
 
      

  

 

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

  

. أعالم ااورين مبكة املعظمة، تـأليف: الشـيخ حسـني الـواثقي، الناشـر: مؤلّـف       ١٠ـ   ٩
  ص، جملّدان.١٠٥٦هـ، ١٤٣٧الكتاب، الطبعة األوىل، سنة 

وهو الكتاب التاسع والعاشر من سلسلة ذخائر احلرمني الشريفني، وضع هذا الكتاب 
تراجم األعالم الذين جاوروا مكّة املعظّمة برهةً من الزمن من طالب العلم والفضيلة ورواد ل

ن وردها من سائر البلدان وليسوا من سكااألغلب مم ا األصـليني،  احلقيقة، وهم يف األعم
سـمنان، وجـيالن، وإسـترآباد،    كوقد هاجروا إىل احلرم اإلهلي اآلمـن مـن بلـدان نائيـة     
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ومازندران، وخراسان، واصفهان، وشرياز من البلدان اإليرانية، وغريها من البلدان كجبـل  
عامل ومدن العراق واهلند والبحرين الكربى و...، اختذوا من البيت العتيـق ملجـأً ومـالذاً    

  ٍ، ومؤلّف وناسخ. ٍ ومتعلّم ٍ، ومعلّم ٍ وجماز لم والعبادة، فهم بني اُستاذ وتلميذ، وجميزللع

  مة؟مكّة املعظّ ملاذا اهلجرة إىل

والسؤال الذي يطرح نفسه يف املقام: ما هو السبب الباعث يف نفوس هؤالء العلمـاء  
العتيق الذي من دخله كـان   الرحال بفناء البيت او حيطّو ،عناء الغربة والسفر اكي يتجشمو

  ؟آمناً
  الشيخ الواثقي أنّ السبب الرئيس يف ذلك: ىوير

ـ  وىلمن، والعاصمة اُألنفس البلدة، فهي حرم اهللا اآل أوالً: ا لإلسالم، وقد كانت حمط
لرحال األنبياء واألولياء والصاحلني، فاألجواء الروحانية وشذا النسيم اإلهلي الـذي يعبـق   

  إليها واملقام فيها. املهاجرةع األكرب يف ارها ومواقفها هلي املشجبتلك البلدة وآث
فقد كانت مكّة املعظّمـة حتـت    ،مالئمة األوضاع السياسية واإلجتماعية آنذاك ثانياً:

السالم) وإن كانت  عليه حكم السادة الشرفاء احلسنيين (وهم من ذرية اإلمام احلسن اتىب
ـ    كانـت جاريـة   لعالقات الودية احلميمـة حتت سيطرة العثمانيني، لكن ا ة بـني أشـراف مكّ

ومع احلكّام القطب شاه ،ة يف إيران من جهةوالسالطني الصفويىة يف اهلند من جهة أخري.  
للشيخ الواثقي ليتضح لك ما ذكرنـاه   >املكاتبات املكية<ولتفصيل ذلك راجع كتاب 

  جلياً.

  نبذة عن الكتاب:

الم الذين جاوروا مكـة املعظمـة مـن علمـاء املـذهب      يتكفل الكتاب بتراجم األع
اإلمامي من القرن الرابع إىل القرن الرابع عشر، على ترتيب احلروف، وبذلك يكون الكتاب 
مرآة صافية ملعرفة تاريخ احلوزة الشيعية يف مكة املكرمة، ومن وردها وجاورها من العلماء 

مـن تطـرق إليـه بالبحـث والدراسـة       والفضالء من الشيعة النبالء؛ وهو موضـوع مل نعهـد  
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والتحقيق، وبذلك يكون الكتاب هو الرائد يف بابه، واألول يف جماله. ويفتح علـى البـاحثني   
  واحملققني فسحة واسعة من شؤون البحث والدراسة اليت اُغفلت ومل تطرق بعد.

ترمجة من أعالم املذهب اإلمامي الـذين جـاوروا مكّـة     ٣٢٧ ىيشتمل الكتاب عل
ني وقـد كـان للمحـدثَ    ،ناحلادي عشر اهلجـريي  عظّمة وأغلبهم من رجال القرن العاشر وامل

وتربية الطالب واحملصـلني   ،ة مبكّة املكرمةن دور كبري يف تنشيط احلوزة العلميبادييآاإلستر
  الفقه اإلمامي وحديثه. ىعل

و رواد العلم فيها  ورجاهلا ،لكن عموماً يعرض الكتاب تاريخ احلوزة العلمية يف مكّة
ـ طويقـف القـارئ الكـرمي يف     ،القرن الرابع عشـر  من القرن الرابع إىل ـ  ي  ىات الكتـاب عل

  العالقات الودية بني أبناء املذاهب اإلسالمية.
وكثرة تداول كتب احلـديث   ،يةومما يلفت النظر يف هذا الكتاب كثرة اإلجازات املكّ

  اورة بيته دار األمان.و جم ،ناعناية الرمح واستنساخها بظلّ
ومن حماسن الكتاب مما جيعله يف الفرائد العوايل كونه رصيناً حبيث مل تتسـرب فيـه   
األخطاء املطبعية، وقلّما جند كتاباً يف العصر الراهن الخيلو من هذه املشكلة، وهو مايشـكو  

  منه املؤلّفون والقراء.
املؤلف أن يكون دقيقاً مضـبوطاً  وأضف إىل ذلك: الدقة يف رفد املعلومات، فيسعى 

أميناً يف إعطاء املعلومات للقارئ الكرمي، واليفادي الكيفية على حساب الكمية، بل علـى  
العكس تالحظ حماولة املؤلف يف تصحيح األخطاء اليت تراكمت يف كتب التراجم والرجـال  

  والببليوغرافيا والفهارس.
  

  قائمة أمساء املترمجني:

ى بينة تامة من أمر الكتاب، نضع قائمـة أمسـاء املتـرمجني فيـه،     وليكون القارئ عل
  ومنهم من مل ترد ترمجته يف مصنفات أخرى.

