
 بازمانده  هایی 
از چند کتاب مفقود شیعی 

در حاشیه نسخه ای از النهایه شیخ طوسی مورخ 591ق
97-120

فی  النهایة  کتاب  از  نسخه ای  حواشی  ضمن  چکیده: 
مجرد الفقه و الفتاوی تألیف شیخ طوسی )460 ق( به خط 
فراهانی  موسی  بن  حسن  بن  ابراهیم  بن  علی  ابوالحسن 
مورخ سال 591 ق )موجود در کتابخانه جعفری در مدرسه 
هندی شهر کربال، ش 72( بخش های کوتاهی از چند کتاب 
مفقود شیعی باقی مانده است. در این مقاله ضمن معرفی 
نقل  کتاب ها  این  از  باقی مانده  بخش های  نسخه،  مفصل 

شده است.

این کتاب ها عبارتند از: الجامع احمد بن محمد بن ابی نصر 
سّراد  محبوب  بن  حسن  المشیخة  ق(؛   221( کوفی  بزنطی 
بجلی )224 ق(؛ االرکان و لمح البرهان فی کمال شهر رمضان 
تألیف شیخ مفید )413 ق(؛ شرح النهایة قطب الدین سعید 
کتابهای  از  یکی  و  ق(؛   573( راوندی  حسن  بن  هبةاهل  بن 
ابوجعفر محمد بن علی بن حسن مقری نیشابوری )قرن 6(.

کلیدواژه ها: النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، شیخ طوسی، 
کتب مفقود شیعه، تألیفات شیعیان در قرون سوم تا ششم.
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The Remaining of Several Missing Shiite 
Books in the Margins of an old Manuscript of 
al-Nihāyah by Sheikh Ṭūsī, dated 591 AH
Sayed Mohammad Hussein Hakim

Abstract: In the margins of a copy of the book, 
Al-Nihāya Fi Mujarad al-Fiqh wa al-Fatāwī 
written by Sheikh Ṭūsī (460 AH) in the 
handwriting of Abū al-Ḥasan Ali ibn Ibrāhīm 
ibn Ḥassan ibn Musā Farāhānī dated 591 AH 
(available in the Ja’fari library in Madrisah 
Hindi of Karbala, No. 72) some parts of several 
missing Shiite books have been reflected. In 
this article, while introducing the version in 
detail, the remaining sections of these books 
are quoted.
These books are: al-Jāme’ ‘Aḥmad ibn Muḥam-
mad ibn Abī Nasr Bazanṭī Kūfī (221 AH); 
Al-Mashyakha Ḥassan ibn Maḥbūb Sarrād 
Bajalī (224 AH); al-Arkān wa Lamḥ al-Burhan 
fi Kamāl Shahr Ramaḍān by Sheikh Mufīd (413 
AH); Sharh al-Nihāyah Quṭbuddīn Saīd bin 
Hibatullāh bin Ḥassan Rāvandī (573 AH); And 
one of the books of Abu Ja’far Muḥammad 
ibn Ali ibn Ḥassan al-Muqrī Neyshābūrī (6th 
century).

Keywords:  Al-Nihāya Fi Mujarad al-Fiqh wa 
al-Fatāwī, Sheikh Ṭūsī, Missing Shiite books, 
Compilations of Shiites in the Third to Sixth 
Centuries.

 بقايا بعض الكتب الشـيعّية املفقودة يف حاشـية إحدى نسـخ الهناية 
ّية خيها للسنة 591 هجر للشيخ الطويس يعود تار

السّيد حمّمد حسني احلكمي

اخلالصـة: توجـد نسـخة مـن كتـاب الهنايـة يف جمـّرد الفقـه والفتاوى 
بـة خبـّط أبو احلسـن عيّل  للشـيخ الطـويس )م 460 ه-  (، وهـي مكتو
يـخ كتابهتـا  يعـود تار بـن إبراهـم بـن حسـن بـن مـوىس الفراهـاين، و
ّيـة التابعـة  ّيـة، وهـي موجـودة يف املكتبـة اجلعفر إىل سـنة 591 هجر
كربـاء بالرقـم 72. ويف حـوايش هـذه  للمدرسـة اهلندّيـة يف مدينـة 

النسخة مقاطع قصيرة من عّدة كتب شيعّية مفقودة.
يفـه املفّصـل هلذه النسـخة، ينقـل املقاطع  واملقـال احلـايل ضمـن تعر

الباقية من هذه الكتب.
وهـذه الكتـب هـي: اجلامـع ألمحـد بـن حمّمـد بـن أيب نصـر البيزنطـي 
الكـويف )221 ه-  (، و  املشـيخة حلسـن بـن حمبـوب السـّراد البجـيل 
)224 ه-  (، و  األركان وملح البرهان يف كمال شهر رمضان من تأليف 
الشـيخ املفيـد )413 ه-  (، و  شـرح الهنايـة لقطـب الديـن سـعيد بـن 
هبـة اهّلل  بـن حسـن الراونـدي )573 ه-  (، وأحـد كتـب أبـو جعفـر 

حمّمد بن عيل بن احلسن املقري النيشابوري )القرن السادس(.

املفردات األساسّية: الهناية يف جمّرد الفقه والفتاوى، الشيخ الطويس، 
الثالـث  القرنـن  بـن  الشـيعة  فـات 

ّ
مؤل املفقـودة،  الشـيعّية  الكتـب 

والسادس.
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کاشان و قم و فراهان و ری و آبه در قرن ششم  در فعالیتهای علمی شیعیان در مناطق مرکزی ایران چون 
هجری تألیفات شـیخ طوسـی سـیطره و نفوذ عمیقی داشـت. از نشـانه های این نفوذ سـخن عبدالجلیل 
کتـاب نقـض )تألیـف حـدود 560ق( در  کتـب متـداول شـیعیان در آن منطقـه اسـت. او در  رازی دربـاره 
کـه از میان آنهـا 7 کتاب  پاسـخ بـه مخالـف خـود از 24 کتـاب بـه عنـوان کتـب شـایع شـیعیان نام می برد 
متعلق به شـیخ طوسـی اسـت.1 نسـخه های برجای مانده از آثار شـیخ هم مؤید این مدعاست. بیشترین 
کتابت شـده اند. نسـخه هایی  نسـخه های کهن باقی مانده از نوشـته های شـیخ طوسـی در همین منطقه 

چون:

النهایة، به خط علی بن حسن بن علی بن حمزه مقری ورامینی در 548ق )مرکزی دانشگاه تهران، ش 
یـه و حیـدر بـن ابوالفضـل بن  5467(2؛ االسـتبصار، بـه خـط محمـد بـن حسـن بـن محمـد بـن عبـاس نازو
حسن مهیمن کاشانی در 569ق، با بالغ قرائت به خط قطب الدین سعید بن هبةاهلل راوندی در 570ق 
)مرعشـی، ش 13679 و 13680(3؛ النهایـة، بـه خـط ابوالقاسـم علـی بـن محمـد بـن علـی جاسـتی در 
579ق، کاتب نسخه را در 580ق بر ابوالفضل محمد بن سعید راوندی خوانده و از او اجازه گرفته است 
)مرعشـی، ش 11372(4؛ المبسـوط، بـه خـط ابوالحسـن علـی بـن حسـین بـن ابی الحسـن وارانـی، شـامل 
جلـد چهـارم کتابت شـده در جمعـه 18 ربیـع اآلخـر 586ق )کتابخانـه حکیـم نجـف، ش 49ر(.5 کاتـب 
کاشـان در 584ق خوانده و از  کن  یسـتی سـا کتاب را بر حسـن بن حسـین بن علی دور مجلد اول همین 
یستی باقی مانده است )مرعشی، ش  گرفته بود. از این مجلد تنها صفحه اول شامل اجازه دور او اجازه 
12772(6؛ الخـالف، بـه خـط ابوجعفـر محمـد بـن ابی طالب بن حسـن بـن ابی طالب بن شـمس المعالی 
بن ابی طالب بن ابی عبداهلل بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسین بن علی بن عمر بن حسن بن علی 
بـن علـی بـن الشـهید امـام حسـین بـن علی بـن ابی طالـب بـن عبدالمطلب در سه شـنبه هنـگام فجر آخر 
یسـتی خوانـده و در  شـعبان 587ق در کاشـان، کاتـب دو بـار کتـاب را بـر حسـن بـن حسـین بـن علـی دور
صفـر 588ق در همـان شـهر کاشـان و بـرای بـار دوم در 20 شـوال 590ق از او اجـازه گرفتـه اسـت )امامزاده 
کاشـان، ش 106(7؛ و النهایة، به خط محمد بن حسـین بن محمد بن حسـن متعلم در محرم  هالل آران 
گرد ابوالفضل راوندی در 1 جمادی االولی 633ق  627ق، دارای اجازه ابوطالب بن حسین حسینی شا

