخ 
أحد بن زين الدين األحســائّي)ت1241هـ( خلّصه وهّذبه الســّيد صاحب الرتمجة، 
ذكــر الشــيخ الطهرايّن أّنــه يوجد يف مكتبته بخّطه)79(، له نســخة مطوطة يف املشــهد 
الرضــوي، حتت الرقــم 7519، خط نســخ، تاريخ النســخ 22املحــرم 1292، يف 

49صفحة)80(.

يف املنطق: 

1-)مهــذب التهذيب( نظــم ل »تذيب املنطق« ويســّمى »غاية التقريــب« أّوله: 
المد هلل اّلذي هدانا * إىل رصاط الق واجتبانا...

وآخــره: ... عل الذي هاجرها ســالم * من الســالم وهو اخلتــام(، تاريخ نظمه 
3 رجــب 1283هـ، حمّل التأليف الكاظمية املقدســة)81(، طبع يف إيران 1308هـ، له 

نسختان مطوطتان: 

األوىل: مركز إحياء/قم حتت الرقم 4207/3، خط نســخ، ناســخها ســعيد بن 
عّل السينّي التنكابني، يف 16شعبان 1307هـ، يف 15 صفحة.

والثانيــة: مكتبــة املرعش/قم حتت الرقم 10109/1، بخط النســخ، ناســخها 
حمّمــد كاظــم بن أحد بــن حمّمد جعفر املوســوّي اجلزائــرّي، تارخيهــا 1359هـ، يف 
16صفحــة)82(، ولــُه نســخة يف مكتبــة االمــام الكيــم العامة حتت الرقــم 2112، 

وناسخها: مرتىض بن مؤيد االطباء الطهرايّن بتاريخ 1320هـ.

2-)صغرى( رسالة فارسية يف املنطق أفيد وأكمل من)الكربى( الرشيفّية)83(.
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يف الكالم والعقائد: 

1- ميزان الكمة)84(، ذكرها صاحب هداية العارفني، ومل يرد تفصيلها.

2-)التوحيد( ذكر الشــيخ الطهرايّن أّنه موجود يف خزانة كتبه بخّطه عند أحفاده 
بالائر)85(، مل نجد عنها تفصياًل.

3-)الّجة البالغة والنعمة الســابغة( فاريس يف إثبات وجود إمام العص فرغ 
من تأليفه)1281هـ( وطبع)1307هـ()86(.

4- اجلامع يف ترمجة النافع رشح باب الادي عرش)87(.

5-)ترياق فاروق( فاريس يف الّرد عل الشيخّية، توجد يف اخلزانة الرضوّية كم يف 
فهرســها، فرغ منها يف ليلة الثالث والعرشين من ربيع األّول ســنة 1301هـ. نســخة 
بخط نســخ جّيــد، فرغ منها الكاتــب 22ذو الجة ســنة1304هـ، يف 66 ورقة)88(، 
وهو مطبوع يف مشــهد سنة 1308هـ، جيبي، يف 224صفحة، ولُه رشوح وحواٍش، 

وله ثمين نسخ: 

األوىل: املكتبة الرضوّية/مشــهد حتــت الرقم 55، بخط املؤلــف، وقفها أرشف 
السلطنة، يف شعبان 1334، يف 86 صفحة.

النســخة الثانية: املكتبة الرضوّية/ مشهد، حتت الرقم 61، وكتب يف آخرها متت 
عل يد اجلاين مؤلفه الشهرســتايّن عفا اهلل عنه 16املحــرم 1307هـ، وقف حمّمد عّل 

الشهرستايّن مجادى اآلخرة 1317هـ، يف 105 صفحة.

النسخة الثالثة: سعيد نفييس/طهران، حتت الرقم 1، تاريخ النسخ قرن 13.

النسخة الرابعة: مكتبة املرعش/قم، حتت الرقم 5845/2، الناسخ عبد اهلادي 
السينّي الشهرستايّن يف 18 شوال1305هـ، يف 39 صفحة.
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النســخة اخلامســة: مكتبــة املرعش/قم، حتت الرقــم 7318، الناســخ أحد بن 
عبــد الصمد املازنــدرايّن األصفهايّن، خط نســتعليق، تاريخ النســخ 23ربيع األّول 

1305هـ، يف 74 صفحة.

النســخة السادســة: إهليات/ طهران، حتــت الرقم 343خط نســتعليق بتاريخ 6 
شعبان 1307هـ، يف 319 صفحة.

النســخة الســابعة: الوزيري/ يزد، حتت الرقم 1671/3، تاريخ النسخ 1310 
ختم التملك»عبده سليمن«، يف 8 صفحة.

النســخة الثامنة: مكتبــة املرعش/قم، حتــت الرقم 3117/1، خط نســتعليق، 
الناسخ حمّمد بن اآلخوند ماّل عبد العظيم روضة خوان، تاريخ النسخ مجادى األّوىل 

1315هـ، يف 26 صفحة)89(.

6-)آيــات بّينات( فاريس يف إثبات الصانع تعــاىل ورّد الدهرّية النيچرّية، مرتب 
عل مقّدمة ومخسة أبواب وخامتة فرغ منه سنة 1299هـ، )أّوله حد بيحد وثناي بيعد 

مالك امللكي را سزد( طبع بإيران)90(. وهلا ثالث نسخ: 

األوىل: مكتبة املرعش/قــم، حتت الرقم 4679/1 وتارخيها رمضان 1299هـ، 
يف 53 صفحة.

والثانية: املكتبة الرضوّية/مشــهد، حتت الرقم 37 خط نستعليق يف القرن الرابع 
عرش، وقف الاج السّيد حمّمد الشوشرتّي، وتاريخ الوقفّية 1309هـ، يف 91 صفحة.

