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   الخوانساريالعلي الموسويالسيد ضياءالدين عبد
 السيد عبد اهللا الحسيني: إعداد     

● 
ولد السيد أبو تراب ضياء الدين عبدالعيل بن أيب القاسم بن مهدي بـن حـسن 

سـحر ليلـة اخلمـيس بن حسني املوسوي اخلوانساري النجفي، يف بلـدة خوانـسار يف ا
 هـ ، كام ذكره هو يف كراسـة كتبهـا يف ١٢٧١السابع عرش من شهر رجب املرجب عام 

 .ًترمجة نفسه بخطه نقال عن والده وهو شقيق السيد حممد باقر صاحب الروضات

● 
ًدرس القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره يف بلدته، كام درس اللغة العربية وشطرا 

لرشعية عند اساتذة بلده، ثم غادر خوانسار إىل أصـبهان واقـام فيهـا فـرتة من العلوم ا
 .وحرض عند علامئها، ثم غادر إىل العراق واكمل دراسته هناك ونال االجتهاد

● 
ّتتلمذ رمحه اهللا عىل عدة من جهابذة العلم أمثال صاحب الروضـات، واملـريزا 

ىل لطف اهللا املازندراين، والـشيخ حممـد طـه الشريازي، والشيخ حممد الكاظمي، واملو

 كمري واملريزا حبيب اهللا الرشتي وغريهم، وقـد شـهدوا الكوهنجف، والسيد حسني 

 .له بتضلعه واجتهاده كام يلوح من اجازته الروائية
                                                

 .الشيخ رضا استادي: بتحقيق) بيست رساله فارسى(سبق وأن نرش يف كتاب (*) 
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● 
حممد ابراهيم بن عـيل الكلبـايس، : تتلمذ عنده ثلة من العلامء واالفاضل، منهم

بن السيد حممـد اجت ابن السيد عيل الكوه كمري، والسيد حممد مهدي السيد حممد ح

بن حممد صادق اخلوانساري الكـاظمي، والـشيخ عبـد احلـسني األمينـي ابـن أمحـد، ا

بن السيد هاشم املوسوي االحسائي، وممتاز العلـامء الـسيد أبـو احلـسن اوالسيد نارص 

 .ابن دلدار عيل، والسيد حممد رضا الكلبايكاين وغريهم

● 

كان رمحه اهللا من أهل الصرب والثبات، كبـري الـنفس، دمـث األخـالق، رحـب 

ّالصدر، بعيد عن التأنق، خيضع للحق ويتحاشـى عـن املجـادالت، وكـان إذا حـدث 

بحديث أخذ بمجامع القلوب، وكان يمزج حديثه بنكات علمية وأخالقية مستطرفة، 

  .ه، ويكره الغني البخيل والفقري املتكربحيرتم العامل لعلمه واألديب ألدب

● 
وهذا املوىل األجل األفـضل كـان مـن أعـاظم ):  هـ١٣٩١ت (قال الكاظمي 

علامء املعقول واملنقول، وأكابر أئمـة الفقـه واألصـول، وكـان حـسن الـسرية، صـايف 

ًالرسيرة، زاهدا عابدا ورعا، أفضل أهل عرصه وأعلم علامء دهره ً ً. 

الفقيــه الرجــايل، صــاحب ):  هـــ١٣٩٩ت (ل عنــه الــسيد بحــر العلــوم وقــا

ّقد فجع يف حياته بوفاة أوالده الثالثـة فـام شـاهدنا منـه إال الـصرب ... املؤلفات الثمينة

  .اجلميل، ومل تعقه هذه الفواجع عن املثابرة عىل التأليف والتدريس

متبحر، كان مـن أجـالء يه، ورجايل ب نهعامل متفنن، وفقي: وقال الشيخ الطهراين

  .علامء النجف املدرسني، وأئمة اجلامعة املوثقني
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● 
قد اعتزل املـرتجم النـاس طيلـة مخـس عـرشة سـنة، وانـشغل فيهـا بالتـأليف 

