
 

  

  

  

  

  

  
  

  )٤ رحاب سلسلة: <ذخائر احلرمني الشريفني> (يف
  حممدحسني الواعظ

الشـارح:   يف يـوم عرفـة بعرفـات،    7) حتفة األبرار، شرح دعاء اإلمام احلسني٦(
الشيخ مشس الدين حسني بن حممد الشـريازي املکـي (مـن أعـالم القـرن احلـادي       

). حتقيـق   ه١١عشر)، دونه: الشيخ مصطفى بن إبراهيم القـاري التربيـزي (القـرن    
  صفحة.٢٣٢،   ه ١٤٣٦ م املقدسة ـ إيران/ سنةنشر: الشيخ حسني الواثقي، ق و



  
 ١٩٨  

 

 : 
!"

�	 �
�#$

 
47  -  

143
8

 
 �� 

 

هذا الکتاب هو العدد السادس من سلسلة ذخائر احلرمني الشريفني املبارکة 
اليت کنا وال نزال بصدد التعريف ا، و الکتاب من عينة التراث الشيعي املکّي الذي 

  ول مرة، وهو يف الواقع يشتمل على أثرين مکيين:ينشر األ
هو الدعاء الذي أنشأه سيد شباب أهـل اجلنـة اإلمـام احلسـني بـن      األول: 

  ، مبوقف عرفة يف يوم عرفة.8أمرياملؤمنني علي بن أيب طالب
، و هو :الثاين: شرح الدعاء املذکور، بقلم أحد أعالم مدرسة أهل البيت

من العلماء ااورين للمکّة املعظّمة، و هو الشيخ مشـس الـدين حسـني بـن حممـد      
  زي مولداً املکي مسکناً، من أعالم القرن احلادي عشر اهلجري.الشريا

و هلذا الدعاء مرتلة سامية يف نفـوس العلمـاء و املـؤمنني مـن شـيعة أهـل       
، فمضافاً على دأم يف قراءا يف يوم عرفـة انـربى نفـر مـن علمائنـا      :البيت

طـوط،  لشرح هذا الدعاء، ولذلك فيضم التراث عشرات الشروح بـني مطبـوع و خم  
وليس ذلك إالّ إلمهّية هذا الدعاء، و ما يتضمنه من معـارف و مضـامني عاليـة يف    

  التوسل و التضرع واالبتهال إىل العلي القدير يف يوم عرفة املبارك.

  

∏     ∏    ∏  
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کتاب حتفة األبرار      
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من  ن احلادي عشر تزدهم بالعلماء و احملصلنيروقد کانت مکة املعظّمة يف الق
الشيعة اإلمامية، و کانت هلم جامعة علمية و حوزة دينية ناشطة و عامرة باإلفـادة  

تبين من مقدمة هـذا الشـرح النفـيس أنّ    يواالستفادة و التأليف و التدريس، و مما 
مجلة من الطلبة أخذوا يف مقابلة دعاء عرفة و مدراستها، و منهم: الشيخ مصطفى بن 

الذي أخذ على عاتقه مهمة تدوين و حترير هـذا الشـرح،    إبراهيم القاري التربيزي
ـ ن الشيخ مشس الدين حسني بن حممد الشريازي املفَفقد طلب من العالّمة امل ي أن کّ

يشرح هذا الدعاء و يقوم بإعراب کلماته و توضيح مشـکالته، و ربمـا کـان مـن     
الدين هذا إىل  ه و أساتذته، و قد أصر علميه يف ذلك بعد اعتذار الشيخ مشسخشيو

  أن نزل عند رغبته، فکان هذا األثر القيم.
کان الشيخ مشس الدين حسني الشريازي من أعالم اإلمامية ااورين للبيت 

احلوزة العـامرة.  ك الل کتابه أنه کان من أکابر املدرسني يف تلخالعتيق، و يبدو من 
ـ  من خالل التأمل يف صفحات هذا الِس ىويتجلّ دى إحاطتـه بـالعلوم   فر النفـيس م

الدينية کالتفسري و احلديث و الفقه و الرجال و األدب العريب بفنونـه، و کانـت لـه    
 تلخيص األقـوال الکتب، و قد استنسخ الکثري منها، حنو:  ئسافمکتبة نفيسة تضم ن

)  ه٩٦٥شــهيد الثــاين (تلل متهيــد القواعــد) و   ه١٠٢٨لإلســترآبادي (ت حــدود 
)، و غري ذلك مما أحصاها الشيخ احملقّـق يف  ٥٩٨احللّي (ت البن إدريس سرائرلا و

  ). ١١ـ  ١٠: حتفة األبرار( :مقدمته املمتعة
العلمية أن کانت للشيخ الشارح جمموعة کان يعرضـها علـى   و من الظرائف 

لوا فيها الفوائد و التذکارات العلمية، مل تصلنا هذه اموعة النفيسة إالّ جسالعلماء في
 قـدس سـرمها   فنـدي ت عنـد الفاضـل اهلنـدي، وقـد رآهـا الفاضـل األ      أنها کان

ـ  کـان   1) و يبدو أنّ اهتمام الشـيخ الشـارح  ٨٣:  ٢ العلماء رياض(  ىمنصـباً عل
و الکتـب، أکثـر مـن التـأليف      املصـنفات   ية علـى حشـ املطالعة و االستنساخ و الت
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 ر الترتيـل أنـوا ه هذا حواشيه علـى کـلّ مـن:    حوالتصنيف، فقد ذکر يف طيات شر

للزخمشـري،   الکشـاف  وللشـيخ الطربسـي،    جوامع اجلـامع للقاضي البيضاوي، و 
ه هذا، و قد تکون له حيف شر 1للتفتازاين و نقل نتفاً منها، هذا ماذکره هو املطولو

غري ذلك من احلواشي على صفحات التراث مل تصلنا، خاصة و قـد کـان صـاحب    
ة بالکتب حافلة بأمفات.مکتبة نفيسة غنيهات املصن  

و ال نندور الشيخ مصطفى بن حممد إبراهيم القاري التربيـزي يف حفـظ    س
دين للقـرآن الکـرمي،   واء هذا الشرح، و تدوينه و حتريره، فقد کان من أعالم القرا

، حتفـة القـراء  وقد صنف عدة من املصنفات يف جمال علوم القرآن و قراءتـه، حنـو:   
  .فة القاريحت، و وقف القرآنو

ابرة يف التحصيل ثسوة يف اجلد و املاُو الشيخ مصطفى القاري التربيزي خري 
ىل حج بيـت  إو التأليف، فقد شد الرحال العتبات املقدسة يف العراق ثالث مرات و 

اهللا احلرام ثالث مرات أيضاً، و هو يف حلّه و ترحاله مل يفتأ عن طلب العلم و نشره، 
و له ستون سنة، و ذلك يف احلجة الثالثة  هـ ، ١٠٦٧يف سنة  قاريحتفة الفقد صفّف 

صـفهان الزم اتهـد اخلراسـاين املـوىل حممـدباقر      أو بني احلرمني الشريفني، و يف 
  .هـ١٠٦٨سنة  وقف القرآنرسالة  هالسبزواري و کتب يف مرتل

يف النجف األشرف و له    ه١٠٧٨سنة  إرشاد القاريو فرغ من تأليف کتاب 
سبعون سنة. کلّ ذلك دليلٌ على حرصه يف طلب العلم و نشره و أنـه مثـال العـامل    
الدؤوب املثابر يف التحصيل و التأليف، و أنّ العلم يفرق بني صـغري و کـبري، و بـني    

  ٍ و سفر. حضر

  خصائص هذا الشرح:
  الل اُألمور التالية: خ إليها من ريميتاز هذا الشرح بعدة من اخلصائص نش
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تم هذا الشرح بإعراب الکلمات و حملّها من اإلعراب يف الغة العربيـة،  . يه١
وهو نتيجة الطلب الذي لباه املصنف فقد سلك فيه مسلك اإلعراب بنـاًء علـى مـا    

  طُلب منه.
شکلة، و تفسريها لغة، و من هنا تبدو براعة املصنف . توضيح الکلمات امل٢

غوي إىل ما ذکره لاً ما يستشهد يف التفسري الحاطته بالعلوم العربية، و کثريإلغوية ولا
  .فرداتامل، أو الراغب يف الصحاحاجلوهري يف 

ــام  ٣ ــها اإلم ــبس من ــيت ضــمنها أو اقت ــة ال ــات القرآني . اإلشــارة إىل اآلي
  يف دعائه يوم عرفة، و مثّ البحث عن تفسريها. 7احلسني

إليها الشـارح   تعرض يت. يتخلّل هذا الشرح مجلة من املباحث الکالمية ال٤
  ضمناً. 

  دبية و الطرائف البديعية يف الدعاء و توضيحها.لطائف األل. اإلشارة إىل ا٥
مـن املعـارف، بـل فيـه      فـن  وعلى العموم فهذا الشرح مل خيـتص بعلـم أو  

و التفسريية واحلديثية  اللغويةالعلوم و أنواع املعارف األدبية و  ىلذوطاب من شت ما
  جبملة هذه العلوم. تهحاطإسعة اطالع املصنف، و   تنم على الکالمية، و اليت و

  مها:ني، توططوقد اعتمد الشيخ الواثقي يف حتقيقه هلذا الکتاب على خم
، و هـي خبـط   ١٠٧١٩النجفـي بـرقم:   اهللا املرعشي   . خمطوطة مکتبة آية١

و ال يعلـم هـل    حنو احلواشـي،  سخي، و قد کتب الشرح على حاشية الدعاء على ن
  خبط املصنف الشارح أو ال؟هي 

تمل أنها خبط املدون ، و احمل١٢٣٥٧. خمطوطة مکتبة الس بطهران، برقم: ٢
  افات مل تر يف األوىل. ضالشيخ مصطفى القاري التربيزي، و يف هذه املخطوطة إ

وقد صدر الکتاب مبقدمة علمية حول الدعاء و شارحه و مدون الشرح، کما 
  .يةنذيل بفهارس ف
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) املکاتبات املکية تأليف الشيخ حسني الواثقي، الناشر: املؤلـف، الطبعـة األوىل،   ٧(
  صفحة. ٤٤٦، قم املقدسة،   ه١٤٣٦
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ب و التـاريخ،  جيمع الکتاب بني دفّتيه مئة رسالة و کتاب من الروائع يف األد

ني جمموعة خمطوطة من شتاملکتبات، هـذا سـوى    ىمجعت نصوصه من أکثر من ست
  ع اليت رجع إليها املؤلّف، ومل جيد فيها شيئاً.ياام

ة استخراج هذه الرسائل من بوال خيفى على من له مسکة يف املوضوع صعو
و نکتـة و طريفـة،   وفائـدة   م فيها املعلومـات مـن رسـالة   حکم ااميع اليت تزدلت
  ما يعجز املفهرسون عن إحصاء فوائد و فهرستها بالکامل. کثرياً و

  اءه هلذه املکاتبات أن تکون رصينة من جهتني:فو قد سعى املؤلّف يف انت
ٍ أديب  امتيازها و علو مستواها األديب، و أن تکون قد کتبت بأسلوب اُألوىل:

  رفيع.
يمة و نافعـة يف جمـال التـاريخ و التـراث،     احتوائها على معلومات ق الثانية:

  بني مکّة املعظّمه و سائر البالد اإلسالمية. الوطيدةلعالقات الودية لوتبيينها 
م الشيخ الواثقي عناء مجعهـا  شفال شك أنّ هذه املکاتبات و الرسائل اليت جت

قـات  لعاللهلي خري دليل ناصع و شـاهد عـيين رائـع     ،وحتقيقها و نشرها ألول مرة
  خوانية بني أتباع املذاهب اإلسالمية سنة و شيعة.السليمة والودية اإل

تشتمل هذه املکاتبات على مواضيع خمتلفـة و أغـراض شـتى أشـار إليهـا      
  املؤلف، وهي:

 ة عن رسالة سابقة.باإلجا .١

 اإلخوانيات وتوثيق حبل الوداد و احملبة. .٢

٣. .التوصية خبدمة أشخاص عزموا على احلج 

 لعدة أشخاص من احلرمني الشريفني، لتعينهم الدولة اإليرانية. التوصية .٤
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القرارات اليت عقدت بني الدولة اإليرانيـة و شـرفاء مکـة ووالة األحسـاء      .٥

 والبصرة، ملرور قوافل احلجاج.