والثالثة: مكتبة املرعّش/قم، حتت الرقم 5845/1 نســخ حمّمد حســني الساب 
تاريخ النسخ 26مجادى اآلخرة 1317هـ، متلك الشيخ رضا ساكن املدرسة الطالبية 

يف 42 صفحة)91(.

7-)تنبيــه األنــام( عــل مفاسد»إرشــاد العــوام« تأليــف الــاج كريــم خــان 
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الكرمايّن)ت1288هـ(، فاريس كأصله املطبوع يف اهلند وىف تربيز، بنّي فيه فســاد مائة 
مطلــب معــنّي منه مع بيــان موضعها يف كلتا الطبعتــني، وبعد متام املائــة ذكر أّن حمّل 
الفساد فيه ال حيىص ولكنّا اكتفينا منه باملائة، كانت نسخة خّط يده موجودة يف خزانة 
كتبه، فرغ منه يف)19- صفر - 1293هـ(، ورأى الشــيخ الطهرايّن نســخة أخرى يف 

مكتبة الشيخ حمّمد السموّي يف النجف)92(، وهلا سّت نسخ: 

األوىل: مركز إحياء/قم، حتت الرقم2146، خط النســخ، الناسخ عّل بن عباس 
اليزدّي، تاريخ النسخ 18 رجب 1287هـ، يف 89 صفحة.

والثانية: فرهنكي وهنر/مشــهد، حتت الرقم ب-17، خط نســخ، تاريخ النسخ 
1293هـ، يف 158 صفحة.

والثالثــة: جامعــة طهران، حتت الرقم7563/1، خط نســتعليق، تاريخ النســخ 
ربيع اآلخر1295هـ.

والرابعــة: مكتبة املرعّش/قم، حتت الرقم 5845/4، خط نســتعليق، ناســخها 
عبد اهلادّي السينّي الشهرستايّن، تاريخ النسخ 18 شوال1305هـ، يف 42 صفحة.

اخلامســة: مكتبة املرعّش/قم، حتت الرقم 3117/3، خط نسخ، ناسخها حمّمد 
بن اآلخوند ماّل عبد العظيم روضة خوان، مجادى األوىل 1315هـ، يف 27 صفحة.

السادســة: مل/طهــران، حتت الرقــم 25718)93(، ولُه نســخة يف مكتبة االمام 
الكيم العامة حتت الرقم: 3689، لناســخها: حمّمد مهدي بن عّل الســينّي بتاريخ 

1311هـ.

8-)ســبيل النجاة( يف رد النصارى فاريس، تاريخ التأليف شوال 1301هـ، رأها 
الشيخ الطهرايّن)94(، وله نسخ أربع: 

األوىل يف: اخلونساري، فاضل، حتت الرقم 480، خط نستعليق، وتاريخ نسخها 
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القرن 14يف 323صفحة.

وثانيهــا: مكتبة املرعّش/قم، حتت الرقم 5845/3، خط نســخ، ناســخها عبد 
اهلادّي السينّي الشهرستايّن، تاريخ النسخ 18 شوال 1305هـ، يف 21 صفحة.

النســخة الثالثة: مكتبة املرعّش/قم، حتت الرقم 5009، خط نستعليق، ناسخها 
حمّمد حسني بن حمّمد جعفر، تاريخ النسخ 23شوال 1313هـ، يف 27 صفحة.

النســخة الرابعــة: مكتبة املرعّش/قم، حتــت الرقم 3117/2، خط نســتعليق، 
ناسخها حمّمد بنال اخوند ماّل عبد العظيم روضة خوان، تاريخ النسخ مجادى األوىل 

1315هـ، يف 14 صفحة)95(.

9-)درر الفرائــد يف رشح غــرر الفوائد( يف علم الكالم، ذكر بعض أســباطه أّنه 
موجــود يف مكتبتــه، و)غرر الفرائــد( منظومة الكمــة للحكيم الســبزوارّي، التي 

رشحها الناظم بنفسه، فلعّل هذا أيًضا رشح له)96(.

10-)طريــق النجــاة( فــاريس يف رّد النصــارى، ذكر الشــيخ الطهــرايّن)ر ه( يف 
الذريعة أّنه يوجد يف خزانة كتبه بكربالء)97(.

11-)جنة النعيم والصاط املســتقيم( يف اإلمامة، ذكر الشــيخ الطهرايّنH أّن 
نســخة األصل منه يف مكتبته وأخرى يف)مكتبة الســينّية التســرتّية()98(، وله نسخة 
أخرى يف مكتبة كاشــف الغطاء حتت الرقم 1984، حققُه وطبعُه حفيده الســّيد عبد 
الرضا الشهرســتايّن، بعنوان: »الطريق القويم«)99(، مل أعثر عل نسختِه املطبوعة هبذِه 

الطبعة.

.)100(12- رسالة يف خامتة النبوة ملحّمد
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يف األدب: 

1-)الغديرّية( قصيدة يف وصف يوم الغدير وقضيته)101(.

2-)خوان نعمت( نظم فاريس يف بيان نعم اهلل تعاىل جّل جالله، مطبوع)102(.

3-)نان ودوغ()103(، مثنوي فاريس يف قبال »نان وحلوا« مطبوع)104(.

يف اهليئة والنجوم واحلساب: 

1-)لــّب اللباب هي لّب خالصة الســاب( البهائية، أّولــه: »المد هلل الذي ال 
حيىص نعمؤه وال ُتعدُّ آالؤه...«)105(.

2-)فاريس هيئــت( للخواجة الطويّس، وغريه. واملعــروف العنوان هو)هيئت( 
للموىل عل القوشــچي العامّي. طبع مكرًرا، رأى الشــيخ الطهــراين متص)فاريس 

هيئت( رأها الشيخ الطهرايّن يف خزانة كتبه)106(.