1. نقض، ص 39-38.
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، ج 16، ص 17. 2. فهرست نسخه های خطی 

کاتب نخست ذکر نشده است(. یس شیخ الطائفة، ص 65-67 )در آن جا نسبت  3. فهرست آثار دستنو
یر  یس شیخ الطائفة، ص 215-217؛ مقدمه النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ج 1، ص 4-5، 28-33 )تصاو 4. فهرست آثار دستنو

آغاز و انجام نسخه( و ج 3، ص 27-25.
5. بـرای معرفـی ایـن نسـخه رک: »کتـاب المبسـوط فـی الفقـه لشـیخ الطائفـة محمـد بـن الحسـن الطوسـی )ت 460(: دراسـة عـن بعض 

نفائس مکتبة آیةاهلل الحکیم العامة فی النجف االشرف«.
یس  یرنو یس شیخ الطائفة، ص 188-189، 305 )که ز یاض العلماء و حیاض الفضالء، ج 1، ص 180-181؛ فهرست آثار دستنو 6. ر

یر نادرست است(، 312. تصو
کتابخانه و مرکز اسناد آستان محمد هالل بن علی بن ابی طالب، ص 110-108. 7. فهرست نسخه های خطی 
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کاتب نسخه )ملک، ش 3970(.8 برای 

کـه در ایـن مقالـه در صـدد معرفـی آن هسـتیم، نیـز همیـن منطقـه اسـت: دستنویسـی از  منشـأ نسـخه ای 
کتابت آن  که ابوالحسـن علی بن ابراهیم بن حسـن بن موسـی فراهانی  ی  النهایة فی مجرد الفقه و الفتاو

را در آغاز ماه رجب سال 591ق به انجام رسانده است.9 انجامه او چنین است:

تـم الکتـاب بعـون اهلل و حسـن توفیقـه وکتـب صاحبـه العبـد الضعیـف ابوالحسـن علـی بـن 
ابراهیم بن الحسن بن موسی الفراهانی وفرغ من کتابته غرة شهر اهلل االصم رجب سنة احدی 
وتسعین وخمسمائة حامدًا هلل تعالی ومصلیًا علی النبی محمد المصطفی وعترته الطیبین 
الطاهریـن غفـر اهلل لـه ولوالدیـه وللمؤمنیـن والمؤمنـات ولمـن نظـر فیـه ودعـا لـه بفضلـه وسـعة 
لطفـه وجمیـل غفرانـه. الحمـد هلل رب العالمین کما یسـتحقه وصلواته علی سـید المرسـلین 

محمد و آله الطاهرین وحسبنا اهلل ونعم المعین.

کنون به صورت  این نسخه متعلق است به کتابخانه جعفری در مدرسه هندی شهر کربال )ش 72(10 که ا
کربال  کربال نگهداری می شود. به دلیل شرایط مدارس  کتابخانه حرم حضرت ابوالفضل)ع( در  امانی در 
کتابخانه حرم امام حسین)ع( نگهداری می شد )ش 249(  یم بعث این نسخه مدتی هم در  در دوران رژ
کوفته شده است. نسخه  کتابخانه در صفحه الحاقی آغاز و صفحاتی از وسط و انجام نسخه  و مهر آن 
در همان زمان به شـماره 9632 در متحف عراقی بغداد هم ثبت شـد. این ثبت در سـال 1976م انجام 

شده است.11

کرده اسـت. او در تألیفات خود  که این نسـخه را معرفی  شـیخ آقا بزرگ تهرانی نخسـتین شـخصی اسـت 
بـه چنـد مناسـبت از ایـن نسـخه یـاد کرده اسـت. نخسـتین آنهـا در معرفی کتـاب النهایة اسـت. آقا بزرگ 
یخ کتابت و نوع خط و محل نگهداری نسخه متذکر شده است که این نسخه  ضمن ذکر نام کاتب و تار
قدیمی ترین نسخه از کتاب نهایه است که او دیده است.12 او کاتب نسخه را به دلیل کتابت این نسخه 

کـه  8. مقدمـه النهایـة فـی مجـرد الفقـه والفتـاوی، ج 1، ص 5-6 و ج 3، ص 23-25. ایـن لیسـت تنهـا مربـوط بـه نسـخه هایی اسـت 
که تنها رونوشت آنها باقی مانده است، از باب نمونه و نه استقصای تاّم: عدة  اصل آنها باقی مانده است. و اینک چند نسخه دیگر 
یاض العلماء و  یس شـیخ الطائفة، ص 172؛ ر االصول به خط حسـن بن علی بن محمد مؤدب قمی در 510ق )فهرسـت آثار دسـتنو
حیـاض الفضـالء ، ج 2، ص 43(؛ المبسـوط بـا صـورت اجـازه قطب الدین راوندی )نگاهی به نسـخه های خطـی کتابخانه عمومی 
سـاری و تنکابـن، ص 42-43(؛ النهایـة بـا صـورت اجـازه قطب الدیـن راونـدی بـه فرزندانـش )فهرسـت نسـخه های خطـی کتابخانه 
کتابت کتب شـیخ  یس و نقل و روایت و  گزارشـهای متعدد درباره تدر گلپایگانی، ج 8، ص 4831(. همچنین برای  عمومی آیةاهلل 

ره رک: مقدمه النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، دانش پژوه، ج 3، ص 15-10.  در این دو
یر این نسخه را سخاوتمندانه در اختیار من قرار داد. که تصو گرامی عبداهلل غفرانی  9. با تشکر از دوست 

والثقافـي  العلمـي  وأثرهـا  کربـالء  فـي  الکبـرى  الهندیـة  »المدرسـة  رک:  آن  مخطوطـات  مجموعـه  و  کتابخانـه  ایـن  دربـاره   .10
کربالء، 1433ق، ص 39-31. )1270-1411ه/1854-1991م(«، ص 216. مخطوطات 

کربالء: مخطوطات مکتبة الروضة الحسینیة المقدسة، ص 10-8. 11. »العراق«، ص 176؛ مخطوطات 
یعة الی تصانیف الشیعة، ج 24، ص 404؛ »حیاة الشیخ الطوسی«، 1376ق، ص او. 12. الذر
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جزء علمای شیعه محسوب کرده و شرح حال او را با توجه به اطالعات همین نسخه ضمن علمای قرن 
کرده اسـت.13 دیگر اشـاره آقا بزرگ به این نسـخه معرفی مالک نسـخه،  ششـم طبقات اعالم الشـیعة ذکر 
علـی بـن محمـد سـفاحی جزائـری، اسـت. او بـا توجـه بـه تملـک ایـن نسـخه سـفاحی را در شـمار علمـا و 

کرده است.14 دانشمندان شیعی قرن یازدهم ذکر 

کرد  کربال بازدید  کتابخانه جعفریه در مدرسه هندی  بعد از او محمدتقی دانش پژوه در سال 1345ش از 
و ضمن معرفی اجمالی 34 نسخه خطی آن جا به معرفی مختصر این نسخه نیز پرداخت.15 در نهایت 
کتابخانـه حـرم امـام حسـین)ع( دیـد و مشـخصات آن را  هـم سـلمان هـادی آل طعمـه ایـن نسـخه را در 

کرد.16 کتابخانه ذکر  ضمن فهرست نسخه های خطی آن 

کـه در ایـن خصوص دو  یـخ دار نسـخه از آِن علـی بـن محمـد سـفاحی جزائـری اسـت  کهنتریـن تملـک تار
کرده اند17( و ربیع الثانی 1024ق در  ی تملک و مهر او را سیاه  که رو یادداشت ملکیت در 1010ق )گ 3ر 