  حرف األلف
١ ـ إبراهيم  املكّي الشريازي  
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  ـ إبراهيم النجفي ٢
  ـ إبراهيم بن أمحد خواندي احلسيين السمناين ٣
  يين اهلمذاينـ السيد ظهري الدين املريزا إبراهيم بن احلسني احلس ٤
  ـ السيد إبراهيم بن سلمان املوسوي احلسيين ٥
  ـ السيد إبراهيم [ ... ]  بن صاحل بن علي احلسيين املكّي ٦
  اخلطيب املازندراين  ـ إبراهيم بن عبد اللّه ٧
  األحسائي  ـ إبراهيم بن علي بن عبد اللّه ٨
  ـ إبراهيم بيك ابن احلاج حممد شفيع التربيزي ٩

  أبو تراب املكّي ـ ١٠
  ـ أبو احلسن الشريف الفتوين العاملي النباطي ١١
  ـ أبو احلسن بن إبراهيم العباسي العلوي ١٢
  ـ أبو احلسن بن القاسم ١٣
  ـ السيد املريزا أبو املعايل احلسيين ١٤
  ـ أحسن بن حممد املكّي = قاضي أحسن = قاضي منجم ١٥
  ـ أمحد الشهيدي الشامي ١٦
  ابن قاضي أحسن املكّيـ أمحد  ١٧
  ـ أمحد بن حسن بن علي بن عمران اجلنييب البحراين ١٨

  ـ أمحد بن احلسن بن حممود األطراوي ١٩ 
  النباطي العاملي  سليمان  بن أمحد  بن حممد  بن  احلسني  بن ـ أمحد ٢٠
  ـ أمحد بن رمضان بن علي بن أمحد بن مسعود األحسائي اليزدي ٢١
  السالم البحراينـ أمحد بن عبد  ٢٢
  ـ السيد أمحد ابن السيد عبد القادر الرفاعي املكّي ٢٣
  ـ أمحد بن علي الشريازي املكّي ٢٤
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  شهاب الدين الشريازي املكّي  ـ أمحد ابن املالّ علي ابن املالّ قاسم بن نعمة اللّه ٢٥
  التميمي  ـ أمحد بن فتح اللّه ٢٦
  ـ أمحد بن حممد املازندراين ٢٧
  بن خاتون العاملي املكّي  ـ أمحد بن حممد بن أمحد بن نعمة اللّه ٢٨
  ـ أمحد بن حممد بن حممد بن سليمان الشيباين الكويف، أبو غالب الزراري ٢٩
  ـ أمحد بن حممد علي اجلوهري املكّي ٣٠
  ـ نظام الدين أمحد بن حممد معصوم الشريازي املكّي احليدرآبادي ٣١

  يةآثاره العلم     
  بعض الكتب الّيت أُلِّفت أو نسخت باسم السيد أمحد     
  أُمنوذج من خطّ السيد أمحد     
  إجازة السيد أمحد     
  مرثية يف وفاته     
  ـ أمحد بن حممد مهدي الشريف اخلاتون آبادي اإلصفهاين ٣٢
  ـ أمحد بن ناضر [ ناصر ] ٣٣
  ـ إمساعيل بن شهيد أوغلي ٣٤

  عيل بن عباس املكّي اإلصفهاينـ إمسا ٣٥ 
  ـ إمساعيل بن فياض عذاقة النجفي ٣٦
  ـ إمساعيل بن حممد كاظم احلسيين املكّي ٣٧

  حرف الباء
  ـ باقر ابن املالّ حسني اجلوهري ٣٨
  ـ السيد بدر الدين بن أمحد بن إدريس احلسيين العاملي األنصاري ٣٩

  حرف اجليم
  حممد البحراينـ جعفر بن كمال الدين بن  ٤٠
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  من إجازاته      
  حيدرآباد مهاجرة الشيخ جعفر إٰىل     
  ـ جعفر علي املتخلّص بـ (فصيح) ابن املريزا هادي اللكهنوي ٤١
  ـ جعفر ابن احلاج املريزا حممد النطرتي ٤٢
  ـ مري جالل الدين املازندراين ٤٣
  مي النجفيـ مجال الدين بن حممد علي بن أمحد طريح املسل ٤٤
  ـ السيد مجال الدين ابن السيد نور الدين العاملي املكّي ٤٥

  حرف احلاء
  ـ حامد بن حممد اإلسترآبادي اجلرجاين ٤٦
  ـ حبيب الزجناين ٤٧
  الشريازي  بن عطاء اللّه  بن هبة اللّه  بن شكر اللّه  ـ حبيب اللّه ٤٨
  ـ السيد مري حسن ٤٩
  ـ السيد حسن اجلزائري ٥٠

  ـ حسن بن أمحد بن علي بن هارون ٥١ 
  ـ حسن بن احلسني احلسيين املازندراين ٥٢
  ـ حسن بن عبد الكرمي بن حسن الكرزكاين البحراين ٥٣
  ـ حسن بن علي اإلسترآبادي احلسيين ٥٤
  ـ حسن ابن احلاج علي آل حالوة القاقعاين ٥٥
  ـ حسن علي األردبيلي ٥٦
  ـ حسن علي اإلسترآبادي ٥٧
  حسن بن علي العمادي ـ ٥٨
  ـ السيد حسن بن علي بن احلسن بن علي بن شدقم املدين ٥٩
  ـ احلسن بن القاسم الشريازي املكّي ٦٠
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  ـ حسن بن حممد احلسيين ٦١
  ـ شاه حسن بن حممد اليزدي ٦٢
  ـ القاضي حسن الفصيحي املنجم ابن القاضي حممد بن القاضي أحسن ٦٣
٦٤ د عليـ حسن بن حمم  
  املكّي السمناين  بن نور اللّه  ـ حسن علي بن عبد اللّه ٦٥
  ـ اء الدين حسني ٦٦
  ـ القاضي األمري حسني اإلصفهاين ٦٧
٦٨ ـ حسني التقي  
  ـ نصري الدين حسني الدشتكي الشريازي ٦٩

  عالقته باُألسرة الصفوية احلاكمة يف إيران     
  أُمنوذج من خطّه وتوقيعه     

  مذته و الراوون عنهتال      
  املراسالت اخلمس بينه و حممد بن بن حسن دراز املكّي     
  ـ كمال الدين حسني العاملي ٧٠
  ـ حسني بن حسن العاملي املشغري ٧١
  ـ حسني بن مشس الدين احللّي املؤذّن ٧٢
  ـ حسني بن عبد السيد بن خليفة بن منصور بن أمحد اجلزائري ٧٣
  بن إبراهيم بن سليم الِستري املركوباين البحراين  ـ حسني بن عبد اللّه ٧٤
  ـ حسني بن علي العاملي ٧٥
  ـ القاضي حسني بن علي املكّي ٧٦
  ـ حسني بن عيسٰى ٧٧
  ـ احلسني بن حممد الرحياين (خ ل: الزجناين) ٧٨
  ـ مشس الدين حسني بن حممد الشريازي املكّي ٧٩
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  آثاره     
  أوالده     
  ـ حسني بن شاه حممد املكّي ٨٠
  ـ حسني بن حممد علي اإلسترآبادي ٨١
  ـ حسني بن حممد علي النيشابوري املكّي ٨٢

  إجازاته     
  آثاره     
  ـ حسني بن حممد بن علي بن أمحد احلسيين األحسائي ٨٣
  ـ حسني بن يعقوب املازندراين ٨٤