3-)صنعة املتحرك( الدائم الركة، فارسية كانت يف خزانة كتبه بكربالء)107(.

4-)اجلــدول( يف التفــاؤل ومعرفة أوائل الشــهور، كانت بخّطــه يف خزانة كتبه، 
وأورده الشيخ عّل القائيني حتت عنوان)خرية الطيور يف التفاؤل()108(.

5-)مطالع الربوج( يف اهليئة القديمة، كانت يف خزانة كتبه)109(.

6-)رســالة يف اخلسوف والكســوف مع جداوهلم( كانت موجودة يف خزانة كتبه 
بكربالء)110(.

7-)كتاب الســاب( ذكر الشيخ الطهرايّن أّنه يف خزانة كتبه بكربالء)111(، مل نجد 
تفصيل الكتاب.

8-)الكوكب الدّري يف معرفة التقويم( فاريس، ذكر الشيخ الطهرايّن أّنه موجود 
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يف خزانته)112(.
9-)املوائد( فاريس يف السيارات السبع ونبطون)نپتون( وأورانوس. ذكر الشيخ 

الطهرايّن أّنه موجود يف خزانة كتبه)113(.
10-)نجم الســمء( يف اهليئة اجلديدة، ذكر الشيخ الطهرايّن أّنه موجودة يف خزانة 

كتبه)114(.
11- مواقع النجوم يف اهليئة)115(.

12- كتــاب الســاب، كــم ذكــره الــزركّل، وجــاء يف أقــرب املجــازات حتت 
عنوان)كشف الجاب يف علم الساب()116(.

13-)اللباب يف االســطرالب( فاريس، رأه الشيخ الطهرايّن أّنه موجود يف خزانة 
كتبه)117(.

يف التأريخ والسرية واحلديث: 

1-)تاريخ الشهرســتايّن( وهو بمجّلد واحد بخّطه يف مكتبته، ولعّله متحد مع ما 
ذكره صاحب األعيان حتت عنوان)رسالة يف نسب املرعشيني وتراجم أسالفه()118(.

2-)درايــة الديث( بخّطــه ضمن جمموعة من رســائله بكربــالء)119(، ولعل ما 
أورده الشــيخ عــّل القائينــّي حتت عنوان)دار الديــث(، يتحد مع هــذا العنوان ومل 

نحصل عل تفصيل أكثر.

3-)دمع العني عل خصائص الســني( ترمجة للخصائص الســينّية التســرتّية، 
بالفارسّية، طبع يف بمبئي)1313هـ()120(.

يف علوم متفرقة: 

1-)زوائد الفوائد( يف املتفرقات يف فنون شتى يشبه الكشكول، كم ذكره يف ترمجة 
نفســه يف كتابه هذا، وفيه مجلة من إجازات والده وإجازات مشــايخ والده وإجازات 
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مشــاخيه له)121(، وطبع طبعــة حديثة بتحّقيق الســّيد أحد الســينّي، ط1، طبعة دار 
املحّقق، 1430هـ.

2-)ســفرنامه حجاز( ذكر الشــيخ الطهرايّن أهّنا يف مكتبتــه بكربالء)122(، مل نجد 
تفصيل الرسالة.

3-)رســالة يف القرعة( ذكر الشــيخ الطهرايّن أهّنا يف مكتبته بكربالء)123(، مل نعثر 
عل تفصيلها.

4-)رسالة يف الرمل فارسية(، ذكر الشيخ الطهرايّن أهّنا يف مكتبته بكربالء)124(.

5-)صنعــة جر الثقيــل(، فاريس مباحث أجســام، يف خزانة كتبــه بكربالء)125(، 
نســخته املخطوطة يف مشــهد، رضوي حتت الرقم15312/3، خط نسخ، ناسخها 
لطف اهلل بن عبد اللطيف، تاريخ النســخ ربيع األّول 1257هـ، واقف النسخة أحد 

فاضل يف 1365هـ، يف 315 صفحة)126(.

6-)الطريق( رسالة يف الرمل)127(، ونسختُه املخطوطة: 

يف مكتبــة املرعّش/قم، حتت الرقم 4679/5، خط نســتعليق، وناســخها حمّمد 
باقــر بن مرتــىض الطباطبائّي، تاريخ النســخ 21 املحرم 1300هـــ، يف 6صفحات، 
وهي عــل مقّدمة وعرشة أبواب وخامتة، واملقّدمة كانــت يف تعريف الرمل، والباب 
األّول يف منســوبات البيوتات الستة عرش، والثاين يف منســوبات األشكال، والثالث 
استخراج األشكال وتتميم البيوت، والرابع استخراج الرضير، واخلامس األحكام، 
والســادس الدفني، والســابع اخلبايا، والتاســع يف عطية العمر، والعارش اســتخراج 
االســم، واخلامتة يف طرح نقاط الرمل)128(، وهلا أيًضا نســخة يف مكتبة اإلمام الكيم 

العامة حتت الرقم: 4985.

7-)رسالة يف علم الكتف( شاهدها الشيخ الطهرايّن يف خزانة كتبه)129(.
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8-)رسالة يف علم الكف( ذكر الطهرايّن أهّنا يف مكتبته)130(.

9-)رسالة يف االختالجات( ذكر الطهرايّن أهّنا يف مكتبته بكربالء)131(.

10-)رســالة يف تدبري الََجر األعظم( شــاهدها الشــيخ الطهرايّن يف خزانة كتبه 
بكربالء)132(.

11-)رسالة يف التدبريات غري املعتربة( ذكر الطهرايّن أهّنا يف خزانته بكربالء)133(.

12-)املوائد يف املتفرقات من الفوائد( »املوائد« شــبه كشــكول يف علوم متعددة 
ُذكر للشــيخ الطهرايّن)ر ه(، من قبل أســباطه أّنه ضاع يف ســفر الج عن ولده الاج 

مريزا عّل)134(.