گ 38پ( نوشته است. یزد )حاشیه 

در همـان حـدود زمانـی محمـد بـن عبدالرحیـم بن داود اسـترآبادی و فرزنـدش، داود، مالک نسـخه بودند 
یخ اسـت؛ اما از نقش و طرح مهر مدّور پسـر18 این  )گ 7ر سـیاه شـده و 162ر(. تملک هر دو نفر بدون تار

که زمان زندگی آنها اواخر قرن دهم و اوائل قرن یازدهم بوده است.19 گمان تقویت می شود 

که آن را به عبدالنبی  گرفت  در قرن سیزدهم نسخه در اختیار مال محمدعلی بن حاج میرزا رشتی20 قرار 
کـرد.21 نسـخه مدتـی هـم بـه امانـت نـزد  گـذار  بـن علـی کاظمـی )1256ق(، مؤلـف تکملـة نقـد الرجـال، وا

کاظمی متوفی 1234ق( بود22. اسداهلل )گویا اسداهلل دزفولی 

نسخه نهایه در نهایت به تملک شیخ عبدالحسین طهرانی، شیخ العراقین )1225-1286ق( درآمد و بر 
حسب وصیت او به دست دو پسرش، علی و مهدی، دو سال بعد از درگذشتش در 1288ق وقف عام 

13. طبقات اعالم الشیعة، قرن 6، ص 177.
14. همان، قرن 11، ص 388.

کربال«، ص 437. 15. »کتابخانه جعفریه در مدرسه هندی در 
کربالء: مخطوطات مکتبة الروضة الحسینیة المقدسة، ص 506. 16. مخطوطات 

17. همه تملکهای آغاز نسخه خط خورده و سیاه شده است.
18. به سجع: »ملک عبد محمد، داود بن محمد« )گ 7ر(.

کتابخانه مرعشی هم دیده می شود. 19. تملک این پدر و پسر روی نسخه های 12845 و 4010 
کرده است. که شیخ آقا بزرگ طهرانی در الکرام البررة، ج 2، ص 827 شرح حال او را ذکر   همان شخصی باشد 

ً
20. احتماال

کـرم المکـرم قّرة عینـی وثمرة الفـؤاد منال محمدعلـی نجل کهف  21. بـا ایـن عبـارت: »هـو مـن جملـة الکتـب التـی اسـتأجرها جنـاب اال
الحـاج حـاج میـرزا الرشـتی وجعـل تولیتـه بیـدی فجـزاه اهلل عّنـی خیـر جـزاء المحسـنین ووفقـه للخیـر آمیـن رب العالمیـن. وانـا الحقیر 

عبدالنبی بن حاج علی الکاظمی اصاًل و مدفنًا ان شاء اهلل« )گ 3ر(.
قل اسداهلل« )گ 3ر(. 22. »استعرته من جناب الشیخ عبدالنبی حرسه اهلل وانا اال
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که بیشتر مجموعه   می دانیم 
ً

کرده بود؛ اما اجماال کجا تهیه  شد. 23 دقیقًا مشخص نیست او نسخه را از 
کتابهای او از ایران به عتبات منتقل شده بود.24 متن وقفنامه در حاشیه برگ 4پ نسخه ما آمده است:

هو الواقف علی الضمایر
ی اسالمی نمودند جنابان مستطابان شریعتمآبان نتیجة 

ّ
د مل

ّ
وقف صحیح شرعی و حبس مخل

العلماء آقا شیخ علی و آقا شیخ مهدی این یک مجلد نهایه شیخ را به انضمام سایر کتب کتابخانه 
حسب الوصایه، از بابت ثلث مرحوم مغفور خلدآشیان جنت مکان شیخ عبدالحسین، نّور اهلل 
که از آن منتفع و  کافه طالب علوم از سکنه عتبات عالیات عرش درجات و غیرهم  مرقده، بر 
بهره مند گردند و کمال محافظت و مراقبت در حفظ آن فرمایند و بر چیزی که متولیان اذن دهند، 
زیادت نگاه ندارند و مادامی که متولیان مرقومان در عتبات مشرفند کتب مزبوره مسطوره در نزد 
کتب را همراه ببرند و تولیت حسب الوصایه  گاه اراده نمایند می توانند  ایشان بوده باشد. و هر 
با خود ایشان است و بعدهما به اتقی از اوالد ایشان نساًل بعد نسل و بطنًا بعد بطن والعیاذ باهلل 
در صورت انقراض تولیت با عالم متقی که اهل کتب در آن بلد است، می باشد. و مادامی که 
جناب مستطاب شریعتمآب آقا اسداهلل ولد ارجمند سرکار شریعتمدار حجةاالسالم آقایی آقا 
عبداهلل25 که البته در عتبات مشرفند، شریک در تولیت می باشند. و صیغه صحیحه شرعیه 
جاری و واقع گردید. فصار وقفًا صحیحًا شرعیًا »ومن بّدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین 

یبّدلونه« وکان ذلک فی شهر محرم الحرام سنة 1288. 

شـیخ  مرحـوم  کتاب خانـه  وقفـی  کتـب  از  الواقـف.  »هـو  نشـان:  بـه  وقـف  تاجـدار  مسـتطیل  مهـر  نقـش 
کوفته شده است. عبدالحسین اعلی اهلل مقامه« در برگهای 2پ، 122پ و 162پ 

کتابخانه های  کتابهای موقوفه شیخ العراقین بعد از مدتی پراکنده شد و حتی بعضی از آنها از  متأسفانه 
قاهره و لندن سر درآورد. تا اینکه سرانجام بخش عمدۀ کتابهای باقی مانده در سال 1375ق به کتابخانه 
کتابخانه:  کربال منتقل شد. این نسخه نیز جزء همین بخش بود و مهر آن  جعفریه در مدرسه هندی شهر 

کربال« در اوراق متعددی از آن نقش بسته است.26 »وقف المکتبة الجعفریة العامة مدرسة الهندیة 

کربالء، 1393ق، ص 16-18 و 109-110 و  کتابخانه شـیخ العراقین و اهمیت آن رک: مخطوطات  23. برای توضیحات بیشـتر درباره 
یر این دو نسخه که بدون صفحه شمار است؛ شیخ العراقین: الشیخ عبدالحسین الطهرانی الحائری، ص 267- 126-127 و تصاو

278؛ »شیخ العراقین: الشیخ عبدالحسین بن علی الطهرانی )1225-1286(«، ص 190-185.
24. تکملة امل اآلمل، ج 3، ص 231. بخشی از این کتابها مربوط به کتابخانه میرزا مهدی بن آقا بزرگ بن محمدمهدی بن محمدقصیر 
رضوی )1268ق( بود. کتابهای نفیسی که او با جد و جهد تحصیل یا استکتاب کرده بود، جزو سهم ارث همسرش محسوب شد. 
یارت به مشـهد مشـرف شـد و همه کتابها را که مقدار معتنابهی بود خرید و  در همین زمان شـیخ عبدالحسـین شـیخ العراقین برای ز

کرد. شجره طیبه، ص 346. به نجف برد و در آن جا بر طالب علوم دینی وقف 
25. سـید اسـداهلل بـن عبـداهلل )ح 1260-1324ق( دامـاد شـیخ العراقین و از احفـاد وحیـد بهبهانـی اسـت. بـرای شـرح حـال او رک: 