 العالقات اإليرانية ـ احلجازية. .٦

 اإلعانات اليت کانت ترسل إىل احلرمني املکرمني. .٧

 د اجلانبين إىل اآلخر.إرسال اهلدايا من أح .٨

ة خبدمة احلجاج، وحراسـتهم مـن عـدوان أعـراب الباديـة      يدالتوصية األک .٩

 ارات، ودفع جتاوز املعتدين، و الشکوى منهم.غأصحاب ال

 القها من البصرة و األحساء و بغداد بسبب املشاکل.غفتح طرق احلج أو ان .١٠

لدعاء يف تلك البقاع إظهار الشوق إىل زيارة احلرمني الشريفني، و التماس ا .١١

 املقدسة.

 طلب أفراس عربية للسلطان اإليراين. .١٢

 الفرامني إلمارة احلج و أمراء احلج األصليني و الفرعيين. .١٣

 العالقات املکّية ـ اهلندية. .١٤

 العالقات العلمية و األدبية بني اجلانبني. .١٥

 ز.سکّة احلديدية بني الشام و احلجالتشجيع املسلمني على إعانة مشروع ا .١٦
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  خرى تدور حول حمورية احلرمني الشريفني.اُقد يتخلّل ذلك أغراض  و

يشتمل الکتاب على تسعة فصول مجعت يف طياا ـ کما أسلفنا ـ على مئة   
ستعرض تفصيل هذه الرسالة من کاتبها نرسالة، وألمهية هذه الرسائل و املکاتبات 

  و منشيها، و حمتواها و تارخيها.
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  الفصل األول:
ارث بني رجال دم أربعني مکتوباً و رسالة يضهو القسم األکرب من الکتاب و 

أو أشراف مکـة     ه١١٣٥إىل سنة   ه٩٠٦الدولة الصفوية احلاکمة يف ايران من سنة 
  املعظّمة احلاکمني ا و بعض علمائها.

) أنشـأها العالمـة    ه١٠٣٨ـ    ه٩٨٩من السلطان عباس الصـفوي األول (حکـم   . ١
سالمية الشـيخ ـاء الـدين حممـد العـاملي املعـروف       شارك يف العلوم اإلالکبري امل

  .)  ه١٠٣٠بالشيخ البهائي (ت
). حققـت هـذه الرسـالة     ه١٠١٢ىل شريف مکّة، مل يرد فيها امسه، بتاريخ (إ

  على أساس ثالث نسخ.
 من العالّمة الکبري املشارك يف العلوم اإلسالمية للسيد حممدباقر احلسيين الشهري. ٢

  .)  ه١٠٤١ـ  ٩٧٠باملريداماد (
امسه، حمتواها إخوانية و توثيق الـوداد،  فيها إىل شريف مکة املعظمة، مل يرد 

 وهي غري مؤرخة. حقّقت على أساس أربع خمطوطات.
  .من الشريف حسن حاکم مکة املعظمة. ٣

إىل السلطان الشاه عباس الصفوي املوسوي، جواباً عن الرسالة السابقة اليت 
 داماد.ريباقر احلسيين امل ها احلکيم الفيلسوف السيد حممدأنشأ

)، أنشـأها    ه١٠٧٧ـ   ١٠٥٢من السلطان الشاه عباس الصـفوي الثـاين (حکـم    . ٤
  .)  ه١٠٩٨حسني اخلوانساري (ت اآلقاالفقيه الکبري 

إىل شريف مکة املعظمة مل يرد فيها امسه، يف کيفية إيفاد احلجـاج إىل مکـة،   
خمطوطات. مثانساس أققت على ة، حخغري مؤر 

)،   ه١٠٧٧ـ   ١٠٥٢من السلطان الشاه عباس احلسيين الصـفوي الثـاين (حکـم    . ٥
  .أنشأها األديب الکبري املوىل حممد مسيح الکاشاين
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 ).  ه١٠٧٧ـ  ١٠٤١حمسن حاکم مکّة املعظّمة (من سنة ن إىل الشريف زيد ب

الشريف من السلطان ن طلب أحتتوي الرسالة على جواب الشريف زيد بعد 
ذى و النصب األ نأن يأذن للناس يف احلج بعد أن منعهم ملا کان يلقون يف الطريق م

  ساس نسخة واحدة.أمن أشرار العرب. حققت على 
  ).  ه١٠٧٧ـ  ١٠٥٢فوي الثاين (حکم من السلطان الشاه عباس احلسيين الص. ٦

أنـه زيـد بـن    إىل شريف مکه املعظمة الشريف حمسن، کـذا ورد و الظـاهر   
 حمسن.

حتتوي الرسالة على جواب رسالة الشريف و اسـتجابة السـلطان لـإلذن يف    
ة و مداراة احلجاج، و أن يکوى سفرهم ذهاباً دخذ احلقوق الزائأاحلج شريطة عدم 

  و إيابا من طريق واحد.
عظم يف عهد السلطان الشـاه عبـاس   من املريزا مهدي اعتماد الدولة، الصدر األ. ٧

  .)  ه١٠٩٨ي الثاين، أنشأها الفقيه الکبري اآلقا حسني اخلوانساري (ت الصفو
خباره عن طلـب حـاکم   إريف زيد بن حمسن، جواباً عن رسالته، و شإىل ال

الشريف مبداراة احلجاج، غري مؤرخة، حقّقـت   إيصاءالبصرة فتح طريق احلجاج، و 
 ة خمطوطات.تعلى أساس س

ـ   من احلکيم حممد حسني من رجال ا. ٨  الدولة الصفوية، أنشأها الفقيـه الکـبري اآلق
  .)  ه١٠٩٨حسني اخلوانساري (ت 

خبـار  إإىل شريف مکة املعظمة، مل يرد فيها امسه، و هي رسالة وديـة فيهـا   
و قبوهلـا مـن    ،سـلطان ليصاله اهلدايا لإوصول السيد مغامس نيابة عن الشريف وب

 ،يرانيني مـن األذى و التعـب  جانبه، و فيها اعتراض على ما وصل إىل احلجاج اإل
حوال کذلك. و هي غري ع احلاج من احلج إن کانت األنوأن السلطان الصفوي هم مب

ة. حققت على خمطوطتني.خمؤر 
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من سلطان إيران مـن األسـرة الصـفوية، أنشـأها الفقيـه الکـبري اآلقـا حسـني         . ٩
  .)  ه١٠٩٨اخلوانساري (ت 

مبضـمون الرسـالة السـابقة مـن      يإىل شريف مکة، و هي رسالة ودية حتتو
 حضور السيد مغامس عند السلطان مع اهلدايا ومشوله لعنايات السلطان.

  .من شريف مکّة املعظّمة. ١٠
)،   ه١٠٩٨مل يرد فيها امسه، إىل الفقيه الکبري اآلقا حسـني اخلوانسـاري (ت  

الشـهيد   حمتواها ودي، و فيها توصية بالسيد زين العابدين بن جعفر بن زيد الـدين 
 مسه يف دفتر السلطان.إاحلسيين املکّي إلثبات 

  .من املريزا حممد مهدي اعتماد الدولة، من رجال الدولة الصفوية. ١١
 إىل شريف مکّة املعظّمة غري مورخة. 

ول کتاب الشريف إىل اعتماد الدولـة و فيهـا طلبـه بـإذن     صحتتوي على و
دمـة  ختجابة السـلطان لـذلك شـريطة    السلطان بإيفاد احلجاج إىل مکة، و فيها اس

  احلجاج و إکرامهم و حراستهم عن الطغاة املعتدين.
من حاکم مکة املعظمة الشريف زيد بن حمسن، أنشـأها القاضـي تـاج الـدين     . ١٢

  .املالکي األنصاري املکّي
و الشـاه  أ ،ا الشاه صـفي األول مإإىل سلطان إيران ومل يرد فيها امسه، و هو 

لرسالة ودية و حتتوي على توصـية بالشـيخ عبدالصـمد بـن حممـد      ا عباس الثاين.
يني، حيـث قصـد   نده دارا شکوه اهلبنالعودي رسول شريف مکة إىل شاه جهان و ا

  ١اهلند من طريق إيران.

                                       
هذه الرسالة يف املصدر رسالة أخرى من شريف مکة إىل شاه جهان اهلندي، و رسـالة   . رافقت١

 شاه جهان اهلندي.ن شکوه اب أخرى إىل دارا
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هر الفقيـه اآلقـا حسـني    ص)   ه١١٢١من املوىل حممد مسيح الکاشاين (ت قبل . ١٣

  .)  ه١٠٩٨اخلوانساري (ت
ـ    إىل الشريف أمحد  جوابـاً عـن رسـالة     تبن غالـب. و الرسـالة وديـة کتب
قت على مخس خمطوطات.ة حقّخالشريف، و هي غري مؤر 

  .. من املوىل حممد مسيح الکاشاين١٤
إىل الشريف سعد بن زيد حاکم مکّة املعظّمة، و الرسالة ودية حقّقـت علـى   

 أساس مخس خمطوطات.
  .من املوىل حممد مسيح الکاشاين. ١٥

ـ إىل الشري جوابـاً   تف سعد بن زيد حاکم مکة العظّمة، و الرسالة ودية کتب
 عن رسالة الشريف، وهي غري مؤرخة، حقّقت على أساس مخس خمطوطات.

  .من املوىل حممد مسيح الکاشاين. ١٦
جوابـاً   بـت تکإىل الشريف سعد بن زيد حاکم مکة املعظّمة، و الرسالة ودية 

ٍ حمي امسـه يف   تعيني وظيفة و راتب لشخص ه يفبعن رسالة الشريف و استجابة طل
 املصادر، و هي غري مؤرخة، حقّقت على أساس مخس خمطوطات.

  .من املوىل حممد مسيح الکاشاين. ١٧
إيصاء   إىل الشريف سعد بن زيد، و هي رسالة ودية و إخوانية حتتوي على

مـريزا علـي    الشريف خبدمة الطبيب و احلکيم السيد مريزا معزالدين حممد و السيد
وهي غري مؤر .ة حقّقت على أساس مخس خمطوطات.ختقي حني عزما على احلج 

  .من املوىل حممد مسيح الکاشاين. ١٨
إىل الشريف سعد بن زيد حاکم مکة املعظّمة، و الرسالة ودية حتتـوي علـى   

ه يف اإليصاء ألحد األشـخاص، وهـي غـري    بوصول کتاب الشريف و استجابة طل
 ت على مخس خمطوطات.مؤرفة، حقّق
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  .حممد مسيح الکاشاين من املوىل. ١٩
إىل الشريف سعد بن زيد حاکم مکّة املعظّمة، والرسالة إخوانية حتتوي على 

شـخاص، و أنّ هـدايا السـلطان    ه عند السلطان يف اإليصاء بأحـد األ باستجابة طل
ن ن مل تصـل جيـب أ  إللشريف کانت عن طريق فالن، فإن وصـلت فهـو املـراد، و    

 ؤاخذ.ي
  من الشريف سعد بن زيد حاکم مکّة املعظّمة. ٢٠

إىل العامل الکبري الفقيه اآلقا مجـال الـدين حممـد بـن احلسـني اخلوانسـاري       
) حتتوي على: إعالم رفق الشريف باحلجاج العجم و نصب السيد ترکي   ه١١٢١(ت

 :بة مقابر األئمةبن فارس احلسيين ـ أمري املدينة املنورة و نقيبها و أمني مفتاح ق
إىل مشاهد األئمة يف  يف البقيع ـ أمرياً حلجاج العجم حني رجوعهم ليوصلهم آمنني 