ّوالتحقيق، وترك ثروة علمية كبـرية، وممـا حفظتـه لنـا املـدونات الرجاليـة مـن كتبـه 
  :ومؤلفاته ما ييل

 . نجاة العباد، يقع يف عرشة جملداتـ سبيل الرشاد يف رشح١

 .ـ سالمة املرصاد يف حوايش نجاة العباد٢

 .ـ الدر النضيد يف رشح التجريد٣

 .ـ رسالة يف حتقيق بعض مسائل احلج٤

 .ـ رسالة يف مناسك احلج٥

 .وهي جواب املسائل التي وردت إليه من البحرين. ـ املسائل البحرانية٦

 .ـ قصد السبيل يف أصول الفقه٧

وهي أجوبة املسائل التي وردت إليه من املرحوم الـشيخ . ـ املسائل الكاظمية٨

 .مهدي اجلرموقي الكاظمي

ّـ الفوائد الرجالية، حتتوي عىل مخسامئة فائدة تتعلق بحـل معـضالت مـسائل ٩ ّ

 .الرجال

ـ النجوم الزاهرات يف اثبات إمامة أئمة اهلـداة بطريـق العقـل والنقـل مـن ١٠

 .كتب الفريقني

 .ـ البيان يف تفسري سور القرآن١١

 .ـ التنبيه فيام أخطأ العالمة السيد كاظم اليزدي فيه١٢

 .نسارية، وهي أجوبة املسائل التي وردت إليه من خوانساراـ املسائل اخلو١٣

 .ـ السؤال واجلواب من أول الطهارة إىل آخر الديات١٤

 .ـ لب االلباب يف تفسري أحكام الكتاب١٥

 .ية باللغة الفارسيةـ رسالة عمل١٦



 

 

١٨٨ 








ق 

وار
اخل

ام 
ة ع

صيد
ق

/
ياء

ض
يد 

لس
ا

ن 
لدي

ا
ري

سا
وان

اخل
 

 .ـ رسالة يف حكم املهر إذا مات أحد الزوجني قبل الدخول١٧

 .ـ مصباح الصاحلني يف أصول الدين١٨

 .ـ رسالة يف أحوال أيب بصري واسحاق بن عامر١٩

 .ـ كشف الريبة يف حكم صالة اجلمعة زمن الغيبة٢٠

 .ـ حوايش عىل رجال أيب عيل يف األحاديث احلسان والصحاح٢١

 .ـ رسالة يف هدم املشاهد٢٢

 .ـ قصيدة عام اخلوارق٢٣

ّوغريها من املؤلفات الثمينة التي أودعها حني وفاته إىل وصيه وتلميـذه الـسيد 
 .حممد رضا التربيزي، وقد أوىص أن تباع داره ويرصف ثمنها عىل طبع كتبه

● 
رشح ما ظهر من املعاجز وهي هذه القصيدة التي نقدمها للقارئ الكريم، وهي 

والتي شاهدها هو بنفـسه، )  هـ١٢٩٩(من مرقد اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم عام 
 وهـي ثـامن معـاجز »طـه عـام اخلـوارق مـن صـنو«: ّوقد أرخ العام يف آخرها بقولـه

  .وكرامات كانت عىل مسمع ومرأى الناس

● 
 هـ يف النجـف ١٣٤٦ األول سنة ىشهر مجادتويف رمحه اهللا يف اليوم التاسع من 

األرشف عن عمر مل يتجاوز الثامنني، ودفن يف وادي السالم بحسب وصيته، وقد رثاه 

 :فريق من الشعراء منهم السيد شاكر املوسوي، حيث قال
نـــــعم الفقيـه أبو تراب كان للشـرع

 
ـــه  ـــن خــزان ـــكان مـ ـــيف فـ احلنــ

 مــــن للعلـوم املبـهامت رموزهـــــا 
 

ّبعــــــــد الفقيــد حيلهــا ببيانــــــــه؟ 

 ّكـــان الكفيــل حلل كــل عـويصــة 
 

ــي بــضامنــــه  ـــم فقيــه ال يف ولكـــ
ًقـــسام بمكـة واحلطيــــم وزمـــــزم 

 
ــل  ــل أه ــد أج ــان الفقي ـــهك  زمانــــ
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   مـــا ســـواهاأال قـــل ألرض عـــىل