شیخ العراقین: الشیخ عبدالحسین الطهرانی الحائری، ص 39-38.
کتابخانه ها نیز نسخه هایی از مجموعه موقوفه شیخ العراقین نگهداری می شود:  کربال در این  کتابخانه مدرسه هندی شهر  26. به جز 
یـه نجـف، کتابخانه سـید جعفر آل بحرالعلوم نجف که اکنون به صورت امانی در کتابخانه عتبه عباسـیه  کتابخانـه خزانـه عتبـه علو
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کاتب بسمله آغاز  در اوراق 4ر – 6پ فهرست دقیق مطالب النهایة به خط خوش نوشته شده است.27 
کتابهای فقهی را با خط کوفی جلی مزین زیبایی نوشـته اسـت. اسـتفاده از خط کوفی در  فهرسـت و نام 
فهرست آغاز کتابها و نوشتن بسمله و عناوین کتابها در صفحه عنوان در نسخه های تهیه شده همزمان 
کاشـان متـداول و معمـول بـوده اسـت و چنـد نمونـه بـا ایـن خصوصیـات در  بـا نسـخه النهایـة در منطقـه 
گیر در کتابت نسخه ها در آن منطقه است.  دست است. تکرار این الگو نشانه وجود یک سنت نسبًة فرا
که همه به همین صورت تزئین شـده اند:  بدون احتسـاب نسـخه النهایة چهار نسـخه دیگر می شناسـیم 
که بعد از این معرفی می شـود؛ نسـخه النهایة مورخ 579ق  کاتب همین نسـخه  نسـخه االنتصار به خط 
کـه نـام کتـاب بـه خـط کوفـی جلـی در صفحه عنوان نوشـته شـده اسـت و دورتـادور نام کتـاب را با نقوش 
ئد شریف مرتضی به خط حسین بن ابی عبداهلل بن ابراهیم  گل و بوته آراسته اند28؛ غرر الفوائد و درر القال
کتاب و  که فهرسـت و بسـمله آغاز  کاتب در 568ق،  خومجانی در 567ق، با اجازه ابوالرضا راوندی به 
یال اسپانیا، ش  کوفی جلی زیبا نوشته شده است )کتابخانه اسکور کتاب در صفحه عنوان به خط  نام 
Ms. árabe 1485(؛ المبسـوط، بـه خـط ابوالحسـن علـی بـن حسـین بن ابی الحسـن وارانـی در 584ق، در 

کوفی مزین نوشته شده است.29  کتاب و بسمله صفحه اول به خط  این نسخه نام 

نسخه 164 برگ و هر برگ 29 سطر دارد. اندازه اوراق 19.5*30 سانتیمتر است. در گوشه باالی برگ 154ر 
کاتب نسـخه دیده می شـود: »الرابع عشـر من النهایة«. در  کراسـه های نسـخه به خط  یادداشـت شـمارش 
گاهی حروفی از آن دیده  موارد دیگر به دلیل برش لبه برگها این یادداشت از بین رفته است؛ اما هنوز هم 

می شود )مانند برگ 82ر، 94ر(.

که به  کتاب االنتصار فی مفردات االمامیة سید مرتضی می شناسیم  کاتب، نسخه ای از  به خط همین 
کتابت شده  است )کتابخانه مرعشی، ش  فاصله پنج ماه بعد از نسخه النهایة در همان سال591ق 
کاشان30 به انجام  کتابت االنتصار را در سه شنبه 25 ذیقعده 591 در محله باب والن  3598(. فراهانی 
رسانده است. این نسخه در سال 762ق در تملک منصور بن علی بن محمد بن حسن طوسی و در 
کوفی جلی در صفحه عنوان  کتاب به خط  نام  بوده است.  امیر عبدالباقیا  نامعلوم در تملک  زمانی 

یـی نجف، کتابخانه امام کاشـف الغطاء نجف، کتابخانه امام حکیـم نجف، کتابخانه  کربـال اسـت، کتابخانـه مدرسـه آیـت اهلل خو
کتابخانه چسـتربیتی  کربال و  کتابخانه عتبه حسـینیه  کربالء،  ینی  کتابخانه سـید حسـین قزو کربال،  سـادات آل الحجة طباطبایی 

کتابهای موقوفه بنابریکی از نسخه های وقفی 471 مجلد بوده است. ایرلند. تعداد 
که برگهای 5 و 6 به اشتباه جا به جا صحافی شده اند. 27. باید توجه داشت 

رقی شماره 4. 28. برای معرفی این نسخه رک: پاو
رقی شماره 6. 29. برای معرفی این نسخه رک: پاو

30. از محله هـای کاشـان کـه نامـش در منابـع جدیدتـر بـه صـورت محله درب یالن ثبت شـده اسـت. رک: مختصر جغرافیای کاشـان، 
رده« کاشـان صـورت دیگـری از همیـن کلمـه باشـد کـه تـاج الدیـن حسـن بـن حسـین سـرا شـبنوی   مجلـه »بـاب و

ً
ص 436. احتمـاال

کرد. )مرعشی، ش 4831(. کتابت  کاشانی در 735 ق نسخه ای از تحریر االحکام را در آنجا 
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گل و بوته های زرین تزئین شده است.31 نوشته و با 

تنهـا 35 بـرگ آغـاز نسـخه النهایـة تـا »باب الصلوة علی الموتی« حاشیه نویسـی دارد و از همین مقدار هم 
کاغذ در قرن سـیزدهم  بخشـی از قسـمت باالی اوراق از بین رفته اسـت. این بخشـها بعدًا با چسـباندن 

بازنویسی و به اوراق الصاق شده است.32

خـط متـن و حاشـیه بسـیار شـبیه اسـت و ایـن گمـان را تقویـت می  کند که حواشـی را هم خـود کاتب بعد 
کـه او نسـخه را بـرای اسـتفاده خـود نوشـته و بـه ایـن  از فراغـت از کتابـت نسـخه نوشـته باشـد. مخصوصـًا 
کاتب نیز حاشیه نویسی داشته و او در چند مورد آنها  کرده است. نسخه اصل  مطلب در انجامه تصریح 
کـرده اسـت.33 بخشـی از حواشـی ایـن نسـخه در دیگـر نسـخه های کهـن النهایة نیز آمده اسـت34؛  را نقـل 
گذشت به احتمال فراوان به خط  که  گونه  اما قسمت عمده آنها منحصر به همین نسخه است و همان 
کاتب نسـخه باشـند. نویسـندۀ حواشـی از منابع مختلفی اسـتفاده کرده و معمواًل نام منبع خود را نوشـته 
کتفـا نمی کنـد و گاهی بین اقـوال علمای مختلف یا کتابهای آنها مقایسـه  اسـت. او بـه نقـل قـول صـرف ا

می کند و نظری را بر نظر دیگر ترجیح می دهد. این موارد نشان می دهد او خود عالم و فقیه بوده است.

کتابهایی مانند  کتابهای شیخ طوسی است.  در مجموع این حواشی بیشترین استناد و ارجاع به دیگر 
االسـتبصار )گ 8ر، 8پ، 9ر، 11پ، 16ر، 17پ، 31پ، 32ر، 35ر(، المبسـوط )گ 8ر، 11ر، 15پ، 
16ر، 16پ، 17ر، 19پ، 25پ، 26پ، 27پ، 28ر، 29پ، 30ر، 34ر(، الخـالف )گ 11پ، 13پ، 
التبیـان )گ 29ر(، المصبـاح )گ  14پ، 19ر، 27پ، 29ر، 30پ، 32ر(، الجمـل والعقـود )گ 22ر(، 
21ر(، تهذیـب االحـکام )گ 8پ، 9ر، 11پ، 25ر(. حاشـیه نویس گاهـی تفـاوت فتـوای شـیخ در نهایـه با 
دیگر کتابهایش را نیز ذکر کرده اسـت. از جمله در حاشـیه مسـئله ای در باب طهارت نوشـته اسـت: »ذکر 

الشیخ فی المبسوط و االستبصار وافتی بها خالف ما فی المتن« )گ 16ر(35.

کتابهـای دیگـری هـم در ایـن حواشـی اسـتفاده شـده اسـت؛ ماننـد ابـن بابویـه )گ  بـه جـز شـیخ از علمـا و 

کتابخانـه عمومـی حضـرت آیـةاهلل العظمـی نجفـی مرعشـی مدظلـه العالـی، ج 9، ص 378-379؛  31. فهرسـت نسـخه های خطـی 
»نسـخ خطی کتابخانه آیةاهلل مرعشـی )قم(«، ص 357؛ فهرسـت میکروفیلم های کتابخانه مرکزی و مرکز اسـناد دانشـگاه تهران، ج 

2، ص 44-43.
یسـی و به نسـخه الصاق  32. دیگر آسـیب نسـخه مربوط به افتادگی برگهای اول و 64-69 اسـت که در قرون هشـتم یا نهم هجری بازنو

شده اند.
گ 9پ، 25ر(. کرده است )برای نمونه  کلمه »حاشیه« در آغاز سخن متمایز  33. او این حواشی را با نوشتن 

کوشش مرحوم دانش پژوه تهیه شده،  کتاب است و به  که شامل حواشی  کتاب النهایة  34. برخی از آنها را می توان ضمن مجلد سوم 
دیـد. از جملـه بـرای نمونـه رک: النهایـة، ج 3، ص 823-825 و 951 بـه بعـد. نیـز مقایسـه کنیـد همیـن حواشـی را در برگهـای 12پ، 
13ر، 14ر نسـخه النهایـة دانشـگاه تهـران، شـماره 6737 بـا برگهـای 18پ و 19ر نسـخه موقوفـه شـیخ العراقین. حواشـی مشـترک ایـن 
یسـنده اش  یت نو  همـه مأخـوذ از یکـی از شـروح النهایـة اسـت کـه بـه دلیـل نبـود هیـچ قرینه ای بـه صورت دقیـق هو

ً
نسـخه ها احتمـاال
مشخص نیست.