ساس نسخه واحدة.أقت على ة، حقّخالعراق. و هي غري مؤر 
  )  ه١١٢١من الفقيه الکبري اآلقا مجال الدين حممد بن احلسني اخلوانساري (ت. ٢١

عظّمة و حاکمهـا، و حتتـوي علـى    إىل الشريف سعد بن زيد سلطان مکة امل
لسـيد ترکـي   ل، و مشول ألطاف السلطان ٢٠جواب رسالة الشريف اليت مضت برقم 

ة خـ يدي الظلمة عنهم. و هي غري مؤرأاحلسيين، و التوصية بإکرام احلجاج و قطع 
 ة خمطوطات.تساس سأحقّقت على 

قيـه اآلقـا حسـني    هر الفص)   ه١١٢١من املوىل حممد مسيح الکاشاين (ت قبل . ٢٢
  .اخلوانساري

 إىل: الشريف سعد بن زيد حاکم مکّة املعظّمة، أو ولده الشريف سعيد.
والرسالة ودية إخوانية، کتبت جواباً عن رسالة الشـريف، و إدامـة وظيفـة    

  حي امسه ـ من قبل احلکومة اإليرانية. و هي غري مؤرة، حقّقت علـى  خشخص ـ م
 أساس مخس خمطوطات.
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  .حد رجال الشاه سليمان الصفويمن: أ. ٢٣

  إىل: الشريف سعد بن زيد حاکم مکّة املکرمة.
ـ توصية للسيد زکـي بـن   ٢کتاب الشريف سعد.  لـ إعالم وصو١احملتوى: 

ـ مشاکل احلجـاج اإليـرانيني يف   ٣بنيه [؟] عند سلطان إيران بطلب الشريف سعد. 
 .د صاحب املکتوب لسلطان إيران عن جا٤احلجنب الشريف سـعد حبمايتـه   ـ تعه

ـ إرسال صاحب املکتوب ولده العامل الفاضل مريزا حممـد صـادق إىل   ٥للحجاج. 
  ـ فتح الطريق من بغداد حلجاج إيران.٦سعد حبراسته.  ج وتوصية الشريفاحل

) و هو صـهر الفقيـه اآلقـا      ه١١٢١م�ن: املوىل حممد مسيح الکاشاين (ت قبل . ٢٤
  ى بنته.حسني اخلوانساري عل

إىل: الشريف سعيد بن سعد، الذي حکم مکّة املکرمة عـدة مـرات: االُوىل:   
  .  ه١١٢٩ـ  ١١٢٣. الثالثة:   ه١١١٧ـ  ١١١٣. الثانية:   ه١١٠٣سنة 

احملتوى: إظهار الوداد و احملبة، وجواب عن کتاب الشريف سعيد بـن سـعد،   
م، وقد محي امسه مـن  والشکوى من شخص کان احملافظ واألمري على حجاج العج

  املکتوب.

  م�ن: املوىل حممد مسيح الکاشاين صهر آقا حسني اخلوانساري على بنته.. ٢٥
إىل: الشريف سعيد بن سعد الذي حکم مکّة املکرمـة عـدة مـرات: االُوىل:    

إىل   ه١١٢٣. الثالثة: من سنة   ه١١١٧إىل سنة   ه١١١٣. الثانية: سنة   ه١١٠٣سنة 
  احملتوى: اإلخوانية و إظهار احملبة والوداد. .  ه١١٢٩سنة 

  م�ن: املوىل حممد مسيح الکاشاين.. ٢٦
  إىل: الشريف سعيد بن سعد بن زيد، حينما کان وزيراً ألبيه.

احملتوى: اإلخوانية و إظهار االشـتياق إىل زيـارة بيـت اهللا احلـرام واللِّقـاء      
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ة احلکيم الطبيـب املقـرب عنـد    ه خبدمئبالشريف سعيد املخاطب باملکتوب، وإيصا
سلطان إيران، السيد مريزا معز الدين حممد، والسيد مريزا علي نقي، حينمـا عزمـا   

  على حج بيت اهللا احلرام.

من: اُمت خان الذي کان والياً على والية شرياز مـن بـالد إيـران مـن سـنة      . ٢٧
  ).٤٢٥ـ  ٤١٩: يناصر ه. (فارسنام  ه٩٩٤، و قُتل سنة ٩٩٣، إىل سنة ٩٨٩

إىل: شريف مکّة املعظَّمة، ال نعلم امسه، واملذکور يف املصـدر املخطـوط أنـه    
  الشريف حسن، و نعرف من شرفاء مکّة املعظَّمة من امسه احلسن شخصني: 

إىل مجـادى    ه٧٩٨ألف. حسن بن عجالن، الذي حکم مکّة من ربيع الثاين 
  .  ه٨٢٩اآلخرة 

اآلخرة  ىإىل مجاد  ه٩٩٧م مکّة من منتصف ب. احلسن بن حممد الذي حک
  خان.  . و کالمها ال يوافق عصرمها زمان والية اُمت  ه١٠١٠سنة 

  حممد مسيح الکاشاين.م�ن: املوىل . ٢٨
إىل: شيخ من أهل مکّة املعظّمة؛ فاضـل أديـب، مل نعـرف امسـه، وقـد ورد      

  عنوان املکتوب يف املصادر هکذا: جواب کتاب لبعض األحباب.
  احملتوى: جواب کتاب، اإلخوانية.

  من: املوىل حممد مسيح الکاشاين.. ٢٩ 
  إىل: السيد عبداحملسن املکّي.

  احملتوى: جواب عن کتاب إخواين.

  من: املوىل حممد مسيح الکاشاين. ٣٠
  : السيد عبداحملسن املکّي.إىل
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  احملتوى: اإلخوانية، و إعالم وصول کتاب من السيد عبداحملسن.

  من: املوىل حممد مسيح الکاشاين.. ٣١
  إىل: السيد عبداحملسن املکّي.

احملتوى: جواب عن مکتوب السيد عبداحملسن املذکور، واإلخوانية، وإعـالم  
  وصول کتاب السيد عبداحملسن.

  من: املوىل حممد مسيح الکاشاين.. ٣٢
ن حممد الذي إىل: السيد عبداحملسن املکّي وهو ابن عم الشريف عبدالکرمي ب

  .  ه١١٢٣إىل سنة   ه١١١٦حکم مکّة املکرمة من سنة 
  احملتوى: جواب عن کتاب السيد عبداحملسن، إعالم وصول کتابه، اإلخوانية.

  من: املوىل حممد مسيح الکاشاين.. ٣٣
  إىل: الشيخ حيىي املکّي.

 احملتوى: جواب عن مکتوب الشيخ حيىي املذکور، يشتمل علـى اإلخوانيـة،  
مکتوب الشيخ حيىي، وإعالم مطلوبه على سـلطان إيـران وإجابـة     لوإعالم وصو

  السلطان ملأموله.

  م�ن: املوىل حممد مسيح الکاشاين.. ٣٤
إىل: الشيخ حيىي املکّي، کذا يف املصادر. ويظهر من نفس املکتوب أنـه مـن   

مـن قـال   اإلمامية، و أنـه   :علماء مکّة املکرمة الذي اعتنق مذهب أهل البيت
واصـفاً إيـاه: يف     ه١١٢٣السيد علي احلويزي املشعشعي يف رحلته املکّية يف عـام  

يقتـدى بـه صـالة     ء أئمة احلنفية، وهو إمـام سوق اللّيل بيت حيىي أفندي من أجالّ
  وفتوى، فبعد التفقّه رجع إىل احلق، وترك الباطل، مع أوالده وتابعيه.
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د رضي الـدين املوسـوي العـاملي املکّـي يف     ه الذي ترمجه السيواملظنون أن
: يف ثالـث شـعبان     ه١١٤١) فقال يف حوادث سـنة  ٢٤٨:  ٢ (تنضيد العقود السنية

منها توفّي املقام األجلّ واملرام املبجل، ذو األخالق الرضية واملزايا املرضية، الشيخ 
املتـوفّى يف سـنة    حيىي ابن املرحوم الشيخ عبدالقادر مفـيت مکّـة املشـرفة سـابقاً،    

) مثان و ثالثني و مائة وألف. صحبناه برهة من الزمان، فوجدناه حديقـة  هـ١١٣٨(
فضل وإحسان، تقلّد منصب الفتيا مبکّة املشرفة بعد وفاة أبيه، وظهر عليه مصـداق  
الولد سر أبيه، مثّ نقل عنه ألسباب اقتضت ذلك، من والة تلك األقطـار واملسـالك،   

  ك يف االجتهاد، فأجاب داعي احلق قبل بلوغ املراد.ومل يزل بعد ذل
هقد رام أمراً و فات ن فىتم وقبلَ بلوغ  وکَم همامالقى ح القصد ِ  

  احملتوى: جواب عن کتاب الشيخ حيىي املذکور، وهو إخواينُّ.

  من: غري معلوم.. ٣٥
العاملي الساکن  إىل: الفقيه املشارك يف العلوم اإلسالمية السيد حممد املوسوي

  ).  ه١١٣٩و املدفون مبکّة املعظَّمة (ت
احملتوى: جواب عن رسالة السيد حممد املذکور، وإخباره بأنّ مطلوبه ـ وکذا  
ما أوصاه سلطان مکّة املعظَّمة للشريف عبداهللا بن برکـات ـ عـرض علـى رجـال      

اج عامة، وإيصاء شريف مکّة حبسن السلوك مع احلجة.الدولة الصفوي  

  من: أحد رجال الدولة الصفوية.. ٣٦
إىل: الفقيه املشارك يف العلوم اإلسالمية السيد حممـد بـن علـي بـن حيـدر      

  ).  ه١١٣٩املوسوي العاملي ااور واملدفون مبکّة املعظَّمة (ت
احملتوى: ودية وإظهار الشوق إىل حج بيت اهللا العظـيم ولقـاء السـيد حممـد     

  املذکور.
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  ملوىل حممد مسيح الکاشاين.م�ن: ا. ٣٧

إىل: السيد حممد املکّي، کذا ورد يف املصدر، وهو العامل الکبري، اجلـامع بـني   
املعقول و املنقول، احلاوي للفروع واالُصول، السيد حممد بن علي بن حيدر العاملي 

املشارك  ،:املُقيم مبکّة املعظّمة حياً وميتاً، أحد کبار العلماء يف مدرسة أهل البيت
ٍ وخمطـوط   مؤلَّفاً له بـني مطبـوع   ٢١يف العلوم اإلسالمية واألدبية، وقد تعرفنا على 

يف مکّة املعظّمة. (انظر ترمجته الطويلة يف مقدمتنا علـى    ه١١٣٩ومفقود، توفّي سنة 
  ديوانه الشعري الذي سنطبعه بإذن اهللا تعاىل).

سيد حممد املـذکور، والتمـاس   احملتوى: اإلخوانية، وإعالم وصول مکتوب ال
  الدعاء يف تلك الديار املقدسة.

  من: املوىل حممد مسيح الکاشاين.. ٣٨
إىل: السيد حممد املکّي، وهو العامل املشارك يف العلـوم اإلسـالمية واألدبيـة،    

علـي بـن    املفسر احملدث الفقيه األديب الناثر الناظم النسابة املنجم، السيد حممد بن
) وهـو مـن علمـاء      ه١١٣٩ـ   ١٠٧٢حيدر العاملي املُقيم مبکّة املعظّمة حياً وميتاً (

، صاحب التأليفات الکثرية، وقد عرفنا ـ يف کتابنـا التـراث    :مدرسة أهل البيت
  مؤلَّفاً. ٢١املکّي ـ من آثاره 

فهو احملتوى: جواب عن کتاب السيد حممد املذکور، وإعالم وصول مکتوبه، 
  کتاب إخواينّ فقط.