ــــــــداه أيب ــــــــيل ف ــــــــري ع ّغ ّ  

ــــــاوروا ــــــك إذ ج ــــــا لثاوي   ًهنيئ

  أنــــاخوا املطايــــا عــــىل مــــوطن

  ّحتــــــن إليــــــه املالئــــــك مــــــن

  بــــــأنواره تستــــــضاء الظلــــــم

ـــز ـــن معج ـــه م ـــاهدوا في ـــم ش   فك

  ومـــا كنـــت شـــاهدت مـــن معجـــز

ـــــد ـــــهرين أو أزي ـــــرض ش   ويف ع

  وتفـــــصيلها أن يف البـــــدء مجــــــ

ـــــــا ـــــــل أعتاهب ـــــــازوا بتقبي   فف

ــــ ــــني هب ــــدركوا األربع ــــي ي   الك

  فرامــــوا اخلــــروج لبعــــد الطريــــق

  ّبحــــني قــــد انــــسد بــــاب البلــــد

ــــ ـــن ال ـــستحفظون م ـــاب م   ويف الب

  وال يمكــــن الفــــتح مــــن أمــــرهم

ـــــم ـــــل هل ـــــع ال: فقي   ّأهيـــــا اجلم

  نـــروح بقـــصد صــــحيح: فقـــالوا

ــــدقهم ــــىل ص ــــا ع ــــساروا مجيع   ًف

  ّهلـــا الفخـــر مـــذ رهبـــا قـــد دحاهـــا 

  وأمـــي ونفـــيس ومـــا قـــد أتاهـــا

ـــه ـــنو ط ـــىض ص ـــد املرت ـــىل مرق   ع

ــــا ــــال مناه ــــس تن ــــل نف ــــه ك   ّب

ــــا ــــاوي ثراه ــــسامء كث ــــايل ال   أه

  ّوتبغـــي بـــه كـــل نفـــس هـــداها

ــــا ــــا ازال عناه ــــد رأوا م ــــم ق   وك

ـــــرص أن  ـــــات باحل ـــــافهيه   يتناه

  ّشـــهدنا معــــاجز غطــــت ســــواها

ـــــع مـــــن الزائـــــرين أتاهـــــا   ـ

ـــــا  ـــــروج إىل كرباله ورامـــــوا اخل

ـــــداها ـــــه إمـــــام ه ـــــزورون في   ي

ـــا ـــل أو يف دجاه ـــن اللي ـــصف م   بن

ْومفتاحـــــه يف يـــــدي أشـــــقياها َ َ  

ــــفاها ــــائمون س ــــم ق   ـعــــساكر ه

ـــا ـــن أتاه ـــى م ـــد أت ـــنفس وإن ق   ل

  ّيفـــــتح لكـــــم باهبـــــا أشـــــقياها

ــــضاها ــــر ت ــــا م ــــا باهب ــــتح لن   يف

  ّواركـــم يـــا ابـــن طـــهينـــادون ز
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ـــن ـــاب م ـــب الب ـــوا جان ـــام انته   ّفل