گ 9ر، 21ر، 28ر. 35. و موارد دیگر در 
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17پ، 28ر، 29پ(، کتاب من ال یحضره الفقیه )گ 8پ، 25ر، 26پ، 28ر(، کتاب عرض المجالس 
کتـاب االنتصـار  او )گ 11ر(، المقنعـة )گ 9ر، 28پ، 34پ، 35ر(، سـید مرتضـی )گ 8ر، 17ر، 21ر(، 
کتاب  او )گ 22پ، 26ر(، قاضی عبدالعزیز ابن براج طرابلسـی )481ق( )گ 9ر، 12پ، 26ر، 29پ( و 
ی )گ 12پ،21ر، 26ر( و صحاح  المهذب او )گ 34پ( و برای مسـائل لغوی به الغریبین ابوعبید هرو

جوهری )گ 27ر(.36

کتـاب مفقـود از تألیفـات  کـه حواشـی ایـن نسـخه را متمایـز می کنـد، نقـل قـول و اسـتناد بـه چنـد  آن چـه 
که این اقوال در منابع دیگر دیده نشده است. شیعیان قرون سوم تا ششم هجری است 

الجامع بزنطی
کوفـی  کتـاب الجامـع احمـد بـن محمـد بـن ابی نصـر بزنطـی  یکـی از منابـع فقهـی مفقـود اوایـل قـرن سـوم 
کـه میـرزا عبـداهلل  کاظـم و امـام رضـا و امـام جـواد)ع( اسـت.37 علـی رغـم آن  )221ق( از اصحـاب امـام 
کتاب نزد میر سـید محمد شـریف جزایری )سـده 11(، صاحب جوامع  افندی به وجود نسـخه ای از این 
کتـب قدمـا تـا قـرن نهـم هجـری ماننـد محقـق  کـرده اسـت و منقـوالت متعـددی از آن در  الـکالم، اشـاره 
حلـی )676ق(، فاضـل آبـی )زنـده در 672ق(، عالمـه حلـی )726ق(، شـهید اول )786ق(، ابـن فهـد 
کتاب  حلی )841ق( و محمد بن علی جباعی )886ق( وجود دارد؛38 اما هنوز نسخه مستقلی از این 

شناسایی نشده است. 

بین حواشی این نسخه در هفت مورد عباراتی از الجامع بزنطی نقل شده است. نویسنده حواشی گاهی 
کرده است. نظرات بزنطی را با نهایه مقایسه 

- فـی جامـع البزنطـی حدثنـی عـالء بـن محمـد بـن مسـلم عـن ابـی جعفـر علیـه السـالم اذا 
اردت ان تغتسـل مـن الجنابـة فاغسـل یدیـک وفرجک وما اصابک مـن المنی، ثم صّب علی 
رأسـک ثلثـًا وجانبیـک االیمـن بمثلـه واالیسـر، ثـم افـرغ علی سـایر جسـدک الماء فانـه یجزیک 

مـا مـّر علـی جسـدک معـه بمنزلـة الدرهـم )گ 10پ(.

- فی جامع البزنطی اذا کان الدم ال ینقب الکرسف صلت فی المسجد. وان نقب الُکرُسف 
قامـت فـی غیـر المسـجد وسـجدت فـی العزایم، واذا طهـرت المرأة ثم رأت الصفـرة بعد الطهر 

کل صلوة )گ 12ر(. توضأت لوقت 

36. در حواشـی گاهـی نـام کتابهـا بـه صـورت حـروف اختصـاری ذکـر شـده اسـت مانند »ط« بـرای کتـاب مبسـوط )17ر، 23ر، 24پ، 
کتاب الخالف )گ 9ر، 11پ، 12ر، 17ر، 24پ، 25پ، 29پ(. 28ر، 29ر، 29پ، 30ر، 30پ( و »ف« برای 

کالمی بزنطی و منزلت وی نزد امام رضا و امام جواد«، ص  37. برای شـرح حال او رک: »بزنطی«، ص 96-97؛ »پژوهشـی در جایگاه 
.49-46

کتاب الجامع بزنطی و منقوالت آن در مستطرفات سرائر«، ص 119-118. گزارش این منقوالت رک: »بررسی  38. برای 
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کبـر ثلثـًا اللهـم انت الملـک الحق المبیـن، ثم یّکبر  - فـی جامـع البزنطـی مفتـاح الصلـوة اهلل ا
کبر اعوذ بالسمیع  کبر اهلل ا یقول وّجهت وجهی الی آخره، ثم یقول و سعدیک اهلل ا تکبیرتین و
العلیـم مـن الشـیطان الرجیم. وقد یجزیک ثلث تکبیرات مترسـالت ثـم یقرأ فاتحة الکتاب. 

قال االمام قطب الدین المصلی مخّیر بین هذه الروایة و بین ما فی النهایة )گ 20پ(.

- فی جامع البزنطی فاذا رکعت فقل خشـع قلبی و سـمعی و بصری الی آخره. ثم تسـّبح ثلثًا 
ثم ترفع رأسک. فاذا اردت ان تهوی الی السجود فقل سبحانک و بحمدک بحولک و قوتک 
یقـول فـی السـجودین مثلـه. ثـم تقـوم فتقول سـبحانک و بحمـدک بحولک... و  اقـوم واقعـد. و

اقعد... االمام السعید... الدین رحمه... )گ 21ر(.

یة بن وهب عـن ابی بصیر  - فـی جامـع البزنطـی التشـهد تشـهدان فالـذی فـی الثانیـة رواه معو
عـن ابـی عبـداهلل علیـه السـالم بسـم اهلل و بـاهلل و خیـر االسـماء هلل. اللهـم صـلّ علـی عبـدک و 
رسـولک و تقّبـل شـفاعته فـی اّمتـه و اعلـی درجتـه. ثم تسـکت قلیال، ثم یقول اشـهد ان ال اله 
اال اهلل وحده ال شریک له واشهد ان محمدًا عبده و رسوله والذی فی الثالثة او الرابعة فیقول 
حین یجلس: الحمد هلل اشـهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شـریک له واشـهد ان محمدًا عبده و 
رسوله. بسم اهلل التحیات هلل الی آخره. و انت مخّیر بین هذه الروایة وما فی النهایة )گ 21ر(.

