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 :الممخص
تعرضت الكثير مف المخطوطات عمى مر التاريخ إلى التمؼ، بسبب 
الكوارث الطبيعية، والحروب. وقد انبرى بعض العمماء لممحافظة عمى 
المخطوطات، ومنيـ العالـ العراقي الشيخ عمي كاشؼ الغطاء، اذ تركزت 
كماؿ النقص في  جيوده في استنساخ النسخ الخطية النادرة وتكثيرىا، وا 

صالح تضرر  المخطوطات المتضررة التي سقطت منيا بعض األوراؽ وا 
بعض األوراؽ، وانشاء مكتبة ضخمة جمع فييا عيوف المخطوطات 

 ونفائسيا. 
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Abstract: 

 Many manuscripts throughout history have been 

damaged by natural disasters and wars. Some scholars 

have rushed to preserve the manuscripts, among them the 

Iraqi scientist Sheikh Ali Kashif al-Khatta, as his efforts 

were focused on reproducing rare and abundant written 

copies, completing the shortage of damaged manuscripts 

from which some of the papers fell and repairing damage 

to some of the papers, and establishing a huge library in 

which the manuscripts' eyes and their valuables were 

collected. 
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 المقدمــــــــة                                                                                             
في  ،تمثؿ بالتراث المخطوط ،تراثا فكريا ضخما ،عمماؤنا األعالـ خمؼ لنا    

مختمؼ أوجو الحضارة والمعارؼ في الفقو واألصوؿ والعقائد والتفسير والحديث والرجاؿ والسنة 
و الفمؾ والييئة والكيمياء والرياضيات والطب والصيدلة والتاريخ والبمدانيات وغيره . اال اف ما 

الكوارث الطبيعية منيا  يدةعديؤسؼ لو تعرض الكثير مف ىذا التراث إلى التمؼ ألسباب 
وما صاحبيا  ،كالحروب والفتف الداخمية ،الحريؽ والفيضانات وغيرىا وبعضيا بفعؿ االنسافك

تالؼ الكتب، والشواىد التاريخية كثيرة.  منو إلى  الكثير تعرضوما تبقى مف حرؽ المكتبات وا 
حتى أننا نقرأ  ،ففقدنا الكثير مف تراثنا ،وعدـ الصيانة والترميـ ،لسوء الخزف ،التمؼ والضرر
. وقد قيض اهلل ليذا التراث مف ييتـ بو اأثر و  انعياليوم نجد ليا  ال عف كتب في الفيارس

 ويحافظ عميو ، فكاف لبعض العمماء العراقييف جيودا مخمصة في الحفاظ عمى المخطوطات
كماؿ نقصيا ،ضررةأو في ترميـ المخطوطات المت ،وتكثيرىا باستنساخيا النادرة أو في  ،وا 

                      تجميع الكتب وأنشاء المكتبات ليذا الغرض، ومف ىنا تكمف أىمية البحث.   
عقدنا البحث لواحد مف أولئؾ العمماء الذيف كاف ليـ دور كبير في حفظ التراث وىو و 

                   .                                                          الشيخ عمي كاشؼ الغطاء
  الغطاء. المبحث األوؿ عف حياة وسيرة الشيخ عمي كاشؼتكممنا في 
 لمحديث عف أعمالو التراثية في مجاؿ تكثير النسخ الخطية الثاني المبحث وخصصنا

  والمحافظة عمى المخطوطات. النادرة 
 التوفيؽ. ومف اهلل

 المبحث األول 
 حياة الشيخ عمي وسيرتو

 اسمو ونسبو 
الشيخ عمي بف الشيخ محمد رضا بف الشيخ موسى بف الشيخ جعفر بف الشيخ     

                                               . (5)خضر بف يحيى بف سيؼ الديف المالكي الجناجي النجفي
في محمة العمارة  (1)ىػ5223، وقيؿ في مطمع عاـ ( 2)ىػ5224حدود سنة النجؼ في ولد في 

 . (1)بني مالؾ العربية في أسرة عممية عربية تنحدر مف قبيمة  ،(4)احدى محالت النجؼ القديمة
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أسرتو منيـ برعاية والده وتعمـ المقدمات وقرأ السطوح عمى فضالء  الشيخ عمي نشا 
وغيرىـ مف أعالـ النجؼ الغطاء  كاشؼ والشيح ميدي الغطاء كاشؼ ىادي عمو الشيخ

 محمد والشيخ المامقاني حسف محمد والشيخ التستري جعفر والشيخ النجفي راضي كالشيخ
وولع باألدب فانقطع اليو، حتى برع في ،  (2)شيوخو عف الرواية إجازة ولو،  الديف محي جواد

شعراء عصره في العراؽ وصاحب أعالمو وشيوخو ، ونظـ الشعر مبكرا وطارح  النظـ والنثر،
  وكاف شديد الذكاء قوي الحافظة وقد ساعده ذلؾ عمى التفوؽ.، (3)وغيرىا

 عالقتو بوالة عصره
بيف مختمؼ األوساط في العراؽ وغيرىا مرموقة مكانة بكاشؼ الغطاء  أسرةحظيت 

ولغيره مف رجاؿ  لمشيخ عميمف بالد المسمميف، ولدى المموؾ واألمراء والكبراء، فقد كانت 
أسرتو صالت وثيقة مع والة بغداد مف آؿ عثماف ، فكاف الوالة عند زيارتيـ إلى النجؼ 

 سنة في النجؼ إلى باشا عاصـ مصطفى بغداد واليورد فعندما يزوروف الشيخ عمي. 
بعالقة صداقة مع سري باشا  . وارتبط الشيخ عمي(4)مكتبتو في عمي الشيخ زار ىػ،5122

ىػ  فقد كاف ىذا األخير أديبا، لو عالقات مع رجاؿ 5122واليا عمى العراؽ سنة الذي عيف 
والؼ لو كتاب النوافح   (5)العمـ واألدب ولما اجتمع بالشيخ عمي تولع بو واختص بمالزمتو

جمع فيو ما قيؿ في صديقو سري باشا الذي ولي العراؽ عاـ ، العنبرية في المأثر السرية
. وعندما عيف حسف رفيؽ باشا واليا عمى (52)ف وما قالو ىو أيضاىػ مف مدائح وتيا5122