13- رسالة يف رشح خواص الديد)135(.

14-)رشح حديــث مــن حفظ عل أمتي أربعــني حديًثا(، ذكر الطهــرايّن أهّنا يف 
خزانة كتبه يف كربالء)136(.

15-)األربعون حديًثا( مع الرشح والبيان، ذكر الطهرايّن أهّنا يف خزانة كتبه)137(، 
لعــّل الكتابــنِي –رشح حديث من حفظ عل أمتي أربعني حديًثــا، واألربعون حديًثا 
هذا- متشــاهبان فلــم أقْف عل معلوماٍت جتــزم بأنَّ الكتابني متلفان أو متشــاهبان، 
فاعتمدُت واكتفيت باملصادر، ريثم نحصل عل املخطوطة لكليهم أو ألحدمها للبت 

يف ذلك.

16-)البوة( ذكرها الشيخ الطهرايّن أهّنا يف خزانة كتبه)138(، ومل ُيورد تفصيلها.

17-)رشح الفوائد الكمية( وهي بخّطه)139(، رشح للمتن الشــيخ أحد بن زين 
الدين األحســائّي املتوىف سنة 1241ه ، أّلف املتن سنة 1211ه ، وكان تأليفه للرشح 
بالتمس ماّل مشهد بن ماّل حسني عّل الشبسرتّي، يوجد يف)مكتبة حسينّية التسرتّية( 
يف النجــف وهــو رشح عل هنج قال أقــول، فرغ منه يف مجادى األوىل ســنة 1237ه  
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ونسخة منه كانت عند السّيد عبد الكريم آل حيدر يف بغداد، وثالثة عند الشيخ عباس 
الطهرايّن يف كربالء، ورابعة يف)مكتبة املوىل حمّمد عّل اخلوانســارّي( يف النجف وهي 
بخــط املوىل جعفر بن هادي الرشــتّي الكاظمّي كتبها ســنة 1243هــ . وتاريخ فراغ 
املؤلف منها شــوال سنة 1233ه ـ، وخامسة يف)مكتبة اإلمام أمري املؤمنني العاّمة( يف 
النجف، وبعد فراغ املؤلف من الرشح زاد عليه سبع فوائد أخرى ورشحها فصارت 
الفوائد تســعة عرش، وهذه النسخة يف)مكتبة حســينّية التسرتّية( يف النجف وقد طبع 

الرشح يف سنة 1272 و1287هـ. )140(.

وهناك كتب مل ندرجها وذلك بســبب عدم الصول عــل معلومات كافية عنها، 
وانفرد بذكرها الشــيخ عّل القائينّي، وهي: قطع اخلصوم، كرامات النجف وكربالء 

والسداب املقّدس بسامراء، واالستخارات، واصطالحات اجلفر)141(.
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املبحث الثالث: اإلجازات.
اإلجازة لغًة واصطالحًا

اإلجــازة لغــة: جوز جواًزا، جوز: ُجــزُت الطريق وجاز املوضع جــواًزا، وجزي: 

جزى جيزي جزاء، أي: كافأ باإلحسان وباإلساءة)142(.

ومعنى اإلجازة: إعطاء اإلذن، وأجاز له: ســوغ له)143(، واْســَتجاَز رجٌل رجاًل: 
َطَلــَب اإلجازَة، أي اإلْذن يف َمْرِوّياته وَمْســُموعاته. وَأجــاَزه فهو جُماٌز. وامُلجازات: 

امَلْرِوّيات)144(.

واإلجازة اصطالحا: »هي الكالم الصادر عن املجيز املشــتمل عل إنشــائه األذن يف 

روايــة الديث عنه بعــد أخباره إمجااًل بمروياته، ويطلق شــائًعا عل كتابة هذا اإلذن 
املشــتمل عل ذكر الكتب واملصنَّفات التي صــدر األذن يف روايتها عن املجيز إمجااًل 
أو تفصياًل، وعل ذكر املشايخ، اّلذين صدر للمجيز اإلذن يف الرواية عنهم، وكذلك 
ذكــر مشــايخ كّل واحد من هؤالء املشــايخ طبقة بعــد طبقة، إىل أْن تنتهي األســانيد 
إىل املعصومــني، وهــذه الكتابة التي تطلــق عليها اإلجازة تتفاوت يف البســط 

واالختصار والتوسط«)145(.

وســنذكر هنا مشــايخ السّيد املرتَجم املجيزين لُه، ونورد شــيًئا من إجازاتم التي 
وقعــت بني أيدينا، ونأمــُل أن تقع بني يدي املتتبعني والباحثــني عن الرتاث اإلمامّي 

مامل نحصل عليه من إجازاته.

أواًل: مشاخيه يف اإلجازة: 

1- الفاضــل األردكايّن املــوىل حممــد حســني، ذكــر الســّيد صاحــب الرتمجة يف 
كشــكوله)زوائد الفوائد(، وكذا أورده السّيد عّل نقي يف أقرب املجازات: »ملا رأيُت 
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نفيس واقًفا يف هذا املضمر خطر بالبال أّنك ممّن ينبغي له االستقالل والبدار وال جيوز 
لــه الّتقليد بال اختيــار ورأيت أن أعرض أمــري عل من أثق بديانتــه وأمانته وفهمه 
وفراسته وعلمه وديانته ممّن له إطالع عل حقيقة حايل وليس يالحظ أمور الّدنيا وال 
يبايل فلم أَر إاّل من طال اشــتغايل عنده بالّتحصيل وكثر ترّددي إليه بالغداة واألصيل 
وهو األســتاذ الــرب الوحيــد املــوىل األردكايّن«، وتارخيها 1287هـــ، وصورة هذه 

اإلجازة يف زوائد الفوائد)146(.