  م�ن: املوىل حممد مسيح الکاشاين.. ٣٩
إىل: السيد حممد املکّي، کذا ورد يف املصادر، وهو السيد حممد بن علـي بـن   

) العـامل الکـبري املشـارك يف العلـوم اإلسـالمية        ه١١٣٩حيدر العاملي املکّـي (ت  
وظـة يف کليـة اآلداب يف جامعـة    فيـاض) احملف  ٨٣واألدبية. ويف اموعة املرقّمة (
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ب، قولُ الکاتب الفاضل املقـيم مبکّـة   ٤٩، الورقة 7فردوسي مبشهد اإلمام الرضا
معصوم اجليالين: قال أستاذي السيد السند حممد مکّي دام إفضاله يف حاشيته علـى  

) ما هذه صورة تقريره: قال قدس اهللا روحه و ما قيـل مـن   مدارك األحکامکتاب (
  ة السنن إىل قوله: کسائر األحکام قال الشيخ اء الدين إخل.أنّ أدلّ

وقال الکاتب الفاضل معصوم اجليالين أيضـاً يف آخـر املخطوطـة املـذکورة     
أعاله: قال أستاذي و من [إليه] استنادي السيد السند سيد حممد مکّي دام إفضـاله  

ٍ طويـل: البحـث عـن     کـالم  ) بعـد احلسام املطبوع من املعقول واملسـموع يف کتابه (
  احلقائق الشرعية واللّغوية والعرفية إخل.

وحنن نعلم أنّ من تأليفات السيد حممد بن علي بـن حيـدر العـاملي املکّـي     
) وقد عرفنا احلسام املطبوع من املعقول واملسموع() و مدارك األحکام حواشيه على(

من ذلك أنّ السـيد حممـد املـذکور کـان     )، فنستفيد التراث املکّيتأليفاته يف کتابنا (
مشهوراً يف أوساط إيران بالسيد حممد املکّي، فهو املخاطَب ذا املکتوب و أمثالـه،  

يف تلك اآلونة يف مکّة  :أضف إىل ذلك أننا مل جند من علماء مدرسة أهل البيت
  املکرمة من کان امسه السيد حممد غريه.
 ـد املـذکور، وإعـالم وصـول کتابـه،      احملتوى: جواب عن کتاب السـيد حمم

  واإلخوانية.

  من: غري معلوم.. ٤٠
ــدين اــاور حلــرم اهللا املکــني دامــت کرامتـ[ـــه]   إىل: الســيد زيــن العاب

  وجاللتـ[ـه].
  .٦:  يف مکتبة الس ١٨٣٩٣کذا يف املصدر املخطوط املرقّم 

ـ   وال ور الـدين بـن مـراد    أدري أنه العامل الفاضل السيد زين العابدين بـن ن
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احلسين الکاشاين املقيم واملدفون مبکّة املعظَّمة الذي ساهم يف جتديـد بنـاء الکعبـة    

مفرحة ، وقد ألّف کتابه (  ه١٠٣٩بعد أنّ خرا السيل يف سنة   ه١٠٤٠املشرفة سنة 
 تاريخ ذلك السيل و العمارة؛ أو املخاطـب ـذا  ) يف اهللا احلرام األنام يف جتديد بيت

املکتوب السيد زين العابدين السيد جعفر بن السيد زين الدين احلسيين املکّي الذي 
يف کتابنـا هـذا    ١٠املکتوب املـرقّم    ه١٠٩٦کتب شريف مکّة يف حمرم احلرام سنة 

توصية له إىل الفقيه الکبري يف دولة الصفوية اآلقا حسني اخلوانسـاري، أو شـخص   
  ثالث.

  احملتوى: ودية.

ــ  ٩٦٣من: السلطان جالل الدين أکرب من سالطني اهلنـد التيمـوريني (حکـم    .٤١
  ). ه١٠١٤

  إىل: شرفاء مکّة املعظَّمة، وامسهم غري مذکور يف املصادر.
  احملتوى:

  إىل مکّة املعظَّمة.  ه٩٨٩. االعتذار من عدم إرسال اإلعانات يف سنة ١
  . إطفاء نائرة الطغيان يف کابل و البنجاب.٢
ل اإلعانات واهلدايا للشرفاء والقضاة بعد السنة املـذکورة بواسـطة   . إرسا٣

  الشيخ عبدالغين (عبدالنيب خ ل) و خمدوم امللك وحکيم امللك.
  . رفع التهمة عن الشيخ معني الدين حممد اهلامشي الشريازي.٤

  .  ه٩٨٩التاريخ: بعد سنة 

  من: سلطان إيران، امسه غري معلوم.. ٤٢
  عظَّمة وسلطاا، وامسه غري مذکور يف املصدر.إىل: شريف مکّة امل

احملتوى: ودية، وإعالم إرسال النقود هدية إىل شـريف مکّـة علـى السـنن     
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  اجلارية يف السنوات املاضية مع احلُجاج.

  من: اعتماد الدولة، الصدر الرئيس يف الدولة الصفوية يف إيران.. ٤٣
  يف املصدر. إىل: شريف مکّة املعظَّمة، وامسه غري مذکور

احملتوى: ودية، وإرسال ألفي لرية ذهباً من اخلزانة اإليرانية هدية للشـريف،  
مع الشيخ صاحل الذي مل نعرفه. والشيخ صاحل البحراين القاضي بشرياز الـذي تـوفّي   

  و هل هذا هو أو غريه؟  ه١١١٢سنة 

  .من: اعتماد الدولة. ٤٤
  غداد، مع حممود بيگ أمري احلاج.إىل: عبدالرمحن باشا بيگلربيگي (وايل) ب

احملتوى: طلب عبدالرمحن باشا وايل بغـداد مـن حکومـة إيـران، أن يـأذن      
للحجاج اإليرانيني الرواح إىل احلجاز من طريق بغداد، فرد مطلوبه لعدم األمـن يف  

  ذاك الطريق، وعدوان األعراب بالنسبة إىل احلجاج.

ـ ٧٧٩ملصدر، والظاهر أنه شاهرخ التيموري (ا شاهرخ، کما ورد يف ازمن: مري. ٤٥
ندران و فارس و ما وراء النهر و کرمـان  خراسان و ماز  ) الذي سيطر على  ه٨٥٠

  و آذربيجان.
  إىل: امللك ناصر الدين حاکم مصر القاهرة.

احملتوى: عتب على حاکم مصر ألنه مل يأخذ قطّـاع الطريـق الـذين سـرقوا     
احلجاج والزوار الذين رجعوا مـن احلـج و مـن زيـارة      أمتعة التجار، وبوا أموال

يف العراق، وألنه مل يسترد األموال من السراق ومل يعزرهم لفعلهم  :عتبات األئمة
  القبيح، وهؤالء احلجاج کانوا من نواحي أردبيل و من جيالن من بالد إيران.

  .  ه ٨٤٣شعبان املعظّم سنة  ١١التاريخ: 
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يف املکتبـة   ١٦٧٦ن سليمان العثماين، کمـا يف املخطوطـة املرقَّمـة    من: السلطا. ٤٦

يف مکتبـة   ٩٤٦٦، ويف املخطوطـة املرقَّمـة   ١٣٣ـ   ١٣٢: الوطنية (ملّي) بطهران، 
الــس، وورد يف بعــض املصــادر أنّ املکتــوب مــن ســلطان الــروم، ومل يســمه،  

يف  ١٠٢٠املرقَّمـة   يف مکتبة ملك بطهران، واملخطوطـة  ٤٠٥٧کاملخطوطة املرقَّمة 
يف مکتبة الس. فهو السلطان سليمان  ١٧٣٨٠جامعة طهران، واملخطوطة املرقَّمة 

يف اإلمرباطورية العثمانية الـيت    ه٩٧٤إىل سنة   ه٩٣٦القانوين الذي حکم من سنة 
  کانت عاصمتها استانبول.

ـ    انيني، املنشي: أبو املسعود األفندي، بأمر السلطان سليمان مـن ملـوك العثم
  .٥٦١:  لسايف مکتبة  ٩٤٦٦کما يف اموعة املخطوطة املرقَّمة 

إىل: شريف مکّة املعظَّمة وسـلطاا، کمـا يف کـلّ املصـادر ومل تسـمه، ويف      
يف املکتبـة الوطنيـة قـال: إنّ هـذا املکتـوب اُرسـل إىل        ١٦٧٦املخطوطة املرقَّمة 

  الشريف مسعود سلطان احلجاز.
قائمة سالطني احلجاز يف تلك اآلونة من کان امسه مسـعود.  ولکن مل جند يف 

ة املعظّمـة ولکـن مل يسـتقلّ    کـ نعم الشريف مسعود بن احلسن کان من اُألمراء يف م
  باحلکومة. فکأنه هو املخاطب يف هذا املکتوب.

احملتوى: هدد السلطان العثماينّ الشريف بسـبب الغـارات و التعـديات الـيت     
اج والقاطنني، وأوعده باحلرب.صدرت منه إىل احلج  

  من: السلطان، کذا ورد يف املصدر، ويقرب أن يکون من السلطان العثماين.. ٤٧
  إىل: شريف مکّة املعظَّمة، ومل يذکر امسه يف املصدر.

 الشريف وحذّره من الظلم والعدوان على جريان بيت  ىاحملتوى: السلطان
  اهللا وحجاجه.
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  يح الکاشاين.من: املوىل حممد مس. ٤٨
إىل: الشيخ سعدان األحسائي من بين خالد، وهو سعدون بن حممد بن غرير 

. (راجـع: أنسـاب اُألسـر      ه١١٣٥ـ   ١٠٩٣وايل األحساء من أهل السنة، حکـم  
، وأيضاً الرحلة املکّية للسـيد مرتضـى بـن    ٩١:  احلاکمة يف األحساء، القسم الثاين
  عدون) سهل.علوان). واألمر يف (سعدان) و (س

احملتوى: اإلخوانية، وإعالم بأنّ حجاج إيران يتخـذون البصـرة طريقـاً إىل    
مکّة املعظّمة يف تلـك السـنة، وإيصـاء الشـيخ سـعدان املـذکور خبدمـة احلجـاج         

  وحراستهم، فله يف ذلك خري الدنيا والعقىب.
ـ     عدان التاريخ: يرجع تاريخ املکتوب إىل السنني اليت حکـم فيهـا الشـيخ س

  املذکور.

من: املوىل حممد مسيح الکاشاين، صهر الفقيه اآلقا حسـني اخلوانسـاري علـى    . ٤٩
بنته، والدليل على ذلك أنه ذکر يف جمموعة املـوىل حممـد مسـيح الکاشـاين ، و يف     

يف مکتبة الس ذُکر يف عداد منشآت املوىل حممد مسـيح   ٩٦٠٩املخطوطة املرقّمة 
  املذکور.

خ سعدان األحسائي من عرب بين خالد، وکان والياً على األحساء إىل: الشي
  وهو من أهل السنة.

ٍ للشيخ سعدان املـذکور، واإلخوانيـة، واملعاهـدة     احملتوى: جواب عن کتاب
حلراسة احلجاج اإليرانيني الذين اتخذوا طريقهم إىل احلج من ديـار بـين خالـد يف    

برعاية احلجيج، فإن وفَوا بالعهود اتخذَ احلجاج تلك اآلونة، و إيصاء الشيخ سعدان 
  ذلك الطريق إىل مکّة املعظّمة يف املستقبل.

، کما نص عليه   ه١١٢٠التاريخ: کان الشيخ سعدان والياً على األحساء سنة 
السيد مرتضى بن علي بن علوان يف رحلته املکّيـة، فتـاريخ املکتـوب يرجـع إىل     
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  اله.حوايل السنة املذکورة أع

  من: أحد رجال الدولة الصفوية.. ٥٠
  إىل: الشيخ سعدون وايل األحساء.