ىػ ، حدثت بينو وبيف الشيخ عمي منافرة اعتـز بعده الشيخ عمي 5125محـر  55بغداد في 
عمى السفر إلى إسطنبوؿ لمقابمة السمطاف عبد الحميد الثاني لمفاوضتو في المصالح العامة 

 . (55)أكثر مف مرة ىػ واجتمع بالسمطاف5125فسافر في سنة 
 أسفاره 

، ركانت نفسو الكبيرة حممتو عمى الرحمة، فجاب بالد فارس، وبالد الترؾ، وبالد مص 
، ال بؿ كانت أشبو برحالت منتجعي وتكف رحمتو ىذه رحمة تسمية وتفكي وسوريا والحجاز، ولـ

العمـ والرواية مف السمؼ الصالح، فإنو كاف إذا حط رحمو في بمد وجو ىمو إلى زيارة معاىده 
 .(52واالستانةالعممية والوقوؼ عمى دور كتبو الميمة ، ىكذا كاف في مصر والشاـ 

يا وبيف ىػ ، أقاـ في أصفياف مدة وقضى بين5251كانت أوؿ رحمة إلى ايراف سنة 
، (51)شيراز وخراساف سبع سنيف وىو في ىذه المدة وفي ىذه البمداف يمقى كؿ تبجيؿ واحتراـ 
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وقد ألؼ خالؿ تمؾ   ىػ،5122واستغرقت جولتو سبع سنيف حيث عاد إلى العراؽ في سنة 
ئد المدة وأثناء تنقمو في البمداف واتصالو بالعمماء واألعياف عدة مجاميع شحنيا بالفوائد والفرا

مف الشعر والنثر وما جرى بينو وبيف مف لقيو مف مطارحات وما سمعو مف نكات وشواىد، 
وقصص وشوارد، وقد اشتغؿ بتنظيـ ما جمعو وترتيبو واىتـ باقتناء الكتب فأضاؼ إلى ما 

ىػ سافر إلى اآلستانة، وقد أتقف في ىذه 5125. وفي سنة (54)ورثو مف آبائو شيئا كثيرا
تركية، فشافو كبار ساستيا وعممائيا، واجتمع بالسمطاف أكثر مف مرة وسافر العاصمة المغة ال

منيا إلى الحج ، والقدس، ورجع إلى اآلستانة وبقي زىاء أربع سنوات، ولـ يبؽ فييا بيتا مف 
ف  بيوت الكتب اال زاره واستفاد منو، وكاف إذا أعجبو كتاب لـ يكبر عميو نسخو واكتتابو، وا 

. واتصؿ (51)اف في اآلستانة، فإنو انتسخ فييا لنفسو بنفسو أسفارا جمةكبر كما فعؿ يوـ ك
ىػ 5151ىناؾ بالسيد جماؿ الديف األفغاني وتأكدت بينيما الصداقة، وعاد إلى العراؽ في سنة 

. وقد انتيت اليو زعامة بيتو، فكاف مف أعياف عمماء النجؼ، ومشاىير رجاليا ومف ذوي (52)
. حتى اف الحكومة كانت (53)تمؼ الطبقات واألمراء في البالد وغيرىاالشأف واالعتبار لدى مخ

تعد األوراؽ الموقعة مف قبمو أوراقا رسمية ليا حكـ إسناد الطابو وحكـ االسناد المصدقة مف 
 .  (54)كاتب العدؿ

 :والده أ
 فاضميف عالميف كانا مف ابرز عمماء عصرىما وىما:  خمؼ الشيخ عمي ولديف

  (12)ىـ(1344 -1222) .الشيخ احمد 1
ىػ ، درس عند السيد 5255كاف مف أعالـ الفقياء المحققيف ، ولد في النجؼ سنة 

عمي بف محمود األميف العاممي و محمد باقر النجـ آلبادي و محمد طو نجؼ و آقا رضا 
اليمداني و محمد كاظـ الخراساني ، واختص بالسيد محمد كاظـ اليزدي، وناؿ عنده مكانة 

يشيد بو ، ويرشد الناس اليو في أخذ الفتاوى واألحكاـ الشرعية . مرموقة، وكاف أستاذه اليزدي 
لو مؤلفات منيا: أحسف الحديث في الوصايا والمواريث، سفينة النجاة في الفقو، حاشية عمى 

ىػ.                                    5144فرائد األصوؿ في أصوؿ الفقو لمرتضى األنصاري. توفي في سنة 
   (20)ىـ(1373 -1224حسين ) .الشيخ محمد 2

مف كبار العمماء المجتيديف وزعماء الديف ذوي النزعة اإلصالحية ، الداعيف لموحدة 
ىػ ، درس عمى أبيو وحضر األبحاث العالية في الفقو 5254اإلسالمية، ولد في النجؼ سنة 
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كثيرة منيا واألصوؿ عمى محمد كاظـ الخراساني و السيد محمد كاظـ الطباطبائي، لو مؤلفات 
تحرير المجمة، الديف واإلسالـ ، المراجعات الريحانية ، عقود حياتي، العبقات العنبرية في 

 ىػ. 5131الطبقات الجعفرية . توفي في سنة 
 صفاتو 
رحب الصدر يحتـر الصغير والكبير ويقضي حوائج الناس دوف الشيخ عمي كاف 

 .(25)عمى أحد، وال بمالو عمى محتاج تفريؽ بيف شريؼ ووضيع وقريب وبعيد ال يبخؿ بجاىو
 آؿ مف عمي الشيخ والثبات الصبر الغريب القدر الرفيع الفاضؿ وصفو الشبيبي بقولو: الشيخ

 عمى أو عاكفا والتأليؼ، النسخ في مجدا إال يرى ال الذي الرجؿ وىو الغطاء، كاشؼ
 وجودىا، مظاف لؾ ويصؼ أحاديثيا، عميؾ يقص وذكرىا، الكتب بجمع ليجا أو المطالعة
، وقاؿ الشيخ جعفر محبوبة : أدركت ىذا الشيخ (22)وجماعتيا صرعاىا أحواؿ لؾ ويترجـ

واجتمعت بو يوما مف األياـ وىو في أخريات أعوامو، فرأيتو شيخا كبيرا أبيض الرأس والمحية، 
 .(21).صبيح الوجو، تبدو عميو مالمح الزعامة وتطفح عمى أسارير جبيتو آثار النبوغ والتقدـ