ونــص اإلجازة هذا: »... ســّيدنا وموالنــا، لعمري إّن التقليــد عليك حرام، بل 
لواســك مع فضيلــة العلم ملكة التقوى، جائز لك أن تفتــي برأيك للنام، وتقيض 
بينهم عند املشــاجرة واخلصــام، مّتع اهلل املؤمنني بطول بقــاك ووفقهم النقياد فتواك 
وقضاياك، ولوال مافة بعض األشياء نرشُت بعض ما يف قلبي بالنسبة إليك من املدح 
والثناء، أســأل اهلل التوفيق والســداد والعصمة مع الرش والفساد. حرره اجلاين بيمناه 

الداثرة إىل ساللة السادة الطاهرة«)147(.

وللسّيد املرتجم من أستاذِه الفاضل األردكايّن إجازة أخرى وردت يف جملة كتاب 
شيعة: 

»... وملــا جرى العــادة قديًم وحديًثا باإلجازة واإلســتجازِة للفــوز باالنتظام يف 
سلســلة الرواية، والتيمن بربكة االّتصال باملشــايخ األجّلة، اســتجازين رواية اآلثار 
املروّيــة عــن كّل معصوم)عليهم أفضــل الصلوات مــن امللك الّي القّيــوم(، ورام 
ــَبَج، فلّم مل أســتطع عل الكشح دون  منّي أن أرتقي تلك الدرج، وأنظم مع الدرِّ السَّ
ا يف إســعاف مسؤوله، أجزته أن يروي عنّي األخبار واآلثار  مأموله، ومل أجد بدًّ
ة عن النبّي واألئّمة األطهار)عليهم أكمل حتيات امللك اجلّبار( املذكور يف كتب  املرويَّ
الشــيعة األبرار، ال ســّيم الكتب األربعة التي عليها املعّول واملدار يف مجيع األعصار، 
أعنــي: الفقيــه والكايف واالســتبصار، عن شــيخي وأســتادي ومن عليــه يف العلوم 
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اســتنادي... اآلخوند ماّل حمّمد تقي األردكاين)أعطــاه اهلل من الرحة فوق ما يذهب 
إليه اآلمال واألماين( عن شــيخه األكمل...الاّج ســيد حمّمد باقر)قدس رسه(، عن 
شــيخه... السّيد حمّمد مهدي النجفي، عن شيخه... اآلغا حمّمد باقر البهبهاين)شكر 
اهلل مســاعيه، وويّف أجــره عل اجلّد يف مراضيه(، بســنده املتصــل إىل املعصومني خري 

روايات أخبار السموات واألراضني...«)148(.

2- الســّيد حمّمــد مهدي ابن الســّيد حســن ابن الســّيد أحد الســينّي القزوينّي 
الّل النجفّي املتوىّف بالســموة يف إيابه من الج ســنة 1300هـ، متصة تارخيها سنة 

1292هـ)149(.

3- الســّيد حمّمد عّل والد الســّيد املرتجــم، ذكر صورة اإلجــازة يف كتابه زوائد 
الفوائد بعد أن اســتجاز أســتاذه األردكايّن، قال: ثم أردُت مزيد التوضيح وشــفعتُه 
بعرض حايل عل الســّيد العاّلمــة الوالد فكتب يل بيمناه جعلنــي اهلل فداه ما نصه ال 

فحواه...، وتارخيها 1282هـ)150(.

ونــّص اإلجازة: »... فقد ســألني قــّرة عيني ونور بصي وســويداء قلبي وفلذة 
كبــدي، ... أيّن أحد رب املنعم جّل وعال وأشــكره حــًدا ال يقوى عل إحصائه غريه 
عــل هذِه النعمــة العظيمة التي قّل من يفوز هبا من خلقــه، حيث أراين يف حيايت قبل 
حلول منّيتي أّنك بفضله وكرمه ومنّه قد ارتقيت من حضيض التقليد إىل ذروة درجة 
اإلجتهــاد، وفقت أقرانــك وأمثالك يف الفضل والعلم والتقوى والســداد، ... ومن 
أهــم ما أوصيك به أن تالزم التقــوى والعبادة كم وفقت لذلك، ولُه المد واملنّة، ال 

سيم للقيام يف األسحار للترضع واإلبتهال لدى حرضة امللك الغفار...«)151(.

4- السّيد حمّمد بن معصوم الرضوّي املشهدّي)152(.

5- السّيد حمّمد إبراهيم بن حمّمد تقي ابن السّيد دلدار اللكهنوّي)153(.
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6- الشيخ حمّمد تقي األصبهايّن صاحب هداية املسرتشدين)1247هـ()154(.

ثانيًا: اجملازون عنهُ: 

1- املريزا أبو الســن، وســطرها يف كتابه زوائد الفوائد، وقــال: صورة ما كتبته 
بأمر الوالد العاّلمة أيده اهلل تعاىل إجازة لبعض األصدقاء..، وبعد أن مدحه وبّجله، 
قال: »فلّم رأيته أهاًل هلذه املرتبة اجلليلة واملنقبة اجلميلة أجزت له أن يروي عنّي مجيع 

ما صّحت يل روايته«)155(.

2- اآلقــا عبد الميد، وســطرها يف كتابه زوائد الفوائد، وقــال: صورة ما كتبته 
بأمــر الوالــد العاّلمة أيــده اهلل تعاىل إجازة لبعــض األصدقاء..، وذكــره بخري وذكر 
أباءه، فقال: »إّنه لنعم اخللف ألولئك األعالم، وال بدع إّن الســيل حيكي عن الغمم 
والــدّر عــن البحر الطمطام..، وملا رأيته أهاًل هلذِه املرتبــة اجلليلة أجزت له أن يروي 
عني مجيع كتب األخبار املعلوم انتساب مؤلفيها باالشتهار، عن مشاخيي العظام..«، 

وصورة هذِه اإلجازة يف كتابه زوائد الفوائد)156(.

