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ف شهاب األخبار
ّ
مؤل

ابوعب���داهّلل ، محّمدبن سالمة بن جعف���ر، معروف به »قاض���ى ُقضاعى«، از 
يخ زندگى او اطالعات  دانش���وران نيمۀ نخست سدۀ پنجم است. از تار
ک���ه در دوران  چندان���ى در دس���ت نيس���ت. همي���ن ان���دازه مى داني���م 
يست و در علومى چند، از جمله: ادبيات، فقه،  فاطميان در مصر مى ز
ى از او به  يخ ، دست داشته، در سه علم اخير، آثار حديث، تفسير و تار
يادگ���ار مانده است. وى در َمسند قضاوت بود و در دوران وزارت على 
ى  ب���ار فاطميان - منشى او بوده و روزگار ير در  ب���ن  احمد َجرجرايى - وز
چند به عن���وان سفير فاطميان در حکوم���ت روم شرقى، در قسطنطنيه 
اقامت داشت. او در شب پنج شنبه، شانزدهم ذى قعده سال 454ق، 

چشم از جهان فروبست .

کرده است : تاج سبکى در الطبقات الکبرى او را چنين معرفى 

محّم���د ب���ن سالم���ة بن جعف���ر بن عل���ّي القاض���ي، أب���و عبداهّلل  
کتاب الشهاب، سمع  القضاعي2 الفقيه، قاض���ي مصر، مصّنف 
أب���ا مسل���م محّم���د بن أحم���د الکات���ب، و أحمد بن برب���ال، وأبا 

ين. الحسن بن جهضم، وأبا محّمد بن النّحاس، وآخر

روى عن���ه الحمي���دّي، وأبو سع���د عبد الجلي���ل الس���اوي، ومحّمد بن 
محّم���د بن برکات السعيدي، وسهل بن بش���ر األسفراييني، وأبو عبداهّلل  

کوال، وآخرون.3 الرازي في مشيخته، والخطيب، وابن ما

ک���وال نير نوشته است: »کان متفّننا فى عل���وم، ولم أر في مصر من  ابن ما
يجرى مجراه«.4

گون  گونا که در رشته ه���اى  قاض���ى ُقضاعى، از جمل���ه عالمانى اس���ت 
کرده و در برخى از رشته ها تأليفات���ى نيز از خود به يادگار  کس���ب دانش 

گذاشته است. فهرست آثار او به اين شرح است:
1. اإلنباء عن األنبياء؛5

2. اإلنباء في الحديث؛6
ثار في مصر؛7 3. المختار في ذکر الِخطط واآل

4. أمالي في الحديث؛8
ين مجلدا؛9 5. تفسير القرآن في عشر

یقال: هو ِمن  2.  الُقضاعى )بضم القاف وفتح الضاد المعجمة(: نسبة إلى قضاعة: قبیلة معروفة، و
. األنساب، ج 4، ص 516. كثُر واألصّحُ ِحْمیَر، وهو األ

 3. الطبقات الکبرى، ج 4، ص 150 - 151.
4.  إكمال الکمال، ج 7، ص 147.

5.  هدیة العارفین، ج 2 ص 71.
كشف الظنون، ج 1، ص 172؛ هدیة العارفین، ج 2، ص 71.   .6

كشف الظنون، ج 2، ص 1622؛ هدیة العارفین، ج 2، ص 71.   .7
 8.  المستخ���رج عل���ى المست���درك، ص 38 ؛ كش���ف الظن���ون،  ج 1، ص 165؛ هدی���ة العارفی���ن، ج 2،

 ص 71.
9.  مسند الشهاب، ج 1، ص 9 ؛ األعالم للزركلى، ج 6، ص 146.

درآمد
ک���ه همواره مورد اقبال و توجه عالمان و محدثان  از متون حديثى عامه 
شيعه و سنى قرار داشته، کتاب شهاب االخبار از قاضى قضاعى است. 
بيت���ى از پيامبر  بردارنده حدود ه���زار روايت اخالقى و تر کت���اب در اي���ن 
ک و تلخيص هاى  گرامى اس���الم)ص( و شروح، حواشى، دارای استدرا
فراوان���ى اس���ت. در يک���ى از شماره های آيين���ه پژوهش1 ضي���اء الشهاب 
از قط���ب راون���دی معرفى ش���ده بود. در اي���ن نوشتار به اختص���ار، مؤلف 
و منزل���ت شهاب األخبار را ط���رح مى کنيم و به معرف���ى نسخه هاى ضوء 
ک���ه از معدود شرح ه���اى شيعى بر  الشه���اب نوشت���ۀ فضل اهّلل راوندی - 

شهاب است - خواهيم پرداخت.

 1. آيینه پژوهش، ش 128، خرداد و تیر 1390.

 درنیگ در 
 ضوئ الهشاب
و دست نوشته های آن

چکیده:  هشاب االخبار تالیف  قایض قضایع)م454ق(، از 
متون کهن حدییث و مورد توجه  عاملان شننیعه و سننی است. 
بر این کتاب شننروح و حوایش زیادی نوشننته شده که چند 
شننرح مهم آن از  حمدثان امایم اسننت . ضننوئ الهشاب  از ابو 
الرضا فضل اهلل بن علی حسننی راوننندی )قرن 6ق( از مجله 
آین شننروح ارزمشند  شییع اسننت . نسخه هایی از این کتاب 
، در کتاخبانه های ایران معریف شننده که در حقیقت با شرح 
دیگری بر هشاب االخبار اشننتباه شده است. در این نوشتار 
مضننن معریف دو نسننخه قطیع  ضوء الهشاب از اسننتانبول 
و بغداد، دیگر نسخه های منسوب نزی برریس شده است. 

کلید واژه : هشاب االخبار، ضوء الهشاب، فضل اهلل راوندی.