 مؤلفاتو 
 ألؼ الشيخ مجموعة مف الكتب تدؿ عمى فضمو وغزارة عممو منيا: 

 .(24)في تسع مجمدات ( الحصوف المنيعة في طبقات الشيعة،5
 ( نيج الصواب في الكاتب والكتابة والكتاب. 2
فرغ منو في تاسع ، ( سمير الحاضر وأنيس المسافر، وىو كشكوؿ في خمس مجمدات كبار 1

 ىػ .  5141ربيع األوؿ سنة 
 ( نيج الصواب إلى حؿ مشكالت اإلعراب.4
 ( ديواف شعره.1
 وما قالو شعراؤىـ أيضا. شعرا، ما قيؿ في آؿ كاشؼ الغطاءمجموع (  2
سري باشا الذي ولي العراؽ عاـ في ( النوافح  العنبرية في المأثر السرية. جمع فيو ما قيؿ  3

 دائح وتياف وما قالو ىو أيضا.ىػ مف م5122
 وفاتـــــــو

في بعد حياة حافمة بالعمـ والعمؿ، والبحث والتألؼ، توفي الشيخ عمي كاشؼ الغطاء  
األخيرة مف حياتو سنوات ال فيبسكتة قمبية أو دماغية ، وكاف  ،ىػ5112غرة المحـر سنة 
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فعزلت األسواؽ، وخرجت مواكب العزاء،  .جميس البيت ال يستطيع الخروج ، لوجع في رجميو
وشيع في غاية التبجيؿ ودفف مع آبائو في مقبرتيـ ورثاه كثيروف وأرخ وفاتو العالمة مشكور 

 الطالقاني بقولو:
 قد دىى مف خطبو     يـو شجو وأسى     
 نحبو مف نحبو    وقضى الشرع شجى  
   (21)قػػمػػر غػاب بػػو     فعمي ارخوه        

 . (22)ىػ 5112استمر مجمس الفاتحة والعزاء، وقصائد الرثاء إلى أخريات محـر سنة و  
 المبحث الثاني: جيوده في حفظ التراث 

تركزت جيود الشيخ عمي كاشؼ الغطاء في حفظ التراث بثالثة اتجاىات: استنساخ 
النسخ الخطية النادرة وتكثيرىا ، و إكماؿ النقص في بعض المخطوطات المتضررة التي 

 سقطت منيا بعض األوراؽ ، و أنشاء مكتبة جمع فييا نوادر المخطوطات . 
 مستنسخاتو أوال

الحرص عمى توسيع مكتبتو وجمب المصادر الميمة بمغ بالشيخ عمي كاشؼ الغطاء 
واألسفار النادرة الييا أنو نسخ بخطو مف الكتب عددا كبيرا بيف صغير وكبير، ولـ يفتر عف 
ذلؾ حتى بعد أف كبرت سنو وأصابت الرعشة يده، فبعض كتاباتو األخيرة معروؼ لتشويشو 

ذا أعجبو كتاب لـ يكبر عميو نسخو ، وكاف إ (23)بواسطة الضعؼ وعدـ القدرة عمى مسؾ القمـ
ف كبر كما فعؿ يوـ كاف في اآلستانة ، فإنو انتسخ فييا لنفسو بنفسو أسفارا جمة ،  واكتتابو، وا 
منيا كتاب ) شرح أبي تماـ عمى مياجاة جرير واألخطؿ(، وقد وجده منتسخا بالخط المغربي 

عمى تفيمو ومحاكاتو بقممو حتى القديـ ، وىو خط معمى يجيؿ المشارقة تيجئتو، فعكؼ أياما 
أتقنو، فمـ يصعب عميو بعد ذلؾ انتساخ الكتاب، ، ونسخ أيضا ديواني ) مييار( و ) 
كشاجـ(، ولـ يكونا يومئذ مطبوعيف، وبفضمو طبع األخير عمى نسختو التي انتسخيا لنفسو، 

قبؿ طبعو وىمتو في الصبر عمى الكتابة مشيودة، حتى إنو تناوؿ كتاب ) أمالي القالي( 
وعكؼ عمى نسخو في عدة أسابيع، وكاف الوباء منتشرا حيث أقاـ ، فمـ يعقو ذلؾ عف 

: دخمت عمى الشيخ عمي آؿ كاشؼ الغطاء في مكتبتو قائال. ويروي عمي الشرقي (24)مقصده
الصغرى التي اقتصرت عمى ما ورقو بيده، ونسخ بخطو فوجدتو جالسا عمى األرض ، وأمامو 

ييا كتاب مفتوح ، ومحبرة ، وقد شد عمى عضده مساطر خفيفة مف الخشب طاولة صغيرة عم
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شدا محكما يمنع الرعشة التي في يده ، ألنو شيخ وىنت قواه، وشارؼ عمى التسعيف مف 
عمره، وكاف البسا ثوبا سميكا خصص لمكتابة تراه مخططا بألواف وألواف مف مسح القمـ 

عمر ذلؾ عف قوي ، وكاف مشغوال بالنسخ فسألتو ورذاذه، وكاف في يده قمـ مف الخيزراف ال
 الثوب ،قاؿ بأف عمره يناىز السبعيف وىو عندي أطيب مف الغاللة التي يصفيا الشاعر:

  (25)كأذياؿ خود أقبمت في غاللة          مصبغة والبعض أقصر مف بعض
بإسطنبوؿ انو بينما كاف منيمكا مرة في نقؿ كتاب خطي في احد الجوامع  ومف نوادره

اذ جاءه احد الضباط لمقبض عميو بناء عمى امر السمطاف عبد الحميد الثاني، لكف الشيخ قاؿ 
لمضابط: كؿ مف حدثؾ باني سأترؾ عمؿ استنساخ ىذا الكتاب قبؿ اف أصؿ إلى نياية 
 الفصؿ الذي يستمـز االنتياء مف استنساخو نحو ساعة أو اكثر فال تصدؽ ذلؾ. وىكذا

 .(12)داعي االحتراـ إلى االنتظار حتى يتـ الشيخ نقؿ ىذا الفصؿ مف الكتاباضطر الضابط ب
 :(15)عمى المائة مخطوط بيف كتاب ورسالة منيا وكانت مستنسخاتو تزيد