ـ موافقة احلکومة اإليرانية على ٢ل کتاب الشيخ سعدون. وـ وص١احملتوى: 
        .ـاج مـن طريـق األحسـاء إىل احلـجطلب الشيخ سعدون بإرسـال قوافـل احلج

دمـة هلـم، وتوصـية    إيصاء الشيخ سعدون حبسن املعاشرة مع احلجاج وبذل اخل ـ٣
األمري والعسکر أن يمرروا القوافل من املدينة املنورة ليزور احلجـاج ضـريح سـيد    

  .9البشر
  .  ه١١٢٠التاريخ: حوايل سنة 

يف مکتبـة   ٨٣م�ن: املوىل حممد مسـيح الکاشـاين، ذُکـر يف جمموعتـه املرقّمـة      . ٥١
منشـآته يف املخطوطـة املرقّمـة    اإلسالم الگلپايگاين، و أيضـاً ذُکـر يف عـداد     حجة

  يف مکتبة الس. ٩٦٠٩
إىل: الشيخ ناصر الدين األحسائي، شيخ فاضل أديب مـن رجـال الشـيعة،    

  وکان وزيراً لوايل األحساء الشيخ سعدان الذي کان من أهل السنة.
  احملتوى: اإلخوانية، وجواب عن کتاب ناصر الدين املذکور.

، کما نـص    ه١١٢٠ر املذکور مشتغالً بالوزارة سنة التاريخ: کان الشيخ ناص
  على ذلك السيد مرتضى بن علي بن علوان يف رحلته املکّية.

  من: املوىل حممد مسيح الکاشاين.. ٥٢
إىل: الشيخ ناصر الدين األحسائي من رجـال الشـيعة، کـان وزيـراً لـوايل      

  السنة. األحساء الشيخ سعدان الذي کان من عرب بين خالد من أهل
احملتوى: جواب عن کتاب الشيخ ناصر الدين املـذکور، ومل جنـد شـيئاً مـن     
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  الشطر األخري منه يف املصادر.
، کما نص على ذلك   ه١١٢٠التاريخ: کان الشيخ ناصر مشتغالً بالوزارة سنة 

السيد مرتضى بن علي بن علوان يف رحلته املکّيـة، فتـاريخ املکتـوب يرجـع إىل     
  نة املذکورة.حوايل الس

  من: املوىل حممد مسيح الکاشاين. . ٥٣
إىل: الشيخ ناصر الدين األحسائي من رجال الشـيعة، وکـان وزيـراً لـوايل     

  األحساء الشيخ سعدان من بين خالد من أهل السنة.
احملتوى: جواب عن کتاب الشيخ ناصر الـدين املـذکور، الـذي طلـب مـن      

ـ   ران طـريقهم إىل احلـج مـن األحسـاء، فوافـق      سلطان إيران أن يتخذ حجـاج إي
السلطان على ذلك، مع إيصائه بوفاء العهد باحلفاظ على سالمة احلجاج ورعايتـهم  

  يف الطريق.
کمـا نـص عليـه      ه ١١٢٠التاريخ: کان الشيخ ناصر مشتغالً بالوزارة سـنة  

إىل حوايل  السيد مرتضى بن علي بن علوان يف رحلته املکّية، فتاريخ الرسالة يرجع
  السنة املذکورة.

  من: املوىل حممد مسيح الکاشاين.. ٥٤
إىل: الشيخ ناصر الدين األحسائي من رجال الشـيعة، وکـان وزيـراً لـوايل     

  األحساء الشيخ سعدان من أهل السنة.
  احملتوى: الودية واإلخوانية.

ـ    ه ١١٢٠التاريخ: کان الشيخ ناصر مشتغالً بالوزارة سـنة   ص عليـه  کمـا ن
السيد مرتضى بن علي بن علوان يف رحلته املکّية، فقال واصفاً لألحساء: يـذکرون  
أنّ نصف أهلها شيعة ونصفها سنة، و متحدين اتحاد األهل من غـري عنـاد بينـهم،    
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و حاميها يقال له الشيخ سعدون، سني من عـرب   ،واليها و ،کافلها وکذلك قراها، و

له الشيخ ناصر، وأنه من أوالد مروان بـن احلکـم کمـا     وزيره شيعي يقال خالد، و
  ٍ من اآلخر. أخربنا، واجتمعنا ببعض أهل البلد من الفريقني، و کلّ منهما راض

يف مکتبـة   ٨٣من: املوىل حممد مسـيح الکاشـاين، ذکـر يف جمموعتـه املرقّمـة      . ٥٥
شـآته يف اموعـة   اإلسالم الگلپايگاين، وعليها خطّه؛ وأيضاً ذکر يف عداد من حجة

  يف مکتبة الس. ٩٦٠٩املرقّمة 
إىل: الشيخ ناصر األحسائي من أوالد مروان بن احلکم، وکان مـن الشـيعة،   
ووزيراً لوايل األحساء من أهل السنة، کما نص على ذلك السيد مرتضى بـن علـي   

  بن علوان يف رحلته املکّية.
وإعـالم وصـول مکتوبـه،     احملتوى: جواب عن کتاب الشيخ ناصر املذکور،

وإيصائه بوجوب الوفاء بالعهد الذي مضى حول احلفـاظ علـى حجـاج إيـران يف     
  طريق احلج ومراعام.

، کمـا نـص عليـه      ه١١٢٠التاريخ: کان الشيخ ناصر مشتغالً بالوزارة سنة 
السيد مرتضى بن علي بن علوان يف رحلته املکّيـة، فتـاريخ املکتـوب يرجـع إىل     

  لسنة املذکورة أعالها.حوايل ا

يف ذي القعـدة  » أبوشـهر «من: أحد رجال الدولة الصفوية، الذي کان يف بندر . ٥٦
  . عند کتابة هذا املکتوب.  ه١١١٧احلرام سنة 

إىل: الشيخ ناصر الدين األحسائي الشيعي، الذي کان وزيراً لوايل األحسـاء  
  الشيخ سعدون السني من بين خالد.

وحتبيذ لحسن سلوك الشيخ ناصر مع احلجاج الذين طريقهم  احملتوى: ودية،
من األحساء، کما أخرب العامل الفاضل املوىل أبو احلسن، وإيصـاؤه خبدمـة احلجـاج    
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ليکون هذا الطريق مفتوحاً دائماً للحجاج اإليرانيني، وإرسال صاحب املکتوب ابنيه 
  ه١١١٧هـذا الطريـق يف عـام    السيد حممد حسني و السيد حممـداً إىل احلـج مـن    

  والتوصية ما.
  .  ه١١١٧التاريخ: ذو القعدة احلرام سنة 

  من: املريزا حممد حسني أمري العساکر اإليرانيني يف البصرة.. ٥٧
املنشي: العامل السيد حممد علي بن حممد حسني املوسوي اجلزائري الغـروي.  

) بالفضـل واألدب  حتفة العاملف يف (: وص١٢٨ويف الکرام الربرة، القسم الثالث، ص 
و السياسة، وکان وزير جعفر خان بن صادق خان زند، وديوانه يزيد علـى ألفـني،   

  وتخلُّصه (ناله).
  يقول الواثقي: وبظني أنه کان منشئاً حلکومة فارس يف شرياز.

يف  ١٦٧٦إىل: الشيخ سعدون، کذا يف نفس املکتـوب يف املخطـوط املـرقّم    
ة الوطنية بطهران. وهو سعدون بن عريعر بن دجـني مـن بـين خالـد، حکـم      املکتب

أنساب اُألسر احلاکمة يف األحساء، القسم الثـاين،  . (  ه١١٩٩ـ   ١١٨٩األحساء سنة 
  )١٢٣ص

  احملتوى:
  الطغاة. . اإلخبار بغلبة اجلنود اإليرانيني على ١
کان مغلقـاً بسـبب   . فتح طريق احلجاج اإليرانيني من ذلك اجلانب بعد أن ٢

  ارحتال سلطان إيران وعدم األمن.
  . التوصية لعامة احلجاج و املعتمرين حبفظهم واسترضاء خاطرهم.٣
  . التوصية مبريزا حممد حامل هذا املکتوب الذي قصد زيارة البيت احلرام.٤

  .  ه١١٩٤رمضان املبارك سنة  ٢التاريخ: 
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  العساکر اإليرانيني يف البصرة. من: املريزا حممد حسني احلسيين أمري. ٥٨

  املنشي: العامل السيد حممد علي بن حممد حسني املوسوي اجلزائري الغروي.
 ١٦٧٦إىل: الشيخ سعدون، کذا يف نفس املکتوب يف املصدر املخطوط املرقّم 

يف املکتبة الوطنية، وهو سعدون بن عريعر بن دجني من بين خالد، حکم األحسـاء  
أنســاب اُألســر احلاکمــة يف األحســاء، القســم الثــاين، . (  ه ١١٩٩ـ   ١١٨٩ســنة 

  )١٢٣ص
احملتوى: التوصية باألمري أمحد سلطان ـ من اُمراء خراسان و مرافقيه الـذين   

  أموا البيت احلرام ـ باخلدمة إليهم و استرضاء خاطرهم يف ذهام وإيام.
  .  ه١١٩٥االُوىل سنة  ىالتاريخ: مجاد

  حممد مسيح الکاشاين.من: املوىل . ٥٩
إىل: أحد شيوخ البصرة، الذي کان طريق حجاج إيران من أرضـه وبـالده،   

  وقد محي امسه من املکتوب يف املصادر املوجودة.
احملتوى: اإلخوانية، وإعالم بأنه رخص من جانب سلطان إيران للحجاج أن 

  خاطَب بإکرامهم ورعايتهم.يتخذوا الطريق إىل احلج من طريق البصرة، وإيصاء امل

م�ن: مل يذکر اسم صاحب املکتوب يف املصدر، و الظاهر أنـه ألحـد السـالطني    . ٦٠
  الصفوية يف إيران.

  إىل: السادة والعلماء يف املدينة النبوية.
احملتوى: املکتوب باللغة الفارسية وهو ودية، وأنّ اإلعانات ترسل إلـيهم يف  

ٍ، ليسلِّمها إليهم ويأخذ وثيقة القبض منهم، حتى ال يتعبوا يف  ية بيد أمنيتالسنوات اآل
أرسل اهلدايا إليهم مع السـيد    ه١٠٤٦حتصيل رواتبهم کالسنوات املاضية، ويف سنة 
  .  ه١٠٨٣ناصر کَمونة، وهو العامل النجفي املتوفّى سنة 
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  .  ه١٠٤٦التاريخ: سنة 

ملوسوي اجلزائـري مـن رجـال أواخـر     م�ن: السيد حممد علي بن حممد حسني ا. ٦١
القرن الثاين عشر اهلجري، کان مدة يف خدمة أمـري العسـکر اإليـراين الـذي نـزل      

  .٥٨و  ٥٧البصرة. راجع املکتوب املرقّم 
إىل: السادة من املدينة النبوية؛ السيد علي ابـن السـيد عبـدالعزيز، والسـيد     

ر ابن السيد سليمان، و السيد دنبان ابن شاهني ابن السيد زين العابدين، و السيد صف
  السيد سلطان، و السيد صاحل ابن السيد حممد حيىي.

احملتوى: ورود الشيخ عبداهللا وکيل السادة املذکورين أعاله ألخـذ حواصـل   
املوقوفات اليت اختصت بسادة املدينة املنـورة احلسـينيني وبعـض خدمـة الروضـة      

ليه وعليهم السالم، ولکن احلواصل يف تلك السنة اضمحلّت، قد األئمة عاالنبوية ومر
  فحولوا األمر إىل السنة املقبلة، بشرط إرسال حصر تفويض أو وکالة معتربة.

  .  ه ١١٩٣التاريخ: صفر املظفّر سنة 

  ).  ه١٣٦٣ـ  ١٢٨٤دباء العراق (اُم�ن: الشيخ جواد الشبييب شيخ . ٦٢
ويب احلسين، إىل: بعض أشراف املدينة املنود عمران احلبه السيرة، والظاهر أن

  وإن مل يذکر امسه يف املصدر.
  احملتوى: إخوانية.

  م�ن: السادة األشراف احلسينيني املدنيني.. ٦٣
  إىل: سلطان البنغال، وامسه غري مذکور.