  ك ـ بن مالك البيهقي الطوسيـ محزة بن علي ـ أو: عبد املل ٨٥ 
  ـ حيدر بن [ ... ] الشيخ علي احلافظ األبرقوهي ٨٦
  ـ السيد حيدر بن علي بن جنم الدين املوسوي العاملي السكيكي ٨٧
  ـ حيدر بن حممود احلسيين اللنكري ٨٨
  ـ السيد حيدر ابن السيد نور الدين العاملي املوسوي املكّي ٨٩
  الكشمرييـ درويش حيدر  ٩٠

  حرف اخلاء
  ـ خليل بن غازي القزويين ٩١

  حرف الدال
  ـ داود بن عمر البصري األنطاكي ٩٢

  حرف الذال
   ـ ذبيح اللّه ٩٣

  حرف الراء
  القاري اجليالين احليدرآبادي  ـ رمحة اللّه ٩٤
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  ـ السيد رضي الدين بن حممد بن علي بن حيدر املوسوي العاملي املكّي ٩٥
  عقبه     

  مؤلَّفاته     
  تكملة     
  ما نسب إىل السيد رضي الدين وليس له     
  اإلجازات احلديثية منه و له     

  حرف الزاي
  ـ زين الدين بن علي العاملي الشهري بالشهيد الثاين ٩٦ 

  ـ زين الدين بن حممد بن حسن بن الشهيد الثاين ٩٧
   مشساـ زين العابدين بن حممد باقر ابن املالّ ٩٨
  ـ السيد زين العابدين بن السيد نور الدين العاملي املوسوي املكّي ٩٩

  ـ السيد زين العابدين بن نور الدين بن مراد بن علي احلسين الكاشاين املكّي ١٠٠
  ـ زين العابدين بن حممد بن إمساعيل بن أمحد العاملي ١٠١
  ـ السيد زين العابدين بن هاشم احلسيين ١٠٢

  رف السنيح
  ـ سعدي الطارمي ١٠٣
  ـ سلطان بن طاهر ١٠٤
  ـ سلطان حممد الكاتب اإلصفهاين ١٠٥
  املغريب  ـ سليم بن عبد اللّه ١٠٦
  ـ السيد سليمان الكليل صرمي الشريازي ١٠٧
  ـ سيف الدين بن مخيس بن سيف الدين بن ويلّ الدين املالكي النجفي ١٠٨

  حرف الشني
  ـ شاهرضا ١٠٩
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  ـ شجاع الدين احلسيين اإلصفهاين ١١٠
  ـ شرف الدين املكّي ١١١
  ـ شرف الدين بن حممد حسني الشريازي ١١٢
  ـ السيد مشس الدين بن حممد احلسيين األحسائي املدين ١١٣

  حرف الصاد
  ـ صاحب علي بن سلطان علي اإلسترآبادي ١١٤ 

  ـ صاحل بن سليمان العاملي ١١٥
  عبد الكرمي البحراين ـ صاحل بن ١١٦
  ـ صاحل بن حممد الكربالئي ١١٧
  ]زين العابدين ابن علي نور الدين العاملي املكّي ـ السيد صاحل بن حممد [ ...  ١١٨
  ـ صاحل بن ناصر اليمين املكّي اإلمامي ١١٩
  ـ شيخ صنعان ١٢٠

  حرف الطاء
  ـ طائف ١٢١

  حرف العني
  نجفيـ عباس بن احلسن البالغي ال ١٢٢
  ـ السيد عباس ابن السيد علي ابن السيد نور الدين العاملي املكّي ١٢٣
  ـ عبد األول بن إبراهيم اجليالين ١٢٤
  ـ عبد اخلبري بن حممد مفيد الرازي الطهراين ١٢٥
  ـ عبد الرحيم بن حممد علي الكاشاين ١٢٦
  ـ عبد العزيز ١٢٧
  الين الرشيتـ عبد العلي بن حممد املاسوجلي اجلي ١٢٨
  ـ عبد علي بن حممد ١٢٩
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  ـ عبد علي بن حممد بن عز الدين العاملي ١٣٠
  ـ عبد العلي بن حممد أمني الطبسي ١٣١
  ـ عبد علي بن ناصر بن رمحة احلُويزي ١٣٢

  ـ عبد الغفور بن مسعود الشجاعي الطالقاين ١٣٣ 
  ـ السيد عبد القادر الرفاعي احلسيين احلسين ١٣٤
  ـ عبد القادر بن عبد الغين املازندراين ١٣٥
  ـ عبد القادر بن حممد شريف بن احلسن القرشي املكّي ١٣٦
  ـ عبد الكرمي بن إ مساعيل احلسيين املازندراين ١٣٧
  ، أبو عباس ـ عبد اللّه ١٣٨
  بن أمحد األنصاري  ـ عبد اللّه ١٣٩
  بن كمال الدين حسني الطبيب احلكيم  ـ عبد اللّه ١٤٠
  بن احلاج حسني بابا السمناين  ـ عبد اللّه ١٤١
  بن حسيين  ـ عبد اللّه ١٤٢
  بن الشيخ علي األسدي  ـ عبد اللّه ١٤٣
  بن علي بن أمحد بن عامر الطائي  ـ عبد اللّه ١٤٤
  بن علي بن جعفر املكّي  ـ عبد اللّه ١٤٥
  بن قاسم الغطاوي  ـ عبد اللّه ١٤٦
  غياث الدين حممد الشوشتريابن األمري   ـ عبد اللّه ١٤٧
  ]بدران األحسائي بن موسى بن عمار [ ...   ـ عبد اللّه ١٤٨
  ـ عبد ايد بن مظفّر بن احلسن بن حممد خمزوم الكوري البحراين ١٤٩
  ـ السيد عبد املطّلب بن حممود املوسوي احلسيين ١٥٠
  لشوشتريـ السيد عبد اهلادي بن قطب الدين حممد احلسيين ا ١٥١
  ـ عبد الوهاب املتشيع جديد اإلميان ١٥٢
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  ـ السيد علي احلسيين ١٥٣
  ـ السيد علي احلسيين حيدر امللك الشريازي التاجر الكبري ١٥٤ 

  ـ علي احلسيين املكّي ابن السيد إبراهيم اإلسترآبادي ١٥٥
  ـ معني الدين علي الكرماين ١٥٦
  حممد معصوم الشريازي، صاحب سالفة العصرـ السيد علي بن أمحد بن  ١٥٧
  من إجازاته العلمية     
  آثاره العلمية     
  فوائد     
  زوائد     
  مكتبته      
  مصادر ترمجته     
  الْعالّمة حممد باقر السي مكتوبه إٰىل     
  إي قاضي القضاة الشيخ جعفر الكمره مكتوبه إٰىل     
  يف احلجاز موقوفات آل معصوم     
  قرب السيد علي خان املدين     
  احلسين الشولستاين النجفي  ـ السيد شرف الدين علي بن حجة اللّه ١٥٨
  بن احلسن املاحوزي البحراين  ـ علي بن حسن بن عبد اللّه ١٥٩
  ـ السيد علي بن حيدر بن نور الدين العاملي املكّي ١٦٠
  يـ علي بن سليمان العامل ١٦١
  الشريازي املكّي  ـ املالّ علي بن املالّ قاسم بن نعمة اللّه ١٦٢
  ـ علي بن حممد احليدري املكّي ١٦٣
  ـ علي بن حممد الشولستاين الفهليائي ١٦٤