3- املــريزا حمّمد بن عبــد الوهاب بن داود بن يوســف اهلمــذايّن الكاظمّي، من 
تالمذة الشــيخ األنصارّي)1305هـ(، ذكر فيها اثنني من شيوخه الكرام يف اإلجازة، 
وهم: السّيد حمّمد ابن الســّيد معصوم الرضوّي، والشيخ حمّمد تقي صاحب حاشية 
املعامل، وذكر أّن األســتاذين املفخمني أجازا لُه الرواية عنهم مجيع األخبار الواردة يف 
الكتب األربعة املشهورة، فأجاز هو البن داود الرواية عنه عن طريق األستاذين)157(.

4- السّيد حمسن، وقال: هذا ما كتبته بأمر الوالد دام عاله إجازة لبعض األفاضل، 
ويعلم منه طرقي يف نقل الديث، وقال: أجزت له أن يروي عنّي مجيع ما صّحت يل 
روايته وحتّققت عندي صّحتــه من كتب األخبار كاألربعة والثالثة وغريها..، وذكر 
أستاذيه املتقدمني صاحب هداية املسرتشدين، والسّيد حمّمد الرضوّي، ومها مًعا عن 
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الشــيخ جعفر النجفي صاحب كتاب كشــف الغطاء عن شــيوخه إىل الشيخ البهائي 
بطرقه املذكورة)158(.

5- األمري الســّيد عــّل املدرس اليــزدّي يف)1297هـ( أدرج املجيــز صورتا يف 
كتابه)زوائد الفوائد()159( وذكر فيها ثالثة من مشــاخيه، أوهلم والده الذي هو ســبط 
املــريزا مهدي الشهرســتايّن والفاضل املوىل حمّمد حســني األردكايّن والســّيد مهدي 

القزوينّي املتوىف)1300()160(.
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اخلامتة
اتضح من هذا البحث املختص أّن الســّيد حمّمد حســني الشهرستايّن لُه تصانيف 
ًفا يف فنون شتى، وأّما مصادر إجازاته فهي قليلة جًدا،  كثرية، تزيد عل التســعني مؤلَّ
فلــْم نجد ســوى ذكرهــا يف مصادرها، وأغلــب مؤلفاتــُه ملْ تَر النور بعــد، علها جتد 
املهتمني والدارســني، مــن أجل إخراجها إىل طالبي العلــم والقيقة، وحتى املطبوع 
منها أيًضا به حاجة إىل إخراج جديد حتى يظهر بحلة قشــيبة، لسببني: األول بعضها 
طبعــات حجرية، واآلخر أعدادُه قليلة أو مفقودة. والمد هلل ربِّ العاملني، ونســأل 

اهلل العون والتوفيق والسداد يف األول واآلخر.
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اهلوامش
ينظــر: زوائد الفوائــد: 52، أعيــان الشــيعة: 493/13-494، طبقات أعالم الشــيعة: . 1

.627/14
الســّيد مريزا حمّمد مهدي السينّي الشهرستايّن، من أجاّلء علمء الائر السينّي، لُه مكانة . 2

مرموقة بني األعالم من معارصيه، تويف سنة 1216هـ.
زوائــد الفوائــد: 58-59، وينظــر: أعيــان الشــيعة: 494/13، طبقات أعالم الشــيعة: . 3

627/14، أقرب املجازات إىل مشايخ اإلجازات: 258.
ينظر: زوائد الفوائد: 53-54، تكملة أمل اآلمل: 377/5، أعيان الشــيعة: 494/13، . 4

طبقات أعالم الشيعة: 628/14، وفيات األعالم: 487/1.
ينظر: تكملة أمل اآلمل: 377/5، أعيان الشيعة: 494/13، أقرب املجازات إىل مشايخ . 5

اإلجازات: 258.
طبقات أعالم الشيعة: 628/14.. 6
ينظر: املصدر نفسه.. 7
ينظــر: طبقــات أعالم الشــيعة: 1410/16، أعيان الشــيعة: 494/13، علــمء كربالء: . 8

353/1، معجم املؤّلفني: 7/ 192.
علمء كربالء: 353/1.. 9

ينظر: أعيان الشيعة: 494/13، علمء كربالء: 353/1.. 10
علمء كربالء: 353/1.. 11
علمء كربالء: 353/1.. 12
علمء كربالء: 353/1.. 13
ينظر: طبقات أعالم الشــيعة: 631/14، أقرب املجازات إىل مشــايخ اإلجازات: 258، . 14

مستدركات أعيان الشيعة: 232/9.
ينظر: مستدركات أعيان الشيعة: 232/9.. 15
ينظر: الدرر البهية يف تراجم علمء اإلمامية: 792/2.. 16
ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 808/14، الدرر البهية يف تراجم علمء اإِلمامية: 399/1.. 17
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ينظر: أعيان الشــيعة: 184/13، طبقات أعالم الشيعة: 60/17، الدرر البهية يف تراجم . 18
علمء اإِلمامية: 561/1.