املوضوع: الشکوى من ضيق العـيش وضـعف املقـدرة وقلّـة اإلمکانيـات،      
  ملَبرات.وطلب اإلعانات و ا
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من: املريزا حممد شـفيع املازنـدراين الصـدر األعظـم يف عصـر فتحعلـي شـاه        . ٦٤

  اليت توفّي فيها.  ه١٢٣٤، إىل سنة ١٢١٥القاجاري يف إيران، کان صدراً من سنة 
إىل: األمري سعود حاکم جند واحلجاز من رؤسـاء الدولـة السـعودية االُوىل    

  ).  ه١٢٣٤ـ  ١١٥٧(
ة بإعانة العامل العالّمة املريزا هدايـة اهللا وأخويـه القاصـدين    احملتوى: التوصي

  لزيارة بيت اهللا احلرام، يف ذهام وإيام واحملافظة عليهم.

  شاه القاجاري، کما يظهر من القرائن. من: سلطان إيران فتحعلي. ٦٥
 ١١٥٧إىل: سعود، أمري جند و احلجاز، من رؤساء الدولة السـعودية االُوىل ( 

  ).  ه١٢٣٤ـ 
  احملتوى:

  . جواب حاد عن کتاب سعود الذي دعا فيه إىل التوحيد.١
. قبول اقتراح األمري سعود لريسل عاملاً من جانبه إىل إيران، ليبين مذهب ٢

  األمري الديين.
. بعد کشف عقائد األمري سعود وصدق نيته يأمر السـلطان ولـده حسـني    ٣

سـواحل اخللـيج الفارسـي أن يعامـل      علي مريزا األمري على بالد جنوب إيران و
  األمري سعود باملودة و ميده براً وحبراً.

  .عهد اخلليفة الطائع هللا. ٦٦
إىل الشريف أيب أمحد احلسـني بـن موسـى العلـوي ـ وهـو والـد العـاملني         
الکبريين الشهريين الشريفني الرضي واملرتضى ـ بتقليد تسيري احلجيج إىل احلرمني  

  الشريفني.
  : أبو إسحاق الصايب.املنشي
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  .عهد اخلليفة الطائع هللا. ٦٧
إىل العامل الکبري و الشاعر الشهري الشـريف الرضـي أيب احلسـن حممـد بـن      

) بنقابـة الطـالبيني خصوصـاً، والنظـر يف اُمـور        ه٤٠٦ـ   ٣٥٩احلسني املوسـوي ( 
ده يف االُمور املساجد وعمارا، وإمارة احلُجاج إىل بيت اهللا احلرام، واستخالفه لوال

  املذکورة.
  .  ه ٣٨٠التاريخ: مستهلّ شعبان سنة 

) مـن اُمـراء     ه ٨٧٢ـ   ٨٤١م�ن: مظفّر الدين جهانشاه قـره قويونلـو (حکـم    . ٦٨
  آذربيجان، وکانت حاضرم تربيز.

  إىل: أکابر وأشراف مکّة املعظّمة.
  .املوضوع: تعيني نظام الدين عبداحلق أمرياً للحاج من آذربيجان

  .  ه ٨٧٠ذي احلجة سنة  ٢٥التاريخ: 

  ه١٠٤١من: الشريف زيد بن حمسن الذي حکم مکّة املعظّمة مـن صـفر سـنة    . ٦٩
  .  ه١٠٧٧إىل احملرم من سنة 

  املنشي: القاضي تاج الدين املالکي األنصاري املکّي.
  إىل: سلطان حيدر آباد من بالد اهلند، عبداهللا قطب شاه.

ة، ويف ضمنها االعتذار من تأخري رجـوع الشـيخ أمحـد    احملتوى: رسالة ودي
الشهيدي العاملي ـ من أحفاد الشهيد األول حممد بن مکّي ـ عن مکّة إىل حيدرآباد 

  من أرض اهلند.

إىل   ه١٠٤١من: سلطان مکّة املعظَّمة الشريف زيد بن حمسن (حکم مـن سـنة   . ٧٠
  ).  ه١٠٧٧سنة 

  )  ه١٠٦٦ي األنصاري املکّي (ت املنشي: القاضي تاج الدين املالک
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  إىل: سلطان حيدر آباد باهلند عبداهللا قطب شاه.

احملتوى: طلب السلطان عبداهللا قطب شاه أن يهاجر السيد نظام الدين أمحـد  
بن معصوم من مکّة املعظَّمة إىل حيدر آباد لکي يزوجه ابنته، فحينما عـزم السـيد   

ة هذا املکتوب إىل عبداهللا قطب شاه إطراءاً أمحد على السفر أمر الشريف زيد بکتاب
  لشأن السيد أمحد املذکور والتوصية به.

، کمـا    ه١٠٥٤التاريخ: کانت تاريخ هجرة السيد أمحد إىل حيدر آباد سـنة  
)، املطبـوع،  رحلـة ابـن معصـوم   صرح به السيد علي ابن السيد أمحد املـذکور يف ( 

  .٢٦ص

  د بن معصوم، ومن إنشائه.من: نظام الدين السيد أمح. ٧١
  إىل: القاضي تاج الدين املالکي األنصاري.

احملتوى: التعريف برحلة السيد أمحد من مکّة املعظَّمة إىل حيدرآباد ووفـوده  
  شاه، وما جعل له من اإلقبال لديه.السلطان عبداهللا قطب  على

  أو ما بعده بقليل.  ه١٠٥٤التاريخ: سنة 

  املالکي املکّي األنصاري، و من إنشائه. من: القاضي تاج الدين. ٧٢
  إىل: األمري نظام الدين السيد أمحد بن معصوم، يف حيدر آباد باهلند.

احملتوى: جواب عن رسالة السيد أمحد، و التربيك له مبا ناله من الـنعم عنـد   
  وروده حيدرآباد.

هو نفسـه، مـن    ُءمن: األمري نظام الدين السيد أمحد بن معصوم، وکان املُنش�ى. ٧٣
  حيدر آباد باهلند.

  إىل: القاضي تاج الدين املالکي األنصاري الذي کان يف مکّة املعظَّمة.
احملتوى: ودية، وإخبار مبا جرى للسيد أمحد يف حيدر آبـاد مـن مصـاهرته    
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ِ  للسلطان عبداهللا قطب شاه، وإجراء صيغة النکاح بينه و بني بنت السلطان من قبـل 
ــ ــد اب ــاهية، يف   الشــيخ حمم ــة القطــب ش ــاء الدول ــن عظم ــاملي م ــاتون الع ن خ

  .  ه١٠٥٥األول  ربيع ١٠ تاريخ

من: القاضي تاج الدين املالکي األنصاري من مکّة املعظَّمة، و کان املُنشئ هـو  . ٧٤
  نفسه.

  إىل: السيد أمحد بن معصوم حبيدر آباد يف اهلند.
اهللا قطب شاه و نئة له احملتوى: تربيك للسيد أمحد مبصاهرته للسلطان عبد

  بزواجه بنت امللك.

من: األمري نظام الدين السيد أمحد بن معصوم، صهر السلطان عبـداهللا قطـب   . ٧٥
  شاه حبيدر آباد من أرض اهلند.

  إىل: تاج الدين املالکي األنصاري، القاضي مبکّة املعظَّمة.
کـرباء الدولـة   ن العاملي مـن  واحملتوى: اإلخبار حبرکة الشيخ حممد ابن خات

القطب شاهية للسفر إىل حج بيت اهللا احلرام، ومعه هدايا من السلطان عبداهللا قطب 
  شاه إىل الشريف زيد سلطان مکّة املعظَّمة.

  .  ه١٠٥٩التاريخ: قُبيل سنة 

  من ملوك حيدر آباد بأرض اهلند. ،من: السلطان عبداهللا قطب شاه. ٧٦
  معصوم صهر السلطان املذکور.املنشي: األمري نظام الدين أمحد بن 

  إىل: الشريف زيد بن حمسن سلطان مکّة املعظَّمة.
احملتوى: ودية، وإرسال اهلدايا إىل الشريف زيد، مع الشيخ حممد ابن خاتون 

  شيخ اإلسالم يف حيدر آباد بأرض اهلند.
وبعد ما وصل الشيخ حممد ابن خـاتون إىل بنـدر املخـا بـأرض الـيمن، يف      
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مکّة املعظَّمة توفّي ا، و أقام املرزا أسد بيـك ـ وهـو أحـد مجاعتـه ـ       طريقه إىل 

  وصياً على الکتاب واهلدية ليوصلهما إىل الشريف زيد مبکّة املعظَّمة.
  .  ه١٠٥٩التاريخ: سنة 

  من: تاج الدين املالکي القاضي مبکّة املعظّمة، ومن إنشائه.. ٧٧
کـرباء الدولـة القطـب شـاهية      إىل: األمري نظام الدين أمحد بن معصوم من

  حبيدرآباد من ديار اهلند.
احملتوى: اجلواب عن مکتوب السيد أمحد، وذيلـه بالتعزيـة يف وفـاة الشـيخ     
حممد بن خاتون الذي توفّي يف املخا، وأوصى حضرة أسـد بيـك أحـد مجاعتـه أن     

لسـلطان عبـداهللا   يکون وصياً على خملَّفاته وعلى اهلدية واملکتوب اللَّذَين أرسلهما ا
  قطب شاه إىل الشريف زيد بن حمسن.

  .  ه١٠٥٩التاريخ: سنة 

من: سلطان مکّة املعظّمة، الشريف زيد بن حمسن الذي حکم مکّة املکرمة من . ٧٨
  .  ه١٠٧٧إىل سنة   ه١٠٤١سنة 

  املنشي: القاضي تاج الدين املالکي األنصاري.
  ر آباد يف اهلند.إىل: السلطان عبداهللا قطب شاه من ملوك حيد

  احملتوى: ألف. جواب عن رسالة السلطان عبداهللا قطب شاه.
) الـذي هـاجر مـن مکّـة إىل      ١٠٨٥ب. إطراء السيد نظام الدين أمحد (ت 

  حيدر آباد، وهو والد السيد علي خان الشهري بابن معصوم املدين.
من حيدر آباد ج. إعالم تسلّم اهلدايا اليت أرسلها السلطان عبداهللا قطب شاه 

  إىل مکّة املعظّمة، مع الشيخ حممد ابن خاتون العاملي.
د. وفاة الشيخ حممد بن خاتون العاملي يف طريقه إىل احلـج يف بنـدر املخـا    
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باليمن، وهو شيخ اإلسالم والوکيل املفوض يف الدولة القطب شاهية يف گلکنـده (=  
  حيدر آباد) باهلند.

  زا أسد بيك وصي الشيخ حممد املذکور.. وصول اهلدايا مع مري  ه
  و. إرسال اهلدايا من جانب شريف مکّة صحبة املالّ حممد حسني الشريازي 

  ـ أحد العلماء املقيمني مبکّة املعظّمة ـ إىل السلطان عبداهللا قطب شاه.
ز. اهلدايا هذه تشتمل على: درع ممتاز، وحصان من اخليل اجليـاد العربيـة،   

  أذرع من ثوب احلجرة الشريفة النبوية. وسيف، وثالثة
. راجع ما کتبنا يف ذيل املکتـوب املـرقّم     ه١٠٦٠أو   ه١٠٥٩التاريخ: سنة 

  يف تاريخ وفاة الشيخ حممد ابن خاتون. ٧٥

من: األمري نظام الدين املريزا أمحد بن معصوم املدين املکّي، الـذي صـار مـن    . ٧٩
  د باهلند، وهو املنشي هلذا املکتوب.رجال الدولة القطب شاهية يف حيدرآبا

إىل: سلطان مکّة املعظَّمة، الشريف زيد بن حمسن بن احلسـني، (حکـم مـن    
  ). ه١٠٧٧إىل سنة   ه١٠٤١سنة 

احملتوى: إخوانية، وإعالم وصول هدايا الشريف زيد بن حمسن، إىل السلطان 
سـني الشـريازي،   عبداهللا قطب شاه من سالطني حيدرآباد باهلند، مع املال حممـد ح 

واهلدايا هي احلصان العريب، والسيف، والدرع املذکورة يف املکاتبة السابقة، ومل تذکر 
  الثالثة أذرع من ستار املرقد النبوي الشريف.