حسنی شانظری نقند و بننرریس کنتناب
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کتابخان���ه مجلس موج���ود است  و  کت���اب تنها يک نسخ���ه در  از اي���ن 
کرده است. موسسه دار الحديث آن را چاپ 

3. ض���وء الشه���اب فى ش���رح شهاب األخب���ار، از سيد فض���ل  اهّلل   بن  على 
راوندى )م ح 572ق(.

يف و نفيس نيز در قيد تحقيق و تصحيح است که در باره  اين شرح شر
آن و نسخه هايش  نکاتى مى آيد.

مؤلف ضوء الشهاب
سيد ضياء  الدين فضل  اهّلل  راوندى از دانشمندان اماميه در قرن ششم 
يف و توصيف  هج���رى اس���ت . مراتب فض���ل و دانِش او، بى ني���از از تعر
گردش  شيخ منتجب  الدين رازی در کتاب الفهرست چنين  است. شا
آورده است: »السّيد اإلم���ام ضياء الدين أبوالرضا فضل اهّلل  بن علي بن 
کمال  عبيداهّلل  الحسني الراوندي، عاّلمة زمانه ، جمع مع علّو النسب ، 

الفضل و الحسب، وکان أستاذ أئّمة عصره ، له تصانيف...«.19

کلمه »قاسان«، ضمن بيان  کتاب األنساب خود، ذيل  سمعان���ى نيز در 
کاشان و بيان ورود خود به آن شهر، مى آورد: موقعّيت جغرافيايى شهر 

دخلتها وأقمت به���ا يومین وأهلها من الشیعة وكان بها جماعة 
من أهل العلم والفضل ... وأدركت بها السّید  الفاضل أبا الرضا 
فض���ل اهّلل  بن علي العل���وي الحسیني20 القاسان���ي وكتبت عنه 
أحادی���ث وأقطاعا من شعر »ولّما وصل���ت إلى باب داره قرعت 
الحلق���ة وقعدت على الدكة، انتظر خروجه، فنظرت إلى الباب 
ِه���َب َعنکُم 

ْ
ی���ُد اهّلُل ِلُیذ َما ُيِر فرأی���ت مکتوب���ا فوقه بالج���ّص: »ِإّنَ

َركْم َتْطِهیًرا« .21 َبْیِت َو ُیَطِهّ
ْ
ْهلَ ال

َ
ْجَس أ الِرّ

نسب
يف ايشان چنان که از نوشته ابن ِعَنبه در عمدة الطالب فهميده  نسب شر

19. الفهرست، صص 96 و 334.
20. صحیح آن »الحسنى« است.

21. األنساب، ج 4، ص 426.

ين مجلسا؛10 6. دّرة الواعظين وذخر العابدين مجلد على عشر
7. ُدستور معالم الِحکم من کالم اإلمام علّي بن أبي طالب عليه السالم؛11

8. دقائق األخبار وحدائق االعتبار في الحکم؛12
9. شهاب األخبار؛13

يخ؛14 ئف في التار 10. عيون المعارف وفنون الخال
هاب؛15 11. ُمسند الّشِ

12. مناقب الشافعي؛16
يخ.17 13. نزهة األلباب في التار

شهاب األخبار
شه���اب األخب���ار، از ح���دود 1200 سخ���ن حکمت آمي���ز و حکمت آموز از 
رس���ول خ���دا)ص( در نصاي���ح و سفارش ه���اى اخالق���ى، و خاتم���ه اى 
ف، در 

ّ
مشتم���ل ب���ر دعاهاي���ى از آن حض���رت فراه���م آم���ده اس���ت. مؤل

ى سخنان رسول خدا)ص( اسناد احاديث را  حذف  ين���ش و گردآور گز
کتفا نم���وده و بر اساس تقارب  ک���رده و در صحت آنه���ا به بالغت کالم ا

يب احاديث پرداخته است. الفاظ و تناسب معانى به تبو

گردآورن���ده آن، از همان آغاز،  کتاب، ف���ارغ از شيعه يا سّنى ب���ودن  اي���ن 
م���ورد توجه عالم���ان ب���وده اس���ت و حديث پژوه���ان و حديث شناسان 

يسته اند. شيعه و اهل سّنت، با ديدۀ عنايت به آن نگر

کت���اب شهاب از  گرچه  يد: »ا کت���اب مى گو بارۀ اين  عالم���ه مجلس���ى در
کتب و  تأليف���ات عالم���ان اهل سّن���ت است، اّم���ا بيشتر فق���رات آن در 

اخبار محّدثان شيعه آمده است«.18

که از ميان آنها  برخ���ى از بزرگان اماميه بر شهاب األخبار، شرح نوشته اند 
سه شرح  از اهميت بيشترى برخوردار است: 

1.روح األحب���اب و روح األلب���اب ف���ى ش���رح شه���اب األخب���ار، از ابوالفتوح 
يسندۀ تفسير معروف روض الجنان و روح  ى )ق���رن ششم هجری(، نو راز
که نسخه ای از اين شرح وجود ندارد.  کنون تصور بر اين بود  الجنان؛ تا 
ک���ه در موسسه  ب���ه لط���ف الهى نسخه ه���ای آن شناساي���ى شده است 

علمى فرهنگى دار الحديث در دست تحقيق ، پژوهش و نشر است.

2.ضياء الشهاب فى شرح شهاب األخبار، از قطب  الدين سعيد راوندى، 
)م 573 ق(؛

10.  كشف الظنون، ج 1، ص 745؛ هدیة العارفین، ج 2، ص 71؛ ذیل كشف الظنون، ج 1، ص 462.
11.  المصباح للکفعمى، ص 307؛  األعالم للزركلى، ج 6، ص 146؛  أعیان الشیعة، ج 1، ص 212.