  ـ علي الكبري بن حممد بن حسن بن الشهيد الثاين ١٦٥ 
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  ـ خواجة علي بن حممد هاشم املشهدي ١٦٦
  دين املكّي املوسوي العامليـ السيد علي بن نور ال ١٦٧
  ـ علي أكرب بن رمضان الفراهاين ١٦٨
  ـ علي رضا بن آقاجاين ١٦٩
  ـ علي رضا بن سليمان الطالقاين ١٧٠
  ـ علي نقي بن حممد باقر التربيزي ١٧١
  ـ عماد بن هالل اخلفاجي ١٧٢
  ـ عمار البحراين ١٧٣
  ـ عيسى الدزماري ١٧٤
  بن املازندراينبن زين العابدين  ـ عيسٰى ١٧٥

  حرف الفاء
  ـ السيد فخر الدين احلسيين املكّي ١٧٦
  ـ فخر الدين بن حممد علي الطرحيي ١٧٧
  دستغيب الشريازي  بن حمب اللّه  ـ السيد فضل اللّه ١٧٨

  حرف القاف
  ـ قاسم بن حسني بن علي كليددار النجفي ١٧٩
  ـ قاسم بن حممد اخلادم اخلالقي الكاشي ١٨٠
  ـ قريش بن هاشم احلسيين ١٨١

  حرف الكاف والگاف الفارسي
  ابن السيد عطاء املوسوي اجلزائري  ـ كرم اللّه ١٨٢

  ـ گنج علي الشريازي ١٨٣ 
  حرف امليم

  ـ السيد حمسن بن حممد املشهدي ١٨٤
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  ـ مشس الدين حممد اجليالين، الشهري مبالّ مشسا ١٨٥
  ـ الشيخ حممد اخلراساين ١٨٦
  حممد اخلراساين ـ ١٨٧
  ـ مشس الدين حممد الشريازي ١٨٨
  ـ الشيخ الدكتور حممد الصادقي الطهراين القمي ١٨٩
  ـ حممد القويل ١٩٠
  ـ حممد الكاشاين ١٩١
  ـ حممد املازندراين ١٩٢
  ـ تقي الدين حممد املكّي اجليالين ١٩٣
  ـ حممد املكّي اإلصفهاين الشاعر الفارسي ١٩٤
١٩٥ د املوسويـ حمم  
  ـ الشيخ حممد بن أمحد، حكيم امللك ١٩٦
  ـ ناصر الدين حممد الشهري بِـ(نصرا) ابن أمحد التوين اخلُراساين ١٩٧
  ـ حممد بن أمحد بن إمساعيل اجلُبيلي اجلبل عاملي ١٩٨
  [ ... ] بن خاتون العاملي املكّي  ـ حممد بن أمحد بن نعمة اللّه ١٩٩
  من شعره     

  آثاره العلمية     
  إجازاته وتالمذته ومن يروي عنه     

  مراثيه      
  ـ حممد بن أمحد بن حمسن احلسين احلسيين املوسوي اإلسترآبادي ٢٠٠
  الشريازي  باقراحلسيين الدين كمال بن احلسن الدين ـ حممد بن أمري شرف ٢٠١
  ي املكّيـ حممد بن احلسن بن سامل بن علي، أبو جملي اخلطّ ٢٠٢
  ـ السيد حممد بن حسن بن شدقم احلسيين املدين ٢٠٣
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  إجازة الشيخ حسن العاملي للسيد حممد الشدقمي     
  ـ حممد ابن الشيخ حسن صاحب املعامل ابن الشهيد الثاين ٢٠٤
  تالمذته والراوون عنه ونصوص إجازته     
  آثاره العلمية الباقية     
  من شعره     
  يد حممد بن حسني احلسيينـ الس ٢٠٥
  ـ السيد حممد بن حسني الشهري مبري حسيين السمناين ٢٠٦

  تتمة حرف امليم
  ـ حممد بن مشس الدين حسني بن حممد الشريازي املكّي ٢٠٧
  ـ حممد بن حسني بن حيىي بن حنظلة األحسائي ٢٠٨
  ـ أشرف حممد بن شهاب اجلوذري ٢٠٩
  بن عبد الرشيد الفساييـ صدر الدين حممد  ٢١٠
  ـ حممد بن عبد اللّطيف بن علي بن أمحد بن أيب جامع العاملي ٢١١
٢١٢ د ابن احلاج عليين حممـ مشس الد  
  ـ حممد بن علي االشبحود (األشحوري خ ل) العاملي ٢١٣
  ـ حممد بن علي أكرب احلسيين املشهدي ٢١٤

  ـ حممد بن علي احلسائي ٢١٥ 
  بن علي اجليالين ـ حممد ٢١٦
  ـ املريزا حممد بن علي بن إبراهيم اإلسترآبادي ٢١٧
  الكالم حول سيادته     
  مؤلَّفاته     
  تالمذته وإجازاته والراوون عنه     
  تاريخ وفاته     
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  ـ السيد حممد بن علي بن حيدر العاملي السكيكي املوسوي املكّي ٢١٨
  نسبه     
     د عبدكالم السيد حمماس املكّي حول نسبه و نسب السي  
  تاريخ والدته ووفاته     
  مكان والدته     
  البالد أسفاره إٰىل     
  ما قيل يف حقّه     
  عقبه     
  مؤلَّفاته     
  تكملة     
  ما نسب إليه من الكتب و ليس له     
  مخس رسائل إىل السيد حممد     
  منه اإلجازات العلمية له و     
  السيد حممد وابنه رضي الدين كانا من املراجع يف الفتوى     