ىػ( ، تاريخ 221. بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية، ألحمد ابف طاووس )ت 5
 ىػ.5144رجب  4النسخ 

لثالثة ، لمشيخ الصدوؽ، أبي جعفر محمد بف عمي بف بابويو القمي) ت . فضائؿ األشير ا2
 ىػ( .145

 . رسالة في العقود واإليقاعات لمؤلؼ مجيوؿ.1
 ىػ(. 5212. شرح الممعة الدمشقية، لمشيخ عمي بف جعفر كاشؼ الغطاء )ت 4
. شرح قواعد األحكاـ لمشيخ جعفر بف خضر النجفي المشتير بػ )كاشؼ الغطاء() ت 1

 ىػ( . 5223
 ىػ(. 5222. شرح تكممة القواعد، لمشيخ حسف بف جعفر كاشؼ الغطاء)ت 2
 ىػ( 445. أسئمة وأجوبو في الفقو وغيره، البي العباس أحمد بف محمد بف فيد الحمي )ت 3
 ىػ(. 322. قواعد األحكاـ لمعالمة الحمي، الحسف بف يوسؼ بف المطير ) ت  4
 ىػ( .422بي جعفر محمد بف الحسف ) ت . رسالة الجمؿ لمشيخ الطوسي، أ5

 ىػ (. 335. مسائؿ المدنيات، لفخر المحققيف، محمد بف الحسف بف المطير الحمي )ت 52
 ىػ(.  5524. إيقاظ اليجعة في إثبات الرجعة ، لمشيخ محمد بف الحسف الحر العاممي ) ت 55
 . اصؿ العالء بف رزيف 52
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 ىػ.5145محـر 25صبيحة الجمعة . رسائؿ عمي بف جعفر . تاريخ النسخ 51
 ىػ . 5145صفر 2. أصؿ زيد الزراد ، تاريخ النسخ األحد 54
 ىػ. 5145صفر 2. أصؿ أبو سعيد عباد العصفري. تاريخ النسخ األحد 51
 ىػ.5145صفر 3. أصؿ عاصـ بف ُحميد الحناط. تاريخ النسخ الخميس52
 ىػ، مكاف النسخ النجؼ. 5145صفر 5. أصؿ زيد النرسي. تاريخ النسخ األحد 53
شير  51. أصؿ جعفر بف محمد بف شريح الحضرمي. تاريخ النسخ صبيحة السبت 54

 ىػ ، مكاف النسخ كربالء .5145الخير صفر 
 ىػ، مكاف النسخ كربالء.5145صفر 54. أصؿ محمد بف المثنى. تاريخ النسخ 55
 مثنى بف الوليد الحناط.. أصؿ 22
 . أصؿ خالد السندي البزاز.25
 . أصؿ حسيف بف عثماف بف شريؾ.22
 أصؿ عبد اهلل بف يحيى الكاىمي. .21
 أصؿ سالـ بف أبي عمرة. .24
 عمي بف أسباط.  نوادر .21
. كتاب الحجة عمى الذاىب إلى تكفير أبي طالب، لشمس الديف أبي عمي فخار بف معد 22

 ىػ. 5144رجب  21األحد يـو ىػ(. تاريخ النسخ 212ئري)ت الموسوي الحا
. كتاب اإلفصاح في إثبات إمامة أمير المؤمنيف )ع( لمشيخ المفيد أبي عبد اهلل محمد بف 23

ىػ، مكاف النسخ 5115ربيع الثاني  4ىػ(، تاريخ النسخ األربعاء 451محمد بف النعماف )ت 
 المشيد المقدس الغروي. 

ىػ، مكاف النسخ 5115شير ربيع األوؿ  22لمشيخ المفيد، تاريخ النسخ  . كتاب المجالس24
 النجؼ.

ىػ(الناسخ 152. رسالة في الفرؽ والمقاالت، البي محمد الحسف بف موسى النوبختي) 25
  .ىادي بف عبد عمي بف الشيخ موسى بف خضر

نسخ النجؼ ىػ، مكاف ال5112شعباف  25. تبصرة العواـ ) فارسي( تاريخ النسخ الخميس 12
 األشرؼ . 
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. الفصوؿ مف المحاسف والعيوف ، لمشيخ المفيد أبي عبد اهلل محمد بف محمد النعماف )ت 15
 . ىػ 5124ىػ(، تاريخ النسخ 451
وىو المجمد الثاني. تاريخ النسخ (، 52). كتاب رياض العمماء لمميرزا عبد اهلل األصفياني12
 المشيد المقدس الغروي. ىػ، مكاف النسخ 5142صفر  52األربعاء يـو 
( وىو المجمد الرابع تاريخ النسخ 52. رياض العمماء لمميرزا عبد اهلل األصفياني) ؽ11

 ىػ ، مكاف النسخ المشيد المقدس المرتضوي. 5115شعباف 24صبيحة يوـ الثالثاء
 . الحدائؽ الوردية في أحواؿ األئمة الزيدية ، لحميد بف أحمد الشييد المعروؼ بالشييد14

ىػ ، مكاف النسخ في قرية 5154جمادي األولى  52ىػ( تاريخ النسخ 212اليماني) ت 
  .البصيرة مف توابع الحمة

. الفرؽ والتواريخ، المنسوب إلى احمد بف محمد بف مجد الديف الطوسي الغزالي) ت 11
 ىػ5125ذي الحجة  22ىػ( تاريخ النسخ يـو األحد 122
ف، لمسيد ىاشـ بف سميماف الحسيني البحراني) ت . روضة العارفيف ونزىة الراغبي12

  .ىػ51115صفر 2الجمعة يـو ىػ( ، تاريخ النسخ عصر 5523
. نسمة السحر بذكر مف تشيع وشعر، لضياء الديف يوسؼ بف يحيى بف الحسيف بف 13

 ىػ ، مكاف النسخ النجؼ. 5124شير المحـر 3ىػ( تاريخ النسخ 5525المؤيد ) ت 
اآلمؿ في عمماء جبؿ عامؿ، لمحمد بف عمي بف إبراىيـ بف أبي شبانة  تتمة كتاب امؿ .14

ىػ ، مكاف النسخ 5115األحد سمخ ربيع األوؿ يوـ ىػ (، تاريخ النسخ 5525البحراني )
 النجؼ. 