ــــ   فـــارشق بالبـــاب حتـــى انتفـــى ال

ــــــول ــــــا أزال العق ــــــتح فتح ًوف ّ  

ـــــــأنك ـــــــةف ـــــــاكم القلع   ره ح

  وإن قـــد تـــواتر مـــن قـــد شـــهد

ـــــه ـــــضني ل ـــــوهنم مبغ ـــــىل ك   ع

  إذن فـــــــتح البـــــــاب حيـــــــدرة

  ّجلمـــــع لـــــزواره قـــــد أتــــــوا

  وا ومل يــــسمعواّألـحــــفكـــم قــــد 

ـــــم ـــــيس هل ـــــائفون ول ـــــم خ   ه

ــــــهم ــــــا بإخالص ــــــادوا علي ًفن ّ  

ـــــرشقا ـــــاءهم م ـــــاطف ج   ًإذا خ

  ّفحــــــرك ذا البــــــاب يف قــــــوة

  فكــــــــرس أقفالــــــــه والتــــــــي

  ًوأهـــــدم دارا هلـــــم كـــــان مـــــن

ـــن ـــداوم ـــد ب ـــوت رع ـــه ص    فتح

ــــه ــــدى فتح ــــاب، ل ــــاب ب   وذا الب

ـــم ـــك هل ـــد ش ـــن بع ـــق م ـــم يب   ّفل

ّفنـــــور ســــــكان أرض الغــــــري ّّ  

  وأرصف ذا احلـــــــاكم الناصـــــــبي

  ًففــــتح ذا البـــــاب أيــــضا كـــــذا

ــــا ــــد أتاه ــــاطف ق ــــامها إذا خ   س

ــــا ــــصبح دجاه ــــاد ك ــــالم وع   ظ

ـــا ـــد رآه ـــذي ق ـــب ال ـــب ل   وأذه

  بتـــشكيكه قـــد ســـعى يف غطاهـــا

ُومــــن ادعــــى مــــنهم أن رآهــــا ّ  

  ّحمبــــي الثالثـــــة مــــن أشـــــقياها

  ًعـــىل رغمــــه ثانيـــا مــــن وراهــــا

ـــــفاها ـــــوه س ـــــم يفتح ـــــه فل   إلي

  ّسـوى الفحـش والـسب مـن أشــقياها

ـــــشاها ـــــل غ ـــــربد ولي ـــــن ل   ّمك

  أغثنــــا أيــــا صــــنو طــــه: لواوقـــا

  ًمغيثــــا كــــام جــــاء يف مبتــــداها

ـــــــا ـــــــا وبناه ـــــــزل أركاهن   تزل

  ًهبـــا مـــن حديـــد وكـــال دحاهـــا

ــــــا ــــــوا غطاه ــــــئال يروم   ّوراه ل

ـــل تاهـــا ـــب والعق ـــأدهش ذا الل   ّف

ــــــا ــــــن أقوياه ــــــه جتمع   وإغالق

ــــا ــــدين غطاه ــــن امللح ــــا أمك   وم

  ُبالدهـــــم والتـــــي مـــــن وراهـــــا

ــــياها ــــا وض ــــصارف يف إرساجه   م

ـــــن و ـــــا م ـــــزواره ثالث ًل ـــــاّ   راه
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ــــا ــــستحفظ رائح ــــان م ــــد ك   ًوق