  ـ حممد بن علي بن صاحل البحراين ٢١٩ 
  ـ السيد حممد بن علي بن حممد احلسيين اجلرجاين ٢٢٠
  ـ حممد بن علي بن حممد املكّي ٢٢١
  ـ حممد بن علي بن حممود الشامي العاملي ٢٢٢
  ث الدين الشريازي الطبيبـ حممد بن غيا ٢٢٣
  ـ حممد بن القاسم اجليالين اإلسترآبادي، امللقَّب بالفقيه ٢٢٤
  ـ حممد بن حممد اجلزائري األبريسمي األسدي ٢٢٥
  ـ اء الدين حممد بن حممد القاري ٢٢٦
  ـ حممد [ ... ] حممد املغريب املكّي ٢٢٧
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  ـ حممد بن حممد اهلروي ٢٢٨
  لدين حممد بن حممد [ ... ] ملك حيىي حسني القائينـ عالء ا ٢٢٩
  ـ عز الدين حممد ابن نظام الدين حممود األنصاري اإلسترآبادي ٢٣٠
  ـ حممد بن مؤمن بن شاه حسني ٢٣١
  ـ حممد املكّي بن ويل ٢٣٢
  ـ السيد حممد إبراهيم الرضوي ٢٣٣
  ـ حممد إبراهيم بن مصطفى القاري التربيزي ٢٣٤
  ـ حممد أمني اليزدي ٢٣٥
  ـ حممد أمني بن سلطان حممود الطبسي ٢٣٦
  ـ حممد أمني بن حممد شريف اإلسترآبادي اجلرجاين ٢٣٧
  مشاخيه     
  تالميذه ومن يروي عنه     

  تتمة يف ذكر تالميذه      
  مؤلَّفاته     
  مالحظة     
  تاريخ وفاته     
  املشهدي النيشابوريـ حممد أمني بن حممد مؤمن  ٢٣٨
  ـ حممد أمني بن مريزا جان القمي النجفي ٢٣٩
  ـ حممد باقر التربيزي ٢٤٠
  ـ حممد باقر الشريف اإلصفهاين املكّي ٢٤١
  ـ السيد حممد باقر بن أمحد املوسوي اإلسترآبادي ٢٤٢
  آثاره املكّية     
  تنبيه     
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  لطيفة     
  ـ حممد باقر بن احلسني ٢٤٣
  حممد باقر ابن احلاج حسني النيشابوري الطائفي املكّي ـ ٢٤٤
  مشاخيه     
  إجازاته لآلخرين     
  آثاره ومتلّكاته على الكتب     
  ـ حممد باقر بن احلاج خلف بيك الدزماري ٢٤٥
  ـ حممد باقر بن علي التستري النجفي ٢٤٦
  ـ حممد باقر بن حممد رضا عبد العظيمي الطهراين ٢٤٧
  حممد باقر بن حممد مؤمن السبزواريـ  ٢٤٨

  ـ حممد تقي بن إبراهيم سرخاب املازندراين ٢٤٩ 
  ـ حممد تقي بن احلسني احلسيين الكاشاين ٢٥٠
  ـ حممد تقي ابن الفاضل اهلندي حممد بن احلسن ٢٥١
  ـ حممد تقي بن حممد حسني ٢٥٢
  ري املكّيـ حممد جعفر بن حممد باقر بن احلاج حسني النيشابو ٢٥٣
  ـ حممد جواد ابن احلاج عبد الرضا بن عواد البغدادي ٢٥٤
  ـ حممد حسن ابن الشيخ حممد جعفر الطائفي ٢٥٥
  ـ حممد حسني األبرقوهي ٢٥٦
  ـ حممد حسني الشريازي ٢٥٧
  ـ السيد حممد حسني املشهور باحلسيين ابن إ مساعيل، أبو تراب ٢٥٨
  ـ حممد حسني املكّي ٢٥٩
  ـ حممد رحيم بن حممد قاسم اإلصفهاىن ٢٦٠
  ـ حممد رشيد بن حممد حكيم احلسين ٢٦١
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  الدزماري  ـ حممد رضا بن شكر اللّه ٢٦٢
  ـ حممد رضا بن كلب علي الكاظمي األسدي ٢٦٣
  ـ السيد حممد زمان بن إ مساعيل احلسيين األعرجي السمناين ٢٦٤
  شاينـ حممد سعيد بن حممد صاحل الكا ٢٦٥
  ـ حممد سلمان بن شيخ شاه الشريف الصفوي األردبيلي ٢٦٦
  ـ حممد شريف بن الشيخ حسن احللّي ٢٦٧
  ـ حممد شريف بن جنم الدين بن حممد ٢٦٨
  ـ حممد شفيع التربيزي ٢٦٩

  ـ حممد شفيع بن حممد علي اإلسترآبادي ٢٧٠ 
  ـ حممد صادق بن حممد معصوم املشهدي اخللخايل ٢٧١
  ـ حممد صادق بن حممد يوسف القزويين ٢٧٢
  ـ حممد صاحل املشهدي ٢٧٣
  بن حسني من نسل أيب ذر الغفاري  ـ حممد طاهر بن علي بن أسد اللّه ٢٧٤
  ـ حممد علي الشريازي ٢٧٥
  ـ حممد علي الكربالئي ٢٧٦
  ـ حممد علي بن أيب طالب الزاهدي، الشهري بالشيخ علي احلزين ٢٧٧
  حممد علي بن قاضي أحسن املكّي ـ ٢٧٨
  ـ حممد علي بن أمحد اإلسترآبادي ٢٧٩
  املكّي العاملي أمحد بن علي ـ حممد علي بن ٢٨٠
  ـ حممد علي ابن الشيخ جعفر علي املتخلّص بـ (فصيح) اهلندي ٢٨١
  ـ حممد علي بن زين العابدين اإليراين الكرماين الرفسنجاين ٢٨٢
  ي بن عاشورـ حممد عل ٢٨٣
  ـ السيد حممد علي بن السيد حممد الطباطبائي املكّي ٢٨٤
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  ـ حممد علي بن حممد تقي بن شاه حممد الشريازي ٢٨٥
  ـ حممد علي بن حممد صاحل بن علي بن حممد الشريازي الشيباين املكّي ٢٨٦
  ـ حممد علي بن مهر علي اجلزي الربخواري اإلصفهاين ٢٨٧
  ـ آقا حممد علي الكرمانشاهي ابن الوحيد البهبهاين ٢٨٨
  ـ السيد حممد علي بن مري ويلّ احلسيين املوسوي اإلصفهاين ٢٨٩
  ـ حممد قاسم بن حممد رضا، املشهور بـ مايلي ٢٩٠