ينظر: الذريعة: 49/9 الرقم 274. 19
ينظر: أعيان الشــيعة: 493/13، طبقات أعالم الشــيعة: 628/14، أقرب املجازات إىل . 20

مشيخة اإلجازات: 260، وفيات األعالم: 487/1.
تراث كربالء: 421-420.. 21
زوائد الفوائد: 10.. 22
ينظــر: تكملة أمــل اآلمل: 377/5، طبقات أعالم الشــيعة: 629/14، أعيان الشــيعة: . 23

13/ 494، علمء كربالء: 353/1.
ينظر: الذريعة: 86/3الرقم261.. 24
ينظر: معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 25
ينظر: الذريعة: 176/11الرقم1100، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 26
هدية العارفني: 396/2، الذريعة: 167/2الرقم620، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 27
ينظر: الذريعة: 25/13 الرقم 70.. 28
زوائد الفوائد: 53، هدية العارفــني: 396/2، الذريعة: 349/15-350الرقم2244، . 29

معجم مؤلفي الشيعة: 229.
ينظر: فنخا: 16-15/23.. 30
هديــة العارفــني: 396/2، الذريعــة: 256/18الرقــم 2، أقــرب املجازات إىل مشــايخ . 31

اإلجازات: 260، معجم مؤلفي الشيعة: 229.
الذريعة: 277/6الرقم1510، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 32
الذريعة: 257/8الرقم1072، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 33
زوائد الفوائد: 54، هدية العارفني: 396/2.. 34
معجم مؤلفي الشيعة: 229، األعالم: 105/6.. 35
زوائــد الفوائد: 53، أقرب املجازات إىل مشــايخ اإلجــازات: 259، األعالم: 105/6، . 36

فنخا: 575/7.
ينظر: فنخا: 675/7.. 37
هدية العارفني: 396/2، األعالم: 105/6، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 38
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ينظر: فنخا: 228/30-229، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 39
ينظر: الذريعة: 135/13.. 40
الذريعة: 279/7الرقم1369، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 41
الذريعة: 262/22الرقم6978، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 42
أقرب املجازات إىل مشايخ اإلجازات: 260، أحسن الوديعة: 167/1.. 43
أقرب املجازات إىل مشايخ اإلجازات: 260.. 44
الذريعــة: . 45  ،630/14 الشــيعة:  أعــالم  طبقــات   ،397/2 العارفــني:  هديــة 

215/11الرقم1292.
الذريعة: 138/12الرقم932، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 46
الذريعة: 72/8الرقم249، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 47
الذريعة: 54/11الرقم337، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 48
31/21الــــــرقــــــم3811، . 49 ــة:  ــعـ ــذريـ الـ  ،397-396/2 ــني:  ــارفـ ــعـ الـ  هـــديـــة 

معجم مؤلفي الشيعة: 229.
الذريعة: 149/11الرقم940، األعالم: 105/6، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 50
الذريعة: 48/12الرقم311، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 51
الذريعــة: 185/12الرقم1222، ذكرهــا أيًضا يف موضع آخر مــن الذريعة: 130/11 . 52

فالحظ، معجم مؤلفي الشيعة: 229.
هدية العارفــني: 396/2، الذريعة: 14/ 236 الرقم 2359، األعالم: 105/6، فنخا: . 53

202/21، معجم مؤلفي الشيعة: 229.
ينظر: فنخا: 203-202/21.. 54
الذريعة: 140/17الرقم726، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 55
هديــة العارفــني: 396/2، إيضــاح املكنــون: 398/2، تكملــة أمل اآلمــل: 377/5، . 56

الذريعة: 274/18الرقم84، األعالم: 105/6، معجم مؤلفي الشيعة: 229.
الذريعة: 32/19الرقم167، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 57
الذريعة: 301/24.. 58
الذريعة: 375/24الرقم2018، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 59
زوائــد الفوائد: 54، هدية العارفــني: 397/2، الذريعــة: 191/25الرقم208، معجم . 60
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415/1الرقم2147.

الذريعة: 243/6الرقم1337، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 138
الذريعة: 387/13الرقم1455، معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 139
الذريعة: 386/13-387 الرقم 1453.. 140
ينظر: معجم مؤلفي الشيعة: 229.. 141
ينظر: العني: 164/6، لسان العرب: 200/9.. 142
تاج العروس: 35/8، القاموس املحيط الفريوز ابادي: 170/2.. 143
تاج العروس: 39/8.. 144
ينظر: الذريعة: 131/1، أقرب املجازات إىل مشايخ اإلجازات: 11-9.. 145
ينظر: زوائد الفوائد: 192-193-194، أقرب املجازات إىل مشايخ اإلجازات: 259.. 146
زوائد الفوائد: 54، 55.. 147
كتاب شيعة: السنة الثانية، العدد الثاين، خريف وشتاء 1390، ص285، 286.. 148
ينظر: الذريعة: 253/1 الرقم 1338، أقرب املجازات إىل مشايخ اإلجازات: 261.. 149
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ينظر: زوائد الفوائد: 55-56-57-58، بحار األنوار: 184/102، الذريعة: 22/11 . 150
الرقم 123، أقرب املجازات إىل مشايخ اإلجازات: 260.

زوائد الفوائد: 57-56-55.. 151
ينظر: أقرب املجازات إىل مشــايخ اإلجازات: 123، و261، مســتدركات أعيان الشيعة: . 152

.232/9
ينظر: مستدركات أعيان الشيعة: 232/9.. 153
ينظر: اقرب املجازات إىل مشايخ اإلجازات: 261، مستدركات أعيان الشيعة: 232/9.. 154
ينظر: زوائد الفوائد: 123، 125، مستدركات أعيان الشيعة: 232/9.. 155
ينظر: زوائد الفوائد: 136-138، مستدركات أعيان الشيعة: 232/9.. 156
ينظر: زوائد الفوائد: 62-66، مستدركات أعيان الشيعة: 232/9.. 157
ينظر: زوائد الفوائد: 59، 62.. 158
مل اعثر عليها يف زوائد الفوائد، طبعة دار املحقق.. 159
ينظر: بحار األنوار: 181/102، الذريعة: 18/11 الرقم 94.. 160
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املصادر واملراجع
أواًل: الكتب

أ- الكتب باللغة العربية

1- أحســن الوديعــة يف تراجــم مشــاهري جمتهدي الشــيعة، للســّيد حممد مهدي 
املوسوي االصفهاين الكاظمي، ت1391هـ، حتقيق: مؤسسة تراث الشيعة، مؤسسة 