12.  هدیة العارفین، ج 2، ص 71.
كشف الظنون، ج 2، ص1067.  .13

كشف الظنون، ج 2، ص 1188؛ هدیة العارفین، ج 2، ص 71؛  األعالم للزركلى، ج 6، ص 146.   .14
كشف الظنون، ج 2، ص 1683.   .15

كشف الظنون، ج 2، ص 1839؛ هدیة العارفین، ج 2، ص 71؛ األعالم للزركلى، ج 6، ص 146.   .16
17.  مسند الشهاب، ج 1، ص 10؛  األعالم للزركلى، ج 6، ص 146.

18. بحاراألنوار، ج 1، ص 42.

کتابخانۀ عاطف افندی آغاز نسخۀ ضوء الشهاب از 
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از آثار او که سرشار از پژوهش و لطائف است، کتاب ضوء الشهاب است. 
راون���دی اين کت���اب را در 536ق و در دو جزء برای  » الصدر االجل العالم 
به���اء الدي���ن جمال  االسالم سيد العراقين ابو عب���د اهّلل الفضل بن محمد 
يح راوندی فضل بن محمد،  ب���ن الفضل« تاليف کرده است. بنا ب���ه تصر
اين درخواست را در خوانقاهى برای وی امال کرده است. او نوشته است: 

»و رسم إمالء  ذلك في خانقاه عّمه الصدر السعید مجد الدين 
ناصر اإلس���الم أبي القاسم عبید اهّلل  بن الفض���ل بن محمود أنار 

اهّلل   برهانه«.

معرفى دست نوشته هاى ضوء الشهاب
ک���ه مى شناسيم،  در فهرس���ت  دست نوشته هاِی منتش���ر شده در ايران 
هف���ت نسخه ب���ه عنوان  ضوء الشه���اب معرفى شده اس���ت . به درستى 
ينه ای اين نسخه  گرامى و محت���رم با چه قر نم���ى دانيم فهرست نگاران 
ه���ا را ض���وء الشه���اب دانسته اند. به نظ���ر مى رسد پشت ب���رگ اول  يکى 
از نسخ���ه ها به خ���ط متغاير  نسخ���ه را  ضوء الشه���اب دانسته اند و اين 
گزارش شده و  هم���ۀ فهرست های بعد نيز آن  مطل���ب در يک فهرس���ت 
نسخه ه���ای ه���م آغاز را ض���وء الشه���اب دانسته ان���د.24 در نتيجه هفت 
نسخ���ه از ضوء الشه���اب راون���دی در فهرست های اي���ران معرفى شده 

کدام ضوء الشهاب نيست. که هيچ  است 

ك���ه فهرست كتابخانه مجلس به قل���م حضرت استاد حائری اق���دم اين چند فهرست   24.از آنج���ا 
هس���ت ممک���ن است دیگران به تبع ایش���ان نسخه های مشابه در آغاز و انج���ام را ضوء الشهاب 

راوندی دانسته اند .

مى شود و منابع ديگرى نيز آن را تأييد مى کند22 به اين شرح است :

فض���ل اهّلل  ب���ن على ب���ن عبی���داهّلل  بن محم���د بن عبی���داهّلل  بن 
محمد بن ابى الفضل عبید  اهّلل  بن حسن بن على بن    محمد 

السیلق .

اب���ن عنبه ذيل »المعل���م الرابع فى ذکر عقب جعفر ب���ن حسن المثنى« 
نوشته است :

وم���ن ولد ابى الفضل عبید اهّلل  بن الحس���ن بن على بن محمد 
السیل���ق، العالم الفاضل المح���دث    األدیب المصنف ضیاء 
الدي���ن ابو الرضا فضل اهّلل  ابن عل���ى بن عبید اهّلل  بن محمد بن 
عبی���داهّلل  بن    محم���د بن ابى الفض���ل عبی���داهّلل  المذكور وهو 

المشهور بفضل اهّلل  الراوندي.23

فهرست آثار 
اما فهرست آثار پر ارج و برگ راوندى چنين است :

1 . شرح نهج البالغة

که ظاهرا به خط   راون���دى در بغداد به نسخه اى نفيس از نه���ج البالغه 
کرده است .  مؤل���ف آن بوده اس���ت دست يافته و براى خ���ود استنساخ 
بيع االول س���ال 511 ق فراغت يافته است  او از کتاب���ت اي���ن نسخه در ر
که  يس���ى پرداخته  کلمات و مشک���الت و تعلقه نو و بع���د از آن به ش���رح 

يزى براى تأليف شرح نهج البالغه بوده است . پى ر

کرده اند . ابن عتائقى و ديگران از اين شرح نقل 

3 . الکافى فى التفسير.
بعين فى األحاديث. 4 . األر

5 . الموجز الکافى فى العروض والقوافى .
6 . نظم العروض للقلب المروض .
7 . ترجمة العلوى للطب الرضوى .

بة الطية إلى مقارنة النية . 8 . مقار
ين . 9 . رمل يبر

10 . المدائح المجدية .
کتاب النوادر.  . 11

12 . أدعية السر.
13 . الحماسة ذات الحواشى .

 14 . الحاشية على أمالى المرتضى .
کتاب الدعوات .  . 15

16 . ضوء الشهاب .

22 . الدرجات الرفیعة فى طبقات الشیعة ، ص 506 ؛ خاتمة المستدرك ، ج 1، ص 173 ، رقم 29 .
23 . عمدة طالب ، ص 185 .