  ـ حممد حمسن بن إ مساعيل اإلصفهاين ٢٩١ 
  ملكّي من آل طبيبـ حممد حمسن بن عبد الرشيد بن نور الدين حكيم ا ٢٩٢
  ـ حممد حمسن بن حممد مؤمن اإلسترآبادي اجلرجاين ٢٩٣
  ـ السيد حممد معصوم بن أمحد بن إبراهيم احلسيين الدشتكي الشريازي ٢٩٤
  ـ حممد هادي بن املالّ مشسا الشريازي ٢٩٥
  ـ حممد هادي بن مريزا عرب بن حممد رضا الشريازي ٢٩٦
  لطباطبائي النجفي الشهري ببحر العلومـ السيد حممد مهدي ا ٢٩٧
  ـ السيد حممد مؤمن بن دوست حممد احلسيين اإلسترآبادي ٢٩٨
  أوالده     
  مشاخيه     
  الراوون عنه وإجازته هلم     
  آثاره     
  تنبيهات     
  ـ السيد حممد حيىي ابن نظام الدين أمحد احلسيين الدشتكي الشريازي ٢٩٩
  علي الشولستاين ـ حممود بن ٣٠٠
  ـ حممود بن حممد بن علي بن محزة الالهيجاين اجليالين ٣٠١
  ـ حممود بن حممد علي زربوا املازندراين املكّي ٣٠٢
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  ـ حممود بن حممد نصري اخلادم ٣٠٣
  ـ مرشد بن إبراهيم املكّي ٣٠٤
  ـ مسعود بن أيب إبراهيم املوسوي الشريازي ٣٠٥
  بن علي بن نور الدين العاملي املكّيـ السيد مصطفى  ٣٠٦

  ـ مصطفى بن حممد إبراهيم القاري التربيزي ٣٠٧ 
  ـ معصوم اجليالين ٣٠٨
  ـ معصوم بيك التربيزي ٣٠٩
  ـ السيد مهدي ابن احلاج السيد إبراهيم التاجر الكاشاين ٣١٠
  ـ مهدي بن مشس الدين الكاظمي الشريازي ٣١١
  بن مجال الدين احلسيين  ـ مهدي بن نعمة اللّه ٣١٢
  املازندراين  بن يوسف نصر اللّه ـ موسٰى ٣١٣
  ـ مؤمن بن حيدر بن إبراهيم بن مرشد املكّي ٣١٤
  ـ مريزا جان الكشمريي ٣١٥

  حرف النون
  احلسيين  ـ السيد ناصر بن مساعد بن خليفة بن عبد اللّه ٣١٦
٣١٧ ين بن عبد العليـ جنم الد  
  بن حسني احلسيين الفائزي احلائري السفري الشهيد  اللّهـ السيد نصر  ٣١٨
  ـ نظر علي بن سلطان حممود الگلپايگاين ٣١٩
  ـ السيد نور الدين بن عبد الصمد املوسوي البحراين ٣٢٠
  ـ السيد نور الدين [ ... ] بن أيب احلسن العاملي املوسوي املكّي ٣٢١
  بدء حضوره يف مكّة     
  الراوون عنه وإجازاته هلمتالميذه و     
  أوالده     
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  تأليفاته     
  تكملة     

  من شعره      
  مقامة أدبية من منشآته     
  ـ نوروز علي بن املوىل رضي الدين حممد التربيزي ٣٢٢

  حرف اهلاء
  ـ السيد هاشم بن احلسني احلسيين ٣٢٣

  حرف الواو
  يعقوب املعلّم املكّي ـ وجيه الدين بن إمساعيل [ ... ] ابن ٣٢٤

  
  حرف الياء

  ـ السيد حيىي ابن السيد الشهيد حممد مؤمن احلسيين ٣٢٥
  ـ يوسف بن أمحد بن خاتون ٣٢٦
  ـ يوسف بن محاد احلسيىن ٣٢٧

* * *  
  الوثيقة الوقفية للقرى اليت وقعت حبوايل شرياز املوقوفة على مكّة واملدينة

  

  حول الكتاب:

ـ   ٣٢٧ ىيشتمل الكتاب عل أوالً:   ،ة املعظمـة ترمجة من األعالم الذين جـاوروا مكّ
ألقوا عصا الترحال بفناء البيت العتيق من علماء الشيعة اإلمامية متخذين من البلد احلرام و

  .لعلم والعبادةلملجأ 
ـ  ،ة السبكوقو ،رفت برصانة األسلوبمؤلفات الشيخ الواثقي ع إنّ  ى،ة احملتـو و دقّ
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  فيه قول الشاعر: وحيق ،لف كتابأولكن كتابه هذا يعد ب ،قة الطرحو أنا ،وبكارة املوضوع
  لكان البائع املغبونا ذهباً    هذا كتاب لو يباع بوزنه

مبـا ورد يف   بعـد أن مل يكتـف   ،قد مجع شتات هذه التراجم من املخطوطـات ل ثانياً:
املنقّـب   سـربها سـرب   ،جع يف تأليف كتابه هذا ألـف خمطوطـة  اوقد ر ،در والدراساتااملص

ومل يـدع   ،البلـدان  ىمنها الآليل األبكار، فقد راجع مكتبات عديدة يف شـت  ىوانتق ،املسبار
واملخطوطات  ،املكتبات اليت راجعها فلم يظفر بشيء ىهذا سو ،نظره وتأمل فيه الّإ فهرساً

جهداً جهيـداً يعجـز عنـه     ىالباحث املنصف لرينظر فلو  .شيء ىاليت تأملها فلم يعثر عل
لـه أن   وحيـق  ،جهوده يف هـذا الكتـاب   ىقصار ؤلّفوقد بذل امل ،شديد ٍ ويل بأساُعصبة 

  يتمثّل بقول الشاعر:
  الناس دهناً يف قوارير صافياً ىتر

  ج

  ٍ؟ رأس مسسم ىتدر ماجيري عل  ومل
  

أو  ٍ، أو استنسـاخ  ،ازدان الكتاب بتصاوير ومناذج من املخطوطات من إجـازة  ثالثاً:
ـ  ىا أضفخبطوط أصحاا مم ،وما شاها رةومذكّأ ،أو وقف ،إهداٍء أو  ،كمتلّ الكتـاب   ىعل

  .تصوير خمطوط ١٥٠وهي ،ومجاهلا وأناقتها ،حلّة قشيبة وزاد يف رونقها
مـن   عـدة ح ألا تصـح  ،وهي مهمة للغاية ،ختلّل التراجم عشرة إيضاحات رابعاً:

  ليك فهرسها:إو ،م والرجالاألخطاء واهلفوات اليت وقع فيها أصحاب التراج
جعفر بن أمحد بن احلسن املكّي، الصواب: جعفر بن أمحـد مكـي بـن احلسـن،     . ١

 وليس الرجل مكياً.
الذي ذكر له الشيخ آقا بـزرك ترمجـة مسـهبة (طبقـات      ،الشيخ حسن املشغري. ٢

 ن.يتاملشغري و ليسا شخصيبن حسن هو الشيخ حسني  ،)١٤٩ص ،١١القرن 
ياً، و مل حيضر ليس مكّ ي من مشايخ احلرثني بن حسن الظهريي العيناالشيخ حس. ٣

 وغريه. )٤٤ : ٢يف كتابه ( >رياض العلماء<صاحب  مهبادي كما توهآعند األمني األستر
ـ  رجالوهو من  ،الشيخ ربيع السنباطي وليس النباطي. ٤ والـذي   ،ةاجلمهور يف مكّ