 ىػ(. 5235. ترجمة السيد عبد اهلل شبر، لمحمد بف ماؿ اهلل بف معصوـ) 15
أفضؿ اليندي الدىموي الشاعر المتخمص بػ ) سر . كممات الشعراء ) فارسي( لمير محمد 42

ىػ ، مكاف النسخ 5114جمادي األولى  55ىػ( ، تاريخ النسخ الخميس 5522خوش() 
 النجؼ.

ىػ( ، تاريخ النسخ األحد 5241. نبذ التاريخ ، لمحمد بف محمود بف عمي الطبسي) بعد 45
 ىػ . 5114جماد األخرة  22
محمد عمي بف محمد رضا الساروي المازندراني)ت  قبؿ . توضيح االشتباه واإلشكاؿ، ل42

 ىػ، مكاف النسخ النجؼ. 5114شواؿ 55ىػ( ، تاريخ النسخ الجمعة 5212
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  .. مناقب بني ىاشـ ومثالب بني عبد شمس وأمية41
. أنوار البدريف ومطمع النيريف في تراجـ عمماء األحساء والقطيؼ والبحريف لعمي بف حسف 44

ىػ. 5123ذو الحجة 24ىػ(، تاريخ النسخ يوـ الجمعة 5142ف البحراني)ت بف عمي بف سميما
 4ىػ(، تاريخ النسخ 5212.كتاب الرجاؿ لعبد المطيؼ بف عمي بف أبي جامع العاممي )ت 41

 ىػ.5142المحـر 
. لب األلباب في الدراية وعمـ الرجاؿ ، لمحمد جعفر الشريعتمدار االسترابادي ) 42

 ىػ ، مكاف النسخ المشيد المقدس الغروي.5115رجب  2السبت  ىػ(، تاريخ النسخ5221
. غاية االختصار في أخبار البيوتات العموية المحفوظة عف الغبار. لمسيد تاج الديف بف 43

ىػ، مكاف 5111ذي القعدة  2محمد بف حمزة الحسيني ) المجمد األوؿ(، تاريخ النسخ الثالثاء 
 النسخ النجؼ.

بع اإلفادات ، لمحمد باقر بف محمد تقي الشيير بآقا نجفي . مجمع االجازات ومن44
 ىػ. 5124ربيع الثاني  24ىػ(  المجمد األوؿ، تاريخ النسخ األحد 5144األصفياني ) ت 

 . مجمع االجازات ومنبع اإلفادات ،لممؤلؼ نفسو، المجمد الثاني. 45
. كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب )ع( البي عبد اهلل محمد بف 12

ىػ قوبمت 5122ذي الحجة  25ىػ(، تاريخ النسخ األحد 214يوسؼ الكنجي الشافعي )ت 
 عمى نسخة قابميا المؤلؼ. 

ذي الحجة  21. البياف في أخبار صاحب الزماف )ع( لممؤلؼ نفسو، تاريخ النسخ 15
  .ىػ ، قابميا الشيخ عمي مف األوؿ إلى األخير5122

ىػ(، تاريخ 451. فتنة الجمؿ يوـ البصرة ، لمشيخ المفيد محمد بف محمد بف النعماف ) ت 12
 ىػ. 5115جمادي األخرة   55النسخ 

 ىػ. 5121سنة ىػ(، تاريخ النسخ 412. العمدة في األدب البف رشيؽ القيرواني) ت 11
ىػ(، تاريخ النسخ 112المغة البي عمي إسماعيؿ بف القاسـ القالي ) ت  . أمالي القالي في14
كتبت عمى نسخة سقيمة  ىػ، مكاف النسخ شرع بالنسخ في بغداد دار السالـ،5251محـر  23

 كثيرة الغمط. 
. رسائؿ ابف العميد لمحمد بف أبي عبد اهلل الحسيف أبي الفضؿ الكاتب البغدادي المعروؼ 11

 ىػ. 5121جمادي األخرة  25ىػ(، تاريخ النسخ  األربعاء 115ت بابف العميد ) 
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ىػ( ، 324. نكت اليمياف في نكت العمياف ، لصالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدي ) ت 12\
  .ىػ5151رجب  25الجمعة يـو تاريخ النسخ 

ىػ، 5155شعباف  54. لذة السمع في ضفة الدمع ، لممؤلؼ نفسو، تاريخ النسخ الثالثاء 13
 كاف النسخ إسطنبوؿ دار السعادة.م

 . القوؿ الفائؽ األريب. 14
ىػ(، تاريخ النسخ 132. شرح مقصورة ابف دريد األزدي، لمحسيف بف احمد بف خالويو )ت 15

ىػ، نسخة مقابمة عمى نسخة قديمة فييا تمؼ قرئت 5113شعباف  22صبيحة يوـ األربعاء 
 عمى مؤلفيا. 

، لعمي بف محمد بف الحسف الشييد الثاني ) رأثور وغير المأثو . الدر المنثور مف الخبر الم22
 .ىػ. المجمد الثاني5144ىػ( تاريخ النسخ يـو االثنيف شير جمادي االولى5224ت 
. محاسف الشاـ ونواحييا ، ألحمد بف محمد بف عمر الممقب بشياب الديف الخفاجي، عدد 25

 فارغة .  ، ناقصة األخير لـ تتـ مع وجود أوراؽ254األوراؽ 
. ديواف محمود افندي صفوت الشيير بالساعاتي ، لجامعو عبد الحميد بيؾ نافع، تاريخ 25

ىػ ، مكاف النسخ دار السعادة إسطنبوؿ 5152شير جمادي األولى  4النسخ ليمة الخميس 
 المحمية المسماة بالقسطنطينية.