تراث الشيعة- قم، ط1، 1437هـ.
2- األعــالم، خري الدين الزركل، ت 1410هـــ، دار العلم للماليني- بريوت، 

د.ط، د.ت.
3- أعيان الشــيعة، للســّيد حمســن األمني العامل، ت1371هـ، حققُه وأخرجُه 
وعلــق عليــه: الســّيد حســن األمــني، دار التعــارف للمطبوعات- بــريوت، ط5، 

1435هـ.
4- أقرب املجازات إىل مشايخ اإلجازات، للسّيد عّل نقي النقوي، ت1408هـ، 
تقديــم: الســّيد حممد رضا الســيني اجلــاليل، دار الكفيل- كربالء املقدســة، ط1، 

1437هـ.
5- إيضاح املكنون، إلســمعيل باشــا البغدادي، ت1339هـ، حتقيق وتصحيح: 
حممــد رشف الديــن يالتقايــا ورفعت بيلگــه الكليــيس، دار إحياء الــرتاث العرب – 

بريوت، د.ط، د.ت.
6- تــاج العروس من جواهر القاموس، ملحمد بن حممد بن عبد الرزاق املرتىض 

الزبيدي، ت 1205هـ، حتقيق: عل شريي، دار الفكر- بريوت، د.ط، 1414هـ.
7- تــراث كربــالء، ســلمن هــادي آل طعمة، مؤسســة فرهنكي هنر مشــعر، - 

طهران، ط4، ت 1393ش.
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8- تكملــة أمل اآلمل، للســّيد حســن الصــدر، ت1354هـ، حتقيــق: الدكتور 
حســني حمفوظ وعبــد الكريم الدباغ وعدنــان الدباغ، دار املــؤرخ العرب- بريوت، 

ط1، 1429هـ.
9- الــدرر البهيــة يف تراج علمء اإلمامية، للســّيد حممد صــادق آل بحر العلوم، 
ت1399، حققــه وعلــق عليــه ووضع فهارســه: وحــدة التحقيق يف مكتبــة العتبة 
العباســية املقدســة، بإرشاف: أحد عّل جميد الل، مؤسسة األعلمي للمطبوعات-

كربالء املقدسة- العراق، بريوت- لبنان، ط1، 1434هـ.
10- الذريعــة إىل تصانيــف الشــيعة، آقــا بــزرگ الطهــراين، ت 1389هـ، دار 

األضواء – بريوت، ط3، 1403هـ.
11- زوائد الفوائد، للسّيد حممد حسني الشهرستاين، ت1315هـ، دار املحقق- 

قم، ط1، 1430هـ.
12- طبقات أعالم الشيعة: للشيخ آقا بزرك حممد حمسن الطهراين، ت1389هـ، 

دار إحياء الرتاث العرب- بريوت، ط1، 1430هـ.
13- علــمء كربــالء يف ألف عام، للســّيد ســلمن هادي آل طعمــة، جممع ذخائر 

اإلسالمية- قم، ط1، 1436هـ.
14- العــني، للخليل بن أحــد الفراهيدي، ت175هـ، حتقيــق: الدكتور مهدي 
املخزومي - الدكتور إبراهيم السامرائي، مؤسسة دار اهلجرة- قم، ط2، ت1409هـ.
15- القامــوس املحيــط، أبــو طاهــر جميــد الدين حممد بــن يعقوب الشــريازي 

الفريوزآبادي، ت817هـ، د.مط، د.ط، د.ت.
16- لســان العرب، حمّمد بــن مكرم بن عل أبو الفضل مجــال الدين ابن منظور 

األنصاري، ت711هـ، نرش أدب الوزة، د.ط، ت 1405هـ.
17- مستدركات أعيان الشيعة، للسّيد حسن األمني، ت 2002م، دار التعارف 

للمطبوعات- بريوت، ط1، 1419هـ.
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18- معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، ت 1408هـ، دار إحياء الرتاث العرب- 
بريوت، د.ط، د- ت.

19- معجم مؤلفي الشــيعة، للشــيخ عّل الفاضــل القائينــي النجفي، معارص، 
منشورات مطبعة وزارة اإلرشاد اإلسالمي، ط1، 1405.

 ،20- موســوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية يف مؤسســة اإلمام الصادق
معارص، إرشاف: جعفر السبحاين، مؤسسة االمام الصادق- قم، ط1، 1418هـ.
21- موســوعة العاّلمــة األوردبادي، للشــيخ حممد عّل الغــروي األوردبادي، 
ت1380هـ، مجع وحتقيق: ســبط املؤلف مهدي آل املجدد الشــريازي، دار الكفيل- 

كربالء املقدسة، ط1، 1436هـ.
22- هدية العارفني، إلســمعيل باشا البغدادي، ت1339هـ، دار إحياء الرتاث 

العرب – بريوت، د.ت، 1951م.
23- وفيات األعالم، للســّيد حممد صادق آل بحر العلوم، ت1399هـ، حتقيق: 
مركز إحياء الرتاث التابع للعتبة العباســية املقدســة، دار الكفيل- كربالء املقدســة، 

ط1، 1438هـ.
ب- الكتب باللغة الفارسية: 

1- فهرستكان نسخة هاي خطي إيران)فنخا(، اهتمم: مصطفى درايتي، معارص، 
نرش املكتبة الوطنيةيف إيران- طهران، ط1، 1390ش.

ا: المجالت: ًي ثان

1- تراثنا: تصدر عن مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم املرشفة، السنة 
الثالثة - العدد الثاين ربيع الثاين 1408هـ.

2- كتاب شــيعة: تصدر عن مؤسســة كتاب شــنايس شــيعه، قم املقدسة، السنة 
الثالثة - العدد الثاين، خريف وشتاء 1390ق.