  ، أو ما بعدها بقليل.  ه١٠٦٠التاريخ: حوايل سنة 

هية من: األمري نظام الدين السيد أمحد بن معصوم من رجال الدولة القطب شا. ٨٠
  در آباد باهلند، وهو املنشي هلذا املکتوب.يحب

  إىل: تاج الدين املالکي األنصاري، قاضي مکّة املعظَّمة.
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  احملتوى: ودية.

  من: تاج الدين املالکي القاضي مبکّة املعظِّمة، وهو املنشي له.. ٨١
إىل: األمري نظام الدين السيد أمحد بن معصوم، أحد رجـال الدولـة القطـب    

  حبيدرآباد من أرض اهلند.شاهية 
د أمحـد إىل القاضـي   احملتوى: ودصول اهلدايا اليت أرسلها السيية، وإعالم و
  ...تاج الدين املالکي،

من: السيد أمحد نظام الدين ابن معصوم، أحد صدور الدولـة القطـب شـاهية    . ٨٢
  حبيدر آباد يف اهلند.

  ظَّمة.إىل: تاج الدين املالکي األنصاري، قاضي مکّة املع
  احملتوى: ودية، وإعالم وصول کتاب القاضي املالکي إىل السيد أمحد. 

  املصدر: مبکتبة امللك سعود بالرياض.

  من: تاج الدين املالکي القاضي مبکّة املعظّمة، وهو املنشي له.. ٨٣
إىل: األمري السيد أمحد نظام الدين ابن معصوم، أحد کـرباء الدولـة القطـب    

  آباد باهلند.شاهية يف حيدر 
 مـات  ، و  ه١٠٦٢احملتوى: ودية و إخبار بوباٍء عام حدث يف مکّة يف سـنة  

فيه مخسة آالف شخص، وتذييل بتعزية السيد أمحد بوفاة والدته يف مکّة املعظَّمة يف 
  .  ه١٠٦٢االُوىل سنة  ىمجاد ١٧

  .  ه١٠٦٢التاريخ: سنة 

  ظَّمة.من: الشريف زيد بن حمسن سلطان مکّة املع. ٨٤
  املنشي: تاج الدين املالکي قاضي مکّة املعظَّمة.
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إىل: األمري نظام الدين السيد أمحد بن معصوم، أحد الرجال الکبار يف الدولة 
  القطب شاهية حبيدر آباد يف اهلند.

ثنني احملتوى: تعزية السيد أمحد بوفاة والدته اليت توفّيت مبکّة املعظَّمة ليلة اإل
، و إعالم وصـول اهلـدايا الـيت      ه١٠٦٢االُوىل سنة  ىمن مجادلسبع عشرة خلون 

  أرسلها السيد أمحد إىل الشريف زيد حاکم مکّة املعظّمة.
  .  ه١٠٦٢التاريخ: سنة 

  من: الشريف زيد بن حمسن سلطان مکّة املعظَّمة.. ٨٥
  املنشي: تاج الدين املالکي القاضي مبکّة املعظّمة.

يد أمحد بن معصوم أحد کبار الدولة القطب شاهية إىل: األمري نظام الدين الس
  حبيدر آباد يف اهلند.

  احملتوى: ودية.

  من: تاج الدين املالکي األنصاري، القاضي مبکّة املعظَّمة.. ٨٦
إىل: األمري نظام الدين السيد أمحد بن معصوم، أحـد کبـار الدولـة القطـب     

  ة.بيداحملتوى: ودية وأ شاهية حبيدر آباد باهلند.

  من: السيد أمحد بن معصوم، أحد کبار الدولة القطب شاهية حبيدر آباد باهلند.. ٨٧
  إىل: القاضي مبکّة املعظَّمة تاج الدين املالکي األنصاري املکّي.

احملتوى: ودية، وإرسال أموال إىل تاج الدين املالکي عوضاً عن الصـدقات  
  اليت ترسل إليه سابقاً.

  املعظَّمة، تاج الدين املالکي األنصاري.من: القاضي مبکّة . ٨٨
إىل: األمري نظام الدين السيد أمحد بن معصوم أحد کبار الدولة القطب شاهية 
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  حبيدر آباد يف اهلند.

  احملتوى: ودية.

  من: القاضي مبکّة املعظَّمة تاج الدين املالکي األنصاري.. ٨٩
کبار الدولة القطب شاهية إىل: األمري نظام الدين السيد أمحد بن معصوم، من 

  يف حيدر آباد باهلند.
  احملتوى: ودية.
  کما ورد يف املصدر.  ه١٠٦٥التاريخ: سنة 

  من: شيخ احلرم املکّي عتاقي األفندي. ٩٠
  إىل: األمري نظام الدين أمحد بن معصوم الشريازي

ة فصيحة بليغة أدبية و هي إخوانية، تدلّ احملتوى: هذه الرسالة باللّغة الفارسي
على تداول هذا اللسان يف أوساط مکّة العلمية، و حتکي عن العالقات الوديـة بـني   
اجلانبني، وإعالم وصول کتاب املريزا أمحد إىل املوىل عتاقي أفندي وإيصائه خبدمة 
والدة املريزا أمحد اليت بقيت يف مکّة املعظَّمة، وأخربه عتاقي أفندي بأنه قد حج يف 

خليفة سلطان من علماء البالط الصفوي وعقدت االس العلمية بينهما تلك السنة 
  ) للقاضي البيضاوي.أنوار الترتيليف مکّة املعظَّمة، وأنه عارف مبباحث (

  ه١٠٦٢االُوىل من سنة  ىمجاد ١٧التاريخ: قد توفّيت والدة املريزا أمحد يف 
  وکان تاريخ هذا املکتوب قبل هذا التاريخ.

  بعض أعيان تربيز.م�ن: . ٩١
  إىل: السيد علي نائب احلرم املکّي.

  .  ه١٢٨٢التاريخ: غرة رجب سنة 
  احملتوى: ودية.



  
 ٢٤٢  

 

 : 
!"

�	 �
�#$

 
47  -  

143
8

 
 �� 

 

  م�ن: السيد علي نائب احلرم املکّي.. ٩٢
إىل: حممد جعفر مريزا، و حسن علي مريزا، واملـريزا هـادي، مـن أعيـان     

  تربيز.
  .  ه١٢٨٢ذو احلجة سنة  ١٦التاريخ: 

ية.احملتوى: ود  

  م�ن: بعض أعيان تربيز.. ٩٣
  إىل: السيد علي نائب احلرم املکّي.

  .  ه١٢٨٣التاريخ: حوايل سنة 
  احملتوى: ودية.

  مکاتيب ثالثة إلعانة مشروع الخطّ الحديدي بين الشّام والحجاز

)   ه١٣٦٣إنّ يف جمموعة األديب الشهري الشيخ جواد الشـبييب النجفـي (ت   
يف مکتبة الشـيخ صـاحب    ٣١) املخطوط املرقّم على صدور الدهوراللّؤلؤ املنثور (

اجلواهر يف النجف األشرف عند الشيخ حسن اجلواهري ـ والکتـاب قيـد الطبـع ـ      
وردت فيها ثالثة مکاتيب حول اخلطّ احلديدي بني الشام و احلجاز، وهـي حتکـي   

 اجلليلني، وحمتواها اهتمام علمائنا الکرام بکلّ ما يرتبط باحلج و باحلرمني العظيمني
توصية من املراجع الديين إىل املُثرين بإعانة هذا املشروع، ليسهل املرور بني الشـام  
واحلجاز للحجاج والزوار، ويزداد أمنهم يف الطريق. واملکتوبات هذه أنشأها الشيخ 

  .جواد الشبييب العامل الکبري واألديب الشهري بأمر العلماء الکبار يف النجف األشرف

م�ن: املرجع الديين الکبري الفقيه اجلليل املريزا حسني ابن املريزا خليل الطهراين . ٩٤
  ).  ه١٣٢٦(ت

) العامل اجلليل  ه١٣٦٣ـ١٢٨١املنشي: الشيخ جواد بن حممد الشبييب النجفي (
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: راجــع ترمجتــه يف نقبــاء البشــر يف القــرن الرابــع عشــردبــاء العــراق. (اُو شــيخ 

  ).٣٣٩ـ٣٣٧
  سلمني عموماً.إىل: امل

م�ن: علَم األعالم، فخر اإلسالم، سيدي حممد بن التقي بن حبرالعلوم، کذا ورد . ٩٥
يف املصدر، والظاهر أنه السيد حممد ابن السيد حممد تقي ابن السيد حممدرضـا ابـن   

مة السيد مهدي حبرالعلوم، وهو صاحب کتاب (بلغـة الفقيـه) و مـن العلمـاء     العالّ
  ). ه١٣٢٦ـ  ١٢٦١اء الکبار يف النجف األشرف (والفقه

) شـيخ اُدبـاء     ه١٣٦٣املنشي: الشيخ جواد بن حممد الشـبييب النجفـي (ت   
  العراق. إىل: املسلمني عامة.

احملتوى: إيصاء املسلمني واملُثرين بإعانة مشروع اخلط احلديدي بني الشـام  
  م).١٩١٨ـ  ١٨٤٢ين العثماين (واحلجاز، الذي قام بإجياده السلطان عبداحلميد الثا

م�ن: املرجع الديين والفقيه اجلليل الشيخ املوىل حممد الشهري بالفاضل الشربياين . ٩٦
  ).  ه١٣٢٢ـ  ١٢٤٨(

  دباء العراق.اُاملنشي: الشيخ جواد بن حممد الشبييب النجفي، شيخ 
  إىل: املسلمني عامة.

ة مشروع اخلـطّ احلديـدي   احملتوى: تشجيع املسلمني وأهل الثروة على إعان
ــ  ١٨٤٢بني الشام واحلجاز، الذي قام بإجياده السلطان عبداحلميد العثماين الثـاين ( 

  م).١٩١٨

)   ه١٣٠٣من: إمام احلرمني الشيخ حممد بن عبدالوهاب اهلَمذاين الکاظمي (ت. ٩٧
  من العلماء واالُدباء املقيمني بالکاظمني بالعراق، له مؤلَّفات عديدة.

حاکم مکّة املعظّمة الشريف حسني بن حممد الـذي حکـم مـن شـعبان     إىل: 
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  .  ه١١٩٧، إىل ربيع الثاين ١٢٩٤
احملتوى: تعزية له مبوت أخيه الشريف عبداهللا، ونئة له بالشرافة واحلکومة، 

  وتوصية له بالسلوك احلسن مع احلجاج والعمار.
  .  ه١٢٩٤التاريخ: شوال املکرم سنة 

مکّة املعظّمة الشريف حسـني بـن حممـد الـذي حکـم مـن شـعبان        من: حاکم . ٩٨
  .  ه١٢٩٧، إىل ربيع الثاين ١٢٩٤

إىل: إمام احلرمني الشيخ حممد بن عبدالوهاب اهلَمـذاين املقـيم بالکـاظمني    
  ). ه١٣٠٣بالعراق (ت 

  احملتوى: جواب عن رسالة سابقة.
  . ه١٢٩٤ذي احلجة  ٢٥التاريخ: 

)   ه١٣٠٣الشيخ حممد بن عبدالوهاب اهلَمذاين الکاظمي (ت من: إمام احلرمني . ٩٩
  من العلماء و االُدباء، وإمام اجلماعة يف احلرمني العظيمني بالکاظمني.