د اهلل بف محمد الزوزني ) . حماسة الظرفاء مف أشعار المحدثيف والقدماء ، البي محمد عب22
ىػ  ، مكاف النسخ دار السعادة 5155شير رجب  55ىػ( ، تاريخ النسخ يوـ الجمعة 415ت 

 .إسطنبوؿ
. مطمع البدور ومجمع البحور، لصفي الديف احمد بف صالح بف محمد بف أبي الرجاؿ  21

 .ىػ5115المحـر  51ىػ( ، تاريخ النسخ يـو االثنيف 5252اليماني، ) ت 
 ثانيا إكمال نقص بعض المخطوطات

كماؿ النقص  عمؿ الشيخ عمي ضمف اىتمامو بالتراث المخطوط عمى إصالح وا 
 في بعض المخطوطات ومنيا: والخرـو والسقط 

.غرر الفرائد ودرر القالئد لمشريؼ المرتضى، أتـ الشيخ الصفحات األولى والصفحة 5
 ىػ.5154األخيرة في سنة 
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ىػ، الناسخ محمد 422القرآف ، لممقداد السيوري الحمي ت . كنز العرفاف في فقو 2
مقيـ بف محمد باقر بف كماؿ الديف قطب الديف الكنكازي، تاريخ النسخ منتصؼ جمادي 

 ورقة.  11ىػ، أتـ األوراؽ األولى وعددىا 5211األخرة 
. متشابو القرآف و مختمفو ، البي جعفر محمد بف عمي بف شير آشوب المازندراني 1

ىػ، تاريخ النسخ حدود القرف الثاني عشر اليجري، أتـ الشيخ األوراؽ السبع األولى 144ت 
 منيا  وثالثا مف آخرىا. 

ىػ ، 5212. حاشية أنوار التنزيؿ ، لمشيخ البيائي محمد بف الحسيف العاممي ت 4
يخ تاريخ النسخ حدود القرف الثالث عشر اليجري، أتـ الشيخ إحدى عشرة ورقة مف آخرىا، تار 

 ىػ.5152التتمة سنة 
ىػ، أتـ نقص الصفحة 224. الدروع الواقية في األخطار، لعمي بف طاووس ت 1

 ىػ  في النجؼ األشرؼ. 5151شير رمضاف  4األخيرة بورقة منيا في يـو االثنيف 
ىػ، تاريخ 422. مصباح المتيجد لمشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بف الحسف ت 2

شر ، أتـ النواقص الموجودة المنتشرة في أوليا ووسطيا وآخرىا : النسخ حدود القرف الثاني ع
ورقة في أوليا، ثالثة أوراؽ في موضعيف مف ومنتصفيا، وعشر أوراؽ في آخرىا، أتميا في 

 ىػ.5154سنة 
ىػ، الناسخ إبراىيـ 335. إيضاح الفوائد، لفخر المحققيف محمد بف الحسف الحمي ت 3

 .ي الورقة األولى منياالجامعي العاممي، أتـ النقص ف
ىػ، أتـ النقص األوؿ في 342. البياف لمشييد األوؿ محمد بف مكي العاممي ت 4

 ورقتيف وكذا الورقة األخيرة. 
ىػ، الناسخ صالح بف يوسؼ 542. العقود واإليقاعات لعمي بف الحسيف الكركي ت 5

ىػ ، أتـ النقص الموجود 531شواؿ  22بف سعيد بف يوسؼ ، تاريخ النسخ عصر يـو الثالثاء 
 في مواضع مختمفة منيا في ثماني أوراؽ. 

ىػ،أتـ 5542. الحدائؽ الناظرة في فقو العترة الطاىرة، لمشيخ يوسؼ البحراني ت 52
 النقص األخير وىو ست أوراؽ. 

. التحفة الغروية في شرح الممعة الدمشقية ، لمشيخ خضر بف شالؿ آؿ حزاـ 55
 ورقة. 14ىػ، أتـ نقص آخرىا في 5122ىػ، انتيى مف تأليفو سنة 5211العفكاوي النجفي ت 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)422 ) 
 

. رياض المسائؿ في تحقيؽ األحكاـ بالدالئؿ، لمسيد عمي بف محمد عمي 52
 ىػ، أتـ الصفحة األخيرة منيا. 5214لطباطبائي الحائري ت ا

ىػ، تاريخ النسخ القرف 342. األلفية لمشييد األوؿ محمد بف مكي العاممي ت 51
 الحادي عشر، أتـ الصفحة األولى منيا. 

ىػ، تاريخ 232. المختصر النافع لممحقؽ الحمي أبي القاسـ جعفر بف حسف ت 54
 .ورقة51ىػ،  أتـ نقص أوليا في 5551سنة  شير ربيع األوؿ 22النسخ 

ىػ  أتـ الشيخ 5524. بداية اليداية لمشيخ محمد بف الحسف الحر العاممي ت 51
ذو الحجة مف  52أوليا في سبع أوراؽ، وكذا في آخرىا في ثماني أوراؽ، وذلؾ يوـ السبت 

ىػ(، 232)ت  . المختصر النافع لممحقؽ الحمي أبي القاسـ جعفر بف حسف52ىػ. 5151سنة 
 ،ورقة 54تاريخ النسخ في القرف الحادي عشر، أتـ نقص أوليا بأربع أوراؽ ، وفي آخرىا في 

 ىػ. 5112ربيع اآلخر سنة  2واتمو يـو األربعاء 
. نياية التقريب في شرح التيذيب، لمشيخ عبد النبي بف سعد الجزائري)ت 53

 ىػ(5225
 ثالثا جمع المخطوطات وتأسيس مكتبتو

مكتبة مف اندر المكتبات وأوسعيا جد أسرة كاشؼ الغطاء جعفر الكبير  مشيخكانت ل
جمعا لمكتب المخطوطة، والكثير مف ىذه الكتب كانت فريدة في بابيا وقد جمعيا الشيخ جعفر 
الكبير مف مختمؼ األقطار اإلسالمية إما بطريؽ الشراء أو مما كاف ييدى اليو، ثـ انتقمت 

منيا إلى ابنو الشيخ موسى بطريؽ الوراثة ومنو إلى أخيو الشيخ عمي،  ىذه المكتبة اال القميؿ
رثا  وقد تسرب مف ذلؾ القميؿ شيء إلى البيوت، ومف ىذا القميؿ المتسرب ما قد وصؿ شراء وا 

، وكاف لمشيخ عمي شغؼ تاـ بجميع الكتب واقتنائيا فابتاع في أسفاره (12)إلى الشيخ عمي
أعالقا نفيسة مف الكتب المخطوطة والمطبوعة التي لـ توجد في مكتبات العراؽ وسوريا 

في  النفيسةبقممو كثيرا مف المخطوطات النادرة فأضحت مكتبتو مف المكتبات  واستنسخ
الكتب واقتنائيا واستنساخيا وشرائيا فكاف مما العراؽ. وكاف أشيى حديث عنده يدور حوؿ 