ـــــــه ـــــــني بمفتاح ـــــــأيت األم   في

ــــــني ذا ــــــا ومــــــا ب ًفــــــتم ثالث ّ  

ًفــــــأم أتــــــت بابنهــــــا أبكــــــام ُّ  

ـــــال أن ـــــرج ط ـــــالج أع ـــــه ف   ب

ـــــــان يعري ـــــــاّوك ـــــــا زوجه   ه

ــــيعة ــــن ش ــــزوج م ــــك ذا ال   ومل ي

ـــــــا ـــــــا بإحلاحه ـــــــادت علي ًفن ّ  

ـــــــدر ـــــــىض حي   فأطلقـــــــه املرت

ـــــدى ـــــه واهت ـــــا أم ـــــزال عن ّف ُ  

  وقـــد تـــاب مــــن نـــصبه واحــــد

ـــــــه ـــــــوه يف فعل ـــــــأهلوه الم   ف

ـــــرح ـــــديك ف ـــــل ي ـــــالوا نغ   ّفق

ـــن ـــاس ع ـــزعم الن ـــا ي ـــت م   إذا كن

ـــــه ـــــاؤوا ب ـــــه وج ـــــوا يدي   ّفغل

ــــون ــــه: يقول ــــا ب ــــد جــــن جئن   ّق

ـــــــدهم ـــــــدر عن ـــــــه حي   ّففكك

  وا زائــــــرين لــــــهَومجــــــع أتــــــ

  وهــــم راحلـــــون ولــــيس هلـــــم

ـــــــوا ـــــــاة بن ـــــــأهتم رم   إذا فاج

  ً أصــــال ومليفلــــم يقــــدروا الرمــــ

ــــــا ــــــة أولياه ــــــرب يف القلع   ليخ

ــــاها ــــني ذا برض ــــم ح ــــتح هل   ويف

ـــداها ـــا ع ـــه م ـــزات ل ـــدت معج   ب

ـــياها ـــن ض ـــه م ـــت عين ـــام خل ًأص ّ  

ـــفاها ـــروم ش ـــي ت ـــا ك ـــيب هب   ُأص

  ويــــضحك منهــــا ويبغــــي أذاهــــا

ــــا ــــائام يف عناه ــــسها ق ــــىل عك   ًع

  وقــــد أوثقــــت بالــــرضيح فتاهــــا

ــــــا ــــــان نفاه   وأســــــقامه يف الزم

ـــــــداها ـــــــزه كه ـــــــوه بمعج   أب

ــــــبني إذا ــــــن الناص ــــــام    ماراه

ـــــــــقياها ـــــــــت أش   ّويف رده بالغ

ــــــضاها ــــــديك إذا مرت   ًيفــــــتح ي

ــــا ــــاب صــــدقا تراه ــــه الب   ًفتوحات

  إىل احلـــــرضة نـــــاظرين وراهـــــا

ــــام حــــذاها ــــفاها فق ــــي ش   لنبغ

  ّوكــــــسـر أغاللــــــه ورماهــــــا

ـــــا ـــــروج إىل كرباله   ورامـــــوا اخل

  ٍســــالح حلــــرب بغــــري بكاهــــا

ــــا ــــامئني دماه ــــلبهم ظ ــــىل س   ع

ــــا ــــزل عراه ــــالح ف ــــم س   ّيطعه



 

 

١٩٢ 








ق 

وار
اخل

ام 
ة ع

صيد
ق

/
ياء

ض
يد 

لس
ا

ن 
لدي

ا
ري

سا
وان

اخل
 

ــــادى فتــــى ــــا اجلمــــع ال: فن   ّأهي

ـــــم ـــــادي إىل أرسه ـــــدوا األي   ّفم

ـــــالج ـــــد ذا أعـــــرج ف   ٌومـــــن بع

ـــــبعة ـــــه س ـــــن خوارق ـــــذي م   ف

ــــــز ــــــدا معج ــــــفهان ب   ويف اص

  ّوذا أنــــــه كــــــان فيهــــــا ابنــــــة

  فكانــــت تلــــوذ بأهــــل العبــــاء

  يا التــــــيإذا أخـــــربت بالقــــــضا

ــــــــادت ــــــــيل: فن ــــــــا ع   ّأيب ي

ــــــا فــــــرأت ــــــت بإحلاحه   فنام

ـــــــــه ّفـــــــــتم ثـــــــــامن فأرخت ّ  

 

ــــــد ذا ــــــوتنكم بع ــــــقياهاّتف    أش

ــــــوا أيــــــادهيم يف قفاهــــــا   ّوغل

  ســــقيم أتـــــى فالـــــسقام نفاهـــــا

ــــا ــــن نراه ــــري ونح ــــدت يف غ   ّب

ـــا ـــن وراه ـــدر م ـــىض حي ـــن املرت   م

  ّعمـــى عينهـــا كـــل شـــخص يراهـــا

ــــا ــــدعو دعاه ــــريا وت ــــي كث   ًوتبك

ــــا ــــزاد بكاه ــــري ف ــــرت يف غ   ّج

ــــا ــــوم عراه ــــي، ون ــــي أغثن   ٌأغثن

ًبطيــــف عليــــا فمنهــــا شــــفاها ّ ٍ  

ـــنو طـــه ـــوارق مـــن ص ـــام اخل   بع
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