کتابخانه عاطف افندی برگ اول نسخۀ ضوء الشهاب از 
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ی���ة؛  فإذا نح���ن متناصحون، جعلوا  ی���ة، و المآرب المخز المغو
رضاك إماما، و اّتب���اع أوامرك لزاما، و االرتسام ما رسمت ِخطاما، 
ْرِض َهْونا َو إذا 

َ
���ى ْاأل

َ
و االمتن���اع عّما حظ���رت ِزماما، »َیْمُشوَن َعل

وا َسالما«.
ُ
وَن قال

ُ
جاِهل

ْ
خاَطَبُهُم ال

ه���ّم و أوصل أزك���ى تحّیاتك ُعرفا، و أذك���ى صلواتك َعرفا إلى 
ّ
الل

خی���ر م���ن اصطفیته لرسالت���ك و ارتضیت���ه  لسفارت���ك، محّمد 
عب���دك و نبّی���ك، و رسول���ك و نجّیك، و حبیب���ك و صفّیك، و 

ين حسبا. ين نسبا، و اسرته  األظهر إلى عترته األطهر

ذي جمعه القاض���ي أبو عبد اهّلل  
ّ
و بع���د: فإّن كت���اب الشهاب ال

محّمد بن سالمة بن جعفر بن علّي القضاعّي  المصرّي - رحمة 
اهّلل  علیه - م���ن حدیث رس���ول اهّلل  صلى اهّلل علیه و آله وسلم لّما 
ة فصوله و كثرة محصوله، و تناصر صغر حجمه و  كبر 

ّ
تعادل قل

غنم���ه على حبس اإلبص���ار علیه و صرف البص���ر إلیه، و كانت 
كلماته  صلى اهّلل علیه و آله وسلم الفصوص و النصوص و الفوارد 
رف، و لم یتصّد لشرح  َنف و الّطُ

ُ
ر و الّش و  الش���وارد و الغ���رر و الدر

م 
ّ
 أحد رجلی���ن حدیثي قعد به تعل

ّ
مشکل���ه و كشف معضله إال

يه���ا، و خفیت عن���ه أغراض البالغ���ة و مرامیها،  بّی���ة و مجار العر
/5/ فتفّح���ص عن أسانیده و رجاله، و ل���م  یحْم حول شرحه و 
حّل إشکاله، و لغوّي أشغل بظواهره و غفل عن سرائره، فتعّرض 
ی���ن مقّصرا و 

َ
للمبان���ي و أع���رض عن المعان���ي،  فکان كال الرُجل

 ما أورده القدم���اء منه متفّرقا في 
ّ
هّم إال

ّ
ع���ن الواجب مقص���را، الل

مصّنفاته���م فشرح���وه، و  عنوا به فأوضحوه؛ فإّن���ه منهم و إلیهم، 
و نحن عیال علیهم، و اهّلل  تعالى يرحمهم، و بالمغفرة یکرمهم.

أم���ر الص���در األج���ّل العال���م به���اء الدين جم���ال اإلس���الم سّید 
الَعراقی���ن أبو عبد اهّلل  الفضل ب���ن محّمد بن الفضل -  ضاعف 
كب���ت ع���داه، و جعله���م ف���داه - أن أصرف بعض  اهّلل  ع���اله، و 
أوقات���ي إلى شرح له ش���اف و تفسیر كاف، ال صغی���ر  مخّل و ال 
كبیر ممّل، إشفاقا على حدیث النبّي  صلى اهّلل علیه و آله وسلم، 
بیب نعمته و   كرام���ا و نظ���را له و احترام���ا، و حسَن ظّن من���ه بر و إ
حلی���ف خدمت���ه، و أمره ع���زٌم، و حکمه جزم، و األخ���ذ به حزم، 
فل���م أجد م���ن التزامه ب���ّدا و ال إلشارته مرّدا، و رس���م إمالء  ذلك 
ف���ي خانقاه عّمه الصدر السعی���د مجد الدين ناصر اإلسالم أبي 
القاس���م عبید اهّلل  بن الفضل بن محمود أن���ار اهّلل   برهانه، و ثّقل 
بخی���ره میزانه؛ و كان ولدي أحمد - أّیده اهّلل  - یحّثني علیه، و 
یتقاضاني ب���ه، و یصرف هّمي إلیه؛ فشّم���رت  عن ساق الجّد، 
و ل���م أّدخر ما عندي م���ن الجهد، و كسرت علی���ه هذه األجزاء 
تباع���ة لحکم���ه و امتث���اال لرسمه، و شرعت  فی���ه في صفر سنة 
ثین و خمسمائة، و رأی���ت أن اسّمیه ضوء الشهاب،  س���ّت و ثال
و عس���ى أن یکون اسما يوافق المسّمى،  و لفظا یطابق المعنى، 

الف .نسخه های قطعى ضوء الشهاب 
1.  نسخ���ۀ کتابخان���ۀ مصطفى عاط���ف افندی در کتابخان���ۀ سليمانيۀ 

استانبول  )شماره 594(

اين دست نوشته فاخر و نفيس به خط سيد حيدر حسينى علوی آملى 
بوط به سال 762ق است. و مر

در برگ  آغاز اين نسخه آمده است:

كت���اب ضوء الشه���اب من إم���الء السید السعید اإلم���ام العالم   
ين فضل  كم���ل المتأخر ی���ف الجلیل أفضل المتقدمین وأ الشر
اهّلل ب���ن علي ب���ن عبید اهّلل الحسني أبي الرض���ا الراوندي قدس 

يز. اهّلل روحه العز

در همين برگ آمده است:

كاتب���ه العبد الضعی���ف الفقیر إلى  صاحب���ه ومالک���ه ومتصرفه 
يق  ّب���ه اللطیف أضعف عباد اهّلل جرمًا وأقواهم جرمًا الغر نعمة ر
ث���ام المتمسک ب���والء أجداده أه���ل البیت علیهم  ف���ي بحور اآل
الس���الم حیدر ب���ن علي بن حی���در العلوي الحسین���ي اآلملي- 
ين ذي الحجة من  أصل���ح اهّلل شأنه - وكتب ذلک تاسع وعشر
سن���ة )؟( اثنی���ن وستی���ن وسبعمائة والحم���د هّلل رّب العالمین 

ين. وصلى اهّلل على خیر خلقه محمد وآله الطیبین الطاهر

که روی آن  انجام  کتاب با مختصر تصحي���ح و تحقيقى  آغ���از و خطبه 
شده است چنين است: 