حدث بو: اف الكتب ال تجتمع اال بثالث بصبر أيوب، وعمر نوح، وممؾ قاروف، وحدث أيضا 
قاؿ: يوـ كنت في اآلستانة كاف عندي عياؿ فأصبحت يوما مف األياـ ولـ أممؾ شيئا مف 

لعيالي غذاء بذلؾ المبمغ الدراىـ غير ربع مجيدي فخرجت مف الدار صدر النيار ألشتري 
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فمررت في سوؽ مف أسواقيا فرأيت كتابا وكنت محتاجا اليو فاشتريتو بما كاف عندي وأتيت 
إلى أىمي وبقيت ذلؾ اليوـ جميعا بال غذاء. وكاف سيال في إعارة الكتب واستنساخو فاستنسخ 

وأوسعيا، وىي مكتبتو مف أشير مكتبات النجؼ وتعد .  (11)عمى كتبو كثير مف ىواة الكتب
مكتبة ثمينة جمعت قماطرىا أميات الكتب القديمة ويتيمات المصنفات في سائر العمـو 

 . (14)والفنوف وأكثرىا مخطوط في العصور الخالية
وعف ىذه المكتبة يقوؿ جرجي زيداف: ومكتبة الشيخ عمي بف الشيخ محمد رضا      

لكتب ويتيمات المصنفات، في نفائس الجعفري كاشؼ الغطاء وىي مكتبة قديمة حوت أميات ا
العموـ ، والفنوف، وأكثرىا مكتوب في العصور الخالية، ومف محتوياتيا كتاب)  مقاييس المغة ( 
و)طراز( لمسيد عمي خاف في المغة و )المجمؿ( البف فارس وغيرىا وىي اكبر مكتبة في 

 . (12)مخطوطات نادرة وقاؿ الزركمي عف مكتبتو: جمع خزانة كتب تشتمؿ عمى  . (11)النجؼ
 ومن مخطوطاتيا الميمة :

ىػ( وىو في ثالثة مجمدات، تاريخ النسخ سنة 151مقاييس المغة  البف فارس ) ت  .5
ىػ ، والمظنوف اف ىذه المجمدات الثالثة قد اشتراىا الشيخ عمي مف مزاد آؿ نظاـ 5553
 .  (13)الدولة

ىػ 415إلى سنة يا الطبري يرجع تأريخسموة العارفيف وأنس المشتاقيف، لمحمد بف ممؾ  .2
. 
األنوار النبوية في صحاح األخبار المصطفوية، لمحسف بف محمد الصاغاني، تاريخ  .1

 ىػ .252النسخ سنة 
المعرفة في أصوؿ الحديث، لمحاكـ بف عبد اهلل صاحب المستدرؾ، تاريخ النسخ سنة  .4

 ىػ.421
لممنصور باهلل الحسف بف محمد  أنوار اليقيف في إمامة أمير المؤمنيف عميو السالـ، .1

 ىػ.5524يف أحمد بف يحيى فرغ مف تأليفو سنة 
 ىػ .324اإليماف مف كتاب الكافي، لمشيخ الكميني تاريخ النسخ سنة  .2
الدرة البيية والروضة المضية في تاريخ الروضة الحسينية، لمسيد حسوف البراقي  .3

 ىػ وبخط المؤّلؼ .5112المتوفى سنة 
 لبيف، لو أيضا وبخطو.مختصر مقاتؿ الطا .4
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 منتخب تاريخ قـ ومف سكف فييا مف العموييف، لو أيضا وبخطو. .5
 الدرة المضية في تأريخ الحنانة والثوية، لو أيضا وبخطو . .52
كشؼ األستار في أوالد خديجة مف النبي المختار صمى اهلل عميو والو وسمـ، لو أيضا  .55

 ىػ .5121وبخطو فرغ منو سنة 
 لشيخ عمي.رجاؿ الغضائري، بخط ا .52
 رياض العمماء، لمميرزا عبد اهلل أفندي أجزاء منو بخط شيخ عمي. .51
 شرح الدريدية، البف خالويو بخط شيخ عمي. .54
 وقعة الجمؿ، لمشيخ المفيد بخط شيخ عمي. .51
 الفصيح، لثعمب بخط شيخ عمي. .52
 ىػ .5534األخالؽ، لمسيد عبد اهلل شبر بخط المؤّلؼ فرغ منو سنة  .53
  .الحديث، البف األثير كتب في عصر المؤلؼ وعميو إجازتو بخطوالنياية في غريب  .54
 مختار الصحاح، لمرازي. .55
 كفاية المتحفظ ونياية المتمفظ، لمطرابمسي. .22
 الحكـ والمحيط األعظـ، البف سيده. .25
 الفائؽ في تفسير الحديث، لمزمخشري . .22
 الحدائؽ الوردية في مناقب أئمة الزيدية ، لإلماـ حميد الديف اليماني. .21
 ىػ .5212رجاؿ ابف داود، كتب سنة  .24
 فيرست عمماء البحريف ، لمشيخ سميماف الماحوزي. .21
 معراج الكماؿ إلى معرفة أحواؿ الرجاؿ، لمماحوزي أيضا . .22
 ىػ .5211أسماء األضداد، البف قتيبة كتب سنة  .23
 أسماء األضداد، لمثعالبي. .24
 المرتضى. لمشريؼتعميقة عمى شعر أمرئ القيس،  .25
 ديواف المرتضى. .12
 ىػ.5525ديواف عفيؼ الدمشقي، تاريخ النسخ سنة  .15
 شرح ديواف المتنبي، البف جني. .12
 شرح المعمقات السبع، البف جني أيضا. .11
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 المقصور والممدود، البف دريد. .14
التعميقة عمى كتاب طبقات اأُلمـ، البف أبي جرادة ، كتبت عمى نسخة تأريخيا سنة  .11

 ىػ .212
 ىػ.242المؤلؼ سنة حاشية عمى مطالع األنوار، كتب في عصر  .12
 ىػ.332شرح المطالع، لقطب الديف الشيرازي، كتب سنة  .13
 ىػ.5215عيوف األثر، البف سيد الناس، كتب سنة  .14
  لصاعد االندلسي.طبقات اأُلمـ،  .15