 .>ملاملعا< رثاه الشيخ حسن الشامي ليس هو صاحب
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 بادي.آليس من تالمذة املريزا حممد اإلستر ،أبواحلسن بن عبداهللا الشريازي. ٥
غري السيد حممد بن علـي بـن    ،الشيخ حممد بن علي بن حيدر املقري الكاشاين. ٦
كَحيدر الساملكّي. كي العامليي 
 .س التنبيه واإليضاح الثالثفن. ٧
ومها غـري احملـدث    ،اإلستراباديمني بن حممد علي أوجود ناسخني باسم حممد . ٨
 املشهور.
ـ   الشيخ حممد بن عبد. ٩ ة احلي الشريف الشهري بنصري الدين اإلمامي مل يسـكن مكّ

كتب التراجم.بعض كما يف  ،ةاملكرم 
 .ي)ك) بدل: (مبركوالصواب (م ،علي بن حممد باقر مكي خطأ حممد. ١٠

  .كاملةٌ وتلك عشرةٌ
من األخطاء واهلفوات اليت وردت يف  عدةتصحيح  ىعليعثر القارئ الكرمي خامساً: 

ات هـذا الكتـاب  كتب التراجم والرجال وفهارس املخطوطات وغريها من املصادر يف طي، 
ـ    إوالشيخ الواثقي قد صحح عشرات بل مئات األخطاء اليت عثر عليها تارة بتصـريح اخلط

وليس ذلك من  ،يقف عندهخطإ  ولو كان غريه لطبل وزمر عند كلّ ،بدون تصريح ىوأخر
مـا ورد يف هـذا   تفاوت بـني   ىوقد أعلن املؤلف يف املقدمة أن القارئ إذا وقف عل ،شيمته

راجـع  الكتاب وسائر املصادر ـ خاصـة فهـارس املخطوطـات ـ فلـيعلم أنّ املؤلـف قـد         
  .إاخلط يشر إىل ومل املخطوطات أو مصوراا،

  لف يف كتابه:ليك مجلة من األخطاء اليت صححها املؤإو
، ٦٩٠، ٦٧٩، ٥٢٢، ٢٣٣فحات:(صـ للشيخ آقا بزركالطبقات موسوعة اخلطأ يف .١

٧٥٩(. 
 .) مثال٣٣٣ً فحة:(ص > للسيد األمنيأعيان الشيعة<اخلطأ يف . ٢
 ١٤٤،٦١٠، ١٠٧، ٥٩، ٢١، ٣٩٢، ٤٠٩، ٤٠٦، ٤٠٠فحات: خطأ املفهرس (صـ . ٣

 .)٦٩٦و
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ـ     املؤلف زات هذا الكتاب أنّمن ممي سادسـاً:   ىمل يكتـف بفهـارس املخطوطـات عل
 وقـد أشـار إىل   ،جـع املخطوطـة نفسـها والحظهـا    ابل ر ،األخطاء ىإمجاها واشتماهلا عل

  .)٢٢٥و  ١٣٨، ١٣٠فحات:املخطوط يف عدة من املواضع منها (صة مالحظ
 .٧٣٢ :رشت برقمبلدة  ،خمطوطة املكتبة الوطنية. ١
 .٥٦١٣ :خمطوطة جامعة طهران برقم. ٢
 .٤٢٦٠: برقم ىة جملس الشورتبطة مكخمطو. ٣
 .٧٩١٠ :خمطوطة جامعة إيران برقم. ٤
 .٣٩٦١٦ :خمطوطة املكتبة الرضوية برقم. ٥

والبـاحثون يف األغلـب    ،املخطـوط  ما جند يف الدراسات املعاصرة الرجـوع إىل وقلّ
  وط.غليعتمدون املطبوع امل

جديدة، أو معلومة  نكتة جع املؤلف خمطوطات كثرية بغية الوصول إىلالقد ر سابعاً:
بلدان نائية،  عديدة إىل اًأسفارحديثة، وقد سافر يف طلب املصورات ومالحظة املخطوطات 

  :ب الحظ مثالًاقد ذكر بعض أسفاره يف هذا الكت
  .)٨٢٠جرجان (ص  ـ السفر إىل

  .)٥٦٦ قزوين (ص السفر إىل ـ 
  نورة).من أعالم املدينة امل ١٣٣ـ١٣٢ـ السفر إىل كرمانشاه (ص 

وقد سافر املؤلف إىل بلدان كثرية لقراءة املخطوطات، من املدن اإليرانية حنو طهران 
، تربيـز ورشـت وكرمانشـاه وجرجـان وقـزوين      (كثرياً) 7(كثرياً)، مشهد اإلمام الرضا

  وشرياز وكربالء والكاظمني، سوى مكّة املعظّمة واملدينة املنورة.
ـ      هائلم ك ىيعثر القارئ الكرمي عل ثامناً: ة مـن خمطوطـات تـراث أعالمنـا يف مكّ

وجيد يف هذا الكتاب التعريف ا وبنسخها وأماكن وجودهـا، وإليـك منـاذج مـن      ،مةاملعظّ
  ذلك:

  .)٢٩٤شجاع الدين اإلصفهاين (صلشيخ ـ املؤلفات الكالمية ل
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  .)٤١٨اجليالين (ص امشس ـ مؤلفات املال
  .)٤١(صللقاضي أحسن املكّي > األربعون حديثاً<ـ 

  .)٦٥٢ـ جمموعة الشيخ حممد باقر املكي (ص 
  .)٦٧٨لألمري حممد زمان (ص  >األربعون حديثاً<ـ 

  .)٦٥٨(ص ع الشيخ حممد باقر التسترييـ جمام
  .)٤٥٤و  ٤٣٩ـ مؤلفات آل أيب جملي اخلطيني (ص 

  .)٧٧٥الصمد البحراين (ص ـ مصنفات السيد نور الدين بن عبد
  .)٨١٥أيب احلسن العاملي (ص آل  مصنفات السيد نور الدين

ية الـيت  ات الكتاب مناذج واضحة للعالقات الوديالحظ القارئ الكرمي يف طي تاسعاً:
  ني:وحنن نذكر منوذج ،كانت بني علماء املذاهب اإلسالمية يف مكة املعظمة

بطلب من اإلمـامني   >زيج ألغ بيك<ألّف القاضي أحسن بن حممد املكي تعريب . ١
 ،ين أمحد بن أيب الفضل املكّيدوشهاب ال ،القادر بن حممد احلسيين الطربي ين عبدحمي الد

 .>درر التتويج بتعريب مؤامرات الزيج<  ة املعظمة ومساه:سنة يف مكّلومها من علماء أهل ا
٢ .حممد بـن صـفي الـدين اجلـيالين     املوىلابنة گنج علي الشريازي  وىلاملج تزو، 

وهي خطبة  ،ة املعظمةما تاج الدين املالكي األنصاري القاضي مبكّخطبة النكاح بينه أوأنش
 أدبية مجيلة.
  التعايش السلمي بني أبناء املذاهب اإلسالمية. ىية واضحة علذلك داللة قو كلّ

ا لفت نظري يف التأمل يف صفحات الكتـاب وجـود خمطوطـات مكيـة     و مم عاشراً:
نـها خمطوطـات   مفقـد استنسـخ    ،ئر النسخلسا وقد كانت هذه املخطوطات مصدراً ،كثرية
  كثرية.