نی���ل ثوابك،  باب���ك سببا إلى  إل���ى  | 4| الله���ّم اجع���ل ترّددن���ا 
و تمّسک���ا بأسباب���ك، ]و[ درك���ا لألم���ن م���ن عقاب���ك؛ و  احففنا 
بنا  بالسالم���ة ما أحییتن���ا، و اكنفنا بالکرام���ة إذا توّفیتنا، و ال تغّیِ
زقنا  ع���ن إحسان یجلب الشکر، و امتنان يوجب الذكر،  و قّدر ر
���ذي تکّفلت ب���ه طبقا لفاقتنا ف���ال نبطر، و وقف���ا لحاجتنا فال 

ّ
ال

ئك، و االستحقار  نکفر، و أعذنا من غمط نعمائك، و التبّرم ببال
ذين إذا 

ّ
ّته���ام لقضائك، و اجعلنا من عب���ادك ال لعطائ���ك، و اال

عافیَته���م ذكروا، و إذا ابتلیتهم َست���روا،  و إذا أعطیتهم شکروا، و 
إذا أصبتهم صبروا.

ه���ّم و احرسن���ا من س���ورة الجشع، و ف���ورة المدل���ع، و طیشة 
ّ
الل

العج���ل، و فت���رة الکَس���ل، و َنکد العن���اد، و و ب���ال االستبداد، و 
ة الحص���ر، و حیرة البصر،  يب���ة النفاق، و ِفّهَ وحش���ة الشقاق، و ر
و ُسخ���ف اللج���اج، و عنف الحج���اج، و  أَمَنة الغ���رور، و غلبة 
الش���رور، و قصر العمل، و طول األمل، و احفظنا من شرور أنفسنا 
و هواه���ا فإّنها ساعی���ة في رداها،  و تّمم النعم���ة علیها بفطامها 
ع���ن الشه���وات المردی���ة، و الب���دوات المندب���ة، و المطال���ب 
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اهّلل   رس���ول  ك���الم  الشه���اب،  ض���وء  ه���و  و  الکت���اب،  ت���ّم 
ّبه  صلى اهّلل علیه و آل���ه، عل���ى ی���دّي العب���د الفقی���ر إلى رحم���ة ر
القدي���ر، حیدر ب���ن  علّي بن حی���در العلوّي الحسین���ّي اآلملّي، 
ی���ده ظهر يوم  ك���ان الفراغ من تسو أصل���ح اهّلل  حال���ه، ببغداد، و 
ي���ن م���ن ذي الحّج���ة، اثنی���ن و سّتی���ن و  األح���د تاس���ع و  عشر
ى اهّلل  

ّ
ّی���ة، و الحمد هّلل  على ذل���ك، و صل ّی���ة نبو سبعمائ���ة هجر

على خیر خلقه  محّمد و آله أجمعین.

کتابخانه مرحوم عاطف افندی  با سجع  در برگ آغاز نسخه، مهر وقف 
ي���خ 1154ق ب���ه چش���م مى خورد. نسخ���ه عالمت  بالغ ه���ای  مکرر و  تار
گاه���ى تصحيح و نسخه بدل نيز دارد. چنان ک���ه استاد حسن انصاری 
يور  زشمند به صورت عکسى به ز فرموده اند، سزاوار است اين نسخۀ ار

طبع آراسته شود. چنين باد. 

2. نسخه مکتبة المتحف العراقى )دار الصدام للمخطوطات( )شماره 
 )24616

ب���ى و خط محمد بن  اي���ن نسخه در صفح���ات 24 سطری، به نسخ عر
االم���ام الکبي���ر احمد ب���ن محمد ب���ن ابى عم���ر ، چهارشنبه س���وم صفر 

کتابت شده است.  625ق 

كثرها من  ك���ان القضاع���ّيُ رحمه اهّلل قد أودعه أل���ف حدیث أ و 
ش���رط الصحاح، و عندي نسخته���ا، و علیها  خّطه، ثّم زاد فیها 
م الن���اس فیه���ا، و إذا انتهی���ت إلیها 

ّ
بآخ���ره مئت���ي حدی���ث تکل

ّبي أن یجعلني  نّبهت علیها حدیثا حدیثا بعون اهّلل ، و سألت  ر
ف���ي ذلك مّمن يرمي الغرض فیصی���ب، و یقصد فال یخیب، و 

 باهّلل ، علیه توّكلت، و إلیه  انیب.
ّ
ما توفیقي إال

کتاب )برگ 135( آمده است :  در پايان جزء اول 

ه���ذا آخر ما تضمّن���ه الجزء األّول من كتاب ض���وء الشهاب من 
ك���الم السّی���د اإلم���ام السعی���د فضل اهّلل  ب���ن علّي ب���ن  عبید اهّلل  
الحسن���ي أبي الرضا الراوندي، تجاوز اهّلل  عنه و غفر له، و تتّمته 
في الج���زء الّثاني من الکتاب المذكور، أّول���ه  الباب الرابع قوله 

صلى اهّلل علیه و آله: اشفعوا تؤجروا.

يق في  ّبه القدير، العر كتب���ه العبد الفقیر الحقیر المحت���اج إلى ر
ثام، المتمّسك بوالء أجداده أهل  البیت علیهم السالم،  بحور اآل
أضع���ف عباد اهّلل  جرما و أقواهم جرما، حیدر بن علّي بن حیدر 
العل���وي الحسین���ي اآلملي أصل���ح اهّلل  شأنه و  غف���ر اهّلل  ذنبه، و 
اّتفق الفراغ منه عاشر ذي القعدة من اثنین و سّتین و سبعمائة 

بدار السالم بغداد./270/ 

کتاب برگ 268 آمده است :   پايان 

كّنا بصدده و ذلك  و ه���ذا آخر الکتاب. قد سّهل اهّلل  إنجاز م���ا 
بفض���ل معونت���ه و م���دده، و قد طالت م���ّدة ما بین الش���روع فیه 
و الف���راغ و  االفتت���اح ب���ه و الب���الغ، و ذلك أّني كن���ت أشتغل به 
شه���را و عنه ده���را لمحاجزات األح���وال و مماطالت األشغال و 
ثی���ن عن سقي ثّم  لم���رض  ع���ّن لي في شعب���ان سنة ثمان و ثال
كد  عل���ّي و أنجاني اهّلل  تعالى منه برحمته و فضله و مننه، و لم أ
صني و قد 