 االحاالت
ـ 2225ىػ / 5412بيروت ،  5( أغا بزرؾ الطيراني، طبقات أعالـ الشيعة ، دار إحياء التراث العربي، ط5

 .5413، ص  52، ج
؛ وأنظر، محبوبة، جعفر باقر، ماضي 5413، ص  52( أغا بزرؾ الطيراني، طبقات أعالـ الشيعة ، ج2

 . 531،ص 1ـ، ج2225ىػ/ 5412دار األضواء ، بيروت ،  2النجؼ وحاضرىا، ط
، 3ـ، ج5545ىػ/ 54125( األميف، حسف، مستدركات أعياف الشيعة، دار التعارؼ لممطبوعات، بيروت 1

 . 542ص
الغريري، احمد ناجي، الجيود العممية لمشيخ عمي صاحب الحصوف في دراسة عمـ التاريخ والتراجـ و  ( 4

ىػ، 5411البيموغرافيا، مجمة ديواف التراث،  منشورات دار التراث ، النجؼ األشرؼ، العدد األوؿ سنة 
 .152ص
 . 542، ص 3( حسف األميف، مستدركات أعياف الشيعة، ج1
 .5442، ص 52طيراني، طبقات أعالـ الشيعة ،ج( أغا بزرؾ ال2
 . 542 ص ، 3ج الشيعة، أعياف مستدركات األميف، حسف(  3
كاشؼ الغطاء، محمد الحسيف ، عقود حياتي، تحقيؽ أمير كاشؼ الغطاء، منشورات مدرسة ومكتبة ( 4

 .13ـ، ، ص2252ىػ/ 5411اإلماـ كاشؼ الغطاء ، النجؼ، 
 .15، ص ( كاشؼ الغطاء، عقود حياتي5

 .112، ص 24،  دار األضواء، بيروت، ج2(  أنظر، أغا بزرؾ الطيراني، الذريعة ،ط52
 . 42كاشؼ الغطاء، عقود حياتي، ص (55
-5551( الشبيبي ، محمد رضا، صرعى الكتب والمكتبات في العراؽ ، مجمة لغة العرب ، السنة الثانية 52

 .125آذار، العدد التاسع ص 
 .531، ص 1اقر، ماضي النجؼ وحاضرىا، ج( محبوبة، جعفر ب51
 .5414، ص 52( أغا بزرؾ الطيراني، طبقات أعالـ الشيعة، ج54
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 .125الشبيبي ، صرعى الكتب والمكتبات في العراؽ ، ص  (51
 .45(  كاشؼ الغطاء ، محمد الحسيف، عقود حياتي، ص 52
 .5413، ص  52( أغا بزرؾ الطيراني، طبقات أعالـ الشيعة، ج53
 .224، ص 5ـ  ، ج5521الخميمي، جعفر ، ىكذا عرفتيـ ، النجؼ ،  (54
؛ موسوعة طبقات الفقياء ، مؤسسة 45،ص 1ترجمتو: العاممي ، محسف األميف، أعياف الشيعة ، ج (55

 .35، ص 5ؽ 54ىػ، ج5424، قـ ، 5اإلماـ الصادؽ ، ط
، 2وي ،احسف الوديعة ، ط(  ترجمتو: كاشؼ الغطاء، عقود حياتي؛ الكاظمي، محمد ميدي الموس22

؛ أغا بزرؾ الطيراني ، طبقات 222، ص2ـ ، ج5524ىػ/5142المطبعة الحيدرية ، النجؼ األشرؼ، 
 .252، ص 52أعالـ الشيعة ، ج

 .5415، ص 52( أغا بزرؾ الطيراني، طبقات أعالـ الشيعة، ج25
 .125 ص ، العراؽ في والمكتبات الكتب صرعى رضا، محمد ، الشبيبي(  22
 . 534 ص ،1ج وحاضرىا، النجؼ ( ماضي21
 .554، ص 3كحالة ، عمر رضا، معجـ المؤلفيف ، ج( 24
ىػ / 5412بيروت ،  5( أغا بزرؾ الطيراني، طبقات أعالـ الشيعة ، دار إحياء التراث العربي، ط21

 .5415ص  52ـ ، ج2225
محبوبة، جعفر باقر، ماضي ؛ وأنظر، 515( كاشؼ الغطاء ، محمد الحسيف ، عقود حياتي ، ص 22

 .532، ص1النجؼ وحاضرىا، ج
 .5414، ص  52( أغا بزرؾ الطيراني، طبقات أعالـ الشيعة ، ج  23
-5551( الشبيبي ، محمد رضا، صرعى الكتب والمكتبات في العراؽ ، مجمة لغة العرب ، السنة الثانية 24

 .125آذار، العدد التاسع ص 
الشيخ عمي الشرقي ، األحالـ ، القسـ الرابع ، جمع وتحقيؽ موسى الشرقي ، عمي ، موسوعة  (25

 .532ىػ ، ص 5555الكرباسي، بغداد ، 
 . 534؛ وأنظر، الشرقي ، األحالـ ، ص 225، ص 5( الخميمي، ىكذا عرفتيـ ،ج12
( استفدنا مف بحث صالح الخاقاني ، إسيامات الشيخ عمي صاحب الحصوف في حفظ التراث وصيانتو 15

 ىػ.   5411و ، مجمة ديواف التراث،  منشورات دار التراث، النجؼ األشرؼ، العدد األوؿ سنة ونسخ
ىػ 5423، بيروت ،  2( الخميمي، جعفر ، موسوعة العتبات المقدسة، قسـ النجؼ ، مؤسسة األعممي ، ط12
 . 244، ص 3ـ ، ج5543 -

 .534، ص 1( محبوبة، ماضي النجؼ ، ج11
 -ىػ 5451، 2ي، معجـ رجاؿ الفكر واألدب في النجؼ خالؿ ألؼ عاـ، ط( األميني، محمد ىاد14

 .5242، ص 1ـ، ج5552
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، ص 4( تاريخ آداب المغة العربية، راجعيا وعمؽ عمييا شوقي ضيؼ، دار اليالؿ، القاىرة، د.ت،  ج11
524. 
 .55 ، ص1ـ ، ج5542دار العمـ لممالييف ، بيروت  1( الزركمي ، خير الديف ، األعالـ ، ط12
  .242، ص 3( الخميمي، موسوعة العتبات ، ج13
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