ی 
ّ
- فـی جامـع البزنطـی حدثنـی جمیـل عـن زرارة سـألت اباجعفر علیه السـالم عـن رجل صل

کان جلس فی الرابعة و تشهد فقد تمت صلوته )گ 25ر(.  خمسًا. قال ان 

- فی جامع البزنطی عن احمد بن محمد.... اباجعفر علیه السـالم وعلیه قلنوسـة سـّمور... 
گ 26پ( کاغذ وصالی رفته است و خوانده نمی شود.  یر  )بقیه مطلب ز

االرکان شیخ مفید
کـرده اسـت )گ 11ر،  محشـی بـه نظریـات شـیخ مفیـد توجـه خاصـی داشـته و مکـرر از آنهـا مطالبـی نقـل 
کـه او نـام منبـع خـود را ذکـر نکـرده  12پ، 13پ، 16ر، 18ر، 20پ،21ر، 34ر، 34پ(. بـه جـز ایـن مـوارد 
کتـب مفقـود شـیخ اسـت:  کنـون جـزء  کـه ا کتـاب دیگـر از شـیخ مفیـد را در اختیـار داشـته  اسـت، او دو 

کمال شهر رمضان. االرکان و لمح البرهان فی 

کتابهای مهم شیخ مفید به شمار می آمده است؛ زیرا هم نجاشی و هم شیخ طوسی  االرکان ظاهرًا جزء 
کرده انـد. شـیخ طوسـی بـه صـورت  کتـاب او ذکـر  در شـمار تألیفـات شـیخ مفیـد، آن را بـه عنـوان دومیـن 
کتـاب  »کتـاب االرکان فـی الفقـه«39 و نجاشـی بـا عنـوان »االرکان فـی دعائـم الدیـن«40. شـیخ مفیـد در 

39. الفهرست، ص 239.
40. رجال النجاشی، ص 399.
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الحکایـات فـی مخالفـات المعتزلـة مـن العدلیة والفرق بینهم وبین الشـیعة االمامیة بحث بیشـتر درباره 
کـرده اسـت.41 ابـن  کتـاب خـود احالـه داده و از آن بـا نـام االرکان فـی دعائـم الدیـن یـاد  مناظـره را بـه ایـن 
ی از آن  ی لتحریر الفتاو کتاب السـرائر الحاو کتاب را در اختیار داشـته و در  یس حلی )598ق( این  ادر

کرده است.42 چند بار نقل 

کتابـی االرکان والمقنعـة فقـال اذا انکسـفت الشـمس او القمـر فصـّل  ذکـر الشـیخ المفیـد فـی 
رکعتیـن فـاذا قلـت ان هـذه الصلـوة رکعتـان فالمأمـوم اذا سـبق االمـام برکوعاتـه وکان قـد ادرک 
الرکـوع الـذی یهـوی الـی السـجود فقـد اجـزأت عنـه سـواء کان ذلـک فـی االولـی او فـی الثانیـة 
لعمـوم قولهـم علیهـم السـالم مـن لحـق الرکـوع فقـد ادرک تلـک الرکعـة وهـذا نـّص مطلـق غیـر 
مقّید بصلوة دون صلوة واذا کان اختصاصه بسایر الصلوات سواء وجب دخول هذه الصلوة 

تحت هذا النص لعمومه )گ 34پ(.

کمال شهر رمضان لمح البرهان فی 
کامـل و سـی روز  کـه معتقـد بودنـد مـاه رمضـان همیشـه  شـیخ مفیـد در ابتـدای امـر از اصحـاب عـدد بـود 
اسـت. او در تأییـد ایـن نظـر بـه سـال 363ق کتـاب لمـح البرهـان فـی کمـال شـهر رمضان را نوشـت. این 
کتـاب اقبـال  کنـون در دسـت نیسـت؛ امـا ابـن طـاووس )664ق( بـه آن دسترسـی داشـته و در  کتـاب ا
کـرد و دسـت کم دو کتـاب مصابیح  مطالبـی از آن نقـل کـرده اسـت. شـیخ مفیـد بعدتـر از ایـن نظـر عـدول 
یة را در رد نظر قبلی خود نوشت و  النور فی عالمات اوائل الشهور و جوابات اهل الموصل فی العدد والرؤ

همین فتوای او شهرت یافت.43

از یکی از حواشـی این نسـخه بر می آید که قطب  راوندی رسـاله لمح البرهان فی کمال شـهر رمضان را در 
اختیار داشـته اسـت. او چون به فتوای مشـهور شـیخ مفید نظر داشـت، در انتساب این کتاب به او مردد 

کرده است. کتاب را در حواشی خود بر نهایه نقل  بود. با این همه چند سطر مختصر از آن 

قـال االمـام السـعید قطب الدیـن رحمـه اهلل رأیـت کتابـًا یسـّمی بلمـح البرهـان فـی کمـال شـهر 
رمضـان منسـوبًا الـی الشـیخ المفیـد ابی عبـداهلل الحارثـی رضـی اهلل عنـه وفـی ذلـک الکتـاب 
ثر عن السـادة   علی ان شـهر رمضان ال ینقض ابدًا ما اجمع علیه اهل االمانة من اال

ّ
الذی یدل

علیهـم السـالم بالنـدب الـی صلـوة الـف رکعـة فـان ترتیبهـا یوجـب علـی االعتبـار وکمـال... 
گ 35ر(. )بقیه از بین رفته است. 

بین الشیعة االمامیة، ص 75. 41. الحکایات فی مخالفات المعتزلة من العدلیة والفرق بینهم و
کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 1، ص 443، ج 2، ص 58، 271، 295، 444.  .42

یت هالل، ج 1، ص 133-134؛ کتابخانه ابن طاووس، ص 338-337، 409. 43. رؤ



آینۀ پژوهش  183
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ملــــــــــــــــــاله
108 ا ما  وقفا ی  ا  نچ  ا ای مه ود شمزی 

شرح النهایة قطب راوندی
قطب الدین سعید بن هبةاهلل بن حسن راوندی )573ق( به کتاب النهایة توجهی خاص داشت و پنج 
شـرح بـر آن نوشـت: المغنـی فـی شـرح النهایـة در ده مجلـد کـه منتجب الدین رازی44 از آن در شـرح حال 
راونـدی، و عبدالجلیـل رازی45 بـه عنـوان یکـی از کتابهـای متـداول بیـن شـیعیان ایـران یـاد کرده انـد. ابن 
کـرده اسـت46؛ نهیـة النهایة، شـرح مـا یجوز وما ال یجوز مـن النهایة،  طـاووس در اقبـال االعمـال از آن نقـل 
که محقق حلی از آن با نام تفسـیر مشـکل  مشـکل النهایة یا مشـکالت النهایة یا شـرح مشـکالت النهایة 

کرده است47، غریب النهایة48.  النهایة استفاده 

که فقهای بعد از او نظیر محقق حلی  کتابهای راوندی در ابواب مختلف فقهی اسـت  الرائع نام یکی از 
کنون نسـخه ای  و آبـی و عالمـه حلـی و شـهید اول و دیگـران از آن مطالبـی نقـل کرده انـد.49 از ایـن کتـاب ا
کهن از  در دسـت نیسـت و اطالع بیشـتری درباره آن نمی دانیم. اما در حاشـیه یکی از برگهای نسـخه ای 
کشـف الرمـوز حسـن بـن ابوطالـب آبـی )بـه خـط حسـن بـن علـی طبـری امامـی در شـب 6 شـوال 711ق در 
حله( اشاره شده است که »الرائع« نام شرح قطب الدین راوندی بر کتاب النهایة است.50 منتجب الدین 
کتاب دو جلد بوده اسـت.51 به نظر  که این  کتاب الرائع فی الشـرائع تنها متذکر شـده اسـت  رازی درباره 
که هیچ یک از علمای فوق در منقوالت خودشان به این مطلب اشاره نکرده اند،  می رسد با توجه به آن 
و نیز چون نام همه شـروح راوندی بر النهایة ثبت شـده اسـت، تا پیداشـدن نسـخه یا اطالعی دقیقتر این 

کرد. سخن را نمی توان قطعی قلمداد 

گـر چـه نسـخه مسـتقلی از هیـچ یـک از شـروح راونـدی بـر النهایـة بـه جـای نمانـده اسـت؛ امـا در حاشـیه  ا
کنده حفظ شده است. مانند نسخه   بعضی از نسخه های کهن این کتاب منقوالتی از آنها به صورت پرا
شماره 3970 کتابخانه ملک52. البته تفکیک این حواشی و مشخص کردن نوشته های قطب از حواشی 

کار دشواری است و به سهولت میسر نیست. دیگران 

در حاشیه اوراق نسخه ما نیز چند حاشیه مختصر از راوندی ثبت شده است. 

44. الفهرست، ص 68.
45.نقض، ص 38.