ّ
ل ذلك كنت أخی���ب و أرجو فتخل أنج���و،  و في خال

كلتن���ي النوب و كان مثلي أفل���ت )وانخّص( الذنب و قّصي  تأ
یلة و فض���ل اهّلل  تعالى أولى أن یذكر، و  ب���ل  غّصتي في ذلك طو
یة جوسقان، و المّنة فیه بعد  اهّلل   كثره في تنّزهاتي إلى قر تیّس���ر أ
تعال���ى لولدي أحمد أبي المحاسن، و علّي بن جعفر، و محّمد 
أبي الفضائل، بارك اهّلل  في أعمارهم، فإّنهم كانوا  یحّثونني علیه 
تمام، و جزى اهّلل  تعالى  أبا الحسن  لزام و یحّضونني على اإل باإل
علی���ّى بن عل���ّي القاسان���ي خیرا  فقد ق���ام في خدمت���ي بکفایة 
ب���ي و تقضیة مطالب���ي حّتى تّم، و هّلل  الحم���د على إتمامه و  مآر
ئه، و  استتمته بجوسقان، و حسبنا اهّلل  كافیا و معینا.  حسن بال
ى 

ّ
ين، و صل كر و الحم���د هّلل  رّب العالمین، /522/ حم���د الشا

م 
ّ
ي���ن و سل اهّلل  عل���ى خیر  خلق���ه محّمد و آل���ه الطیبین الطاهر

كثیرا. تسلیما 

کتابخانۀ متحف عراقی آغاز نسخۀ ضوء الشهاب از 
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آم���ده است . مانند آنچه در )ص 14( در ترجمه »استوخم «  در حاشيه 
گران آمد«. نوشته:»طعام 

که مصنف اشعاری را به اين مضمون آورده است :  3. در برگى 
و لبعض أهل العصر:

انقض���ىال جزى اهّلل  شبابي صالحا إّنه و  صحف���ي  س���ّود 

الصب���غ عل���ى نف���ض  ت���راه  انقض���ىأ  و  صحف���ي  س���ّود 

���ى و مض���ى
ّ
س���ّود الصح���ف و م���ا أقنعهصحف���ي ث���ّم تول

در حاشي���ه آن صفحه و در معرفى »بعض اهل العصر« نوشته است: هو 
السيد االمام المصنف هذا الکتاب رحمه اهّلل.

ب���وط ب���ه احاديث مت���ن شهاب  ک���ه مر گاه���ى نسخ���ه بدل هاي���ى را   .4
االخب���ار است ، در حاشيه متذکر شده ان���د و نسخه بدل ها را از " نسخه 
کن���د. مانند آنچ���ه در )ص 253( در حاشيۀ يک  الحمي���دی" نقل مى 

حديث آمده است " نسخه الحميدی بالتنوين ".

کتابخانه چست���ر بيتى )شم���ارۀ 3762 و عکس شمارۀ 1091  3. نسخ���ه 
کتابخانۀ آيت اهّلل  مرعشى(.

 ب���ر اساس فهرستى که جناب آقاى حافظي���ان نوشته اند، اين مجموعه 
کل السبع���ه، مسائل  شام���ل اللب���اب فى معان���ى احاديث الشه���اب، الهيا
قط���ب راون���دى و در آخ���ر ضوء الشه���اب فى ش���رح الشه���اب از فضل اهّلل  

راوندى است. 25

که ضوء الشهاب راوندى دانسته شده، تنها چهارده برگ و  رسال���ۀ اخير 
کتاب است. بخشى از تتمۀ 

آغ���از: الباب السابع عشر وهو باب الدع���اء اللهم انى اعوذ بک من علم 
ال ينف���ع و قل���ب ال يخشع و دعا ال يسمع ... تعوذ علي���ه وآله السالم باهّلل  

تعالى من العلم الذى ال ينفع.

ک���ه در فهرس���ت درج ش���ده اس���ت، ب���ا نسخ���ه ض���وء الشهاب  ى  آغ���از
استانبول و متحف عراقى26 با اختالف مختصری يکى است . چنانچه 
يخ سه شنبه 20 جمادی  آقای حافظيان فرموده اند اين نسخه دارای تار
اآلخر 552ق است ولى احتمال ايشان مبنى بر اينکه ممکن است اين 
ب���وط به تاليف ضوء الشه���اب باشد، جايى ن���دارد . چرا که بر  ي���خ مر تار
يخ تاليف ضوء  اس���اس دو نسخه قطعى استانب���ول و متحف عراقى تار
بوط به کتابت نسخۀ  يخ 552ق بايد مر الشه���اب 536ق است. لذا تار

حاضر باشد. 

25. فهرس���ت عکس���ى كتابخان���ه آی���ة اهّلل  مرعشى نجف���ى، ج 3، ص 181 - 182؛ فه���رس المخطوطات 
بیتى، ج 1، ص 456. بیه فى مکتبه تشستر العر

26. حدیث ش 892 )به شماره گذاری ضیاء الشهاب، چاپ دار الحدیث(.