 وتكـون مصـدراً   ،نهاماملخطوطات القدمية واملهمة يستنسخ  ومن الواضح املعلوم أنّ
ة ـة مهاجرة من سائر البلدان فال توجد مكتبات شيعيوأنّ أغلب النسخ املكي ،لسائر النسخ

بـني أيـدي العلمـاء يف سـائر     ا يعين تناقل هذه املخطوطـات وتناوهلـا   مم ،ة املعظمةيف مكّ
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  ليك مناذج من ذلك:إو ١،البلدان
للشهيد الثاين  >الرعاية<الرحيم النهاوندي كتاب  حممد حسن بن عبد نسخ املوىل. ١

 .)٥٢٣(الحظ ص  ،ةيعن نسخة مكّ
يـة  للمحقق احللي عـن نسـخة مكّ   >،معارج األصـول <نسخ الناسخ نفسه كتاب . ٢

 .)٥٢٢ ص (الحظ ،أيضاً
 >الكـايف <ي نسخة من شاحلسيين املرع ىبن حممد عيس ىالسيد حممد موسنسخ . ٣
 .)٦١٥ ( ص ،يةعن نسخة مكّ ،للكليين

ية كتبـت  من نسخة مكّ تنسخ ،للشيخ الصدوق >عتقاداتاال<نسخة من رسالة . ٤
  .)٧٥٥(ص  يس، قبيبجبل أ ىعل

  رسالة السيد اإلشكوري:

>، بعـث العالّمـة اجلليـل خـبري     مـة أعـالم اـاورين مبكّـة املعظّ   وملّا نشر كتاب <
املخطوطات والفهرسة، احلاج السيد أمحد احلسيين اإلشكوري(حفظه اهللا) رسـالة إعجـاب   

  وإكبار إىل مؤلّفه، ونصه كالتايل:
  دمت يف خري وعافية فضيلة العالّمة الشيخ حسني الواثقي

اورين مبكّـة  أعـالم اـ  بعد السالم والتحية وتقدمي أسىن التهاين بصـدور كتابـك <  
  >.املعظّمة

ساعات ممتعة جد ع  القد أمضيتن، فبهرين صربك يف التتبمع كتابك هذا الذي ال يثم
يف مطاوي فهارس املخطوطات وكتب التراجم وغريها، وجِـدك الـذي اليعـرف امللـل يف     

ل، وربمـا نقـد   استخراج املعلومات الدقيقة املتأنية من مظانها، واملقارنة املتأكّدة بـني النقـو  

                                            
املخطوطات فيهـا   . خالفاً ملخطوطات البحرين (مبا فيها القطيف و األحساء) فإنّ الشواهد تدلّ على بقاء١

 حبث آخر، لعل اهللا يوفقين إلمتامه. ومكوثها يف مواطنها، وتفصيل الكالم موكول إىل
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  بعضها ملعرفة السقيم والصحيح منها.
ميتاز عملك بأنك سلكت مسلكاً مل يسلك قبل، فعبدت الطريق ملـن أراد أن يسـري   

نـا لطمـس معاملهـا وإنسـاء     نهذا املسري. هذه ميزةٌ هي مفخرةٌ لتأرخينا الذي يسعى خمالفو
  الشريفني مكّة املكرمة واملدينة املنورة.لدينا من السوابق التأرخيية والدينية يف احلرمني  ما

> فتحـت أبوابـاً مـن املعـارف التأرخييـة      ذخائر احلرمني الشـريفني إنّ موسوعتك <
امليدانية كانت مغلقةً علينا وعلى كلّ الباحثني، وهي ـ حبق ـ صفحةٌ ناصعةٌ وضاءة تقابـل    

ٍ ثقايف وغريه  يف حمو كلّ أثر مساعي مناوئي الشيعة يف أرض احلجاز الذين جندوا طاقام
لنا، كأننا مبعزل عن بركات تلك البقعة الطاهرة الشريفة، وكأنهم هم وحدهم الـذين أثـروا   
الثقافة اإلسالمية ا وأحيوا معاملها املندثرة. موسوعتك املباركة أظهرت جانباً ال يسـتهان  

نـا ورجاالتنـا األبـرار يف أرض    به من دورنا العلمي والتأرخيي واجلهود اليت بـذهلا علماؤ 
  التوحيد والنبوة.

  هدفك مقدس، وخطوتك مباركة، ومسلكك مقدر، وعملك مشكور.
  كان اهللا يف عونك والزلت مسدداً موفّقاً.

  هـ١٤٣٨أول ربيع اآلخر
  أخوك الداعي لك                                                                       

  السيد أمحد احلسيين                                                                              

  ني: وملحقَ تكملة ىويشتمل الكتاب عل 

ا التكملةأم:  

ر معلومـات  ومل يتبين حـاهلم ومل تتـوفّ   ،مةة املعظّمكّ ففي مجاعة نسبوا أنفسهم إىل
  .عنهم

  :انحقلو أما امل

ـ   >التراث املكي<الكتاب  ىك الثاين علاإلستدرا األول:ف : املؤلفـات  ىويشـتمل عل
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ة املعظمة واملؤلفات ومقابلة الكتب يف مكّ ،ة املعظمةكات يف مكّوالتملّ ،واملستنسخات املكية
  ة املعظمة.واملستنسخات يف طريق مكّ

 وهي الـيت وقعـت   ،ة املعظمة واملدينة املنورةمكّ ىاملوقوفة عل ىوثيقة القر الثاين:و
جنوب إيران من فارس و  حبوايل شرياز والواقف هو األمري الكبري إمامقلي خان وايل والية

قبل السطان عباس الصفوي وقد أنشأ الوثيقة العامل اجلليل والفقيه النبيل السيد املاجد بـن  
ـ  ىهـ) و قد أوقف أربـع قـر  ١٠٢٨بشرياز(ت  حسائي البحراين كان قاضياًهاشم األ  ىعل

ني تخمطـوط علـى  وقد حققها الشيخ الـواثقي   .التنصيف ىاملدينة املنورة علمكة املعظمة و 
  حتتفظ ما جامعة طهران.
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