کتابخانه ابن طاووس، ص 519.  .46
47 . النهایة ونکتها، ج 2، ص 361 و این موارد بدون ذکر نام کتاب: ج 1، ص 196 و ج 3، ص 169، 197، 423. او در رساله المسائل 

کرده است. رک: ص 201، 205، 209. کتاب مطالبی از یکی از شروح راوندی بر النهایة نقل  المصریة هم بدون ذکر نام 
یاض العلماء و حیاض الفضالء، ج 3، ص 423-424؛ »نهج البالغة عبر القرون 7«، ص  48. برای توضیح درباره این شروح رک: ر

276-277 و منابع ذکرشده در آن جا.
کدام از آنها رک: مقدمه لب اللباب، ص 35. 49. برای منقوالت هر 

کربالست. برای توصیف آن رک: »العراق«، ص 176. کتابهای مدرسه هندیه  50. این نسخه هم از 
51. الفهرست، ص 68.

52. النهایة، ج 3، ص 23.
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- قـال االمـام السـعید قـط... رحمـه اهلل... حکـم... حکـم الحایـض اال.. الّن طـالق النفسـاء 
کانت... حاضرًا بخالف... الحایض )گ 12پ(. صحیح وان 

ثـم یصلـی نوافـل المغـرب اداء الفضـاء )گ  - قـال الشـیخ السـعید قطب الدیـن رحمـه اهلل 
18پ(.

یـب لیـس بقـول الصلوة... النـه مذکور  - قـال االمـام السـعید قطب الدیـن رحمـه اهلل هـذا التثو
قامة حی علی الصلوة مرتین.  بعده وذلک اشـارة الی ما احدث الناس بالکوفة من االذان واال

یبان بدعة )گ 20ر(. یب الثدم الصلوة خیر من النوم و التثو یب محدث و التثو فهذا التثو

- قال االمام السـعید قطب الدین رضی اهلل عنه هذه الکلمات کلها حق ولکنها لیسـت من 
االذان البتة )گ 20پ(.

- فی نسخة االمام قطب الدین هذا فی المتن )گ 23پ(.

کلـی از بیـن رفتـه و از آن تنهـا عبـارت »االمـام السـعید... الدیـن  - سـخن او در بـرگ 21ر بـه 
رحمه« باقی مانده است.

ابوجعفر محمد مقری نیشابوری
گرد ابوجعفر حسـن بن محمد طوسـی  ابوجعفر محمد بن علی بن حسـن مقری نیشـابوری )قرن 6(53 شـا
کتـاب از جملـه  )ح 520ق( فرزنـد شـیخ طوسـی و اسـتاد قطب الدیـن راونـدی اسـت. راونـدی در چنـد 

کرده است.  الخرائج و الجرائح54 و قصص االنبیاء55 و سلوة الحزین )الدعوات(56 از او حدیث نقل 
از تألیفـات او دو کتـاب در علـم کالم، التعلیـق57 و الحـدود فـی علـم الـکالم58، در دسـت اسـت. در این 
کتابـی  کـه نشـان  می دهـد او احتمـااًل در فقـه نیـز  نسـخه دو نقـل قـول فقهـی از نیشـابوری ذکـر شـده اسـت 

53. برای شرح حال او رک: مقدمه التعلیق، ص الثالثة والعشرون – السابعة والعشرون.
54. الخرائج والجرائح، ج 2، ص 795.

55. قصص االنبیاء، ج 1، ص 285.
کتاب الدعوات، ابوجعفر نیشابوری را در زمره  56. سلوة الحزین، ص 21، 235. میرزا عبداهلل افندی با استناد به همین دو روایت در 
رده اسـت. ولـی او در نسـبت کتـاب الدعـوات بـه قطـب شـک داشـت و احتمـال می داد کـه آن کتاب  مشـایخ قطب الدیـن راونـدی آو
یـاض العلمـاء و حیـاض الفضـالء، ج 2، ص 435(. صـرف نظـر از منقـوالت قطـب راونـدی  تألیـف سـید فضـل اهلل راونـدی باشـد )ر
از نیشـابوری در دیگـر کتابهایـش و نیـز صحـت انتسـاب کتـاب الدعـوات بـه قطب راوندی، حواشـی این نسـخه خـود گواهی می دهد 
کـه او اسـتاد قطـب راونـدی بـوده اسـت. افـزون بـر ایـن، منقوالت قطـب از او در دیگـر کتابهایش شـکی در این مطلب باقـی نمی گذارد. 
یعـة الـی تصانیـف الشـیعة، ج  منتجب الدیـن رازی، نیشـابوری را اسـتاد هـر دو نفـر یعنـی قطب الدیـن و فضـل اهلل دانسـته اسـت )الذر

4، ص 221(.
57. منتشرشده با تصحیح محمود یزدی مطلق )فاضل(، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 1385.

58. دانشـنامه موضوعـی اصطالحـات کالمـی، منتشرشـده بـا تصحیـح محمـود یـزدی مطلـق )فاضـل(، قـم، مؤسسـة االمـام الصـادق 
للتحقیق والنشر، 1414ق.
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نوشته بود.

یر وصالی( جعفر النیسـابوری رحمه  - قال الشـیخ قطب الدین رحمه اهلل کان شـیخنا... )ز
کیفیة  اهلل... تقدیم الوضو مرتبًا علی الغسل... فی االحادیث انه اولی... صحیح وقد ذکرت 

کتاب... وفی الرابع )گ 12پ(. النیة... الوضوء ولد الغسل فی 

- قال الشیخ ابوجعفر النیسابوری هذا فی السنن وال یجوز ذلک فی الفرایض )گ 21پ(.

المشیخة حسن بن محبوب
در پایـان نسـخه سـه صفحـه59 برافزوده هـای مختلفـی به خط کاتب اصلی نسـخه نوشـته شـده اسـت که 
کاتـب از المشـیخه حسـن بـن  کـه  بعضـی از آنهـا از جهاتـی مهـم هسـتند. مهمتریـن آنهـا حدیثـی اسـت 

کرده است. کاظم و امام رضا و امام جواد)ع(، نقل  محبوب سّراد بجلی )224ق(، از اصحاب امام 

کـه همه رجالیان و محدثان متقـدم و متأخر در وثاقتش  یان شـیعه اسـت  ابـن محبـوب از معتمدتریـن راو
در  محبـوب  ابـن  روایـات  از  مجموعـه ای  شـامل  اوسـت،  کتـاب  معروفتریـن  المشـیخة  متفق القولنـد. 
کـه احتمـااًل بر اسـاس مشـایخ او تبویب و تنظیم شـده  بود. این کتـاب از قدیم ترین  موضوعـات مختلـف 
کتب بسیار مشهور شیعه بود. به قرینه  کتب اربعه از  آثار فقهی شیعه محسوب می شود و قبل از تألیف 
یس حلـی )598ق( در  منقـوالت حسـن بـن فضـل طبرسـی )548ق(، قطـب راونـدی )573ق(، ابـن ادر
مستطرفات السرائر، ابن طاووس )664ق(، محقق حلی )676ق( و حسن بن سلیمان حلی )ح 801ق( 

گرفته بود.60 کتاب المشیخة به دست متأخران رسیده و مورد استفاده آنها قرار 

کتاب نقل شده است: در آخرین صفحه نسخه النهایة نیز یک حدیث از این 

الـی  کتبـت  قـال  بـن جنـدب،  بـن محبـوب، عـن عبـداهلل  الحسـن  المشـیخة.  کتـاب  مـن 
ابی الحسـن موسـی علیـه السـالم اسـأله عـن الرجل یریـد ان یجعل اعماله من الصـالة والخیر 
یـه او یفردهما من اعماله مما یتطوع به بشـیء معلوم وان کان  و البـّر ثالثـًا: ثلـث لـه وثلثیـن البو
احدهما حّیًا واآلخر میتًا. فکتب لی علیه السـالم اما للمّیت فحسـن، واما للحّی فال اال البّر 

والصلة.

کـه ظاهرًا 3  در همـان صفحـات الحاقـی پایـان نسـخه 10 حدیـث دیگر بدون ذکر مصدر نقل شـده اسـت 
تای آنها در مجامع حدیثی نقل نشده اند. متن این احادیث چنین است:

راق مربـوط بـه متـن النهایـة اسـت کـه در صحافـی به اشـتباه به آخر نسـخه منتقل  59.  گ 162پ، 164ر، 164پ. بـرگ 163 بیـن ایـن او
شده است.