إىل: حاکم مکّة املعظّمة الشريف حسني بن حممد الـذي حکـم مـن شـعبان     
  .  ه١٢٩٧، إىل ربيع الثاين ١٢٩٤

  احملتوى: جواب عن رسالته.
  .  ه١٢٩٨شوال  ١٨التاريخ: 

مة األديـب والشـاعر املُفل�ـق احلُجـة السـيد      قصيدة حائية أنشأها الفقيه العالّ. ١٠٠
  .)  ه١٣٧٩ـ ١٣٠٠حسني احلائري الکاشاين املُلَقَّب بـ ضوء الرشد (

  وأرسلها  ١،من علماء طهران و من املدرسني يف مدرسة سپهساالر العلمية
                                       

 . ٦٤٩:  ٢= نقباء البشر   ه١٤راجع ترمجته يف طبقات أعالم الشيعة، القرن . ١
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ة السعوديـعود يف      إىل سفارة العربيوصـلها إىل امللـك عبـدالعزيز ابـن ستة ل

، و   ه١٣٦٢احلجاز؛ بسبب مشکلة حدثت يف مکّة املعظّمة يف موسـم احلـج سـنة    
مجملُها أنّ أحد احلجاج اإليرانيني امسه أبوطالب من أهايل يزد مـرض وابتلـي يف   

واتهمـوه بأنـه يريـد     املسجد احلرام بالْقَيئ، فأخذه املتعصبون فأتوا به إىل القاضـي 
احلرام، فحکم القاضي اجلاهل الظامل العنيد بإعدامه، فضـرب عنقُـه    تلويث املسجد

  عندالصفا.
فهذه املصيبة قد أثَّرت يف أوساط املسلمني أثراً سلبياً، کيف ميکن أنّ أحـداً  

ـ مع ما من احلاج يريد تلويث ذلك املکان املقدس، واحلال أنه جاء من شقّة بعيدة  
ـ لزيارة البيت احلـرام واحلـج والعبـادة، واحلـال أنّ      قاساه من املتاعب واملصاعب

إدرأُوا الْحدود <احلديث النبوي الشريف ـ الذي رواه املسلمون عموماً ـ ناطق بـ :   
. أو ٧٩٣، ح١٢٨:  ١ ؛ مجع اجلوامع٣١٤، ح٢٤ : کما يف اجلامع الصغري >بالشبهات

کما يف سـنن الترمـذي؛ ومسـند اإلمـام      >د عن املسلمني ما استطعتمادرأوا احلدو<
ـ ٤٦٩:  ١٢ أمحد بـن حنبـل؛ ويف السـنن الکـربى للبيهقـي      ــ  ١٧٥٣٥، ح ٤٧٢ـ

  ومابعده. ٢٥٤٥، ح٢٢٧:  ٣ ؛ ويف سنن ابن ماجة١٧٥٤٤
  
  
  

∏   ∏   ∏  
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 ١٠٧٢ديوان السيد حممد بن علي بن حيدر آل جنم السکيکي املکي العـاملي ( ) ٨(
يف املفاخرة بني الفقـر والغـىن   ا نعال مذاکرة ذوي الراحة و ه) [تليه] مقام  ه١١٣٩ـ 

ك [للمصنف نفسه]، حتقيق و تقـدمي السـيد عبدالسـتار احلسـيين، تقـدمي واسـتدرا      
  ص٤٠٠م، ٢٠١٥=  هـ١٤٣٦وطبع: الشيخ حسني الواثقي، الطبعة اُألوىل، 

رون اهلجرية الثالثة (من القرن العاشر يف القالعلمية مة ة املعظّکانت حوزة مکّ
دبائها، وإن کانت الصبغة العامة اُإىل الثالث عشر) تزدهم بعلماء الشيعة و فضالئها و 

ـ      رال ينکـ ن عليهم هي األخبارية، إالّ أنّ فيهم من رجـال االجتـهاد و اُألصـول م
  فضلهم وال ختفى شهرم.

املفسر احلکـيم، واألديـب املضـطلع،    ومنهم: العالّمة الفقيه، اتهد األصويل، 
الفلکي، والنسابة البارع، واملتکلّم القدير، السيد حممد بن علي بـن حيـدر    اهليويو

  ).  ه١١٣٩ـ  ١٠٧٢أصالً املکي مولداً وموطناً ( ياملوسوي احلسيين العامل
ة برجال الدولة دزين، وکانت له عالقات وطيفقد کان من رجال الشيعة املرب

ني الصفوية، واألشراف احلَسنيني مبکّـة وغريهـم، وعلمـاء سـائر البلـدان      کالسالط
  واألسر العلمية وغريهم.

غلب العلـوم  أوقد خلّف مصنفات عديدة اتسمت باملوسوعية، واملشارکة يف 
سب والتفسري واحلديث وغريها، ولکـن  ناإلسالمية، من الفقه واألصول واألدب وال

ا يؤسف له مل يطبع من مصنکتـابني، ومل يتـرجم لـه ترمجـة وافيـة       ىف لـه سـو  مم
  مبسوطة، کما يستحق.

الواثقي لتحقيق ديوانه املخطوط بعد أن  اوهلذه األسباب وغريها انربى شيخن
حقّقها فمجع نسخهما من املکتبات، وقدمها للعالمة األديب السيد عبدالستار احلسين، 

و حليتها تقدمي الشيخ الواثقي هلـا  وشرحها، وقدم هلا مقدمة ممتعة، وزاد يف حسنها 
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  مد اهللا عمالً ممتازاً رائعاً.حبأيضاً، فخرج 

وينبغي أنْ نقدم للقارى ترمجة موجزة لصاحب الديوان هو السـيد الشـريف   
أبوالرضي حممد بن علي بن حيدر آل جنم السـکيکي املوسـوي احلسـيين العـاملي     

ا نشأ و تعلّم، ودرس، وصـنف، إىل  مة، و ة املعظّيف مکّ هـ١٠٧٢املکي. وله سنة 
  ).  ه١١٣٩أن تويف ا يف سنة (
بلدان اآلخرى، صرح بسفره إىل دمشق و إىل قم لإىل ا رحالتوقد کانت له 
  املقدسة يف مصنفاته.

باإلجازة عن الشيخ أيب احلسـن بـن حممـد طـاهر العـاملي الشـهيد        يروي
نعمة اهللا اجلزائري املوسوي التستري، ، و السيد نورالدين بن السيد ينبالشريف الفتو

  واملوىل حممد شفيع بن حممد علي اإلسترآبادي (ابن أخت العالّمة السي).
شـوال   ٧عنه: الشيخ حممدتقي بن حممدحسني، وقـد أجـازه بتـاريخ     يروي

على ظهر کتاب أنوار الترتيل للبيضاوي، والشيخ عبداهللا بن صـاحل    ه١١١٣املکرم 
السـيد رضـي    الوحيـد يجي، والشيخ معصوم اجليالين خلّف جنلـه  البحراين السماه

الدين، وکان من أفاضل العلماء، وکانت له زعامةً يف الفقه و الفتيا، له احتـاف ذوي  
ضيد العقود السنية بتمهيـد الدولـة   نلب اللباب، والتذکرة األدبية، وت داأللباب بشوار

مة، ومنسـك  ة املعظّذي احلجة مبکّالل هاحلسنية، لزوم موافقة حکم احلاکم يف رؤية 
  يف أحکام حج اإلفراد. دج السداصغري، و

السيد رضي الدين هذا عن: الشيخ حممدباقر بن الشـيخ حممدحسـني    يروي
النيشابوري املکي، والشيخ أمحد بن حممد مهدي الشريف اخلاتون آبادي (واإلجازة 

  ).مدبجةبينهما 
املوىل حممـدعلي املشـهدي اخلراسـاين،    عنه: املوىل زين العابدين بن  يروي

والسيد عبداهللا بن نورالدين بن نعمة اهللا اجلزائري التسـتري، والسـيد نصـراهللا بـن     
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بن حممد بن ثنـوان  شبر احلسني املدرس املوسوي احلائري الفائزي الشهيد، والسيد 
  بن عبدالواحد املشعشعي احلويزي.ا

  خمطوطات الديوان:
  ، مها:نسختنيان على اعتمد يف حتقيق الديو

)، ١٠١/٨١٠. خمطوطة مکتبة عارف حکمـت يف املدينـة املنـورة (بـرقم     ١
  ).  ه١١٥٤کتبت سنة (

فـرغ   ٣٢٥٩سا برقم: ن. خمطوطة دار الکتب الوطنية يف پاريس عاصمة فر٢
حسني اجلاليل  )، و قد قام العالمة الکبري السيد حممد  ه١١٨٠منها الکاتب يف سنة (

  مصوراً من هذه السنخة مع تقدمي وجيز.بطبع الديوان 

  حول الديوان:
يشتمل الديوان على ديباجة أدبية ظريفة، کتبها الناظم بنفسه، وقد أشار فيها 

  ىل عدة أمور:إ
  ه، وقد نظم الشعر الکثري غري اموع. عرن الشاعر مل يکن مهتماً بشإ أوالً:
ـ دفعها للسيد الناظم صحاب قام جبمع بعض أشعاره، وإن بعض األ ثانياً: ي ک

، نسـخةً أخـرى   النسـخة  يقدم هلا، فأوکل أمر التقدمي إليه إالّ أنه استنسخ عن تلك
  لنفسه؛ وقد ضاعت منه بعد ذلك.

بـن فضـل بـن مسـعود ابـن      ك مثّ طالبه السيد الشريف شبري بن مبار :ثالثاً
  اموع. امن شعره فکان هذ ىبقّتالشريف حسن احلسين أن جيمع ما 

بناًء على ذلك يکون الديوان مشتمالً على بعض أشعاره، وليس کلّها، وقد و
ىل أـا مجعـت أشـعاره الـيت     إتشـري   دعت يف حياته وبإشرافه، وتواريخ القصائمج

) وهي قبيـل وفاتـه    ه١١٣٨ىل سنة (إ) و هي عهد شبابه  ه١٠٩٦نظمت بني سنيت (
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  .) ه١١٣٩سنة (

  يشتمل الديوان على ستة أبواب:
اجاتـه مـن الشـعر    نل: اإلهليات، و فيه من شکر اهللا و محده و ثنائه وماألو

  اللطيف احلسن.
عندما  9، وقد أنشأ قصيدتني يف مدح النيب:وآله 9الثاين: مدح النيب

  زاره يف املدينة املنورة.
  و املناسبات: ريف رجال العص :الثالث

کة من السادة شرفاء م مدائحر يف الديوان وقد اشتمل على فوهو الفصل األو
  ى قصيدة أو قصيدتني.سواحلسين، 

  خوانيات و املراسالت:الرابع: يف اإل
ة فادلة بينه وبني السيد علي خان املدين صاحب سـال بوفيها من القصائد املت

والسيد حممد بن أمحد اإلنسي اليمني، والسيد حممد أمني الرحيـاين، والشـيخ    ،العصر
  حممد بن علي بن سليم.عبدالرمحن الذهيب الشامي، والوزير 

  اخلامس: الغزليات.
وفيها من القصائد الغزلية اليت کتبها معارضة لقصيدة السيد علي خان املدين 

  اخليمي.ة، وقصيدة عبداملنعم فصاحب السال
  السادس: يف احلماسة واالفتخار و ذم الزمان واهلجر.

 مقطـع  وقد استدرك الشيخ الواثقي على الديوان بأربع وعشـرين نصـاً بـني   
وقصيدة مل ترد يف أصل الديوان، وهو دليل آخر على أن هـذا امـوع ال يشـتمل    

  شعر السيد الناظم. کلّ ىعل

  مقامة يف ذيل الديوان:
بالديوان مقامة أدبية للسيد الشاعر، وبذلك يکون الکتاب قد مجع  قوقد أحل
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خرة بني الفقر و الغنا، بني نثره وشعره، واملقامة هي مذاکرة ذوي الراحة والعنا يف املفا
  ا سبق ثالث مرات:موقد طبعت هذه املقامة األدبية في

  ).١٦٧ـ  ١٥٣: ١. يف ضمن کتاب نزهة اجلليس للسيد عباس املکي (١
:  ٤. يف ضمن کتاب نفحة الرحيانه للمحيب، وقد نقلها عـن خـط املؤلـف (   ٢

  .)٢٩٠ـ  ٢٦٦
  السبطني. بيه وسين العني بالفاخرة بنين. يف مقدمة کتاب ت٣

امة على املخطوطة الفريدة له اليت حتتفظ ـا  قوقد اعتمد احملقق يف حتقيق امل
). و قد نسخها السـيد ابـراهيم بـن    ٢٠١مکتبة مدرسة صدر بازار باصفهان برقم (

  املؤلف. مة عن خطّة املعظّيف مکّ  ه١١١٢سلمان املوسوي احلسيين يف سنة 
  
  

∏   ∏   ∏