اندک���ى از آغاز افت���اده است و انج���ام آن با اندک تفاوت���ى مطابق انجام 
نسخ���ه استانبول اس���ت . به نظ���ر نمى رسد در بين صفح���ات افتادگى 

گر چه نياز به مقابله و بررسى بيشتر است.  داشته باشد ، ا

ذي جمعه القاضي أبو عبد اهّلل  محّمد بن سالمة 
ّ
آغاز موجود :  الشهاب ال

ب���ن جعفر بن علّي القضاع���ّي  المصرّي - رحم���ة اهّلل  عليه - من حديث 
ة فصوله و کثرة محصوله،

ّ
رسول اهّلل  صلى اهّلل عليه و آله وسلم لّما تعادل قل

ئ���ه، و صلوات���ه على سيد  ئ���ه و حسن بال ال انج���ام : و هّلل  الحم���د عل���ى آ
ين. نختم الکتاب بحمد اهّلل و منه و حسن  انبيائ���ه محمد و آل���ه الطاهر
کتبته ... على ي���دی العبد الضعيف  توفيق���ه و تيس���ره و وافق الفراغ من 
بعاء الثالث  محم���د بن االمام الکبير احمد بن محمد ابى عمرو يوم االر
ين و وستمايه و صلواته على سيد االنبياء  من صف���ر سنه خمس و عشر

کرمين االنجبين . محمد المصطفى و آله اال

برخى نکات اين نسخه: 
ين ش���ده است ول���ى نسخه عراق  1. نسخ���ه استانب���ول در دو ج���زء تدو

يکسره است و دو جزئى نيست .

2. نسخ���ه دارای حواش���ى مفصل���ى نيست ولى گاه���ى توضيح لغوی و 
نسخ���ه ب���دل دارد. توضيح فارسى نيز در حاشيه ب���ه صورت بسيار نادر 

کتابخانۀ متحف عراقی انجام نسخۀ ضوء الشهاب از 
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يسى و تصحيح  در نسخه هيچ گونه عالمت نسخه بدل، بالغ، حاشيه نو
وجود ندارد.28

مقابل���ه اين نسخه با نسخه قطعى االنتساِب استانبول و متحف عراقى 
که اين نسخه، ضوء الشهاب نيست. مى رساند 

کتابخانۀ مجلس 3. نسخۀ شمارۀ 1240)1266( 
که شامل اين رساله هاست: اين نسخه در مجموعه اى است 

الف( ضوء الشهاب )بنا به اعتقاد فهرست نگار(

آغ���از: لنا فيما يقربنا من طاعته و يزلفنا ال���ى مرضاته ... اما بعد فان فى 
ية ... . االلفاظ النبو

ک���ّرم وجهه ان يصنعه لغير اهّلل   کرم اهّلل  وجهه النه  انج���ام: لهذا يقال فيه 
من.

ين  ب( دعوات قطب راوندى يا همان سلوه الحز

از  الدرج���ات(،  بصائ���ر  )مختص���ر  المعج���زات  عي���ون  ج( 
حسين بن عبدالوهاب )قرن چهارم يا پنجم هجری(:

در پاي���ان اين مجموعه، امضاِى على  ب���ن  عباسقلى تهرانى در 1319 ق 
آمده است.

ک���ه آغ���از و انجام اي���ن نسخه، کاماًل ب���ا نسخه ديگ���ِر کتابخانه  از آنج���ا 
يخ  مجل���س تطاب���ق دارد، و افتادگى هاى مشترک دارن���د و از سويى تار
کتاب���ت اي���ن نسخه 1319ق  است و نسخه ديگر م���ورخ 1318، لذا بايد 
کتابت شده و يا هر دو از  گفت يا اين نسخه از روى نسخه مورخ 1318 

کتابت شده اند. روى نسخۀ سومى 

که در نسخه ديگر  البته سه حديث و شرح آن در اين نسخه وجود دارد 
مجلس )به شماره 9584( وجود ندارد.

يسى و اصالحات به  در اين نسخه نيز هيچ گون���ه نسخه بدل، حاشيه نو
چشم نمى خورد.29

در برگ اول اين نسخه آمده است : 

قطع���ه من شرح الشه���اب و هى ناقص���ه فى اوله���ا و اواسطها و 
كامله و لیس هذه القطعه فى خطى. زقنا اهّلل بنسخه  آخرها ر

ين به مهر حسين الطباطبايى است. اين يادداشت مز

مقابله اين نسخه با نسخه قطعى االنتساِب  استانبول و متحف عراقى 
که اين نسخه ای از ضوء الشهاب نيست. مى رساند 

28. فهرست مجلس، ج 30، ص 235 - 236؛ فهرستواره دنا ، ج 7، ص 251.
29. همان، )چاپ قدیم( ج 4، ص 43 - 44 ) چاپ جدید( ، ص 59.

 ضوء الشهاب نیستند:  
ً
که قطعا ب . نسخه هایی 

کتابخانه ملک 1. نسخه شماره 5696 
آغاز: قال فدخل في اوصافه الکاف اال ان يقال.

انجام: وهو ذوالفض���ل والکرم والمنعم علينا بضروب النعم ووقع الفراغ 
ير ... . من تحر

بخش���ى از ش���رح خطب���ه افت���اده است و بع���د از خطبه ني���ز حدود شش 
کت���اب ني���ز ح���دود 150  حدي���ث و ش���رح آن افتادگ���ى دارد. در اواس���ط 
گاهى  ين نسخه  حدي���ث با شرح آن افت���اده است. فقط برگ ه���اى آغاز
يسى، تصحيح  يس���ى است و بعد از آن بدون حاشيه نو داراى حاشيه نو

يا نسخه بدل است.