60. برای توضیحات بیشتر درباره کتاب و این منقوالت رک: »حسن بن محبوب«، ص 318-319؛ »ابن محبوب«، ص 585-586؛ 
کتابخانه ابن طاووس، ص 419-418.
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- عـن الصـادق علیـه السـالم: مـن عـرف الحـق وآمـن بـه فهـو مؤمن، ومـن لم یعـرف الحق ولم 
کافر. ، ومن جعل الحق باطاًل والباطل حقًا فهو 

ّ
ینکره فهو ضال

والبـالء  والتعـب  الکـّد  ُخلقنـا  البیـت  اهـل  معاشـر  انـا  السـالم:  علیـه  امیرالمؤمنیـن  عـن   -
والنصب وانما الراحة لغیرنا.

- دخـل رجـل علـی الصـادق علیـه السـالم یقال له واهلل ان لکم الفضـل علینا. فقال له: یا ابن 
کیف؟ فقال له: انکم تؤذون عنا وال نؤذی فیکم. رسول اهلل 

کاتـب بـه انتهـای نسـخه النهایـة دعـای ختـم قـرآن از امـام  کـرد یکـی از افزوده هـای  همچنیـن بایـد اشـاره 
کاتـب  سـجاد)ع( اسـت. ایـن دعـا در حقیقـت دعـای چهـل و دوم صحیفـه سـجادیه اسـت؛ امـا چـون 
اشـاره ای به مصدر دعا نکرده اسـت، مطمئن نیسـتم که از آن جا گرفته شـده باشـد. مخصوصًا که شیخ 

کاتب هم با آثار شیخ آشنا بوده است. کرده61 و  طوسی هم در مصباح المتهجد همین دعا را نقل 
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حسینی اشکوری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه، 1394.

الفهرست، شیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، تحقیق: جواد القیومی، قم، مؤسسة نشر الفقاهة، 1422ق.
کوشش:  الفهرست، للشیخ منتجب الدین علی بن بابویه الرازی، تحقیق و مقدمه از: سید جالل الدین محدث ارموی، به 

کتابخانه آیةاهلل مرعشی نجفی، 1366. محمد سمامی حائری، قم، 

کتاب النبوة للشیخ الصدوق ابی جعفر محمد بن علی ابن بابویه القمی، قطب الدین  قصص االنبیاء الحاوی الحادیث 
ابی الحسین سعید بن هبةاهلل الراوندی، تحقیق: عبدالحلیم عوض الحلی، قم، مکتبة العالمة المجلسی، 1388.

کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ابی عبداهلل محمد بن احمد بن ادریس الحلی، تحقیق وتقدیم: السید محمدمهدی 
الیسد حسن الموسوی الخرسان، قم، دلیل ما، 1387.

»کتاب المبسوط فی الفقه لشیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسی )ت 460(: دراسة عن بعض نفائس مکتبة آیةاهلل 
الحکیم العامة فی النجف االشرف«. محمد لطف زاده، تراثنا، س 37، ش 147، ربیع اآلخرة – جمادی اآلخرة 1442ق.

کتابخانه آیةاهلل  کلبرگ، ترجمه: سید علی قرائی و رسول جعفریان، قم،  کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او، اتان 
مرعشی نجفی، 1371.

کتابخانه مرکزی  کربال«، محمدتقی دانش پژوه، در نشریه نسخه های خطی: نشریه  »کتابخانه جعفریه در مدرسه هندی در 
ج افشار، دفتر پنجم، 1346. دانشگاه تهران، زیرنظر: محمدتقی دانش پژوه و ایر

الکرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة، آغا بزرگ الطهرانی، مشهد، دارالمرتضی للنشر، 1404ق.



183  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ملــــــــــــــــــاله
113 ا ما  وقفا ی  ا  نچ  ا ای مه ود شمزی 

لب اللباب، ابی الحسین قطب الدین الراوندی، حّققه وعّلق علیه: السید حسین الجعفری الزنجانی، قم، انتشارات آل عبا، 
1431ق.

ج افشار، فرهنگ ایران زمین، ش 22، 1355. کوشش ایر کاشان، عبدالحسین سپهر، به  مختصر جغرافیای 
کربالء، سلمان هادی الطعمة، نجف، مطبعة اآلداب، 1393ق. مخطوطات 

کربالء، اعداد: سلمان هادی آل طعمة، تهران، مکتبة متحف و مرکز وثائق مجلس الشوری االسالمی، 1433ق. مخطوطات 
کتابخانه  کربالء، الجزء الرابع: مخطوطات مکتبة الروضة الحسینیة المقدسة، سلمان هادی آل طعمة، قم،  مخطوطات 

تخصصی تاریخ اسالم و ایران، 1392.

کربالء وأثرها العلمي والثقافي )1270-1411ه/1854-1991م( ) دراسة تاریخیة(«، أحمد باسم  »المدرسة الهندیة الکبرى في 
کربالء، س 6، ش 22، ربیع االول 1441ق. حسن األسدي، تراث 

المسائل المصریة، المحقق الحلی ابی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، در الرسائل التسع، تحقیق: رضا االستادی، قم، 
کتابخانه آیت اهلل مرعشی، 1413ق.

مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ابی جعفر محمد بن الحسن بن الطوسی، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة، 1411ق.
کتابخانه مرکزی  کتابخانه آیةاهلل مرعشی )قم(«، محمدتقی دانش پژوه، در نشریه نسخه های خطی: نشریه  »نسخ خطی 

ج افشار، دفتر ششم، 1348. دانشگاه تهران، زیرنظر: محمدتقی دانش پژوه و ایر

کتابخانه عمومی ساری و تنکابن، محمود یزدی مطلق )فاضل(، با همکاری زین العابدین  نگاهی به نسخه های خطی 
درگاهی، تهران، رسانش، 1383.

کوشش:  النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، با ترجمه فارسی آن، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی، به 
محمدتقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران، 1342.

النهایة ونکتها، تألیف: شیخ الطائفة الطوسی والمحقق االولی الحلی، تحقیق ونشر: مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة 
المدرسین بقم المقدسة، قم، 1412ق.

»نهج البالغة عبر القرون )7(«، السید عبدالعزیز الطباطبائی، تراثنا، س 10، ش 37-38، محرم – جمادی اآلخرة 1415ق.



آینۀ پژوهش  183
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ملــــــــــــــــــاله
114 ا ما  وقفا ی  ا  نچ  ا ای مه ود شمزی 

النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، تألیف شیخ طوسی، به خط ابوالحسن علی بن ابراهیم بن حسن بن موسی فراهانی، آغاز رجب 
گ  رثه سیدالعراقین در حاشیه،  کتاب و وقفنامه و کربال، ش 72، برگی از فهرست  کتابخانه جعفری در مدرسه هندی شهر  591ق، 

4پ.



183  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ملــــــــــــــــــاله
115 ا ما  وقفا ی  ا  نچ  ا ای مه ود شمزی 

کتاب، برگ 6ر. همان نسخه، بخشی از فهرست 



آینۀ پژوهش  183
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ملــــــــــــــــــاله
116 ا ما  وقفا ی  ا  نچ  ا ای مه ود شمزی 

کتاب الصالة، برگ 17پ. همان نسخه، آغاز 



183  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ملــــــــــــــــــاله
117 ا ما  وقفا ی  ا  نچ  ا ای مه ود شمزی 

کاتب، برگ 162ر. همان نسخه، صفحه خاتمه 



آینۀ پژوهش  183
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ملــــــــــــــــــاله
118 ا ما  وقفا ی  ا  نچ  ا ای مه ود شمزی 

االنتصار فی مفردات االمامیة، تألیف سید مرتضی، به خط ابوالحسن علی بن ابراهیم بن حسن بن موسی فراهانی، 
کتابخانه آیت اهلل مرعشی، ش 3598، صفحه عنوان. کاشان،  سه شنبه 25 ذیقعده 591ق در محله باب والن 



183  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ملــــــــــــــــــاله
119 ا ما  وقفا ی  ا  نچ  ا ای مه ود شمزی 

کتاب. همان نسخه، صفحه آغاز 



آینۀ پژوهش  183
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

ملــــــــــــــــــاله
120 ا ما  وقفا ی  ا  نچ  ا ای مه ود شمزی 

کاتب.  همان نسخه، صفحه خاتمه و انجامه 