يخ کتابت است و 230 برگ از آن باقى  اين نسخه به خط نسخ و بدون تار
بوط به قرن سيزدهم هجری باشد.  کتابت مر مانده است. ممکن است 
در فهرس���ت ملک ، اي���ن نسخه ،  ضوء الشهاب دانست���ه شده است.27 
مقابله اين نسخه با نسخه قطعى االنتساِب  استانبول و متحف عراقى، 

کتابخانۀ ملک، ضوء الشهاب نيست. مى رساند که نسخۀ 

کتابخانه مجلس  2. نسخه ش 9584 
اين نسخه شامل سه رساله به شرح ذيل است:

ئمة االطهار الف( االستبصار فى النص على اال
کراجکى )م 449 ق( از: ابوالفتح محمدبن على 

کتابت 1318ق آمده است. يخ  در پايان اين رساله، تار

يف بوجوب حق الوالدين ب( التعر
کراجکى )م. 449 ق( از: ابوالفتح محمدبن على 

کتابت 1318ق درج شده است. يخ  در پايان اين رساله نيز تار

ج( ضوء الشهاب ) بنا به اعتقاد فهرست نگار(

آغ���از: لنا فيما يقربنا من طاعته و يزلفنا ال���ى مرضاته ... اما بعد فان فى 
ية ... . االلفاظ النبو

ک���ّرم وجهه ان يصنعه لغير اهّلل   کرم اهّلل  وجهه النه  انج���ام: لهذا يقال فيه 
من.

رساله اخير در اين نسخه، از آغاز شرح خطبه و بيش از دو ثلث از انجام 
کت���اب و همچني���ن در صفح���ات ميانى افتادگ���ى دارد و تنه���ا تا شرح 
ى احاديث ضياء الشهاب، چاپ  حدي���ث شمارۀ 308 )به شماره گ���ذار
دارالحدي���ث( کتاب���ت شده اس���ت. خط اين سه رسال���ه، نسخ و بدون 
يخ کتاب���ت آن 1318 ق ب���وده و داراى مهر کتابخانه  کات���ب اس���ت و تار

ى است. ضياء الدين نور

27. فهرست ملک، ج 1، ص488؛ فهرستواره دنا، ج 7، ص 251.
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ک���ه مبذول داشتن���د، چشم را  دار ص���دام ب���ا زحم���ت و کوشش فراوانى 
کرد. روشن 

کتاب با استف���اده از نسخۀ استانبول  ي���م النص  يرايش و تقو که و ب���ا آن 
در ُش���رف تکميل ب���ود، با دست يابى ب���ه نسخۀ دار ص���دام )المتحف 
کار به مرحلۀ اول  العراقى(ک���ه - دارای قدمت بيشتری هست - باز هم 

گشت .    باز 

ب���ه هر حال اين کتاِب نفيس با همکاری مؤّسسۀ دار الحديث در حال 
يم هرچ���ه زودتر به سامان برسد و  که  اميدوار تصحي���ح و تحقيق است 

گردد. به جامعۀ علمى و عالقه مندان  تقديم 

4. نسخ���ه مجموعه محدث ارموى در مرکز احی���اء میراث اسالمى 
قم، ش 9 / 4373 30

کت���اب را از قاض���ى  در فهرست���وارۀ نسخه ه���اى خط���ى و عکس���ى، اي���ن 
گونه  ابوعب���داهّلل  قضاعى، يعنى مؤلِف شهاب االخبار دانسته اند که اين 

نيست.

در فهرس���ت دن���ا ني���ز آن را ذيل ض���وء الشهاب، ب���ه عن���واِن مختصرى از 
شه���اب االخب���ار دانسته ان���د31 که باز ه���م صحيح نيست؛ چ���را که ضوء 

الشهاب، شرح شهاب االخبار است، نه مختصِر آن.

اي���ن نسخ���ه تنها پانزده برگ است و از حدود ش���رح حديث شماره 861 
ى ضياء الشهاب، چاپ دارالحديث( تا حديث شماره  )به شماره گذار
کتاِب  شهاب  ى افتادگى، بخش پايانِى  890 آمده است و پس از مقدار

که ادعيه رسول خدا)ص( است، آمده است. االخبار 

ي���خ محرم الح���رام س���ال 837 ق، در پايان اين  ن���ام ض���وء الشهاب و تار
نسخ���ه ديده مى شود و گاهى عالم���ت بالغ و تصحيح نيز در صفحات 

وجود دارد.

تطبي���ق اين نسخه با نسخۀ  کتابخانۀ ملک و استانبول، نشان مى دهد 
بطى ب���ه ديگر نسخه ها  ندارد. يعنى  نسخ���ۀ مجموعۀ محدث ارموى، ر

بوط به نسخهء ملک. نه ضوء الشهاب  راوندی است و نه مر

البت���ه شرحى از شهاب األخبار به همين ن���اِم ضوء الشهاب، از ابوالمظفر 
محمدبن اسعد حکيمى عراقى حنفى )م 567ق( مى شناسيم.32 چون 
ب���ه نسخۀ آن شرح دسترسى نداشتيم، تطبيق نسخۀ مجموعۀ محدث 

ارموى با آن ممکن نشد؛ ولى احتمال اين همانى وجود دارد .

تصحیح ضوء الشهاب
کتاب داستانى طوالن���ى دارد . در مرحله اول با استفاده  تصحي���ح اين 
کتاب خان���ۀ مل���ک و مجلس به تص���ور اين که ض���وء الشهاب  از نسخ���ۀ 

کار شد . هستند، مقداری 

در مرحله دوم نسخه کتاب خانه عاطف افندی استانبول با مساعدت 
يزمان جن���اب آقای حسين متق���ى - دام  گرام���ى و عز و لط���ف دوس���ت 
گرديد  اقباله و لطفه- حاصل شد، آن چه رشته بوديم پنبه شد و معلوم 
ک���ه اص���واًل نسخه های اي���ران هيچ کدام ض���وء الشهاب نيس���ت . لذا با 

کرديم.  کار را از اول شروع  نسخۀ استانبول 

گرامى جناب حجه االسالم  در مرحل���ۀ سوم با لطف و عنايت دوس���ت 
کتابخانۀ  آق���ای سيد حسن موسوی بروجردی -دام عزه و کرمه- نسخۀ 

30. فهرستواره نسخه هاى خطى و عکسى مركز احیاء میراث اسالمى، ص 297.
31. دنا، ج 7، ص 251.

32. فهرست ملک، ج 1، ص 357، ش 1631.

کتابخانۀ عاطف افندی انجام نسخۀ ضوء الشهاب از 


